
Szalagavató smink nélkül 

 

           Vallomást kell tennem. Korábban, ha a „szalagavató” szót hallottam, vagy a saját rosszemlékű 

szalagtűzőm jutott eszembe, vagy azok az ünnepségek amelyeken tanárként kellett rész vennem.   

Ez utóbbiak, megvallom, nem hagytak bennem túlzottan mély nyomot.  Önző módon inkább csak 

nyűgnek éreztem az egyébként is nagyon zsúfolt és fárasztó ősz végi napok közepette, hogy szépen 

fel kell öltözni és a hétvégénkből kell áldoznunk a szabadidőt erre a programra. Aztán, amikor már 

a színpadon szereplők lelkesedése, frissen készült frizuráik, a gyönyörű ruhák, a  sok finom illat 

elbódított, mindig örültem, hogy ott vagyok, de a rákészülést nem szerettem. Egy kicsit úgy éreztem, 

hogy túl sok energiát von el a tanulástól, pénzt a szülők pénztárcájából, és sokszor felüti a fejét a 

vita, az irigység és a rosszindulat az osztályközösségeken belül, amik az én szalagavatómat is  

elrontották.  Szóval, amolyan „keserédes” szó volt számomra a „szalagavató”.  

 Mindez gyökeresen megváltozott 2020. november 10-én. Ezután, ha a szót hallom majd, csak 

ez a szalagavató fog az eszembe jutni, amit a kollegáim pár perc leforgása alatt szerveztek meg. 

Éppen azon tanakodtak, hogy mikor is, hogyan is kellene a pandémia közepette emlékezetessé, 

meghitté, de egyúttal biztonságossá tenni egy ilyen ünnepséget…amikor jött a hír, hogy két nappal 

később újra „átmegyünk digitálisba”. Tudták, hogy azonnal cselekedni kell, nincs mire várni. Jöttek 

az ötletek: már megvannak a szalagok, a kölcseys maszkok, keresünk gyorsan valami zenét, majd 

csinálunk fényképeket, videókat mi… tartsuk meg, ma, most, a következő szünetben.  

Én már csak arra lettem figyelmes, hogy a vezetőség bejelentette a tanáriban, hogy most lesz a 

szalagavató az udvaron…és már mentem is ki… Földbe gyökerezett a lábam. Mozdulni sem bírtam. 

Ilyen méltóságot, ilyen ünnepélyességet, ilyen meghatódottságot, ilyen fegyelmet még nem 

tapasztaltam szalagavatón. Ragyogó napsütést kaptunk odafentről. Mindenki érezte, hogy ez most 

nem próba, nem játék, nem a magunk szórakoztatása, hanem maga az élet. Akik ott sorakoztak 

tudatában a helyzet komolyságának, tragikusságának és egyszerre groteszk voltának is, már nem 

tinédzserek voltak, hanem felnőttek. A diák és a tanár nem két külön világ volt ott, hanem egy sors, 

egy jövő, egy cél. Frissen készült frizura nélkül, smink nélkül, kölcseys blúz nélkül, öltöny és 

nyakkendő nélkül, mégis ünnepélyesen, komolyan, méltóságteljesen, felnőtten. Ezután már csak ez 

fog eszembe jutni a szó hallatán… 
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