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Azon a napon, amikor megismertem a legendás IV. B. osztályt, még nem tudtam, hogy legendás. 
Abban viszont nagyon bíztam, hogy többségében negyedikesek lesztek, hiszen akkor még a har-
madik osztályba léptetek éppen. 

Egyetemista koromban láttam a filmklubban (nemcsak Fülöpke volt filmklubos!) a Vihar kapujá-
ban cím� japán filmet, melyben minden szerepl� másként meséli el ugyanazt a történetet, melynek 
mindannyian szerepl�i voltak. Ez jutott eszembe, amikor Fülöpke sorait olvastam, hol mosolyog-
va, hangosan nevetve, olykor felbukó röhögéssel, s néha könnyezve, mert aztán piszokul el tudok 
érzékenyülni, egyre jobban, ahogy öregszem.  

Hát igen! Mi mindannyian ugyanannak a történetnek voltunk, vagyunk a szerepl�i, s vannak olyan 
dolgok, melyeket nyílván másként éltünk meg a helyzetünknél fogva, de ahogy múlik az id�, s 
minél többször mesélünk egymásnak, annál inkább egyformán éljük újra meg, annál inkább leszek 
én is diák, aki veletek együtt volt fiatal, annál inkább érzem úgy, hogy én is tagja vagyok a legen-
dás IV. B-nek. Bízom benne (tudom!), hogy befogadtatok. 

Fülöp Feri, alias Fülöpke komoly családapa, felel�s beosztású vezet� egy nagy cégnél, m�szaki 
ember, aki mindig diák maradt, jó szem�, jó tollú, írói vénával megáldott ember. Köszönöm Ne-
ked, hogy visszarepítettél ifjúkoromba, s ilyen nagy élvezetet adtál. Nemcsak nekem ám! Amikor 
a drótpostát kinyomtatta a titkárn� kollégám, a jegyz� asszonnyal együtt nagy érdekl�déssel, lop-
va bele-beleolvastak az írásodba, s kés�bb, amikor eldicsekedtem, hogy a harmincévesre készü-
lünk, s hogy milyen történetet írtál, bevallották, nagyokat derültek a kicsemegézett részleteken és 
sajnálkoztak azon, miért vittem haza, mert tovább akarták olvasni. De én hazahoztam, és családi 
felolvasást tartottam, mert éppen itthon volt a két nagylányom is. Mártával együtt nagyon élvez-
ték, különösen életem párja, aki még azokat a reá vonatkozó részleteket is megtalálta, amelyeket 
én nem vettem észre. 

Izgalommal készülök, készülünk a találkozóra, mert ez mindig nagy élmény. Arra sajnos nincs 
id�m, hogy a focimeccsre külön készüljek, de a súlyom és a korom ellenére ígérem, mindent bele-
adok. 

Jó neked, mondja egy kollégám, akivel gyakran utazom együtt, mert szinte mindenhol Helles di-
ákba botlunk, s örömmel váltunk néhány szót. 

Jó nekem, mert életem 27 évét abban az iskolában tölthettem tanárként, melynek el�tte diákja is 
voltam. Jó, mert nagyon sok ifjút megismerhettem, s akik így vagy úgy vitték valamire. Az sem 
baj, ha nem lettek vegyigépészek, s�t! 

Összesen négy osztályom volt pályafutásom során. Kett�t Ági Sanyitól örököltem, s a kollégiumi 
kihagyás után els�t�l voltam osztályf�nöke még kett�nek. Az utolsó csapatot negyedikben hagy-
tam cserben, amikor pályát módosítottam. 

Van néhány kedves emberke közöttük, akik tartják velem a kapcsolatot. Van olyan leány is, aki 
úgy évente egyszer 8- 10 (legutóbb 25, Londonban írt  oldalas levélben számol be az élete alakulá-
sáról, s a lányaim nem kis éllel mondják, amikor megérkezik a levél – Na, írt a szerelmed! 

Ahogy a 25 éves találkozón mondtam, és amelyet Fülöpke meg is örökített: Ti, a legendás IV. B. 
vagytok a legkedvesebbek, mert mindig az els� szerelem a legszebb, s korban is hozzátok állok a 
legközelebb.  Köszönöm, hogy befogadtatok, s köszönöm azt is, hogy ezt a kis bevezet�t én írhat-
tam. Köszönöm Fülöpkének, hogy a krónikás szép, ám olykor fárasztó feladatát végzi. 

Olvassa mindenki olyan élvezettel, mint én! 

                                                                                      Varga János, alias kisvarga 
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1950. Megalakul a technikum 8. Sz. Általános Gépészeti Technikum néven Dorogon 
1951. A technikum új neve: Bányagépészeti Technikum, új helye Esztergom 
1954. Tanévkezdés az új iskolában Esztergom –Kenyérmez�n 
1956. A technikum új neve: Hell József Károly Bányagépészeti Technikum 
1958. Újabb név: Hell József Károly Bányagépészeti és Bányavillamossági Technikum 
1960. Megindul a vegyipari gépésztechnikusok képzése 
1962. Elkészül az új kollégium Esztergom-Kenyérmez�n. Beindul a Fels�fokú Vegyipari 
Gépészeti Technikum 
1965. A balatonszepezdi tábor létrejötte 
1968. Megindul a középiskolai képzés a bányagépészeti-bányavillamossági szakon 
1969. Megindul a szakközépiskolai képzés vegyipari gépész szakon / melynek kísérleti 
alanyai voltunk! / 
1970. Az új iskola-kollégium együttes elkezdi m�ködését az út túloldalán. 
1973. A legendás IV.B sikeres érettségi vizsgát tett. Megindul a középfokú technikus mi-
n�sít� tanfolyam. 
1974. Új felügyeleti szerv: Oktatásügyi Minisztérium. Nyomban megszünteti a fels�fokú 
technikusképzést. 
1979. Az újabb név: Hell József Károly Nehézipari Gépészeti Szakközépiskola. Megindul 
az er�m� gépész képzés is. 
1985. Mindhárom ágazaton megindul az 5 éves technikus képzés 
1989. Számítógépes képzéssel b�vül az 5 éves technikus képzés 
1991. Még egy név: Hell József Károly M�szaki szakközépiskola. Beindul a vezérlési- 
számítástechnikai ágazat. 
1992. Az intézmény fenntartása az Esztergomi önkormányzattól átkerül, a Komárom-
Esztergom Megyei önkormányzathoz. 
1993. Megsz�nik a bányagépész képzés 
1995. Phare támogatással, világbanki képzési modell szerinti m�szaki üzletszervez� 
technikus képzés indul. 
1996. Megsz�nik az er�m� gépész képzés. 
1997. Elektrotechnika-elektronika osztály beindítása. 
2000.  Az iskola fennállásának 50 éves évfordulója. Az iskola megszüntetése gazdasági 
okokra való hivatkozással és összevonása az Esztergomi Bottyán János Szakközépisko-
lával. 
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Karakas Lajos igazgató 1957-1979 

Ági Sándor ált. igazgatóhelyettes 1964-1991 

Nekovetics Oszkár m�szaki ig. helyettes 1963-1976 

Kégel Tamás kollégiumigazgató 1963-1975 

Varga János vegyipari gépek 1971-1998 

Hetényi Bálintné magyar-orosz 1969-1985 

Búza József anyagismeret 1953-1985 

Gárdai Zoltán matematika 1957-1973 

Ipolyi Sándor ábrázoló geometria 1963-1986 

Kadosa Árpád magyar-történelem 1969-1974 

Koós Károly gépelemek 1963-1995 

Kornreich Ferenc elektrotechnika 1963-1999 

Sárossy Béla történelem 1953-1973 

Walcz József földrajz 1957-1981 

Kovács Jen� testnevelés 1965-1995 

Tóth Kálmán testnevelés 1968-1975 

Sripeczky Ágota biológia 1970-1971 

Mihalovics Sándor matematika 1964-1993 

Csordás András matematika 1973-1991 

 

Hetényi Bálint kollégiumi nevel� 1974-1976 

Dombrádi József kollégiumi nevel� 1962-1981 

Orbán István kollégiumi nevel� 1965-1971 

Porubszky István kollégiumi nevel� 1969-1999 

 

Bombicz László szakoktató 1962-1997 

Fülöp Tamás szakoktató 1972-1999 

Ned�czi István szakoktató 1959-1992 

Szabatin Lajos szakoktató 1960-1974 

Szepesi Zoltán szakoktató 1965-1999 

Varga Tibor szakoktató 1965-2000 
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1973-ban bányagépész szakon végzettek névsora 

A. osztály osztályf�nök: Nekovetics Oszkár 

Agóts István Almási István Bánkúti József 
Bárány István Blasek Ferenc Blaskovits László 
Egry János Honti József Horváth László 
Juhász Kálmán Karisztl János Kulcsár István 
Lakatos István Marjai László Mészáros Csaba 
Nagy József Nyevrikel Mihály Piedl Péter 
Pintér Benedek Rózsavölgyi Ferenc Sinkó Csaba 
Solymári Ferenc Szántói Imre Szente Gábor 
Szkok Tibor Szuchacsev László Vakulya Imre 

1973-ban vegyipari-gépész szakon végzettek névsora 

B. osztály osztályf�nök: Varga János 

Áy József Balogh Károly Barhó János 
Benedek Sándor Benis Ferenc Bognár Géza 
Bognár Zoltán Budai Balázs Csordás László 
Er�s László Fülöp Ferenc Gyuricza Sándor 
Hundzsa György Illés László Jillich Róbert 
Kátai János Kmotrik István Knorr Vilmos 
Kucsera László Lukács Jen� Pilling Zoltán 
Répási József Répánszky Géza Slavóczky István 
Szloboda László Szilágyi Miklós Tauber György 
Tisóczky István Tóvizi Imre Tyukodi Imre 
Vargha Béla   

 
C. osztály osztályf�nök: Hetényi Bálintné 

Csenki Mihály Droznyik József Dzierzava Éva 
Er�s Zsuzsanna György Magdolna Halmi János 
Heged�s Júlia Ispán János Juhász Erika 
Karácsony Judit Kecskés János Komlósi Károly 
Körösladányi László Kremf Erzsébet Kreskai Katalin 
Maróti Béla Martonosi Károly Máté László 
Meszes Ferenc Mikonya György Monostori Tibor 
Oravecz József Pálosi György Pándi Anna 
Pathó Mária Révfy Dezs� Rigó Zoltán 
Schweitzer Lívia Seeman Róbert Sipos Magdolna 
Szölgyén Márta Szuroviák László Tihanyi István 
Tomasik Jen� Varga Valéria  
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1969. augusztus 31. 14 éves, 152 centi magas, 48 kilós vagyok. Hosszú út áll mögöttem. Négy 
napja indultam egy poros és unalmas alföldi városból, Hódmez�vásárhelyr�l. Útközben megáll-
tunk a rokonoknál Pesten, hogy megismerjük a várost. Az élményekt�l eltelten a közelg� elválás 
fájdalmáért kárpótlásul szárnyashajón érkeztünk a Dunakanyar pazar látványát kiélvezve Eszter-
gomba. Bármely irányból közelít a látogató a 
Bazilika monumentális épülete az els�, amit 
megpillant. A hajóállomásról els� utunk is 
ide vezetett. Ahogy fentr�l a várbástyáról 
körbenéztem a város felett, úgy éreztem, 
érdemes volt idejönnöm. A délutáni busszal 
kizötyögtünk a kenyérmez�i iskolához, ahol 
szüleim rövid búcsúzkodás után otthagytak a 
kollégiumban. �k is, én is abban bíztunk, 
jobb körülmények, nagyobb lehet�ségek 
várnak itt rám. Az ország minden részéb�l 
érkeztek ide a magamfajta gyerekek, hiszen 
az iskola szabályos toborzó körutat tartott, 
valószín�leg a bányászat visszaesését már 
érezve, a vegyi gépészet fellendítésében látva az iskola túlélésének lehet�ségét. Hogy mi a vegyi 
gépészet, szerintem a legtöbben nem tudtuk, és utólag sem hiszem, hogy közülünk egy-két ember 
kivételével bárki is vegyi gépész szeretet volna lenni.  A szegénység el�li menekülés, a családi élet 
z�rjei, a továbbtanulási lehet�ségek hiánya vagy a kalandvágy hajtotta ide a fiatalokat. A szocia-
lizmus békés, langyos, kiszámítható, a szegénységb�l éppen kilábaló id�szakát éltük. Egy forint a 
meleg lángos és a milliomossá válás két lehet�sége állt el�ttünk: vagy lángossüt�nek menni, vagy 
egy lottó ötöst nyerni. A lakások jó része még szobakonyhás, a siker csúcsa a kétszobás lakás vagy 
a sátortet�s ház, ahol a fürd�szoba helyét már kihagyták, de a víz még nincs bevezetve. A három-
szobás lakásról még nem is hallottunk. A környék apraja- nagyja összefutott, ha az utcába beté-
vedt egy Trabant vagy Wartburg. Egy átlagos fizetés 1000-1200 forint, 5 forintos órabérben, mint 
nyári munkás gy�jtöttem össze az els� fizetésem 400 forintját, az oly vágyott SOKOL rádió árát. 

Kétségtelen ez a rendszer nagyobb lehet�séget biztosított a feltörekv� szegényebb gyerekek szá-
mára a felemelkedésre. Az egyre fejl�d� iskolai rendszer új iskolákat, kollégiumokat épített, és va-
lóban ingyenes volt a tanulás. A többi már csak az igyekezetünkön múlott, mi lesz bel�lünk. A fi-
zikai munkába belefáradt szüleink százszor is elmondták: tanulj fiam, csak úgy viszed valamire. A 
gyárban egy m�vezet� már nagyúrnak számított, és még a tanároknak, mérnököknek is megvolt a 
becsülete. A kenyérmez�i iskolaközpont is minden támogatást megkapott, hogy jó feltételeket biz-
tosítson a tanuláshoz. A fels�fokú technikum fejl�dése miatt az út túloldalán már épült az új szak-
középiskola és kollégium. Egy kicsit pechesek voltunk, hiszen pont az orrunk el�tt szüntették meg 
a jól cseng� technikum cím használatát. A szocreál stílusban valószín�leg az ötvenes években a 
bányászat dics�ségének csúcsán épülhetett a Hell József Károly bányagépészeti bányavillamossági 
és vegyipari gépészeti technikum. A kollégium már a modernebb és rondább jellegtelen szocialista 
stílus jegyében épült, de komfortja legtöbbünk számára felülmúlta az otthoni lehet�ségeket. Ide-
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érkeztem meg azon a forró augusztusi 
délutánon, hogy a 307-es szobában 
levackolva, az ablak melletti baloldali 
földszintes vaságyat elfoglaljam.  Bár 
Keszeg, aki els�nek érkezett, elég 
mogorván fogadott, de az utánam 
érkez� többiekkel elindult az ismer-
kedés. Az ablakon elém táruló látvány 
szinte fantasztikusnak t�nt: távolban a 
város felett lebeg� Bazilika, a kenyér-
mez�i síkság a repül�térrel, jobbra a 
vaskapu sziklái, el�tte a strázsa hegy 
az orosz laktanyák titokzatosságával, 
végül a kesztölci sziklák és Dorog 
széle. Az els� este és éjszaka nagy élmény volt a kollégiumban. Beavatási szertartásokról kering-
tek rémhírek. Jól teletömtük magunkat az otthoni falatokkal. Csordás, Bognár, Fülöp, Gyuricza, Il-
lés és Agócs Pisti került a szobába. F�leg Géza volt, aki a beilleszkedést irányította. Becenevek 
adása volt az els� program, pl. Keszeg, Csori, James, amib�l néhány a mai napig is megmaradt. 
Az emeleten lév� WC-t, ha jól emlékszem még javították, vagy valami más okból, de zárva volt. 
A takaródó utáni villanyoltás után nem mertünk lemerészkedni az alattunk lév� negyedikesek 
szintjére. Én még sumák módon a folyosó végén lév� hatalmas legyez�pálma meglocsolásával 
könnyítettem magamon, de a többiek Géza javaslatára egy nejlonzacskóba intézték el folyóügyei-
ket. Ezt nagy felhajtás közepette kidobtuk az ablakon, de nemsokára újra találkoztunk vele, mert 
Dombrádi tanár úr bennünket is kirendelt a hetente egy délután kötelez� udvartakarításra. A kollé-
giumi élet azért egy kicsit katonás volt, ami a szobarendben, szekrényrendben, kimaradások szigo-
rú betartásában ill. a napirendben mutatkozott meg. Reggel 6-kor volt az ébreszt�. A kollégiumi 
élet szépségei közé tartozott a reggeli felkelés, amit igyekeztünk elbliccelni, vagy legalább néhány 
perccel meghosszabbítani. Ezért vagy befeküdtünk az ágy alá a berugdosott ócska rongysz�nyeg-
re, vagy beágyaztattuk magunkat a sodronyos vaságyba, ami csak addig volt nyer�, míg Szalámi a 
szomszéd szobából át nem jött, és a maga száz kilójával rá nem ült a fejemre. 6óra 20-tól 7 óráig 
reggeli stúdium volt, amit a könyv fölött szenderegtünk végig, legfeljebb Pölö, kedvenc évfolyam-
felel�s kollégiumi tanárunk ordítására riadtunk fel, akit egyébként alacsony növése miatt csak 
zseboroszlánnak becéztünk. Hét órára azért korgó gyomrunk felébresztett, és kiéhezett farkasok-
ként rohantunk a konyhára, ahol jószerivel brómos tea és szénné égetett zsírban pirított kenyér várt 
bennünket, vagy egy icipici vaj, vízzel többszörösére hígított lekvárral. Egyedül a vasárnap reggeli 
kakaó és kalács nyújtott valami vigasztalást az elmaradt otthoni falatokért. Néhány szó a konyhá-
ról, ahol napi váltással konyhamalaci szolgálatot kellett ellátnunk. A legtöbben utáltuk. Volt, akit 
a repeta lelkesített, amit a jó dolgukban mázsásra hízott sváb konyhás asszonyoktól lehettet kiud-
varolni. Ezek kemény szigorral adagolták a mindig kevés adagokat, hogy a m�szak végén degesz-
re tömött táskákat cipelve mehessenek a csolnoki buszhoz, népes családjuk élelmezésének gond-
ján, ily módon könnyítve. Ebédig csak úgy bírtuk ki, hogy tízórai néven még egy szelet kenyeret 
és parizert is a kezünkbe nyomtak. Iskola után az ebéd egy fokkal jobb volt, de növésben lév� 
gyomrunk sosem lakott igazán jól. Délután ¾ 5-ig kimen� volt, amit az els� években még nem 
igazán használtunk ki. Legfeljebb hetente egyszer-kétszer mentünk ki, csomagért a postára, vagy 
egy fagyit, krémest venni a közeli Fernadi cukrászdába. A délutánt inkább focizással, kosárlabdá-
zással, tornaszakkörrel töltöttük. A magasabb termet�eket, az iskola hírnevét öregbít� kosárlabda-
csapatba szervezték be, mint utánpótlás. Élményszámba ment, amikor a Fels�fokú Technikum ko-
sárlabdacsapata hazai pályán Zsíros irányításával lelépte az ellenfeleket az NBI/B meccseken. A 
lelkesebbek és arra érdemesültek még a vidéki meccsekre is elzötyöghettek az iskola k�korszaki 
Ikarus buszával. A csapat edz�je Kégel Tamás volt, kollégiumunk zord igazgatója, ki kés�bb híres 
kosárlabdaedz� lett. A csapat sztárjai nyomban meghódították az els�s lányokat, Heged�s Jutkát, 
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Schweiczer Livit, akik az els� lányok voltak az eddig csak fiúiskolában. Az olyan anti izompacsir-
ták, mint Keszeg és én engedtünk Kovács Jen� csábításának, és beiratkoztunk a tornaszakkörbe, 
elhittük, hogy milyen daliás ifjakat faragnak ott bel�lünk. A meglep� csak az volt, hogy ez 3 év 
múlva teljesült is. A tornacsapat színvonalát Bognár Géza, Zoli és Csori emelte. Az iskola büszke-
sége volt még Mucha Jóska, aki negyedikesként a Dorog, kés�bb a Fradi sztárja, majd edz�je lett. 
A délutáni stúdium ¾ 5-t�l 7 óráig tartott. Ez az id� b�ven elég volt a tanulásra és egy kis marhás-
kodásra is. Pölö néha végigsétált a folyosón, hogy éber szemekkel felügyelje tevékenységünket. A 
mellettünk lév� csonka szobában lév�k stúdium alatti tanulmányi munkáját jól jellemzi az elhíre-
sült Tüske- féle mondás: hét és fél centi lankadva. Néha Pöl� is gondoskodott szórakozásról, hol 
szekrény- vizitet tartott, hol a lebukott cigiseket fogta szivar-és vízkúrára, ami bár hányással vég-
z�dött, de végleg mégsem vette el a kedvüket. A vacsora általában nem volt valami nagy élmény, 
legfeljebb ha tejbegríz volt meggybef�ttel, mert akkor az ebédl�ben Kmotrik Pisti vezetésével 
meggy- magcsatát vívtunk. Az élelmesebbek felvittek néhány szelet kenyeret, hogy egy kis ottho-
ni zsírral megkenve a hazai ízekt�l elhomályosodott tekintettel a kenyérhéj rágcsálása közben csa-
ládjukra gondoljanak. Bognár Géza gitárja, Csori zenekari el�élete kell� alapot adott, hogy néhány 
héten belül beinduljanak az esti zenélések. Mikor Kehes, mint dobos egy széken püfölve a ritmust 
beszállt, az alattunk lakó negyedikeseknek elfogyott a türelmük. El�ször csak a partvis- nyéllel 
kopogtak fel, hogy fejezzük be a macskazenét, de mikor ez nem használt, néhány pofon ígéretével 
csökkentették a hanger�t. Az esti mulatságok közé tartoztak olyan tréfák, hogy Gyuricza emeletes 
ágyának csavarjait néhány gyufaszállal helyettesítettük, és mikor az a megszokott lendülettel ug-
rott fel az ágyra, hatalmas zuhanással landolt az alsó ágyon. Bumbi a folyosó réme is betévedt 
szobánkba, alul fekete, felül kék klottgatyába, és mikor megkérdeztem, melyik az ünnepl�, egy 
hatalmas pofon volt a válasz. Az esti villanyoltás után a tapasztaltabb fiúk, Csori és Géza meséltek 
n�i kalandjaikról. Ezek lehet, hogy igazak voltak, mert mindketten együttesben zenéltek, lehet, 
hogy kicsit kiszínezte képzeletük is, mindenesetre nekünk tejfelesszájúaknak, akik n�t még csak a 
Füles címlapján láttunk, nagy élmény volt hallgatni. A kollégiumi élet legjobb része a hétvége 
volt. Csak a közelben lakók utaztak haza, hogy vasárnap este betoppanjanak egy kis süteménnyel, 
ezzel vigasztalva a bent maradottakat. A Géza-féle kókuszos sütemény vezette a sikerlistát. A 
messzir�l jött emberek, mint mi, csak a nagyobb ünnepeken mentünk haza, november 7-én, kará-
csonykor, húsvétkor, és év végén. Néha azért kimozdultunk a városból. A Dombrádi tanár úr által 
szervezett turista szakkör tagjai jelképes összegek befizetésével megismerhették Tatát, Egert, a 
kisinóci turistaházat a Börzsönyben. �szi hétvégeken kirándulás gyalog a vaskapui hegyoldalba. 
A Galagonyás úton felfelé haladva végig kóstoltuk a gyümölcsösöket, szilvát, sz�l�t, diót, almát 
szedtünk. Végül a Vaskapu szikláiról élveztük a lenyugvó nap utolsó sugarait és a szép kilátást. 
Hazafelé lógtunk a vonaton, menekültünk a kalauz el�l, aki kifejezetten ránk utazott. Volt hogy 
kiültünk a lépcs�re, vagy a Tábori megállónál visszafutottunk a vonat végére. A legnagyobb bla-
más az volt, mikor az állomásf�nök lábai elé ugrottam le a megállni készül� vonatról. Keszeggel 
két órás raporton voltunk, mint a MÁV legnagyobb tönkretev�i. Ment is a levél az iskolába és ha-
za, milyen elvetemült gazemberek vagyunk. Télen el�kerültek a turista szakkör ócska sílécei, amit 
mi alföldi gyerekek elragadott boldogsággal csatoltunk fel, hogy kicsoszogjunk vele a közeli 
domboldalra, ahonnan eufórikus boldogságban csúszkáltunk le egész sötétedésig. Szobarendver-
senyben els� lett a szobánk. A nyereménykolbászt már majdnem megf�ztük a rezsón, mikor meg-
jelent Orbán tanár úr, közismertebb nevén Ocus, és egy mozdulattal kidobta, ordítva közben vala-
mit a házirendr�l, és mert a forró víz ráloccsant a lábára. Mérgében tán még egy pofont is kiosz-
tott, nem hiába rettegtünk t�le. Szigorú 10 dioptriás tekintettét�l úgy remegtünk, mintha egy mér-
ges kígyó nézett volna ránk. Évközben Gyuriczát áttették a másik szobába, helyére Balogh Karcsi, 
azaz Öfe került. Az � hatására beindult a kártyázás is a hosszú téli estéken. TV- t nem néztünk kü-
lönösebben, legalábbis a focimeccseken kívül nem.  A mozibajárás volt a nagyobb kikapcsolódás 
4-5 forintos jegyárakkal. Az egyik esti sétán a Jaguár presszó el�tt találtam 120 forintot, ami ha-
talmas vagyonnak számított, havi zsebpénzem ekkor 100 forint volt. Másnap, vasárnap délel�tt az 
esztergomi városháza udvarán játszott az OMEGA, így meghívtam néhány szobatársam, hogy �k 
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is saját szemükkel lássák: ez a legjobb együttes a világon! Kóbor valamit halhatott már akkor 
Elvis Presley gumicsöves trükkjér�l, mert félmeztelenül, domborodó nadrágban, olyan extázisba 
hozta a lányokat, hogy egyikük még a blúzát is letépte. Az ingyen cirkuszt nem sokáig 
kukkolhattuk, mert a rend�rök kivonszolták.  A Régi csibészek, a Trombitás Frédi, Halott virágok 
és többi nagy slágerb�l nem sokat hallottunk, mert az akkori szokások szerint a közönség végig 
üvöltötte az egész koncertet. A beatzenén kívül a farmernadrág volt érdekl�désünk középpontjá-
ban. A nagy csodát nemsokára saját szemünkkel is megláthattuk, mikor Kehes édesanyja egy nyu-
gatnémet rokoni látogatásról ezzel ajándékozta meg fiacskáját. Ahogy körbeálltuk, és óvatosan ta-
pogattuk az indigókék farmert, fényes szegecseivel, az eredetiséget igazoló jellegzetes b�rcímké-
vel, nem igazán értettük, miért annyira nem kívánatos a rendszer ideológusai számára. Valószín�-
leg nem a kemény lenvászonnal volt a gond, bár a magyar ipar még hosszú évekig nem tudta gyár-
tani, hanem a hozzákapcsolódó hippi életformával, mely akkoriban indult el az átkos nyugaton, és 
1968-ban a nagy párizsi diáktüntetésen csúcsosodott ki minden fennálló társadalmi berendezkedés 
ellen. 

Nem véletlenül írtam ennyit a kollégiumi életr�l, hiszen a kötelez� iskolai elfoglaltság mellett, 
amit inkább csak szükséges rossznak tekintettünk, ez jelentette igazán az életünket, és ez maradt 
jobban meg bennünk. Akárhogy is halogatom, csak illik valamit az iskoláról is írni, bár kicsit szé-
gyenkezve kell észrevennem az akkor tanultakon kívül még néhány tanárt is valószín�leg elfelej-

tettem. Az els� évet még a régi isko-
lában kezdtük, egy rakás tejfelesszájú 
gyerek, akikr�l akkor még csak sokat ta-
pasztalt tanáraink sejtették, micsoda 
csodálatos átváltozáson mennek majd 
keresztül. Az épületnek, az osztályok-
nak volt valami patinája, hangulata, 
némi komolyságot és visszafogott 
klasszicista stílust árasztva. A folyosók, 
lépcs�házak, társalgók tágasak voltak, 
az osztályok nagyok, magasak, vilá-
gosak. Az iskola, kollégium, m�hely és 
a tanári lakások egy néhány holdas ren-
dezett, parkosított területen helyezkedett 

el, néhány szobor és a sportpálya mellett. A szegényes környezetb�l méltóságteljesen kiemelkedve 
azt az érzést keltette, mint egy oxfordi kollégium: szerencsés, aki ide tartozik. Az iskola igazgatója 
Karakas Lajos volt, egy jó szándékú és jóindulatú, nyugodt, néhány évvel a nyugdíj el�tt álló jovi-
ális bácsi, akivel legalább is a diákoknak nem volt semmi baja. Kés�bb tanított is, de az egy másik 
történet. Az ünnepélyeken elmondta azokat a kötelez� frázisokat, amit az igazgatói beosztás és a 
kor ideológiája megkövetelt, de nem lihegte túl a dolgokat. Az igazgatóhelyettes, osztályf�nökünk 
Ági Sándor volt, aki harmincas éveinek vége felé járhatott, de nekünk akkor sokkal id�sebbnek 
t�nt, gondolkozásmódja, merevsége miatt. Jól jellemzi akkori kedvenc mondása: Amit f�znek, azt 
kell megenni. Mindent megtett azért, hogy azt az utat járjuk, amit � helyesnek tart számunkra. 
Kés�bb mindent megtett, hogy eltávolítsa az iskolából azokat, akik nem hajlandók ezen az úton 
járni. Ezzel sokak szerencséjét megalapozta, felkeltve bennük a bizonyítási vágyat és a lehet�sé-
get, hogy saját útjukat járják. Els�ben a kémiát tanította, órái nem voltak túlzottan érdekesek, vagy 
unalmasak, tanulni kellett. Hajlamos volt bekategorizálni a tanulókat, és aki nem felelt meg az el-
várásainak, azokkal elég gúnyosan, kíméletlenül bánt el. 

A magyart Hetényi Bálintné, Ildi néni tanította. Akit csak akkor szólítottunk néninek, hiszen hu-
szonéves, pályakezd� csinos tanárn� volt, aki ebben a csupa fiúosztályban osztatlan sikert aratott. 
F�leg ha a hatást még fokozandó módon ült az asztalon vagy a széken. Sok kellemes percet oko-
zott jelenléte, bár néha az oroszórán a szöveget egyébként sem értve úgy elbambultunk a nézés-
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ben, hogy a felszólítására csak kukán meredtünk magunk elé, aminek egyes lett a vége. Lelkese-
dése az irodalom iránt ebben a m�szaki közegben nem 
nagy visszhangra talált, ennél már csak az 
orosznyelvtudásunk volt lehangolóbb. A történelmet Sáro-
si Béla, azaz Dodó bácsi tanította. Alacsony, kopaszodó, 
bajuszos, nikotintól sárga ujjú és fogú ötvenes embereke, 
kit akkor még komolyan vettünk. Kicsit motyogva, hibá-
san beszélt: Phiaim, phiaim!- mondogatta. Túl nagy ren-
det, csendet nem tudott tartani, de aki odafigyelt az élvez-
hette az óráját, tudta a történelmet. A földrajzot Walcz 
Józsi bácsi tanította, akir�l teljesen köztudott volt, hogy 
alkoholista, de ez nem zavart senkit. Hogy miért t�rték 
meg az iskolában, nem tudom, lehet hogy � volt a 
szakszervezeti vagy párttitkár, ebben a korban voltak ilyen 
esetek. Tíz perc késéssel, beimbolygott az osztályba, rá-
d�lt a tanári asztalra, és szundított még egy negyedórát. 
Ha szerencsénk volt, a kicsöngetést jelz� cseng� 
ébresztette fel, ha hamarabb felébredt, felcsapta a naplót, 
és feleltetett. Hamar rájöttünk, az a lényeg, hogy 
folyamatosan beszéljünk a tananyagról, akár kétszer –
háromszor is megismételve, amíg azt nem mondja: Jól van 
Bubikám, ötös. Talán a legnagyobb show-t Mikulás, alias 
Ipolyi Sanyi bácsi mutatta be m�szaki-rajz órán. Hofi -színvonalú kabaréban próbálta belénk verni 
az ábrázoló geometria rejtelmeit, amibe néha maga is úgy belegabalyodott, hogy a terem végébe 
elsétálva percekig bogozgatta a táblán lév� ábrát. Látjátok Mikulások, olyan világos, mint a Bazi-
lika messzir�l, sötétben becsukott szemmel. Mint egy dorogi Don Quijote, hatalmas vonalzókkal, 
körz�vel, néhány diákkal az oldalán küzdött a hatalmas fekete tábla ellen. Szállt a krétapor és a 
káromkodás, jókat röhögtünk, míg csak ki nem szólított, hogy metsszük le a gúla csúcsát. 

Búza Józsi az anyag- és gyártásismeretet és az életet tanította. A porkohászat régi, mint a piramis, 
új, mint az �rrakéta… szajkóztuk be az ehhez hasonló marhaságokat, melyet egy féltve �rzött spi-
rálfüzetb�l diktált le gondosan szó szerint, és jó jegyre csak az számíthatott, aki így is mondta 
vissza. Rossznyelvek szerint az ötvenes években, mint munkáskáder szerezte gyorstalpalón a taná-
ri diplomáját, ezért nem volt szakmai tudása mély és alapos. De ami a lényeg, egyedül � gondolt 
arra, hogy az iskola elvégzése után nemcsak vegyi gépészek leszünk, hanem emberek is, akiknek 
boldogulniuk kell az életben. Nagydarab, hullámos, hátrafésült hajú, jól öltözöttségre törekv�, 
nagy hangú, határozott, negyvenes volt, egy kis nagyvilági beütéssel. Ha jókedve volt, könnyen rá 
lehetett venni a mesélésre. Szívesen beszélt a n�kr�l és az élet nagy problémáiról. Voltak el�re be-
épített emberek, akik feleltetés elsumákolása okán valami eget renget� nagy problémával kapcso-
latban kérték ki a véleményét. � könnyen lépre ment, és mire észbekapott, elment a felelésre szánt 
id�. Kés�bb, ahogy n�ttünk, azért voltak gondok, de err�l még lesz szó.  

A matekot Mihalovics Sándor, azaz Paci tanította, de nem középiskolás fokon. Fekete hajú, jóké-
p�, ritkán mosolygó, harmincas férfi volt, akinek a matematika volt mindene. Szigorú volt és kí-
méletlen. A legtöbb egyest valószín�leg nála szereztük. Még szerencse, hogy id�nként röpdolgo-
zatot íratott. Természetesen ezek is egyesek lettek volna, de volt egy furcsa szokása: óra végén 
Bognár Géza kezébe nyomta a dolgozatokat, hogy zárja el a szekrényébe. Mi rövidesen úgy el-
szemtelenedtünk, hogy Benis és Répási útmutatatásai alapján új dolgozatokat írtunk, és kicserél-
tük a szekrényben lév�vel. Így sikerült a 2-3-as átlagot kihoznunk. Valószín�leg sejtette fellángo-
lásunk okát, de ennyi el�nyt elbírt velünk szemben. Aki jobb jegyre pályázott, annak a középisko-
lás matematikai lapokba kellett rendszeresen a megoldásokat beküldeni. Egész  tanulói  pályafutá-
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som végigkísérték ilyen túl buzgó matektanárok, akik azt hitték,a matek a legfontosabb az életben, 
de azóta kiderült, alig van rá szükség. Jómódban él� matektanárt azóta sem láttam.    

Végére maradt a jutalomjáték, a testnevelés, amit ekkor Kovács Jen� tartott, keményen, célratör�-
en.  Dicséret illeti az iskolát, hiszen nagy gondot fordítottak arra, hogy szépen sorban minden 
sportágat megismerjünk, így atlétika-, torna-, kosárlabda- periódusok voltak, melynek során a te-
hetségeseket kiválasztották, és arra ösztönözték, hogy versenyszer�en sportoljanak. Iskolában és 
utána is a foci volt a legkedveltebb sport, amiben sokan jeleskedtünk, de Tüske volt a legjobb. 

Hetente egy nap volt a m�helygyakorlat, mivel szakközépiskolába jártunk, és az érettségi mellett 
szakmunkások is lettünk, már aki. A gyönyör el�z� délután kezd�dött, hiszen stúdiumon nem kel-
lett tanulni Az els� gyakorlaton hatalmas méret� munkaruhákba öltöztettek bennünket. A többszö-
rösen felhajtott nadrágokban chaplini figuraként vonultunk be a m�helyekbe. Nem sejtettük, hogy 
ezek a nadrágok 4 év múlva a bokánkat verdesik. Valami irtózatos nagy tahó volt a m�helyoktató, 
akinek szerencséje, hogy nevére nem emlékszem. Az els� félévben egy 20 dekás kalapácsot re-
szeltünk végtelen utálattal és unalommal. Hogy ennek mi értelme volt, nem tudom, talán csak any-
nyi, hogy megutáljuk a fizikai munkát, és nagyobb lelkesedéssel tanuljunk. Az oktatás hatásfoka 1 
%-os lehetett. Kicsit szoktuk a m�hely és olajszagot, meg az ácsorgást a satupad mellett. Ha sutyi-
ban felültünk a munkapadra, vagy túl hangosan beszélgettünk, az öreg közénk vágta a félkész ka-
lapácsfejet. Szellemi színvonalát legjobban kedvenc elfoglaltsága jellemzi: a N�k Lapja újság höl-
gyeinek szemüveget, bajuszt és szakállat rajzolgatott olyan elmélyüléssel, mintha nagydoktori 
disszertációját írta volna. 

Az els� év még abban a kicsit megszeppent illedelmes állapotban telt el, ami minden iskolában 
szokásos a gólyáknak. Kicsit csodáltuk a magabiztos fels�söket, különösen a legmen�bb negyedi-
keseket, és már titokban azokról a lányokról álmodoztunk, akiket �k lecsaptak a kezünkr�l. Gó-
lyabálunkon csak álltunk a lépcs�n a nyolcadikos ballagó öltönyben, az akkor oly divatos fehér 
nylon ingben és a men�nek hitt fekete hegyes orrú cip�ben, és bámultuk a csajokat. Talán csak a 
legmerészebbek próbálkoztak táncra kérni valakit. Feszültségünk akkor oldódott fel, mikor a 
solymári Vulcán együttes belecsapott a húrokba, és rákezdett a Beatles lehengerl� számára a Get 
Back-re. Olyan eget renget� nagy tombolás azért nem keletkezhetett, mert Ági Sanyi folyamato-
san cirkált a teremben, és szigorú szeme belénk szúrt, riadtan lapultunk, mint egy nyúl. Ezt a jó 
szokását kés�bb is meg�rizte, csak akkor már a szemébe mertünk nézni. A lányok közelébe in-
kább csak az órák közti szünetben kerültünk, hiszen mellettünk vonultak el a C-s lányok. Heged�s 
Jutka melleivel akkor kerülhettem közelebbi ismeretségbe, amikor Kehes, vagy Kmotrik nekilö-
kött, de az öröm nem tartott sokáig, mert Jutka egy hatalmas pofonnal fejezte ki nemtetszését. Volt 
még egy osztálykirándulásunk a közeli Visegrádra, melynek emlékét néhány 6 x 9-es fekete-fehér 
fotó �rzi. A királyi vár romjai közt jót ökörködtünk, nem szentelve különösebb figyelmet az 
Oroszlános kútnak, vagy a Salamon- toronynak. Egyedül a Fellegvárból elénk táruló csodálatos 
kilátás kötött le bennünket néhány percre, a Dunakanyar fest�i szépsége, szemben a nagymarosi 
jegenyefasor. Nem sejtettük akkor a tíz év múlva kezd�d� huzavonát, a hírhedt nagymarosi er�m� 
-és gátépítést, minden kormány gumicsont témáját, amit hol felépítenek, hol lebontanak, szó sze-
rint milliárdokat a vízbe szórva, hogy saját igazukat bizonyítandó legy�zzék a természetet és a jó-
zan észt. 

Az �szi gólyabál után hamarosan beköszöntött a tél, olyan nagy havat hozva, hogy csak fél nap 
késéssel tudtunk hazautazni karácsonyra. Otthon kicsit furcsának és nevetségesnek t�nt szüleink 
tájszólása, de mire egy hét múlva visszaértünk, már egymást nevettük ki, mert otthon újra vissza-
szoktunk az �zésre, ézésre. A Wesselényi utcai cigánygyerekek mezítláb csúszkáltak a jégen, míg 
mi fázósan, behúzott nyakkal igyekeztünk fekete m�b�r kabátunkba a Fernadi cukrászdába egy 
kólával és krémessel jutalmazni magunkat az egész heti tanulásért. Tavasszal már egyre er�söd� 
helyismerettel és magabiztossággal mozogtunk az iskolában és a környéken. Észre sem vettük,és 
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már itt volt a nyár, vége volt a legnehezebb évnek, az els�nek, amit néhány azóta nevüket felejtett 
társunkon kívül végre magunk mögött tudhattunk. 

Levezetésként még egy hónap termelési gyakorlat várt ránk, amit mindenki otthon a lakhelyén egy 
helyi gyárban, üzemben, tsz-ben töltött, általában egy TMK m�helyben. Két f� feladatunk volt, 
mint a rangsorban utolsónak, cipelni a lakatosok után a szerszámosládát, és a szerelésnél adogatni 
a szerszámokat, félkett�kor pedig felseperni a m�helyt. Az volt a jelszó: a TMK-ás akkor dolgozik 
jól, ha nem dolgozik. Néhány alapvet� dolgot csak sikerült ellesni a kever�k, hajtóm�vek, szivaty-
tyúk szerelésénél. Leginkább mégis arra emlékszem, mikor egy fiatal lakatos elmesélte, hogyan 
vette el egy tanárképz�s lány szüzességét, pedig még a harisnyanadrág is rajta volt.  

Néhányan félig jutalomképpen részt 
vehettünk az iskola balatonszepezdi sátortá-
borában egy kéthetes nyaraláson. Nekem 
nagy élmény volt, mert akkor voltam el�ször 
a Balatonnál.  Esténként besétáltunk a közeli 
Révfülöpre, ahol az Ibolya presszó teraszán 
néhány Cola mellett élveztük az él�zene-
karos bulit, nézegettük a csajokat, és szuve-
nírként hazahordtuk a poharakat. Csori még 
az együttesbe is bekéredzkedett. Az els� 
szám után olyan nagy tapsot kapott, hogy a 
zenekarvezet� ezek után még Csori gitár-
jának er�sít�jét is bekapcsolta. A búcsúkirán-
dulás Badacsonyba vezetett, ahol egy helybeli sz�l�sgazda hegyoldali pincéjében borozgattunk. A 
társaság igen jó hangulatban indult hazafelé. Én nyolc decis pohárral lettem bátrabb, így a sz�lé-
szeti kutató intézetet, szülészetinek olvastam, a badacsonyi vasútállomáson úgy kellett a közelg� 
vonat el�l lerángatni a sínekr�l, ahol egyensúlyozva azt akartam bizonyítani, milyen józan vagyok. 
A f� attrakció az esti tábort�znél következett, ahol minden második lányt letámadtam, szerelmet 
vallottam, és végül Kégelt letegeztem. Másnap szégyenemben, alig mertem el�bújni a sátorból, 
mert az egész tábor rajtam röhögött, szerencsére délután utaztunk haza, és szeptemberre mindenki 
elfelejtette az esetet. 

�������� #$�"�� #��

Ellobbant a nyár, mint egy gyufaszál. Újra búcsút kellett venni a barátoktól, a családtól, és várt a 
messzi távoli Esztergom. Alig három hónapja, hogy elváltunk, és most alig ismertük meg egy-
mást. N�ttünk jó néhány centit, lebarnultunk, er�södtünk, megkezd�dött a tornasor átrendez�dése. 
Kmotrik Pisti olyan hosszú hajjal és oldalszakállal állított be, hogy tanáraink egyb�l felidegesed-

tek. Igen, ekkor kezd�dött az a hároméves 
harc, a hosszúhaj -háború, ami ma már nevet-
ségesnek és alig érthet�nek t�nik. Volt, aki 
nem jött vissza. Szalámi, azaz Szalai Karcsi a 
szabad világot választotta. Állítólag egy gyá-
ros nagybácsija vette pártfogásba az USA-
ban. Beköltöztünk az új kollégiumba, kelle-
mes négyágyas, hever�s szobák, minden szép, 
szerencsések voltunk. A 207-es szobában 
Kmotrik Pisti, Kovács Laci, Balogh �fe és 
én. Meg is maradtunk ezen az emeleten a bal-
lagásig. A suli els� féléve még a régi isko-

lában folyt, mert a kivitelez�k jó magyar szokás szerint csúsztak egy cseppet a határid�vel. Még 
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szeptemberben meghívást kaptunk a Martos Flóra Kollégiumba egy szombat esti kollégiumi buli-
ra, és ez már jelezte, kezdünk nagyfiúk lenni. A fellép� együttes énekese megrendülten jelentette 
be: meghalt Jimi Hedrix, akit paradox módon akkor ismertem meg. Azt hiszem, a világ is halála 
után jött rá, mint annyi más utólag híressé vált ember esetében, kit is vesztettek el végleg. 

Örök hálával tartozunk annak a marhának, aki el�írta a másodikos vegyi gépészek számára a bio-
lógia tanítását. Egyik nap ezért betoppant az osztályba egy kedves sz�ke tündér, álmaink király-
kisasszonya, Skrípeczki Ágota, azaz Ági néni, aki majdnem tökéletes volt, csak egy gyermekkori 
csíp�ficam emlékeként, alig észrevehet�en bicegett, de ett�l még szeretetre méltóbbnak t�nt. Csu-
pa közvetlenség, nyíltság és jóság. Személyisége révén a legnépszer�bb tanárunk lett, akivel egé-
szen az érettségiig tartottuk a jó kapcsolatot. Bár ezt még nagyban ösztönözte, hogy a Martos Fló-
ra Lánykollégium nevel�tanára volt, így általa bebocsátást nyertünk a tiltott helyre is. Ki tudná el-
felejteni a patakparton tartott biológiaórákat, a nagy sétákat kint a ragyogó napsütésben. Játékosan, 
vidáman, észrevétlen módon mégis eladta nekünk azt a tudást, amit egy szigorú tanár óráján teljes 
érdektelenség kísért volna. Azt hiszem, � is jól érezte magát közöttünk, és mindig visszajött, ami-
kor elhívtuk egy osztálykirándulásra, vagy osztálybulira, nem sejtve még akkor alig néhány évig 
ragyog már csak örök optimista mosolya, ami mindent legy�zött, csak azt az egyet nem, amit ed-
dig még senkinek sem sikerült. A m�tét sikerült, csak � nem élte túl. 

