BALLAGÁSI BESZÉD

Tisztelt Tanáraink, minden más Segítők, kedves Szülők, Testvérek, Rokonok, Barátok, rólunk
távolból megemlékezők, minden más Segítők, kedves maradó Diáktársaim, kedves ballagó
Sorstársaim, köztük Tisztelt Igazgató úr!
Belépésünk a gimnázium kapuján egy öntudatlan, önálló cselekvésnek nem nevezhető tett; az élet,
a szüleink által nekünk adott, mindössze jelenlétünket kívánó játék első fejezete volt. Nem láttuk
határozott okát és végső célját; önfeledten, a nálunk nagyobbak titokzatosságától, esetleges
durvaságától félve játszottunk: fociztunk, alkalomadtán hócsatáztunk az udvaron. Éltünk a külső
iránymutatások, parancsok által megszabott, szokásunkká vált módon. Ám ahogy a végeérhetetlennek
tetsző nyolc év kezdett fogyatkozni a gyermek-létből ráléptünk az önmagunk mélységei felé vezető
útra. A világ távolból való figyelését a lázadás korszaka követte, később nyíltabbak lettünk, kis
klikkjeink fellazultak, a körülöttünk lévők szélesebb körével kezdtünk el beszélgetni, alakítottunk ki
kapcsolatot, esetleg barátságot. A magunk belső világát szüleink, hozzátartozóink mellett egyre több
társunk képében kezdtük el figyelni, ami egybekapcsolódott tapasztalataink tudatossá válásával,
megfogalmazásával, így egyre jobban előrehaladhattunk önmagunk, és Isten ismeretében, egyre
mélyebb tapasztalatot szerezhettünk a külső és belső valóságról.
Az iskola keretet, lehetőségeket, osztályfőnökünk, esetenként társaink fáradozása is teret adott,
hogy a közösségben való jelenlétben gazdagodjunk, az igazság ismeretében gyarapodjunk, a másik és
általa önmagunk ismeretében kiteljesedjünk, hogy így a „Ki vagyok én?” kérdésére egyre pontosabb
választ adjunk, a bennünk lévő sebeket, átvett rossz magatartásformákat, az öntudatlanul kiütköző
különböző

hiány-élményeket
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gyertyagyújtások, nagyböjti lelki napok, kalandos osztálytáborok, egy-egy diákszínpadi előadás,
Simplex vetítés, múzeum-, vagy színházlátogatás, hajnali osztálymisék, piciszter-, később fociszter
meccsek, sportnapok, természetesen egy jó nagy tesiórai foci, mindazonáltal legalább egy őszinte
mosoly erejéig egy jobban megélt tanóra, könnyedebb hangvételű fakultáció, egy közös ebéd,
levesezés, teraszra kiülés, vagy akár csak egy röpke találkozás a folyosón, valamint a potenciális
lehetőségként minden nap végén felmerülő, esetleg mélyebb beszélgetésekkel is kísért spontán
találkozó a parkban, vagy a KEK-en. Mindez és természetesen sok más alkalom adta meg a nyolc,
négy, esetleg húsz év alatt a mindennapi egymás, így magunk tükrébe pillantás számtalan lehetőségét,
melyek kihasználásával édesapánk arca mögül fokozatosan előbukkanhatott, körvonalazódhatott, majd
tisztán kirajzolódhatott saját, egyedi, megismételhetetlenül Isten által saját képmására alkotott arcunk.
A mai nap a búcsúzásé. Mi, ballagók négy, nyolc, vagy húsz éven át igen sok jótéteményben
részesültünk: tanáraink tudásának színe-javából kapva több ezer órát hallgattunk, vagy vártunk végig.
Örs atya szentmiséin előbb a családias kápolnában, később a nagytemplomban lelkünk megerősítésére
kaptunk lehetőséget. Az Alma Mater-beli létünk zökkenőmentességét iratokkal jól bánó iskolatitkár,
pontos pénztáros, gondterhelt gondnok asszony, gondos gazdasági vezetőnő, karbantartók, vigyázó

portások, szigorú, mégis aranyszívű konyhás- és kedves takarító nénik, könyvgondjainkban mindig
készséges könyvtárosok, utóbb a terasznyitogató, szekrénykulcsbajainkban segítő László Ferenc
segítették.
A „szentimre” falai közt átélt időt arra kaptuk, hogy mindenekelőtt Isten félelmében, egymás iránti
szeretetben,
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kapcsolatainkban,
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kézügyességben, és természetesen a mindezekkel szorosan egybefűződő tárgyi tudásban; az igazság
ismeretében mind jobban gyarapodjunk, majd tudásunkról, érettségünkről számot adva azt később a
magunk választotta úton-módon tovább gyarapítsuk, specializáljuk, hogy aztán – amint ezt a C-sek
már jól tudják – lelkünk és testünk javára, embertársaink és hazánk hasznára fordítsuk.
Hálás szívvel állunk itt most minden pillanatért, melyben a másik és önmagunk jelenlét utáni
sóvárgását felismertük és beteljesítettük.
Köszönöm mindenkinek, akik sok esetben tudatlanul, vagy tudatosan segítettek a ballagás lépteit
lassúvá formálni; az itt töltött időt megszépíteni, megélhetőbbé tenni, mindazoknak, akik akár csak
egy pillanatra is Jelen volt számunkra, egy őszinte mosolyt, még inkább egy beszélgetést, szelíd
útmutatást, támogatást adtak, de köszönöm a kemény kritikát, a feddést is!
Itt, a gimnazista élet végén, felnőttlétünk küszöbén azzal a bizonyossággal látjuk szétpattanni a
burkot, hogy csak az állhatatos, kitartó, folyamatos munka hozza meg gyümölcsét. Így hát szívből
remélem, hogy az eltelt évek során megtanultunk tanulni talán éppen a saját hibáinkból, mások
botladozásaiból, vagy éppen csak a megszabott ismeretanyag beépítéséből.
Szívből kívánom, hogy megkapjuk mindannyian azt a kegyelmet, amellyel ballagásunk
iskolafalakon túli léptei egyre közelebb visznek bennünket magunkhoz, a másikhoz és Istenhez.
Szent Edith Stein szavaival búcsúzom: „Ima és áldozat fontosabb és hatásosabb minden kimondott
szónál.”
Köszönöm, hogy meghallgattak!
Papp Mátyás 12.b

