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 A könyv első borítóján a Veszprémi Vegyipari Technikum          
folyosója   látható a végzett diákok érettségi tablójával. 
 
A könyv hátsó borítóján a veszprémi vár udvarában álló Szt. 
István király és felesége, Gizella szobra.  
 
 
A fotókat Polhammer Gyula készítette.        
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                       A könyvet készítették a csillagjegyek szerint  
 
 
                                          
 

                                                                               
 
 
 
  Horváth András  VÍZÖNTŐ          Dubi Éva                    MÉRLEG 
  Ács Györgyi        VÍZÖNTŐ          Keresztes Jolán         KOS 
  Bajczi Mária        IKREK               Kislaki Éva                 KOS 
  Bátor Edit            HALAK              Kozári Erzsébet             † 
  Csillag Imre         MÉRLEG           Molnár Zoltán            OROSZLÁN 
  Csóka Angéla     IKREK                Polhammer Gyula      BIKA 
  Edőcs József      VÍZÖNTŐ           Schleicher Tibor         IKREK  
  Farkas Ferenc    RÁK                   Simon Gyula               IKREK 
  Farkas Lajos      OROSZLÁN        Somogyi Antal            SKORPIÓ 
  Hamar Sára       KOS                    Stenger Magda              † 
  József Gábor     IKREK                 Szatmári Zsuzsanna   VÍZÖNTŐ 
 
 
  A könyvet magunknak készítettük 2006-ban. 
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     „Tetteinkben élünk, nem években; gondolatunkban, nem léleg- 
      zetünkben; érzelmeinkben, nem órákban. Az időt szívünk do- 
      bogásával kellene mérnünk. Legtöbbet az él, aki a legtöbbet  
      gondolkozik, a legnemesebben érez, a legjobban cselekszik.” 
 
                                                                                           BAILEY 
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                                               Előszó 
 
Sok évvel ezelőtt, lányok és fiúk elindultak az ország különböző 
pontjaiból egy közös cél felé, amely a Veszprémi Vegyipari Technikum 
volt. Az iskolában, az egymás számára eddig ismeretlenekből 
megalakították a „B” osztályt. Évek során az osztályból barátok lettek 
és az osztály átalakult kellemes baráti közösséggé. Érettségi után 
mindenki elindult az „ÉLETBE”, hogy megjárja a maga útját. Egy latin 
mondás szerint: „Kellemes az elmúlt dolgokra való visszaemlékezés”. 
Fél évszázad múltán, ki-ki leírta maga kellemes, netán kellemetlen 
emlékeit, hogy ezeket Bajczi Mari csokorba kösse egy könyvben. 
Megköszönöm Marinak a hitét, szeretetét, szorgalmát és a sok 
munkát, hogy megalkotta a „Mi könyvünk”-et, melybe belelapozva 
visszaemlékezünk együtt töltött ifjúságunk éveire.  
 
 
                                                                               
                                                                                Horváth András 
                                                                           az egyik osztályfőnök 
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A választott témával közelebbről megismerkedve, előre 
nem sejtett hiányosságokra bukkantam; eseménytörténeti 
hézagokra, melyeket kitölteni, ellentmondásokra, melyeket 
feloldani, egymástól elszigetelt tényekre, melyeket a többivel 
összekötni vágytam. Felkutattam hát a forrásokat, nem 
csupán azért, hogy mindannyiunk munkáját eseményekkel 
gazdagítsam, hanem, hogy bővüljön visszaemlékezéseink 
tára. 
 
 
 
 
 
 
 
E könyv emlékiratnak is nevezhető. Mikor írjunk emlékiratot? 
Amikor még tevékenyek, munkaképesek vagyunk? De ekkor még 
nincs időnk és nincs meg a történelmi távlat.  Vagy talán, amikor 
elértük a nyugdíjkorhatárt, sőt már túl is vagyunk rajta, 
megnyugodtunk, ráérünk és mindent sokkal józanabbul szemlélünk és 
értékeljük a múltat. 
Mi közösen az utóbbit választottuk. 
Ezt a könyvet azzal a céllal írjuk, hogy visszaemlékezzünk és 
emlékeztessük szeretett osztályfőnökünket is az együtt töltött iskolai 
és kollégiumi évekre, és megajándékozzuk magunkat. 
E könyv köszönetnyilvánítás és tiszteletadás bizonyos formája is. 
Köszönet és tisztelet a tanár úrnak, aki minden megpróbáltatás 
ellenére őszinte hittel és mély meggyőződéssel tanított bennünket.  
 
                                                                                                       B. M. 
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Amikor felvettek a Veszprémi Vegyipari Technikumba, nem kaptam 
kollégiumot, így hát bejáró voltam Nagyvázsonyból. Ez nem volt 
örömteli időszak, főleg télen. Korán reggel indultam és késő délután 
értem haza. Ezután még készülnöm kellett a következő nap óráira. 
A következő tanévtől végig kollégista voltam. 
Amikor végeztem, szerencsém volt, hogy mindig laborban 
dolgozhattam. Nagyon szerettem a munkámat. Ennek ellenére most 
mégsem az iskolára emlékezek vissza, hanem a kollégiumra. Jól 
éreztem magam, mint kollégista, itt rend és fegyelem volt. 
Az emlékem Major Ilonka nénivel kapcsolatos (ekkor ő volt a 
kollégium igazgatónője). Rendszeresen tartott nekünk opera és 
komolyzene ismertetést és hallgathattunk is részleteket a művekből. 
Ilyenkor ismertette a zeneszerző, a szövegíró életét és a kort, 
amelyben a cselekvés játszódott. Ezeken az összejöveteleken mindig 
sokan voltunk, kellemes légkörben töltöttük az estéket.  
Egyik alkalommal Grieg Peer Gynt-jét ismertette és meghallgathattuk 
többek közt Solveig dalát is. Nekem nagyon tetszett. 1-2 év múlva az 
öcsémmel sikerült Pesten megnézni a színdarabot. 
Azt gondolom, többen vagyunk, akik Ilonka néninek köszönhetjük, 
hogy megszerettük a komolyzenét. Visszagondolva, ekkor nemcsak a 
tanulás volt a fontos, hanem a lelki nevelés is. Ilonka néni ezt nagyon 
jól csinálta. Köszönet érte. 
Egyszer valaki kitalálta, hogy nézzük meg a kollégium kertjét. Nagyon 
kicsi volt, inkább kertecske, ami a buhimra nézett. A pincén keresztül 
lehetett eljutni oda. Nagyon sötét volt az odavezető labirintuson, és 
féltünk (lehet, hogy volt világítás, de mi nem tudtuk, hogy hol kell 
felkapcsolni). Volt egy bátor közöttünk, aki vezetett bennünket és 
egymás kezét fogva követtük őt. Végre rátaláltunk az ajtóra, amely a 
kertre nyílott. Az első kinyitotta az ajtót, fény áradt be. Fellélegezve 
léptünk ki a szabadba, az ici-pici kertbe. A visszaút már nem volt ilyen 
izgalmas. 
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A kollégiumban szokás volt, hogy névnapokon kis képeslapokra 
néhány sort írva köszöntöttük az ünnepeltet, azt egymás fiókjába 
becsempésztünk. Szeretném, ha ezekből mindnyájan olvashatnátok a 
könyvünkben. Nagyon kedves szokás volt. A kis cédulák már 
megsárgultak, de nekem örök emlék maradt.  
Én csak ilyen apróságokra emlékszem, melyek meghatották akkor is, 
és még ma is a szívemet. 
 
 
                                                                                                    Sz. Zs.                                                                                                                                                  
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Edőcs József vagyok, 1937. január 27-én születtem Zalaerdődön. 
Ez az írás nem önéletrajz akar lenni, de az önéletrajzi vonatkozások 
nem mellőzhetők. Zalaerdőd, egy kb. 500 lakosú kis falu 1950-ig Zala, 
majd Veszprém megyében, teljesen mezőgazdasági jelleggel. 