Az új tanév hozott még néhány változást. Megérkezett egy igazi pesti vagány, Szeratovits Pisti, 
aki egy másik iskolából igazolt át, kés�bb azt is megértettük, miért. Göndör haja, olaszos megjele-
nése és általunk el�ször látott párhuzamnadrágja már akkor sejtette, nem egy átlagos nyuszi. Ha-
mar az osztály egyik hangadója lett, aki gunyoros magatartásával, jópofa szövegeivel nem lopta be 
magát a tanárok szívébe, példát sugallt nyiladozó öntudatunknak, másképp is lehet élni, viselked-
ni. Az ellenállók csoportja elkezdett kikristályosodni köré, Kmotrik Pisti, Kehes, Miskey, Kovács 
Laci. Katalizátor szerepe nem sokáig tartott, mert annyira nem volt kedve tanulni, amennyire a ta-
nárok meg akartak szabadulni t�le, így a tanulmányi harcban, ha jól emlékszem év végén elbukott. 
Már megkezd�dött az új iskolába való átköltözés el�készítése, mikor az egyik teremben nagy 
mennyiség� beadott és kijavított, az el�z� években beadott szakrajz feladatra bukkantunk. Az 
élelmesebbek rögtön lecsaptak a kincsre, és felismerték a másodlagos hasznosítás lehet�ségét Elég 
volt felragasztani az ablaküvegre, és a meglév� rajzot átrajzolva, jó néhány órai szerkesztési mun-
kát lehetett megspórolni. A diák lusta, és nem sokára néhányan annyira elszemtelenedtek, hogy 
borotvapengével lekaparták a tanár aláírását és a jegyet, és mint saját rajzukat adták be. Egész ad-
dig nem történt baj, míg Koós Karcsi tanárunk a rossztanulók iránti el�ítélet és beskatulyázás ékes 
bizonyítékaként, egy Bognár Zoli által beadott, el�z� évben ötösre osztályozott rajzot, Zoli neve 
alatt csak kettesre min�sített. Zoli ezen a nyilvánvaló igazságtalanságon úgy begurult, hogy ki-
ment reklamálni, és végs� érvként már azt üvöltötte, akkor hogy volt ez a rajz tavaly ötös. Szeren-
csére a tanár nem értette, mir�l van szó, mi meg hogy a kollektív lebukást megakadályozzuk, a he-
lyére taszigáltuk Zolit, és nagy nehezen lecsendesítettük. Egyébként Koós Karcsi tanította gép-
elemek tantárgyat is, és bár engem mindkét tárgyból csak közepesre min�sített, utólag el kell is-
mernem, magas színvonalon tanított. Ami akkor rám ragadt, egyike azon kevésnek, amire szüksé-
gem van, és ma is hasznosítom. Voltak könnyebb tárgyak is.  Ilyen volt a munkavédelem, amit 
Dombrádi tanított abban a lezser, pongyola stílusban, amilyennek kollégiumi tanárként megismer-
tük. Nem kellett félni t�le, de azért szemtelenkedni nem volt ajánlatos, bár a jópofáskodást egy ha-
tárig t�rte. Magyar nyelv és irodalom osztályzatom is jelent�sen romlott, aminek az oka: Ildi néni 
elment megszülni egyetlen kislányát. Helyére Kadosa Pál nev� szigorú, kimért ötvenes tanár ke-
rült, aki nem ismerte fel, hogy bennünket nem lehet kötelezni az irodalom szeretetére. Nem is sze-
rettük se �t, se a tárgyat. Az iskola elvégzése után olyan hírek jutottak el hozzám hogy meghalt 
szívbetegségben. Legnagyobb megdöbbenésemre néhány hónappal kés�bb viszontláttam Szege-
den, tehát a hír szerencsére nem volt igaz. A matematikaórák ebben az évben is elég egyhangúak 
voltak. Paci Benissel, Knorr Vilivel és Répási Józsival értett csak szót. Az osztály többi része az 
egyes és kettes határán küzdött, és a jó szerencsét�l függött, ki melyik oldalon maradt a bizonyít-
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ványosztáskor. Még egy új tárgyat ismertünk meg, a mechanikát. Karakas Lajos, az igazgató taní-
totta. A két mechanikaóra közti szünetben, máig megmagyarázhatatlan módon az osztálynaplót 
bent hagyta az osztályban. El�ször csak félve, lopva, az ajtóhoz �rt állítva, lestünk bele a naplóba, 
hogy ellen�rizzük a tanári fenyegetésekb�l hány és milyen jegy került bele. Kés�bb, ahogy lenni 
szokott, elszemtelenedtünk. A legbátrabbak elkezdték a jegyek kijavítását, s�t az átlag javítására 
és a felelések elkerülésére újabb jegyeket beírni. Nem akarom Bognár Gézára ráverni a balhét, de 
mint m�vészi tehetséggel és jó kézügyességgel megáldott gyerek, úgy emlékszem a leghitelesebb 
aláírások t�le származtak. Én is megpróbálkoztam az egyik orosz egyesb�l egy négyest fabrikálni, 
de mikor Ildi néni meglátta, röhög� görcsöt kapott: Ugyan Fülöpke, áruld már el, mikor kaptál te 
t�lem négyest?  Évekkel kés�bb, mikor már Lajos bácsi nem hozta be a naplót, odáig merészked-
tünk, hogy a délutáni takarítás alatt a tanáriból kilopva a naplót a közeli stúdióba preparáltuk. Bo-
rotvapengével eltüntetve a nem kívánt egyeseket. Valószín�leg akkor kezdtük megsejteni, az élet-
ben nem csak a tudás számít. 

Feln�tt fejjel kissé szégyenkezve idézem fel azt a sok idétlenkedést, szemtelenséget, s�t néha go-
noszságot, amit szegény Dodó bácsival szemben elkövettünk. Amikor elkezdett feleltetni, egymás 
után menekültek ki a felelés el�l a WC-re a delikvensek. Néha mér 8-10-en kint voltak, és csak 
akkor merészkedtek be, ha a felel�k sora túl haladt rajtuk. Máskor Kovács Laci bebújt a gardrób-
szekrénybe, és onnan adott ki különös hangokat, végül már cigifüstöt eregetett. A legnagyobb 
szám a felelés volt. A tanári asztal és a felel� között állt egy üres TV -tartó doboz. Ide állítottunk 
be egy tankönyvet a megfelel� oldalon kinyitva, és innen kényelmesen lehet puskázni. Azon is jót 
röhögtünk, mikor Er�s Pici a tankönyvet a háta mögé dugva ment ki felelni. A ciki az volt, ahogy 
próbált a háta mögé lesni, ami nagy pocakja miatt elég felt�n� volt. Természetesen voltak, akik 
szóban súgtak, amit Dodó bácsin kívül mindenki hallott. A pofátlanabbak meg egyszer�en beírtak 
maguknak annyi jegyet, hogy egész évben ne kelljen felelni. Kovács Laci ezt is túlzásba vitte, 
mert az a 6-8 ötös, amit beírt, már Dodó bácsinak is gyanús lett. Onnantól kezdve egy kis notesz-
lapon vezette a jegyeket, amit bármily hihetetlen, nemsokára, amíg sétált óraközben a padok kö-
zött, Miskei, Bognár Géza kilopták a köpenye zsebéb�l. Fantasztikusan élveztük a m�sort, úgy 
játszottunk szegény öreggel, mint macska az egérrel. Valószín�leg rajta álltunk bosszút azért,amit 
többi tanártól, Ági Sanyitól, Búza Józsitól, Pacitól kaptunk. Ági Sanyi, mint osztályf�nökünk 
megkezdte a konfrontációt Szeratoviccsal, Miskeivel, Kovács Lacival. Mi többiek még lapítot-
tunk, de már kezdett kialakulni a progresszív kemény mag, ami el�ször az osztályzenekar megala-
kítása során kezdett szárba szökni. Osztálykiránduláson voltunk Almásfüzit�n a Timföld gyárban 
és Tatabányán az Alumíniumkohóban, ami számomra azért emlékezetes, mert itt láttam el�ször 
vegyi üzemet a maga szédít� büdösségében, mocskos, poros rondaságában. Nyomban megfogad-
tam, bármi leszek az életben, csak vegyipari gépész NEM! A másik kirándulásunk a Mátrába a 
Gyöngyös melletti Thorez külszíni fejtéshez és a Gagarin H�er�m�höz vezetett. A szocialista 
nagyipar dinoszauruszai újabb bizonyítékát szolgáltatták, a legy�zzük a természetet negatív példá-
jának. Ági Sanyi vezetésével ezek a kirándulások inkább tanulmányi jelleg�ek voltak, mint egy jó 
buli. Készült egy osztályfénykép a Kékes-tet�n, melyen meglepetten fedeztem fel Szalámit, aki 
ezek szerint csak második után pattant meg. Kicsindi úr is szerepel a képen, aki valahol menet-
közben morzsolódott le, bár csavaros esz� volt, de valami mégsem volt egészen rendben körülötte. 
Ott volt még a szerény, halk szavú, kicsit butuska Varga Janika, aki valami közeli faluból járt be. 
A lezser, magabiztos, kissé hányaveti beállás, ami a képen a társaságot jellemzi, jól jelzi, a csú-
cson vagyunk, elérkezett az osztály öntudatra ébredésének ideje, következzék hát a BOX együttes 
története: 

Amikor másodikban az új koleszba költöztünk, rátettük kezünket a felbomlott kollégiumi zenekar 
szerelésére, ami lényegében az iskoláé volt. A nyáron Koko vett egy Jolanna Marina gitárt, Gézá-
nak meg volt a Fender basszus utánzata. Lassan kiderült, az osztály tele van a zenére fogékony fia-
talokkal. Kampó és T�gy a Tornádó együttesben játszottak rendszeresen Csolnokon, a vasárnap 
délutáni bulikon. Bognár Géza, Csori is rendelkezett zenekari el�élettel. A zenekar alapításához a 
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legfontosabb egy er�sít� beszerzése volt. A szobai zenélésekb�l ezzel lehetett kilépni a tömegek 
elé. A korszellemben annyira jelent�s nimbusza volt a beatzenének, hogy ennek érdekében az 

osztály még a társadalmi munkát is vállalta. Az 
esztergomi fatelepen végeztünk hasznos munkát, 
deszkákat raktunk h�vös halomba, amit köb-
méterben fizettek. Igyekeztünk a közepét minél 
szell�sebre rakni, hogy n�jön a teljesítmény. 
Amíg mi a farakásra koncentráltunk, Kovács 
Laci az út túloldalán lév� házban felfedezett egy 
butuska lányt, aki könnyen levehet� volt a lábá-
ról. Az egyetlen akadályt, a lány idióta öccsét 
egy forinttal elküldte csokit venni. Hát ez a le-
fektetés nem igényelt túl nagy befektetést. Nyer-
gesújfalun egy átadás el�tt álló emeletes ház 

takarítási munkáit vállaltuk. Persze a többség egész nap a még le nem bontott állványokon rohan-
gált, mint egy vad majomcsapat. Néhányan azért csak dolgozhattak, mert összejött vagy négyezer 
forint. Még önkéntes befizetések is történtek a zenekari tagok részér�l, így nemsokára a híres bu-
dapesti Múzeum körúti hangszerbizományiban vettünk egy négycsatornás 40W-os EAG kever� 
er�sít�t és 2x20 W-s hangfalakat. A zenekar ezek után megkezdte a próbákat az új kolesz vasaló-
szobájában. A zenekar felét a mi szobánk adta. Koko, Kmotrik Pistit szervezte be basszusgitáros-
nak. Három hét volt az els� fellépésig. – De ne aggódj, addig megtanítalak – mondta Koko. Csak 
arra figyelj, amikor másik akkordot kezdek el, Te is egy másik hangot kezdj pengetni. Valójában 
� is csak néhány számot és néhány akkordot ismert. Akkoriban a közönség már ennek is tudott 
örülni. Pistinek volt b�ségesen önbizalma, és egy kis érzéke is a zenéhez. Nagyon sok próbára már 
az id� rövidsége miatt sem került sor, és a zenekar másik fele bejárós volt, így a próbák során 2-3-
an játszottak dob nélkül. Én voltam a félhivatalosan kinevezett kever�pultos, és igyekeztem úgy 
csavargatni a gombokat, hogy az ifjú titánok ne nyomják el egymást, de legf�bb feladatom az volt, 
hogy ne nyúlkáljon mindenki az er�sít�höz. A fiúk túlzottan nem aggódtak a fellépés miatt. F�-
ként Gézában, a zenekar sztárjában bíztak. Majd � játszik valamit, a többiek meg elkísérik vala-
hogy. Er�s Pici a dobos, aki becenevét mázsányi termetér�l kapta, leginkább az órákon gyakorolt. 
A mögöttem lév� padban ült, és az unalmasabb órákat kihasználva, két mutatóujjával a pad alsó 
lapján végigdobolta az egész slágerlistát. Ebb�l az elmerült állapotból csak a kicsöngetés, vagy a 
tanár, felelésre invitáló hangja tudta kizökkenteni. Elmélyülése a dobolásban csendes álmo-
dozásban, majd mély alvásban folytatódott, mivel he-
tente több este is a Kispipa nev� búfelejt�ben dobolt. 
Essen néhány szó Dzsornóról, az énekesr�l is, aki ola-
szos kinézete miatt kapta becenevét, egyébként Bognár 
Zoli a becsületes neve. Benne is a lelkesedésb�l volt a 
legtöbb. Olaszos barnasága, temperamentuma, görögös 
arcéle, göndör hajfürtjei jóvoltából megjelenése 
vetélkedett egy antik szoborral. Az iskolában nem volt 
egy lángész, de az együttesben Géza vezényletével jól 
elboldogult. Számára is az volt a legfontosabb, hogy 
bekerült a bandába. Azt hiszem, minden hasonló korú 
fiúnak ez volt az álma. A zenekar a Box együttes nevet kapta, egyszer�, de jól hangzik, és ami a 
f�, angol név, ez volt a divatos. Egy téli vasárnap délután jött el az els� fellépés nagy napja, Doro-
gon a Pet�fi Sándor Általános Iskolában. A zenekar gázsija 400 forint volt, és ez nagy pénz volt 
ilyen amat�röknek. A szerelést a II/b osztály lelkesebb tagjai vitték ki, mert ezzel jogot nyertek ar-
ra, hogy ingyen bejussanak, megspórolva ezzel a 10 forintos belép�t. Így történt, hogy minden 
cintányérral, hangfallal, gitárral egy-egy kísér� is bejutott Még csak szereltük össze a felszerelést, 
mikor már félig volt a terem. Mire sikerült a lerobbant mozier�sít�ket, a felújított hangfalakat, 
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kölcsön kapott mikrofonokat, mindenféle maszek cuccot összeszerelni, már jócskán elmúlt a kiírt 
kezdési id�.  Volt néhány jól bevált, már akkor is örökzöld szám, amit egyszer� volt eljátszani a 
Büszke Mary, A felkel� nap háza, a Ma sincs tej, a Rossz hold felkelte és a többi. Inkább feldol-
gozásnak nevezték, mert az eredetire alig lehetett ráismerni, annyira le voltak egyszer�sítve. Csak 
hallás után tanulták meg �ket, az angol szöveget valami dünnyög� halandzsanyelvvel helyettesí-
tették. De az illúzió megvolt. A nagy hanger�ben a hangzás is torzult, de így még eredetibbnek 
hangzott. Amikor elfogyott a jól bevált 5-6 szám, jöhetett egy félórás szünet. Utána más sorrend-
ben ugyanaz a repertoár, azaz mégsem ugyanaz, mert kétszer egyformán nem is tudták eljátszani. 
Rengeteg érdekl�d� ácsorgott a zenekar körül, mögöttük táncoltak a többiek. Akadt mindig egy-
két ismer�s vagy néha ismeretlen is, aki beszállt a zenekarba, és eljátszották azt, amit � ismert. A 
többiek lekísérték, ahogy sikerült. Pisti egy hangfal tetején ült, és fapofával pengette a basszus- gi-
tárt. Az els� egy-két szám alatt, amíg a lámpaláza el nem múlt, be sem kapcsolták az er�sít�jét, de 
ezt sem �, sem a közönség nem vette észre. Dzsorno a kezdés el�tt lehajtott egy kétdecis Huber-
tust toroköblít�ként. Így mire az els� résznek vége lett, már üvölteni sem bírt, állt bambán a mik-
rofon el�tt. Nagy siker volt, hogy nem hajigálták meg �ket a színpadon. A koncert befejezése után 
mégis kitört a balhé, mert egyikünk egy kis csaj miatt összekülönbözött a Dorogi aranyifjak egyi-
kével. Hatalmasat rohantunk mind a húszan a koleszig, nyomunkban kétszer annyi vad dorogi far-
kaskölyök, de szerencsére megúsztuk. Több meghívást is sikerült megszerezni még ezen a télen, 
lassan befutott és jól ismert lett az együttes. Mégis sok dolog nehezítette a továbbfejl�dést. A vég-
zetes csapást az adta, hogy a zenekar tagjai szinte kivétel nélkül bukásra álltak, ezért Ági Sanyi azt 
tanácsolta, tanuljanak vagy zenéljenek, de a kett� együtt nem megy. Így ért véget a Box együttes 
pályafutása. Igaz, kés�bb még volt egy-két alkalmi fellépés, de a világhírnek befellegzett. Dorogra 
azért gyakran kijártunk. A Muki-ban azaz a m�vel�dési házban biliárdoztunk �fével, Kucserával. 
A téli estéken Répásival, Benissel a modellez� szakkörbe jártunk. A f� program vasárnap délutá-
nonként az Ezres étteremben lév� ötórai tea volt. Itt megjelent a környék színe- java. A men� a 
cipzáras ólompulóver és a brífkóval kitömött farzseb, no meg a fekete hegyes orrú cip� volt. Do-
rogi bunkók, parasztok, bányászok, tahók, durungok, ekék, józsik töltötték meg a termet. Túl nagy 
konfliktusba nem keveredtünk, mert egyébként sem mertünk még ráhajtani a csajokra, inkább csak 
csendes szemlél�d�k voltunk. Mi a farmerre esküdtünk, így nem soká végre megvehettem a sze-
gedi jugó piacon az oly régóta vágyott Super Rifle farmert 400 forintért, ami akkoriban egy va-
gyonnak számított. A második év tavaszán történt, hogy egy vasárnap délutáni kimen�n találkoz-
tunk Esztergomban fent a bazilikánál Lukács Jencivel. �, mint helybeli kis csibész jól ismerte a 
vár romjait, és rábeszélt minket egy kalandos kis kirándulásra, amit�l ma már frászt kapnék. Vé-
gigmentünk a nyolcvan centi széles kb.10-15 méter magas várfalon, bejutottunk egy középkori 
épületrészbe. A romok között lelopózkodtunk a pincébe, ahol a majdnem sötétben egy oldalági 
alagút ahhoz a várkútnak a fenekéhez vezetet, ahová a Bazilikát látogató turisták lelkesen hajigál-
ták be a szerencsefilléreket. Így élményekkel és egy-egy zsebnyi aprópénzzel gazdagabban térhet-
tünk vissza, de soha többet nem volt kedvünk megismételni ezt az utat. 

A második félévben már az új iskolában 
folyt a tanítás, így mi kollégisták teljes 
összkomfortot, élvezhettünk, hiszen ki sem 
kellett lépni az épületb�l, ha esett, ha fújt. A 
szép új környezet az ebédl�vel, nagy tár-
salgóval, stúdióval, fotószobával, biliárd- és 
ping-pongasztallal nagyon elkényeztetett 
bennünket. Jó volt itt élni, egymás társasá-
gában, feledve az otthoni gondokat, kötöt-
tségeket, munkákat. Itt csak a tanulás volt a 
feladatunk, és meg volt a lehet�ségünk a 
szórakozásra is. A kollégiumi élet nagy 
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eseménye volt az évfolyam 
szobák közti focibajnoksága. 
Szinte mindenki jól focizott, 
és a négyf�s csapatok hatal-
mas csatát vívtak kieséses 
rendszerben. Szokás szerint 
Tüskéék szobája volt a leg-
jobb, de nekünk sem kellett 
szégyenkezni. A már emle-
getett vasalószoba, amit a 
vasaláson kívül az égvilágon 
mindenre használtunk, átala-
kult szerencse -és b�nbar-
langgá. A rendelkezésemre 
álló bizonyítékok alapján a 
tiltott kártyajátékot Kucsera, 
�fe, Szeratovics,  Szloboda 
és Tyukodi Imre �zik A ké-
pen, Kucsera még cigizik is, 
ami súlyosbító körülmény-
nek számított. Így telt el las-

san a második év is élményekben gazdagon, de a tanulásban egyre lezserebben, amire sajnálatos 
emlékeztet� második év végi 3,5-ös tanulmányi átlageredményem, amit a fiam el�tt célszer�bb is 
eltitkolni. 

��������� #��"�� #%�

A 3. évet már új felállásban kezdtük a kollégium 207-es szobájában. A Kmotrik, Balogh, Fülöp 
triót Áy Józsi egészítette ki. Kovács Laci akkor már az albérletben dögönyözte Sípos Macát. Az új 
szobatársról két dolog jut az eszembe. A kellemesebb azon fenséges töltött húsok íze, amivel va-
sárnap esténként megtért mocsai hazautazásairól, a másik egy vita során elcsattant pofon, melyt�l 
el�ször láttam meg azon nevezetes csillagokat. A tanév kellemes meglepetéssel kezd�dött. Az els� 
órára Ági Sanyi osztályf�nökünk egy alacsony, alaposan megnyírt fiatalemberrel érkezett, akit így 
mutatatott be, Varga János az új osztályf�nökötök, iskolánkban, majd a miskolci egyetemen vég-
zett. A megkönnyebbülés moraja futott végig az osztályon, hogy ily könnyen és nem várt módon 
megszabadulunk rettegett osztályf�nökünkt�l, de � érezve az indulatok elszabadulását, nyomban 
hozzátette, viselkedjetek tisztességesen, mert továbbra is rajtatok tartom a szemem, és ezt az ígére-
tét be is tartotta. Varga Jancsi, bár nem sokkal volt nálunk öregebb, igyekezett némi távolságtar-
tással kezelni bennünket, nem haverkodott, nem jópofásodott, hanem igyekezett korrekt, alapos 
órákat tartani és jól elmagyarázni a vegyigépet, fizikai-kémiát. A felmerül� problémákat igyeke-
zett gyorsan, igazságosan elrendezni. Elég gyorsan elfogadtuk érezve, ha nem boldogul velünk, 
csak Ági Sanyit kaphatjuk vissza rendcsinálónak. Az iskola konzervatív szellemét tudomásul vet-
te, mint szükséges rosszat, de nem er�ltette, csak amennyire Búza, vagy Ági hatása áttételesen az 
elvárásokban érvényesült. Nem volt harcos típus, inkább alkalmazkodó. Ennek legszembet�n�bb 
példájaként, csatlakozott az általunk bunkónak tartott fekete b�rkabátvisel�khöz. Bár lehet hogy 
csak ezért viselte, mert ebben öt évvel öregebbnek és két klasszissal szigorúbbnak nézett ki. Az 
biztos, hogy amire megtanított, az elég alapos és hasznos volt, ahhoz hogy a kés�bbi iskolákban 
jól tudtam hasznosítani.  

Bevallom, az elektronok világában, a m�szaki tudományok közül a legkevésbé mozgok otthono-
san, de az a kevés, amit tudok, Fluki, azaz Kornreich Feri bácsi el�adásain ragadt rám. � nem órá-
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kat tartott elektrotechnikából, hanem kifejezetten érdekes és szemléletes bemutatókat. � az elekt-
romos töltést egy n�i bugyival hozta létre, és olyan örök érvény�, sajátos megfogalmazású törvé-
nyeket okított, mint például az „ÚRI törvény, azaz U =R*I „vagy a „Fesz, bevele” azaz Feszült-
ség= B*V*l. Mindennek volt egy kicsit pikáns, a sexre utaló kapcsolata, és annak révén könnyeb-
ben megjegyeztük a lényeget. Nem véletlenül volt a legnépszer�bb tanár. Búza Józsi folytatta az 
anyagismeret eklektikus tanítását. Ha jókedve volt mesélt, ha kihúztuk nála a gyufát, gyorsan be-
bizonyította a „Hosszú haj rövid ész „igazságát, azaz egy fogós kérdéssel bezúgatott minden hosz-
szú hajú diákot, ha jól emlékszem 17 karó volt a csúcs. Máig emlékezetes az anyagismeret iskolai 
verseny, melyen els�sorban a részvételért automatikusan járó ötösért indultunk oly sokan, kijaví-
tani a korábbi koncepciós egyesek átlagát. A kérdések igazi keményvonalas Búza típusú kérdések 
voltak, azaz a beseggelt válaszok voltak a nyer�k. Már teljesen zavarba jöttem, mikor a mellettem 
ül� Kmotrik Pisti el�húzta a pulóvere alól a tantárgy bibliáját, a Búza által lediktált speciális meg-
határozásokat, melyek azóta is tudományos élet fel nem fedezett kincsei közé tartoznak. Ebb�l az-
tán pofátlanul, szóról, szóra beírtuk a válaszokat. A következ� órán jött még a java. Búza bejelen-
tette, hogy a verseny eredménye hatalmas csalódást okozott neki. Egyedül a kis Fülöp mentette 
meg az osztály becsületét. Nem is sejtette, hogy ilyen titkos tehetsége van a tantárgyának. A pus-
kázás így fordítva sült el, nem várt kétes dics�séget hozva nekem, akit ezután a tantárgy etalonjá-
nak számított. A következ� napokban és hétvégeken versenyt futottam az id�vel, minden szabad 
percemben anyagismeretet magoltam, így sikerült elkerülnöm a lebukást, egyben rácáfolnom a 
hosszú hajúak elleni el�ítéletére. A m�helygyakorlatban az volt a legszebb, hogy nem kellett rá 
tanulni, de maga az oktatás színvonala, ill., az oktatók színvonala se sokat javult. Nekem egyéb-
ként is pechem volt, esztergálásnál a tokmányt nem húztam meg rendesen, és kirepült a darab az 
oktató füle mellett, marásnál a kézi el�tolást kicsit túl méreteztem, így a kés beletört az anyagba, 
végül hegesztésnél rosszul raktam össze a pisztolyt, így mindenütt égett, ahol nem lett volna sza-
bad. Ned�czi hatalmas ugrással ragadta ki a kezemb�l a pisztolyt, miel�tt még felrobbant volna. A 
vegyigéplaborban pont nekid�ltem egy nagy fáradsággal beállított szintjelz� cs�nek, ami eltört. A 
hosszú hajúaknak hajhálót kellett viselni. A kémialaborban csak barchobáztunk. Er�s Pici gondolt. 
Ismerve besz�kült érdekl�dési körét, csak annyit kérdeztem: néger zongorista?  Igen. Akkor Oscar  
Peterson. Honnan tudod, nézett rám ledöbbenve. Én is hallottam tegnap délután a rádióban a róla 
szóló m�sort. Említést érdemel még mikor Schweitzer Livinek döglött verebet vagy egeret csem-
pésztünk a zsebébe. Volt nagy ováció. 

No a tanulással már eleget foglalkoztunk, nézzük, mi más történt még ezen az �szön. Országos 
esemény volt a Vadászati Világkiállítás, ami Pesten, a BNV területén volt igen látványosan meg-
rendezve. Az osztály egy napig bolyongott a méretes trófeák és a mangalicák, szürke szarvasmar-
hák között. Itt is az volt számunkra a fontos, mint a kukoricatörésen Sárisápon, ne kelljen iskolába 
menni. Kukoricát els�sorban azzal a céllal törtük le, hogy valakit öt sorral arrébb eltaláljunk, így a 
végén életveszélyes háború alakult ki, melyben röpke t�zszünetet csak tanáraink megjelenése oko-
zott. Ennél már a Dorogi bányásznapon való részvétel sem volt sokkal veszélyesebb. 

A nyári szünetr�l már hosszú hajjal és egy men� cipzáras SLACK farmerrel mentem vissza. 
Nagyfiúnak akartam látszani. Igaz hogy az órákra még gondosan a fülem mögé fésült, levizezett 
hajjal jártam. Ekkor jött divatba a lesz�kített cs�szabású bársony farmernadrág és hozzá hosszított 
szárú velúr b�rb�l készített bricsesz cip�. Ez volt álmaink netovábbja. Természetesen a szocializ-
musban ez nem úgy m�ködött, hogy bementünk egy divatbutikba vagy boltba és megvettük. Hihe-
tetlen utánajárást és protekciót igényelt mindezek beszerzése. Az els� akadály leküzdése szüleink 
meggy�zése volt, hogy ezek a cuccok nélkül nem élet az élet, és nem veszik men� számba az em-
bert. Farmert csak külföldr�l lehetett behozni, így ha valami távoli rokon kint élt, szívhez szóló le-
velekkel addig kellett bombázni, míg csak nem küldött egyet. Ha egy ismer�s, munkatárs kiuta-
zott, a természetesen feketén beszerzett márkát a zsebébe nyomva kellett rávenni, hozzon egy far-
mert. A határ közelében viruló feketepiacokon is el lehetett jó pénzért csípni egyet, hacsak a rend-
�rök nem csípték el hamarabb a kishatár menti kereskedelem fellendítésén munkálkodót. Nekem 
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Szegeden nem okozott így gondot a farmer beszerzés, s�t egyet-egyet el is passzoltam némi felár-
ral. Baj csak akkor volt, mikor Kismukk bepanaszolt Dombrádinál, hogy nem akarom t�le vissza-
venni a jó áron eladott farmert, id�közben rájött, hogy én csináltam jobb vásárt. Természetesen ki-
tört a botrány, és a kollégiumból való kizárással fenyeget�zve vissza kellett adnom a pénzt. A bri-
cseszvásárlás már nehezebb feladat volt. Az Alföldi Cip�gyár gyártotta, és csak két helyen, a 
kecskeméti és a budapesti mintaboltban lehettet kapni, de csak pult alól. Ilyen karriert csak kés�b-
bi legendás alföldi papucs futott be. Többször is neki- vágtunk stoppal Budapestnek, hogy az 
EMKE melletti boltba végre ráleljünk a kincsre, de hiába pillantottuk meg a kirakatban a rég áhí-
tott cip�t, bent kiderült hogy csak 47- számban van már néhány darab. Természetesen Kmotrik-
nak, Kehesnek, Gyuriczának is volt már, mikor végre egy otthoni csomagból el�bukkant a rojtos 
szárú bakancs és így alanyi jogon bekerülhettem a men�k közé. Bár ez nem volt azért olyan egy-
szer�. Az osztály Kmotrik szavai szerint két részb�l állt: a bandából és a bunkókból. A bandába 
tartoztak a jó fejek, akik küls� megjelenésükben a fület takaró haj, a cs�farmer, a bricsesz és a ma-
laclopó kabát viselésével határolódtak el a népt�l. Gondolkodásmódjukban pedig mérhetetlen ön-
bizalommal vallották, hogy �k a legszebbek, legokosabbak, egyszóval a legjobb fejek a világon. A 
bejárók közül Bognár Géza, Tauber és Kampó, Miskei, Kovács Laci, míg a sz�kebb kollégiumi 
körb�l Kehes, Kmotrik, Csori, Djorno, Jura tartozott ide. 

A tanulás, mint szükséges rossz, mellékes körülmény volt, a lényeg az önálló, független személyi-
ség, a zene, a lányok meghódítása volt, élni az életet, kit�nni a szürke tömegb�l, szinte bármi áron. 
Ékes példája ennek, mikor Kehes és Pisti az esztergomi piacon azt kiabálták „Hülyék vagyunk, és 
le vagyunk szarva! „így fordítva meg az átlagemberek feléjük irányuló véleményét. Kész csoda, 
hogy nem a rend�rségen kötöttek ki. A Banda-tagoknak általában volt már csajuk, így azok barát-
n�ivel kiegészülve egy folyamatos körforgásban 2-3 hetes váltással hol ezzel, hol a másikkal jár-
tak, de legalábbis ott voltak t�zközelben. Így aki bekerült a körbe, sokkal jobb esélyekkel tudott 
csajozni. 

16 évesen végre a lányok is kezdtek a vágyálmokból leszállni a földre, kézzel fogható közelségbe 
kerültek. Most már egy-egy iskolai vagy osztálybulin, némi magabiztosságot magamra er�ltetve, 
fel mertem kérni �ket táncolni. Az els� randevúra is hamarosan sor kerül, az Erzsébet parkban, 
délután 3-4 óra között, mivel mindkett�nknek akkor volt kimen�je. A kislány a Martos Kollégi-
umból jött. A délutáni napsütés mindinkább kiemelte vékonyságát, sápadtságát, jelentéktelenségét. 
Nem volt olyan csábító, mint a buli hangulatában, sötétjében, s�t meglehet�sen riadtnak t�nt. A 
két tapasztalatlan kezd� nem ment sokra egymással, az iskolai, kollégiumi élet hétköznapjairól be-
szélgettünk. Ez a kis kaland hamar véget ért. 

Néhányan már komolyan jártak valakivel, bevett szokás volt, hogy ha a lány osztálya osztály- bu-
lit szervez, természetesen a mi osztályunkat hívják meg. Tele voltunk jófejekkel de err�l majd ké-
s�bb részletesen. T�gy, azaz Tauber Gyuri a Dobó gimnázium II. osztályába udvarolt, ezért de-
cember l8-án ide kaptunk meghívást. Én is nagy reményekkel készültem, hiszen hajam már telje-
sen eltakarta a fülemet, ami nagyon men�nek számított. Nem gondoltam azonban, hogy az élet, 
Kégel Tamás személyében közbeszól. Bár lehet, hogy tele voltak jóindulattal, minek keveredjen 
ez a csendes, jól tanuló gyerek ezek közé a huligánok közé- jelszóval elkezdtek megállítani a jó-
fejség felé vezet� úton. El�ször Pölö kezdte el mondogatni, hogy vágassam le a hajam, de vala-
hogy sikerült elsumákolnom. Teltek a hetek, és igyekeztem nem szem el�tt lenni, de egyszer Ké-
gel csak rám szólt, hogy most már túl nagy a hajam, vágassam le. Az öntudat annyira, lábra kapott 
bennem, hogy a csendes ellenállás helyett a nyílt ellenszegülés mezejére léptem: Nem vágatom le- 
mondtam. Erre kaptam kb. 3 nap határid�t. Legalább a buliig szerettem volna kihúzni, de a taná-
rok rám szálltak, Kégel következ� fenyegetése már ultimátum volt, ha nem vágatom le azonnal, 
kirúg a kollégiumból. 

Ennek ellenére hétf�ig elhúztam volna dolgot, de akkor jött Pölö a szombati ebédnél, szinte már 
könyörgött, ne csináljam a balhét, térjek észre. Gondolom,� is kapott miattam, hogyhogy nem bír 
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velünk. A végs� adu, ha nem vágatom le, nem enged ki a bulira. Így aztán a dorogi fodrász rette-
netes kárt tett a frizurámban. A bulira ezek után, mint egy erejét�l megfosztott Sámson érkeztem 
és eléggé szemtelen módon a süteményekkel próbáltam vigasztalni magam. Hiába az önbizalmam-
tól teljesen megfosztottak. 

A kellemes szórakozások közé tartozott a Filmklubon való részvétel, ami, ha jól emlékszem, hét-
f�n este 8 órakor volt. Bár Pölö néhányszor kimen�megvonással büntetett, vagy megzsarolt ben-
nünket, de elég sokszor el tudtunk menni, és láthattuk azokat a szabadabb szellem� filmeket, me-
lyek némi kis beleselkedésre adtak lehet�séget a szocialista világon túli életre. Számomra a legem-
lékezetesebb Andrej Vajda: Tájkép csata után cím� filmje volt, melynek tanulsága azóta is életfi-
lozófiám része: mindig a túlél�nek van igaza! Itt kedveltem meg Vivaldi Négy évszak cím� hege-
d�darabját is, amikor a téli koncentrációs tábor rettenetét feloldja a Tél heged�szólama. 

December elején Kokonak választania kellett az iskola és az ÉLET között. � tulajdonképpen már 
hamarabb választott, órák helyett a lányok és a kalandok után járt. Z�rzavaros történeteinek a jóhi-
szem� Varga Jancsi egyre kevésbé adott hitelt, végül Ági Sanyi szeme rátévedt az ügyre, és nem 
tanúsított további elnézést. Kokonak mennie kellett, hogy ne fert�zzön meg bennünket a Tagadás 
szellemével. Akkor még senki sem sejtette, milyen jót tett vele. 

Az életet mi is kóstolgattuk, igaz csak 
szerényebben, mikor a Múzeum cukrászdába gro-
got ittunk, vagy a Mini presszóban Colát ittunk 
rummal, vagy narancslét ginnel. Nagy ivászat 
azért sem volt, mert a zsebpénzünkb�l sokra nem 
is futotta volna. Néha egy-egy hazautazás után a 
falusi gyerekek hoztak egy üveg kisüstit, de abból 
se jutott túl sok, kivéve mikor Tisó a két decis 
pálinkás üveget azzal a feltétellel adott a ke-
zembe, csak ha megiszom az egészet, akkor kez-
djek bele. A hatás nem maradt el, egy jó álomba 
szédültem. 

Délutánonként bejártunk Esztergomba nézel�dni, csavarogni, de ehhez már kellett a buszbérlet, 
ami 31 Ft volt, és ez a 150-200 Ft zsebpénzünkb�l már egy vagyon volt. Így szép lassan kialakult 
a bérlethamisítás néhány módszere, melyet egyesek m�vészi szinten �ztek. Az egyik a hipózás 
volt, mely eltüntette a számokat, majd alapos öblítés és szárítás után radírbélyegz�vel nyomtuk rá 
az új számot. A másik alapvet� módszer a kivágás volt, mikor a számokat cserélgettük, de ez kö-
zelr�l jobban észrevehet� volt. A lényeg végül is a m� el�adásában volt, azaz felszálláskor a so-
f�rnek egy hanyag mozdulattal az orra alá lökni, és a következ� pillanatban becsúsztatni a far-
zsebbe, és határozottan nyomulni a busz belsejébe. A következ� pillanatban már arra koncentrál-
tunk, hol van egy lány, akibe bele lehet kötni ismerkedési céllal a 10 perces úton. Ennek bemelegí-
téseként megálltunk a csaj mellett, és elkezdtünk oltári nagy hazudozással arról beszélni, milyen 
men� helyeken jártunk, mit csináltunk, mintha két álruhás gróf vegyült volna el a tömegben. Ha 
nem is hitték el, de látták milyen jópofák vagyunk. Csóróságunkra egyébként jellemz�, hogy egy-
egy randevúra egymástól szedtük össze a szerelést, egy-egy men� cuccot összekunyerálva. 

Ennyi kaland után természetes, hogy a tanulásra nem sok id� jutott. A stúdiumokat is szerelmes 
levelek írására, ábrándozásra, a n�k megbeszélésére használtuk fel. Nem csoda, hogy a félévhez 
közeledve gyalázatos eredmények kezdtek körvonalazódni, ezért elveinket félretéve tanulni kezd-
tünk. 

Az év végi ünnepeket otthon töltöttük, mely számomra azért marad emlékezetes, mert ez volt az 
els� családon kívüli szilveszterezésem. Vásárhelyi gyerekkori barátaimmal a Béke szálló nagy-
termében foglaltunk asztalt az óév búcsúztatón. A Piramis együttes zenéje, a jó vacsora, meg a 
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számtalan pohár hamar a csúcsra jutatott. A zsúfolásig telt el�térben a mosdó felé igyekezve, mint 
egy sugárágyú törtem utat a tömegben. A szégyent�l aztán jó darabig nem mertem el�bújni. A tör-
téntekb�l okulva naplómban 1972. január elsején már így fogadkoztam: Lehet�leg igyekszem vál-
toztatni magatartásomon, nem dohányzok, szeszes italt nem fogyasztok, a tanulásba nem ölöm 
magam bele, de igyekszem jobb eredményt elérni. Egy normális, jellemes, átlagon felüli jó fej le-
szek. A félévi bizonyítványok, különösen a bandatagoknak nem a legjobban sikerültek. Minden 
fogadkozás dacára ott folytattuk, ahol az el�z� félévben abbahagytuk, a hétvégi bulikon járt állan-
dóan az eszünk. Jöttek is a meghívások, de Ági Sanyi ki tudja már miért, lehet hogy a rossz bizo-
nyítványok miatt, bekeményített. A január 22-i Dobó buliról letiltotta az osztályt, ennek ellenére 
21-en elmentünk. Ági végül is csak kilencünket kapta el. Varga Jancsi pedig nem tehetett mást, 
mint hogy beírja: Annak ellenére, hogy ez tilos volt, részt vett a Dobó Gimnázium rendezvényén. 
Osztályf�nöki rovó. Bevallom rosszabbra számítottunk, és ez nem is késett, mert a jó fejeket Pölö 
is nyírta,  hol a visszafeleselésért, hol a naposi szolgálat elmulasztásáért, de szórta a fegyelmi fo-
kozatokat. A kollégiumi tanárok közül egyedül Kovács Jen�nél volt némi protekciónk, legalább is 
Bognár Gézának, Bognár Zolinak, Csorinak, Keszegnek és nekem, mert mi jártunk tornaedzésre. 
A hároméves kitartó munka eredménye kezdett beérni, és már tornaversenyeken is indultunk, igaz 
csak a második osztályúban. Különösen Géza és Csori volt tehetséges, de mi is sokat fejl�dtünk 

cingár alkatunkhoz képest. Számomra a nagy premier nem sikerült, mert 
néhány nappal a verseny el�tt egy tornaórai kakaskodáson Budai Balázs 
kemény dorogi kobakján eltört a kézfejem. Így l�ttek a tornának. A 
bokszolás egyébként ebben az id�szakban jött divatba. Esténként a 
tanulóban félrelökve az asztalokat, székeket kezd�dtek a nagy derbik. 
Akinek valami nézeteltérése támadt kollégista társával, itt próbált 
elégtételt szerezni bokszkeszty�vel, legális küzdelemben. Máig em-
lékezetes meccs, mikor Áy Józsi leverte Miskeit, vagy a Rigó - Csenki 
küzdelem. Néha Gyuricza vagy �fe ellen én is ringbe szálltam. Január 
végén nagy megtiszteltetés ért, bevettek a gruppba, azaz a sz�kebb 
kollégiumi bandába. Ennek tagjai jó fejségi sorrendben Kehes, Kmotrik, 
Csori, Bognár Zoli, Jura voltak. Természetesen a kés�bbiek során is 
rengeteg vita adódott ebb�l, de egy alaptétel biztos volt, mindenki saját 

magával volt a legelégedettebb. A banda célja saját népszer�ségének növelése, a csajok meghódí-
tása és némi engedetlenségi mozgalom Kégel, Pölö, Ági, Búza, és a többi vaskalaposnak tartott 
tanár ellen. Saját és egymás igazának er�sítése, mint ahogy az elnyomottaknál, ez általában kiala-
kul. A bandaszellem önbizalom er�sít� hatása f�ként a csajozásnál mutatkozott meg. Ezért volt f� 
téma a buli és a csajok. A sz�kebb kör kb. 15-20 csaj volt, akik a 3-4. évben megfordultak a banda 
környékén. Két- háromhetente cserél�dtek a párok, mert a skalpgy�jtés láza és a felszínes kapcso-
lat ennyire volt elég. Néhány buli, néhány csók, és beindult az intrika, keverés. Valaki más akarta 
a csajt megszerezni, vagy jobb esetben a nagylelk� lovag akart a n�t�l barátja javára megszaba-
dulni. Ilyenkor jött az agymosás. Ha a banda támogatta a cserét, szinte lebeszélték, vagy rábeszél-
ték a csajt a következ�re. Voltak sztárok, akik mint a népmese, szájról szájra jártak. Szim Gabi Ju-
rával kezdte, majd jött Bognár Zoli .Végül nálam kötött ki három hónapos nagy szerelemben. Ko-
vács Edit, Dittke is egy kis mágnes volt, aki Jurát, Csorit majd SP-t is magához vonzotta. Takács 
Katit Kehes és Kmotrik Pisti is hajtotta. A többi kis virág körül is ott csapongtunk, mint a lepkék. 
Bernáth Adrien, Rendek Erika, Szilasi Zsuzsa, Honosi Zsuzsa, Böbe, Zizi, Pók, Éva, Kati, Jutka és 
már ki emlékszik a sok névre, a lényeg hogy benne voltunk a jóban, a nyüzsgésben. 

A Heti program f�bb vonalakban: Hétf�n és kedden kiértékeltük a szombati buli eredményeit, 
megírtuk és megkaptuk az aktuális szerelmes levelet. Szerdán elmentünk egy randevúra, ahol ha 
tetszett a szombati szerzemény, igyekeztünk további csókokat és engedményeket kicsikarni, ha 
meg nem tetszett, igyekeztünk leléptetni, hogy a szombati bulira újra szabadok legyünk. Csütörtö-
kön és pénteken már a szombat esti bulira készültünk, azt tervezgetve, melyik csajt szedjük fel, 
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közben Pölö azzal igyekezett féken tartani bennünket, hogy megvonja a szombat esti kimen�nket. 
Az izgatott várakozás után csak eljött a szombat délután, mikor addig cserélgettük a ruhákat, míg 
mindenki jó szerelésben hasított be Egomba. A bulikon még jórészt zenekarok játszottak, a Discót 
még nem találták fel. Akik jól tudtak rockizni, azok nagyot alakítottak a csaj mellett, és néha sike-
rült is valamit elérni. A jutalom nem maradt el, a lány hazakísérése, néhány csók a kapu alatt és 
egy újabb skalp begy�jtése. Ezt akkor se hagytuk ki, ha tudtuk, � még nem az igazi. Aztán este a 
kollégiumi szobákban, a nagy mesékben ezek a lányok kivirultak, megszépültek, kívánatosak let-
tek. Ha nem sikerült a szombat esti buli, vasárnap délután még a M�vel�dési Házban m�köd� Lib-
resszóban próbáltunk vigasztalódni, ahová egy sz�kebb baráti társaság járt. A jópofa hülyéskedé-
sek és a barátn�i körpuszik is jólestek a kevésbé szerencsés bandatagoknak. Az emeleti teremben 
még filmvetítés is volt, ahol a sötétben egy kis el�leget lehetett venni az esti búcsúzkodásból. A f� 
poén az volt, mikor Kmotrik Gyuricza n�je mögött ülve, elkezdte annak vállát simogatni a mafla 
lovag helyett. Az örömmel t�rte, csak akkor kapott észbe, mikor Pisti már a melléig ért buzgó uj-
jaival. Pistiben egyébként is megvolt a hajlandóság, hogy más n�jét lenyúlja, ha alkalom adódott. 
Így ért véget egy hét, hogy hétf�t�l a heti körforgás újra kezd�dve ismételje önmagát. 

Ebb�l a heti körforgásból és a banda életéb�l kicsit kiszakított a Szim Gabival folytatott két és fél 
hónapos rettenetesen nagy szerelem minden öröme és vihara. Tapasztaltabb barátaim óvtak ugyan 
a túlzott lelkesedést�l, de mindketten elég romantikusak és líraiak voltunk ahhoz, hogy végigéljük 
az általunk elképzelt szerelem gyötrelmeit, kétségeit, összeveszéseit és kibéküléseit. Err�l az id�-
szakról hatalmas mennyiség� levél maradt fent, mert kettesben nem tudtuk, nem mertük igazán 
elmondani érzéseinket, így mindig utólag írtuk le, mit is szerettünk volna mondani. Azt hiszem, itt 
szembesültem azzal a ténnyel el�ször, hogy a n�i lélek rejtelmeit egy férfi nem tudja igazán meg-
érteni.     

A szépre emlékezve kevés hely és emlék jut azoknak a szorgalmas, de kissé szürkébb életet él� 
osztálytársainknak, akik azt tették, amiért tulajdonképpen itt voltunk: tanultak. Ez valahogy nem 
volt men�. Csak egy-egy szakrajzfeladat, vagy nehéz házi feladat esetén n�tt meg a népszer�sége 
Benis Ferinek, vagy Répási Józsinak, akik szorgalmasan tanultak. A Tatáról bejáró Knorr Vili 
számított még jó tanulónak. Utánuk már csak né-
hány négyes tanuló és sok hármas, kettes követ-
kezett. Minden évben néhányan ki is hullottak a 
rostán. Így búcsúztunk el Köck Lacitól, Szerato-
vitstól, Varga Jánostól, Szekér Jen�t�l, Miskei Sa-
nyitól. El�ször talán a 3. év második félévében 
gondoltunk továbbtanulásra, mikor egy el�zetes 
felmérés ezt tudakolta. Kmotrik Pisti 
pszichológus, én jogász szerettem volna lenni, 
majd a legalacsonyabb felvételi pontszámot 
kikeresve, Miskolcon kohómérn�k. Én legalábbis 
a pontszámokkal szembesülve döbbentem rá, ha 
így folytatom a tanulást, nem lesz folytatás! A túl buzgó matektanárokból a harmadik évre is jutott 
egy Gárdai személyében, aki a szomszéd f�iskoláról járt át, magával hozva az ottani elvárásokat. 
Osztotta is az egyeseket számolatlanul. Egy –egy dolgozat után tragikus eredmények születtek. A 
korrepetálásoknak és a nekibuzdulásnak végül is néhány javító jegy lett az eredménye, legalább is 
nálam. A legtöbb értetlenség és rossz jegy az oroszórán volt, így nem a történelmi el�zmények, 
vagy az Esztergomban, nagy létszámban állomásozó orosz csapatok miatt utáltuk az oroszokat, 
hanem, mert a nyelvüket tanulni kellett. 

