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Ballagók beszéde – Jakab István 

 

Tisztelt igazgatók, igazgatóasszony, tisztelt tanárok, szülők, meghívottak! Kedves 

diáktársak! Különleges érzések töltenek el bennünket ezekben a pillanatokban, oly 

sok mindent tudnánk ebben a percben mondani, mégis nehéz szavakba önteni 

mindazt, amit érzünk, amit most gondolunk. 

Elmenni. Talán nem tudjuk jelen pillanatban átérezni ennek súlyát. Megszoktuk, 

hogy annyi minden csak úgy történik, anélkül, hogy kitüntetett jelentőséget 

tulajdonítanánk neki. Vannak dolgok, amiknek egyszerűen meg kell történniük – 

gondoljuk. Nem is tévedünk olyan nagyot, viszont a dolgok szükségessége nem vonja 

maga után azok magyarázásának és megértésének szükségtelenségét. Hajlamosak 

vagyunk sok mindent túlmagyarázni, a lényeges dolgokkal pedig kevesebbet 

foglalkozunk.  

Elmenni. Minden fontos pillanatot meg tudunk örökíteni egy lépésben. Az 

anyaméhből való kilépéssel kezdődött el az a viszontagságos, olykor homályos 

fénykavalkád, amelyben sokszor nehezen tudunk eligazodni. Amikor megtettük az 

első lépést, akkor érezhettük magunkat először annak, amiknek születtünk: 

embernek. Nem vagyunk többek, mint ember, viszont az ember nem csak annyi, mint 

amennyinek mi látjuk. Valóban porból lettünk s bizton porrá is leszünk, ebbe a porba 

viszont oly sok égi mag lett belekeverve, hogy azok teljes felismerésére közülünk 

senki sem lesz képes. De törekednünk kell rá. A következő fontos lépésünk, az 

óvodába, majd az iskolába vezetett. Itt számunkra addig ismeretlen dolgokkal 

találkoztunk: fiúkkal-lányokkal, jóval-rosszal, fenyítéssel-jutalommal, tudománnyal-

irodalommal, csínytevéssel. Szüleink gyakran mondták nekünk: megváltoztál. Bízom 

benne, hogy ezt még sokszor fogjuk hallani, hiszen ez az életünk lényege: folyton 

folyvást változni, fejlődni, tanulni, felismerve tökéletlenségünk, felismerve, hogy van 

miért élnünk. Most pedig ismét egy fontos lépés előtt állunk: kilépve az iskola 

kapuján, magunk mögött hagyunk egy világot. Sokan közülünk elköltöznek, páran a 

közelben maradnak. A legfájdalmasabb abba belegondolni, hogy sosem lesz minden a 

régi.  A legörömtelibb abba belegondolni, hogy sosem lesz minden a régi (Hisz ez az 

élet rendje, fájó ennyi élményt magunk mögött hagyni, viszont tudjuk, hogy életünk 

egyik legizgalmasabb és legfontosabb szakasza következik). Egyre gyakrabban érezzük 

ezt, érezzük, hogy az élet annyira humoros tud lenni a maga kettősségével. Bízom 

benne, hogy amint kilépünk, jó irányba fogunk haladni. Ha pedig nem így lesz, bízom 
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benne, hogy az a bizonyos rossz irány majd ráébreszt minket arra, hol is a helyünk… s 

majd, pár éve múlva, hálásan mondhatjuk el: megtaláltuk. 

Elengedni. Rólunk is szól ez, de a szülőkről is, tanárokról is. Tudom, sok gondot 

okoztunk, ugyanakkor tudom, hogy örömet is. Az elválás mindig ráébreszt arra, hogy 

mennyire értékes az, amit hátrahagyunk. Ezen a napon a legfegyelmezetlenebb 

osztálytárs is megmozgat valamit a tanár szívében: tapasztaltam. Sokszor voltunk 

rosszak, zúgolódtunk, vitatkoztunk, de mégiscsak, valljuk be: együtt és egymásért 

tettük. Ezt kívánjuk a jövőben is tenni, drága szülők, tisztelt tanárok, kedves diákok: 

együtt és egymásért élni, egymást segíteni és őszinte hálával visszagondolni arra az 

időszakra, amelyet most magunk mögött hagyunk. 

A Bolyai Farkas Elméleti Líceum, a Református kollégium és a Római Katolikus 

Teológiai Líceum diákjai nevében szeretném megköszönni a tanáraink segítségét, azt 

hogy bizalommal és türelemmel fordultak felénk. Köszönöm, hogy bátorítottak s 

elismerésben részesítettek bennünket. Higgyék el, hogy ha nem is mutattuk ki ezt 

őszintén, nagyon sokat jelentett számunkra!  

Kedves diáktársak, köszönöm, hogy egy egészséges és befogadó közösség 

tagjaivá válhattunk, köszönöm a sok boldog, humoros pillanatot, amelyben 

bennünket részesítettek! Ez úton szeretném megköszönni a 11. osztályos diákok 

támogatását, hogy feldíszítették az osztályainkat, ám szól ez a köszönet az összes 

többi diáknak, akik mellett megtiszteltetés lehetett a legidősebbeknek lenni egy évig.  

Drága szülők, köszönjük a sok fáradalmat, a belénk vetett bizalmat, az értünk 

hozott áldozatot. Úgy gondolom, egyelőre nem tudunk kellően hálásaknak lenni, de 

idővel meg fogjuk érteni, mit is jelent gyereket nevelni, aggódni érte, olykor 

könnyeket hullajtani érte. Köszönjük szépen! 

Végezetül pedig, tanárom szavait szeretnétek közvetíteni felétek. Az egyik utolsó 

órai beszélgetésen mondta a következőket zárásképp egyik tanárom, szavai 

olyannyira meghatottak engem, hogy nem tudok mellettük szó nélkül elmenni. 

Sajnos egyre kevesebbet lehet hasonlókat hallani tanárok vagy diákok részéről, 

megéri megjegyezni: történjen bármi is az életben, legyetek bármilyen sikeresek vagy 

bármekkora akadály előtt, soha ne érezzétek magatokat, soha ne érezzük magunkat 

túl kicsinek vagy túl nagynak ahhoz, hogy Istenhez forduljunk. Kívánom, hogy ezt 

mindannyian belássuk!  

 