              Apám géplakatos volt, anyám háztartásbeli. Nagyszüleimmel együtt 
éltünk, ők gazdálkodtak. Az általános iskola, ahova jártam, az 
államosításig egyházi fenntartású volt. Osztatlan, azaz egy tanító 
tanította az alsó- és egy a felső tagozatot. Ezt csak azért írom le, mert 
a további sorsomat is jórészt meghatározta. Sokkal előnyösebb 
helyzetben voltak a nagyobb, vagy városi iskolából kikerülők. 
Néhány mondattal elmondom, hogyan kerültem egyáltalán a 
Veszprémi Vegyipari Technikumba. Nem éreztem különösebb 
ambíciót a továbbtanulásra. Az utolsó napon, amikor még jelentkezni 
lehetett, azt mondta az édesanyám, menj el te is továbbtanulni (azóta 
is áldom az emlékét, mert nem tudom mi lett volna belőlem e nélkül). 
Elmentünk az iskolaigazgatóhoz és én is jelentkeztem, mert addig 
csak a Somogyi Antal és a Simon Gyula jelentkezett. Így lettünk mi 
később a 3 zalaerdődi. Hogy hova vesznek fel minket, az kérdéses 
volt. Sümegre szerettünk volna menni gimnáziumba, de ott már nem 
volt hely. Javasolták a szintén sümegi építőipari technikumot, de az 
nem tetszett egyikünknek sem. A másik javaslat a Veszprémi 
Vegyipari Technikum volt, ezt elfogadtuk, így kerültünk oda 
kollégiumba. Falusi gyereknek minden furcsa és szokatlan volt, 
hónapokig tartott, amíg megszoktuk. 
Így kezdődött el 1951. szeptember 1-jén a technikumi életünk. Az első 
időben nehezen ment a beilleszkedés, a sok idegen gyerek közé. 
Nekünk talán valamit jelentett, hogy hárman voltunk Zalaerdődről, 
igyekeztünk egy kicsit összetartani. Az első évben sok tantárgyból 
nem volt könyvünk, amit a tanár lediktált azt kellett megtanulni. Az 
orosz tanulás nehezen ment, a „Pityorka” néni bejárt a kollégiumba 
korrepetálni minket, így valahogy elboldogultunk. A másik a kémia 
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volt, ami gondot okozott. Mondtuk a felettünk járóknak, hogy ezt a sok 
vegyértéket mi soha nem fogjuk megtanulni. Mondták, menjünk csak 
tovább és év végére menni fog. És igazuk lett. Lassan belejöttünk a 
tanulásba és az első év végére jó rendű lettem. Ez azért volt érdekes, 
mert a kollégiumban megállapított díjnak csak a 75%-át kellett fizetni. 
A jeles 50%-ot, a kitűnő semmit. A közepes 100%-ot, az elégséges 
125%-ot fizet, aki megbukott nem lehetett kollégista. Én ezután végig 
közepes voltam. 
Tornaórákon a László Pista bácsi tanár úr észrevette, hogy én talán 
egy kicsit jobban mozgok, mint a többiek. Javasolta, hogy járjak 
atlétikai edzésre. Én szívesen jártam a heti két edzésre. Ősszel, 
tavasszal a Haladás, vagy Vasas pályára jártunk edzésre, télen a 
technikum tornatermébe. Az egyetemistákkal volt közös sportkörünk. 
1953-ban jött az első eredmény. Volt egy veszprémi mezei 
futóverseny 1000m-en, amit megnyertem. Utána volt a megyei 
középiskolás mezei futóverseny 1500 m-en, a pápai várkertben, amit 
szintén megnyertem. Annyira kifutottam magam, hogy ha nem tudok 
a célban egy jól megtermett egyetemista súlylökő nyakába 
kapaszkodni, biztosan összeesem. A technikum csapata is megnyerte 
a versenyt, így 4 érmet akasztottak a nyakamba, amire nagyon 
büszke voltam.  
Ezután elvittek az országos középiskolás mezei futóversenyre, 
Pestre, amely a lóversenypályán volt. Akkora lópata nyomok voltak, 
hogy a bokánk majdnem kitört. Voltunk vagy 150-en, nagyon 
igyekeztem, de csak kb. az 50. körül értem be, nagyon kifutottam 
magam. Akkor azt mondtam a László tanár úrnak, hogy ez a táv 
nekem hosszú, nem bírom. Akkor áttértem a 100, 200, 400m-re, ami 
elég jól ment. Akkor divat volt április 4-én, november 7-én a városi 
csapatfutás, 10-es váltással, azt szinte mindig a technikum nyerte, én 
voltam a befutó. Veszprémben nem nagyon volt ellenfelem 100, 200, 
400m-en. 1954 tavaszán, Keszthelyen volt a megyei atlétikai 
bajnokság. 100m-en csak harmadik lettem 11.6 mp-el, de országoson 
olyan jó volt az első három eredmény (még a Népsport is írt róla), 
hogy mindhármunkat felvittek Pestre az országos középiskolai 
versenyre . Ott ugyan nem értem el a legjobb eredményemet (a 25 
éves technikumi évkönyv szerint döntőbe kerültem). 8-an voltunk a 
döntőben, ahol kb. 5-6. lettem. Ez volt sportpályafutásom csúcsa. 
Amíg atletizáltam, Láng Kálmán iskolaigazgató nagyon kedvelt, mert 
hoztam az eredményeket az iskolának. Negyedikben kezdtem 
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hanyagolni a sportot, mert technikus és nem sportoló akartam lenni, 
többet kellett tanulni. Az igazgató úr ezután neheztelt rám és ezt 
sokszor éreztette is velem.  
Mint afféle kamaszok, ráébredtünk, hogy kezdünk férfiak lenni és a 
gyengébb nem iránt megnőtt az érdeklődésünk. Én 15-16 éves 
koromban kezdtem jobban érdeklődni a lányok iránt. Mindig a tornász 
lányok tetszettek, a jó alakjuk miatt. Az első nagy szerelmem (szintén 
tornász volt) a Steixner Éva (Stixi). Remélem, megbocsátja, hogy 
kiírom a nevét. Tanítóképzőbe járt, 1 évvel volt nálam fiatalabb. 
Amikor jó idő volt, a fejes völgyben sétálgattunk, máskor a veszprémi 
belvárosban. Más akkor nem lehetett (más idők voltak), mint 1-2 csók, 
de ez az emlék szebb, mint később a legvadabb ”Szex”. Harmadikos 
koromban valahogy elmaradtunk egymástól, utána kezdtem udvarolni 
Stumpfhauser Évának (Stufi). Gimibe járt, 2 évvel volt fiatalabb nálam. 
A technikum tornatermébe jártak tornász edzésekre, ott figyeltünk fel 
egymásra. Az edzések után haza szoktam kísérni este 9 óra körül. A 
vár közelében laktak. Valahogy megtudta az anyja és tiltotta tőlem, de 
ő nem hallgatott rá, továbbra is találkoztunk a Benedek hegyen. 
Amikor visszafordultunk, azt mondta, itt a bátyám. Ahogy közel ért 
hozzánk, szó nélkül akkora pofont adott szegény kislánynak, hogy 
majdnem elszállt a feje. Nekem meg azt mondta, tűnjön el, mert maga 
is kap egyet és hagyja békén a húgomat. Nem volt más megoldás el 
kellett tűnnöm, mert kb. kétszer akkora volt, mint én. Később nagyon 
szégyenlettem magam, hogy nem tudtam megvédeni. Továbbra is 
találkoztunk, de messzebbre kellett menni, sétálgatni. Ezután is 
hazakísértem az edzésekről és még elbeszélgettünk. Ezt is megtudta 
az anyja és bepanaszolt a Lovas Laci bácsinál, a kollégium 
igazgatójánál. Egy délután (akkor már negyedikes voltam) a Laci bácsi 
benyitott a tanulószobába és kihívott a folyosóra. Mondta, hogy a 
kislány anyja panaszkodott, hogy én este későn kísérgetem a lányát. 
Este már nem volt kimenő, úgy lógtam ki a kollégiumból. Gondoltam 
mi lesz ebből. Azt mondta, ez többet elő ne forduljon, még nagyon 
fiatal a kislány. Megígértem, de nem tartottam be, utána még jobban 
kellett vigyázni. A ballagásunk napján nagyon szép idő volt és 
kimentünk a fejes völgybe és jó nagyot sétáltunk, nem vettük észre, 
(más irányú elfoglaltságunk miatt), hogy nyakunkon az eső. Mire 