A kollégiumban, mint közösségben egészen jól éreztük magunkat. Kissé zavart Kégel, Pölö, a rö-
vid kimen� id�, no meg a korai felkelés és lefekvés. Harmadikban már a naposságot is nekünk 
kellett adni. Az egynapos hatalmat volt, aki élvezte, volt, akit fárasztott. Én igyekeztem ellógni, 
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különböz� indokokkal, pl. betegség, de kétszer is lebuktam, így az I. fokú és a II. fokú fegyelmit is 
ennek illetve Pölönek köszönhetem. A kollégiumi rádióban mint stúdiós m�ködtem. Ezt már job-
ban szerettem. Az év slágere, számomra legalábbis a Deep Purple együttes In Rock cím� lemeze 
volt. Ha szolgálatban voltam, addig játszottam a Hungária együttes Buli a Marson lemezével fel-
váltva, míg a negyedévesek veréssel nem fenyegettek. Különösen egy Kozma nev� rohant le fel-
dúlva. A stúdió mellett volt a biliárdasztal, így a stúdiózás dupla élvezett volt. Igaz, csak közepes 
tehetség voltam, Balogh Öfével, Áy Józsival vagy Kucserával szemben nem volt semmi esélyem. 
Az 1972 év még a Middle of the road, a Credence Crewater Revival nevéhez f�z�dik. A magyar 
bandák közül a legnépszer�bb a Metróból, Omegából alakult LGT, az aranykorszakát él� Bergen-
dy és a Tolcsvai együttes. 

Harmadikban már nem tanított Skripeczki Ágota bennünket, ennek ellenére szorgalmasan ápoltuk 
vele a kapcsolatot. Egyrészt, mert nagyon kedves volt hozzánk, másrészt, mert általa bár mikor be-
juthattunk a Martos Flóra Leánykollégiumba, ahol nevel�tanár volt. Hétvégeken a banda néhány 
tagja mindig útba ejtette, és kis szobájában jókat bolondoztunk. Egyszer Kehes bemondása épp 
ivás közben ért, mit�l aztán kiköptem a falra és a ruhámra a Colát. Úgy éreztük,Ágota magányos, 
és nagyon szerettünk volna rajta segíteni, de az a tíz év különbség kicsit sok volt ahhoz, hogy � 
igazán révbe érjen. Ezért a májusi osztálykirándulásra is meghívtuk. Úgy gondoltuk, itt a nagy le-
het�ség, hogy összehozzuk Varga Jancsival, hiszen az isten is egymásnak teremtette �ket. Rossz 
id�ben vonatoztunk le az agárdi campingbe, de ez nem szegte kedvünk. Kis faházakban volt a 
szállásunk a part mellett. Végig csavarogtuk, hülyéskedtük a környéket, nem kis felt�nést keltve a 
holtszezonban még üres üdül� területén. Voltak, akik elmentek hajókirándulásra, volt, aki lábteni-
szezett, tollasozott. A hidegre való tekintettel iszogattunk is. Este az osztály java a Csutora étte-
remben kötött ki, végül már er�nkb�l csak arra futotta, hogy ruhástól led�ljünk az ágyra. Reggeli 
ébreszt� után kis házunk úgy nézett ki, mint egy hippitanya, az üres üvegek, a halszálkák, a ke-
nyérhéjak és minden szemét a földön, az ágynem� koszosan, összegy�rve. A második nap dél-
utánját már Pesten töltöttük a Vidám Parkban és a Belvárosban. Összességében ez a kirándulás 
olyanra sikerült, mint a Jancsi és Ágota közti viszony: Jó volt, de nem az igazi.  

Az osztálykirándulás után reménykelt� közelségbe került az év vége. Már csak az utolsó hónapot 
kellett kihúzni egyre növekv� hajunkkal és pofánkkal. Ahogy n�tt az öntudatunk, úgy n�tt a szánk 
is, és ezt Kégel illetve Búza egyre nehezebben viselte el. Kégel kimen�megvonással igyekezett úr-
rá lenni rajtunk.  Kehes és Kmotrik már albérlet után nézel�dtek, mert annyira forró volt a lábuk 
alatt a talaj. Búza és az osztály, ezen belül is a hosszú hajúak, ezen még beljebb a két sztár, Kehes 
és Pisti konfliktusa kiélez�dött. Ebben az id�ben történt az alábbi jellemz� eset. Álltunk Pistivel a 
nagyszünetben a folyosó végén. Nézegettük a tanárok kocsijait, és közben Pisti sóhajtott egyet: 
Tudod, mit szeretnék? Egy pár év múlva megnöveszteni a hajam vállig ér�re, beöltözni  jó b�rsze-
relésbe, és ilyenkor a nagyszünetben berobognánk Kehessel két Harley Davidsonon. Mindenki 
bámulna, ki ez a két állati jó fej. Leszállnánk a motorról, besétálnánk az iskolába, odamennénk 
Búzához, és szó nélkül lekevernénk neki egy hatalmas pofont. A mértékadó ideál alapja egyébként 
Kehes zsámbéki baráti köre volt, akik már ebben az id�ben hasonló módon jártak egy Citroen CV 
2-en. Pisti is mindent megtett, hogy kit�njön a köznép közül, volt, mikor egy hálókabátban, eser-
ny�vel ment be Egomba, amit�l Kégel teljesen kiakadt. A ballagás után éreztük, rajtunk a sor. Az 
iskolai hierarchiában felértünk a csúcsra. Még egy kis év végi hajrá várt arra, aki - gondolva a to-
vábbtanulásra - szeretett volna jegyein javítani.  Délutánonként azért remekül szórakoztunk. A 
kollégiumi szoba focibajnokság volt az egyik f� program. Ebben az évben a 209-es szobával a 
dönt�ig jutottunk, ahol nagy csatában legy�ztük a 204-es szobát. Az iskolai tornaversenyt is meg-
nyerte volna a 3. b, ha Kégel nem nyújtja be a számlát addigi szemtelenkedésünkért. Ezért az isko-
lai tornacsapat gerincét adó 3. b csapat, szégyenszemre az 1. b mögött lett második. Mondtuk is 
Kovács Jen�nek, hogy ezen túl azokat vigye helyettünk a tornaversenyekre. Ahogy egyre mele-
gebb lett, úgy vált egyre gyakoribb programmá a Palára való kijárás. Ez egy bányató Dorog szé-
lén, kb. egy kilométerre az iskolától. Annak ellenére, hogy minden évben néhányan belefulladtak a 
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hirtelen mélyül� hideg vizébe, nagy népszer�ségnek örvendett. A magas homokdombokról irtó jó 
volt lecsúszni, lebukfencezni, kerget�zni. Ha elfáradtunk, kifeküdtünk napozni, vagy úszkáltunk 
egy kicsit a víz tetején, ahol langyosabb volt a víz. Hazafelé az ABC-ben vettünk egy üveg vörös-
bort. Természetesen a stúdiumon pont akkor jutott Hetényi Bálintnak eszébe szekrényvizitet tarta-
ni. Els� mozdulatával lerántotta a fels� szekrénybe begy�rt m�helyruhámat, benne az elrejtett bor-
ral. Így nemcsak a bor veszett kárba, hanem még a folyosót is fókázhattam. Az aznap esti búcsú 
buli elmaradt. Másnap újra irány az ABC. A pénztárnál, micsoda pech, Pölöbe botlottunk. Hová 
lesz a bor, Fülöpke? – kérdezte kárörvend�en, hogy lebuktatott. Viszem apukámnak haza, aján-
dékba- sütöttem el újra a tegnap Hetényinél már bevált mesét. Jól teszed, mert a bizonyítványod 
nagyon rossz lesz, szegény legalább a bornak örüljön. A búcsúbulit csak megtartottuk, és közben 
körvonalazódott, hogy jöv�re a banda maradéka egy szobába kéri magát. Ahogy az iskolában a 
tábla sarkán örvendetesen szaporodtak a bet�k, és a KÁCIÓ-ból lassan VAKÁCIÓ lett, úgy n�tt a 
kedvünk is. Nem maradt más, mint becsomagolni, elbúcsúzni az egomi lányoktól, meginni az 
utolsó üveg bort, és megszabadulva a tanulás terheit�l, hazautazni a jól megérdemelt nyári szünet-
re. 

A pihenés addig nem volt az igazi, míg a kötelez� nyári gyakorlatot le nem tudtuk. A következ� 
négy hetet az Alföldi Porcelángyár karbantartási osztályán töltöttem. Feljebb léptem a ranglétrán, 
felkerültem az irodaház emeletére a TMK ügyintéz� irodájába. Az els� napok kissé kellemetlenül 
kezd�dtek, mert a betér� öreg szakik vagy más férfi kollegák lelkes kezitcsókólomokat búgtak fe-
lém, mivel hosszú hajam és „kimondottan szép, lányos arcom „alapján az új titkárn�nek gondol-
tak. Ez a szituáció el�fordult gyakran stoppoláskor is. Hálóterveket, alkatrészrajzokat, m�szaki 
felméréseket készítettem, f�nököm helyett, aki a n�i nem nagy rajongója volt. Ezért nekem is el-
nézte, ha alkalmasint csaptam a szelet a szomszéd irodákban. Délutánonként a vásárhelyi strandon 
múlattuk az id�t, fogócskázással, lányok pancsolásával, focival, tollasozással. Esténként meg az 
álmos és üres városközpontban próbáltunk csajokat felhajtani Mónus barátommal. Éva, Jutka, Ma-
ri – kis futó kalandok színesítették a vakációt. Örömmel fogadtam a jó hírt, Szegedre költözünk 
ebb�l a poros, paraszt Párizsból. Onnan aztán visszahúzott még a szívem, stoppal jártunk vissza a 
haverokhoz és strandolni. Szegedet is felfedeztük öcsémmel. Volt program b�ven: A Szegedi Ifjú-
sági Napok, a Vigadó- bulik, az induló Bocskai utcai discó. Kijártunk a Marx téri jugó piacra far-
mert venni. Itt futottam össze Gyuriczával, aki meghívott egy kisteleki látogatásra. Augusztus ele-
jén az országos f� program a táncdalfesztivál volt. Kovács Kati, Koncz Zsuzsa, Máthé Péter tarol-
tak. Akkor t�nt fel Delhusa John és Sz�cs Judit is. A hónap végén pedig a müncheni olimpia volt a 
nagy szám. Gyorsan elment ez a nyár! 

Kicsit egyedül voltam még Szegeden, alig vártam, hogy visszamehessek a barátaim közé, Eszter-
gomba. 

�������� #%�"�� #&�

17. születésnapomat már Esztergomban ünnepeltem augusztus 31-én. A 17 év majdnem nagyko-
rúsága, a negyedikesség boldog büszkesége és a viszontlátás öröme az ünneplést alaposan meg-
alapozta. Mi tagadás, kissé berúgtam. Már az új szobában, a 204-ben foglaltam el a helyem, Csori, 
Jura és Bognár Zoli társaságában. Ez a szoba lett a kés�bbiekben a lázadó ifjúság törzshelye, 
mondhatom f�hadiszállása. Kégel mintha nagyobb elnézéssel fogadott volna bennünket, bár a nyá-
ron hajunk még hosszabbra n�t.” Már megszoktuk, hogy a negyedikeseknek a legrendezetlenebb a 
külsejük, napirendre tértünk felette „. 

Másnap elkezd�dött a szenvedés: Évnyitó! Karakas Lajos külön kitért a fegyelemre, sejtve, hogy a 
helyzet egyre rosszabb lesz, de nem sejtve, hogy utolsó évnyitó beszédét mondja. A tantárgyak 
közül a vezet� helyet továbbra is a matek birtokolta. Erre kellett a legtöbbet tanulni, mert a to-
vábbtanulásnál szükség volt rá. Ezt utáltuk talán a legjobban, mert Gárdai szigorú volt és sokszor 
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igazságtalan is. Legalábbis túl sok emberi érzés nem szorult bele. Nem értette, hogy mi miért nem 
értjük a matematikát. Azzal a néhány jó tanulóval, harckocsi sebességgel vágott át a differenciál -
és integrálszámítás aknamez�in, míg mi egyszer� gyalogosok óriási nehézségekkel és veszélyek-
kel dacolva, puskával kezünkbe, kerülgetve a lebukás szakadékait, egyre nagyobb lemaradással 
loholtuk utánuk. Lábunk alatt az egyesek, mint az aknák sorra felrobbantak, így sokan viharverten 
értünk be a kettesek boldog bunkerébe. A harcnak áldozatai is voltak, rájuk az évismétlés várt. 

Régi jó ismer�sünk Búza Józsi is emelkedett szózattal fogadott bennünket: „A fiataloknak van a 
legnagyobb igazságérzetük, mert �k nem sokat veszthetnek, és nem alkudnak meg. Mi ilyen fiata-
lokat akarunk nevelni.” Ennek ellenére a hosszú hajért továbbra is � tiltakozott a legjobban. Egyik 
órán mesélt a szépr�l, jóról, ifjúságról, n�kr�l, az élet értelmér�l. A következ� órán ráébredve, 
hogy mi továbbra is ugyanolyan javíthatatlan hosszú hajú huligánok vagyunk, mert nem fogadtuk 
meg a jó megjelenésre vonatkozó rövid hajú, jól fésült elképzeléseit, sorban bezúgatott bennünket. 
Erre ebben az évben még több alkalma volt, mivel az üzemgazdaságtant is � tanította. Hogy mit 
tanított, arra ma már egyáltalán nem emlékszem, és valószín�leg más sem. Azok a legendás spirál-
füzetek pedig ki tudja hová lettek, melyekb�l az általa legszükségesebbnek vélt meghatározásokat 
lediktálta. Annyira azért vagány volt, hogy ezeket még � sem tanulta meg. Ötöseim utólag azt va-
lószín�sítik, hogy elég volt valami langyos blablát el�adni a szocialista tervgazdaság nagyszer�sé-
gér�l. Kétségtelen, hogy volt valami életre nevel� küzdelem a vele folytatott kiegyenlített harcban, 
melyben kölcsönösen nyertünk csatákat, de egyik fél sem tudta a másikat legy�zni. 

A történelmet még mindig Sárosi Béla bácsi, a jó öreg Dodó tanította, akit már régen legy�ztünk, 
és azóta elég méltatlanul és mostohán kezeltünk. Valószín�leg tudat alatt rajta álltunk bosszút a 
többi tanártól kapott sérelemért. Bár kis Kovács már nem volt köztünk, de mindig akadt, aki ki-
használta az öreg gyengéit. Nála mindenki annyit tanult, amennyit akart, és gyakorlatilag olyan je-
gyet szerzet magának, amilyet be mert írni. A merészebbek a délutáni takarítás alatt kilopták a 
naplót a tanáriból, és kívánságm�sort rendezetek. Ki gondolta akkor, hogy a sors majd megbüntet 
bennünket, és az érettségi el�tti két hónapban sokan, alig gy�zik pótolni a négy év mulasztásait. 

Ildi néni negyedikre minden reményét elvesztette, hogy az orosz nyelvet még csak alapfokon is 
megtanítsa velünk. Arra azonban már � sem számított, hogy a magyar nyelv és irodalom iránt is 
ilyen drámai módon elhaljon az érdekl�dés. Jószerivel csak Csorival és velem tudott ezekr�l a té-
mákról beszélgetni. A diákokat csak a bel�le áradó n�iesség tudta valamelyest ébren tartani, és 
óráit kellemessé varázsolni. Az � tárgyai a továbbtanuláshoz nem kellettek, csak az érettségi moti-
vált mindenkit egy kicsit. 

 Varga Jancsi vegyigép- és szakrajzórái továbbra is precízek, komolyak, de nem túl érdekfeszít�ek 
voltak. Minden rendben folyt, nem lehetett hülyéskedni, nem tért el a tárgytól, és nem lihegte túl a 
tárgyait sem. Valami különleges érzékkel megérezte, kit kell kihívni felelni. A n�i kalandok utáni 
napokon lelki szemeink el�tt éppen az aktuális szerelem képe lebegett, nem tör�dtünk a világ száz 
bajával és legf�képp a lepárló tornyok rejtelmeivel, elábrándoztunk. Ilyenkor csapott le, mint a 
villám, a felelésre invitáló hívás. Az ember ilyenkor az sem tudta, az el�z� felel� hol akadt el va-
lamelyik képlet levezetésének folyamatában. Igyekeztem komoly és nagyon értelmes képpel, lel-
kesen bólogatva követni az óra menetét, még ha a felkészülésemben nagy fehér foltok is voltak. 
Az egyik feleltetés során, mikor már vagy négyen adták fel a küzdelmet a tábla el�tt, saját csap-
dámba estem. Jancsi értékelni akarta ért� figyelmem, és kihívott: „Gyere Fülöpke, mutasd meg 
ezeknek a fafej�eknek, hogyan is van ez? Gyorsan, határozottan összefoglaltam, amit el�z� négy 
feleletb�l Jancsi jónak talált, de utána megakadt a lemez. Sorsom én sem kerülhettem el. Ezután 
jobbnak láttam tanulni, és sorra kaptam az ötösöket. A méréstechnikát Fluki tartotta a t�le meg-
szokott jópofa stílusban. Ebben az évben inkább a fizika el�készít�inek volt nagyobb jelent�sége, 
ahová épp úgy eljártunk, mint a matek el�készít�re, már aki a továbbtanulásra készült. A m�hely-
oktatás utolsó éve is tükrözte azt a bizonytalanságot, mely a technikusképzés megsz�nése okozott. 
Míg egy technikus minimum kék köpenyes m�vezet�i poszt várományosa volt egy gyárban, ne-
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künk az érettségi mellé már csak a középfokú vegyipari gépészeti munkák végzésére jogosultságot 
adták, azaz majdnem szakmunkások lettünk. A m�helyoktatók ezért inkább a szakmunkásképz�-
ben honos szinten és módon oktattak, eleve lemondva arról, hogy bármilyen tényleges gyakorlati 
tudást, vagy jártasságot szerezhetünk a heti egynapos alkalmakon. Nagyjából mi is ezzel a szemlé-
lettel bandukoltunk hétf�nként a m�helybe. Legjobban annak örültünk, hogy nem kell suliba men-
ni, így a hétvégét nem rontotta el a felkészülés gyötrelme. Komolytalan hozzáállásunkat látványo-
san jellemezte megjelenésünk, ahogy boka fölött lengedez�, könyökig ér� kin�tt m�helyruhákban, 
hajhálóval és micisapkával a fejünkön beszédelegtünk. Ned�czi, Vass, Fülöp, Szepesi, Csetneki, 
Mayer állandóan a meg�rülés határán küzdött szemtelen, lusta, trehány csapatunkkal. Ha nem volt 
rajtunk a szemük, leálltunk, és jót beszélgettünk, hülyéskedtünk. Egyetlen haszna annyi volt, nem-
csak a tankönyvben láttunk szivattyút, ventillátort, csapágyat vagy fogaskerekeket. 

A tornatanárokból, Kégel Tamás, Kovács Jen�, Tóth Kálmán, minden évre jutott egy. Tornaórán 
nem volt velük semmi bajunk, mert tornaórára a legtöbb gyerek szeret járni, mi is szerettünk. �sz-
szel elkezdtük az atlétikát. A kis-dunai úton lefutottuk a 800- métert, a suliudvaron a 100 métert, 
magasugrás, távolugrás, súlylökés, gerelyhajítás. Néhányan még a rúdugrásba is belekóstoltunk. 
Kehes 2, 6 métert, én 2, 3 métert ugrottam. Kés�bb jött a tornablokk, ahol talajon, gy�r�n, korlá-
ton, lovon és szekrényugrásban jeleskedtünk. Ez azért nem volt olyan népszer�, mint a következ� 
kosárlabdaszakasz.  Kosárban Kampó, Tauber, Gyuricza volt a legjobb, az iskolai csapat tagja. A 
foci csak az óravégi jutalomjátékra és a délutáni szórakozásra maradt leginkább. Esténként néhá-
nyan, mint pl. Csori, Keszeg, Bognár Zoli, én lejártunk a tornaterembe súlyt emelni. A világcsú-
csot nem döntöttük meg, de 60-70 kilót kinyomtunk, 70-80 kilót pedig ki tudtunk lökni. Keszeggel 
néha kifutottunk a Kis- Dunáig. Szép napos �szi délutánokon meg évente legalább egyszer meg-
másztuk a Tokod-Altáró felett magasodó 404 méteres Gete csúcsát. A vicc, hogy a csúcsról gya-
korlatilag nem lehetett látni semmit, annyira körben�tték a fák. Lefelé egy nagy botot a lábunk kö-
zé szorítva rohantunk, csúsztunk lefelé, így percek alatt leértünk a már bezárt bánya bejáratig. Az 
�szi szürettel összekötött vaskapui túránkat is minden �sszel megtartottuk. Az iskolában hasonló-
an visszatértek a 3 napos kukoricatörések, amit továbbra sem kedveltünk meg. A társadalmi mun-
ka adagunkat végül a közeli Schmidt villánál teljesítettük, ahol a f�iskolával közösen egy nagymé-
ret� füves focipályát építettünk. 1981-ben itt rendezték a híres Dorogi Rockfesztivált, már csak 
ezért érdemes volt dolgozni. A mi id�nkben a legnagyobb hasonló jelleg� megmozdulás a vietná-
mi háború elleni esti fáklyás tüntetés volt Esztergomban. Akkor nem értettük, miért olyan fontos 
Amerikának ezt a kis eldugott, elmaradott ázsiai országot elfoglalni. A harc lényegében a két nagy 
világrendszer között folyt. Az akkor még ereje teljében lév� Szovjetunió is itt próbálta ki legújabb 
fegyvereit, és itt demonstrálta erejét. Szóval akkor este mi fütyültünk a vietnámi nép szenvedései-
re, meg a hivatalos propagandabeszédekre. Inkább a Dobós lányokkal próbáltunk jópofásodni, az 
ég� fáklyákkal minél nagyobb t�zijátékot csinálni. Végre elkezd�dött a Zéró együttes koncertje, 
ahol Kökecs Pisti hatalmasat gitározott, és mindenki vele üvöltötte: „Állítsátok meg a földet, le 
akarok szállni róla”. 

A zenének egyébként kiemelt jelent�sége volt életünkben. A beat és rock zene, mint akkor jó tíz-
éves új irányzat, kizárólag a fiatalok zenéje volt, mely jól jellemezte másképp gondolkodásunkat, 
újatakarásunkat, kitörési- és szabadságvágyunkat. Biztosak voltunk benne, hogy egy jó gitárral le 
lehet gy�zni, meg lehet hódítani a világot. Új szobámban mindig kéznél volt a gitár, Csori és Gyu-
ricza  már akkor is jól játszottak rajta. Esténként beindult a szobazenélés, nyomtuk a nyár nagy 
slágereit, a Mungo Jerry- t�l a Nyárid�ben és a Bergendyt�l a Jelszó Love, szeretet – cím� számo-
kat. Most már nyomhattuk teljes hanger�vel és lelkesedéssel, mert mi voltunk a negyedikesek. 

Az esztergomi Tök házban, ahogy a MIM kultúrházát hívták, néha eljutott egy-egy pesti banda. 
El�ször a Tolcsvay együttest láttuk, hallottuk, akik legjobb formájukat hozták. Akkoriban már az 
Illés együttessel játszottak együtt a KITT –egylet keretében. Nemsokára a Bergendy jött, akiket 
akkor láttunk él�ben el�ször, hiszen a Bergendy fivérek – Latzin-Oroszlán – Demjén-Debreczeni 
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legjobb felállásukban máig is legjobb számaikkal akkor váltak népszer�vé. Fergeteges hangulatot 
varázsoltak a terembe a fúvósok és a cserépdobok, ahogy el�adták a szocialista pragmatikus dalok 
paródiáját, a Munkadalt. S jöttek sorra a nagy slágerek: Te is jársz néha tilosban, Elment a vándor, 
Legyen a jelszó LOVE és végül a csúcs: Darabokra törted a szívem. A lelkes rajongók majd szét-
szedték a házat. A szobazenekar tagjainak is eljött a nagy lehet�ség a III.-osok buliján. A Ramses 
együttes lehet�séget adott hogy néhány számot eljátszanak. Csori, Gyuricza, Luis és Pici alkották 
a zenekart. A legnagyobb sikert Csori aratta, mikor elhegedülte az Osi-Bisa nagy slágerét, a 
Voyaya-t. Különösen Jura volt nagyon boldog, hogy lehet�séghez jutott. Err�l a fellépésr�l szüle-
tett Kehes híres karikatúrája a „Gyere már le, mert minket is agyon hajigálnak”. Kellet hozzá még 
jó tíz év, hogy az id� Sanyit igazolja. Osztályunk sok zenei tehetsége közül � jutott a legmesszebb. 
A Tiszta Forrás együttesben a Hevesi fivérekkel zenélt együtt, játszott a Fortuna együttesben tíz-
ezer ember el�tt a Szegedi Ifjúsági Napokon. Az Ízisz együttessel pedig rádió- és lemezfelvétele-
ket készített. Szerzeményeit a slágerkoktélban is nyomták egy id�ben, mint például a Ferit. Leg-
utóbb a Drink Pantherssel játszotta a 60-as, 70-es évek slágereit. Ez a fiú még viszi valamire. 

A 204-es szoba egyébként némi csalódást okozott, mert mint a nagy sztárok közt szokásos, sok 
volt a konfliktus. Djorno volt az egyik konfliktusforrás. Könnyen felkapta a vizet, és megsért�dött. 
Már 3. hete javították a kollégium kazánházát, és ezért csak hideg vízben lehetett zuhanyozni, mi-
kor kiderült, Zoli nem szereti a zuhanyzásnak ezt a módját. Csak hosszas könyörgés és fenyeget�-
zés után állt be a hideg víz alá. Néha beleolvasott a naplómba, vagy lecsapta a mások n�jét. Nehe-
zen viselte el, ha nem volt a központban. Máskor jópofa volt, órák hosszat mesélt a méhészetr�l 
vagy a haverjaival történt kalandjairól. Gyuriczát is sokszor elfogta a kishit�ség, amikor természe-
tesen ugratásból rászálltunk, és beültettük a sergöbe. Különösen Kehes és Pisti szerették hülyíteni. 
Csori volt köztünk a legbölcsebb, � volt a nagy diplomata, aki soha nem foglalt határozottan senki 
ellen állást, így mindenki azt hitte, az � oldalán áll. Kis közösségünkben, a gyakorlatban valósítot-
ta meg a kádári politikát: Aki nincs ellenünk, a velünk van. Mindenki hozzá fordult a problémájá-
val, elsimította a konfliktusokat. 

Az igazi nagy konfliktusok azért nem egymással voltak a koleszban, hanem a már sokat emlegetett 
Kégellel és Pölövel. Kégel a rend, a haj, a kimen�r�l való késés, a szemtelen megjegyzések miatt 
nyírt bennünket. Pölö meg nem akart lemaradni f�nökét�l, és a mi rossz pontjaink rá mint nevel�-
re rossz fényt vetettek. Ezért egész héten a hétvégi kimen�megvonással próbált sakkban tartani 
bennünket. Csodák csodájára hamarosan a jó tanulás jegyekben is mutatkozott, így kiváló kollé-
gista lettem, ami plusz kimen�vel járt. Azért ennyire nem voltam angyal: Október közepén a reg-
geli ébreszt�nél Dombrádi ágyban talált, és mivel az egyhetes jelentkezést kihagytam, megkaptam 
az I. fokú fegyelmit. December elején Kégelt�l egy késésért pedig a II. fokút. A kollektív lázadás 
legszebb példája a „Krumplisaláta sztrájk” volt. A már el�zetesen bemutatott csolnoki szakácsasz-
szonyok produktuma az évek során nem javult, s�t romlott. Amit kilehetett felejteni a kajából, azt 
ellopták bel�le. Néha már az ehetetlenség határát súrolta f�ztjük. Különösen a vacsorák sikerültek 
silányra, mert azt a tanárok már nem ették. Az ecetes, hagymás, hideg és büdös krumplisalátát 
nem vette be gyomrunk, és megtagadtuk a vacsorát. Ebb�l aztán nagy kavalkád lett. Csak Csori 
evett, akit mint sztrájktör�t a többiek majdnem megvertek. Mikor kérdeztük, miért tette, csak any-
nyit mondott nyugodtan: Mert szeretem a krumpli-salátát. Szabadid�s programunk nem sokat vál-
tozott az el�z� évihez képest. Talán csak a hét közbeni délutánokon jártunk ki kevesebbet a felké-
szít� tanfolyam miatt. A hétvége f� programja továbbra is a szombat esti buli volt. Minden szom-
batra esett egy Martos vagy Dobó, egy évfolyam -vagy egy osztálybuli. Ez volt számunkra a juta-
lom az egész heti tanulás robotjáért. Felvettük a karcsúsított inget, a spanyolöves párhuzam szárú 
nadrágot, kifésültük fülünk mögé rejtett hajunkat, és indult a hajtás, vártuk a jó szerencsét. Szá-
momra ez az október közepén rendezett évfolyam bulin jött el Izsó Anna személyében. Egy szép 
sz�ke és kifejezetten okos lány volt, aki gyorsan átlátta bandánk m�ködésének lényegét, és nem 
sok kedve volt bekapcsolódni a körforgásba. Bernáth Adriennt�l megkapta a drótot rólam, így sok 
er�lködésembe került, mire sikerült elnyernem a bizalmát, és meggy�znöm, nem egy futó kaland-
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ról van szó. Kéthónapos kapcsolatunk legmaradandóbb eredménye a szép emlékeken kívül, hogy 
sikerült rávennie, vegyem komolyan a továbbtanulást, és tanuljak, míg nem kés�. Sajnos � is túl 
komolyan vette a tanulást, így egyre kevesebb id�t áldozott rám. Ezért megsért�dtem, és egyik va-
sárnap este a Martos felé kísérve az egyik sarkon szó nélkül elfordultam, és faképnél hagytam. Ki 
tudja, mi lett volna, ha akkor egyenesen megyek vele tovább? Az osztály jó fejei is egyre szoro-
sabb kötöttségeket alakítottak ki, illetve a barátn�k láncolták mindjobban magukhoz �ket. Bognár 
Géza Kis Bozséval, Kampó Nellivel, Tauber Krekács Zsuzsával, Kmotrik Pisti egy pesti lánnyal, 
Kehes meg egy zsámbékival járt. Vasárnap délutánonként eljártunk Ágotát meglátogatni a Mar-
tosba, utána meg a Libresszóban ökörködtünk. 

Az esti takarodó után, mikor az ügyeletes tanár lefeküdt, beindult az élet. Bognár Zolinak még ak-
kor jutott eszébe elmenni fürödni. Meglepetésként levettük a szobaajtót, és csak betámasztottuk. A 
meglepetés mégis bennünket ért, mikor Pölö zuhant be az ajtón. Voltak ilyen viccek. Összejöttünk 
a szobában néha 8-10-en is, és jókat beszélgettünk. Egri, Szuhacsev az A-sok közül, Benis, Tüske, 
Pilling, Kehes, és a szobatársak. Már az életre készültünk, a suli utáni id�kr�l beszélgettünk. Nem 
véletlenül foglalkoztatott bennünket egyre jobban a jöv�, hiszen gyorsan telt az id�, és máris elér-
kezett feln�tté válásunk els� hivatalos állomása, a szalagavató bál. Felöltöttük ballagó öltönyein-
ket, és el�ször szembesültünk feln�tt önmagunkkal és férfivá érett társainkkal. Szerencsére a hiva-
talos programmal nem sokáig kínoztak bennünket, indult a Zéró buli. A hangulat hamar emelke-
dett lett, és a 10 órás zárás után az esztergomi szórakozóhelyeken, a Halászban, a Rióban, a Fürd� 
Bárban, végül a Kett�s pincében folyt tovább a mulatozás és a pia. Úgy éreztük, eljött a mi id�nk, 
és ez az érzés ezen az estén pár órára a magasba repítetett bennünket. Másnap még a nagy élmé-
nyek hatása alatt összecsomagoltunk, és hazautaztunk a téli szünetre, hogy az otthoniakkal is észre 
vetessük: Eljött az id�, feln�ttek lettünk! 

A téli szünet gyorsan eltelt. A 4, 58-as átlagú félévi bizonyítványom már adott némi reményt a to-
vábbtanulásra. Még Varga Jancsi is megdicsért, pozitív példaként állított a többiek elé. Ez akkor 
elég nagy szégyen volt. Pölö ennek ellenére nem adta meg a kiváló kategóriát. Folytatódott az el�-
készít� tanfolyam, ahová elég szorgalmasan jártunk, akik tovább akartunk tanulni. Nagyon bele 
sem lendültünk a II. félévbe, mikor január második felében kitört egy nagy influenzajárvány. Az 
els� héten mi voltunk betegek, a másodikon a tanárok. A kollégiumban külön betegszobát alakí-
tottunk, és igyekeztük teljesen kiélvezni a váratlanul jött pihen�t. Közben a kötelez� olvasmányo-
kon is igyekeztünk túltenni magunkat. Solohov: Emberi sors, Németh László: Iszony, Süt� And-
rás: Anyám könny� álmot ígér.  Elég iszonyatosak voltak. Ideológiai nevelésünknek további állo-
másai a Kezed melegével cím� szovjet film és a Szerelmem, Hirosima cím� filmek voltak. Végül 
a hab a tortán, mikor Búza elkezdte az üzemgazdaságtan órán a marxista szöveget a világháborús 
veszélyr�l, a világbékér�l meg az atomfegyverekr�l. Ez volt a csúcs. Azt hittük, sosem lesz vége a 
megbonthatatlanul örök szovjet-magyar barátságnak, a nagy menetelésnek a kommunizmus útján. 
Komolyan, nekem soha egy pillanatra sem fordult meg a fejemben az: van kiút ebb�l a zsákutcá-
ból és a szocialista tábor, megsz�nik. Akkor egyetlen lehet�ség lebegett a fiatalok el�tt: a jugo-
szláviai nyaralásból megpattanni Olaszországba, vagy Bécsben kint maradni. Ezt az okosok is tud-
ták, és elég nehéz volt nyugatra kiutazni, f�leg a katonaság el�tt. Szerencsére Búzától két hónapra 
megszabadultunk, mert elküldték továbbképzésre. A helyettese Pölö se volt sokkal jobb. A m�-
helyben folytatódott a harc az oktatókkal. Különösen Ned�czyvel és Klepivel volt sok bajunk. �k 
látták be legutoljára, nem tudnak bennünket megnevelni. A vége felé már ránk hagyták, elvoltunk 
a ballagófokos reszelgetésével és egymás hülyítésével, ugratásával. Például hátulról vizet öntöt-
tünk az elmélázó társaink zsebébe. A matekórákon se sokat változott a helyzet. A dolgozatok 
megoldását egyedül Knorr Vili tudta hibátlanul. Számára ez volt az egyetlen elégtétel, hogy nem 
fogadtuk be magunk közé. Február 5-én váratlanul meghalt Sárosi Béla, azaz Dodó bácsi.  Halálát 
rosszabb szándékú tanáraink a mi számlánkra írták, mivel sokat keserítettük az öreget. Ez igaz 
volt, de már hosszú pályafutása során megszokhatta. Többet árthatott az állandóan ujjai közt füs-
tölg� cigarettavég. Nagyon sajnáltuk az öreget, de a nagy csapás után, helyettesét, Kadosát meg-
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ismerve, még jobban sajnáltuk magunkat. A sors igazságot szolgáltatott, nem gy�ztünk tanulni, 
hogy az érettségire utolérjük magunkat. Oroszórán is elfogyott az elnéz� türelem, és Ildi néni né-
hány egyessel próbált ösztönözni bennünket a tanulásra. Gyuriczával az els� padban ültünk a jobb 
oldalon, tehát eléggé szem el�tt. Ennek annyi el�nye volt, hogy kénytelen –kelletlen, de figyel-
nünk kellett az órán. Így nagyrészt már ott megtanultuk a legfontosabbakat. A hátrányát akkor 
éreztük, mikor az óra legfeszültebb pillanataiban, például feleltetés el�tt, hátulról Kehes el�re 
csúsztatta kis papirkáit. Ezeken azok a szenzációs, lényeget megragadó karikatúrái voltak, melye-
ket az órán történtekr�l, vagy a kollégiumi élet eseményeir�l alkotott. Ahogy belenéztünk, majd 
meg pukkadtunk, de komoly képet kellett vágni, nehogy lebukjunk. Kehest csak az órák drámai 
feszültsége alatt kapta el az ihlet. Máskor részletes kimutatásokat adott át: kivel, mikor, hányszor 
dugott, ezzel aztán végképp ciki lett volna lebukni. Bognár Géza is jórészt az órákon alkotta rajza-
it. � az érettségi felé közeledve már egyértelm�en eldöntötte, hagyja a dagadt fogaskerekeket 
másra, és inkább elmegy m�vészeti iskolába. Februárban, a suliban kiállítást rendeztünk a képei-
b�l. Az értetlenek számára azt írtam a vendégkönyvbe: Nem mindig a m�vészben van a hiba, ha a 
képek nem érthet�k. Géza következ� nagy alkotása a ballagási tablónk elkészítése volt. Erre több 
energiát fordított, mint magára az érettségire való felkészülésre. Elkészültek a tabló fényképei is, 
nagy büszkeségünkre az iskola történetében el�ször hosszú hajjal. Úgy éreztük, a külvilág felé a 
hosszú haj jófejségünk leglátványosabb megjelenítése. A koleszban is megalakítottuk a JFK-t azaz 
a James Fejek Klubját, Sp, Én és két jópofa els�s rajongónk, Kis P és Huligán. A néhai jófejek 
klubja már kezdett szétesni, esténként inkább a József Attila Önképz�körnek nevezett társaság tar-
tott nagy jamborikat. A szellemi élet megpezsdülését jelentette, hogy többen is elkezdtek naplót 
írni, verset írni, másképp gondolkozni, mint addig. Igaz, volt, hogy rászálltunk valakire, általában 
a leggyengébbre, pl. Juróra, és a háta mögött kiröhögtük a verseit. Ez nem volt szép dolog, de ak-
kor jót szórakoztunk rajta. Mint a banda fénykorában régen, a konfliktusok elég gyakran most is 
napirenden voltak egymás között. Ekkor kapta Juró a Technokol ragadvány nevet. Bognár Zoli 
pedig besokalva velünk, helyet cserélt Sp-vel. A szoba átalakulása után kicsit normalizálódott a 
helyzet, nagyobb volt az egyetértés például a tiszavirág élet� otthoni csomagok elfogyasztásakor. 
Február végén hazautaztam, és Mónus barátommal eldöntöttük: a kecskeméti m�szaki f�iskolára 
megyünk továbbtanulni. Kihasználva az alkalmat folytattam a farmerekkel való üzletelést. Folyta-
tódtak a hétvégi bulik is a megszokott helyeken, az Ezresben, a Libiben és az iskolai bulikon. A 18 
év felé közeledve, s�t egyre többek által elhagyva, egyre bátrabban megfordultunk a szórakozóhe-
lyeken, Mini, Halász, Fürd�, Rió- ban is. A feln�tt kor elértét csalhatatlanul jelezte, a honvédség 
sorra küldte az összeírásra behívó parancsait. Belenéztek a seggünkbe, és örömmel közölték, al-
kalmasak vagyunk, hogy megvédjük a Béketábort a T�kés kizsákmányoló imperialisták ádáz, el-
nyomó hadától a NATO- tól. A vizsgálaton kiderült, a jöv�ben szemüveges leszek. Akkoriban ol-
vastam Hemingway: Búcsú a fegyverekt�l -cím� könyvét és a cím szellemében már akkor azon 
törtem a fejem, hogy lehetne elkerülni a katonaságot, annyi rosszat hallottunk róla. Maga a kollé-
giumi élet pedig tekinthet� volt a katonaság el�játékának. Ebb�l pedig negyedik vége felé már tel-
jesen elegünk volt. Vasárnap reggel fél nyolckor, álmosan, kócosan, csipás szemekkel baktattunk 
az ebédl� felé, hogy ne maradjunk le a hét legjobb reggelijér�l: a kakaóról és kalácsról. Ekkor, 
elénk ugrik Kégel nagyon felindulva: Hogy néztek ki, miért nem köszönt�k, mi ez a neveletlen 
csürhe? Végül visszazavart bennünket: Takarodjatok, szedjétek rendbe magatokat, és a kollégiumi 
füzettel, jelentkezzetek! Rá két napra történt az eset, hogy a magnós szobából elveszett a magnó. 
Akkoriban még egy magnó nagy kincsnek számított, nem volt mindenkinek otthon, úgy, mint ma. 
A gyanú természetesen a magnós klub oszlopos tagjára, Sp-re, azaz Pilling Zolira terel�dött, mint 
az egyik hosszú hajú huligánra. Volt nagy kutatás, keresés, keverés. Csak egy szerencsétlen vélet-
len mentette meg, hogy ne rá kenjék az ügyet. A f�iskola portása, miután eljutottak hozzá is a lo-
pás hírei, dél körül átszólt a koleszba: valaki reggel leadott nála egy csomagot meg�rzésre. Termé-
szetesen ebben volt a magnó. Ezek után bombaként hatott a hír, hogy a tettes Farkas Feri a IV. C 
osztály jó tanulója, a mindig jól fésült, rövid hajú, udvarias úriember volt, akit tanáraink nagy buz-
galommal többször is példaképként állítottak elénk. Hát igen, nem szabad csak a küls� alapján 
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ítélni, vannak rövid hajú gazemberek is. Ennél nagyobb erkölcsi elégtétel nekünk nem kellett. 
Közben lassan kitavaszodott, amit menetrendszer�en jelzett a Forradalmi Ifjúsági Napok kezdete, 
ahol a március 15-ét összemosták a március 21-i Tanácsköztársasági évfordulóval és az április 4-i 
felszabadulási ünneppel. A kor ideológusai azt üzenték ez által, a Pet�fi vezette ifjak a szocializ-
musért indították el a forradalmat, és itt van már a Kánaán. Kivezényeltek hát bennünket a Müv. 
Házba a Tanácsköztársasági emlékestre a sorokat feltölteni. A m�sor marhaságait végigröhögtük, 
mikor hátraszólt egy nyakkend�, maradjunk már csendben: ez TV- felvétel. Az igazi m�sor ezután 
kezd�dött, mert a kimen�t kihasználva a Fürd� Szálló Pálma termében kötöttünk ki, ahol a KISZ-
esek valami ismerkedési estet rendeztek. Jó volt a zenekar, a hangulat, és a n�k, így éjfélig rockiz-
tunk lelkesen legújabb hölgyismer�sömmel. A következ� három hétben a tanulás kissé megint 
háttérbe szorult.  A tavaszi jó id� meg az egyre fokozódó iskola undor miatt szokásba jött, hogy 
néha leléptünk valami ürüggyel az utolsó két-három óráról, és ilyenkor Esztergomban csavarog-
tunk, marháskodtunk. Kmotrik Pisti volt ebben is a vezéregyéniség. 

A márciusi események sorába tartozott még egy Omega koncert, mely kissé kiábrándító volt. A 
kissé elhízott fiúk által rutinból lenyomott koncert ébresztett rá talán el�ször, hogy itt nem egy vi-
lágmegváltó ifjúsági népmozgalom élharcosait látjuk, csak megélhetési zenészeket, akik aprópénz-
re váltják a nagy elveket. Azért a zenében hittünk, és mindennél fontosabb volt a Deep Purple, a 
Led Zeppelin, az Uriah Heep, Ten Year  After. Nem tudtuk pontosan, mir�l énekelnek, de az ilyen 
címek mögé, mint a „Patkány repülése, Rettenetes szerelem, Könny� élet „bele képzeltük minden 
kimondhatatlan érzésünket. Ahogy kés�bb Cseh Tamás énekelte: Elmondták helyettünk angolul, 
amit mi nem tudtunk magyarul. Az LGT második lemeze is nekünk szólt, „Megvárlak ma délben 
a suli el�tt, A szerelem börtönében, Szeress nagyon „. Halvány emlékeimben  úgy él - bár lehet, 
hogy tévedek-, mintha BOX  együttes is fellépet volna még egyszer utoljára, a Dobó Gimnázium 
egyik szombat esti buliján. Ami azonban biztos, március 10-én a Mukiban a Dorogi Gimi buliján 
T�gy és zenekara a Prizma játszott, f�ként régi Beatles -számokat. A másik aktív zenész Er�s Pici 
volt, aki továbbra is vendéglátóipari zenészként dobolt a Halászban és a Kispipában. Álmából 
felébresztve is bármit el tudott volna dobolni, de felelni már kevésbé tudott ebben a másnapos ál-
mos állapotban. Ez a jegyein látszott, de mint pályatévesztett embert, ez nem zavarta különöseb-
ben. 

Április 3- tól másfél hetes tavaszi szünet alatt próbáltuk kiheverni a suli fáradalmait, és er�t gy�j-
teni a már csak macskaugrásnyira lév� érettségire. Egy Zsuzsa nev� sz�keség tette mind vonzóbbá 
számomra a közelg� végleges hazaköltözést Szegedre. Április 16-án tértünk vissza, és Búza is 
visszatért a továbbképzésr�l. Már csak arra volt ideje, hogy elmondja intelmeit az érettségire, és 
lezárja a jegyeket. Végre az utolsó m�helygyakorlaton is túl voltunk, bár megválaszolhatatlanak 
t�nt a nagy kérdés, hogyan megyünk át a m�helyérettségin. Gyorsan teltek a napok. Egy jó Gene-
rál – Mikrolid koncert a Tök házban, remek énekesekkel. A hétvégén egy tatabányai kirándulás, 
amit még a rossz id� se tudott elrontani. Vasárnap els� utunk a Fürd� Hotel kirakatában elhelye-
zett tablóhoz vezetett. Nincs vita, veri a mez�nyt, mi vagyunk a legjobbak, hála Bognár Géza 
munkájának. A többi tantárgyból is elérkeztünk a jegyek lezárásáig. Jellemz�ek voltak Gárdai in-
telmei: Arra szeretnélek felkészíteni benneteket, hogyan lehet a legkevesebb tanulással a legtöbb 
pontszámot elérni. Az utolsó órákon már a ballagásra való felkészülés került el�térbe, menetel-
tünk, énekeltünk. Néhányan az osztályból részvettünk a Tatai Edz�táborban rendezett Megyei Kö-
zépiskolás Atlétika versenyen. Bár inkább a részvétel a fontos, nem a gy�zelem jegyében szerepel-
tünk, rúdugrásban Rigó Zoli els�, én harmadik lettem. Többen nem indultak. Május 7-én elérke-
zett az utolsó tanítási nap, melynek a tanárok és mi is nagyon örültünk. Csak azok öröme nem volt 
teljes, akiknek a sorsáról matekból a konferenciának kellett dönteni. Délután el�került a sokak 
számára els� és azóta is utolsó öltöny: a híres érettségi öltöny. Beöltöztünk a számunkra teljesen 
nevetségesnek t�n� szerelésbe, és irány Esztergom, az esti fáklyás ballagás. Elöl az els�sök kígyó-
zó sora haladt bányászlámpával a fejükön. Utána a fáklyások által közrefogva ballagtunk, fokossal 
és lombikkal a vállunkon. Közben hamisan énekeltük a ballagási örökzöld nótákat. Hatalmas tö-
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meg bámult ránk az utca két oldalán, ahogy a 
Bazilikától leballagtunk a Széchenyi térig. Büszkén 
integettünk oda az ismer�s lányoknak, élveztük, hogy 
vitathatatlanul most mi vagyunk a középpontban. 
Utána egy kis ünneplés a Pálma teremben, Kmotrik és 
Kehes külön m�sorával f�szerezve. Az esti f�próba 
után eljött a nagy nap: A ballagás napja! Jöttek a 
meghatott szül�k, rokonok, akik elképedve 
mondogatták egymásnak: Milyen gyorsan telt el ez a 
négy év, kész férfi már a fiunk! Arra gondoltak, hogy 
saját ballagásukon, �k sem sejtették, milyen nagy 

esemény ez az életükben. Érdemes volt annyit küsz-
ködni, hajtani, dolgozni, hogy megadják a 
családjuknak, amit �k nem kaphattak meg: a fiuk 
többre viszi az életben, mint amennyi nekik sikerült. 
Mi meg csak ballagtunk lezserül, közben jó szokásunk 
szerint, csak röhögtünk, hülyéskedtünk, nem igazán 
értve, miért zokog mindenki körülöttünk. A sok 
jókívánsággal és ajándékkal elárasztva elbúcsúztunk a 
szül�kt�l, akik a közeli viszontlátás reményében 
utaztak vissza az ország minden részére. Kaptunk egy 
olyan díszebédet, mellyel a konyhások megpróbálták feledtetni azt a sok moslékot, amit a négy év 
alatt elénk löktek. Esztergomban –ki tudja miért – volt még egy utolsó délutáni ballagás, mely in-
kább csak el�játéka volt a Tök Házban rendezett nagy ballagási bálnak. A két rendezvény között 
végig ballagtuk kedvenc kocsmáinkat is, a Fürd� presszót, a Múzeum presszót és a Zokogó Ma-
jom kocsmát. A hatás nem maradt el, elég feldobott állapotban foglaltuk el a Tök Házat. Ezen az 
estén úgy éreztük: Miénk a világ! 

