
Réti Tamás (11.N) beszéde a 12. évfolyam tanulóihoz: 
 
Tisztelt Igazgató úr! Kedves Tanáraik, Szülők, Vendégek és nem utolsósorban ti, kedves vég-
zős Diákok!  
 
Nagy megtiszteltetés számomra itt állni ezen a napon. Nem könnyű olyan beszédet mondani e 
jeles alkalomból, amely közhelyektől mentes és emlékezetes lehet. Mégis, ha csak néhány szó 
marad meg, remélem, azok szép emlékeket idéznek fel, reméle...m örömet és erőt adnak min-
denkinek!  
Ma minden ballagó egy különös helyen találja magát. Egy kis teremben, valahol, saját világá-
nak közepén. A díszletezés mindenkinél más. Magas, keskeny falak, faragott domborművek-
kel egyeseknél; másnál széles márványoszlopok, összekötve telt balusztrádokkal. Van, ki fá-
ból összerakott termecskében áll, van, ki kőpalotában. Ugyanakkor van mindenkinél néhány 
dolog, ami megegyezik. Egy kis szék, ahová most leülhettek. Egy apró kép a falon, igen, azon 
látjátok ezt a sok embert és a kis mikrofonállványt, szavak után kapkodó szónokával. A háta-
tok mögött ott egy fényes ablak. Előttetek pedig egy széles ajtó, melyen egy majdnem ember 
nagyságú tiszta üvegtükör áll.  
Nézzetek ki az ablakon! Ott látjátok újonnan kapott zöld leplei nélkül azt a nagy épületet, azt 
a büszke és idős otthont. Az otthont, mi védelmezett, tanított és erőt adott nektek. Nézz ki az 
ablakon, kedves ballagó diák, és lásd a múltat, ahogy lepereg a szemeid előtt! Az első napot, 
amikor az iskola kapuin beléptél. Az igazgatói beszédet, mit feszengve hallgattál, mielőtt el-
kezdted volna tanulmányaidat a gimnázium akkor még számodra felfedezetlen termeiben. Az 
első ismerkedéseid osztálytársaiddal, új barátaiddal. Az első „félelmetes” cetlik és dolgoza-
tok! (Milyen szívesen írnátok azokat érettségik helyett jövőhéten!) Emlékezz, ahogy tanáraid 
megismerted! Emlékezz a folyosókra! A sötét és misztikus földszintre, a díszes és valamikor 
ámulatba ejtő főlépcsőre és az emeletre, a verőfényes „Új szárnyra”, a diákok százainak terhét 
makacsul viselő falépcsőre, a hosszú és keskeny L-szárnyra, majd a fárasztó vándorútra, 
amely visszavezet az L2-től a 14-es teremig!  
Emlékezz a biológiaterem kitömött állataira, a kémiaterem szagára, az informatikatermek gé-
peinek zúgására, a Szántai kert vörös salakjára, a büfé tömegeire, az Eszti néni-féle rántott hús 
és leves illatára, a könyvtárban töltött üdítő lyukasórákra, a szaporodó digitális táblákra, a 
nyelvórák magnóinak érces hangjára, a tanulmányi versenyeken elért sikerekre, az iskolana-
pok zsivajára, az iskolai ünnepségek gyertyalángjaira. Emlékezz az első szerelmekre, a barát-
ságokra, az osztálykirándulásokra, a nyári vakációkra, a könyvekre, a szavakra, a képekre, a 
hangokra! Emlékezz, ballagó diák, az iskoládra! Most itt állsz a jelenben, egy emberöltőnyi 
örömmel, bánattal, tapasztalattal, tudással magadban, de egy ablak túloldalán.  
Kérlek, fordulj tehát a tükör felé! Jól nézd meg, amit látsz, kedves Végzős! Tudod, ki vagy 
most? Ismered azt a személyt, aki az üveglapról a szemedbe néz? Érted őt? Érzed őt? Elfoga-
dod őt? Nézz jól a szemébe – ez a pillanat megismételhetetlen lesz. Sem a tegnap, sem a hol-
nap tükre nem fogja azt mutatni, amit ez a tükör ma mutat. Döntéseidnek, tapasztalataidnak 
eredménye az a személy, aki most vagy, és ez a személy a megteremtője a jövődnek! Légy 
erre büszke! És légy hálás, hogy van egy tükör, amelyben önmagad megtalálod!  
Most pedig, ülj le arra a székre, mielőtt kinyitnád az ajtót. Tudom, nem a legkényelmesebb, de 
a célnak megfelel. Hunyd le a szemed! Tudod mi vár? Látod-e, mi van az ajtó mögött? Látod 
a hosszú utat? A hegyeket és szakadékokat, az erdőket és réteket, a tiszta patakokat és mocsa-
rakat, a palotákat és kis kunyhókat? Látod a célt? A jövő most bizonytalan – de ez sosem volt 
másképp. Azt viszont nem engedhetjük meg magunknak, hogy ez a bizonytalanság félelmet 
ébresszen bennünk. Amikor azt mondjuk valakire: „leheles”; egy bátor mondahős nevét idéz-
zük fel. Egy olyan ember nevét, aki képes volt leküzdeni a félelmet és szembenézni a sorsá-



val! Mi vagyunk Lehel utódai! ... Nem mintha ma jó ötlet lenne egy kürttel hadonászni...! De 
ki fog szembenézni a jövővel, ha nem mi? Ki fogja keresni az utat a legsűrűbb ködben is, ha 
nem mi? Ki fog összetartani? Ki fog új vizekre merészkedni, ha nem mi? Ki fog „igen”-t vagy 
„nem”-et mondani a „talán”-ok sokaságában, ha nem mi? Ne feledjük: lehelesnek lenni fele-
lősség!  
Cselekedj hát felelősségteljesen, kedves végzős diák! Egy napon majd egy másik teremből 
nézel vissza, egy szélesebb ablakon. És miután álmaid beteljesültek, örömmel nézel vissza 
egy biztonságos jövőből, nemes iskoládra. Ezt kívánom hát Neked – egy békés és boldog jö-
vőt! 
Nagy megtiszteltetés itt állni, ennyi ember előtt, szembenézve azzal a közönséggel, aki egy-
szerre jelenti a múltat, a jelent és a jövőt. Ez a három szó határoz meg minket, embereket. 
Ezek vagyunk mi – emlékeink, tetteink és álmaink összessége.  
Kedves Végzős diák! Kérlek, emelkedj most fel, tedd a kezed a kilincsre és – lépj be azon az 
ajtón! 
Köszönöm a figyelmet. 