hazaértünk teljesen eláztunk, az erre az alkalomra készített új 
öltönyöm ronggyá ázott. Amíg Veszprémben voltam, tartottuk a 
kapcsolatot. Amikor végzett a gimiben, TF-re ment és tornatanárnő 
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lett. A veszprémi négy év talán életem legszebb része volt, a szép 
szerelem, amire az óta is jó visszaemlékezni. 
Nem voltunk angyalok. 
Azt hiszem másodikban egy géptan órán a László Frédi tanár úr, nézi 
az osztálynaplót és sok egyest látott benne. Megjegyezte, ők 
diákkorukban 3 ajtón is átmentek egy jó jegyért. Lehet, hogy az 
osztály nagy része nem értette, hogy miről van szó. Mi a Farkassal 
(elnézést, hogy így fogom emlegetni a Farkas Lajost, de ott így 
szoktuk, szinte mindenkit a vezeték nevén emlegettünk) 
összenéztünk, és egy kicsit vigyorogtunk, gondoltuk két ajtón mi is 
átmehetünk 1-2 jó jegyért. A történet a következő. Én, mint 
géplakatos ivadék 14 éves koromra tanultam valamit a zárakról az 
apámtól. Az igazgatói irodán és a tanári szoba ajtaján igen primitív 
zár volt, sperhaknival, egy-két húzással kinyitottam. Az íróasztalok 1-
6-os kulcsos zárakkal voltak bezárva, 1 perc alatt mindkettőt 
kinyitottam. 
A Farkas felébredt 2-3 óra körül, akkor csend volt mindehol. Szólt 
nekem és átlopóztunk az iskolába, melyet csak egy csapóajtó 
választott el a kollégiumtól. Kinyitottam az egyik ajtót, majd a másik 
ajtót és elhoztuk az osztálynaplót. A Farkas nagyon ügyesen utánozta 
a tanárok jegyeit és beírta, amire szükség volt. Meg kell jegyeznem, 
ezt nem lehetett mindenkivel megtenni. A Berci tanár úr például 
emlékezett ki milyen jegyet kapott és mikor. Előfordult, hogy 
megkérdezte, te mikor feleltél? Én nem feleltem tanár úr, akkor 
hogyan került ide ez a 4-es? Biztos valamelyik tanár eltévesztette a 
rubrikát, ki is radírozta. Utána ez a lehetőség megszűnt. A „fizikus” az 
András, az osztályfőnökünk is észre vette, hogy kakukktojás került a 
jegyek közé. Különben sem lehetett ötösöket beírni, csak olyat, ami 
volt, esetleg eggyel jobbat. Sokszor csak azért írtunk be jegyeket, 
hogy elkerüljük egy nehezebb témában a felelést. 
 Azt hiszem másodikban volt egy ilyen akció. Láttuk, hogy Bakos 
Karcsinak volt 5 db egyese matekból, 2db kettese. Rendes gyerek 
volt a Karcsi, bejáró volt és szokott hozni tízóraira zsíros kenyeret, 
néha nekünk is adott. Meg akartuk neki hálálni. Kiradíroztuk az 
egyeseket és beírtunk 2db. hármast. Év vége félé jártunk és 
megkérdezte a Dékány mama (magunkközt így hívtuk), a Karcsit. 
Karcsi fiam akarsz -e  a hármasért felelni? Nem tanárnő jó nekem a 
kettes is. Szünetben óg-móg a Karcsi, meg van őrülve a Dékány 
mama, hármasért akar feleltetni, mikor van egy rakás egyesem. Nem 
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mondtuk meg neki (senkinek sem), hogy mi voltunk a „hálásak”. 
Ugyanezt eljátszottuk a Csillag Imre orosz jegyeivel is, mert év vége 
felé igen rosszul állt. Egyszer volt egy majdnem lebukásunk. A WC-
ben éppen írogatja a Farkas a jegyeket, ránk nyitott a Mészáros Emil. 
Neki is el kellett hozni az „A”-s osztálynaplót, kellett egy kicsit 
igazítani, hogy kitűnő legyen. 
Másodikosok voltunk, a karácsonyi szünet előtti utolsó tanítási nap 
szombat lett volna. Mi elhatároztuk (a 3 zalaerdődi) és még vagy 15-
en, hogy elmegyünk haza a szombat hajnali vonattal, nem várjuk meg 
a szombati tanítás végét. Gondoltuk, majd hozunk szombatra orvosi 
igazolást. Néhány embernél el is ment volna, de ellógtunk kb. 15-20-
an. Szombaton a reggelinél kiderült, hogy hiányzik a kollégisták 
majdnem negyed része. Kerestek minket, hol vagyunk. Hazamentek 
mondták a többiek. Néhány nap múlva jött egy dörgedelmes levél az 
iskolából. Értesítem a kedves szülőket, hogy fiúk 1 nappal előbb 
elhagyta az iskolát, mint a téli szünet megkezdődött volna, sőt még 
azt is tervezik, hogy egy nappal később jönnek vissza. Felhívom a 
szülők figyelmét, ha fiúk nem jelenik meg időben, az iskolában, 
azonnali kizárást kap. Nem kell mondanom, mit kaptam otthon. 
Az első tanítási napon, tél ellenére, az egész iskolát kiparancsolták az 
udvarra, és megkezdődött a fegyelmezés. A 3 zalaerdődit tették 
felelőssé az egészért, mi nem hívtunk senkit, de sokan velünk jöttek. 
Mi hárman igazgatói megrovást kaptunk, végső figyelmeztetéssel, a 
legkisebb fegyelemsértés esetén repülünk az iskolából. Utána igen jó 
gyerekeknek kellett lenni. A többieket is megbüntették, de nem olyan 
keményen, mint minket. A harmadikos karácsonyi szünetre a Fodor 
tanár úr lediktált kb. 150 kérdést szerves technológiából, mire 
visszajövünk, tanuljuk meg, amiben benne volt az egész addigi anyag. 
Én jól átnéztem az anyagot, szerencsémre. Mindenki tudta, hogy a 
tanár úr igen szigorú volt. Nem volt szép tőlünk, de talán azért is és a 
háborúban elvesztett fél lába miatt, csak „bükkfának” hívtuk. Nála igen 
könnyen lehetett egyest kapni, ezért féltünk tőle. Szünet után az első 
órán elsőnek engem hívott ki felelni. Magam is csodálkoztam, hogy 
minden kérdésre jó választ adtam, kb. 25-30 percig kérdezgetett. Ami 
nála igen ritka kegy volt, ötöst adott. Annyira életemben nem örültem 
ötösnek, mint ennek. Félévkor négyest adott. Talán egy kicsit elbíztam 
magam emiatt. Fél év után kétszer is egyest kaptam. 
Háromnegyedévkor megbuktatott. Értesítették a szüleimet a „jó” 
jegyem miatt. Egyszer csak látom, hogy az ebédlőben jön az 
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édesanyám. Mondta, hogy értesítették a „jó” jegyem miatt. 
Mondhatom, nem kaptam dicséretet. Jól leszidott és megígértette 
velem, hogy ezután jobban tanulok. Muszáj volt, mert a tanár úr is 
megígérte, ha még egy egyest  kapok év végén is megbuktat. Minden 
nap legalább fél órát tanultam a technológiát, másnap nem is volt 
óránk, akkor is. Háromnegyedév után kb. 1 hónappal kihívott felelni. 
Még ma is emlékszem rá a DDT gyártással kezdte és szinte az egész 
második félév anyagát végigkérdezte. Úgy látszott, hogy nagyobb 
hibát nem vétettem és négyest adott, nála ez igen jó jegy volt. Év 
végéig nem is feleltem és megadta a hármast. 
Még egy utolsó történet. Az írásbeli után - ami nem lett valami fényes, 
de megment - egy hónapunk volt a szóbelire felkészülni. Ezt a 
hónapot szorgalmasan végig tanultam (ami az első időre nem volt 
jellemző). Június 21-én délután kerültem sorra, másik 5 
sorstársammal együtt, este kilenc óra tájban végeztünk. Úgy látszott 
mindenből átmentem. A délelőtt végzettekkel együtt kimentünk egy 
kicsit ünnepelni az egyik szórakozó helyre. Éjféltájban, úgy 
emlékszem, hogy a lányokat hazakísértük a kollégiumba, de nem 
engedték be őket. Másnap a vaskalapos igazgatónő kirúgta őket a 
kollégiumból, de ki törődött már akkor ezzel, túl voltunk a nagy 
eseményen és állítólag érettek lettünk. 
 