Alig volt id�nk kijózanodni, máris nyakunkon volt az írásbeli érettségi. Picit és Kehest a konfe-
rencia ide már nem engedte. A magyar írásbeli jutalomjáték volt mindenkinek, hiszen Pet�fir�l 
még a leganalfabétábbak és tudtak írni valamit. A felszabadulás utáni társadalom kérdéseir�l a mai 
magyar irodalomban csak a legstréberebbek mertek és tudtak írni. A másnapi matek írásbelit�l fél-
tünk – okkal a legjobban. Hiába volt a sok gyötr�dés Gárdaival, legtöbbünknek a matematika csak 
rossz álmaiban jött el�. A továbbtanulás útján ez volt a legnagyobb akadály, melyen át kellett jut-
ni. Ebben az évben vezették be, hogy az érettségi írásbeli beszámított felvételi írásbelinek is. Ezért 
központilag íratták és javították, így sajnos elveszítettük saját tanáraink jószándékú segítségét, 
mind a megírás, mind a javítás során. Tatabányán rendezték a központi keresztrefeszítést, ahová 
az osztály 16 továbbtanulásra jelentkez�je volt hivatalos. A hat feladattal való birkózás, legtöb-
bünk számára egyoldalú küzdelem volt, legfeljebb a bélás reményében utaztunk vissza Eszter-
gomba. Vegyigépb�l már több segítséggel 
készültünk az írásbelire. Szinte a szánkba 
rágták a példákat. S�t a hétf�i írásbeli a 
központi tétel körüli bonyodalom miatt egy 
napot csúszott. Varga Jancsi nagyon okosan ott 
tartott bennünket még egy utolsó korre-
petálásra, ahol „véletlenül” egy olyan feladatot 
oldottunk meg, mely másnap már ismer�snek 
t�nt. Ennél több jóindulatot még a legbutábbak 
sem várhattak. Kedden aztán nyögve, er�l-
ködve, de hoztuk a papírformát, átcsúsztunk a 
léc felett. Nagy k� esett le a szívünkr�l, vége 
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az els� körnek. A szóbeliig volt még három hét felkészülési id�. A társaság fele, ráunva Kégel 
folytonos baszogatásaira, megunva Esztergom egyre unalmasabb kisszer�ségét, úgy döntött, in-
kább otthon készül fel. Nekem a szünet jól telt el Szegeden. Néhány napig Tüske volt a vendé-
günk, akivel akkor alapoztunk meg egy életre szóló barátságot. Jártam discókba, moziba, meccsre, 
felszedtem néhány kis muslincát, akikt�l józanul alig tudtam megszabadulni. Mire belekezdhettem 
volna komolyabban a tanulásba, jött a levél, menjek vissza, hamarabb lesz a m�helyérettségi. Tá-
vollétünkben a koleszban nagy események történtek. Az unatkozó, marháskodó negyedikesek a 
t�zoltó töml�vel le akarták locsolni egymást, és sikerült elárasztani az egész emeletet. A IV.c-s 
Malacot és Kecskést kirúgták. A jó id�ben a Palára meg a Kis-Duna partra jártak fürödni. Szóval 
senki sem tanult. A m�helyérettségin kin�tt nadrágunkba szállt a bátorságunk, mert az oktatókkal 
való rossz viszony miatt féltünk, eljött a bosszúállás ideje. Szerencsére nekik sem volt érdekük, 
hogy nagyon rossz eredmények szülessenek. Bár elég nagy marhák voltunk a témában, sikerült 
mindenkinek találni valami olyan feladatot, amit nagy kínkeservesen meg tudott oldani. Engem 
szerszámgép közelébe nem mertek engedni. A szivattyújavítás során eltörtem Szepesi fázisceruzá-
ját, amit�l nem kapott röhög�görcsöt. Csak szabaduljanak t�lünk, átengedtek mindenkit. Már csak 
egy hét maradt a szóbeliig. Most kezdtünk csak tanulni istenigazából, mert mikor belenéztünk a 
tételekbe, rájöttünk, milyen sok mindent nem tudunk még. A nagy lelkesedés sokak számára csak 
addig tartott, míg az A-sok néhány közismerten sötét figurája, mint pl. Bánkúti, illetve a hozzánk 
hasonló linkek – Egri, Szuha – át nem mentek a vizsgán. Ha �k átcsúsztak, mi is átmegyünk – 
mondták. Otthon létünk alatt Bognár Zoliék felfedezték a Kis-Duna parton milyen jót lehet füröd-
ni. Kicsaltak engem is. Nagyon élveztem a szép tájat, a kellemes vizet, de a gondtalan szórakozás 
nem sokáig tartott. Zoliék a talpuk alatti sárból II. világháborús lövedékeket halásztak ki, és élvez-
ve ijedtségemet, azzal rohangáltak körülöttem. Még dobálták is egymásnak. Már kihordtak a part-
ra vagy húsz a darabot, mikor el�került egy határ�r, aki egyb�l átment lapos kúszásba, amint meg-
látta a nagy rakás fegyvert. Szerencsénk volt, hogy nem jutottunk a felel�tlenül játszó gyerekek 
sorsára. Az A osztály után mi következtünk. Június 11-én ránk virradt a szóbeli érettségi nagy 
napja. Kmotrik Pisti szokás szerint elkésett, de nyugodtabb volt mint mi, akik remeg� lábakkal 
bevonultunk az átrendezett rajzterembe. Ezután már csak a jó szerencsében, a bányászokat megse-
gít� babonában bízhattunk: Ki milyen tételt húz. A kérdezésnek is meg vannak az apró trükkjei. 
Rutinos tanáraink már jól ismerték ezeket. Tudták, mikor mit kell kérdezni, hol kell lel�ni az ille-
t�t, miel�tt elfogy a mondanivalója. Ilyenkor nemcsak a diáknak kell bizonyítania, hanem a tanár-
nak is, ezért segít. Próbálja a felel�b�l a legtöbbet kihozni, hogy ne égjen le velünk. Én pszicholó-
giai módszereket alkalmaztam. Megpróbálta elhitetni, hogy mindent nagyon tudok és fújom, mint 
a vízfolyás. Általában bejött. A legtöbbször lel�ttek, miel�tt kifogytam volna a szóból. Az elnököt 
is általában akkor szokták megkávéztatni, mikor gyengébb harcos küzd a kettesért. A jóindulatnak 
is vannak határai, ezért aztán, mikor Balogh Karcsi a zakója béléséb�l alig felt�n� módon meg-
próbálta kihúzni az A-4-es lapra el�re kidolgozott tételt, ez már Kadosának is sok volt. Lassan 
körbeértünk a vegyigép, anyag- és gyártásismeret, történelem, magyar nyelv és irodalom szóbeli 
vizsgákon. Az osztály második része kedden ment le. Hát mi tagadás, belefáradtunk az izgalmak-
ba. A nehezén még mindig nem voltunk túl, hiszen a legtöbben szerettünk volna továbbtanulni, 
annak ellenére, hogy eddig nem szerettünk valami nagyon tanulni. Nagy szánk ellenére motoszkált 
bennünk némi félelem, hogy az iskolába kikerülve a sarkon túl már ott kukucskált, várt ránk a 
nagybet�s ÉLET. Ezt a felel�sségteljes találkozást szerettük volna még legalább néhány évig elke-
rülni egy f�iskola, egyetem biztonságában. Az érettségi bankettet a Kispipában tartottuk, Er�s Pi-
ci, mint házigazda jóvoltából. Varga Jancsi és Ágota nyomban jelezték, hogy feln�tt számba vesz-
nek ezután bennünket, és felajánlották a tegez�dést, ami el�ször nagyon furcsa volt. Még Búza Jó-
zsi is bejött, hogy elmondja utolsó intelmeit a hosszúhajról és arról, hogy szerinte mi módon bol-
dogulhatunk az életben. A maga módján biztos, hogy jót akart nekünk, csak nem mindig értettük 
meg egymást. Éjfél után kirúgtak bennünket, és elindultunk, hogy még egyszer utoljára elbúcsúz-
zunk Esztergomtól. Énekeltünk, ökörködtünk, jól éreztük magunkat, s�t volt, aki túl jól is. A Du-
na-parton, a hajóállomásnál kötöttek belénk a rend�rök, ne csináljuk a m�sort. Szerencsére Jancsi 
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és Ágota szót értett velük, és miután felel�sséget vállaltak értünk, némileg lecsendesített állapot-
ban utunkra engedtek. Másnap délután volt még egy utójáték. A banketten alkoholos mámorukban 
felel�tlen kijelentéseket tev� bejárósokat egy sörmeccsen 6:0-ra legy�ztük. Ez újabb alkalmat 
adott az ivásra az Esztergom-tábori Tengler kocsmában. 

Az Igazi tétmeccs aznap este volt a TV-ben. Tüske biztos emlékszik még ma is rá, kivel játszot-
tunk 3:3-at, de nem jutottunk be valószín�leg az EB- dönt�be. Ett�l aztán az egész ország letargi-
kus hangulatba került. Június 14-én kurtán, furcsán összepakoltam, és  különösebb nagy búcsú 
nélkül felültem a Budapest felé induló vonatra. Mennem kellett, hiszen itt megtettem, amit megle-
hetett, elértem, amit el tudtam érni, várt rám egy újabb állomás. 

Ahogy a vonatablakból visszanéztem, nem sejtettem még, a távolsággal és az id�vel együtt egyre 
n� majd a vágyakozás a szívemben Esztergom, a fiatalságunk legszebb négy éve után. 
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1972. 02. 5   A sulit megúsztam 1-es nélkül, igaz nem sokat készültem erre a napra. Végig alud-
tam és unatkoztam az órákat. Gondolkoztam, mi lesz ezzel a csajjal? Kampó egyébként helyesli, 
hogy �t szedjem fel. El�re láthatólag járok vele egy-két hétig. Olyan nagyon nem tetszik még. 
Délután Pölö nem engedte, hogy elmenjünk kimen�re, ezért elkéstem a drótról. Fél ötkor beme-
hettünk Egomba. A Mininél találkoztunk Katiékkal. Jutka az unokahúga nagyon tenni akarta a fe-
jét, de egy nagy görény és ki nem állom. Voltunk moziban és �k fizettek. A mozi után elmentünk 
a Múzeumba és onnan a Dobóba. A csajok marhára néztek. Jött Erika és sokkal jobban nézett ki, 
mint ezel�tt. Gyorsan leszövegeltem és elég jóban vagyunk. Szerintem belém van esve. Jura és 
Kehes teljesen kiábrándították, nem jön a Libibe. Hazafelé elkísértem, smároltunk. Rohantam a 
buszra, nehogy elkéssek a koleszból. 

1972. 02. 12  Matekból feleltem. Eltelt a suli. Stúdium el�tt felöltöztünk. Utána Egomba mentünk. 
Gyuriczával korzóztunk. Találkoztunk Líviával. Mondta, hogy kísérjük el. Utána megint korzóz-
tunk és leszólítottam néhány csajt. Elmentünk a Halászba. Ott volt Kehi új csaja Zsuzsa és a ba-
rátn�je Takács Kati. Nem soká elmentek. Katinak is el kellet mennie. Zoli után lehet, hogy felsze-
dem. Jó vagyok nála. Dittke megjátszotta magát, ott hagytuk �ket. Kimentünk Dorogra. A techni-
kus bálon rengetegen voltak. Ott volt Ágota is.  Nem mentünk be. A buszmegállóban megláttuk 
Böbét, Pisti csaját egy másik sráccal. Ment a buliba. Visszamentünk Egomba. Ott találkoztunk 
Pitner Vikivel. A MIM-ben dolgozik és meghívott az esküv�jére a fürd�be április 1.-én. A busz-
megállóban felszedtünk két csajt. A juráé nagy görény volt. Elkísértük �ket, nagyokat smároltunk. 
Lestem egy kis technikát. Kalandnak megfelel. Rohantunk a koleszig. Éppen beértünk 10-re. 

1972. 02. 21  Napos vagyok. Reggel nem ébredtem fel, de nem ismétlek. A m�helyben Fülöp Jan-
csinál voltunk. Egész nap nem csináltam semmit. M�hely után tanultam, naposkodtam. Stúdiumon 
ékszíj hajtás méretezése. A III. b-ek színházban voltak 14-en. Vargát jól átvágta Pisti és Kehes. 
Stoppal mentek fel pestre. 9-kor jöttek vissza. Kégel elkapta �ket. Most jól rátolnak. Kehesre néha 
rossz hatással van Kmotrik. Rábeszéli minden hülyeségre. Ki akarnak menni a koleszból albérl�-
nek vagy bejárónak. 

1972. 02. 26   Pistivel Egomba. A Dobó buliba nem akartak beengedni a szerkó miatt. Erre hátul 
bemásztunk a n�i WC ablakán. Felmentünk a hátsó lépcs�n és kinyitottuk az ajtót. Nem buktunk 
le. A Szim be volt rúgva. Az Eper szerintem gyengén játszott. A Katit hajtottam a buli els� felé-
ben, de a szünetben Kmotrik nagy szemét módon lekoppintotta. Ezután nem akadt semmi megfe-
lel� csaj.  
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1972. 04. 30  Újabban a 3. b-vel komoly problémák merülnek fel. Csori és én indítottuk el a lavi-
nát, melyet Pisti, Zoli, Kehes méltán folytatott a visszavonult hangadók helyett. Mi beláttuk nem 
érdemes felt�n�sködni, szemtelenkedni. Én ráhagyom. A zülleszt� elemek, akik az osztályt rossz 
irányba terelik Búza szerint Szilágyi, Kmotrik, Kátai, Pilling, Varga Janika. Az biztos, hogy Kátai 
irányítja Kmotrikot. � a Szilágyit. Csori is hatással van Pistire, de az nem hallgat rá. Zoli, Jura 
már csak utánuk +a 3. b. �k különböznek a többiekt�l, �k a nagy jamesek, akiket nem érdekel 
semmi és néha igazán túlzásba, viszik. De már Kégellel az élen, túlságosan ránk szálltak. A május 
1-i felvonuláson való megjelenéssel kirobbant a vihar. De hogyan lehet ezen változtatni? Úgy 
nem, hogy a Hundzsa és az Er�s irányít, mert �k erre nem képesek. Én igyekszem csak szemlél� 
maradni, érzem, meddig lehet elmenni és bukni sem akarok. Néha tényleg hülyék Pistiék. Kár a 
Pistiért hogy nem normális, mert amúgy jó fej lenne! 

1972. 05. 04  Stúdiumon bent feküdtem a szobában és gondolkoztam. Jött Kégel, azt hitte, hogy 
aludtam. Minden rendetlen volt, összeszidta a 3. b-seket. Megint velünk van problémája. Utalt arra 
a nagyhatalomra, ami a kezében van, házirendre és a kirúgásra. Már egy kicsit bepörgött. Lesza-
rom, ha kirúgnak, elmegyek a vásárhelyi Kossuthba.  

1972. 05. 18   Ma 5 hónapos a hajam, már egészen jó. Csak nem lehet kifésülve hordanom, ez kár. 
A suli elment. Utána Kampóval egy egészen értelmes beszélgetés a napló értelmér�l. Hogy miért 
írom? Azért hogy minden hétköznap emlékezetes maradjon, hogy ne sikkadjon olyan gyorsan el a 
fiatalságom, hogy emlékezzem bizonyos benyomásokra, hangulatokra. A Kampó egy nagyon jó 
fej, van benne egyéniség, de néha majom és más a gondolkodásmódja. Ellentétben Kmotrikkal aki 
nagyon beképzelt, és ha � a james nem lehet vele semmit sem csinálni, mert hülye. Fogadok, 
hogy � hülyíti el az egész bandát. 

1972. 05. 24   Suliban foglalkoztunk a tovább tanulással. Jó lenne Államjog és jogi karra menni a 
JATE-ra. Csak sajnos nagyon gyenge a töri, és magyar felkészültségem Marad a Nehézipari egye-
tem Miskolc kohómérnöki kar, vagy Élelmiszer gépészeti f�iskola Budapest. Rájöttem nagyon ér-
demes tanulni. Sikerült az évvégén jobban belemerülni a tanulásba és már látható eredménye van. 

1972. 06. 05   Az utolsó m�helyt letudtuk, utána irány a Pala. Kivonultunk kehes, Zoli, Pisti, 
Pilling és én. Sokat úsztunk, fürödtünk, napoztunk. Ugráltunk a homokba. Kellemes kikapcsoló-
dás. 

1972. 06. 07   Gépelemb�l és mérésb�l küzdöm a jobb jegyért. A gépelem malaccal sikerült, 3-ast 
kaptam. Mérésb�l Fluki olyat kérdezett, amit tudtam, megvan a négyes. Általános kiértékelés. Si-
került az év végi hajrá. Szinte maximálisan sikerült minden, 3, 76 leszek. Ha rendszeresen tanulok, 
jó eredményt érhetek el. Felszabadultam végre az év összes terhét�l, mindenki örül hogy vége az 
évnek. Hatalmas felfordulás. A hajam átvészelte az esztend�t. Jöv�re itt leszünk, remélem jó lesz. 
Holnap hazautazunk. Egy év ismét eltelt. Vége! 

����
�����,����

1972. 09. 23  A vegyi gép dogát elszúrtam. Matekból ismétlés. Délben fociztunk. Délután ellógtuk 
a stúdiumot. Martos buliba mentünk. Zene Ramses. Csaj kevés volt és görények. Táncoltam. Csajt 
nem is akartam felszedni. 8-kor ott hagytuk Pöncivel. Csavarogtunk. A buszon egy –két eke csaj 
és hatalmas tömeg. Este nagy lázadozás Pölö hülye húzásai ellen. Ilyen tahóság már csoda, muto-
gatni kellene. 

1972. 09. 26  Ma m�hely. Vassnál voltunk, de � egy nagy paraszt. Pofázik, hogy nem dolgozunk, 
pedig betont törtünk. Pistivel beszélgettünk egész m�helyen. A Ned�czi még nagyobb eke, ma is 
adott egy igazolatlan órát. A Kovács is eke, mert az ebédl�ben lázadozott ellenünk. 
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1972. 09. 30  Meglehet�sen jól kezd�dött az új tanév. A tervnek megfelel�en tanultam és elértem 
néhány jó eredményt. A hónap végi kudarc meglehet�sen elkeserített. Már kialakultak egyes el-
képzeléseim az érettségi utánra vonatkozóan. Az új szoba nem váltotta be 100%-osan a hozzáf�-
zött reményeket. Szabadid�m igyekszem tudományos könyvek olvasásával megfelel�en kihasz-
nálni. A sport a tanulás miatt a háttérbe szorult. Ez a helyzet a n�kkel is. Nem tartom sokra az 
Egomiakat. Hatalmas ellentét választ el Sz.-t�l és R.-t�l. Néha többet kell hallgatnom, mert az 
esetleges megjegyzéseim kavalkádot okoznak. Új er�vel kezdek az új hónapban. 

1972. 10. 04  Reggel szemtelenkedtem Józsival és fél oldalt beírt: Rendkívül szemtelen magatartá-
sú volt. Nem kelt fel. Neve után érdekl�dve, el�ször nem volt hajlandó megmondani, majd meg-
jegyzésekkel kísérve végre elárulta a keresztnevét új szavak kíséretében volt csak hajlandó elárul-
ni. Köteles jelentkezni nevel�tanárjánál és aláíratni. A késön kelés miatt pedig egy hétig jelentke-
zik.  Dombrádi. 

1972. 10. 14  Honvédelmi nap.  Délután olvastam. Morávia: A megalkuvó.  Felöltöztünk az évfo-
lyam bulira jamesül. Fél ötkor levonultunk Jurával az el�térbe. Nehezen kezdtek jönni a csajok. 
Mi kezdtünk el táncolni az elején. Én a Viával. A szünetben Jurával összekaptunk. Fájt a fejem, 
szar kedvem lett, csaj nincs.  Szünet után felkértem Adrienn barátn�jét. Táncoltunk, beszélgettünk. 
Már megfontoltam, hajtsam-e ideig-óráig. Kikísértem a n�t. Értelmes, jól néz ki, majdnem olyan, 
mint az elképzelésem. Azt hiszem megfeleltem a követelményeinek, amit-állit, de a folytatástól 
elzárkózott. Miért? Ezt nem tudom megítélni. Majd lesz bel�le valami. Este mindenki mesélt. 

1972. 11. 13  Az anyag doga elmaradt. A vegyi gép doga kb. 4-re sikerült. Más érdekes semmi. 
Kosár meccs a IV. a ellen. Meglehet�sen jól mozogtam a védelemben. Az utolsó másodpercben 
dobott büntet�met szabálytalannak min�sítették, így nem sikerült az egyenlítés. Egom. Negyedöt-
kor bel�ttük magunkat a MIM kultúrterem 4. sorába. Ötkor kezdett a Bergendy. Néhány james 
szám: Munkadal, Összetörted a szívem. Rendkívül hangulatosan és ragyogóan játszanak. Horváth 
és Latzin szimpatikus, Kis Bergendy és Oroszlán unszimpatikus. Demjén szédületesen énekelte 
végig a m�sort. Élmény volt. Utána Sz1-el néhány szót beszéltünk. Drót szerdán a koleszban. 

1972. 12. 10   9-10-ig tanultam. 12-ig foci. Kégel hülye bunkó, megvonta a kimen�t, mert talált 
néhány dekket az ebédl�ben. Délután azért kimentük. A Libiben Csori versei volt a m�sor. Elin-
téztük alaposan egymást a drágasággal (Sz1) Este Kégelnél. Meghallgattuk a hülye szövegét és 
mindenkinek beírt 1-2 fokozatott: Tilalom ellenére ki ment a kollégiumból. II. fokú fegyelmit ja-
vaslok. Kégel. 

1972. 12. 21  Utolsó tanítási nap Matek nagy doga 3-as. Matekból Gárdai 4-est akar adni. Szakrajz 
4-es. Magyarból nem feleltem. Oroszból leléptem. Délután szalagavató. Elegánsan öltöny, nyak-
kend�, ing szerelésben átmentünk a suliba. Mindenki állatian néz ki. 5-kor ünnepély. Himnusz. 
Vers. Karakas ünnepi beszéde. Szalagok felt�zése. Vers. Elénekeltük a bányász himnuszt. Vár-
tunk, de a Zéró nem akart játszani, mert a gitárba valaki bele lépett. Zene végre. Szendvicseket fal-
tunk. A Jutkával szövegeltem egész 9-ig. Szuha is oda jött. Már el akartam kapni, de Szuha is ha-
sonlót akart. Közben Szim bedobta a m�sorát. Szuhával beszéltünk a n�r�l, de hamarosan válto-
zott a helyzet. A kett�s Pincébe már vele ment. Pöncivel elmentünk inni a Halászba. Tisóék már 
ott ittak. Utána találkoztunk a többiekkel. Bementünk a Rióba. A tömeg java elment a Kett�sbe. 
Maradtunk: Pönci, Bela, Répa, Lívi és én. Elmentünk elkértük Líviát. Ez után egymáshoz sodród-
tunk és már így is jelentünk meg a Fürd� Bárban. Utána hiába vártuk a buszt nem jött. Kicsindy 
szövegelt. Hundzsa és Ubi nagyon bekapva szólóztak. Elmúlt éjfél. Kigyalogoltunk a Kett�sbe. 
Már állati sokan kint voltak. Nagyon emelkedett volt a hangulat. Gyorsan bekaptunk néhány pohár 
bort és utána bevonultunk Lívivel témázni az egyik sarokba. Jura, Luki produkálták magukat, per-
sze mindenki be volt rúgva. Két óra után megindultunk Egomba. Sokan végig ordítozták az utat. 
Már én is támogatásra szorultam. Búcsú. Gyalog ki kenyérmez�re. Pöncit útközben elvesztettük. 
de visszamentünk érte és becipeltük a koleszig. Kb. 4-re értünk ki. Az ablakon be. Aludtunk 8-ig. 
Utána délel�tt mindenki mesélt. a 11. 40-es vonattal haza. 
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1973. 01. 11  Délután matek el�készít�n voltam. Délel�tt rájöttem (nem el�ször) hogy teljesen ér-
dektelen vagyok. Nincs komoly életcélom. Nincs a társadalomnak rám szüksége, ill. nem tudom 
hogyan, milyen pályán m�ködnöm ahhoz, hogy ne unalmas melót végezzek, hanem élvezetes és 
hasznos munkát végezzek. Megállapítottam, hogy hiába próbálom a nagy romantikus érzéseket, 
pl. szerelem leküzdeni és kizárni az életemb�l, ez nem teljesen sikerül. Este a klubban a tovább ta-
nulás, életcélok volt a vita témánk. A különböz� álláspontok képvisel�i heves szócsatát vívtak. 
Meglehet�sen különböz� álláspontok alakultak ki. Anyagi vagy erkölcsi érvényesülés? Hogyan 
lehet boldog valaki?  Reális lehet�ségek, elképzelések a tovább tanulásról. Meggy�ztek, legtöbb 
esélyem M�szaki F�iskolán van. Tanulság: valami határozott célt ki kell t�znöm, mert már így is 
kés� és ahhoz mérten kell tanulni. 

1973. 01. 18   Valószín�leg Jannus Pannonius mid�n beteg volt a táborban, nem érezhette rosz-
szabbul magát, mint én reggel a koleszban. A 23 f�s tömeg, mely kivonult velem a dokihoz egy 
zsák gyógyszerrel és 3-4 nap kiírással tért vissza örömmámorban. Egyesek már ekkor meggyógy-
ultak, legalább is nem voltak hajlandók tovább szimulálni. Kégel atya elképedve, dagadó szemmel 
fürkészte a betegek 64 f�s töretlen ellenállását, akik egy csepp A2-es vírussal próbálják álcázni a 
pihenést. Így történt hogy a mai napot mi is végig lógtuk.  Megalakítottuk új betegszobánkat a 
207-ben. Áy, Tüske, Tyuki és én. A nap folyamán sokan meglátogattak, abban a reményben, hogy 
�k is elkapják a betegséget. A kulturális forradalom és a jobbulás jegyében telt el a nap. Tömény-
telen újságot olvastam el. A többi beteg a Pókert�l a felvételi vizsgára való készülésig mindent 
csinál. Lelkes klubunk a JA. önképz� kör 10 után összesereglett a betegszobában. A szokásos ta-
gokon kívül megjelent Benis, B.Zoli. El�ször arról beszélgettünk, hogyan történik egy n� felsze-
dése. Általánosítás, szabvány eset. Majd a szerelem és a szeretett közti különbséget, egymásba 
alakulását, jellemz�it boncolgattuk. Úgy érzem a szerelemr�l elvi szinten nem, tudunk vitatkozni, 
nincs elég tapasztalatunk még hozzá és túl banális a megközelítésünk. Következ� téma: milyen 
Benis? Feldobta Tüske a kérdést. Igyekeztem szembe állni vele, és ellen érveket mondani. � más 
célt t�zött ki maga elé, más igényei, normái vannak, másképp érzi jól magát. A többség elfogadta 
Benis álláspontját és helyeselte. Itt vet�dött fel a nevelés a család szerepe. A szül� és a gyermek 
közti viszony. Kötelességek, elvárt és nem elvárt erkölcsi követelmények. Mit nyújt a gyerek 
azért, hogy a szül� felnevelte. A nevelési módok. A két széls�séges összehasonlítása. A Tüske féle 
és részben az Áy féle kevésbé demokratikus, humánus nevelés a talán túl szabad, de lényegesen 
jobb viszonyt kialakító Kucsera, Fülöp féle neveléssel szemben. Megdöbbent� családi képeket raj-
zoltak elénk, melyek megfelel� betekintést és f�leg összehasonlítást nyújtottak, így mindenki le-
vonhatta a megfelel� következtetéseket. Klubunk elérte célját maximálisan. Annyira �szinte, szo-
ros kapcsolat alakult ki, hogy ez másképp csak barátok közt elképzelhet�. Úgy kellett szétzavarni 
2 órakor a klubbot, mert egyeseknek suliba kell menni. 

1973. 01. 27    A 4. B. még élvezhette a helyettesítés örömét. Vidám nap volt a suliban ma. A stú-
diumon is nagy volt a nyüzsgés, készül�dés. Jött Kégel és tette a jamest, aki megmutatja, hogy ki 
�. Persze én is megmutattam, azaz ugattam vele egy félórát. Még a bakancsomat is levettette. 5- 
kor végre indulhattunk. El�ször bekúsztunk Egomba, de semmi téma nincs. Irány Dorog, az Ezres. 
A buszon megint sumákoltunk. Megfelel� id�pontban értünk a tetthelyre. Megalakítottuk asztal-
társaságunkat. Csori, Kucsi, Tüske, Sp, Huligán, Kis P, és én. Mi voltunk a sztárok a teremben. A 
helybeliek megjelenése szolgáltatott jó hangulatot. Az ólom pulóver, ekehaj, antikultúra, brifkó a 
farzsebben a helyi lakosok jellemz� vonása. Néha olyan hangosan röhögtünk, hogy fél� volt a la-
posra verés. A zene szabvány, de elfogadható. A n�k kurvák és buták. Megy a szöveg, vitathatat-
lanul jó a hangulat. Fél 8- kor �féék rábeszéltek bennünket, menjünk át a Mukiba a Vulcán bulira. 
Szenny, füst, zaj és az elmaradhatatlan bunkó helybeliek. A zenekar nagy zajjal ismeretlen számo-
kat játszott. Itt már nem alakult ki olyan jó hangulat. Nemsoká leléptünk, gyalog a koleszba. Fa-
nyar fogadtatás. Este megy a szöveg. Csenki a kultúra és a szesz atyja kioktat minket, kevés siker-
rel. Vége a napnak és csináltunk valamit. 
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1973. 02. 05  Szomorú hírrel kezd�dött a mai napunk. A kósza hír, hogy Dodó meghalt, igaznak 
bizonyult. Pölö megrendülten jelentette be, hogy Sárossi Béla tanárunk szombat éjjel meghalt. 
Szegény öreg Béla bácsi nem érhete meg hogy minket leérettségiztessen, és nyugalomba vonuljon 
hosszú tanári pályafutása után. 59-éves volt. Emléke hozzáf�z�dik az itt eltöltött négy évhez. A 
nap további részét is ez az esemény uralta. Mindenhol ez volt a szövegek központja. Oszt. f�nöki 
óra elmaradt. Az osztály vett közösen koszorút a temetés holnap 1- kor. „Remélem, ott lesztek Bé-
la bácsi temetésén, mert a ti osztályotok nagyban hozzájárult az állapotához. Mindig csak rátok 
panaszkodott” – Szepesi jól ránk húzta a vizes leped�t. Még jó hogy nem azt mondta: mi öltük 
meg az öreget! 

1973. 02. 13   M�hely. F�tés nincs, hideg van. Meló egy szál sem. A lakatos m�helyben reszeltük 
a fokosokat. Kehes és �fe kitalálták, hogy a Colás üveggel mások zsebébe vizet öntenek. Hamar 
beszálltam én is a kavalkádba, s�t lassan vezet�vé váltam.  Legszebb locsolásaim. Keszeg, Juró, 
Tisó. Állati jót hülyültünk, mint a kisgyerekek. 

1973. 02. 17   KISZ nap. A politikai oktatást szokás szerint Kampó bátyja tartja, így eredmény 
semmi csak hülyülünk. Ebédl�ben ismertetik a vertikális KISZ szervezetet, a jöv� álmát. Nem ér-
dekel senkit, mindenki csak beszélget. Muzsai András népénekes m�sorát hallgattuk 10-12-ig. A 
hapsi megjelenése nem sok jót ígér. Esetlen, bunkó küls�, ritkás szakáll. Ám hamar megváltozott a 
vélemény. Bob Dylan számait saját fordításaival jól játszotta. M�velt hapsi, jó szöveggel. A má-
sodik részben már jó volt a hangulat. Saját számokat játszott, tetszett mindenkinek. A végén a Bé-
ke dalt el�adta az egész terem. Este fél hétkor mentünk le a buliba. A Cs� együttes játszott, a 
zenéje nem tipikus buli zene. N� még annyi sem volt, mint az évfolyam bulinkon. A tervnél 
maradtam, mert mindenki rockizott. Felkértem egy n�t, akit láttam el�tte jól rockizni. A kezdeti 
nehézségeket elhülyéskedtük, így nem égtem le. Kedves csaj nagyon, de nem I. osztályú. Vele 
voltam egész este, jól megtanultam az alapokat. 10-kor leléptünk és „megháláltam „a munkát. 
Közepes buli volt. 1973. 03. 05  Vegyi Gépb�l kihívott Jancsika, de fogalmam se volt a minimális reflux arányról. 
Így én és még vagy öten egyest kaptunk. Világnézetb�l dogát irtunk. Persze senki nem tud sem-
mit, csak leirtunk egy csomó hülyeséget. Ebéd után irány Esztergom. Huligán velünk egy buszon 
be, sem mert jönni. Összejöttünk Jutkával és barátn�jével. Együtt hülyültünk Egomig, melynek, 
talán nem véletlen, lett folytatása. Rendekkel is beszélgettünk. Tettem a fejem, de lehetett. Az est 
eseménye az Omega koncert. Miután találkoztunk a n�kkel irány a MIM. Sok érdekes dolgot meg-
tudtam ekkor és ez gyorsan döntésre kényszeríttet. A véletlen is segített, így mellette élvezhettem 
a koncertet és �t. 

Az el� zenekar a Beton volt. Csak a Vár az út cím� számuk tetszett. Azután jött az Omega. A fiúk 
nyomnak már vagy 80-90 kilót, szép pocakjuk van. Persze hiszen nem dolgoznak. Ugyanazt a m�-
sort nyomták, mint a nyáron. Nagyon játszották a fejüket. Koncert után hülyén alakult a helyzet. 
Elmentünk Jutkáékig. Már nem sok jót ígért az este, mikor felt�nt egy n�. Jutka megjegyezte, „az 
fizet, ha lefekszel vele „. Oké, irány utána. Pofáztam neki és leragadt mellettem. Egy félóra múlva 
neki a n�nek. Finoman, de mindent bele. El�tte kissé félrevezettem. Szilviának hívják. Dobó IV. 
B., Kölcsey F. u. 12/a. A koleszban sokáig gondolkoztam a történteken. 

1973. 03. 11   A nap izgalmasan kezd�dött. Kégel megállapította, hogy nem köszönünk, és nem 
fésülködünk. Végre jött a szóló szövege, amit tegnap este hiányoltam. „Neveletlenek vagytok, 
nem tesztek nekem szívességet, hogy itt vagytok. Mi ez, hippi imakönyv?  Mi ez a flegma maga-
tartás, rendetlen küls�? Takarodjatok!  Hát, szia eke. Nagyon gyengék lehetnek már az idegei, ha 
így kitör, pedig bírom a fejét. Ebéd után fél négykor már Egomban.  A n� az ablakban villog. Na-
gyon vágyom rá, mert még elérhetetlen. Állati jónak ígérkezik a következ� hét. Végig lógás, lehet 
csajozni és talán vele is minden rendben lesz. 

1973. 03. 13    A m�helyben a szokásos lézengésen kívül semmi nem történt. A nap eseménye: El-
t�nt a magnós szobából a magnó és SP- re akarták kenni. Kutatták mindenütt a tettest, végül egy 
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kis szerencsétlenség folytán lebukott. Farkas Ferinek az úri embernek volt szüksége erre és még 
más értéktárgyakra. Bombaként hatott a tömegekre a hír. Hát igen, vannak rövid hajú gazemberek 
is. Délután Egomba. Még miel�tt nagy lett volna a zavar, Jutkával leléptem. A Miniben beszélget-
tünk 4- ig. Kedves lány, s�t értelmes is. Este a koleszben újabb esemény a kosaras lányok érkezé-
se. 6-10 –ig. napos voltam, így elég sok csajt megismertem. Jó n� persze nincs. Csak Fonyód 9-es 
lánnyal szimpatizálok, de Jutkának becsületszavamat adtam, hogy békén hagyom a kosaras n�ket. 

1973. 03. 25   Csalhatatlanul érz�dik a 2 hét eltelte. A n�t megszoktam már, talán túlságosan is, 
kezd kissé unalmassá válni. Tudat alatt valami azt súgja, elég volt, küld el, amit lehetett elértél. A 
józanész nem teszi kétségessé, szükségem van erre a n�re. Általában azt szoktam ilyenkor monda-
ni: talán szeretem de a n�k egyértelm�en igent, vagy nemet követelnek. Ilyen jól nem éreztem 
még magam n�vel, mint vele, de több kell. Csak az alkalmat várom. Különben jól eltöltjük az id�t. 
Délután 5-kor felmentem. Elmentünk sétálni, csak kés�bb lett hely a Miniben. Jöttek Gézáék. Ve-
lük mentünk ki a Fernadiba. Vissza Egomba. Jó nap volt. 

1973. 04. 20   Program: Tatabánya. A SZIM panoráma buszával mentünk. Esik az es�, borzalmas 
az id�. SP- el gyorsan leléptünk a pályáról. Éppen kajáltunk, mikor jöttek Öféék. Felmentünk hoz-
zájuk, de éppen takarítottak. Lementünk a Sportba. Flippereztünk, biliárdoztunk. Vissza a pályára. 
Utána  Juráék is jöttek a presszóba. Kaja nekünk nincs, az éhség gy�z. Szemtelenül felmentünk 
Öfével kajálni hozzájuk. Nagyon oké volt. Hívtak, hogy maradjunk ott buliba, de nem maradtunk. 
A buszon csodálatos egy órát, kényelmesen, elterülve. álmodozva töltöttem. Rád gondoltam Zsu-
zsa. Tökéletesen idealizáltam az alakod. A koleszban Kégel alakít. 

1973. 05. 05  Ma Tatára mentünk atlétika versenyre. Töprengtem elmenjek-e, mert nem éreztem 
jól magam, de a lógás utáni vágy gy�zött. Kampó, Géza, Ubi jött még az osztályból. Az edz�tá-
borban a megbeszélés után körbe csavarogtunk. Nem túl nagy, de nagyon jó. Éhesek voltunk. Tóth 
Kálmán elküldött kajáért. Becsavarogtuk a várost és hoztunk kaját. Jól bekajáltunk, majd heve-
résztünk 12-ig. Akkor szóltak, hogy rúdugrók ide. Rigát is elhívtam, így összesen hárman voltunk. 
A ferences srác életveszélyesen ugrott, de megel�z�t.   I. Riga 260 cm, II. a ferences 240 cm, III. 
én 220 cm. Kaptam még bronzérmet is. Verseny után Ubival nagyot fagyiztunk és coláztunk. Vo-
naton kellett haza zötyögnünk. 

1973. 05. 07   Ez az utolsó tanítási napunk. Csak a matek óra ígérkezik az évszázad órájának. A 
matek jó lett, azt hiszem 3-as lettem. Állati jó szöveget lökött Gárdai.  Konferencia elé küldi: Be-
nedek, Bognár Géza, Bognár Zoli, Er�s, Szilágyi. Délután beöltöztünk divatszerelésbe (öltöny 
nyakkend�vel) és bementünk, hogy az esti ballagás részesei legyünk. Tüskével csavarogtunk el�t-
te.  8-kor indultunk el a Bazilika mell�l és lecsámborogtunk a Széchenyi térre. Nagy volt a tömeg, 
mindenki minket bámult. A délel�tt kapott lombikok voltak a dekoráció és rettenetesen hamisan 
énekeltünk. Aki kintr�l látta, azt mondta nagyon szép volt. Utána elmentünk a fürd�be, a pálma te-
rembe, de lapos volt a társaság. Jött Pisti és Kehes. �k egésznap, már annyit hülyültek, hogy mire 
odaértek, már elfáradtak. Pisti erejéb�l csak arra futotta, hogy a kofferjét, nem kis felt�nést okozva 
kipakolta. Ott hagyta �ket, mert 11-re be kellet érni a koleszba. Este énekeltünk. 

1973. 05. 08    Eljött a nap, melyért négy évet el kellett t�rnünk, szenvednünk ebben a suliban. 
Túlzott lelkesedés azt hiszem, nem f�tött senkit sem, csak hát a szül�k és a hagyományok. 9 óra 
után kezdtünk el Gézával dekorálni. A muterék is megjöttek. Beölt�ztünk és kezd�dött a muri. Hát 
mi csak röhögtünk végig és énekeltünk. Azt a négy dalt, már vagy ötszázadszor. Ma egy kicsit 
jobban ment, mert nem fájt a torkom. Újra szül�k. Közös egyesített díszebéd Varga Jancsi jobb 
oldalán. Kultúr étkezés és gyors távozás. Szül�k haza, pénz marad. Esztergom. Újabb ballagás, 
immár a harmadik. Ez azért van, hogy a leghülyébbeknek is elegük legyen bel�le egy életre. T�gy 
mellett kocogtam ismét. Az ünnepélyen, mely alkalmat adott az egymás közti elmélyült csevegés-
re, megláttam SZ1-et. Szokás szerint vigyorogtunk. Szerettem volna beszélni vele, de nem volt al-
kalom. Utána Öfével és Tüskével l�dörögtünk. El�ször a Fürd�be, majd a Múzeumba, végül a hí-
res késdobálóban a Zokogó Majomban kötöttünk ki. Némi turpisság árán (rumot öntöttek a sö-
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römbe) becsípettek Hundzsáék. Mire a Tök házhoz értünk, már formában voltam. Egy KISZ mó-
kus nem akart beengedni, de aztán el�vettem szocialista szövegemet és bementünk. Tanárok és 
elég nagy tömeg. Az alkohol bódító hatása és a gyomromra gyakorolt aknamunkája, nem tette le-
het�vé, hogy virgonckodjak. Az id� multával lassan kitisztult a fejem, de SZ1 sehol. Nem volt 
kedvem a gyaloglásra, így az utolsó busszal haza. Ági Sanyi, igen csekély mértékben kedvelt volt 
osztályf�nökünk is velünk tartott és csúnyán égette magát. Ilyen az alkohol: Leszálltunk és Honosi 
Ági bejelentette, hogy beszélni akar velem. Elkísértem és tisztáztuk a helyzetet. Bár nem ugrott a 
nyakamba, lehet hogy nekem kellett, volna ezt tennem. A koleszba az es�csatornán, mint egy üre-
gi mókus kúsztam fel. Tüskével letárgyaltuk, hogy az érettségi után lejön szegedre. 

1973. 05. 11   Magyar érettségi. Különösebben nem izgulok, magyarból mindig lehet írni valamit. 
1. tétel. Találkozásom Pet�fivel. 2. tétel A felszabadulás utáni társadalom kérdései a mai magyar 
irodalomban. A fogalmazvány lapra mindent rá lehet írni és rajzolni. Én az utóbbival próbálkoz-
tam. Pölö majdnem kirúgott, mikor meglátta. Egy hajszál választotta el az idegösszeroppanástól. 
Utána beindult az agyam, elkapott az alkotói ihlet és gyorsan írtam négy oldalt a nagy találkozás-
ról. Olyan forma szöveg, egyéni érzelmekkel átf�tve. Elbírálása nagyon szubjektív. Az oldalszá-
mot tisztázáskor feltornásztam öt és félre. Fél 12- kor leadtam, mert már untam ücsörögni a hideg 
teremben. 

1973. 05. 12  Ez évben vonták össze el�ször az érettségit és a felvételi írásbelit. Nekem mindegy. 
Némi izgalommal és egy öreg Ikarus busszal zötyögtünk át Tatabányára. Az Sz1-el való röpke be-
szélgetés ad egy kis önbizalmat a kezdés el�tt. A IV. b- b�l mind a 16-an együtt a rajzteremben. 
Olyan messze ültünk egymástól, mint Makó Jeruzsálemt�l. Kiadták a feladatlapot. Pont a logarit-
mus a cikis. Az els� megy. A második is. (Utólag kiderült elszámoltam) A harmadik már problé-
más, a negyedik azt hiszem tökéletes. Az ötödiket félig csináltam meg, utána már nem tudtam 
megbirkózni az ismeretlennel. A hatodiknál három oldalon medd� harc a pontokért. Tovább nem 
folytattam, a bélás megvan. A többiek is általában csak az alsó szintet teljesítették. 

1973. 05. 15  Vegyi gép érettségi. Vegyi gépb�l a bepárlás és egy feladat. Mérésb�l: segédenergia 
nélküli szabályozási kör. Az el�z� napi korrepetálás puskájának, no meg Varga Jancsi és Fluki 
támogatásával mindenkinek sikerült megírni elég jól. Az enyém is jó lett nagy örömömre. Most 
már elég az érettségizésb�l, gyerünk haza. 

1973. 06. 04  M�helyérettségi. El�re kiosztották a tételeket. Pistivel a centrifugál szivattyú kar-
bantartása és üzembe helyezése volt a feladatunk. Délre felületesen elvégeztük a rendbe hozást. 
Mértünk. Pontosan kiszámítani nem tudtuk, mert az e-x skála ismeretlen fogalom volt mindket-
t�nknek. Abban a hitben távoztunk, hogy a bélás megvan. SP-vel bementünk Esztergomba. Kaját 
vettünk és irány a bástya. Sajnos rendbe hozták, és így teljesen tönkretették sajátos romantikáját. 

1973. 06. 07  Az Ások, megkezdték a szóbelit. Mindenki faggatja �ket. mi volt, milyen az érettsé-
gi? Több éves nézetemhez híven, ha olyan hülyék is átmentek, mint Bánkúti, akkor nincs mit�l 
félnem. Egri is átcsúszott, Szuha is átment. Nekó mindenkit átrugdosott csak a hülye Végh Pepi 
bukott meg. Egyesek belátták, csak kell valamit az érettségire tanulni, így még nem kés� felkiál-
tással elkezdték a tanulást 3 nappal a szóbeli el�tt. 

1973. 06. 11   Szóbeli érettségi. Különösebb izgalom nélkül, inkább túl közömbösen ballagtam át. 
Egyesek még ma sem jöttek pontosan. Betántorgott a rajzterembe 29 emberünk. A tájékoztató után 
az els� 10 bent maradt. A 10. voltam. Vegyi gép az els�. Sz�r�k, gázelemzés. Okén ment. Nagy 
jegyzet, nagy szöveg, de már az elején lel�ttek. Anyag 4. tétel. m�anyagok, vasércek. Az elnök 
belekérdez, én tudom, mindenki örül. Itt is lel�ttek. Magyar 13. tétel Arany ballada költészete. 
Tudom, mondom, de Ildi megkavar, idézni nem tudok. A nyelvtan már jobban ment, ott lel�ttek. 
Töri 26. tétel. Népfront a II. világháború el�tt. A körülöttem ül�knek segítettem, így alig volt id�m 
átgondolni az enyémet. Nagyon fújtam ezért Kadosa lel�tt. Persze az ilyenhez malac is kell. 
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1973. 06. 12   Lassan mindenki lement. Kinek így, kinek úgy sikerült. Nekem a matek kettes, a 
m�hely négyes a többi ötös. Este bankett a Kispipában. Tegezhet�k Jancsi és Ágota. Még Búza is 
bejött, hogy a hajról szövegeljen. A hangulat is elment. Bár eleget ittam, berúgásnak nyoma sincs. 
12- után kirúgtak bennünket. Rend�rök az osztály ellen. Irány haza gyalog. Tej akció. Szokás sze-
rint az es�csatornán be. 

1973. 06. 13   Délig heverésztem. Ebéd után a híres sörmeccs a bejárósok és a kollégisták között. 
6: 0 –a gy�ztünk. A Tengler kocsmában pótbankettet tartottunk. Söröztünk, a hangulat még jobb 
volt, mint tegnap. A meccsre még beértünk. 3: 3- lett. Ez lenyomta a hangulatot az egész ország-
ban. Összeszedtem a holmimat és holnap reggel, végleg hazamegyek. Elég észrevétlenül t�nök el. 

1973. 07. 19   Váratlan és nagy esemény. FELVETTEK A GAMFRA,KECSKEMÉTRE. Nem az 
a váratlan, hogy felvettek, hanem az hogy ilyen hamar értesítettek. Új élet kezd�dik szept. 3.-tól.  
Gondoktól mentes, lógásokkal, tanulással, de unalmas munka nélküli kellemes 3 esztend�. Azért 
mindent megteszek, hogy ne rúgjanak ki. 
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(Csori) 1973. 01.08-i emléksorai 

El�ször egy fantasztikumba nyúló, döbbenetes erej� versemet ajánlom miniszterelnök barátom-
nak: 

E g y e d ü l ,  v e l e d  

Mi az a követel�  
Kényszer, amely, ha 
ELSZAKÍT TÖLED 
Id�, tér 
Rólad álmodozni késztet, 
Vaksötét szobában 
Rágcsálni gondolataimat, 
Melyek percek múltán 
Homályos filozófiává torzulnak? 

