
Szalagavató – érettségünk jelképe 

     

    Kiöltözés, szalagtűzés, buli. Ennyi lenne? Természetesen nem. 

    Már hónapok óta készültünk erre az estére. A szalagavatós táncot már tavaly elkezdtük 

felépíteni, szorgalmasan gyakoroltunk hétről hétre, megterveztük a ruháinkat, lázas 

készülődésben voltunk már az elején. De mégis, a sok várakozás ellenére olyan hamar eljött a 

várva várt, vagy talán rettegett nap, mint egy szempillantás. Az előtte lévő hetekben, sőt, 

napokban már minden idegszálunkkal arra a bizonyos péntekre koncentráltunk. Szó sem 

lehetett tanulásról – persze a kötelességeinket megtettük, de egyre álmatlanabbak lettek az 

éjszakáink. Fodrászt, kozmetikust foglaltunk, ruhákat válogattunk, tánclépést próbálgattunk; 

teljes erőbedobással készültünk, készítgettük magunkat testileg, lelkileg. 

    Aztán eljött a nagy nap. Valószínűleg mindannyiunknak egyfajta vízválasztóként, hiszen a 

kabátunkon tudni iskolánk szalagját mély jelentéssel bír. Elsősorban ad egy kis tekintélyt. Mi 

már “végigszenvedtük” a kemény iskolás éveket, kikoptattuk azokat az iskolapadokat, átléptük 

a gyermek- és felnőttkor vékony határát, ide nekünk a nagyvilágot! Mi éretten és büszkén 

képviselhetjük iskolánkat, mely szárnyai alatt cseperedtünk, életünk legnehezebb szakaszában 

nevelkedtünk. 

 



    Mégis ezt az érzelmes és fontos pillanatot mennyi hétköznapi, fontoskodó és rohanó 

tevékenység előzi meg! A fényképezés előtt a lányok sokáig igazgatják, szépítgetik magukat. 

Mossuk, vasaljuk az ingeinket, készítgetjük a táncruháinkat, süteményt sütünk a bálra... Annyi 

minden veszi körbe azt az egy cselekedetet. Azt az egy pillanatot, amikor felcsendül a nevünk, 

izgatottan felállunk, várakozásokkal teli szívvel odalépünk az osztályfőnökünkhöz, aki egy 

könnyed mozdulattal ráhelyezi az ingünkre a szalagot. Négy év, egy mozdulat. Aztán az egész 

világ felfordul, megkönnyebbülve, esetleg zavartan visszaülünk a helyünkre. Változott valami? 

Aligha. Egy gombostűvel gazdagodtunk - négy kemény év jelképe az ünneplőnkön. Szívünkben 

remények, vágyak, célok, előttünk még a megmérettetések és sok-sok harc és nehézség. De az 

a pici szalag azt mutatja, készen vagyunk. Záloga egy új generációnak, biztosítója egy új 

jövőnek. Felkészítve a nagybetűs Életre, zsebünkben sok plusszal gazdagodva, bátorsággal 

megrakva léphetjük át életünk következő fejezetét. S néha-néha, ha nosztalgiázunk, már csak 

szép és hálás emlékek jönnek elő, soha nem feledve ezt a mérföldkőként megálló pillanatot: 

szalagtűzésünk pillanatát.  
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