 
                                                                                                       E. J.                                                                                                                                                                                                                                                                
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Nagyon megtetszett a Bajczi Györgyi ötlete, hogy írjuk le diákéveink 
élményeit, csínytevéseit, így még az unokáink is olvashatják. 
Részemről kibővítettem a gyerekkorom egy-két élményével, hiszen a 
középiskolában alig ismertük egymást. Nem voltunk valami közlékeny 
teremtések. Remélem én is, fogok sok érdekes dolgot, történetet 
olvasni felőletek. 
Első érdekesebb élményei az életemnek az első osztályban 
kezdődtek. Mivel igen játékos gyerek voltam, a tanulás nem igazán 
vonzott. 
Az első osztályt Várpalotán az Apácák vezette iskolában kezdtem. 
Igen jó pedagógusok voltak, mert tudták hogyan kell a gyerekeket 
ösztönözni a tanulásra. Azok a gyerekek az osztályban, akik 10 db 
„1”-t összegyűjtöttek, azok kiérdemeltek egy szentképet vagy 
csokoládét. Mivel nagyon szerettem a csokit, hát igyekeztem „1”-ket 
gyűjteni. 
A második osztályt Veszprémben jártam 1945 kora tavaszáig. Az 
Édesapám nem szimpatizált az akkori politikai irányzattal, ez miatt 
gyakran kényszerültünk lakhelyet változtatni.  
Az oroszok érkezésének hallatára édesapám úgy döntött a család 
érdekében, hogy Ausztriába megyünk. Felkerekedtünk, vagy 10 
család lovas kocsival. Burgenland volt a cél, ahol édesapámnak egy 
fiatalkori barátja élt, Donnerskirckenben. 
Menet közben sok-sok élményünk volt. Jó is, rossz is. Celldömölk 
közelében egy német teherautó elütötte Nelly nővéremet. Felhasadt a 
szája, csupa vér volt az arca, a ruhája. A német sofőr apukámmal 
azonnal bevitték a kórházba és összevarrták a sebet. 
Egy napra lett volna szükségünk, hogy elérjük Ausztriát. Az oroszok 
utolértek bennünket és vissza kellett fordulni. Az éjszakát egy faluban 
töltöttük, ahol a házak üresen álltak. A falu lakóinak nagy része 
Ausztriába menekült. Este az orosz katonák szedegették össze a 
lányokat, akik nem bújtak el, elvitték őket a szállásukra. Másnap 
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reggel az összes lányt összeszedték és terelték őket „krumplit 
pucolni”. Edit nővérem 15 éves széplány volt, nagyon félt.  Amikor 
lakatlan területen jártak, kiugrott a csoportból és rohant a közeli folyó 
irányába és beleugrott. Az orosz katona lőtt utána, de nem találta el. 
Edit úszni nem tudott, az volt a szerencséje, hogy a folyó széle 
iszapos volt. Mikor gondolta, hogy a csoport régen elment, akkor 
mászott ki a folyóból. 
Visszafelé jövet nagyon szomorú volt minden. Döglött lovak hevertek 
az útszélen. A lebombázott házak némelyik padlásán még a felterített 
ruhák lengedeztek szomorúan. 
Visszaérkezésünk Zircen ért véget. Anyukám szülői házában, ahol a 
bátyja lakot a családjával. Ideglenesen ott laktunk, míg apukám 
munkát talált. Így jutottunk hát Csőszre, ahol a 3. osztályt kezdtem el. 
Tibi bátyám is haza érkezett Németországból, mint cserkészt vitték ki 
a sok fiatallal együtt. Megszökött. Szerencséje volt, hogy sehol nem 
igazoltatták. Így aztán együtt volt a család. 
A harmadik osztályban már megkomolyodtam és szerettem tanulni. 
Egyre jobban tanultam és nagyon szerettem verset mondani. Ha 
ünnepség volt, akkor egy verset 4-5-en mondtak el, én mindig egyedül 
szavaltam. Szerettem a szüleimnek örömet szerezni. 
11 éves voltam, amikor a Tanító úrnak a japán tyúkja már majdnem 
megfulladt, olyan nagy volt a golyvája. Megkértem, hogy 
megoperálhassam, mert én orvos szeretnék lenni. Megengedte, mert 
olyan mindegy, hogy hogyan lesz vége szegény tyúknak. Délután 
nekiálltam az operációnak. Alkohollal elkábítottam a tyúkot és 
pengével szépen felvágtam a nyakát és kihámoztam a daganatot. A 
tyúkocska túlélte a műtétet. Ezután igen nagy becsben volt része. A 
Tanító úr hálából meg akart tanítani, zongorázni.  Sajnos nem fogtam 
fel ésszel akkor, hogy mit is jelentett volna nekem. Igen mozgékony 
gyerek voltam, nem lett volna türelmem a zongora mellett órákat 
gyakorolni. 
Ebben az időben nekem az Anyák napja volt a legszebb ünnep. Ő 
olyan jó volt, mindenkihez és türelmes, a szeretet áradt belőle. 
Apukám igen szigorú volt. Bizony sokszor megvert bennünket, ha ő 
úgy látta jónak. Anyukám sokszor megvédett minket.  
Nagyon szerettük a mögöttünk elterülő erdőt. Tibi bátyám erdésznek 
tanult és szép helyeket tudott nekünk mutatni. Minden vasárnap 
délután az erdőbe mentünk sétálni. Az apu még hintát is szerelt fel 
olyan helyen, ahol a legtöbbet tartózkodtunk a „Hamu ház” mellett. Ez 
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egy kiégett erdészlak volt. Itt írta Edit nővérem az első versét a „Kis 
húgom”-at. Később mikor Győrben dolgozott, sok verse és novellája 
jelent meg a Kisalföld című újságban. Addig, míg a kolléganője 
megirigyelte, - mert ő is írogatott – és elintézte, hogy több írást ne 
fogadjanak el tőle. 
Gyerekkoromnak volt egy szomorú élménye is. Esős őszi napon az 
osztályban maradtunk szünetben és fogócskát játszottunk. A Tanító úr 
meghallotta a rohangálást, mivel lakása egybe volt építve az iskolával. 
Beüzent, akik rohangáltak álljanak egy lábra, amíg kezdődik az óra. 
Persze én azt gondoltam, úgyis a kedvence vagyok, ráérek, majd ha 
becsengetnek. Mikor bejött a Tanító úr, minden kaptunk hat tenyerest 
egy vastag nádpálcával. Életemben először találkoztam a nádpácával. 
Iszonyatos volt. Az egyik fiú elárulta, hogy én nem álltam egy lábra 
rögtön, csak csengetés után. Kaptam még hat tenyerest. Akkor már 
nem is éreztem fájdalmat, a kezem úgy feldagadt, mint egy cipó. 
Délben hazamentem és mikor apukám meglátta a kezem, 
felháborodásában azonnal buszra szálltunk és bevitt Várpalotára 
valami igazgatóhoz, hogy megmutassa kezeimet. Azt hiszem valami 
történt, mert az eset után nem használta többet a nádpálcát a Tanító 
úr (sok gyerek örömére). 
Volt még egy izgalmas élményem. Esős őszi napok után egy 
meszesgödör megtelt vízzel. Egy kb. 3 éves kisfiú beleesett. 
Lehasaltam a sáros földhalomra és kihúztam a kisfiút. Megfogtam 
lábánál fogva és lógattam, amíg elkezdett köhögni. A lenyelt víz kijött 
belőle és életre kelt. A nagy ijedelem mellett nagyobb volt az öröm, 
hogy életben maradt a kisfiú.  
Ezzel lezárult az általános iskolai életem és elkezdődött Veszprémben 
a középiskolás életem, ugyanabban az iskolában, ahol még az Edit 
nővérem az Angolkisasszonyoknál tanulta a gyors és gépírást. 
Az első osztály nagyon szomorú volt nekem. Nagy honvágy gyötört, 