Nem értem önmagamat … 
Elalszom…    de éhes vagyok! 

Minden költ� látnok. A közönséges ember is képes (képes?) magában képpé képezni az érzéseket, 
de a költ� ezeket a képeket az emberek legelemibb kifejez�eszközévé, nyelvvé formálja. Az írott 
nyelv, a vers h�en tükrözi az ember (költ�) érzéseit, még a legelemibb szinten is. 

Csordás László 

Az alábbi címen bármikor megtalálsz: 
Chicago, Lux hotel 35 em/ 19. Szakosztály a 4. WC-t�l balra 
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(Giorno) sorai 1973.01.17 

Nagyon ellene vagyok a ti super gruppotoknak, de ha nektek úgy jobb, akkor csináljátok. Mert 
például mikor most a Libibe voltunk, unatkoztam, és nem éreztem jól magam, és általában a társa-
ság nem ilyen hatással van rám ilyenkor. Különben ezt az elszakadást és elvonulást egy rejtett ver-
sengésnek min�sítem.  Különben kíváncsi lennék, ki akarna még belépni a Ti klubbotokba. 
Csorinak igaz hogy elmondtam, hogy én is alakítok egy kis társaságot, de azt nem, hogy elmondja 
neked. Nem azért, mert titokban akartam folytatni, nem is lett volna értelme, hiszen úgyis rájöttél 
volna. Csak azt akartam, hogy váratlanul érjen. Ajánlás: Esetleg ha lenne rám szükség, segítek a ti 
klubbotok érdekében. Ez nem azt jelenti, hogy most majd át akarok kerülni a klubba. Err�l szó 
sincs. Persze biztos vagyok benne, hogy nem fogtok igénybe venni. (Ezt a segítséget csak mond-
tam.) Remélem ezzel a szétszakadással a mi (haverságunk) barátságunk azért nem szakad meg. 
(Mert igényt tartok a miniszterelnöki kocsi vezet�je posztjára, vagyis a Te sof�röd lenne, ha mi-
niszter leszel.) 

�� 
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(1973.01.15.) 

Írok én is egy pár sort, hogy majd emlékezz rám. Nem tudom ismersz-e Verekedni nem szeretek, 
nincs is alapom rá- nagyon ocsmány dolognak tartom. Szeretem azt, ha valaki rögtön, vagy hamar 
kapcsol. Igyekszem feltételeimnek, saját magam is eleget tenni. Szeretek minden embert, még azt 
is, aki eljátszotta el�ttem a becsületét. Sajnos nem tudok gy�lölni, mert ha mássá nem, el�bb-
utóbb sajnálattá alakul, s már ismét szeretek. Ha mondanak valamit-, elhiszem. No nem naivság-
ból, hanem azért, mert abból indulok ki, hogy "„Minek hazudna? "„Talán rossz felfogás, de lehet 
hogy jó. Tanácsot adni és kapni egyaránt szeretek. (Kapni csak attól, akinek adok is a szavára.) 
Gy�lölöm, ha valaki buta, vagy büdös a szája. (Na nem a hagyma miatt, hanem a fogmosás hiá-
nyától.) Szeretem, ha valakinek örömet tudok szerezni, nagyon felemel� dolog. Szeretem még a 
lányokat, s az utóbbi id�ben kezdem megszeretni a piát. (Sört utálom, bort is, pezsg� is, martinit 
is, vermutot is… Csak a VODKÁT!) Ha egy lánnyal járok, megnézem hogy néz ki, de nálam nem 
ez a dönt�, hanem a bels�. Ha okos, s tetszik a stílusa, lehet nem nagyon szép is. Nálam az embe-
rek megítélése a következ�képpen történik. Jön. Ránézek az arcára, s megmondom milyen. Ruha – 
stb. nem érdekel. A fekete hegyesorrú cip� sem, a fejet kell nézni. Akir�l látom, hogy nem jó em-
ber, nem veszek róla tudomást. Viselkedésem: van sok olyasmi, amit más csinál, s nekem tetszik. 
Egy pár ilyen stílust átvettem, s átfogok még többet is. Szeretek filozofálni, s nem szeretem, ha va-
laki nálam nagykép�bb (nagyobb kép�). (Most nem azt értem, hogy: Jaj, de szép vagyok, s�t leg-
szebb stb.) Tanulni nincs türelmem. Imádom a szabadságot, s ha azt csinálhatok amit akarok. Nem 
vagyok túl jó emberismer�, mert csak nagyjából ismerek mindenkit, de els� pillanattól. Mondták 
rám, hogy naiv –buta vagyok, mert nem veszem észre a rosszat, csak a jót. Ez, min sok más min-
den az optimizmusomból adódik. Nem, nem veszem észre, csak nem veszek róla tudomást. Egy-
szer� mi? Csak a jót nézem. Persze ez hülyeség. Ja és valamit ne felejts el. Amíg élek, addig nem 
Te vagy a legszebb, hanem… Ezt jól vésd az agyadba! 

Még csak annyit a jöv�r�l: Tanár szeretnék lenni, s sok pénzt akarok. A rendszer, melyben élünk 
nem zavar, csak az iskoláé. Remélem, amit megbeszéltünk, nem felejted el. 1999. Dec. 31 de 10 
óra… tudod hol??? 

Ja, még annyit, hogy imádok röhögni, s tréfálni. Amit most írtam, abban nincs kivételesen tréfa, 
most komoly vagyok. Szeretnék most nyáron szerezni valahonnan szerezni egy kocsit, s körbejár-
ni osztálytársaimat (nem mindenkit) üdv:  Pisti 
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Ui.: szeretek álmodozni, szentimentális vagyok. Itt egy légvár, ott egy légvár. Sajnos mind össze-
d�l: „de sebaj, itt a felment� sereg: 100 kicsi pötemöte” 

Ui2: van egy másik szokásom is. Jó, de rossz: a pillanatnak élek. Most ennyi elég, mert a sok-sok 
marhaságtól fáj a fejed. 

A közvélemény kutatásodhoz: 

Kedvenc színész: Saját magam, tehát Gerálde Filip 

Kedvenc színészn�: Gina Lollobrigida, Sütz Ila 

Kedvenc étel: Vadas zsemlegombóccal 

Hajszín: Mindegy, de inkább vörös, fekete, sz�ke, barna 

Szemszín: ua. 

Szám: 100 

Zenekar: Illés 

Zeneszám: Hiszek a szerelemben, Bandlades 

N�i név: Kati, Zsuzsa, Lívia 

Férfinév: Természetesen István helyett Pisti 

Csillag. Nem vagyok igénytelen: A nap 

Autó: Citroen, Pegaut 

A mostani (anyagórai) 6 témáról: Szerintem egy lányt nem lehet meger�szakolni, mert ha már si-
kerül, az nem er�szak. A n�k logikájáról: Nem vagyok kibékülve vele. A n�knek nincs logikájuk, 
csak a csúnyáknak. A legokosabb a legbutább, s ha elkezdenek filozofálni, minél tovább csinálják, 
annál jobban összekeverik. A n�k logikája sok-sok ellentét, tehát van logika. 

�� 
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Kedves Fülöpke! 

Örülök, hogy írtál, bár ezt már rég megteheted volna- igaz én is. El�ször érdemi dolgokról írok:  
Az osztálytalálkozót a Pilács cím� ex-osztálytársunk intézte volna, de ráruházta kis-Vargára így � 
szervezi. Ha igazak a hírek, akkor a C-vel együtt lesz a találkozó. Ez már csak azért is jó, mert 
tudsz találkozni Szölgyén Mártival. Egyébként kb. 3 gyerekük van. A Varga kész tenyészbika. 
Épp ma volt itt Kampó, két hónapja már másodszor. Anyagbeszerz� s mint ilyen elég gyakran jár 
errefelé. Volt itt  Bognár Géza is a múlt hónapban, a Répánszki Gézával, meg az új menyasszo-
nyával. A régit ugyanis már elvette, s�t már el is váltak. Ja a kampó is elvált. Ja és én is megn�sül-
tem. Decemberben volt a nagy nap. Azt a leányzót vettem el, aki már korábban is megvolt, mikor 
találkoztunk Kecskeméten. Id�közben sajnos nagymamám is meghalt- tudod vele éltem. Voltam 
Szegeden és kerestelek, meg is találtam a házatokat és jó sáros lettem, mert esett egész nap. Sajnos 
nem volt otthon senki. Ez pontosan akkor volt, mikor egy éve OTDK volt, pedagógia és pszicho-
lógia Szegeden. Másodszor már nem mentem ki, mert nagyon messze van. Ha legközelebb me-
gyek felétek már megvárlak. Viszont ha jól emlékszem, finom palacsintát ettem a villamosmegál-
lóban. De az is lehet, hogy fánk volt. A suli megyeget. Egész minimális befektetéssel 3-körül. Ha 
befejezem ezt, elvégzem az orvosit is. Ugye örülsz? Egészen ledöbbentem, hogy gyárfejleszt� 
vagy ez elég komoly lehet. Ami a juni 26-ot illeti, nem ártana, ha el�tte sikerülne a találkozó, bár 
akkor még javában folyik az érettségi, nem tudom Varga úr hogy ér rá. Lukács épp katona, F�nök 
melózik + esti suli, úgy hogy alakul a dolog. Amikor befejeztük a sulit, vagy három ember tanult 
tovább, most pedig vagyunk 10-en talán. Azért kicsit kíváncsi vagyok a többiekre, persze csak 
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mérsékelten. Eresztettem egy kis sz�rt a képemen, szakállnak azért nem merem nevezni, bár olyan 
formája van. Bár a páromnak nem tetszik, de most „szoktatom”. Az új társaság a suliban egész jó. 
Az egész suli 450 f�s. Ebb�l 350 leány, a maradék fiú. A mi osztályunk a legjobb, mert 11-11 az 
arány. A többiben 20 és max. 3 a lányok javára. Tudod, amíg együtt jártunk, csak fiúk, nem gon-
doltam volna, hogy nem annyira egyértelm�en jó a koedukált osztály. Annyi ármánykodás és sér-
t�dés-veszekedés nem volt 4 év alatt, mint itt fél alatt. Nyaranta átlagosan 2-3 hét kötelez� út-
tör�sdi, meg almaszüret, meg minden, Dolgoztam a POSTA-nál. Barkas mikrobusszal. Ha lehet, 
nyáron elmegyek a ment�khöz sof�rködni. 

Kivételesen befejezem, ezután írjál gyakrabban és is meger�ltetem magam És legközelebb Egom-
ban találkozni is fogunk. Ha id�közben berántanának, feltétlenül írd meg, de a címet is. „Na jó na 
jó”                        üdv: Pisti 

2�����,��3 �	��

(F�nök, alias Kehes) levele 

Kedves szüleim!                                                   Esztergom 1971. I.20 

Ne haragudjatok hogy ilyen lapra írok, de nincs más. Új matek tanárunk van elég szigorú, de cso-
portokra bontotta az osztályt 2-3-4-5 tanulókra, mindenkit�l mást-mást követel. A tanárok és a di-
ákok között nagyon nagy a feszültség. Azért mert egyik részeg negyedikes megverte �ket. Kégel-
nek azt mondta „te komonista spicli” aztán letépte róla a kabátot. Mindenbe bele kötnek szóval 
nagyon rossz a hangulat. F�tés nem volt ez is fokozza az idegeskedést. A hajért nem szólnak any-
nyira, mint régen csak mindig rendbe kell tartani, fésülni, mosni. A koleszba Porubszky állandóan 
fésülteti s nem ad kedvezményes kimen�t, akinek hosszú szerinte. Nem mentem el kétszer edzésre 
mert nem éreztem jól magam fájt a gyomrom. Kégel egyb�l „ Majd írok apádnak jöjjön és tegyen 
rendbe, mert megint kanászkodsz.” Ezen a héten már mentem egész másképp beszél velem. Az 
egyik fürd�köpenyt is küldjétek el nagyon jó lenne. A hajamat fésülöm mosom, de eddig még so-
ha nem volt zsíros, azonban Porubszky pontosan olyan beállítottságú a hosszú hajjal kapcsolatban 
mint Te apu. Ezt � tudja is és ezért állandóan azt mondja „majd jön édesapád és akkor jaj lesz ne-
ked. Mindig mondja, hogy vágassuk le ha kicsi ha nagy. De nem er�szakoskodik érte. Meg is 
mondta �t nem érdekli mekkora csak fésült és gondozott legyen. Hidd el annyi érzés bennem is 
van a küls�m iránt, hogy ne öltözzek úgy mint egy zsidó ahogy Te szoktad mondani, meg mint 
egy huligán. Ezt nem fogom még egy darabig megérteni lehet soha nem értelek meg mit akarsz 
ezzel elérni. Mert érzem, hogy nem vagyok huligán sem zsidó. Tudom mit? Hol? és mennyit? le-
het. A Búza is azt mondta � sem ellenzi a hajat, de a b�nöz�k a gyilkosok azokból kerülnek ki. 
Ugyan azt mondja mint Te és �t sem tudom megérteni és senki rajtam kívül. Ezzel én tisztába va-
gyok és érzem, hogy nektek ez fáj, de azt is érzem, hogy én soha nem leszek huligán, betör�, tol-
vaj és zsidó. Azt is megmondom miért nem mondom meg otthon ezt a szemedbe. Nem tudnám 
egyszer�en mert annyira hatása alatt vagyok az  otthoni barátoknak. Otthon teljesen átalakulok és 
biztos vagyok benne, hogy nem tudnám elmondani. Nem tudom, hogy érint benneteket ez a levél 
nem akartam fájdalmat okozni, de lekellett írnom mit gondolok. 

 

Mindenkit csókolok      Minél hamarabb irjatok !                      Miki 

4�5��,��
��� ��	)����,���������� #&�+��6���71���8��9��������

Világnézetem: Nem érdekel a politika. Mindent elfogadok ami velem jó. Szeretek jót csinálni. Mi 
lesz tovább? Van ezer és ezer dolog ami vonz mindenbe bele akarok kezdeni. Nem tagadom a 
N�T a SZESZT. Szeretek dolgozni. Néha elkap a tudásvágy. Tudatosan nem akarok megbántani 
senkit. Bizonyos dolgokban könnyen befolyásolható vagyok. Nem vágyok Nyugatra ha kimennék 
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csak balhéból. Vagy tengerész, vagy autószerel� leszek. Tüskét hívom tengerésznek nem jön. � 
focizni akar. PÉNZ-PÉNZ-PÉNZ a mindenem. Kevés meló sok pénz csalni hazudni mindenb�l 
pénzt csinálni. Elhülyültem a négy évet pedig lehettem volna „valami” –becsületes, jól dolgozó 
papucsférj. Most már mindegy, de még el�ttem az élet tele titkokkal és pénzzel.  

Miki 

Pisti! Irtó nagy hüje vagy. Miért lenne képmutatás ne legyél már hüje. Olyan jól fog esni neki ha 
kitudjuk azt fejteni, hogy miért mentél másik csajjal, nem is hiszed. Téged az a csaj szeretett és az 
nem igaz, hogy elfelejtett. Próbáld meg Pisti. Csoriék úgy örültek mikor meghallották nem is hi-
szed. És neked is jobb. Vagy nem?  Gondolkozz rajta!    Miki  (egy órai levél) 

0�������/
����
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1972.I.19 Szerda 

Szalámi magnója a suliban volt, egy hét óta most hallottam el�ször els� osztályú zenét. Faterom 
levelet küldött, Öfe hozta fel. A Dobóból jött három csaj, meghívták az osztályt buliba, szombaton 
lesz. Válaszoltam fater levelére, azt írtam, bélyeget már kölcsön kértem, mert nincs pénzem. A vá-
laszlevelében biztos jön majd öt bélyeg. Befizettem erre a hónapra 20 forintot, még marad 20 feb-
ruár 6-ig, ugyanis akkor lesz szül�i értekezlet. Ma kértem kimen�t szombatra, Kmotrik írta be. PL. 
(Porubszky) délel�tt megmondta, hogy nem ad, biztos, hogy ki fogja húzni. 

Nem kaptam kimen�t. A bulira Kégel és PL is el akar jönni, és csak azt akarják beengedni, aki ne-
kik is tetszik. Még mindig nem akarják megérteni, hogy a mi divatunk más, mint az övéké és mi 
nem � értük élünk. PL. be akarta bizonyítani, hogy rövid hajjal is ugyanolyanok maradunk. Meg-
kérdezte Fülöpöt, hogy � vesztett-e el valamit, hogy levágták a haját? PL. koppant egy nagyot, 
mert Fülöp azt mondta, hogy mindent elvesztett a hajával, mint Sámson. A paraszt Nyúl kizavart a 
stúdióból, ahol zenét hallgatunk. 

I.21 Péntek 

Gárdai nem írta be a matek röpdogákat, mert mindenkié egyes lett. A tanárok egyre hülyébbek 
(tisztelet a kivételnek) a buli elmarad, Kehes ment bejelenteni. A nagy paraszt Ági kézzel-lábbal 
hadakozik ellene, mintha ez neki gyönyör�séget okozna. Biztos okoz is. Felvet�dött az osztály lá-
zadás és a tanárverés gondolata is. Nagyon felpörgettek minket, egyre több a kitolás. Persze el le-
hetne menni, de az osztályban nincsen semmi közösségi szellem, a fele osztály be van tojva. 

I.22 Szombat 

Két csaj jött a Dobóból, megpróbáltak beszélni Ágival, hogy engedjenek el minket a buliba, de be-
szélhettek neki, min a falnak. Kénytelenek voltak helyettünk az A és a C osztályból meghívni srá-
cokat. Zoli és Kehes is vezet naplót. Kucsival és Szalámival bementünk Egomba, Szalámi hozta a 
magnót a buliba. Felmentünk, hogy hatig ott maradunk. Mert Ági azt mondta, akkor jön ellen�riz-
ni. A többi B-s is ott volt, ezért maradtunk.  Ági tényleg eljött, szerencsére id�ben jelezték, sike-
rült elbújnunk. Mikor elment, visszaosontunk. Mondtam Kucsinak, hogy t�njünk el, mert Ági, 
amilyen paraszt, visszajön. Igazam volt. Az �sz feje megjelent az ajtóban és Tisóval egyb�l leke-
zelt. Én a másik oldalon ültem, mondtam az egyik csajnak, hogy egy helyben táncoljon, hogy el-
takarjon. Egy alkalmas pillanatban kisurrantam, Kucsinak is sikerült meglógnia. Mikor Ági elment 
azt hitték, hogy teljes a biztonság, de én gondoltam, hogy Ági ennyivel nem éri be. A ruhatárban 
voltam, mikor a paraszt Ági érkezését beköpték. Bodával, aki még szintén nem bukott le, a pad 
mögé bújtunk, és a csajok letakartak dzsekikkel. Pont kész lett a fedezék, mikor bejött Ági. Bodá-
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nak közben kiszakadt a farmerja. Szerencsére megúsztuk. Kucsit sem vették észre, pedig � is ott 
állt bent. Egyb�l fogtuk a kabátot és rohanás ki. Egy ideig együtt mentünk, majd Boda az állomás 
felé vette útját. Mi Kucsival megpróbáltunk stoppolni. Alig hogy elment az els� autó, a túloldalon 
megjelent egy csaj. Kucsi leszólította és megkértük, kísérjen el egy kicsit. Marinak hívják, MTH-s 
esztergályos, az osztály legjobbja. Kucsi órája megállt, az enyém Kampónál maradt, így nem tud-
tuk, mennyi az id�. Mikor elváltunk a csaj kifizette a buszjegyek árát. Negyedtízre értünk a kóter-
ba. 

Pilling Zoli (SP) levele 1974 II.11 

Fülöpke 

Egészen felizgattad melós lényemet, ki kellene kerülnöm ebb�l a porfészekb�l, mert lassan már 
írni is elfelejtek. Ha tényleg olyan könny� bejutni arra a f�sulira, megpróbálok egy kicsit tanulni. 
De jó lenne, ha segítenél. Küldenél valami példatárat és megírhatnád, hogy kb. milyen témákból 
szokott lenni, a felvételi, és ha vannak nélkülözhet� jegyzeteid, piszkozataid, azokat is ideadhat-
nád. Azt sem tudom, meddig lehet beküldeni a felvételi papírt, és írd meg a suli pontos címét. 

Ha véletlen felvennének, akkor sem lesz könny� meggy�zni szüleimet, ugyanis elvesztettem az 
utóbbi fél év alatt azt a kis hitelemet is, ami volt. Történt, hogy szeptember 5-én megunva az örö-
kös figyelmeztetést, fenyegetést, a nyomasztó képmutató, kispolgári légkört, áttörve a korlátokat, 
otthagytam a szül�i házat.  Volt egy pár lakhelyem, 62 kilóról lefogytam 55-re és vettem egy M 
11-es magnót 3500-ért. De a tél könyörtelen volt, a szállásom pedig szell�s, így a dec. 4-5-i – 18 
fokos fagyok hazakényszeríttettek. Ismét vállalnom kellett a kötöttségeket, a fizetésemb�l pedig 
nem látok közvetlenül egy fillért sem. Viszont megvettem a rég óhajtott Syrius rádiót, így egész 
jól megvagyok, újra 60 kiló. Ráadásul a faterék vettek Salgótarjánban egy családi házat, májusban 
költözünk. Végre lesz saját szobám, teljesen külön bejárattal, tehát még jó ideig családtag leszek. 
Apám vett fel egy csomó kölcsönt, hogy a házat ki tudjuk fizetni, tehát nem igen fizetnék tanul-
mányi költségeimet, és különben is megbízhatatlan jellemnek vagyok beállítva. De azért megpró-
bálom, a szül�knél sosem lehet tudni. Csak kért el a kért cuccokat, ha tudod. 

Egomban kétszer voltam, a Farkas ügyben, a kóterben kajáltam, úgyhogy láthattam a legújabb ál-
lapotokat. Kis Varga boldog házaséletet él Szölgyénnel. Kadosa meghalt, majdnem mindenkinek 
hosszú haja van, Kis P megbukott matekból (levelezek vele) Nagy Tamást kivágták a kóterból, 
legújabb ideálja Rendek. 

Írjál minél el�bb, lassan kell küldeni a felvételi papírt.    SP. 

SP levele 1974.VIII. 14 

Fülöpke! 

Ne haragudj, hogy ilyen szép tiszta lapra írok, de sajnos a használhatóbbakat anyám eltüzelte. A 
felvételimet elszúrtam, határid�n túl küldtem be a jelentkezési lapot, érthet� hogy egy kicsit le 
voltam sújtva. Ennek is köszönhet� talán, hogy neveletlen módón nem válaszoltam küldeményed-
re, de akkoriban nemhogy levelet írni, de még élni sem volt kedvem. Májusban költöztünk Salgó-
tarjánba is, és elég sok meló volt a házzal, nekem f�leg a szobámmal. Beiratkoztam gépkocsiveze-
t�i tanfolyamra is, három hónapos, gyorsított, alig marad id�m egy kis lógásra (Zene) 

Salgótarján elég ócska hely, sok a beképzelt bunkó, és a lányok is hülyék. Szuhacsev szerint a n�k 
véleménye: a jó fej az öt (azaz 5) nadrágnál kezd�dik. Nekem csak egy van, az is ócska, így nem 
sok esélyem van a hódításra, de most nem sok id�m lenne rá, így nem mindig izgat. Egy csaj fel 
akart szedni, egy kikötéssel: magas sarkú cip�ben jöjjek. Én, mint nagy zenekedvel� egy Traffic 
számmal üzentem vissza, minek a címe a következ�: A cip�d sarkának magasságával nem n� az 
eszed. Állítólag dühös volt, de nem érdekel, mivel fogalmam sincs, hogy � kicsoda. 
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Szórakozás: tér és buli (Külön). Ez Salgótarján, majd igyekszem elt�nni innen.  

Jöv�re ismét jelentkezem, ha nem megy, irány NDK, máskülönben kapom az egyenruhát. Ha f�-
iskola nem sikerül, megyek kamionosnak, NDK után, remélhet�leg már német-angol 
nyelvtudással. A hajam már rettenetesen hosszú, és nem is a legjobb, de nincs kedvem levágni, itt 
nekem úgyis mindegy. Kis Pével levelezünk, ígérte, hogy eljön, de már másfél hónapja nem írt. 
Azt írta, hogy Egomban fogja tölteni a nyári gyakorlatát, oda küldtem a levelet, de lehet, hogy 
megváltoztatta szándékát. Ha leveleztek még, megkérdezhetnéd, megkapta-e a levelemet? 

Szuhacsev kialakította a társaságát, köszönhet� (mint mondta) az autónak.  Egyébként hallom � is 
tartozik egy levéllel, de mit is írhatna? Jelentkezett az Agrártudományi Egyetemre, állítólag siker-
rel. Ispán igazi egyetemistává vált, látszik rajta, hogy sokat töri magát, ami mindig er�sen hat a „ 
wolkkerren” vonásokra. 

Írjál, ha van id�d, tudósíts a Dél-Magyarországi IV.B-ekr�l. 

Viszlát   Espé 

������.�*���

(Keszeg) levele 1974-b�l 

Fülöpke! 

Gondolom, csodálkozol, hogy levelet kapsz t�lem. Állati egyszer� az egész. Felvettek Körmendre. 
A Vargha Bélát és engem is. Most volt otthon, találkozott Kmotrikkal és � mondta neki, hogy 
Kecskeméten vagy. Egy rakás új hírt tudok a volt osztálytársainkról, de ez most nem is annyira lé-
nyeges. Majd kés�bb kisebb adagokban elmondom. 

Mindjárt a közepén kezdem, hogy miért is írok. Az itteni körülmények meglehet�sen pocsékok. 
Egyszóval nem tetszik Körmend. Jó lenne innen szabadulni. Már sokat törtem rajta a fejem, hogy 
át kellene évvégén iratkozni egy másik f�iskolára. Tulajdonképpen mikor ide jelentkeztem, az vol-
ta célom, hogy innen átmegyek valami jobb helyre. Érdekl�dtem a Kazincbarcikai Vegyipari Au-
tomatizálási F�iskolán. Válaszoltak is, hogy a lehet�ség meg van, ha a két igazgató beleegyezik, 
átvesznek. Mellé még egy csomó hosszú szöveget is írtak, de annak nem volt semmi jelent�sége. 
A lényeg az, hogy fejjel azért nem akarok menni a falnak. Jobb egy kicsit körül szimatolni, hogy 
milyen a másik suliban a színvonal. Kazincbarcikán ezt nem tudom megcsinálni, mert nincsen 
senki ismer�s. Éppen ezért nagyon tudnék örülni neki, ha úgy nagyjából elmondanád, mi van nála-
tok. Azt hiszem, nem mondok újat azzal, hogy egyáltalán nem tudnak érdekelni a mez�gazdasági 
gépek, és semmi óhajom nincs az életemet egy eldugott kis vacak helyen leélni. Egyik barátom ott 
nálatok most harmadéves, Tasner Imrének hívják, már a jelentkezési lapok elküldése el�tt mesélt 
nekem a suliról, és azt mondta, hogy nem nehéz. Azt viszont nem tudom, hogy � mihez viszonyít-
ja. Szóval, ha ráérsz, írjál sokat, jó? 

Körmendr�l csak annyit, hogy Esztergom ehhez viszonyítva egy világváros. Általában úgy jel-
lemzik, Körmenden katonák, kurvák és f�iskolások vannak. Azt hiszem ennyi elég. Van egy 
csomó kocsma, presszó, ahol egy kutyaüt� zenekar játszik, és mintha elvágták volna. Körülbelül 
egy kicsinyített Dorog. A kollégium egy régi kastélyban van. Idegenforgalmi nevezetességnek 
nagyon szép, de kollégiumnak egy börtön. A tornatermünk kb. e réginek a negyedrésze. Azt 
hiszem egyenl�re ennyi elég. A többi majd legközelebb. Jó tanulást kívánok, meg egy csomó új 
dolgot, amit kívánni szoktak, és várom a választ.     Keszeg 

A Gyuricza zenekaráról, ha tudsz valamit írj,  szeretnék röhögni !?? 
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(Jura) levele  1973. Októberéb�l 

Szia Fülöpke! 

Leveled megkaptam és mondhatom már vártam. Ugyanis írni akartam, de nem tudtam a címed. 
Annyi minden történt mióta nem találkoztunk. Amikor Csorit visszakísértem Miskolcig, Mez�kö-
vesdre lementem n�vérem volt szobatársához. A n�vérkém is lenn volt. (Tudod melyik, az a sz�ke 
nagy n�.) Itt három napig minden este buliztunk egy fiatal házaspárnál (A feleség 25 éves.) Éppen 
csalta a férjét állandó jelleggel és így kapóra jöttem én is a n�nek. Komolyan mondom egész he-
lyes volt, és a teste.. Nem találok szavakat. Már els� este ott volt a téma. Csak néztem mikor tán-
coltunk és lekapcsolja a villanyt. Utána át egy másik szobába és … szédületes élmény. Lehet, 
hogy nem hiszed el, de így volt. Egy szerény bizonyíték, hogy mennyire szerettet, adott egy Jolan-
na gitárt. Csak pusztán, mert tetszettem neki. (A férjéé volt a gitár) Azonban ennek is vége lett. 

Itthon Pusztaszeren is játszottunk ill. játszunk. Az egyik buliban eléggé illuminált állapotban 
ugyan, de valahogyan táncoltam egy csajjal. A többiek játszottak. Egy tánc és 4 menet. Nem volt 
rossz, mi? He lejönnél egyszer, talán neked is sikerülne egy pár csajjal, mert van ilyen sok Medd� 
kurva, sima kurva, jó kurva, hogy legyek ilyen közönséges a kifejezésekben.  Egyébként járok egy 
Szatymazi csajjal, nagyon jól tud táncolni mindent. Alakja els� osztályú. (Enyhén molett) Ezt csak 
akkor veszed észre, ha fogod a kezedben. (a n�t) Arca is helyes. Ennek ellenére állandóan csalom. 
Lehet, hogy már megunta, és már nem jön többet, de lesz még másik. Úgy volt, hogy mi játszunk 
a gimnáziumban a gólya-bálon, azonban egy másik, még rosszabb zenekart hívtak. Majd meglát-
juk, mit csinálnak. Erre az alkalomra Csori is lejött volna. Így azonban, nem tudom, mi lesz. Pén-
teken voltam nála, Debrecenben. Jó a kolesz, de � is hiányol bennünket. Err�l azonban b�vebbet 
vasárnap. Ha nem jön közbe semmi, akkor bemegyek. Majd elbeszélgetünk a munkahelyemr�l, 
tanulásról, stb. Szia Gyuri Ne haragudj az írásért, ágyból írom és kedd 23 ó 55-van. 

Gyuricza Sanyi  (Jura) levele  1974  februárjából 

Szia Cimbora! 

Leveled nem ért váratlanul, mivel Te nem jöttél el, és így rajtad volt a sor az írásban. Habár írtam 
neked két levelet is, egyiket sem adtam fel. Vártam, hogy nem sikerülnek a vizsgáid, mivel akkor 
együtt kezdhettük volna az új évet. Kecskemétre adom be a papírom. De így? Na legfeljebb segí-
tesz majd! Egyenl�re azonban dolgozom és hízókúrázom. Ugyanis unalmamban eszem. Rengeteg 
az id�m. Olvasok, tanulok, alszom. És egy hónapban 16 napot dolgozom. A felvételi papírért most 
voltam Egomban. Sajnos hétköznap voltam és nem volt buli. A Jancsinak úgy tettem, mintha nem 
tudnék a Szölgyénr�l. Meleg kézfogással gratuláltam a jó és szép választáshoz. Valahonnan már 
össze is szedtek egy gyereket, ami már útban van. János meg sem hívott egyet sörözni, úgyhogy 
otthagytam.  Az Ildi még öregebb és randább lett. A többiek maradtak a régiek. Az osztályról hal-
lottak: Luki az NDK-ban van. Jól megy neki. Ubi, Hundzsa, Slavó, Budika, Kampó: Dorog 
Gyógyszer. Pilács Szemker. Elég nagy fej. Vett egy Fiat toppolinót. Kétszemélyes és új wolksva-
gen motor van benne. Répánszki Egomban trehál valahol. Répa, Benis, Knorr katona. Répa 
Féleegyházán, Knorr Szegeden. A F�n�k nem kopasz. Láttak Pesten felbukkanni egy szakállas, 
vad, nagyhajú, kurva szar szakadt dzsekis egyént. � volt az, mivel neki volt régen is már olyan 
kurva szar b�rdzsekije. Más!  Picit nem látni Egomban. Készül a fiú! Készül a negyedik, talán si-
keres érettségi vizsgára. De félre a tréfával, Lívia teliszájal hirdeti, hogy � harmadszorra menyasz-
szony nyár óta. A Patkó is talált férjet. Er�s tanárn� és menyasszony. (Nem Malac az áldozat) 
Sztoj egy pék üzem vezet�je. „ Nem akarja, hogy �t is lecsukják „ Februárban bevonul. T�gy még 
mindig hajtja a h� Krekácsot. Slavó �zike papucsa lett. (Elvette!) S most egy szép hír. Kampóék-
nak két és fél hetes fiúk van. Ott aludtam náluk Egomban, a Nelliéknél laknak. Aranyos kis kö-
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lyök. Andrásnak hívják. Gézáék még nem házasodtak össze. Voltam a Martosban is Áginál. Meg-
kapta a Trabantot. Nagyon kedves volt. Láttam Szimet is, de nem szóltam neki, mert nem bírtam 
volna lerázni. Még két idiótával találkoztam, s�t hárommal. Adrienn még rondább lett, fúj! Csa-
naki Ágival és végül Rendek kisasszonnyal. Úgy, mint Te � is szemüveget visel (Flanc és üveg! 
Nagykép�.) Azt üzeni, írj neki. Dicsekszik, hogy Ti leveleztek. Igaz, megteheti!  

De most már magamról is írok. Szilveszterkor játszottam utoljára. Ott hagytam �ket. Két állandó 
csajom van, és egyet mindig visszahívhatnék. Az egyik 21 éves, és mint barátn�m fut, közben a 
kurvám. Pénze van, közepes értelmiség�, közepes fej� (pl. Bütyök). Nem hasonlít rá, csak példa. 
A teste viszont. Na err�l nem beszélek, mert Ti ott a kóterban.. Habár tudom nem középsuli. 16-án 
lejöhetsz, ha akarsz, szalagt�z� lesz. A Cs� játszik, s lehet, hogy felmegyek én is. Itt lesz a másik 
csajom. Rocky királyn�. De én csak úgy megyek haza, hogy kb. 20 órára este és hajnali 4-kor 
vissza trehálni. Ett�l függetlenül lejöhetsz. 22.-ig dolgozom, utána szabad ember leszek, valószí-
n�leg 7.-ig. akkor föltétlen várlak, vagy a  szabad id�mben megyek. Addig még beszélünk, vagy 
írunk. Egyébként gratulálok az új zenekarnak. Ahol Te szájharmonikázol ott a siker hullámai Iste-
ni magasságba csapnak. Manónak is sikerült a második nekifutás matekból? Csoriról semmi hír. 
Nem ír. Giornóról mit tudsz? Zárom is levelem, mert éjfél van és álmos vagyok. Különbem most 
dolgozom. Írj. Szia Gyuri Címem: Algy� 3-as barakk, 15-ös cella. 

A buli tárgytalan, mert nem adtam fel id�ben a levelet. Szia! 

=���������������� ������()���	��	������� #%����>�

K: Úgy hallottam, hogy fel akarod szedni Dittkét?  Legalább jó vagy nála? 

F: Azt hiszem, hogy igen, de lehet, hogy koppanok. Énnekem tetszik, de nem vagyok szerelmes 
belé. Miért  ne hagyná, ha szabad, nem?  Remélem sikerül! 

K: Én a helyedben inkább a n�vérrét szedném fel. Annak szerintem nem volt annyi krapekja, és 
nem is olyan görény. Lehet, hogy nem érted, hogy mit akarok mondani. Úgy gondolom, hogy 
Dittke sokkal fejlettebb csaj- szerelem terén nálad. A n�vére, pedig úgy nagyjából egy szinten áll 
veled. Tehát még mindig jobb a n�vére kezdésnek, mint hogy Dittke dobjon. 

F:  Az nem baj, hogy dob, a Dittke csak kalandnak kell, majd utána felszedem a n�vérét, különben 
nagyjából igazad van. Én még nem gondoltam erre, csak azzal, még nem vagyok olyan jóban. 

K: Itt szó sincs arról, hogy a n�vére jó csaj, 2-3-4 napig jársz vele, azután dobod. Ez a legegysze-
r�bb javaslat. Ha ezen túltetted magad, akkor elmész egy buliba, de nem a sarokba lövöd be ma-
gad, hanem felszedsz egy nem túl jó csajt. Azt is dobod 1-2 nap múlva. Ha viszont a Dittkét aka-
rod mindenáron felszedni és � téged dob, az biztosan negatív irányú fejl�déshez fog vezetni! Csak 
ezért is ajánlottam a n�vérét. Szerintem viszont a Dittke jobb n�, mint az Ági, de neked célszer�bb 
lenne a másodikat hajtani. 

F: Aki mer, az nyer! 

K: Hülye közmondás!  Ilyen esetekben hallgatni kellene másokra is. Pl. Tögy, Pisti, Csori, Kehes 
és még rám is. Ha te csak azért is Dittkére hajtasz és ki fog derülni, hogy tapasztalatlan vagy, ki 
fog röhögni. Ezt neked meg kell érteni. 
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 1972.IV.7  

Drága Fülöpkém! 

Remélem, azért nem haragszol rám, mert megint miattam kaptál egy beírást. Gondolom, nem 
unatkoztál, ha Jurával utaztál. Legalább mesélt rólam is. De nem kell elhinned mindent. Látod mi-
lyen hülye vagyok? Ilyen ökörségeket írogatok, ami úgysem érdekel. Pedig milyen klassz dolgo-
kat akartam írni neked, és látod most ilyen hülyeségeket írok. Annyira, de annyira vártam a leve-
ledet, hogy azt nem lehet leírni. Ezt egyedül Kovács Zsuzsa tudná megmondani, és megérteni, 
mert � is legalább annyira várta Bebesi levelét. A Zsuzsával marha jól kijövünk, és majd sokat 
mesélek róla. Jó? Az Adinál tegnap (csütörtökön) voltam. �t is állatira bírom, csak egy a szar ná-
la. Hogy egyszerre 2-3 hapsival jár, és ezért nem tud 1-hez igazán közel kerülni, vagyis nem tud 
igazán szeretni senkit. Ezt azonban én csak neked írtam csak. Persze semmi lényege, bírom és 
kész. Hogy állsz az öcséddel? Nagyon megdöbbentett, amit írtál nekem. Az, hogy szeretsz. És iga-
zad van, hogy ilyesmit írni könnyebb. És én is leírom, ha akarod 1000-szer, hogy nagyon szeret-
lek. Nem tudom, hogy vagy vele, de én megéreztem, hogy szeretsz. Nem tudom miért? Te nem, 
hogy én? (Jól fogalmazok, mi?) Ja, írj nekem még egy levelet, ugyanerre a címre. Olyan jó olvas-
ni, amit írsz. Most péntek dél van, fél 1-kor megyek fel Pestre, holnap pedig Salgóba. Egyesek 
szerint egész jól mondom a verset. Én magam nem tudom. De ha hiszed, ha nem, ha rád gondolok 
minden jobban megy, és kérlek hidd el, ez nem csak szöveg. Én valóban így érzem. Ezt ez még 
senkinek sem írta, a Jurának és a Giornónak sem. De �k egészen mások. �k, szerintem, csak azért 
járnak egy lánnyal, hogy „ levezethessék az energiájukat „. Csak ezért, hogy legyen kivel smárol-
ni. Semmi másért. Ne haragudj, hogy ezt leírtam. És szerintem, Te pont nem ezért jársz velem, 
hanem azért, amiért én veled: Szeretjük egymást! És szerintem ez nem csak csókolózásból áll. Mi 
err�l a véleményed? Engem még senki sem ismer valójában, és jó lenne, ha Te megismernél, és 
akkor majd rájössz, hogy ki vagyok én, és akkor meglátod, hogy az a 2Baby „ akivel Te jársz, 
egészen más, mint akir�l a Kehes, Kampó stb. regél. Én még nem tudom pontosan, hogy mit talál-
tam meg benned, de valamit igen.  Csak 50%, hogy feltudok menni Pestre, mindenesetre várj! Ha 
nem találkoznánk, akkor találkozzunk pénteken fél 3-kor a láncnál. Fülcsi, képeket hozzál. Ja, és 
mégsem vegyél LEE Jackyt, jó? Valami jobbat! Neked irtó jól áll a világoskék. És vannak irtó 
klassz pici belvár jackyk, 5-600 Ft. Szerintem az 610-szer jobb. De azért várj, lehet, hogy megyek, 
és akkor együtt vásárolunk. Annyi mindent szerettem volna még írni neked, de ¼ 1 és megy a bu-
szom, és még ma fel akarom adni. Amint megkaptad írj! Sok csók  Baby 

?��@����� ���

levele 1973.VII.28 

Drága Barátom!  

Remélem nem lepett meg túlságosan ez a megszólítás. Én azt szeretném, he nem csak ez a haver-
ság lenne köztünk a kapocs, hanem igazi barátai lennénk egymásnak. Persze ehhez neked is lesz 
még egy-két szavad. Borzasztóan örültem a levelednek és az igazat megvallva már én is akartam 
írni neked. �szintén gratulálok, hogy felvettek Kecskemétre. 

Én is kezdem az elején. Június 15-én jöttünk el Répásival a 15.23-as vonattal. El�z�leg elbúcsúz-
tunk Pölöt�l és a C-sekt�l. A IV.B-b�l mi jöttünk el utoljára., ekkor már leérettségiztek a C-sek, és 
izgatottan várták az eredményüket. Én itt tudtam meg, hogy csak Kucsi bukott náluk 2-b�l. See-
man szerencsés volt, vegyigép 1. Tételt húzta, stb. Amit tudok, majd elmesélem részletesen, ha el-
jössz. Én sírtam is egy keveset, annyira megviselt az elválás (Rigó, Szölgyén)  19-én bejöttem 
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Szolnokra a Vegyim�vekhez, felvettek gépésznek 9,80 Ft/óra m�szakba. (délel�tt, délután, éjsza-
ka) Még aznap délután elmentem a Szolnoki MTE focicsapatához a klubházba, hogy nem akar-
nak-e átigazolni Dorogról? Hát bizony lecsaptak rám, még ki sem töltötték, de már aláíratták ve-
lem az átigazolási lapot. Egyb�l aláírtam és marhán örültem. Azt mondták, hogy 21-én csütörtö-
kön jöjjek be próbajátékra az SZMTE I. ellen. Bejöttem és nem az ifiben, hanem a tartalékban ját-
szottam. Az eredmény 5:1 (2 gólt rúgtam) Sportszer�en készültem a meccsre és hajtottam, mint az 
állat. (Persze az I. nem er�lködött, azért is vertük meg �ket.)  A végén az edz� marhán megdicsért, 
de tényleg jól is játszottam. Azóta már kétszer játszottunk az I.-el, egyszer 6:3 (1 gólt rúgtam) 
egyszer 10:0-ra kikaptunk. Már akkor felvet�dött, hogy mindenképpen elhoznak máshová dolgoz-
ni a Vegyi M�vekt�l, mert ha m�szakolok, akkor nem tudok focizni. (Azóta folynak a tárgyalások, 
vagy a Mez�gépnél, vagy a Vízügynél fogok melcsizni) Az SZMTE-nek is sürg�s, mert addig 
nem tudok rendesen focizni és edzeni. 10 napon belül remélem minden tisztázódni fog. Mint ifista 
szóba sem kerültem. A tartalékban 70% az esélyem, hogy kezd� leszek. Június 24. SZMTE: DO-
ROG 1:1. Az MTE bohócot csinált a Dorogból, de a szar Dorog 20 ezer Ft-ért döntetlent bundá-
zott. (Minden újságot meg�riztem, amib�l egyértelm�, hogy bunda volt.) Sajnos se Rigó, se See-
man nem jött el ide Szolnokra a meccsre. A Dorog ki fog esni az NB.I.-b�l az els� két forduló pá-
rosítása után. Aug. 19 Dorog: Fradi, aug. 26.  Ú.Dózsa: Dorog.  Biztos lesz nekik a két forduló 
után a 16. Hely. Itt az MTE focistáknak borzasztó nagy szövegük van, leírni nem lehet, legfeljebb 
elmondani. Marhán bírom �ket. Voltak sztorik is, Kántort „elrabolta” a Vasas, stb. majd elmesé-
lem. Július 2.-án jöttem a Vegyibe el�ször dolgozni, 1 hétig csak délel�ttös voltam. Jún. 24-júl. 2-
ig élveztem a szabadságot. Moziba mentem, strandra jártam itthon Miklóson. Közben nagy-
anyámnál laktam, mert anyámnak már er�sen közeledett a 9. Hónap vége. Jun. 30.-án Miklóson 
Super Lativus buli.  3tagú banda, nagyon jól játszottak, príma szerelésük volt. A szólós gyerek 5 
percet foggal, 2-3 percet a hátán játszik. Néhány számot 25-30 percig játszanak, de nagyon jól. 
Jul.2-10.-ig mindennap bevonatoztam Szolnokra. 10.-én este beköltöztem a munkásszállóra, ami a 
gyárkaputól 300 méterre van. Nagyon jó benyomást tett rám, 5-ször jobb a kolesznál. Éjjel-nappal 
melegvíz, barátságos szoba, kajáló, mosdó, nagyon jó, 50m-re szemben a n�i szálló. 11.-én meg-
született a kishúgom Szolnokon a neve: Ildikó. N�k:  30.-án jöttem haza a busszal Miklósra, mikor 
egy állati jó n� felszedett. Délután a n� javaslatára strand, persze még „ Kutya „ vagyok ahhoz, 
hogy a közeljöv�ben megdugjam. A csaj elment dokihoz, én maradtam a strandon és megismer-
kedtem egy másik most érettségizett csajjal. Borzasztó nagy formában volta, Egy 3. Csajjal egy 
fura leszólításom után ismerkedtem meg a vonaton 1 héttel ezel�tt. A n�i szállón is megismerked-
tem 2-3 csajjal.  Egy Miklósi gimnazista csajjal jó barátok vagyunk, � volt a szomszédunk. (1 ujjal 
sem nyúltam hozzá.) 

Összegzés: A farkaláshoz még „távol” állok, kis n�kkel ismerkedem. Várakozó álláspontra he-
lyezkedtem. Akit el�ször írtam csajt az T.Miklós 2. Legjobb n�je, 5-6 barátjával dug rendszeresen. 
Ha igaz, bemutat a barátainak, ez a csoport alkotja a TÖRÖKSZENTMIKLÓSI JÓ FEJEKET.  
Tehát érted. A város 1. Legjobb n�je is a barátn�je: Rosi (Róza) Ezért a n�ért megesz a fene. Bar-
na csaj, jobb, mint a szegedi Zsuzsád (Bár Zsuzsát sosem láttam). Azért is várok, mert a james fo-
cistát el�bb-utóbb észreveszik a Szolnoki n�k!! Rengeteg jó n� és sok kurva van Szolnokon. A 2. 
N�nek beszéltem rólad (mint szegedi jó fej) ha úgy adódik, bemutatlak benneteket egymásnak. Én 
addigra 80 % hogy megismerkedek az 1. Csajjal is. Majd elfelejtettem, hogy az a gy�ri csaj, akir�l 
még a koleszban meséltem, volt itt Miklóson. Magányosnak látszott, próbáltam vigasztalni, de ki-
röhögött. Azóta azért levelezünk, fényképet is küldött. Apám különben „kiüldözött” otthonról. 
Terv: Én már élveztem a vendégszereteteket és munkahelyi elfoglaltság miatt, nem hiszem, hogy 
elmegyek hozzátok. Aug. 25-26-án viszont várlak. Nagyon meg fogok haragudni, ha nem jössz. 
Jöhetsz már pénteken is, addigra mindent letisztázunk egy levélváltással. Program: Nagy vonalak-
ban. Strand Miklóson szombaton. Este Super Lativus buli. Megmutatom a bomba 2. N�t. Vasár-
nap irány Szolnok, a jó helyek megmutatása. Délután SZMTE- Debrecen meccs megnézése. Este 
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vissza Miklósra elmegyünk buliba, vagy presszóba. Nagyanyámnál leszünk, onnan megnézzük 
majd a házunkat is.  Hétf�n ebéd után irány Szeged. 