úgy éreztem magam, mint amikor a kismadár kiesik a jó meleg 
fészkéből. Pár hét elteltével összebarátkoztam Ackermann Ilivel, majd 
Dubi Évával. Az egyik hálószoba társam Vékony Ilus is nagyon helyes 
volt, mindig vigasztalt, ha szomorúnak látott. Mikor negyedikes volt, én 
ballagtattam őt. 
A kollégium igazgatónője Mária néni volt. Matematikát tanított nekünk 
elsőben. Ő megengedte nekem, hogy az ebédlőben tanulhassak. 
Otthon megszoktam, hogy hangosan elolvastam a leckét, így jobban 
és gyorsabban jegyeztem meg. Az első év vége felé történt, hogy egy 
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vasárnap délután kimentünk a strandra fürödni. Nem tudtam úszni, a 
Dubi Éva és a Libu elhatározták, megtanítanak úszni. Kértem őket, 
hogy a mélyvízbe ne vigyenek. Persze, hogy bevittek és elengedtek. 
Olyan pánikba estem, hol az Évát, hol a Libut nyomtam a víz alá, én 
mindig fenn voltam. Olyan kimerültek lettek, segítségért kiabáltak, míg 
végre két fiatalember kivitt az Évával együtt. Éva teljesen kimerült és 
rosszul volt. 
A második év elején új igazgatónőt kaptunk a kollégiumba Ilonka 
nénit. Ő tanította a magyar irodalmat. Elsőben a Marci bácsi tanította, 
aki engem csak Gyurkának hívott. Ilonka néni nagyon finom, 
szimpatikus modorú hölgy volt. Felajánlotta, hogy minden szombaton 
délután opera áriákat hallgathatunk a lakásában. Sokszor vettem részt 
ezeken a zenedélutánokon. Akkor szerettem meg a zenét. Nagyon 
sajnáltam utólag, hogy nem tanultam meg zongorázni. Milyen szép lett 
volna, ha azokat a reneszánszokat el is tudtam volna játszani. 
Szombat este vacsora után népdalokat énekeltünk mindnyájan. Ez is 
egy nagyon szép emlék. 
Az esti tanórákra a nevelők legtöbbször már nem jöttek be. Ilyenkor 
lehetett virgonckodni, cigarettáztunk és a füstöt a kályhába fújtuk. 
Kedves emlék a májusi szerenádozás. Fiúk, lányok mentünk a 
tanárainknak szerenádot adni. Este 10-ig is kint maradhattunk. 
Kedves emlék a Bajczi Marikával az ebédlői süteménylakomázás. Ha 
Marika csomagot kapott otthonról, én segítettem a sütemények 
elfogyasztásában. 
A Fizikai - Kémiát Gyöngyi néni tanította. Nem voltam képes felelni, 
amikor kihívott, csak nézett az ablakon kifelé, mintha én ott sem 
lettem volna. Annyira irritált ez a magatartás, hogy nem voltam képes 
felelni. Fél évkor meg akart buktatni. Ekkor megkértem az Évát, 
beszéljen az Andrissal. Kértem vizsgáztasson le a félév anyagából. 
Andris kapott rá engedélyt a Diri bácsitól, hármasra levizsgáztam. 
Akkor találkoztam először az osztályfőnökünk emberi jóságával. 
Harmadik év végén a kis barátnőmet, Ilit több tantárgyból is 
megbuktatták. Így nem ismételt évet, hanem kimaradt. Nagyon 
szomorú voltam, hogy meg kellett válnom kis barátnőmtől. 
Negyedikben a Keresztes Jolival ültem egy padban. Igen jókat tudtunk 
nevetni. Csak egymásra néztünk, és ok nélkül vigyorogtunk. 
Legtöbbször a Piroska néni óráján. Többször kizavart bennünket az 
óráról. Persze mi ezt élveztük. Aztán megsajnáltuk, mert arra 
gondoltunk, azt hiszi, hogy őt nevetjük ki. A kollégiumban 
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töredelmesen bevallottuk, hogy miért nevetgéltünk. Többet nem zavart 
ki bennünket. Sajnos negyed év után a Joli is kimaradt az iskolából. 
Az iskolában történtek között talán a technológiából írt dolgozatom volt 
a csúcsa mindennek. Az a hír járta, hogy a Diri bácsi nem olvassa el 
mindig a dolgozatokat. Gondoltam ezt ki fogom próbálni. A következő 
dolgozat témája a kénsavgyártás volt. A nyári szünetben, a Pesti 
Kénsavgyárban voltam gyakorlaton. Erről a témáról elég tájékozott 
voltam. Gondoltam, soha jobb alkalom. A dolgozatírás közben a 
szövegbe beírtam egy sláger szöveget is. A dolgozatírás pénteken 
volt. A következő óra előtt reggel a folyosón szembe jött a Diri bácsi. 
Köszönök: jó reggelt igazgató úr. Rám néz, felhúzza az egyik 
szemöldökét nagyon magasra, és tovább megy. Azonnal tudtam, hogy 
elolvasta a dolgozatot, itt nagy baj lesz. Bejött az osztályba, lerakta a 
dolgozatokat az asztalra. Én csak reszkettem, vajon mi lesz? Diri 
bácsi mondja, életemben nem láttam ilyen szerelmes lányt, mint az 
Ács Georgina. (Soha a nevem nem mondta, vagy Georgina, vagy 
Izidóra voltam.) Még dolgozat írása közben is a szerelemről 
álmodozik. Ilyen diplomatikusan intézte el az egész ügyet (az én nagy 
megkönnyebbülésemre). Igazán nagyon jó volt. Igaz csak hármast 
adott a dolgozatra, ez nekem nem tetszett, mert a dolgozatom jobb 
volt. De mert technológiából hármasom volt, így erre is azt kaptam. Én 
fogtam a tollamat és kijavítottam 4/3-ra. Az óra végén a bediktálásnál 
azt hittem kiugrik a szívem az izgalomtól, mikor bediktáltam a 4/3-t, 
Diri bácsi be is írta. Ezután kaptam az osztálytársaimtól a becenevem 
„Cselek”. 
Lányok 4-5-en elhatároztuk, ha sikerül az írásbeli, akkor az iskolától a 
kollégiumig mezítláb megyünk. Sikerült az írásbeli és elindultunk 
mezítláb. Útközben mindenki bámult bennünket, gondolták egy 
kerékkel kevesebbünk van. Azt is elhatároztuk, hogyha a szóbeli is 
sikerül, akkor a Múzeumot négykézláb körbe sétáljuk. A szóbeli is 
sikerült de ezt a fogadalmat nem váltottuk valóra.  
 A technológiai írásbeli egy katasztrófa volt. Két nappal előtte 
beszélgettünk, mi lenne, ha mégis más tételt kapnánk, pl. a víz 
technológiáját. Gyorsan átfutottam az anyagon. 
Megtörtént a baj. A minisztériumban elcserélték más iskola tételeivel a 
miénket. Andris jött be a két órás dolgozatírásra. Két sorba állított 
bennünket. Az egyik csoport a vizet kapta, a másikra már nem 
emlékszem. Én nem a vizet kaptam. Mikor készen voltam és körbe 
néztem, Farkas Ferike olyan kérőn nézett rám. Intettem, amit tudok, 
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leírom. Jól összehajtottam a papírt és néztem az Andrist - lehajtott 
fejjel valamit olvasott. - De hogyan juttassam el a Ferikéhez? Ő a 
második padsorban ült tőlem srégen vagy három méterre. 
Megcéloztam a Ferikét, és a levegőbe dobtam az összehajtogatott 
papírt. Még a lélegzetem is megállt az izgalomtól. Ferike ügyesen 
elkapta. Andris biztos hallott valamit, de nem nézett fel. Ilyen 
nagyszerű osztályfőnökünk volt. 
Az utolsó izgalmas nap az érettségi szóbeli volt. Délután 14 órára 
voltunk berendelve az iskolába. Az „ A ” osztály nem lett készen időre. 
Órákat vártunk, olyan ideges voltam, hogy szandálom pántjait 
szaggattam el, majdnem mezítláb kellett bemenni a vizsgára. Estére 
lett vége a szóbelinek és elsőként örülhettem, hogy túl vagyok a 
vizsgán. Június 22-én leérettségiztem. 
Izgalmas, szép évek voltak. Mindent, ami rossz volt kitörölt az idő a 
szívemből, csak a szép emlékek maradtak meg. Két jó barátnőmmel 
Bajczi Györgyivel és Stenger Magdolnával kerültünk Almásfüzitőre a 
Timföldgyárba. 
 
 
 
 
Írtam nektek sok szeretettel:  Cselek 
                                                                                                     Á. Gy.                                                                                                                                                                                                                                          
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 Minél későbbi időből gondolok vissza középiskolás korunkra, annál 
szebbnek, kedvesebbnek látom. Ez törvényszerű. Akkor voltunk 
fiatalok, egészségesek, akkor gondolhattuk – még joggal – hogy 
minden apró gondunk, bajunk, izgalmunk csak átmeneti, múlandó. 
Az emlékezetem – ami sajnos velem együtt öregedett – nem annyira 
eseményeket, történeteket őriz, mint inkább pillanatképeket, 
hangulatokat, melyeket valamelyik apró körülmény vagy szó hív a 
felszínre, sokszor meghökkentő gyakorisággal. 
Ha április elsejei tréfálkozásról hallok, Dékány „mamát” látom magam 
előtt, amint kissé sietős léptekkel jön az osztályba a dolgozat 
füzetekkel, ki is osztja, azután fel is írja a táblára az első megoldandó 
„feladatot”:”április1”. Azt hiszem, a mi meglepetésünk sokkal nagyobb 
lett volna, ha azt a dolgozatot egyszer valóban meg is íratja velünk. 

    És ki jött a kedves Dékány „mama” után? Gere tanár úr! 
    Bemutatkozásként végigvert rajtunk olyan képtelen kérdésekkel, hogy 

„mi az összeadás?” „mi a szorzás?” Hogy milyen választ várt volna 
ezekre a kérdésekre, azt csak akkor kezdtem érteni, amikor már 
kutatóként többek között rendszerelmélettel is foglalkozva kénytelen 
voltam kissé elmerülni az absztrakt algebra, csoportelmélet és 
hasonló nyalánkságok rejtelmeiben. De amit ekkor tanultam, az bizony 
már jelentős részben el is illant, viszont Gere tanár úr, Ő maradt. 
És maradt Fodor tanár úr is. Tőle nagyon féltem. Ha létezett tanár, 
akinek a keze alatt igyekeztem valóban lelkiismeretesen tanulni, az ő 
volt. Azóta sem tudom megmagyarázni magamnak, hogy miért a 
félelem érzése rögződött bennem annyira, hogy egyetemista 
koromban is, ha láttam valakit az utcán, aki rá hasonlított, hevesen 
kalapált a szívem, és nagy kerülőt tettem. Gondolatban bocsánatot 
kérek most Fodor tanár úrtól, hisz soha nem ártott nekem semmivel. 
„Szabadságot a népnek!” „Szerelmet a tanár úrnak!” Ezzel a 
köszönéssel kezdődtek az óráink Schramm Marci bácsival. Ezek a 
mondatok éveken át és naponta visszacsengtek bennem, mert a 
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Műszaki Kémiai Kutató Intézetben Marci bácsi lányával munkatársak 
voltunk, és őt látva az édesapja emléke is mindig felmerült. 
Tanáraim sorában „mérföldkövet” jelentett osztályfőnökünk, aki talán 
először szólt hozzánk úgy, mintha már felnőttek lennénk. Ez, ha akkor 
még nem is mindig és mindenben volt igaz, de jól érzékelhettük az 
elvárást, aminek, szerettünk volna megfelelni. Olyan légkörre 
emlékszem vissza, ami jó indítást adott a felnőtt kor küszöbén. Úgy 
hiszem, mi egy szerencsés osztály voltunk. 
Szeretettel gondolok osztályfőnökünkre, minden osztálytársamra. 
 
 
                                                                                                        B. E.       
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1951. szeptember eleje, évnyitó. 
 Anyám hangjára ébredtem, mely a következő volt: Éva, ébresztő, 
sietned kell az autóhoz, mert elkésed az évnyitót! Máskor még pár 
perc jutott a nyújtózkodásra, de most pillanatok alatt mindent 
elvégeztem és rohantam a gyülekező helyre, ahol a többi diák már 
várta, vajon mivel jutunk be Veszprémbe. Lassan bepöfögött egy 
nyitott teherautó négy sor paddal, a hátsó részén egy létrával. Amikor 
beköszöntött az ősz, lett az autónak ponyvája, majd télen fabódéja (ez 
volt a csodálatos fakarusz, majd következtek az Ikarus autóbuszok). 
 Most visszatérek az első naphoz. Megszeppenve mentünk a régi 
zárda sötét folyosóján, lépcsőházán át az udvarra, ahol már az 
előttünk induló osztályok és az első osztályosok várakoztak. Amikor a 
technikum megkezdte működését 1949-ben csak két osztály indult 
egy lány és egy fiú. 1951-ben három osztály indult: 

- fiúkból lett az A osztály 
- lányokból lett a C osztály 
- vegyes lett a B osztály 