Mikor megkapod a levelet, azonnal írj nagyanyám címére (lásd boríték) Ez fontos, mert ha amoda 
írsz, apám könnyen összetépi.  

Párhuzamgatyát nem csináltatok, nekem farmer kell. Csak kord farmer legyen. Super Rifle kivéte-
lével bármi. Következ� leveledben írd meg tudsz-e venni  Szegeden és kb. mennyi pénz küldjek. 
Számítok rád mindenben! 

Levelem meg�rizheted és elhozhatod ide, majd kirészletezem Este 9 van, zárom soraimat, üdvö-
zöllek: Tüske ui.: Azt a bizonyos munkásfiatal életet majd itt megbeszéljük (Kicsit gúnyosnak ha-
tott a kérdés) 

�����A��*����

levele  1973. IX.10 

Üdv Fülöpke! 

Igazán nagyon örülök, hogy írtál, s annak még inkább, hogy f�iskolai hallgató lettél. Jó olvasni, 
hogy megtaláltad a helyed, s tele vagy ambícióval.  

Nem félek attól, hogy Te abba az 1/3 részbe tartoznál. Ha csak egy kicsit odafigyelsz, nyugodtan 
elvégzed azt a sulit. Persze, ha kicsit igyekszel, az külön haszon. Így utólag belátom én is, nem le-
het soha tudni, hogy a hülyeségnek és feleslegesnek tartott anyagrészek, tárgyak, mikor válnak ké-
s�bb hasznunkra. 

Majd meglátod, milyen remek a f�iskolás élet! De csínján kell ám bánni a nagy szabadsággal! Ha 
így teszed, akkor minden nagyon szép és jó lesz.  

Jó hogy írtál a többiekr�l, mert jóformán semmi hírem nem volt rólatok. Persze azt véletlenül tud-
tam már, hogy jártál Tüskééknél, ugyanis Mártának együtt küldtétek el a lapot. Most meglep�dsz: 
Mi együtt járunk, és feleségül fogom venni �t, nem is olyan sokára. 

Az itteniekr�l (akir�l tudok, elég kevés!):  

Er�s Pici és Szilágyi átmentek a pótvizsgán. Viszont a minisztérium jól kitolt velük, mert pesten 
kell érettségizniük. 

A Vargha Bélát felvették Körmendre. 

Feri Bácsinak átadtam az üdvözletedet, ill. megköszöntem neki az el�készít�t. Boldog  volt. 

Különben új szelek fújdogálnak. Nem szabad dohányozni a suliban, kötelez� az iskolaköpeny vi-
selése, stb. de már nem feltétlenül szükséges érettségizni. (Nem kötelez�) 

Elég sok melóm van, mert most a levelez�knél is tanítok már, s persze év elején sok tanmenetet 
kell írni. Idehaza is nagyban hajtunk. Egész nyáron nem voltunk sehol, végig hajtottam itthon. 
B�vítjük a lakást, meg központi f�tést építünk. Tudod, az esküv� után itt lakunk. Sajnálom Pillin-
get és Jurát, de talán majd jöv�re! 

Az remek, hogy Tüske megtalálta a számítását, s Csori is a helyét. 

Most nyüstölöm a harmadéveseket a mértékrendszerekkel, dolgozataik éppen javításra várnak, így 
be is fejezem. 

Majd elfeledtem! Újra harmadikos osztályom van: a III.C (Rittling Katiék) Elég jó kis társaság, de 
a szellemi nívó nem éri el a tieteket, viszont elég szorgalmasak. 
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Remélem, hogy találkozol még a srácokkal, akikr�l írtál, vagy másokkal is- kérlek, mondd meg 
nekik, hogy üdvözlöm �ket, és vegyenek annyi fáradtságot, hogy néhány sorban írjanak magukról. 
A címük is fontos, mert ha véletlenül arra járok, felkeresném �ket. 

Gondolom, ha erre jársz, felkeresel, szívesen látlak. Igyekezzél, de okosan. Érezd jól magad úgy, 
hogy a munkád is elvégezd. Sok sikert! Írjál!        Jancsi 

Varga Jancsi levele   1988.aug.17 

Kedves Feri! 

Most már nem halogathatom tovább az írást, mert megkaptam második leveled is, kérlek, ne hara-
gudj a késedelemért. 

El�ször is gratulálok – ahogy illik – a házasságodhoz és természetesen Tímea megérkezéséhez. 
Elhiszem, hogy nagy öröm egy apróság, mert én is átéltem, immár harmadszor. 

Igen, megszületett harmadik lányom is. Tímea és Anett majd egyid�sek. A miénk 85. December 
22-én született. S most itt az egész id�hiányom oka. Hosszas rábeszélés után, csak úgy „mentem 
bele a harmadikba”, hogy építünk, mert 54 m2 5 embernek kevés. Esztergom nekünk drága lett 
volna, ne meg távol lett volna a segítség, az él�munkában. Így aztán visszatértünk Tokodra. Szüle-
im közelében építünk. 87. Decemberében költöztünk ide. Addig is és azóta is sok munkám van. 
Most a kerítést építjük éppen, s déli pihen�ben írom a levelet. 

A lényegre térve: Márta elkezdte a szervezkedést. Er�s Pici is volt nálam. �szre gondoltuk mi is. 
Tudomásom szerint szabad a szept. 24-i hétvége, s addig a szervezést is ellehet intézni. Tegnap 
Tauber Gyuri is járt nálam, mondott két új címet. A szállás tehát rendben van, s a vacsorát is ná-
lunk, a kollégiumban lehet rendezni, már van ilyen szolgáltatásunk. Amúgy is a NIM TK-ban túl 
drága lenne és helyet sem igen kapnánk. Örülök, hogy megkerestél, s remélem sikerül a szervezé-
setek. 

Köszöntöm a családodat! Baráti üdvözlettel:  Jancsi 
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(Ahogy azt 25 évvel kés�bb elképzelem) 

1978 júniusának utolsó hétvégéje arról marad inkább emlékezetes, hogy ez volt a bevonulásom 
el�tti utolsó szabad hétvége, így szerencsére még éppen rész vehettem az 5 éves érettségi találko-
zón. Magára a találkozóra már csak rövid foszlányokban emlékezem, ezért utólag inkább csak el-
képzelem, milyen lehetett: 

Talán ez az 5 év, mely az érettségi óta eltelt, volt a legmozgalmasabb 5 év a találkozók történeté-
ben. Ez id� alatt történt életünkben a legtöbb sorsfordító, meghatározó esemény. Az 1973. júniusi 
érettségit követ�en, az osztály nagyobb részét jelent� vidékiek visszatértek lakhelyükre, család-
jukhoz. Négy év távollét után ez már elég furcsa volt, mert már nem azok a kisgyerekek voltunk, 
akik elmentünk, és már elég önálló életet éltünk.  Ez otthon kisebb –nagyobb konfliktusokat oko-
zott. Voltak, akik továbbálltak emiatt. Újra kellett kezdeni a baráti és n�i kapcsolatok kiépítését, és 
ez társaság nélkül nehezen ment. Nagy hátrány volt, hogy nem lakóhelyünkön jártunk középisko-
lába, a bulikban alig akadt ismer�s. Az akkori levelekb�l kiolvasható ez az útkeresés, magányos-
ság. F�leg azok kerültek nehéz helyzetbe, akiknek egyb�l fejest kellett ugraniuk az élet mélyvízé-
be, azaz munkát kellett találniuk. Ha ez sikerült, akkor is a ranglétra legalján kezdték el a „nem-
szeretem munkát”. Még csak technikusok sem voltak, pedig akkor még volt némi rangja ennek a 
címnek. Ezért külön kellett még egy technikusmin�sít� tanfolyamot végezni, ami azért a többség-
nek sikerült.  De alig történt meg a beilleszkedés a család, a munkahely új környezetébe, máris 
újabb nehézségek jelentkeztek.  Jött a behívó a Néphadsereg kötelékébe, hosszú 2 évre, természe-
tesen az ország túlsó szegletébe. A hosszú haj, a növekv� öntudat és önállóság után, kemény lecke 
volt haptákolni a nagyhangú, bunkó falusi �rvezet�k parancsára. Nem gy�ztünk a levelekben vi-
gasztaló sorokat küldeni az áldozatoknak, majd csak eltelik egyszer. 

Kicsit könnyebb helyzetben vol-
tak azok, akiket, mint el�felvé-
teliseket vittek el, mert �k csak 
11 hónapig élvezhették ezt a 
„vendégszeretet”. Benis, Knorr, 
Répási tudta, nem sokáig tart a 
szívatás, vár rájuk Pesten a jobb 
világ.  

A legkönnyebb helyzetben azok 
voltak, akiket azonnal felvettek 
egy f�iskolára, mert �k (Csori, 
Fülöpke, Keszeg, Tyukodi, 
Vargha Béla) a nyári szünet 
után folytatták a tanulást. Immár 
sokkal lazább kötöttségekkel, a 
rég vágyott teljes függetlenséggel.  Az új környezetben a hasonló fiatalok között, sokkal gyorsab-
ban találtunk barátokat, mint akik a gyárba mentek.  Utólag bevallva, nem sokat keseregtünk az 
esztergomi emlékeken, mert beindult a bulizás, csajozás, ivás  és még ami belefért. A vizsgaid�-
szakokban egy kicsit ráhajtottunk, a vizsgákon 1-2 utóvizsgával átcsúsztunk. Legnagyobb bajunk 
az volt, hogy gyorsan elsuhant ez a 3 boldog év. 

Végül ne feledkezzünk meg azokról sem, akik az iskolapadból kilépve, szinte nyomban a család-
alapítás igáját vették a nyakukba. �k voltak osztályunk azon koránér� ifjai, akik most megfizettek 
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azért, hogy már a középiskolás évek alatt komolyabb kapcsolatokat alakítottak ki. Valószín�leg a 
lányok szorgalmazták jobban ezt a papírt: Nelli Kampót, Kisbozse Bognár Gézát, �zike Slavót 
vette férjül, és hamarosan egyre többen váltak a n�k áldozatává. (hogy Varga Jancsit is megemlít-
sem) Hamarosan a trónörökösök is megjelentek a színen, hogy visszavonhatatlanul lezárják apjuk 
felel�tlen fiatalságának korszakát.  

Az els� 5 évben még csak-csak találkoztunk, leveleztünk hébe-hóba egymással. Els�ként azok tá-
volodtak el a baráti kapcsolatokból, kik saját családjuk gondjaival voltak elfoglalva, vagy nem 
voltak különösebben közösségi emberek. Hamarosan a f�iskolát végzetteket is utolérte az elhe-
lyezkedés gondja. Az üzemekben, gyárakban, tsz-ben szembesültek pályaválasztásuk következ-
ményeivel. Mire elérkezett az 5 éves találkozó, már csak az egyetemre járók és a f�iskolára ké-
s�bb bejutottak (Áy, Kmotrik) nem tudták, mi is vár rájuk az életben. 

A találkozón megjelentekr�l az volt az érzésem, mindenki egy kicsit szerette volna megmutatni 
magáról, hogy feln�tt lett. Olyan nagy hajjal, bajusszal, szakállal jöttünk, hogy alig ismertünk 
egymásra. Az igazi men�k már saját, vagy (be nem vallott) kölcsön kocsival jöttek, hogy elkápráz-
tassák a tömegeket.  Az esztergomiak közül is erre a találkozóra jöttek még el a legtöbben. A ta-
lálkozó már akkor a C-sekkel közösen került megrendezésre. Az esti vacsora után jött egy spontán 
ötlet, (azt hiszem Varga Jancsi részér�l),verjük le fociban az örök rivális C-seket.  Szerelés híján, 
mezítláb, alsógatyóban álltunk ki a tornateremben a nagy küzdelemre. Az eredményre nem emlék-
eszem, de biztos, hogy gy�ztünk. A meccs után jobban csúszott a sör. A buli után, mivel akkor 
már Varga Jancsi volt az igazgató, a koleszben aludtunk. 

Összességében jó hangulatban telt el a találkozó, és a legtöbben azzal a jóles� érzéssel mentünk 
haza, megmutattuk tanárainknak, hogy megálltuk a helyünket az életben is. Nem lettünk olyan ha-
szontalan, link alakok, ahogy azt Kégel, vagy Pölö megjósolta. Másnap reggel felpattantam MZ 
125-ös motoromra, és teljes gázzal elhúztam, szinte egyenesen az MN 7038-as szabadszállási lak-
tanyájába. 

Lássuk, kivel mi történt az els� 5 év alatt: 

Varga Jancsi élete nagyot fordult, mondhatjuk sínre került.  Feleségül vette Szölgyén Mártit, és 
születtet két kislányuk. A kosárlabdaedz�nek állt Kégel Tamás állását és lakását megörökölte. 
Most kollégiumigazgató, és az iskolában is tanít.  

Áy Józsi némi termelési tapasztalattal a háta mögött felvételt nyert Szegedre az Élelmiszeripari 
F�iskolára. 3 vidám év után kerül vissza Mocsára, szül�helyére. 

Balogh Karcsi Tatabányán a szénbányáknál helyezkedett el, no nem, mint bányarém. A katonasá-
got megúszta, mint várható volt.  

Barhó Janó pályakezdése a KÖGYÓ-ban sikeres. Dorogon és korán családot alapított.  

Benedek Sanyi csendben éli az átlagemberek életét.  

Benis Feri, a katonaság letöltése után, megállíthatatlanul tör a diploma felé.  

Bognár Géza: A suli után ötvösnek tanult, hogy képz�m�vészeti tehetségét kamatoztassa. Gyor-
san a háta mögött hagyott egy házasságot és egy fiút. 

Bognár Zoli szerencsére nem a szakmában helyezkedett el. Megvalósította régi álmát, méhészke-
dik.  

Budai Balázs is Dorogon él, és a KÖGYÓ-ban dolgozik. 

Csordás Lacinak 5 évig tartott a 3 éves f�iskola Debrecenben. 

Er�s Pici  a SZIM-ben alibizik, a Kispipában dobol.  
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Fülöp Feri: A kecskeméti GAMF elvégzése után, az Ikarus Szegedi  Gyárát fejleszti. Túl egy 
nagy szerelmen, a discókban keresi a vigasztalást.  

Gyuricza Sanyi néhány sikertelen próbálkozás után lemondott a f�iskoláról. A sereget megúszta. 
Algy�n a Gáziparban dolgozik. Igazi sikereit a zenében és a lányoknál aratja.  

Jillich Robi egy autó segítségével egomi jófej lett. 

Hundzsa Gyuri életútja átlagos: Katonaság, házasság, gyerek.  

Kmotrik Pisti Pesten bohémkodik, keresi önmagát. Végül megtalálja az igazit,és bejut egy f�is-
kolára. 

Knorr Vili matematika tudását a Budapesti M�szaki Egyetemen kamatoztatja. 

Kucsera Laci Tatabányán él, focizik és dolgozik.  

Lukács Jenci egyre komolyabban készül, hogy tengerre szállva, kövesse Seeman Robi sikereit. 
Pilling Zoli nem sokáig bírta a családi légkör szigorúságát.  Megpattant otthonról, megn�sült, lá-
nya született, és nem váltotta meg a világot.  

Répási  Józsi az egyetemen olyan lett, mint mi 5 évvel ezel�tt,  vagány.  

Szilágyi Mikit Zsámbékon már várta a banda, melynek oszlopos tagja. Bulik, Haverok, N�k. 
Nagy haj és szakáll, hippi élet Bp. vonzásában.  

Szloboda Laci a Mez�gép-nél és a katonaságnál állt helyt.  

Tauber Gyuri elvette Krekácsot, született két fia. Egyre többet dolgozik,és egyre kevesebbet gitá-
rozik.  

Tisóczki Szegedre költözött. A katonaság után megn�sült,és lánya született.  

Tóvízi Imi is elhagyta a szül�i házat. Szolnokon az SZMTE-ben focizik. A lányokat hajtja, bár 
ebben az MN két évig er�sen korlátozta.  

Tyukodi Imi Pécsen a Pollack M. F�iskolán végzett. Túl a katonaságon, már a családalapításon 
töri a fejét. 

Vargha Béla Körmenden végzett mez�gépész, egy tsz-ben találta meg a helyét. 
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(25 évvel kés�bb jegyzetekb�l felidézve) 

Az 5 éves találkozó beszámolójának megálmodása után, hasonló kínszenvedésre készültem, mikor 
váratlanul az 1983-as határid�naplómban találtam egy féloldalas rövid összefoglalót a június 18-i 
10 éves találkozónkról. Ez úgy jött, mint az utolsó szalmaszál, így már bátrabban vághattam bele 
az utólagos összefoglalóba. Amikor fiatalok voltunk, nem tulajdonítottunk olyan nagy jelent�séget 
ezeknek a soha vissza nem tér� eseményeknek. Éltük az életet, elszálltak a pillanatok, s nem gon-
doltuk, életünk története ezekb�l a pillanatokból áll össze. Ezért tanácsos, legalább a fontosabbnak 
vélt eseményekr�l feljegyzéseket készíteni, mert utólag becsap bennünket saját szelektív emléke-
zetünk. Én pl. esküdni mertem volna rá, hogy Répási Józsi a 10 éves1 találkozóra tért vissza hosz-
szú hajjal, diplomata táskájában pezsg�vel és poharakkal, és másnap reggel a kocsijával � vitt fel 
Pestre. Ellenben a valóság, hogy ez az 5 éves találkozón történt, és Martonosi Karcsi vitt el Tüs-
kével bennünket. Szóval jobb, ha leírjuk sorban az eseményeket, mert a memóriánk most már nem 
fog javulni. 

A legendás IV.B történetének ez a fejezete, már inkább a konszolidáció jegyében zajlott.  1978 
után még néhányan letöltöttük a katonaságot, és elkerülhetetlenül az élet nagy kérdéseinek megol-
dása várt bennünket is.  Néhányan igyekeztünk még id�t nyerni, és a discókban bepótolni a kato-
naságnál elvesztegetett id�t, de valójában már kerestük az igazit.  Barátaink sorra estek el a házas-
ság csatamezején, és lassan azt vettük észre, magunkra maradunk, kiöregszünk a bulizásból.  A la-
kásszerzés gondja is mind sürget�bbé vált, mint az önállóság alapfeltétele. Szerencsére a szocia-
lizmus aranykorát éltük, amikor biztos volt a munkahely és a szolid el�rehaladás, OTP- kölcsön 
segítségével kiszámítható módon lehetet, igaz csak szerény, de kétszobás lakótelepi lakáshoz jutni. 
A kölcsön és a szoc.pol. támogatás feltétele a házasság és az el�zetes gyerekvállalás volt, így ezzel  
a n�k kezébe adták az utolsó adut a  meggy�zés terén. Szóval az osztály ebben az id�szakban a 
házasság utáni vagy közvetlen el�tti állapotban volt. A korán házasodók már a 2. gyereknél tartot-
tak, míg a többség els� gyermeke ebben az id�szakban született. A 10 éves találkozóra n�tlenek 
már csak hírmondónak maradtak. (Tüske, Gyuricza, Fülöpke). 

 Ekkor indult a kisvállalkozások, vállalati GMK korszaka is, mikor a vállakozóbb szellem�ek már 
önmaguk kizsákmányolásával némi el�nyre tehettek szert a mez�nyhöz képest. Az ügyesebbek, 
akik már néhány évet lehúztak vállalatuknál, elkezdtek helyezkedni, és megtették els� lépéseiket a 
vállalati szamárlétrán felfelé. Az eddig homogén mez�ny mind státus, mind anyagiak tekintetében 
elkezdett szóródni. Sokan úgy érezték, nem történt velük semmi lényeges változás az el�z� talál-
kozóhoz képest, megrekedtek egy szinten, és nem láttak lehet�séget az el�re jutásra. 

Mindenki más okok miatt jön el egy érettségi találkozóra, de kimondatlanul van egy számonkérés 
jellege. Egyrészt a közösségi elvárásokkal szembesülnek a megjelentek, na most mutasd meg 
nagyokos, mire vitted az életben, másrészt - és azt hiszem valójában ez utóbbi a kellemetlenebb-az 
embernek saját magának kell felmérnie, mit valósított meg saját álmaiból. Vannak, akik ezt a mér-
cét  eleve olyan alacsonyra helyezik, hogy mondhatjuk különösebb er�lködés nélkül tudják teljesí-
teni. Jól példázza ezt Tüske híres mondása: „Én nem akartam az életben elérni semmit, és ezt el is 
értem!”. Vannak azonban, akik világmegváltó tervekkel vágtak az életútjuknak, és kés�bb ennek 
megvalósítása küls� és bels� akadályokba ütközött.  Osztályunk úgynevezett jófejeinek ilyen ön-
bizalomtúltengése volt, ami bizonyos határig segített is belevágni a nagyobb dolgokba, de többen 
az élet nehézségei között, már nem tudták vezet� szerepüket érvényesíteni. Azt gondolom, ez a 

                                                 
1 Ez igazából az öt éves találkozón történt, de ennyit csalhat az emlékezet (RJ). 
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csalódás tartott távol többeket a 10 éves találkozótól is, vagy az önbizalom olyan krónikus hiánya, 
hogy azt gondolták, rájuk úgy sem kíváncsi senki. Azt meg csak sajnálni tudom, aki másokra nem 
kíváncsi. Valójában ez egy jó alkalom annak összevetésére, mások hogy oldották meg problémái-
kat, adottságaikkal mit értek el. 

Összességében számomra is kicsit csalódás volt, hogy az el�zetes ígéretek ellenére jó néhány 
meghatározó személy nem jött el, mint például Bognár Géza, Kmotrik Pisti, Szilágyi Miki, Répási 

Józsi, Bognár Zoli, és még sorolhat-
nám a neveket. 

Ezt a csalódást fokozta, hogy ennek a 
találkozónak a szervezésében már 
aktívan részvettem. Bár a dönt� érdem 
Varga Jancsit és Szölgyén Mártit il-
leti. A szervezés el�nye, hogy némi 
el�zetes ízelít�t kapok a várható 
hírekb�l, jönnek a levelek, telefonok. 
Azok is jelentkeznek, akik öt évig 
hallgattak. A 10 éves találkozó el�-
készítésének legnagyobb és legemlé-
kezetesebb meglepetése Szilágyi Miki 
(Kehes) megjelenése volt szegedi 
lakásunkon. Hatalmas szakállal, vadul 
és szabadon élte életét ebben az 

id�ben. Már 3 éve egy cementszállító autó sof�réként járta az országot. Menyasszony, számtalan 
n� és egy gyerek jelezte kalandos útját. Egy jót beszélgettünk és megígérte, el fog jönni. Ebben az 
id�szakban, már csak Tüskével, Gyuriczával és Kmotrik Pistivel tartottam aktívan a kapcsolatot. 
Ezért is beszéltük meg, hogy már a találkozó délel�ttjén találkozunk, és a Kispipában ebédelünk. 
Itt véletlenül csatlakozott hozzánk Öfe és Kucsi is. Már ott beindult a bolondozás. Busszal men-
tünk ki Kenyérmez�re, de csak a leszállás után derült ki, a csinos n�, akit végig stíröltünk, nem 
más, mint Sweiczer  Livi.  Az elmúlt évek alatt leadott néhány kilót, és felrakott egy napszemüve-
get. A találkozó programja hagyományosan az osztályteremben a beszámolóval kezd�dött. 17-en 
jöttek el, ami egy jó átlag. Két társunk beszámolója maradt számomra emlékezetes. Áy Józsi, ek-
kor már a Tatabányai Megyei KISZ Bizottság funkcionáriusaként kápráztatott el bennünket sikere-
ivel. Ez is egy lehet�ség volt, abban az id�ben, bár gyomor kellett hozzá. A másik meglepetés 
Knorr Vili volt. Az egykori csendes éltanuló, most nagy szakállal és lehengerl� szöveggel adta 
el�, mit ért el 10 év alatt: Elvégezte az egyetemet, és saját kezével épített egy családi házat Budán, 
miután megn�sült. Többet beszélt ezen a délutánon, mint közös négy évünk alatt összesen. A be-
számoló után fényképek készültek. (Ezeket a mellékletben közreadom). A  B osztály két csapatot 
is kiállított a C osztállyal szemben és körmérk�zéseket játszottunk. Eredmények: B1: C = 2:2, B2: 
C  = 2:0, B2: B1 =:3, B1: C = 1:0. Hihetetlen hogy ennyit bírtunk focizni. Az esti vacsora szuper 
jó volt. Tanáraink közül megjelentek: Varga Jancsi, Hetényi Bálintné Ildi néni, Ági Sándor, Tóth 
Kálmán, Ned�czi, Kovács Jen�.  Vacsora után jó nagyokat beszélgettünk. Velem T�gy, Kampó, 
Pilling Zoli osztotta meg a házasságuk élményeit. Éjfél után még táncoltunk, egészen fél 6-ig tar-
tott a buli. Reggel 9-kor már Pesten voltunk Tüskével, hogy két héttel az esküv�je el�tt megossza 
velem utolsó szabadon töltött gondolatait. Nem akartam elárulni neki, és a találkozón sem fedtem 
fel a titkot, már csak id� kérdése, mikor állok én is az oltár elé. (Már beletör�dtem a gondolatba!). 
Gyuricza Sanyival utaztunk a vonaton Szegedig, de már csak a fáradtságra emlékszem. 

Jöjjön most néhány szó azokról, akik eljöttek: 

Áy Józsi befutott pártvonalon, most a Közgázra jár.  

Balogh Karcsi már el is vált, egy kislánya van. Most aranyifjúként él.  
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Barhó Janó is szert tett egy szép feleségre,és egy fia született. 

Csordás Laci kifejtette álmait a m�vészetr�l.  

Fülöp Feri letudta a katonaságot, a discó korszakának vége felé jár. Van egy barátn�je,és közös 
lakásuk, már el�revetíti sorsát. 

Gyuricza Sanyi  mint tudjuk,sikeres zenész. 

Jillich Robi is eljött.  

Kátai Kampó 2 gyerek után vált el, így kissé furcsa hangulatban éli, amir�l sokunknak még fo-
galma sincs.  

Kucsera  Laci a SZÜV-nél számítástechnikával foglalkozik.  Megn�sült, és van egy fia.  

Knorr Vili az Olajterv-nél tervez�,és öner�s családiház -épít�.  

Pilling Zolinak már volt ideje beleszokni a házasság nehézségeibe. Azzal vigasztalja magát, jobb, 
mint otthon a szül�i házban.  Egy lánya van.  

Szloboda Laci még mindig Miskolcon. A cégnél nagy fej. Van egy gyerekük.  

Tauber Gyuri rosszkedv� lakatos, sokat dolgozik, keveset keres, ahhoz képest, hogy már két fiát 
neveli. 

Tisóczky  változatlanul Szegeden él, van egy lánya. 

Tóvízi Imi  Szolnokon a Vegyi  M�veknél els�sorban focizik, másodsorban dolgozik. A gyü-
mölcs beérett, megtalálta az igazit. 2 hét múlva esküszik.  

Tyukodi is egy szakáll mögé bújva  álcázta el magát. Veszprémben 2 gyereke várja. 

Vargha Béla olyan, mint volt.  

Varga Jancsi egyre többet vállal az iskola terheib�l, de egyre nehezebben neveli két kislányát. 
Szerencsére jó hangulatát és jó kondícióját meg�rizte. 
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1988. október 22-én délben, kellemes napos id�ben érkeztünk meg Gyuricza Sanyi sárga Dáciáján 
Esztergomba. A négyórás úton sokat beszélgettünk, és gyorsan közös hullámhosszra kerültünk, 
akár a múlt, akár a jelen dolgairól esett szó. Nemsoká találkoztunk Tüskével és a feleségével, Zsu-
zsával, így lassan már szobányi csoportban fedeztük fel újra a régen látott várost. Az elmúlt öt év-
ben alaposan megváltozott a történelmi városközpont. A szocialista építészet griffmadara, mint 
egy óriási szarrakást, pottyantotta a város közepére barna betonkolosszusát, a Medve Áruházat. A 
környez� négyemeletes házakkal együtt sikerült lerombolni a romantikus kisvárosi hangulatot. 
Mellettük a város kisebbnek, koszosabbnak t�nt, mint régen. Csak a Kis-Duna-parton a Dobó 
Gimnázium felé sétálva fogta meg valami a szívünket, a régi bulik utáni sétákra emlékezve, me-
lyek valamelyik közeli padon érték el csúcspontjukat, kisbarátn�nkkel összeborulva. Tovább men-
ve a Bazilika felé láthattuk, hogy a hosszú évek óta tartó küls� felújítás végre befejez�dött, és 
most a bels� renoválás van soron. A Bazilika és a vár környéke rendezett, némileg át lett építve. A 
Várhegyr�l a Dunára és a kenyérmez�i síkságra nyíló pazar kilátást, most is az alföldi emberek 
kimondhatatlan irigységével csodáltuk. A nagy völgyet egyik oldalról körbeölelik a hegyek, másik 
oldalról pedig a Duna hömpölyög lassú méltósággal. A Kárpát- medence egyik legszebb helye, 
nem véletlenül választották középkori királyaink lakhelyünknek. A távolban megpillantottuk a 
célt, volt iskolánkat, a kertvárosi kis sátortet�s házak közül kimagasodva. Egyre növekv� izga-
lommal vágtuk kocsiba magunkat, hogy most már egy percet sem késlekedve, miel�bb találkoz-
zunk régen látott barátainkkal. Három óra körül értünk ki az iskolához. Már messzir�l szembet�nt 
az épületek lerobbant állapota. A mi emlékeinkbe még az új iskola és kollégium impozáns képe 
élt, így elég megdöbbent� volt látni, a vakolatától jórészt megvált kollégiumot.  A találkozón, mint 
általában mindig, az osztály több mint fele jelent meg. Volt néhány nagy meglepetés, régen látott 
arc, és vannak sajnos, akik soha nem jönnek el. Ezeken az ötévenkénti találkozókon mindig az vi-
szontlátás els� néhány perce a legnagyobb élmény, hiszen sokszor hiába kutatunk az emlékeze-
tünkben, nem ismer�s az el�ttünk álló idegen arc, vagy ha dereng is valami, a nevére biztos nem 
emlékszünk. Ez a C-sekre pedig, akikkel most is közösen tartottuk a találkozót, fokozottan igaz. 
Varga Jancsi beterelt bennünket régi osztályunkba, hogy az azóta agyonkoptatott és firkált, de 
mégis ismer�s padokba beülve, megint a régi perspektívából lássuk a világot. Az osztályf�nöki 
megnyitóban rövid tájékoztatót kaptunk a suli helyzetér�l. Az érdekl�dés az iskola iránt nagymér-
tékben visszaesett. A suli országos beiskolázása megsz�nt, inkább a környékbeliek járnak ide. A 
belülr�l is nagyon lerobbant kollégiumnak alig 50 lakója van. Az alsó két szint átalakult turista-
szállássá. Mi is itt aludtunk, elég gyenge a színvonal, utódaink alapos pusztítást végeztek. A taná-
rok közül sokan elmentek, helyükbe sok új tanár jött. Walcz Józsi bá” meghalt, az alkohollal 
szembeni küzdelemben, az alkohol gy�zött. Búza Józsi faiskolát nyitott, amit mi tagadás, már 
húsz évvel ezel�tt is megtehetett volna. Iskolánk kissé hányatott sorsán elkedvetlenedve azért nem 
sokáig szomorkodtunk, mert ezután került sor a személyes élménybeszámolókra, ami vidámabbra 
sikeredett. Varga Jancsi kicsit �szült, kicsit kopaszodott, kicsit köpcösebb lett, de régi jó kedélyét 
és humorát meg�rizte, annak ellenére, hogy közben harmadik lánya is megszületett. A meg növe-
kedett családja részére, hogy a kedvez� szoc. pol. kedvezményt felhasználja, szülei háza mellett 
öner�b�l, saját kez�leg házat épített. Hosszasan ecsetelte az építkezés nehézségeit, melyet azért, 
némileg régi tanítványai segítségével is, leküzdött. Kégel távozásával � lett a kollégium igazgató-
ja, ami mellett jut ideje továbbra is a m�szaki alaptantárgyak tanítására. A két állás sem jövedel-
mez persze annyit, mint egy-két élelmesebb bukott tanulója keres. Balogh Karcsi nem sokat vál-
tozott az eltelt évek alatt. Úgy néz ki, mint régen, és a stílusa sem finomodott. A Tatabányai Szén-
bányáknál  meós. Bár feleségét�l elvált, még sem volt különösebben szomorú, mert egy kétgyer-
mekes n� nyújt számára vigaszt. Élettársával �k is belevágtak az építkezésbe. Csodálom, hogy 
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mellette jut ideje, kedvenc hobbijára, a rejtvényfejtésre. Barhó Janó kicsit kés�n kapcsolt: most 
jár politikai f�iskolára. Lehet, hogy ennek már nem sok hasznát fogja venni. (Ezt a frappáns és 
okos megállapítást már most, 2001-ben f�zöm hozzá) A családi élet hatása rajta is észrevehet�, ki-
csit hízott és �szült.  Két fiú boldog és büszke édesapja. Dorogon laknak a lakótelepen, és a 
KÖGYO-ban m�vezet�. Bognár Zoli úgy tért vissza közénk, ahogy mindenki szeretne. Egy szép 
n�vel az oldalán, gazdagon és sikeresen. A méhészkedést abbahagyta, helyette famegmunkáló kis-
iparos Hatvanban. Üzemében kerítés -és korlátelemeket gyárt, aminek különösen Varga Jancsi 
örült meg nagyon. Zoli alapjában nem változott, vidám, jókedv� és fiatalos. A buták bátorságával 
vágott bele az üzletbe, de szívós kitartása eredményt hozott, ma már jó anyagi körülmények között 
él. Két szép fiának is mindent megad, ami anyagilag lehetséges. Fülöp Feri: Már 12 éve dolgozik 
a szegedi Ikarusnál mint beruházó és gyárfejleszt�. Az egyre csökken� beruházások miatt kevés a 
munkája, és rossz a közérzete. Az el�z� találkozó óta megn�sült, és született egy kislánya. A 
discós életnek vége. Ráadásul utazási –pánikbetegség nehezíti az életét, ezért vezet�i állást sem 
mer vállalni. A végére egy jó hír: Jöv� nyárra várja fia születését. Gyuricza Sanyi: Kissé messze 
került a szakmától. Kisteleken átvette apja üzletét, egy ajándék- butikot. Az osztály zenei hagyo-
mányait � viszi tovább. Szegeden a Névtelen Nulla együttesben a Hevesi- fivérekkel játszott 
együtt. Miután �k Pestre és országos sikerre vitték az együttest, a Szegeden maradt Sanyi az Ízisz 
együttes basszusgitárosaként és szerz�jeként tündökölt. Sorsát végül � sem kerülhette el: két éve 
megn�sült, fia, Levente már egyéves. Kmotrik Pisti: Úgy t�nik, még mindig keresi helyét az 
életben. A nehezen megszerzett, de nem túl szeretett tanári állását feladta. Valószín�leg olyan gye-
rekeket kellett tanítania, mint amilyen � volt. Most saját varró GMK-ban a feleségével sapkákat 
varrnak. Fiatalos, szakállas, önmaga paródiája. Kicsit nyegle, vidám, bohókás, ki gondolná róla, 
hogy már egy 7 és egy 2 éves lány apja. Knorr Vili: A feledés homályából bukkant újra el�, és 
alaposan megváltozott. A négy év alatt nem hallottuk összesen annyit beszélni, mint most. Az � 
élete is elég fordulatosan alakult. Megn�sült, és saját kez�leg felépített Budán egy házat, amire 
nagyon büszke. A boldogság nem sokáig tartott, elvált, és Tengízbe menekült. Miután ezt is kibír-
ta, egy újabb élettársat és lakást szerzett. Jelenleg az Olajterv-nél tervez�. Kucsera Laci: Szinte 
semmit se változott, olyan, mint régen, és szereti a focit. Tatabányán éli az átlagos emberek átla-
gos életét: Meló után focizik a haverokkal, megisznak néhány sört, hazamegy a panellakásba, és 
bezuhan a fotelba a TV elé. A felesége meg szidja, miért nem játszik a gyerekeivel. Lukács Jen�: 
� meg teljesen megváltozott. Magabiztos fellépés, néhány �sz hajszál, divatos szerelés, a farzseb-
ben néhány ezer dollár. Az elmúlt néhány évben Seeman Robi példáját követve, tengerészként be-
járta a világot. A Mahart hajóin gépápolóként dolgozik. Sokszor hónapokig távol van, hetekig nem 

lát szárazföldet, és ami rosszabb, 
n�ket. Ezért most már a biztos 
családi háttért szeretne, n�sülni 
készül. Miskei Sándor: Már 16 éve 
nem láttuk, és ha nem mutatkozik be, 
meg sem ismerjük. Haja meg�szült, a 
korán ér� típusoknak ez a hátrányuk. 
A családi életben is el�ttünk jár. Szép 
felesége, 16 éves fia és 13 éves lánya 
van. Budapesten éli kiegyensúlyozott 
életét. Az Aszfaltútépít� Vállalatnál 
dolgozik. Nagy fába vágta fejszéjét, 
most kezdett el egy m�szaki 
f�iskolát. Répási Józsi: A Budaterv-
nél tervez�, egy hetedik emeleti 

panellakásban él feleségével és 7 éves kislányával. Kinézete fiatalos, haja meglep�en hosszú. Tele 
van a töke a rosszul fizetett m�szakiak kilátástalan jöv�jével, és ennek hangot is ad. Répánszki 
Géza: A Pilisi Parkerd�nél üzemvezet�. Esztergomban él egy élettárssal, már 10 éve. Megjelené-
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se, stílusa nem sokat változott. Szloboda Laci: Eddigi életútja szokványosnak mondható. Miskol-
con él családjával egy panellakásban feleségével és két gyerekével. A Mez�gép-nél dolgozik 
anyagellátási vonalon, és még mindig nagy fej. Tauber Gyuri: Már letette a gitárját. Nincs rá ide-
je, mert hajtja magát az anyagi boldogulásért. Dorogon a Brikett Gyárban majdnem m�vezet�. 
Délutánonként meg magánfuvarozóként szenet hord ki a környékre.  Két gyereket és 7 malacot 
nevel. Nyugodt, kiegyensúlyozott, mióta csak ismerjük. Még nem adta fel, szeretné többre vinni 
az életben. Tóvízi Imre: � azzal a filozófiával vágott neki az életnek, hogy nem akar semmit elér-
ni, és ezt el is érte. Szolnokon a Vegyi M�vekben m�szakol, mint savkever�. Az elmúlt években a 
Vegyi M�vek megyei I. oszt. focicsapatában sok gólt rúgott. Az idén vonul vissza a focitól, de 
kispályán továbbra is játszik. Jól tartja formáját, izmos, fiatalos. Boldog családi életet él, öt éve 
n�sült, kislánya négyéves és nagyon szép, ezt tanúsíthatom. Biztos ezért kapott kedvet a követke-
z� gyerekre, akit márciusra várnak. Tyukodi Imre: Akkora szakállat növesztett, alig ismertünk rá. 
Veszprémben telepedett le, egy öner�b�l épített társasházban. Bár a pécsi Polláck Mihály M�szaki 
F�iskolán végzett, nem tudom, mit m�vel az a kisszövetkezet, amelynek az elnöke. Ehhez képest 
elég szerény és csendes. Hozta az átlagot, már két gyereke van. Vargha Béla: Alig ismertük meg, 
akkora bajuszt növesztett. Keszeggel Körmenden végeztek mez�gazdasági gépész szakon. � a he-
lyére került: A tokodi tsz-t boldogítja mint ágazatvezet�. Most egyetemre jár. Van egy gyereke, és 
valószín�leg egy felesége is. Tokodon élnek. 

A beszámolók végén megpróbáltuk felidézni azokat is, akik nem jöttek el. A jelenlév�k informá-
ciói alapján az alábbiakat sikerült megtudni: Áy Józsi: Szegeden elvégezte az Élelmiszeripari F�-
iskolát. Kés�bb a tatabányai KISZ-bizottságon dolgozott. Jelenleg Mocsán él, és a komáromi ma-
lomban dolgozik. Benedek Sanyi: Dorogon él, s mint a helybelieknek általában, nem olyan nagy 
szenzáció egy osztálytalálkozó. Benis Feri: Répásival együtt végzett a Budapesti M�szaki Egye-
temen. Sose volt nagy közösségi ember, így nyoma veszett. Bognár Géza: Mozgalmas életet él a 
helybeliek szerint. Ezt sikeres harmadik házassága is bizonyítja. Esztergomban van ötvösm�helye. 
Budai Balázs: Néhány éve kint maradt NSZK-ban. Ott biztos jobb, mint Dorogon. Csordás Laci: 
Debrecenben végzett az Épít�gépészeti F�iskolán. Jelenleg Olaszliszkán él. Er�s Laci: Ha eljött 
volna, akkor sem ismertük volna fel, mert állítólag 70 kilósra lefogyott. Még mindig kedvence a 
dob. Hundzsa és Jillich elt�ntek szem el�l, bár itt élnek Esztergomban. Illés Laciról sincs semmi 
hír. Kátai Kampó második házassága sikeres, itt él Dorogon, a KÖGYO-ban melózik keményen. 
Néha, kicsit flúgos, most éppen nem kíváncsi ránk. Pilling Sp: A középszer� élet kilátástalansá-
gával küzd. Van egy lánya és egy fia. Salgótarjánban él. Slavóczky: Itt él Esztergomban, a fia 
most els�s itt a suliban. Szilágyi Kehes: Biztosat senki sem tud róla. Zsámbékon él, teherautó 
vagy buszsof�r. Tisóczky István: Szegeden él. Túl van már néhány munkahelyen. N�s, van egy 
lánya. A délután következ� kötelez� programjára a tornateremben került sor. A hagyományos kispályás 
focimeccset a B osztály csapata nyerte 4: 3 –a C-sek csapata ellen. Csapatunk legjobbjai: Tóvízi, 
Kucsera, Tauber. Az esti vacsora most kivételesen az új kollégium éttermében volt, ahol olyan fi-
nom vacsorát kaptunk, mint a négy év alatt sosem. A hangulat jó volt, kés�bb sokan táncoltak is. 
Az esti vacsorán a tanárok közül Ági Sanyi, Porubszky Pölö, Kornreich Feri, azaz Fluki, és a fiata-
los Ildi néni. A baráti beszélgetésekkel gyorsan eltelt az id�. Éjfél után lassan fogyni kezdtünk. Én 
fél 2-ig bírtam, a legkitartóbbak 4 órakor fejezték be a bulit. Összességében jól sikerült a találko-
zó, csak maradt bennünk egy kis hiányérzet azok után, akik nem jöttek el. A másnap reggeli ébre-
dés a lerobbant és üres kollégiumban kicsit kiábrándító volt. Fájó szívvel és fájó fejjel hagytuk el 
ifjúságunk és régi szép emlékeink színhelyét. Remélem, a távollév�kben 5 év múlva feltámad a 
nosztalgia, és jelenlétükkel gazdagítják a 20 éves találkozó élményeit. 

Találkozunk 1993-ban! 
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1993. június 19-én, szombaton 20 éves érettségi találkozóra gy�ltünk össze Esztergom-kertváros-
ban a Hell József Károly M�szaki Szakközépiskolában. A 15 éves találkozó óta nagyot fordult a 
világ. 1989 –be vége lett annak a korszaknak, melyben feln�ttünk és dolgoztunk jó néhány évet. A 
szocializmus alaptételei, melyeket az iskolákban belénk sulykoltak, s melyek a munkában eltöltött 
évek alatt mindinkább elvesztették hitelüket, végképp megd�ltek. Minden a visszájára fordult, a 
rendszerváltás új téziseket, új isteneket és új igazságokat hozott. Némi kárörömmel vettük tudo-
másul, hogy bekövetkezett az elképzelhetetlen, a szocialista munkáspárt elvesztette hatalmát, és az 
oroszok hazamentek, megsz�nt a Varsói Szerz�dés és a KGST. Szabadok lettünk, harsogta a TV, 
rádió és az újságok, de ezért a szabadságért a következ� években kemény árat fizettünk. Megsz�nt 
a szocializmus langyos és kiszámítható biztonsága, és az újjáéled� vadkapitalizmus farkas törvé-
nyeivel találtuk szemben magunkat. Sok munkahely megsz�nt, vagy nagyon labilissá vált, nagy 
leépítések, átszervezések jöttek. Azoknak meg, akik közel voltak a t�zhöz és megfelel� kapcsola-
tokkal, kockázatvállalással rendelkeztek, eljött a nagy lehet�ség a privatizáció során. Ezen nagy 
átrendez�dés miatt vártuk kíváncsian a következ� találkozót, vajon kit hova vetett a kiszámíthatat-
lan sors és a jó szerencséje. 

A találkozóra els� ízben elhoztuk a feleségeket is Gyuricza Sanyival. Büszkén hasítottam zöld 
Zastavámmal a Duna-kanyarban, hogy Visegrádnál megnézzük a nagymarosi gátépítést, mely a 
rendszerváltás környékén az egyik legnagyobb szenzáció volt, mintegy elterelve a köznép figyel-
mét, az életüket érint� mindennapi húsbavágó problémákról. A szép napos id�ben már csak egy 
Dunába nyúló földnyelv jelezte a vízbe szórt milliárdokat. Délbe értünk Esztergomba, és n�inket 
megismertettük a kötelez� látnivalókkal: Ebéd a Kispipában, séta a Kis-Dunaparton, a Bazilika 
megtekintése. Színlelt érdekl�déssel hallgatták minduntalan feltör� régi emlékeinket, melyek szá-
mukra nem sokat jelentettek. Pedig, ahogy közeledtünk volt iskolánk felé, úgy jöttek el� a régi 
emlékek. Itt minden ház, utcasarok emlékeztet valamire bennünket. A templom melletti kispostá-
ról cipeltük be a koleszba az otthonról kapott csomagot, és anyánk süteménye egy félórára meg-
édesítette a sivár kollégiumi étrendet. A patak partján vezet� úton rohantunk a dorogi bunkók el�l 
páni félelemben, végül a Schmidt Villába menekülve. A Wesselényi utca közepe táján álltak a ci-
gány putrik, melyek el�tt télen mezítláb csúszkáltak a cigánygyerekek. Mire ezt elmeséltük, már 
oda is értünk a sulihoz. Az elmúlt öt évben itt látszólag semmi sem változott, csak az épületeken 
van egyre kevesebb vakolat. Kicsinek és szegényesnek t�nik feln�tt szemmel. Ez a lepusztulás 
mintegy el�revetíti az iskola sorsát: Az új rendszernek már nem olyan fontos a bányászok, vegyé-
szek képzése, hiszen sorra zárják be a bányákat és a lerongyolódott vegyi üzemeket. Az iskola 
parkolójában a Trabantokat, Wartburgokat, Ladákat lassan kiszorítják a fényesebb és elegánsabb 
nyugati modellek, megel�legezve gazdáiknak a remélt dics�séget a sorra kerül� osztálytalálkozón. 
Itt vannak a fiúk is, ki öltönyben, ki rövidnadrágban. Kicsit �szebben, kicsit keményebben. Van, 
akinek be kell mutatkoznia, olyan régen nem láttuk. Örömmel nyugtázzuk, többen vagyunk, mint 
öt évvel ezel�tt. Szomorú, hogy néhányan nem jöttek el, pedig biztosra ígérték. Az els� megható-
dottságon átesve, felvonultunk az osztályba, hogy túlessünk a szokásos beszámolón, mint egy fe-
lelésen. Varga Jancsi osztályf�nöki min�ségben (roppant elegánsan) nyitja a sort. Elmondja, 
hogy iskolánk túl van a rendszerváltozáson, a vezet�váltáson, az ipar - és tanügyi válságon . Meg-
próbáltak alkalmazkodni a megváltozott viszonyokhoz, ezért négy tagozaton folyik a képzés: bá-
nyagépészet, vegyigépészet, er�m�szak, számítástechnika. Van technikus képzés is. Ez egy m�-
szaki szakközépiskola, mely mindenkit�l várja a támogatást az iskolai alapítványon keresztül. Aki 
tud, segítsen. Néhány szó a tanárokról: Új igazgatójuk van, kinek Kornreich Feri a helyettese, Ko-
vács Jen� a m�szaki igazgató, Varga Klepi a m�helyf�nök. Búza Józsi bá’ súlyos beteg, Ildi néni 
másik iskolában tanít. Jancsi m�szaki tanárként kötötte – úgy t�nik, most már egy életre – életét az 
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iskolához. Három lánya közül kett� már érettségizett és eladósorba ért. Majdnem olyan szépek, 
mint az anyukájuk (volt). A rosszul fizetett tanárok és a nagycsaládosok anyagilag nehéz, emberi-
leg boldog életét éli. Áy Robi egy Ford Fiestát mentett át vagy privatizált. Lehet, hogy lízingelt? 
Szóval olyan ember, aki minden rendszerben talpra áll. A KISZ helyett, ma már egy gabonaipari 
vegyesvállalatnál vezet�sködik. Lánya els�s, felesége ny�gös. Balogh Öfe sem lett szebb attól a 
bukástól, ami majdnem megakadályozta részvételét a találkozón. A Tatabányai Bányánál földfe-
letti bányász, azaz meós. Élettársával 3 gyereket nevel, bár lehet, hogy az élettársa inkább négyet. 
Semmit sem változott. Bognár Géza volt a találkozó sztárja (legalább is a feleségem szerint). Jó-
kép�, jólöltözött, egy fehér BMW-el jár, minden n� álma. Sorban állnak a n�k ékszerüzlete el�tt. 
Men� aranym�ves. Könyvillusztrációi is jelennek meg. Két csapás volt az életében, mindkett� a 
biztosítóhoz f�z�dik. Egyszer � csapta be a biztosítót néhány ezer forinttal, egyszer pedig a bizto-
sító �t. A végeredmény jó néhány százezer forint kár egy gömbvillám látogatása után. Barhó Ja-
nó a jólfésült úriemberek közé küzdötte fel magát, a Politikai F�iskola elvégzése után. (Mégis 
csak érdemes volt elvégezni?) Ez utóbbi nem probléma, hiszen a mai menedzserek nagyobb része 
is ott végzett, még az „átkosban”. A KÖGYÓ-ban a gyakorlati oktatást irányítja. Két szép gyer-
meke van. Er�s Picit 15 éve nem láttuk. Elt�nésének egyik oka, 1987-ben lefogyott 70 kilóra. 
Ekkor már ismer�sei sem ismerték meg. Rózsa Gyuri m�sorában szerepelt, mint dupla vagy sem-
mi. Felszámolták a SZIM-et, munka nélkül maradt. Felszámolta agglegény életét. 1991-ben meg-
n�sült, már 3 éves! lánya van. A zenei életb�l a dobszintetizátorok kiszorították. Ennek ellenére jó 
kedély�, mint régen. 