 
Felolvasták a nevünket, és eszerint kellett sorba állni a kijelölt 
osztályfőnök mögé. Szomorúan hallottam nevem olvasásakor, hogy a 
C-be soroltak. Hirtelen ötlettől vezérelve elindultam Gyöngyi néni felé, 
aki az osztályfőnök volt és közöltem vele, hogy a B-be szeretnék járni. 
Sajnos nem vette jó néven és a nagyhatalmú Láng Kálmánhoz fordult, 
akit akkor ismertem meg, mint az iskola igazgatóját. Amúgy is 
alacsony voltam, de talán még kisebbé váltam félelmemben. 
Kérdésére csak annyit válaszoltam, két fiútestvérem van, mindig 
vegyes osztályba jártam és a sport is velük igazi. Furcsán nézett rám, 
majd megkönyörült rajtam és áttett a B-be, ahol a sor végére 
somfordáltam. Miután ez elintéződött, ráértem ábrándozni azon, 
hogyan kerültem ide. 
8 éves koromtól kezdve tornáztam és az edző egy világjárta artista 
volt, így akrobatikus tornával kezdtem. Nagyon szerettem. 
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Elhatároztam, cirkuszi artista leszek, de ettől apám hamar eltérített, 
mert mint gyereknek 8 éves korában semmi keresnivalója nincs egy 
cirkuszban. 
 Következő kijelölt iskolám akkor indult először Budapesten, a 
Testnevelési Gimnázium. Ide verseny alapján lehetett bejutni, de nem 
volt protekcióm, így innen is lemaradtam. 
Újabb választásom az Építőipari Technikum maradt, mely ugyanott 
volt, ahol a Vegyipari. Nagy ovációval vettem tudomást, hogy felvételt 
nyertem. Örömöm két napig tartott. Újabb levél érkezett, melyben 
közölték, az iskolát áthelyezték Sümegre, de küldték a kollégiumi 
felvételi lapot is. Eddig örült a család is, de most apám kitalálta, hogy 
az ő lányából nem lesz „malteroslány”. Kész ennyi… Viszont a Megyei 
Oktatási Osztályon kérte az áthelyezésemet a Vegyibe. Mit tesz Isten 
sikerült. Na, kedves osztálytársaim, így vagyok a Ti osztálytársatok. 
Amire e gondolataim végére értem, vége lett az évnyitónak, 
bevonultunk az osztályterembe. 
Lassan teltek a hónapok, évek. Olyasmiről nem akarok beszélni, amit 
az osztály átélt. Közben rendszeresen tornáztam az iskolai csapatban 
és természetesen Fűzfőn is. Erre visszagondolva sok kiszúrásban volt 
részem, mert az előttünk járó III/B-s fiúk tornaórán igen lusták voltak 
és a Tanár Úr megszégyenítésükre kihívatott az órámról, hogy 
mutassam be a gyakorlatot a fiúknak. Volt köztük olyan, akinek a 
hónaljáig sem értem. Egy darabig tűrték, de aztán megkezdődtek a 
kiszúrások. Először csak finomabb dolgokat követtek el, pl. vizet 
öntöttek a tornacipőmbe, és amikor beléptem a tornaterembe csak 
úgy tocsogott, mintha valami baleset ért volna. Át kellett öltöznöm 
ahhoz, hogy a gyakorlatot be tudjam mutatni. Az öltözőnek kettő 
bejárata volt. Egy a tornaterembe vezetett, a másik a bejárati ajtó, ami 
arról a sötét folyosóról nyílt, melyikről a mi osztályunk bejárata. 
„Dugasz” tanár úr neveletlen nebulóit beterelte a tornaterembe, de 
arra már nem figyelt, hogy a fiúk közben kiszökve a másik ajtón, mint 
szőlőfürt, függtek, míg én átöltöztem. Sokat nem izgatott, mert 
megszoktam a fiú tornászokat is. 
Talán legfájóbb az volt, hogy az ugrózsámolyt rosszul rakták össze, és 
amikor ráugrottam szétesett. Persze én a közepébe… majd két nap 
múlva úgy néztem ki, mint a kék szilva. Ezek után már úgy gondoltam, 
befejezték a tréfát, amikor a tornatanár késett, ők elkaptak és egy 
nagy zsákba beleállítottak, és a fejem fölött bekötötték. Ezután kitettek 
a sötét folyosóra, ahol némán kuksolva vártam vajon mi lesz. A néma 
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csendben egyszerre csak lépéseket hallottam és próbáltam a sarokba 
húzódni. A mozgásra felfigyelt a közeledő és megpróbálta kitapogatni, 
mi van a zsákban. Gondoljátok el, semmi probléma nem volt, amikor a 
fejemet megfogta, nem mozdultam. Igen ám, de lejjebb is nyúlt és én 
olyan csiklandós voltam, hogy elkezdtem hangosan kuncogni, 
viháncolni. Kálmán bácsi nagyot ugrott, majd kinyitotta a zsákot, de 
előtte a folyosó végére húzott, ahol égett a villany, és legnagyobb 
megrökönyödésére felfedezte, hogy én ülök a zsákban. Szegény 
felkiáltott: - már megint maga az? Négykézláb kimásztam, és az 
utasítására visszakullogtam az osztályterembe. 
Mivel a téli időkben nehezen lehetett a rendszeres iskolába járást 
megoldani, a hóakadályok miatt beköltöztem a kollégiumba. Talán ott 
szereztem életem legszebb baráti emlékeit, segítségük sokat jelentett, 
mert megértettem, hogy 18 évesen milyen más lányok között lenni. 
Sajnos a kollégium szigorú igazgatónője még mindig gyereknek nézett 
bennünket, mert kettes sorban, édesanyja kíséretében mehettünk el a 
moziba. 
Eljött az érettségi. Sokan évközben lemorzsolódtak, vagy csak 
kimaradtak. De voltak olyanok is, akik azt gondolták, hogy 16 évesen, 
1956 után disszidálva kint jobban boldogulnak. Talán ezekre a fiúkra 
senki sem emlékszik, csak a csoportképen vannak jelen, de mivel 
fűzfőiek voltak, én igen. Talán a legfájóbb dolog a négy évben, hogy a 
három osztály olyan idegen maradt egymáshoz. Ezt megmutatta a 
bankett lebonyolítása is. Igaz a C-ben a lányoknak már volt 
udvarlójuk, és szerették volna elhozni őket. Hosszú ruhát akartak és, 
hogy elegáns helyen legyen a vacsora. Az A-ban a fiúk arra 
gondoltak, hogy legyen csak a három osztály együtt, hiszen éppen 
annyi lány van, mint fiú. Mi B osztályosok is errefelé hajlottunk. Addig 
folyt a vita, míg ez mind elmaradt. 
Amikor mindenki leérettségizett, a bejárók hazamentek. Igazgatónk 
Kálmán bácsi, osztályfőnökünk Horváth András, és még több tanár, a 
fiú és lány kollégiumi tanulók elmentünk a Rózsabokor kertvendéglőbe 
ünnepelni. Csodálatos volt emberként nézni mindenkire, akit talán 
életünk végéig szívünkbe zártunk, és azokra gondolva, akik ebből 
kimaradtak. 
Igazi jó hangulatban a tanárok és a fiúk a kollégista lányokat 
hazakísérték. Becsöngetés után nagy meglepetés ért bennünket, 
ugyanis Mária néni nem nyitott ajtót. Nagy nehezen az első emeleti 
ablakban megjelent, és kijelentette, hogy vétséget követtünk el, mert 
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nem tartottuk be a kollégiumi szabályt, miszerint este 8 órára be kellett 
volna vonulnunk. Igazgatónk kiállt mellettünk és becses személyem 
kivételével beengedte a lányokat. Velem, pedig királynői hangnemben 
közölte, ki vagyok rúgva. Mindenkiben megállt a vér, hiszen semmivel 
sem tettem rosszabbat, mint a többi lány. Állva a kapu előtt rájöttem, 
hogy bosszút akar állni, rajtam keresztül mindenkin, ugyanis másnap 
én az egyetemi tornászcsapattal tornaversenyre mentem volna 
Budapestre. Ez volt az igazság, de minden összepakolva benn volt a 
kollégiumban. Az utolsó lánnyal, aki bement, még sikerült 
megbeszélni, hogy úgy teszünk, mintha elmennénk, és egy óra múlva 
visszaosonva, az emeletről madzaggal leengedték minden 
csomagomat. Az egész férficsapat éjjel 1 és 2 óra között elkísért a 
nagymamámhoz, ahol elbúcsúztunk. Én utána megkaptam talán 
életem legnagyobb ajándékát, amit tőle kaphattam: elalvás előtt 
megengedte, hogy odabújjak mellé az ágyba, egy jó éjt puszira. 
Ennyit tudok Nektek elmondani, arról, amit nem tudtok rólam. 
Szeretettel osztályfőnökünknek, Horváth Andrásnak, valamint minden 
diáktársamnak, akiket most közel a 70. évhez még jobban, és 
közelebb érzek a szívemhez. 
 