Én, Fülöp Feri az Ikarus süllyed� hajóján evezek osztályvezet�ként. 7 éves lányom és 4 éves fiam 
szórakoztatására gyerekdalokat írok. Szeretek biciklizni, kertészkedni, szakkönyveket gy�jteni, 

olvasni. Még vár egy nagy 
kaland: a családi ház építkezés. 
Gyuricza Sanyi: Szerencsés 
ember, állítja magáról. A 
munkában megtalálja számítását- 
jó keresked�. A zenében jól 
kifejezi érzéseit- jó zenész. 
Önbizalmát az Amway -láz 
megnövelte. Felesége megérti 
törekvéseit. Fia, lánya imádja. Ha 
öt év múlva nem lesz egy Jan 
Hammer, néhány nagylemezzel, 
akkor tévedtem. Illés „Keszeg” 
Laci egy angol gentlemannek 
álcázta magát. Mint egy szigorú 
adóellen�r, úgy tért vissza 

közénk. 10 évig egy tsz-ben dolgozott, de ez nem látszik rajta. Most két éve egy Duna menti pap-
rikamalom rendbehozását és üzemeltetését irányítja Kft-vezet�ként. Kislánya másfél éves. Biztos 
hogy Kátai Kampó bajusza volt a legnagyobb a találkozó résztvev�i között. A KÖGYÓ-ban 
nyomja a három m�szakot, ahelyett, hogy egy rock zenekar menedzsere lenne. 2+1 fia van. Sze-
rintem vannak még benne tartalékok. Kmotrik Pisti még mindig tud meglepetést okozni. Bár aki 
ismeri, tudja, az lenne a meglep�, ha nem lenne meglep�. Szóval, otthagyta Pest büdös belvárosát, 
és családjával a Nagykunság egy kies, de nyugodt pusztájára költözött, Kunadacs mellé. Az, hogy 
hat hold földdel miképp fog boldogulni, a jöv� nagy titkai közé tartozik. A varrást még nem adta 
fel, és újra tanítani fog a falu iskolájában. Lányai 7 és 12 évesek, négy kutyája van. Kucsera arany 
lábairól néhány napja vették le a gipszet. Nélküle és Tüske nélkül nem mertük a hagyományos fo-
cirangadót vállalni, a vereség biztosnak ígérkezett. (Bár a „C” osztály is csak kilókban er�sített.) 
Számítástechnikával foglalkozik a SZÜV-nél. Focitudását 11 éves fia örökölte. Hobbikertel… 
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Miskey men� üzletemberként, Opel Omegával érkezett. �sz hajszálai és arca ráncai már jelezték, 
egy 120 f�s építési vállalkozást nem könny� irányítani. Azt hiszem, elégedett ember, hiszen taná-
rainak mára bebizonyította, rosszul értékelték. 22 éve n�s, lánya érettségizett, fia már katona. 
Pilling Zolin se látszik, hogy már 17 éves lánya és 9 éves fia van. Szolid és szerény, jóindulatú fi-
atalembernek néz ki. Élete egyszer�, de kiegyensúlyozott. Keményen dolgozik a vonalon, de meg-
teremtette családja számára a biztos anyagi hátteret. Répási Józsi már boldogtalanabb, mert úgy 
érzi, kizsákmányolják. Önálló tervez�ként napi 10-12 órát dolgozik otthon. A szakmában jó híre 
van. A hajszát 11 éves lányáért vállalja. Még mindig radikális nézeteket vall, nem az a szende kis 
jó tanuló, ahogy az emlékeinkben él. Szloboda Lacit még mindig a Mez�gépnél kavar, mint érté-
kesítési vezet�. Közben nyomja a családi vállalkozást, Bt, Amway, mindennel próbálkozik, ami-
nek pénzszaga van. Gyerekei 7 és 14 évesek. Tauber Gyuri a Brikettgyár tönkremenetele óta biz-
tosabb munkát keresett. Palackos ital-keresked� és szállító. Most kocsmát épít. Jó üzletnek látszik, 
mert öt év múlva is isznak majd az emberek. Dorogon meg f�leg. A húrokat náluk is a fia pengeti 
tovább. Mellesleg iskolánkban öregbíti apja rossz hírét. Tyukodi Imir�l 20 évvel ezel�tt ki gondol-
ta volna, hogy két Kft, néhány Bt, Rt tulajdonosaként arat az értékpapírpiacon. Nagy üzletember, 
vagy nagy szélhámos. Ez öt év múlva biztosan kiderül. 13 éves fia és 10 éves lánya van. Varga 
Béla az utolsó tsz- tag. Úgy is néz ki, mint egy parasztgazda. Nagyhangú, nagybajuszú. Egy 14 
éves fia van. Estefelé beállított Répánszky Géza, a maga szerény, csendes, alig észrevehet� mód-
ján. Hallottunk híreket azokról is, akik valamilyen okból nem jöttek el. Lukács Jenci valahol a 
nagyvilág óceánjain hajózik. Bognár Zoli ki tudja,miért nem jött, pedig sikeres faipari vállalkozó. 
Ezt Varga Jancsi kerítése is tanúsíthatja. Csordás Laciról az a hír, hogy három gyereke van,és 
építkezik. Benis Ferkót a Székesfehérvári SZIM anyagosztály- vezet�jeként látták utoljára. Slavó 
a családjával küszködik. Szekér Jen� gaztetteir�l híres!? Budai Németországban él. Knorr Vili 
három éve Hollandiában telepedett le tervez�ként. Második házasságában él, fia 3 éves. Tóvízi 
Tüskét egy sajnálatos üzemi baleset tartotta távol. A TVM-nél dolgozik immár 20 éve. A fociban 
még mindig szép sikereket ér el. Lányai 9 és 4 évesek. Boldog, mert rózsaszín szemüvegben látja 
a világot. Kehes, Hundzsa, Jillich, Tisócky – No comment. Egy kellemes meglepetés. 22 év után 
Kovács Lacika nyomára bukkantam. Tiszakécskén sikeres üzletember, nagykereskedelmi Kft-je, 
több üzlete van. Ági Sanyi nem is sejtette, milyen jót tett vele, mikor kirúgta a suliból. Visszatérve 
a találkozóra. A délutáni meccs helyett Varga Jancsi vezetésével egy kis felfedez�úton vettünk 
részt hajdani oskolánkban. Büszkén mutatta meg az új számítástechnikai kabinetet. Az esti vacso-
ra finom volt. Utána a baráti beszélgetések kellemesek voltak és tanulságosak. A buli hajnalig tar-
tott. Aki eljött, nem bánta meg. 

Epilógus: Az a 20 évvel ezel�tti önbizalom, amivel osztályunk nekivágott az életnek, mára öniga-
zolást nyert. Mi vagyunk a legszebbek, legokosabbak, és a legjobb fejek, – hittük egykor, még ha 
nézeteinkkel tanáraink nem is értettek egyet. A legtöbben, persze még nem tudták akkor, hogy mi-
lyen úton, módon fogják az életben többre hivatottságukat bizonyítani. Valószín�leg, nem azok 
akartak lenni, akik végül is lettek. Ige, mert az a hosszú hajú beatzenész ideál mára elavult. „Bár-
mily hitvány volt is eszmém, akkor mégis lelkesített” – írja Madách. Az önmagunkba vetett hi-
tünk, egészséges önbizalmunk átsegített az útkeresés nehézségein, és itt, most meger�sítést nyert: 
az esztergomi négy év meghatározó, biztos alapot adó id�szaka volt életünknek. Ma már mi va-
gyunk az élcsapat. A húzóemberek, akik vállukra vették az üzlet, a család vezetésének terheit, fe-
lel�ségét. A találkozás arról gy�zött meg, ennek a feladatnak megfelelünk, az élet vizsgáján jó je-
gyeket szereztünk. Végül azt kívánom mindenkinek, csak így tovább. 

Minden jót, mindenkit üdvözöl: Fülöp Ferenc 

Ui.: Fiúk, senki sem feledkezzen meg a 25 éves találkozóról 1998 júniusában. Mindenkit szeretet-
tel várunk vissza! 
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A Strázsa -hegy mögül kigördül a nap vakító korongja, hogy örök útját bejárva az esztergomi me-
dence felett, estére a Duna hullámai h�tsék le a ragyogásban elfáradt testét. A hegyek gy�r�jében 
a síkság szélén még áll az iskola, ahonnan körbetekintve látjuk a várost, Esztergomot, a felh�kön 
lebeg� Bazilikával. Nem messze a Vaskapu sziklái magasodnak. Az oroszok nyomában benyomu-
ló japán autógyár kéményei ontják a festékg�zöket. A kesztölci sziklák tövében a mocskos bá-
nyászváros, Dorog harapdálja a hegy oldalát, hulladékéget�je mérgezi a Gete- hegy leveg�jét. To-
kod, Tát után szemünk a kenyérmez�i síkságra ér, mögötte a Duna, túlsó partján már Szlovákia, 
Párkány magas házai, gyárkéményei. Huszonöt éve hagytuk itt ezt a csodálatos tájat, és most 
1998. június 27-én visszatértünk, hogy a múlt kulisszái közt felidézzük az együtt töltött szép éve-
ket. 

Következzenek azok, akik eljöttek: Balogh Öfe: Sikeresen kombinálja a biztonságot és a kocká-
zatvállalást. Munkahelye 25 éve ugyanaz, min�ségi ellen�r (mindig is kritikus szellem volt) Csa-
ládi formája 3+2, azaz 3 feleség+2 lány=18 és 8 évesek. Egy családi ház átépítésen is túl van, de 
ez nem látszik meg rajta. Vidám, lezser, mint mindig. Hobbija a rejtvényfejtés és a kártya. Ez 
utóbbi tette lehet�vé, hogy Európát keresztül-kasul megismerje. Barhó Janó: Elévülhetetlen ér-
demeket szerzett a 25 éves találkozó szervezésében és lebonyolításában. Még a nehézségek, inkor-
rektségek sem akadályozták meg a sikerben. A T�zsdén is jól men� Richter Rt.-nél a gyakorlati 
oktatás irányítója. Felesége az OKTÁV-nál dolgozik, ennek köszönhet� a találkozó jó feltételei-
nek biztosítása, amit köszönünk, és remélhet�leg 5 év múlva is igénybe vehetünk. Büszke fiaira: a 
nagyobbik cukrász, a kisebb általános iskolás. Janó kellemes meglepetésként a BOX együttes éne-
keseként debütált, sikerrel. Bognár Géza: Ötvös, ékszerész, építési vállalkozó, adományozó, a tár-
saság ásza, gitárvirtuóz, életm�vész. Szóval: sikeres, szép és gazdag. Szakmájában szép eredmé-
nyeket ért el, büszke külföldi ékszerkiállítására. Anyagi sikereit jó magyar szokás szerint az adó-
hivatal és a szomszédok értékelik a legtöbbre. Az elmúlt 5 év alatt a 3. házat építteti. (építeni ne-
hezebb lenne) Lelkiismeretét a „Szív a szívért” alapítvány támogatásával nyugtatgatja. Fia már 19 
éves. Géza még mindig fiatalos, sportos. A rajzolást most szünetelteti, helyette klasszikus gitáro-
zással tölti szabadidejét. A Box együttes szólógitárosaként újra a régi szép id�ket varázsolta elénk. 
Egyszóval a feleségem még mindig elmondhatná: „hogy én miért nem a Bognár Gézához mentem 
feleségül?” Én, Fülöpke: A középszer�ség mintapéldányaként elmeséltem, milyen változásokon 
ment keresztül az életem, szemléletem az elmúlt 18 év alatt, melynek f� fordulatait, mint utólag 
kiderült a feleségem idézte el�. A nagy, rendszerváltásban az IKARUS hajója csak léket kapott, de 
nem süllyedt el. Középvezet�ként felvállaltam a gyár m�ködtetését. Kikapcsolódásként családi 
házunkat újítgatom fel, és kertészkedem. A napi sikerélményeim megvannak, de általában túlter-
vezem magam, nem jut elég id� a pihenésre, lazításra. Timi lányom 12 éves, és jól tanul, Tomi fi-
am 9 éves, és most a világ legjobb focistájának készül. Tüskével együtt vallom: Jó egészség, jó 
közérzet és jó barátok. Igyekszem id�t szakítani a találkozó szervezésére, megörökítésére és a csa-
pat összekovácsolására. Talán egyszer még egy kicsit rendszerezettebb és b�vebb terjedelemben 
szeretném felidézni a „Legendás IV. B-73-ból” emlékét. Gyuricza Sanya: � is azok közé sorolja 
magát, aki igyekszik az élet újabb és újabb oldalait megismerni, újfajta megközelítésben szemlélni 
saját életét. Az üzleti élet hullámvölgyei között igyekszik családjának biztos alapokat teremteni. 
Véleménye szerint az ember annyit ér el, amennyit hajlandó érte dolgozni (végre egy ember, aki 
nem másokat hibáztat.) Kiköltöztek Domaszékre, egy csendes falusias környezetbe, ahol teljesült 
régi álma: egy saját zene stúdió. Feleségére, fiára, lányára büszke. A Szegedi Drink Panthers 
együttesben slágerzenét játszik, amib�l mi is profitáltunk, hiszen briliáns basszusjátékával, a ze-
nekari felszerelés biztosításával, biztos alapot teremtett a Box együttes játékához.  Sajnálom, hogy 
a zene szeretetét, m�velését nem sikerült még f�állásban az élete részévé tenni. Abból megélni, 
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amit szeret és tud. Illés Keszeg Laci: Rájött arra, miért dolgozzon mások helyett, mások zsebére. 
Így egyszemélyes vállakózó lett, ahol jól kamatoztatja 20 év alatt megszerzett szakmai tudását, 
mez�gazdasági gépekhez szállít alkatrészeket. Precíz és alapos, jó kapcsolatokat épít ki, sok isme-
r�se van. Az egykori szolid, gátlásos, zárkózott kisfiúnak most saját magát kell eladnia, nyitottnak, 
rámen�snek, keménynek kell lennie, és ez sikerül is. Bogyiszlón él a feleségével, kislányával. 
Irigylem a Káli -medencében eltöltött gyermekéveit. Csodálatos vidék, ajánlom minden Balaton 
környékén kirándulónak. Lukács Jenci: Aki osztályunk Nemecsekéb�l n�tte ki magát egy sze-
mélyben osztályunk Colombusává és Marco Poló-jává. Helyettünk is felfedezi és bejárja a világot. 
Amerika -Mexikó-Szingapúr útvonalon úgy közlekedik els�gépészként, mint Kehes a Zsámbék-
T�k-Perbál helyközi vonalon buszsof�rként. 6-8 hónap a tengeren, utána 3-4 hónap itthon. 89'-ben 
megn�sült (ez elég ok a visszatérésre) az itthon töltött hónapok szép emlékei egy öt és egy másfél 
éves kislány. A csúcs 62 nap a tengeren kikötés és n� nélkül. Büszkék vagyunk rád, hogy megál-
lod a helyed és terjeszted jó hírünket. Miskey Sanyi: Gyuricza állítását igazolandó � el is érte, 
amit akart, mert nagyon akarta. A legkeményebben és a legsikeresebben hajtja a munkát és a 
pénzt. Ezt vállalja is, büszke anyagi céljaira és sikereire. Épít�ipari vállalkozását 40-50 f�vel m�-
ködteti. Biztos egzisztenciát, szép házat, nyaralót épített fel. Feln�tt fiának, lányának lakást vett. 
Európai körúton járt. F�iskolás fia számítógépes programjaival lassan túlszárnyalja apját. Sanyi a 
munka mellett befejezte a f�iskolát is. Vannak még tervei, és ahogy kitartását, elszántságát már 
huszon éve is a hóban futással, ezres súlyzózással bizonyította. Biztos vagyok benne, öt év múlva 
újabb sikerekr�l fog beszámolni. Szekér Jenci: Egy újabb zseni bukkant fel a legendás IV. B-b�l 
25 év után. Az élet ismer�je és m�vel�je, aki gyorsan a csúcsra ért. Szakmai ismeretek helyett az 
emberi kapcsolatok kiépítésének jelent�ségét ismerte fel és alkalmazta ösztönösen. A tatai h�t�-
gépgyártásban kereskedelmi vezet�ként, kés�bb saját KFT-ben autóimportban dolgozott. Megélt 
nagy sikereket és nagy bukásokat, de mindig talpra állt. Nagyobb dolgokat és összefüggéseket ta-
pasztalt, mint mi, és másként látja az életet. Most újra padlót fogott, és belefáradt az üzlet küzdel-
meibe, de nem hal éhen. Ami neki cs�d, az nekünk elérhetetlen. Felesége sikeres kozmetikus, fiai 
5 és 15 évesek. (Tanáraink figyelmébe ajánlom „Hogyan neveljük gyerekeinket?”eszmefuttatását. 
Példája is bizonyítja, a szakmai tudás önmagában kevés, az életre is nevelni kell. Ezzel egyedül 

Búza Józsi bá' próbálkozott.) Szloboda 
Laci: Az élet iskolájában � is jobb je-
gyeket szerzett, mint hajdan gépelemekb�l, 
pedig most ezzel foglalkozik. Búvárszi-
vattyúkat és alkatrészeket ad el egy fiával 
közös vállalkozásban. A Mez�gép-nél 
megfúrták, az állásvesztésbe belebetege-
dett, de az AMWAY-nél felszedett lelke-
sedéssel és önbizalommal bele mert vágni 
a vállalkozásba. Az üzlet bejött, szép ház, 
szép autó, sok munka. Felesége fodrász. 
Lacinak is sikerült a tanári beskatulyá-
zásból kitörnie, és megmutatni mire képes. 
Tauber Gyuri: Még mindig csendes, 
rendes, megbízható jó fiú. Ez a magya-

rázata, hogy az üzleti életben kudarcra van ítélve, no és az,hogy a multik felfalják a kishalakat. 
Vágya pedig teljesült, felépítette a kisboltot és a kocsmát, de a remélt bevétel elmaradt, csak a sze-
rény megélhetésre futja. Következ� vágya, hogy a fiai fogják eltartani (közbeszólás: jó messze 
maguktól), legalább is önmagukat. 24 éves f�iskolás fia a gitározást, 18 éves fia a focitudást örö-
költe apjától, a Rába ETO II-ben focizik. Tóvízi Tüske: Egy újabb rendes ember, aki nem viszi az 
életben semmire, de ez nem okoz neki problémát. Jó példa arra, hogy szerényebb anyagi lehet�sé-
gekkel is lehet valaki boldog, ha felesége elfogadja a tényeket, ha van két szép lánya, ha focizhat 
kedvére, ha az élet minden apró örömét észreveszi és értékeli. Jelszava: Kiegyensúlyozott családi 
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élet és jó egészség. Ha már nem lett sexológus vagy pszichológus, azért még a szép lányokat meg-
nézi a strandon. Gyerekeinek az anyagiak helyett, legalább fejben átadható dolgokat igyekszik biz-
tosítani. 25 évig a három m�szakot nyomni a Vegyi M�vekben nem leányálom, de jó kedéllyel ki 
lehet bírni. Tyukodi Imre: Az öt éve felvetett kételyeimre a válasz az, hogy itt van. Az üzlet 
megy tovább. Most már nyugdíjpénztárakban is érdekelt. Nemrég készült el 40 milliós irodaháza. 
Bár ezt mások mondják el helyette, nem dicsekszik, szerény. Fogalmam sincs, honnan ez a tudás, 
az üzleti érzék. Lehet, hogy mi ismertük félre az értékeit, képességeit? Mindenesetre nagy változá-
son ment keresztül, talán tudunk még t�le tanulni. Veszprémben él, fia érettségi el�tt áll. Kíván-
csian várom a következ� találkozót, hogy választ kapjak további kérdéseimre. Varga Bélus: Aki-
nek a feje lágya sose n� be. Legalább is feleségei ezt állítják róla. Mint utolsó tsz- tagnak már nem 
jutott a privatizálandó vagyonból. Így munkahelyet, lakhelyet és feleséget váltott. (Ehhez néha ne-
kem is lenne kedvem, de nincs hozzá elég bátorságom.) Most Mogyoróbányán él egy csodálatos, 
csendes kis völgyben a hegyek között. A Providencia Biztosító területi vezet�je, és megszerette 
ezt a munkát. Szent ígéretet tett, hogy bennünket nem szervez be, és nem él vissza az osztálynév-
sorral sem. � is egy jó példa arra, mindig újra lehet kezdeni. Varga Jancsi, osztályf�nökünk: � 
szemlélteti azt, öt év múlva milyenek leszünk. A magasságunk és a hajunk már nem fog n�ni. A 
kondíciója irigylésre méltó, a focimeccs egyik legjobbja volt. Erre Magyarország legszebb nagy-
mamája mellett, azt hiszem, szüksége is lehet. Az iskolával lazuló kapcsolata az � életében is gyö-
keres változást sejtet. Jelenlegi alpolgármesteri állását, �szt�l remélhet�leg polgármesterségre cse-
réli. Ezek után joggal mondhatja: „Tokod népét fogom, nem középiskolás fokon, taní-tani”. Lá-
nyaira is méltán büszke. A nagyobbik 23 éves tanárn�, 3 éves fia van. A kisebbik a virágkötészet-
ben szerez országos sikereket. Végül elmondta, hogy eddigi négy osztályából mi vagyunk a leg-
jobbak, és ezt mi el is hisszük neki. Kovács Lacika: Buli közben beugrott egy kicsit vokálozni a 
Box együttesbe. Ennél nagyobb részt is vállalhatott volna a találkozóból. Akik utoljára egy ked-
ves, barna kisfiúként látták, igencsak meglep�dtek: télapós �sz szakállán, bajuszán. Egyedül mo-
solygós szemei árulták el. Biztos van oka mosolyogni, ha üzletei jól mennek. A távolmaradókról 
is essen néhány szó: Áy Robi: Komáromban, a malomiparban dolgozik. Elfoglaltságára jellemz�, 
hogy a találkozóra sem jött el, pedig megígérte. Benedek: Az iskola szomszédságából a legnehe-
zebb eljutni a találkozóra? Benis Fecó: Többször beszéltünk telefonon. Hangja kicsit morcos, fá-
radt, kedvetlen. Székesfehérváron a SZIMFÉK- nél osztályvezet�. Érdekes megfigyelés, hogy osz-
tályunk legjobb tanulói középszer� beosztottként hagyják magukat kizsákmányolni, lassan ara-
szolnak a szamárlétrán, pedig lehetett volna a találkozó egyik meglepetése. 5 év múlva számítunk 
a visszatérésére. Bognár Zoli: Ha egy sikertelen ember nem vállalja a találkozó nyilvánosságát 
megértem, de Zoli is messze túlteljesítette az elvárásokat. Mindig benne volt minden balhéban, 
buliban, igazi közösségi ember volt. Remélem, jól van, és nem változott meg annyira, hogy legkö-
zelebb kimaradjon a BOX együttesb�l. Budai Balázs: Az utolsó disszidensként 1988 óta Német-
országban él. Egy levesporgyárban kavarja a… (szóval nem � a vezérigazgató) Gyereke nincs, 
élettársa tavaly halt meg. Gyakran jár haza Dorogra rokonaihoz. Most egy betegség tartotta távol. 
Hazatelepülni egyel�re nem szándékozik. Csori: Olaszliszkán él 3 gyermekével, feleségével, 
anyósával. A közeli honvéd üdül�telepen századosi rangban m�szaki vezet�. Hogy ez számára is 
üdülés-e, legközelebb megtudjuk. Mindenesetre az élet nehezebb oldalát is megismerte, felépített 
egy családi házat, és belerokkant a dereka. Most a ribizliszüret jött közbe. Az általa küldött finom 
tokaji borokat egészségére elfogyasztottuk, és külön köszönjük. Er�s Pici: Váratlan távolmaradá-
sa els�sorban a dob mögött okozott pótolhatatlan veszteséget. Esztergomban dolgozik egy elekt-
romos boltban. Akik látták, azt mondják, olyan, mint régen: Dupla. Hundzsa György: Igyekszik 
mindent megtenni, hogy elfelejtsük. Semmi életjelet nem ad, bár Esztergomban él. Lehet, hogy az 
a négy év számára csak egy rossz emlék? Jillich Robi: � is Esztergomban él, és ha csak fele olyan 
kíváncsi ránk, mint mi rá, legközelebb eljön. Kátai Kampó: � is közénk tartozik, bár ennek nem 
mindig érzi szükségességét. Bevallom, � és Kehes az, akit�l többet vártam középiskolás vezet� 
egyéniségük alapján. Biztos vagyok benne, valamilyen módon a lehet�ség még ma is bennük van, 
csak ezt nekik is el kell hinni. Kmotrik Pisti: Azt mondja, Kampóval eljött volna. Jelenleg is 



A legendás IV. B története 1969 … 2003  EMLÉKKÖNYV
  

69. oldal 

Alsóadacson él egy tanyán idillikus környezetben. Nincs is szándéka változtatni. Munkájában is 
váltott, évek óta a biztosítónál dolgozik. Emlékszem, régen pszichológus akart lenni. Most ennek 
egy széls�séges, üzleti változatát �zi: emberekkel bánik, kapcsolatokat épít. Elégedett munkájával, 
jól érzi magát. Lányai 12 és 17 évesek, �k már jobban vágynak a városba. Knorr Vili: Egy hosszú 
részletes telexben üzent, és elküldte jókívánságait Hollandiából. Szakmai karrierje szépen halad, 
olajgéptervez�. Beilleszkedett az ottani életbe, de évente jár haza. Még mindig precíz, alapos, jól 
megfontolt tervekben tervezi tudatosan az életét. Gondolatban velünk volt. Fia 8 éves. Répánszky 
Géza: A közelmúltban nagy csapás érte elveszítette munkahelyét. Innen üzenjük, lesz ez még jobb 
is. Élettársával kapcsolata régi, de gyerekük még nincs. A számítógépek világában éli ki hobbyját. 
Reméljük, 5 év múlva újra egyenesben és velünk lesz. Slavóczky: Van, aki Fert�dön látta, van, 
aki fert�ben. Bognár Géza támogatja rendszeresen, és szó szerint is. Szociális munkás (utcasepr�), 
és az alkohol rabja. Egészsége megrokkant, élete kilátástalan. Pilling SP: 3 m�szak az üveggya-
potgyárban. Vállán a család mindennapi gondja. Fia 14, lánya 22 éves. Egyszer� átlagember, 
anyagi gondokkal, de ez nem ok, arra hogy ne vállalja fel saját magát egy találkozón. Benne is 
sokkal több van, és ennek nem feltétlenül üzleti sikerben kell jelentkeznie. Elég, ha csak jól érzi 
magát! Répási Józsi: Még mindig az ötödiken tervezi a vágóhidakat. Szakmailag sikeres, csak 
éppen nem becsülik meg eléggé. Ha a buták bátorságával belevágott volna valami vállalkozásba, 
már � zsákmányolhatna ki másokat, de � okosabb ennél. Most Németországban járt üzleti úton. 
Szilágyi Miki:-t a találkozó utáni hétf�n láttam viszont Zsámbékon, reggel 8 kor, egy busz volánja 
mögött. Útban a Balaton felé megálltunk templomromot nézni, kiflit venni. Vannak még véletle-
nek. Kicsit kopott a haja és a bajusza. Büszke lányaira. Legközelebb eljön, megígérte. Tisóczky: 
Szegeden él. A SZETÁV-nál laboros. � volt, aki legel�ször érdekl�dött a találkozóról. Ennek el-
lenére sose jön el, pedig Szloboda szeretett volna találkozni vele. Röviden az eseményekr�l: A be-
szélgetésre igen kevés volt a két óra, de a focimeccs miatt be kellett fejezni az élmények felidézé-
sét. A C osztály csapatát (Oravetcz, Pálosi, Rigó, Varga Jancsi) csapatunk (Tóvízi, Tauber, Gyuri-
cza, Fülöp) fölényesen verte 12:5-re. Az esti vacsora az OKTÁV éttermében, bens�séges hangu-
latban, gyertyafénynél folyt. Tanáraink is megtisztelték jelenlétükkel az eseményt. (Korrech Fe-
renc, Tóth Kálmán, Koós Károly, Ipolyi Sándor, Ági Sándor, Porubszky István, Varga János) 
Bognár Géza az osztály nevében egy arany nyakláncot nyújtott át osztályf�nökünknek emlékül. A 
finom vacsora után baráti beszélgetésekkel, tánccal és a Box együttes (Bognár G, Tauber, 
Gyuricza, Barhó, Kovács L) zenéjével múlattuk az id�t. A buli reggelig tartott. Aki eljött, nem 
bánta meg, aki nem jött legközelebb próbálja meg. Epilógus: Amikor 5 évenként visszatérünk haj-
dani iskolánkba, az életb�l vizsgázunk. Azokkal az elképzeléssekkel szembesülünk, amikkel elin-
dultunk, amiket 5 évente újragondolunk, átfogalmazunk. Kell ez a kontroll, a szembesülés, vállal-
ni kell a felel�sséget tetteinkért, életünkért. A mérlegre nem csak az anyagiakat kell tenni. Min-
denkinek meg kell találnia saját kategóriáját, mércéjét. Ki miben a legjobb? Ki a legjobb szakem-
ber? Ki a legboldogabb? Ki a legviláglátottabb? Ki a legfiatalosabb? Ki van a legjobb kondíció-
ban? Példamutató, ösztönz� szerepe van a találkozónak. Fontos a múlt emlékeinek ápolása, de 
legalább ilyen fontos a jöv� tudatos alakítása. Legyen bennünk vágy, elképzelés, élni akarás, kitar-
tás, munkabírás, elégedettség, sikerélmény és büszkeség. Ha a mindennapi élet taposómalmában 
csak megyünk a megszokások kitaposott útján, ötévente álljunk meg, lássuk mások szemével a sa-
ját életünket, lássuk mások életét, mások szintjét, lehet�ségeit, hogy ezáltal mi is változtatni tud-
junk, a jobbra törekedjünk. A legendás IV. B szelleme bennünk is él, és átsegít az élet útveszt�in, 
er�t ad a harchoz tovább. Kívánok ehhez jó szerencsét! 

Fülöp Ferenc 
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Öt évvel ezel�tt, 1998-ban a 25 éves találkozón tettem egy meggondolatlan ígéretet, összeállítok 
egy emlékkönyvet a legendás IV. B történetér�l. Felbuzdultam a találkozókról írt összefoglalóim 
sikerén. A GAMF-on szereztem egy kis gyakorlatot az újságkészítésben, s erre támaszkodva meg-
jelentettem néhány újságot gamfos öregdiákoknak. Úgy gondoltam megpróbálom összefoglalni 
annak a varázslatos négy évnek a lényegét, mikor gyerekekb�l feln�tté váltunk. Akkor alakult ki 
személyiségünk, tele voltunk önbizalommal, világmegváltó tervekkel. Er�snek, szépnek, okosnak 
láttuk magunkat, s nem értettük tanáraink ezt miért nem méltányolják. Az érettségi után rakéta se-
bességgel vágtunk neki a világ meghódításának. Ez a lendület más-más távolságra volt elég, foko-
zatosan elfogyott. Végül besimultunk, megtörtünk mi is, olyanok lettünk, mint a többiek. 

Az emlékkönyv els� része egy szubjektív visszaemlékezés, amit a 25 év torzít. Néhány összefüg-
gést pedig tisztábban látok ilyen távolságból. Reméltem, hogy ti is elmondjátok, leírjátok néhány 
emléketeket, élményeiteket. Ezzel érdekesebb, többszín� lett volna a könyv. Bevallom, csalódást 
okozott, hogy másokban nem nyílt meg az emlékek zsilipje. Ezért folyamodtam ahhoz a vitatható 
megoldáshoz, hogy régi naplóbejegyzések, levelek felidézésével korh� képet fessek rólatok. 

Öt évvel ezel�tt, bár igen romos állapotban volt, nem gondoltuk, hogy iskolánk hamarosan meg-
sz�nik. Ennek pontos okát még ma sem ismerjük, de kár volt érte. Azok a nemzedékek, akik fel-
n�ttek itt, biztosan hiányolni fogják még sokáig. Mindannyian, akik köt�dtünk hozzá, azóta úgy 
érezzük, mint egy közeli hozzátartozó elvesztését. Már nincs, de a szívünkben mindig élni fog. Ez 
a kis emlékkönyv emléket állít hajdani iskolánknak is, mely most már csak bennünk él tovább. 

Ezzel a törekvéssel az iskola 50 éves fennállása tiszteletére kiadott, Kornreich Feri bácsi szerkesz-
tésében megjelent évkönyv is próbálkozott. Ebb�l idézünk fel néhány oldalt az iskola története fe-
jezetben és kicsit b�vebben a készül� CD-re is válogatni fogunk. 

Az emlékkönyv elkészült, de nem fejez�dött be. Ezt a történetet ezután is az élet írja tovább. Ré-
pási Józsival közös tervünk, hogy egy adatbankot hozunk létre, melyben összegy�jtjük az osztály-
lyal kapcsolatos anyagokat. A mai számítógépes lehet�ségek segítségével feldolgozzuk, és az In-
ternet segítségével hozzáférhet�vé tesszük mindenki számára. Hihetetlen mennyiség� írás, rajz, 
fénykép fér fel egy CD-re, melyen interaktív szerkesztéssel, zenei aláfestéssel, impozáns bemuta-
tót tud Józsi varázsolni. 

A találkozóra talán megjelenik ez az emlékkönyv, bár példányszámban és nyomdai kivitelben az 
anyagiak miatt korlátozott. Remélem, a találkozó után néhány hónappal, kiegészülve a 30 éves ta-
lálkozó történetével és a t�letek kapott újabb anyagokkal megjelenhet a CD is. 

Ehhez várjuk az erkölcsi és az anyagi segítséget. 

Búcsúzik a szerkeszt�: Fülöp Feri. 

  

Ui.: Ne feledjétek a legendás IV. B története folytatódik… 
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A zseniket mindig utólag ismeri fel koruk. Így történt ez 
Kehes Mesterrel is, tragikus sorsú osztálytársunkkal. Nagy 
egyéniség volt, tele álmokkal, szabadságvággyal, útkereséssel. 
Azok a 70-es évek nem igazán kedveztek a 68-as hippi kultúra 
követ�inek. Vele is az történt, mint sok más lázadóval. A 
társadalom ellenállása nem adott szabad teret elveinek. Majd a 
családi élet kötelezettségei a mindennapi élet igájának 
felvételére kényszeríttették. Lassan betört és elkedvetlenedett. 
Végül pótcselekvésként, menekülésként az alkohol maradt. Ki 
tudja mi történt, de nem volt szerencséje. 

Önmegvalósítása 
a középiskolás 
évek alatt két területen csúcsosodott ki. Els�sorban jó 
fej volt, mely szerepében példát mutatott nekünk a 
n�k rámen�s meghódítására. Sikereit numerákban 
mérte, és ez több volt, mint az osztály többi tagjának 
összesen. Másrészt népi humorista volt, beszólásait 
nem �rizte meg az utókor, de rajzaiból maradt ránk 
néhány. Ezek a karikatúrák egy �stehetség spontán 
megnyilvánulásai: tömörek, lényegre tör�en kifejez�-
ek és nagyon eredetiek. Talán a harmadik osztályban 
alakult ki az a szokása, hogy az órák unalmának 
el�zésére, vagy a feleltetés feszültségének levezetésé-
re kis papírdarabokra az aktuális órai anyagokat kom-
mentálta, vagy életünk eseményeit megörökítette. A 

legdrámaibb pillanatban, ha bökdösést éreztem a hátamban, már tudtam, hogy Kehes csúsztatja 
el�re a pad alatt kis üzeneteit. A kibontás után alig tudtuk Gyuriczával együtt elfojtani a röhögést, 
annyira találóan rajzolta le a poénokat. Sajnos, csak késön kezdtem el gy�jteni ezeket a rajzokat, 
ezért csak töredéke maradt fenn munkásságának. (Bár lehet, hogy más is �rzött meg bel�lük.) 
Olyan feledhetetlen alkotások kallódtak el, mint a nagy matek egyes történetét megörökít�, „Jó 
lesz majd kilátónak” sorozat.  Kehes mesternek tudomásom szerint egyetlen tanítványa volt: Én! 
Be kell vallanom, hogy f�iskolás éveim alatt lenyúltam a Mester néhány témáját és stílusát. Ez 
úgy történt, hogy els�ben megismétl�dött néhány szituáció, mint pl. a csomagérkezés, matek 
egyes, mely illusztrálására és akkori szobatársaim kicsúfolására újra rajzoltam Kehes rajzait. Eze-
ket látták meg a Maró diákújság szerkeszt�i, és biztatásukra egyre többet rajzoltam. Karrierem te-
hát a Mesternek köszönhetem, akinek kés�bbiekben már csak figuráit és képi világát használtam 
fel, bár korán sem olyan spontán, mindent kifejez� módon, mint �. 

Az emlékkönyv mellékletében 7 oldalon adom közre újra a Mester m�veit, beszéljenek �k helyet-
tem tovább. Remélem, bennetek is felidézik azokat a vidám pillanatokat, mikor együtt kacagtunk 
egymáson és magunkon. 

(��,	���	�

A 70-es években elképzelhetetlen kincs volt egy Szmena 8-as fényképez�gép. Sajnos nem sok 
akadt bel�le, és nem is sokat fényképeztünk. Az akkori képek min�sége is rossz, mert a fotószak-
körön barkácsoltuk �ket. Mégis ezek az egyetlen hiteles és objektív bizonyítékai az eltelt éveknek, 

További karikatúrákat 
találsz a CD-n! 
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melyeket nem torzít a feledés és az emlékezet. Az emlékkönyv melléklete csak felidéz ebb�l va-
lamit. A készül� CD-re sokkal többet és sokkal jobb min�ségben szeretnénk feltenni. Biztos 
vagyok abban, nagyon sok használható kép fog még addig el�kerülni, és ezeket közre tudjuk adni. 

 

 

 
További képeket találsz a CD-n! 
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A legendás IV. B története 
A 30 éves érettségi találkozó Esztergomban 

 
 
30 év múlva 
 
 
Vége, végre. Vége ennek a négy évnek, amit így a vége felé már untam egy kicsit. Vége a 
IV. osztálynak is. Végre leérettségiztünk és vége már a bankettnak is. Végre ágyban 
vagyok! 
Hosszú volt ez a nap. A bankett a Kispipában és utána a bulizás. Nem gondoltam, hogy 
még Búza Józsi is eljön, hogy még egyszer, talán utoljára, elmondja a bölcsességeit 
útravalóul. Jól megnéztük a pohár fenekét. Éjfélkor kirúgtak a Kispipából, de  senkinek 
sem volt kedve ebben a feldobott állapotban hazamenni. Inkább l�dörögtünk még egyet 
Esztergomban, olyan búcsúzásképpen. Igaz, hogy jól elengedtük magunkat, de ki 
gondolta, hogy a rend�rök szinte lestek ránk. Szerencse, hogy Varga Jancsi és Ágota 
kezességet vállaltak értünk. Kár volt, mert hazafelé még elemeltünk néhány zacskós tejet 
az ABC el�l. Piszok hosszú volt a séta a koleszig. Közben majd elaludtam, le is 
szakadtunk a többiekt�l, Pisti, Kampó és én. Mire a koleszhoz értünk már néma csend 
volt, mindenki aludt. Nem keresgettük a portást, csak macska módjára fel az 
ereszcsatornán. Józanul ilyet nem tettem volna, mert tériszonyom van. A 
következményekkel se tör�dtünk, most már kirúghatnak, úgyis megyünk haza. Most végre 
itt vagyok az ágyban, és olyan fáradt vagyok, úgy zsibognak a lábaim, hogy nem tudok 
elaludni. Kicsit forog velem a világ, és mintha most egyszerre látnám az együtt töltött 
éveket. Furcsa, hogy most voltunk együtt utoljára. Eddig minden nap együtt ökörködtünk, 
holnaptól meg semmi, vége. Gyuriczával, Tüskével még biztos találkozom. Sp is eljön a 
nyáron hozzánk, talán Pisti is jelentkezik, de mi lesz a többiekkel ? Mit nem adnék érte, ha 
tudhatnám. A jöv�be vetni egy pillantást, mint Ádám a Tragédiában, hogy lássam miért 
küzdöttünk és szenvedtünk itt. Hol van egy Lucifer? 
- Ki szólít, ki hív? Egy hitetlen! Aki nem hisz a szellemekben, s ki csak azt fogja fel, mit 

sz�k agya megért. Tagadja az elképzelhetetlent, s most mégis segítséget kér. A nagy 
dolgoktól szédül, mert a tudás és halhatatlanság gyümölcseit még nem kóstolta. Ám 
legyen kívánságod, egy pillantást a jöv�be adok, elrepítelek oda, ahová akarod. 

- Tudni szeretném, hova vezet utunk, siker vagy boldogtalanság vár ránk, s hogy hová 
fordul a világ? Egy új századba, egy új évezredbe vágyom, legyek ott 2003 tavaszán. 
30 év múlva , már sikereink csúcsára kell hogy érjünk, ahonnan tisztán látjuk a múltat 
és a jöv�t egyaránt. 

- A sors könyvében minden meg van írva, mi történni fog. Nézd, fogd, most kezedbe 
adom. Ha odaérsz, fellapozhatod. Ez a legendás IV. B története, benne minden 
megtörtént dolog. Most odarepítelek, átugrod az éveket, s mindent látni fogsz, de 
mindent elfelejtesz, ha jön a hajnal, és a nap felragyog. S benned marad a kétség, az 
elrejtett titok, s ezután a valóság és képzelet közti keskeny utat kutatod. 

- Menj, találkozz a többiekkel, eltelt a 30 év, mint egy pillanat! 
* 

Igen, látom, itt vagyok újra. Ez az iskola, ott a kollégium. De micsoda pusztulás, már alig 
van vakolat a falakon. 30 év után az egész szinte rom, a gaz nagyra n�tt, rozsdás lakat a 
kapukon, minden bezárva, elhagyatott. Mi történt itt ? Talán teljesült egy bukott diák  átka 
?  Csak ennyi volt az egykor büszke, új iskola élete. Kinek állhatott az útjában ? 
De lám, az út túloldalán a régi iskola  szépen gondozott, Oktáv továbbképz� központ , 
hirdeti a felírat. A régi kollégium is f�nixmadárként átváltozott, Oktáv hotelként támadt fel, 
elegáns küls�t magára öltve, egykori sivár külsejét feledtetve. El�tte autók állnak. 
Trabantok, Wartburgok helyett most megannyi autócsoda, mind nyugatról érkezett. 



Kíváncsian lépek be a megújult épületbe. Belülr�l is új környezett fogad. A tágas el�tér 
csillog, ragyog. Kényelmes fotelek, drinkbár várja a fáradt utazót. A portás kedvesen 
fogad- Az osztálytalálkozóra jött uram? Foglaljon helyet, hamarosan jönnek a többiek is. 
Elindulok az egyik fotel felé, ahol csak most veszem észre, hogy egy apró, �sz kis ember 
kuporog. El�tte egy pohár ital, lábánál kopott b�rönd. Tágra nyílt szemmel néz rám: - Szia 
Fülöpke, én már itt vagyok. – Te, te vagy az Csori, ismerem fel egykori szobatársam, aki 
mi tagadás, alaposan megváltozott. Mi van veled?  - Tudod, már nyugdíjas vagyok, és 
lassan mindent elfelejtek arról a négy évr�l. Te alig változtál. – Ugyan már, én is 
negyvennyolc vagyok. Jönnek a többiek is, mindenkinek szóltál? - Igen. Remélem, 
mindenki eljön. Nézd, csak már ott jönnek a többiek! 
Az el�térbe toppan Balogh Karcsi, Szloboda, Barhó Janó, Tisó, Tüske, Kampó. Van, aki 
alig változott, és van, akire alig ismerünk rá. Varga Jancsi közeleg, oldalán, mint egy 
dáma, Szölgyén Márti lobog. Megtelik zsivajjal, élettel a társalgó. Villognak a vakuk, 
csattognak a fényképez�gépek, a videók. Jönnek egyre csak a B-sek, és néha egy-egy C-
s is felt�nik. Tanáraink, Ági Sanyi, Ildi néni is megjelennek. Barhó Janó a f�szervez� 
hangja vág rendet a teremben: Gyerünk át a régi iskolába, ahol leülünk az egyik teremben, 
és mindenki elmesélheti, hol és hogyan él. 
- 1971 szeptember elsején történt ugyanez: Ági Sanyi és egy szimpatikus , zömök, 

fekete hajú fiatalember bejöttek a terembe. Ági bemutatta �t: Varga János, leend� 
osztályf�nökötök, iskolánk régi tanulója. S most 32 évvel kés�bb, � vezényli a 
ceremóniát. Sorban felállunk, és beszámolunk róla, mit tanultunk az Élet iskolájában. 

- Áy Robi – most is els�- komoly és határozott, sorolja élete állomásait. A középiskolát 
kicsit elbliccelte, de kés�bb a mocsai pékségben és a katonaságnál rájött, jobban jár, 
ha tanul. Összeszedte hát magát és Szegeden az élelmiszeripari f�iskolát jó 
eredménnyel végezte el. A húsiparból gyorsan tovább állt és az emberiparban 
próbálkozott. Ambícióit a KISZ-ben érvényesítette, de tagadja, hogy a rendszer ezért 
bukott volna meg. / Ott a hetvenes években el tudtuk volna ezt képzelni, hogy a 
szocializmusnak egyszer vége lesz? Gondolta a fene ! / Ezután a Komáromi Malomba 
került, s neki is lett egy kis sütnivalója, privatizált és továbbtanult. Gödöll�n  
üzemgazdászként végzett, s így lett kereskedelmi igazgató. Jó üzleteket kötött, s nem 
járt rosszul, szerencsére erre, nincs sok tanú. Közben megn�sült, mint illik, lányai már 
15 és 17 évesek. Mi csak anyjukat láttuk, ki mellett Robinak nem sok szava lehet. 
Mocsa büszke nagy fiára, ezért polgármester lehetett, s reméljük 3 év múlva, csak 
folytatás következhet. A lelet: Robi sikeres eset! 

- Balogh Öfe, szinte még gyerek. Az életet egy kártyajátékkén éli meg. Jó lapra tette 
életét, ma már nem kockáztat, csak besöpri a nyereményt. Tatabánya az � hazája, és 
a bánya még mindig a munkahelye.  Jól fejlett kritikai érzékét / amit mi csak 
pimaszságként éltünk meg / már régóta min�ségi ellen�rként kamatoztatja. Egy 
feleség, egy élettárs után, megtalálta az igazit, ki elfogadja és szereti, kényezteti. Két 
lánya van. A nagyobbik negyedéves joghallgató / anyjától örökölte eszét , ez nem 
tagadható / Öfe új családi házba költözhetett, tengerpartra jár nyaralni. Teljesen 
boldog, bár  bevallja, nincs n�, kártya, és pia- / csak egy kicsit még hazudós – szól 
közbe régi barátja, Kucsera / 

- Barhó Janó a 30 év alatt megkomolyodott. Ehhez néhány �szes hajszál és néhány 
kiló hozzájárult. Azon kevesek közé tartozik, aki nem lett h�tlen,  a vegyi-gépészethez. 
A dorogi KÖGYÓ-nál kezdett és ma is ott dolgozik. Politikai F�iskolát végzett, de nem 
akarják diplomáját elismerni, mert még a múlt rendszerben szerezte. / A rendszerek 
változnak, a módszerek maradnak / Tanüzemi vezet�ként, nem lehett könny� dolga a 
mai fiatalokkal. Ma sem tud elszakadni az iskolától, a második házban lakik a suli 
mellett. Felesége az Oktávnál segíti találkozóink megrendezését. Mint tudjuk, a szül�k 
beteljesületlen vágyait a gyerekek valósítják meg. Ezek szerint Janó szakács vagy 
cukrász szeretet volna lenni. Már csak két vágya van. Szeretné családi háza felújítását 



befejezni, és szeretne nagypapa lenni. 17 és 24 éves fiai közül az egyiknek biztos 
hamarosan sikerülni fog. Addig is szorgalmasan gyakorolnak. 

- Benedek Sanyi egy következetes ember, most sem jött el. Végül is � mindig itt van, mi 
jövünk pont akkor, amikor � nincs itt. Szerencsére Tauber kocsmájában néha el�fordul, 
hogy bebizonyítsa a mindenki nyertes tétel igazát. Tögynek fogy a söre, Ubi jól érzi 
magát, mi meg híreket hallunk róla. A Suzukiban a szennyvízkezel�t m�ködteti, a 
vegyi-gépészet nélkülözhetetlenségét reprezentálva. 

- Benis Feri valószín�leg rossz emlékeket �rizhet err�l a négy évr�l, amit köztünk töltött, 
ha ennyire nem akarja feleleveníteni azokat. Ez tipikusan rossz döntés. Neki is, mert 
megtagadja a gyökereit, nekünk is, mert azt hisszük, nem kíváncsi ránk. Azok pedig 
hálás szívvel emlékeznek rá, akiknek besegített a házi feladatába. Székesfehérváron 
vonult illegalitásba. 

- Bognár Géza élete egy kalandregény és � igyekszik ezt annak f�szerepl�jeként 
megélni. Mi választhatunk: Ámulva nézzük, hallgatjuk, vagy vállaljuk a jelentéktelenebb 
statisztaszerepeket. A sikertelen iskolaválasztást nem tragédiaként fogta fel, mint 
tanárai. Sokszín� tehetsége végül az ötvös szakma elsajátításával talál új mederbe. A 
kezdeti nehézségeket / mint pl. katonaság, korai házasság, biztosítási csaták /  
átvészeli,  és néhány év múlva a tehet�sek közé küzdi fel magát. Csak az els� egy 
millióról ne kérdezzétek ! Két dologtól fél, a betegségt�l és a szegénységt�l. Hiába a 
pénz nem boldogít. Állandóan attól kell tartania, hogy ellopják a Mercédeszét, 
kirabolják az üzletét, beüt a tözsdei krach. Az egészséges élet utáni vágy, beteges 
túlzásokba hajtja. Minden szabadidejét a sportra fordítja. Rocky VI.- ként kick boksz 
országos bajnokságot nyert. Búvárkodással, vadvízi evezéssel, sieléssel dobja fel 
hétköznapjait. Akaratereje és bicepsze bámulatos, és még gitározni is tud! Az ilyen 
embereket csodáljuk, de nem szeretjük igazán, mert lehengerl�en sikeresek és 
tehetségesek. 

- Bognár Zolit is régen láttuk, és azóta � is megváltozott. Régi barátjával Kehessel, már 
csak a zsámbéki temet�ben találkozhatott. Zolit az élet tanította és nem is rosszul. 
Méhészkedéssel kezdte pályafutását, majd famegmunkálással kezdet foglalkozni. Az 
évek során üzeme egyre b�vült. Gyártott ecsetnyelet, létrát, kerítést, lépcs�ket. Végül 
olyan reprezentáns bels�építészetet készített, melyre ma is büszke. Fiai 17 és 21 
évesek. Az egyik már Francia országban tanul. Szeret jól élni, jó kocsival járni, lovat 
tartani- lovagolni, jó társaságban mulatozni. Az üzlet kemény dolog. Becsapták már 
milliókkal, lopták el a sportkocsiját, nézett szembe a pisztolycs�vel. Többször újra 
kezdte, volt fenn és lenn. Alapjában ugyanolyan kedvesen jópofa lezser srác, mint 
régen. 

- Budai Balázzsal nagyot fordult a világ. Mondhatjuk úgyis, � fordított rajta. Nem 
elégedett meg a KÖGYÓ-val és a dorogi lehet�ségekkel. Az utolsó disszidensként a 
rendszerváltás el�tt Németországba költözött. Kevert ott gyógyszert, leves port, 
kozmetikumokat. Végül termelésvezet� lett bel�le. El�z� élettársi kapcsolata 
tragikusan végz�dött, de a sors végül kárpótolta.  25 évvel fiatalabb felsége és egy 7 
hónapos kislánya van, így már teljes az élete. Küls�re a 30 év alatt nagyon 
megváltozott, az utcán nem ismertük volna meg. Haja hófehér, testsúlyát megduplázta. 
Reméljük a találkozón Bognár Gézától kapott néhány fitness tanácsot, hogy tartani 
tudja az iramot fiatal feleségével. 

- Csordás Laci, azaz Csori elég szétszórtan idézte fel életútját. Ez Magyarország 
számos városát érintette, talán csak a költ�társ Pet�fi Sándor élt nála több helyen. 
Kezdjük az elején: Szikszón született, már az általános iskola vége felé gitárt és 
lányokat vett a kezébe. Mint tudjuk, m�vészi hajlamai Esztergomban tovább 
bontakoztak. Verseket írt, gitározni tanította a fél osztályt, hegedülte az Osi-Bisát, és 
mesélt a n�kr�l. Ezen ténykedéseivel inspirált többeket is az önkifejezésre, és a 
csajozásra.  Lehet, hogy ott szúrta el, hogy továbbra is a m�szaki pályán maradt. 
Debrecenben öt év alatt végezte el a három éves f�iskolát. Bohém évek voltak. Majd 



Székesfehérváron völegényeskedet, Budaörsön katonáskodott, Miskolcon szervez� 
mérn�k volt. Kalandozási végén Olaszliszkán érte a honfoglalás. Szerencséje volt. Jó 
feleséget és egy jó állást talált. A Honvédségi üdül�ben üdült, munkaid�ben, m�szaki 
vezet�ként. A sok síelést�l, teniszezést�l, vagy a családi ház építést�l kapott 
gyomorfekélyt, gerincsérvet ? �rnagyként nyugdíjazták. Azóta keresi a helyét. Ahogy a 
Jetro Tall énekelte: "„Túl öreg a Rock’and’Roll-hoz, túl fiatal a halálhoz”. Válaszúthoz 
ért. Reméljük, a családját választja. Három kimagaslóan tehetséges gyermeke 
nevelésében az � m�vészi és szül�i ambíciói kiteljesülhetnek! 

- Er�s Pici szerint a 30 év alatt nem történt vele semmi / rendkívüli! / Annyiban igaza 
van, hogy nem látszik rajta a 30 év. Másrészt, azon egyszer� emberek, közé tartozik � 
is, akik csak sodrodnak az árral és nem akarják megváltani a világot. A suli után 
anyagbeszerz�i vonalon helyezkedett el. 17 évig a SZIM-nél dolgozott. A 
rendszerváltás és a szocialista nagyvállalatok összeomlásának áldozataként 2, 5 évig 
munkanélküli volt. A családja sokat segített neki ebben a nehéz id�szakban. 
Szimpatikus felesége és kislánya biztos hátteret jelentettek számára. Most 
kereskedelmi eladóként dolgozik. Pici egy dologban volt igazán nagy, a dobolásban. A 
Boksz együttesben � volt a legprofibb régen is és most is. �stehetség! 

- Fülöp Feri, ki e sorokat körmöli, önmagáról röviden, nehéz neki.  A 30 éves 
emlékkönyv történeteit jórészt megörökítik. A múló emlékek, ahogy távolodnak, úgy 
kapnak egyre nagyobb fontosságot. A középiskola 4 évét, majd az azt követ� 30 évet 
mindenki másként élte meg, de van egy közös élmény. Ez,  azokból a mozaikokból áll 
össze, melyet mindenki önmagában hordoz és felidéz, közread. � is azok közé 
tartozik, aki mindig többre szerette volna vinni, de kevés volt a tehetsége és a kitartása 
tervei megvalósítására.  Talán az utolsó polihisztor, aki mindenben jó egy kicsit, sok 
mindennel próbálkozott, de nem volt kiemelked�. Ezért nem lesz soha igazán boldog. 
A száraz tények: 3 év Kecskeméten a GAMF-on, majd 27 év a Szegedi Ikarusnál. 
Végig járva a ranglétrát, 5 éve f�mérnökösödik. Építészeti ambícióit az 
építésztechnikusi oklevél megszerzésével és családi háza felújításával élte ki. Hosszú 
diszkó id�szak után megfontoltan n�sült, mégis érték meglepetések. Lánya 17 éves és 
jogásznak készül. Fia 14 éves és sajnos apjára üt. Dúlnak a tinédzser lázadások. 
Irodalmi munkásságát a fiók helyett a számítógépe rejti. Több száz vers, dalszöveg és 
próza az, mely rajta kívül senkit sem érdekel. 

- Gyuricza Sanyi is útkeres� típus. Az � útja a zene, de nem jutott még olyan magasra, 
mint azt tehetsége alapján megérdemelné. A sok cikizés, amit a 4 év alatt kapott, arra 
késztette, hogy többre képes annál, mint amit feltételeztek róla. A munka sokáig csak 
másodlagos volt életében. 11 évig az algy�i olajmez�n dolgozott, majd átvette a 
családi butik üzemeltetését. Sok mindennel próbálkozott, de a multik és a sors ellene 
dolgoztak. A kereskedelemhez ma sem lett h�tlen, mert szeret emberekkel foglalkozni. 
3 éve egy informatikai iskola szervez�jeként járja az országot. A kalandos ifjúkor 
lezárásaként, megtalálta az igazit, aki megajándékozta két gyönyör� gyerekkel. Lánya 
12, fia 16 éves. Az osztálytalálkozókon feltölt�dik a pozitív példáktól. Azt vallja, az 
álmokat meg kell valósítani, s neki még vannak álmai. A Tiszta Forás, a Névtelen 
Nulla, az Ízisz, a Drink Panthers után fogjuk �t még zenekarban hallani. Most például a 
Box  együttesben bizonyított. 

- Hundzsa Gyuri nem boldog ! Ezt mondják róla, akik mostanában látták. Enervált, 
elhanyagolt, nem érdekli a találkozó sem. Lánya az idén ballagott. � a Suzukiban 
dolgozik. Csak sajnálni tudjuk Talán segített volna neki a találkozó pozitív légköre. 

- Illés Laci megteremtette saját kis egzisztenciáját, pedig csak önmagára számíthatott.  
A Körmenden szerzett mez�gazdasági gépész végzettséggel szép lassan 
megbarátkozott. A paraszti élet sosem állt távol t�le. Gyermek éveit a csodálatos Káli 
medencében töltötte. A f�iskola után a Szekszárd melletti Bogyiszlóra n�sült. Itt a 
Gemenci erd� közepén is jól érzi magát. Nem lett teljesen h�tlen szül�földjéhez sem, 
visszajár a megörökölt szöl�földet m�velni. A TSZ-ek megsz�nése után egy 



paprikamalmot üzemeltetett, nem sok sikerrel. Jó néhány éve már független 
anyagbeszerz�. Közvetít�ként látja el Somogy, Tolna, Baranya megye szárítótelepeit. 
Az EU-ba való belépés után fordul majd a kocka, reméljük jó irányba. Felesége 
pedagógus, lánya 11 éves, szép kis család! 

- Jillich Robi találóan jellemezte eddigi életét: Nem volt nagy szám, de nekem jó volt! / 
Ez a lényeg kollegák !!! /  Ez azt jelenti, hogy � egy elégedett, boldog átlagember. A 
képességei, a lehet�ségei, és az eredményei összhangban vannak. Korán n�sült, fiai 
már 26 és 20 évesek.  Visszaköltözött a szül�i házba és felújította azt. Esztergom 
nagyobb cégeinél megfordult. Mindig egy kicsit el�rébb lépett. Volt faesztergályos, 
anyagbeszerz�, építésvezet�. A Városgazdálkodásnál 20 évig dolgozott. Jelenleg a 
Pilismaróti önkormányzat mindenese, falugazda. 

- Kátai Kampóról sugárzik a sért�döttség. Haragszik az egész világra. Úgy érzi , többet 
érdemelt volna az élett�l, de igazából nem vállalta fel a harcot. Az 1977-ben kötött els� 
házassága nem sikerült, és ett�l valahogy kisiklott az élete. Akkor született, ma már 
feln�tt fiaival sem tartja a kapcsolatot. A KÖGYÓ-ban valószín�leg csak jobb híján 
dolgozik. Volt egy kitörési kísérlete 1992-ben. Poliészteres m�gyantakészít� 
vállalkozásba fogott. Bukott rajta 300 ezer forintot és abbahagyta. Huszonéve nem 
zenél. Kár, mert ezzel volt több másoknál. Második felesége szereti és megérti. Jól 
összeillenek, és ez már fél boldogság!  Közösen 2 gyermeket nevelnek. Kampó úgy 
néz ki, mint kivel megállt az id� a 70-es évek végén. Farmeres rocker, nagy hajjal, 
nagy bajusszal. Jöhet most már bármi, � igazán ott érezte jól magát. 

- Kmotrik Pisti egy kiszámíthatatlan ember. Vártuk, de nem jött. Életútja szeszélyesen 
kanyarog. A középiskolát végig hülyéskedte. A munka elöl az autóvillamossági suliba 
menekült. Ezután az els� f�iskolára, ahová hajlandóak voltak felvenni. A tanári pálya 
kudarc volt számára, anyagilag és erkölcsileg is. Nem vették komolyan. Varrással 
kezdett foglalkozni és taxizással. Fiatalon n�sült, de szeleburdisága ellenére jól 
választott. / A természet csodája, hogy az önmagukról gondoskodni nem tudó férfiak, 
mindig találnak egy komoly, talpraesett n�t, aki ellátja �ket. / Két kislánya született. A 
90-es évek elején elhagyta a pesti belvárost és a Nagykunság nyugodt, de távoli 
pusztájára költözött egy tanyára. Újra megpróbálkozott a tanítással, majd Kecskemétre 
járt dolgozni, mint biztosítási ügynök. Ezután bankhitel elbíráló lett. A legutolsó meg 
nem er�sített hírek szerint egy vándorcirkusznál porondmester. Lehet, hogy csak viccel 
velünk. � már sose n� fel. 

- Knorr Vilit ritkán látjuk, de akkor bepótol mindent, és sokat beszél. Most felesége 
nélkül jött / Ami Bognár Géza beszólása szerint fele költség, dupla élvezet / Lássuk az 
� történetét. Középiskolás évek alatt  magábaforduló volt. Gátlásait sok tanulással 
szerzett jó eredményeivel kompenzálta. A kötelez� katonáskodás után egyenes útja 
vezetett a M�szaki Egyetemen át a diplomáig. Ezután tervez� lett az Olajtervnél és 
szorgalmason dolgozott. Megn�sült, sajátkezüleg felépített egy családiházat Budán. A 
közös cél elérése után a kapcsolat megromlott és elváltak. Tengízbe menekült új életet 
kezdeni. Túlélte! Újra n�sült és egy szép napon ráébredt, szaktudása Magyarországon 
nincs megfizetve. Elfogadott egy hollandiai állást és azóta ott él boldogan feleségével 
és jelenleg 13 éves fiával. Nincsenek anyagi gondjai, lelkét pszichológus felesége 
gondozza. A hollandok zárkózottak, de ez a hasonló  mentalitású Vilit nem zavarja 
különösebben. Munkahelyén hatalmas projectek 2. embere. A számítógépes 
tervezésben profi. A túlhajtott munka szívpanaszokat okozott és némi ijedtséget.  
Szerencsére túl jutott ezen az akadályon és ma már kutyabaja. Évente jár 
Magyarországra, bár kissé fárasztónak tartja a rokonok végig látogatását. Látja, hogy 
az ország sokat fejl�dött, de nincs honvágya, nem tervezi a hazatelepülést. 

-  Kovács Laci egy szenilis vén munkás�rnek maszkírozta magát. Pontosan abban a 
pillanatban toppant a terembe, amikor a beszámoló sora rákövetkezett. A hatásos 
belép� után kalandokban gazdag életéb�l idézett fel néhány epizódot. Rövidre 
sikeredett középiskolai tanulmányait, � is az élet iskolájában egészítette ki. Hanglemez 



és farmer csencseléssel kezdte keresked�i pályafutását, majd komolyabb 
vállalkozások következtek. Csepeli Tibor basszusgitár iskolájában  tökéletesítette a 
Box együttesben szerzett zenei alapokat. Tiszakécskére költözött, megn�sült és egy 
szép családi házat épített.  Édesség nagykereskedés következett, majd 
üzletberendezések gyártására szervezett családi vállalkozást. Az üzlet egyre jobban 
ment, de volt, akinek ez nem tetszett. Felgyújtották szép házát, mely leégett. Kokó is 
anyagilag, de kiheverte és újra kezdte. Még a házasságot is. Fia 22 éves Krisna hív�. 
Lányai 18 s 16 évesek. Bognár Géza felidézte Koko egy fiktív könyvelemzését, amit 
egy soha meg nem írt és soha el nem olvasott könyvr�l írt Ildi néninek. Ez az eset is 
azt bizonyítja, minden helyzetben feltalálta magát. Dörzsöltsége, csavaros esze többet 
ér számára minden diplománál! 

-  Kucsera Laci csak felállt és szerényen három mondatba összefoglalta életét. 
Számítógépes programozó. 15 évet a SZÜV-nél töltött, 10 év óta az OTP-nél 
rendszergazda. Fia 21 éves és van egy fiatalabb lánya is. Hát ennyi a történet, mint 
mondjunk még róla. Focizni még mindig szeret és tud is. Ezt a beszámolót követ� 
mérk�zésen bizonyította. Majd felt�nés nélkül elvegyült a tömegben.          

-  Lukács Jenci igazoltan volt távol. Osztályunk hívatásos felfedez�je a világ óceánjain 
hajózik. A középiskolás, majd az ezt követ� évek szürkesége és egyhangúsága elöl 
el�re menekült.  Amir�l mi csak álmodozunk, azt � megvalósította. Róla büszkén 
elmondhatjuk megvalósította álmait. Adós maradt nekünk egy élménybeszámolóval. 
Évente 6-8 hónap a tengeren, a többit a családjával tölti Esztergomban. Itthon felesége 
és két kislánya várja. A többi kiköt�ben, ki tudja? 

- Miskei Sanyi, osztályunk ezredese, egykori feketebárányból változott át - minden 
el�ítélet dacára - sikeres vállakózóvá. Bár iskolánk Horger Antala eltanácsolta, 
Budapesten befejezte a 4. osztályt és velünk egyid�ben érettségizett. Korán n�sült , 
ma már feln�ttek gyermekei. 30 éves fia sikeres számítástechnikai vállalkozó. 28 éves 
lánya már két unokával ajándékozta meg. Sanyi az útépít�knél helyezkedett el, majd 
1988-ban beiratkozott egy f�iskolára. Néhány év múlva már saját épít�ipari állakozását 
vezeti. Sorra megszerzi azokat a státusszimbólumokat, melyek egy sikeres embernek 
járnak. Men� autó, szép ház és nyaraló, gyerekei taníttatása és útnak indítása az 
életbe házzal, autóval. Egy lakóautóval körbejárta Európát. Vitorlásával a Balatonon 
hajókázik hobbiból. Tervei is ide köt�dnek. Panziót szeretne építeni a tópartján. És 
hogy egy újabb közhely igazát bizonyítsa, mi szerint mindenért meg kell fizetni: A sok 
munka, a túlhajszolt élet, a sok dohányzás súlyos tüd�károsodást okozott nála. Talán 
még nem kés� életmódot változtatni, hiszen tudjuk, legf�bb érték az egészség! 

- Pilling Zoli se egy szószátyár típus. Keveset beszél magáról, mert úgy gondolja, nincs 
mivel dicsekednie. Pedig van! A középiskolában egykor � is a konzervatív 
gondolkodásmód ellen lázadók Prog’Heads klubjába tartozott. Hazakerülve nézeteit 
szülei nem fogadták el. Ezért többször is elköltözött t�lük. Szinte a házasságba 
menekült, hogy megteremtse saját életét. Ami el�ször szabadságnak t�nt, az kés�bb a 
mindennapok börtönévé vált. A családfenntartói kötelezettségek, a 3 m�szak, csupa 
olyan terhet jelentett számára, amihez nem volt igazán kedve. Korán megszületett 
lánya, már 27 éves. 19 éves fia a miskolci egyetemre jár. SP már 30 éve a salgótarjáni 
gyárak rabszolgája, keményen müszakol.  Azért kellett robolnia, hogy megteremtse 
szolid egzisztenciáját, és fel tudja nevelni gyerekeit. Más küls� segítségre nem 
számíthatott. Ha belefárad a sok gondba, kimegy a hétvégi telkére. A salgói vár 
tövében  a csodálatos panoráma feledteti bajait. Egy kis keser�ség még bujkál benne, 
bár maga sem tudja igazán, mi szeretet volna lenni. 

- Répási Józsi a mesebeli szegénylegények módjára indult el egy alföldi kis faluból, 
Jánoshidáról, meghódítani a világot. Útravalója, csak józan paraszti esze , 
becsületessége és munkabírása volt. Azt hitte elég, ha jól és szorgalmasan tanul. Igen, 
arra elég volt, hogy a legjobb tanulók közé tartozzon, és a M�szaki Egyetemet gond 
nélkül elvégezze. De tapasztalatból tudjuk, hogy sosem a legjobb tanulók az életben a 



legsikeresebbek. Világéletében tervez� volt. Sokkal többet tudott, mint f�nökei. 
Valójában � oldotta meg a problémákat, de mások aratták le a dics�séget. Fiatalabb 
korában még sokat háborgott azon, hogy kihasználják, de mára már bölcs belátással 
abbahagyta a szélmalomharcot. Megtanult jó szívvel t�rni! Lakásában 9 
négyzetméteren megteremtette saját kis virtuális világát, ahol egyedül, jórészt 
függetlenül tervezget. Másokra hagyja a vállalkozás és a kivitelezés ny�gét, baját. Az 
egyetem után hamarosan megn�sült és már feln�tt lányával büszkélkedhet. Józsi is 
úgy érezte, gyorsan elszaladt ez a 30 év. Kehes levele döbbentette rá, érdemes eljönni 
a találkozóra. Szeretné egy CD-n közre adni a 30 év emlékeit, fényképeit, videóit. 
Nyugdíjas éveire tartogat egy csendes kis falusi házat Budakalászon. A kertje 
gyönyör�. 

- Répánszky Géza a híresztelések dacára. Széles mosollyal az arcán, sikeres 
emberként tért vissza közénk. Gyermekkora óta Esztergomban él, szülei házában. A 
középiskolát elég visszahúzódó stílusban végezte el. A Box együttesben való 
gitárpengetése emlékezetes talán. Keszeg és Varga Béla társaságában Körmenden 
végzett � is. A Pilisi Erd�gazdaságnál húzott le ezután 21 évet. 1998-ban sikeres 
pályamódosítást hajtott vége. Felismerve az új id�k szavát, min�ségbiztosítási 
rendszerek kiépítésével kezdet foglalkozni. Tanácsadónak lenni legjobb a világon. 
Nincs felel�sség és d�l a pénz. A számítástechnikába is beásta magát, ma már ez a 
hobbija is. Élettársa ritka türelmes lehet, ha 25 év alatt sem tudta Gézát rávenni a 
házasságra. 

- Slavóczky Istvánt, azaz Slavót sokszor emlegettük, de 30 éve nem láttuk, pedig itt élt 
Esztergomban. S ezután már nem is fogjuk. Néha még eszünkbe jut, ha összejövünk. 
Neki nem sikerült végig járni az utat. A suli után szinte azonnal elvette �zikét, 
középiskolás kedvesét. Fiúk születtet, aki apja nyomdokaiba lépett a Hellben. Apja 
lassan a lejt�re került. Az alkohol rabja lett, már csak segélyekb�l, baráti 
támogatásokból tengette életét. Egészsége megromlott és lelkileg is feladta a harcot. 
Egyszer csak elt�nt.  Kevés emlék maradt utána. 

- Szekér Jenci  is igazoltan hiányzott. Üdült. Róla tudjuk, hogy már középiskolásként 
sem volt a lexikális tudás híve. Tanárai nem méltányolták álláspontját, egy évvel 
kés�bb végzett. Az életben már sokkal sikeresebben boldogult. Bárkinek, bármikor, 
bármit el tud adni. Ez egy jó keresked� alaptulajdonsága. A szocializmus évei alatt 
állami vállalatoknál volt kereskedelmi vezet�, majd saját KFT-t alapított. Volt, amikor 
kaszált, volt, amikor bukott. Ilyenkor kozmetikus felesége tartotta el, de gyorsan talpra 
állt. Két fiúk 10 és 20 éves. Jen� mindenféle nagy embereket ismer, legalábbis gyakran 
hivatkozik erre. Mindent el tud adni / a rossznyelvek szerint még azt is, ami nincs / 
hiszékeny embereknek. Szélhámos, vagy zseni? Az id� majd választ ad kérdésünkre. 

- Szilágyi Miki története is szomorú. Egy félre siklott élet története. Mindig több, más 
akart lenni, mint az átlag emberek, de nem értették meg. Nem tudott soha 
kibontakozni. Középiskolás éveink egyik vezéregyénisége volt. Men� jó fej, a n�k 
bálványa, népi humorista, karikatúrista. Két szót nem ismert: Nem lehet és nem 
szabad! Amit akart, és amihez kedve volt, azt megtette. Öntörvény� egyénisége a suli 
után még 10 évig szabadon szárnyalt. Teherautó sof�rként az ország útjain bolyongott. 
Elhagyott n�k kísérték útját. De végül � is a házasság csapdájába esett. Lassan 
észrevette, hogy azok a kortársai, akik komolyan vették az életet, sorra lehagyják �t. 
Átült a buszkormány mögé, de ezzel besz�kült az élettere is és a lehet�ségei. 
Elfogytak a régi haverok is, már csak a kocsmában talált újabb cimborákat. Bár két 
lányát nagyon szerette, feleségével egyre többet veszekedett lecsúszó életmódja miatt. 
Kicsúszott lába alól a talaj. Egyre többet ívott, egyre durvább volt környezetével. Végül 
ez lett a veszte. Egy családi veszekedés pontot tett baltával az életére. Ki tudja, lett 
volna–e még számára visszaút? 

- Szloboda Laci esete jól példázza, szorgalommal, kitartással, jó üzleti érzékkel a 
sokkal okosabb társait is túlszárnyalta. Ne szépítsük a múltat, nem tartozott soha a jó 



tanulók közé. Tanulás helyett focizni, kártyázni jobban szerettet. Életútja az érettségi 
után szerényen és szokványosan indult. Volt katona, majd megn�sült és született két 
gyermeke. Egy nagy állami vállalatnál, a Mez�gépnél volt anyagbeszerz�.  �k is 
panellakásban kezdtek. A rendszerváltás után kezdett ráébredni a körülötte lév� 
lehet�ségekre és a benne szunnyadó képességekre. Értékesítési vezet� lett, 
belevágott az AMWAY mozgalomba. Hajtotta a pénz, de a kezdeti sikerek után 
megtorpant. Elvesztette állását, az MLM lehanyatlott, lelkibeteg lett. De már megízlelte 
a siker izét és a pozitív szemlélet átsegítette a nehéz id�szakon. Bízva önmagában 
családi vállalkozást alapított. Évr�l évre gyarapodott, egyre jobb kocsikkal járt. Az 
örökölt családi házat felújította. Ma már az üzletben vele dolgozó fiának épít házat. Jól 
érzi magát, és azt hiszem ezt senki sem irigyli t�le, mert megérdemelte. 

- Tauber Gyuri életútja kísértetiesen hasonló. Kitartó munkával egyre feljebb küzdötte 
magát. Tanulságos elmondani a részleteket is. Tinédzser éveit bearanyozta a zenélés 
és Krekács Zsuzsa. A tanulásra nem sok id� maradt. Dorog az nem Amerika, nem a 
nagy lehet�ségek választéka várta. Csak a KÖGYÓ vagy a Bánya között lehettet 
választani. � a Brikett gyárat választotta. Rosszkedv� lakatosként robotolt. A 
szerelemb�l házasság lett, a házasságból meg két fiú. Gitározásra nem maradt már 
id� és a diszkók is lassan kiszorítják a bulikból a zenekarokat. A nyolcvanas években 
már beindul a magángazdaság. Délutánonként maszekol, szenet hord ki a környék 
nyugdíjasainak. Hát nem nagy üzlet. Szeretné többre vinni � is az életben. Lépésr�l 
lépésre halad el�re. A Brikettgyár bezárása megadja az utolsó lökést, hogy saját lábára 
álljon. / és ne mások álljanak az övére / Palackos italokkal kezd el kereskedni. Rájön, 
hogy Dorogon mire van a legnagyobb kereslet. Kocsmát épít a kertvégébe. A kezdeti 
id�ben szerényen megy az üzlet. Fiai tovább tanulnak, ez is sokba kerül.  Kocsmáját 
egyre jobban megismerik és megszeretik. Az itt szerzett bizalom képvisel�i helyhez 
segíti. A fiúk végeznek és beszállnak az üzletbe. Egyre többet isznak az emberek , és 
egy üzlet ha beindul. Még nem d�lhet hátra elégedetten, de már el tudja tartani a 
családját. Egy kishajóval szeretné meglepni önmagát ennyi küszködés után. Ami 
hihetetlen, ezzel Zsuzsa , a felesége is egyetért. 

-  Tisóczky / Tisó / István Szloboda Laci kártyapartnereként töltötte el a négy évet és � 
is jól focizott. Esztergom után már nem volt kedve Csengelén maradni, Szegedre 
költözött. � is a tipikus dolgozói pályakezdésen esett át. Honvédség, házasság, egy 
kislány, panellakás. Munkahelyét többsz�r változtatta. 15 éve állapodott meg a 
Szegedi Távh�szolgáltatónál egy szakmaközeli állásban. Jelenleg a vegyipari részleg 
vezet�je. Mellékállásban kazánok felülvizsgálatával, karbantartásával foglalkozik. 13 
éve elvált. Jelenlegi élettársa két gyerekét is neveli. Sajnálatos baleset érte, fehér 
festék ömlött a hajára. A plusz 25 kilót meg felszedte valahol. Alapjában azért nem 
sokat változott, a sört még mindig szereti. 

- Tóvizi Imre, alias Tüske rendkívül boldogan él. � min�sítette így az elmúlt 30 évét. 
Érzékeny, érzelmes, pörg�s életét a kívülállók egyszer�nek, hétköznapinak is 
találhatják. Nála a képességek, a lehet�ségek és az eredmények olyan összhangja 
valósult meg, mellyel elégedett. / A híres közhelyet már le sem írom / 
Törökszentmiklósról, mostohaapja ellenszenve el�l menekült Esztergomba. A tanulás 
nem motiválta annyira, mint a foci. Negyedikes korában már a Dorog ifjúsági 
csapatában focizott. Az érettségi után Szolnokra került és az SZMTE tartalék 
csapatában folytatta. A Vegyi M�veknél dolgozik immár 30 éve. Vegyipari gépeket 
kezel. Dicséretére szóljon, hogy a technikusi vizsgát is letette. A kisk�rösi 
katonáskodás után még évekig a lányok után járkált, mire megtalálta az igazit. 1983-
ban n�sült, 1984- ben els�, 1989-ben második lánya születtet. Többször már nem 
akart fiút. Térdsérülése miatt egyre alacsonyabb osztályokban focizott. Az NB III.-ban 
és a  Megyei osztályban is sokszor volt csapata gólkirálya a balszélen. Az aktív focit 
máig nem hagyta abba. Városi kispályás bajnokságban küzd a fiatalabbakkal. A Vegyi 
M�vek, mint állami nagyvállalat a cs�d szélére került. Ezután privatizálták. A létszám 



egyre csökkent és lassan az � állása is veszélybe került. Az AMWAY id�szak �t is 
megérintette. Innen származik sikerkönyvek iránti rajongása, és pozitív életszemlélete. 
Ez jó apropót szolgáltat  számára az emberi kapcsolatok ápolására. Sok ismer�se van, 
már csak a foci kapcsán is. Az élet apró örömeit tudja értékelni. Egy jó alvás, egy jó 
ebéd, egy gól a meccsen, egy jó n� a buszon már feldobja a napját. Anyukája 
elvesztése megviselte, de nem maradt egyedül. Talpraesett felesége mellett nem sok 
gondja van az életvitelével, mert kiszolgálják. Fizikailag és megjelenésében fiatalos, de 
már nála is jelentkeztek vérnyomás problémák.  Nem árt hát alacsonyabb fokozatra 
kapcsolni. Tüske példája bizonyítja, mindenkinek ott van az életében az oly vágyott 
Kánaán, ahol megáll és észreveszi magakörül az élet apró örömeit. 

- Tyukodi Imre nem sokat és nem szívesen beszél magáról. Pedig volna mit, és 
kíváncsiak is lennénk rá. Nem kell szégyenkeznie sem, hiszen a jólértesültek szerint 
talán � vitte a legtöbbre közülünk. / Ha a pénzt tekintjük legf�bb sikermutatónak! / Jó 
id�ben volt jó helyen – ez lehet sikerei titka. Az emlékkönyv alapján foglaljuk össze 
életútját. A középiskolás éveket szerényen és halkan tölti el. Nem volt jó tanuló, se 
rossz, csak olyan átlagos. Nem volt szorgalmas és nem volt lázadó típus. Focizni és 
kártyázni � is szeretett. /  A  210-ben � volt a harmadik partner  az ultipartiban / Egy 
kicsit még a lányok körül is legyeskedett. Pécsen a Pollack Mihály F�iskolát végezte el, 
majd katona volt. Oroszlányról Veszprémbe költözik, megn�sült és két gyermeke 
született. Öner�s társasház építkezésbe kezdett, s ezzel elment néhány éve. A 
nyolcvanas évek végén már egy kisszövetkezet elnöke. A rendszerváltás után 
kihasználja az új lehet�ségeket. Kft-t és BT-t alapít, a T�zsdére merészkedik. Jönnek a 
sikerek sorra. Ez kicsit meglep�. Mert nem egy harcos, törtet� típusnak ismertük. A 
kilencvenes évek vége felé már szemmel láthatóan jól megy az üzlet. Nyugdíj 
pénztárat vezet, nagy irodaháza van. Sajnos nem tudtuk meg t�le a nagy titkot, hogyan 
lehet meggazdagodni? / Pedig ránk férne! / A gazdag emberek filozófiáját követi, 
legjobb befektetés a gyerekek taníttatása. Fia nemzetközi üzleti f�iskolát végzett, lánya 
az USA-ban érettségizett. Most a Modern Üzleti Tudományok F�iskolájára jár. 
Hamarosan átvehetik apjuk üzletét, aki nyugdíjba vonulva élvezheti elért eredményei 
gyümölcsét. 

- Vargha Béla életútja is elég kanyargós volt, de végül megtalálta a helyét az életben. 
Régen � sem t�nt ki különösebben osztálytársai közül. Tudása, szorgalma a Körmendi 
Mez�gazdasági F�iskola elvégzésére volt elég. Ezután   a Tokodi TSZ-ben 
helyezkedett el. Itt élt Tokodon feleségével és gyermekével. A hivatali ranglétrán a 
f�ágazat-vezet�ségig vitte. Sajnos közben kiprivatizálták alóla a TSZ-t. A legnagyobb 
baj az volt, hogy �t kihagyták a buliból. Élete átmeneti válságba került. Munkahelyet és 
feleséget váltott. Azóta els�sorban biztosításokkal foglalkozik. Gödöll�n fels�fokú 
kárszakért�i iskolát végzett. Felismerte a kommunikáció jelent�ségét a kapcsolatok 
kiépítésében. Mellesleg gépjárm� szakoktató és a Föld és Jelzálog Hitel Bank 
esztergomi képvisel�je. Mogyorósbányán, egy hegyek közé zárt csendes kis faluban 
él. Úgy t�nik, nem csak � szeret ott lakni, �t is szeretik a helybeliek, mert 
megválasztották alpolgármesternek. A IV. B újabb tagja bizonyította, sikeres és 
talpraesett. 

- Ági Sándor következett, aki az els� és második osztályban osztályf�nökünk volt. Most 
örömmel hallgatta volt tanítványai beszámolóját. Úgy érezte, az � munkája is benne 
van ezekben a sikerekben. A tanári pálya mind anyagi, mind erkölcsi elismerése késik, 
de vitathatatlan, hogy a jöv� nemzedékét �k formálják. Ez hatalmas felel�sség és 
egyben eredmény is. 1991-ben ment nyugdíjba. Évtizedeken át volt igazgató helyettes. 
A változó igazgatók mellett, a háttérb�l fontos meghatározója volt az iskola arculatának 
és folyamatosságának. Ezután is tanított még óraadóként. Fájó szívvel fogadta, hogy 
élete munkáját, iskolánkat, 50 éves fennállás után 2000-ben politikai döntés 
következtében bezárták. Ma már 71 éves, két gyermekét�l öt unokája van. 



Szamárhegyi kiskertjében gy�jti az er�t, hogy öt év múlva is velünk ünnepelhessen.     
/ Kívánjuk neki, hogy még 10 és 15 év múlva is! / 

- Hetényi Bálintné, Ildi néni, egykori magyar-orosz tanárunk is eljött. Bármily 
hihetetlen, már nyugdíjas és ez egyáltalán nem látszik meg rajta. � korábban búcsút 
mondott volt iskolánknak, 1977 óta az esztergomi Közgazdasági Szakközépiskolában 
tanít. Igyekszik kellemessé tenni a magyarórákat. Felidézte Bognár Géza híres 
baklövését, melyen az egész város derült. A Fürd� Hotel kirakatába kitett ballagási 
tablónkra, ugyanis Karakas Lalyos-t írt! Férje Bálint, aki tanított bennünket is, szintén  
nyugdíjas. Lánya 32 éves tanárn�. Egy unokájuk van.  Ildi néni kés�bb sz�kebb körben 
elmesélte, hogy a vallás milyen meghatározó szerepet játszott életében és sajnálta, 
hogy teljesen más ideológiai alapon kellett tanítania bennünket, mint amit vallott. Egész 
életében annak a feladatnak próbált megfelelni, hogy jó tanárn�, jó feleség és jó anya 
legyen, de úgy érzi ez túl nagy teher volt, egyik sem sikerült tökéletesen / Innen 
üzenjük: sikerült! / Most visszafiatalodott velünk és örömmel idézte fel az együtt töltött 
négy év legszebb emlékeit. 

-  Kégel Tamás stílszer�en a focimeccsen kapcsolódott be a 30 éves találkozó 
programjába. Neki nagyon fontos szerepe volt abban, hogy megszerettük a sportot és 
a mai napig életünk része. Kollégistaként sokszor konfrontálódtunk, de ma már 
gyakorló apaként jobban megértjük �t. Fiatalon nagy lehet�séget és felel�séget kapott. 
Kollégium igazgatóként kétszáz fiatal kamasz kellett kordában tartania. Mind az iskola 
vezetése, mind szüleink felé felelni kellett tetteinkért, tanulmányi eredményeinkért és 
életünkért. Testnevel� tanárként egy példanélküli sportnevelési koncepciót 
m�ködtetett. Minden tanuló megismerte az atlétika, a torna, a kosárlabda alapelemeit. 
Közben automatikusan kiderült, kinek mihez van tehetsége. A sportszakkörökben 
pedig értelmesen és eredményesen töltöttük el szabadid�nket. NB I / B – s kosárlabda 
edz�ként szép eredményeket ért el a f�iskola csapatával. Nem sokkal utánunk � is 
búcsút mondott Esztergomnak. Kecskeméten lett NB.I—s kosárlabdaedz�. Ott 
telepedett le és sok szép sportsikert ért el. A Kecskeméti F�iskolán még ma is aktív 
testnevel� tanár. Fiatalos, sportos megjelenésén látszik a sportos élet jótékony hatása. 
Nem mondta, de éreztük, neki is visszahúz egy kicsit a szíve Esztergomba. 

- Porubszky István – közismertebb nevén Pölö, volt kollégiumi nevel� tanárunk életér�l 
az esti vacsora után mesélt. 30 évig tanított a közép és fels�fokú technikumban 
mindenféle posztokon. 1999 óta nyugdíjas. Még ma is tanít óraadóként, az összevonás 
utáni Bottyán szakközépiskolában. Jónéhány egykori tanárunkhoz hasonlóan � még 
ma is ott lakik az iskola melletti tanári lakások egyikében, így naponta összeszorul a 
szíve lerobbant és bezárt iskolánk látványától. Büszke arra, hogy akiket annakidején 
„gatyába szedett „, azok bárhol megállják helyüket az életben. Félelmetes a memóriája, 
még ma is emlékszik mindenkire. Szabadidejét az unokák körüli elfoglaltságok kötik le. 
Neki is csak annyit mondhatunk, mint többi tanárunknak: Köszönjük, hogy embert 
faragott bel�lünk. 

- Varga Jancsi, népszer� osztályf�nökünk zárja a tanárok sorát. Róla is közismert 
milyen régóta és milyen szorosan köt�dött az iskolához. Itt végezte a középiskolát, 
majd a Miskolci M�szaki Egyetem elvégzése után itt kezdett el tanítani. Mi voltunk els� 
és máig legkedvesebb osztálya. / Ezt már többször elmondta, de mindig jólesik hallani / 
30 év távlatából egyre inkább a legendás IV. B tagjának érzi magát. Még felesége, 
Szölgyén Márti révén is évfolyamunkhoz köt�dik. Érettségink után néhány hónappal 
vette el feleségül, hogy a  vegyigépészet további rejtelmeivel megismertesse. Ennek 
eredményeképpen hamarosan két lányuk született.  A távozó Kégel Tamás  állását és 
lakását  kapta meg. A rengeteg munka mellett, további gyermekáldásra számítva, 
felépítette családi házát is. 1988-ban már ide születtet 3. Kislányuk. Az iskolában, a 
kollégiumban mindig lelkiismeretes munkát végzett, de anyagilag ez kevés volt egy 
nagycsalád eltartásához. A környezete problémái mindig nála landoltak és mivel a 
problémákat felvállaló- megoldó ember ,1994 és 1998 között a tanítás mellett 



alpolgármester volt.  Érezve az iskola körüli fokozódó bizonytalanságot, felesége 
biztatására 1998-tól felvállalta Tokod-kertváros polgármesterségét. Ez sok 
nehézséggel járt, de különösen az els� id�kben élvezte. Jól végezhette dolgát, mert 
2002-ben újraválasztották nagy többséggel. A tanítás azért néha egy kicsit hiányzik 
számára. Régebben a KÖGYÓ-ban, mostanában az OKTÁV-ban óraadó. Három lánya 
és két unokája mellett nincs ideje unatkozni. Minden családi program szervezése és 
lebonyolítása kett�jük gondja. Szorgalmi feladata most egy lakásfelújítás. / Ez egy 
tipikus,  feleség által megálmodott, férj által végrehajtott  project / A lényeg: Jó 
kedéllyel és jó kondícióval leküzdi a nehézségeket. Példát vehetünk róla! Végül az 
iskolabezárásról elmondta, hogy az iskola vezet�sége rosszul politizált. A Bottyánosok 
ügyesebben lobbiztak, ezért lett az összevonás számukra kedvez�bb. A Hell-be felvett 
utolsó osztály most májusban ballag, és ezzel végleg lezárul egy korszak. 

 
A találkozó következ� programja a IV. B és a IV. C közti örökrangadó volt, melyet a 
mérk�zés megkezdése el�tt fölényesen 8: 0 -ra nyertünk. Ugyanis 8 harcra éhes gladiátor 
vonult ki a pályára a IV. B csapatából, míg a IV. C-k egyetlen játékossal sem képviseltették 
magukat. Inkább a pályaszélér�l, sörösüveggel a kézben, fejben fociztak.  Így végül két 
négyf�s csapat alakult osztályunk soraiból, akik az Olimpiai bölcsesség jegyében 
küzdöttek.  Már a részvétel is gy�zelem! Az egyik csapat tagjai: Tauber, Gyuricza, 
Kucsera, Illés Laci „véletlenül „több gólt l�ttek a másik csapat: Varga Jancsi, Tóvízi , Áy 
Robi, Fülöpke  , szintén jó er�ket felvonultató csapatának. A közönség túlsúlyos tagjai, 
inkább csak hajdani dics�ségük felemlegetésével szárnyalták túl a pályán lév�ket. Sokan 
ezt az id�szakot használták ki, hogy közelebbieket megtudjanak rég nem látott barátjukról. 
A nap fénypontja az OKTÁV éttermében, igencsak reprezentatív módon feltálalt vacsora 
volt. A szervez�k itt köszöntötték a találkozó részvev�it, kiemelve, hogy részvételük nélkül 
nem jött volna össze ez a jó hangulat. A vacsora az ínyencek igényeit is kielégítette, de 
nem sokáig ült a társaság az asztal mellett. A Box együttes nosztalgia koncertje mindenkit 
megmozgatott. A társaság egyik fele zenélt, a többiek táncoltak, vagy tapsolva együtt 
énekelték az örökzöld slágereket. A zenekar bels� magja és er�ssége T�gy megbízható 
gitárjátéka, Gyuricza Sanyi pontos basszus kísérete és Er�s Pici remek dobolása volt. A 
többiek játéka kissé spontán módon erre az alapra épült. Bognár Géza lelkes volt, Csori 
sokat improvizált. Barhó Janó hangja  a végére lett bel�ve, Koko a ritmus szekcióban 
csinált a showm�sort, Kampó beugrása a dobok mögé profi volt. Bognár Zoli és Varga 
Jancsi a vokálozásban segített. Olyan ez a zenekar, mint a jó bor. Minél öregebb lesz, 
annál jobb ! 
11 óra után a még majdnem józanul, kocsival hazamen�k kezdték el a búcsúzást. A 
második nagyobb hullám hajnali 2-3 óra körül d�lt ki a sorból. A legkitartóbbak 
pezsg�zéssel zárták a bulit reggeli világosban, fél 5-kor. 
Mindenki megfogadta, öt év múlva újra itt lesz! Néhány nosztalgikusabb elme így sóhajtott, 
akár évente lehetne egy jót bulizni. Én úgy éreztem, hétf�n folytathatnánk. 
 

* 
Fáradtan botorkáltam fel az OKTÁV hotel 307-es szobájába, hogy végre ágyba bújjak 
Igen, jó volt itt lenni. Mindent láttam, ilyenek vagyunk 30 évvel az érettségi után. A többség 
jól él, sikeres és egészséges. Bátran szembenézhetünk a múlttal és a jöv�vel. Ezzel a 
jóles� érzéssel és egy kérdéssel aludtam el: Vajon mi lesz 30 év múlva? 
 

* 
Reggel van. A nap ragyog. Felébredtem. Vár rám egy másik élet Szegeden. Indulnom kell! 