                                                                                                        K. É. 
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Elemi iskolai tanulmányaim után szüleim Tatára írattak be a Piarista 
Gimnáziumba. 
Az erőműnél laktunk, s Tatára jártunk vagy tizenöten egy régi 
„fakarusszal”. Sok kaland, csínytevés, romantika tette rendkívül 
szórakoztatóvá az egész bejárást. (főleg télen, a hóban) 
Miután elmentek a piaristák, Bánhidán fejeztem be az általános 
iskolát. 
Aztán felvételt nyertem a Tatabányai Rákosi Mátyás Gimnáziumba. 
Egy év eltelte után úgy gondoltam, hogy olyan iskolát kellett volna 
választanom, ahol négy év után dolgozhatok, mivel a család 
jövedelme a két gyerek (öcsémmel) taníttatása kevésnek bizonyult. 
Így jelentkeztem a Veszprémi Vegyipari Technikumba. Szerencsére 
különbözeti vizsgával átvettek. Ketten voltunk Bajczi Marikával, így 
talán könnyebb volt a különbözeti. – Könnyebb? – na, ezt azért nem 
mondhatnám. (Drága Mariann néni köszönöm.) 
Na ezen is túljutottam, szembesültem azzal a ténnyel, hogy el kellett 
jönnöm otthonról. Ez nagyon nehezen ment. Pokoli honvágyam volt, 
de lefoglalt a sok történés: Megismerkedni az osztálytársakkal, 
tanárokkal, kollégiumi társakkal, szobatársakkal. Na és a várossal. Hű 
de sok volt. Tanáraim, osztálytársaim szimpatikusak voltak, s talán 
elfogadtak. 
Tanáraim közül borzasztóan féltem Fodor tanár úrtól, aki mindig 
ideges volt, morcos és kiabált. Hű de féltem. Na és az igazgató 
(Bokszos tanár úr). Úgy éreztük, hogy mindenkit bekalibrált egy 
osztályzatra, amit nem lehetett átlépni. Ugye Györgyébet? („Piros 
rózsa”) 
Ezek után szerettem az osztályfőnöki órákat, ami békét, nyugalmat 
árasztott. 
Ezután jött Berci tanár úr, a millió „kis jegy”-ével. Soha nem tudtam, 
hogy mikor milyen jegyet hoz ki belőlük.  Rezzenéstelen arcáról 
semmit nem lehetett leolvasni. 
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Igen, Simon atyus. Ma sem tudom, hogy miért kellett labor gyakorlaton 
az eredményt az előkészítőben kiszámolnom. Azt hitte, hogy csalok? 
Hát soha nem csaltam. Nagyon bánatos voltam, s nem szerettem. 
De hogy jövök én ahhoz, hogy a tanáraimról véleményt alkossak, 
csupán az akkori érzéseimre emlékszem vissza 
Az osztálytársaimat, azt hiszem mindenkit szerettem. Kit ezért, kit 
azért. 
Sajnos ketten már nincsenek közöttünk. Stenger Bebét, s Kozári 
Erzsit most még jobban szeretem. Különösen Bebe állt közel a 
szívemhez. 
A kollégiumi élet sem volt számomra a honvágyam miatt 
kiegyensúlyozott. Bár a lányok nagyon kedvesek voltak, kialakultak a 
jóbarátságok. Jókat beszélgettünk, ismerkedtünk a várossal, 
sétálgattunk a Séd partján, színházba mentünk. 
Emlékszem, sok pénzünk nem volt, így csak a „kakasülőre” jutott, de 
jó volt. 
Egyszer meghirdettek a városban a középiskolások között egy 
nagyszabású jelmezbált. Nagyot akartunk alakítani, s kitaláltam, hogy 
odahaza egy színdarab eljátszása során megmaradt krinolinos 
ruhákat elkérem. Nagy dobozban meg is érkeztek a ruhák. 
Jó sztori a ruhák kiosztása, s végigvonulásunk a városon. Emlékszem, 
egy pepita szobalányruhát vettem fel, amelyben a hamupipőkét kellett 
volna megszemélyesítenem egy tál lencsével a kezemben. – S mi lett 
a vége – tél lévén elcsúsztam, hasra estem, s oda lett a lencse is, 
meg a szerepem is. 
Erről jut eszembe, hogy különböző társadalmi események kapcsán, 
(mint azt hiszem minden diákvárosban) fel kellett vonulni, az iskolát 
legjobban, jellemző ruhában. Hát mi az agyonsavazott piros foltos kék 
köpenyünkben vonultunk, (énekeltünk) végig a városon. Hát nem 
lelkesedtünk érte, a többi középiskolás között. 
Nagyon kellemesen emlékszem vissza a színházlátogatásokra 
Pesten, ahol Delibes: Coppéliáját néztük meg.  
Igazán élmény volt hallgatni szép zenéjét, s a balett látványát 
magunkkal hozni. 
A kollégiumban engedélyt kaptunk, hogy az egyetemen kéthetenként 
rendezett „zene est”-re elmehessünk. Szép volt, jó volt. 
Kezembe akadt egy kép a kirándulásról. Ott van rajta Horváth András 
osztályfőnökünk, fiatalon kapta meg az osztályunkat (a fiúk azt hitték 
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új fiú érkezett a kollégiumba) igazán sokat köszönhetünk neki, amit 
szakmaszeretetből, emberségből megtanulhattunk tőle. 
A fiúk igazi barátra találtak az osztályban és a kollégiumban is. 
Mi lányok tiszteltük. Én a mai napig ötven év után egy jó tanárt, 
osztályfőnököt s a szó legszorosabb értelmében olyan EMBER-t 
szerettünk meg, akinek jelleme követendő, példamutató. 
Nézem az osztályképet. Két társunk már csak a szívünkben él, de 
hála a Sorsnak a többi megvan. 
Emlékszem egyszer a Fodor tanár úr valamit mondott a Rakicsnak, 
mire ő azt felelte: „Tanár úr ezennel minden diplomáciai kapcsolat 
megszakadt közöttünk”. Soká emlegettük ezt a mondatot. 
Bocsánat a csapongásért, de az jutott eszembe, hogy a kollégiumban 
arra lettünk figyelmesek, hogy a kajás szekrényünk tartalma nem 
általunk fogy el. 
Tanakodtunk, hogy mit tegyünk. Kitaláltuk, hogy éjszaka fölkelünk és 
meglessük. 
Meg is találtuk a mindig éhes társunkat, aki elsősként azt hitte, hogy 
minden „közös”. Felvilágosítottuk, s minden rendeződött. De velünk is 
előfordult, hogy valaki bemászott a konyha tálalójának ablakán egy kis 
rakott krumpliért. 
Úgy látszik „csak a szépre emlékezem” Azt hiszem ez így van rendjén. 
Ha koromnál fogva némi amnézia fogva tart, elnézést kérek. Hisz az 
ötven év alatt annyi minden történt már velünk. 
Még arról kell írnom, hogy amikor beteg lettem, egy helyreállító (már, 
mint az egészségem) beavatkozás után kemény tanulás következett, 
melyet Pesten fejeztem be. Okleveleimet is ott szereztem meg, mely 
után sokszor felidéztem a szép és kellemes veszprémi diákéveimet, 
szeretett diáktársaimat, tanáraimat s nem utolsó sorban 
osztályfőnökömet. 
Ha Ti is így gondoljátok, akkor nem hiába hozott bennünket össze a 
Sors. Köszönet érte. 
 
                                                                                                        K. J. 
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Mi Fűzfőről bejáró diákok 1951-1955-ig a legnagyobb telek idején 
utaztunk Veszprémbe. Talán az óta sem volt olyan nagy és hideg tél, 
mint akkoriban. 
Reggel 6 óra 40 perc és 7 óra között indult a busz. A BUSZ! Az 
általunk elnevezett közlekedési eszköz, amit FAKARUSZNAK 
kereszteltünk. 
Ez egy teherautóra szerelt fabódé volt, a hátulján nyílott az ajtó, úgy 
kellett felkapaszkodni rá.  
Ha volt vaslétra, akkor azon másztunk fel. Sajnos én nagyon nehezen 
tudtam felmászni rá, ezért egy diáktársam segített fel, ugyanis ő egy 
nagyon magas fiú volt. 
Volt úgy, hogy reggel fél héttől tíz óráig is vártuk a buszt. Ilyenkor 
nagyon elkéstünk az iskolából.  
 
Az igazgatónk Láng Kálmán a folyosón várt bennünket, nagy hangon 
kérdezte: miért jöttek be, ha ilyen sokat késik a busz? 
Itt Fűzfőn nem volt váróterem, az utcán kellett várakoznunk, még a 
hóviharban is. Bizony nagyon sokszor felfáztam, és ilyenkor nem 
tudtam iskolába menni. Talán ennek „köszönhetem” a későbbi 
veseműtétemet. 
Telente végig télikabátban ültem a tantermekben, mert a nagy termek 
hidegek voltak. 
Időnként felpattant a terem ajtaja és az igazgató sietett be, rádobott a 
tűzre egy lapát szenet és elviharzott. Nagyon magas vaskályha volt és 
hamar kihűlt. A tüzelővel, pedig spórolni kellett. 
Hazafelé két időben indult busz, fél kettőkor és fél ötkor. Ha az utolsó 
óráról nem engedtek el bennünket, estig kellett várni. A nagy telek 
idején az iskolai tanteremben voltunk addig, míg a takarító néni nem 
jött.  
Ilyenkor többször is előfordult, hogy igazgatónk nagy hangon beszólt a 
terembe „Fűzfőiek! Irány az ebédlő! Babfőzelék van!” Lehet, hogy úgy 
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intézte, hogy legyen maradék a fiú kollégium ebédlőjében. Biztos 
sajnált bennünket. 
 
 
 
 
Ha az iskolából el kellett jönnünk, akkor a lány kollégiumban lehettünk 
a tanóra kezdéséig. 
Sajnos az esti busz Balatonalmádi felé ment Fűzfőre és így csak este 
nyolc óra körül értünk haza. Ekkor ettem és tanultam tizenegy óráig. 
Ez ismétlődött négy éven keresztül. (A buszbérlet 60 Ft volt.) 
 
                                                                                                     H. S. 
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Hol is kezdjem? Talán ott, hogy én ennek a könyvnek megírását 
kezdet kezdete óta nem támogattam, de aztán, amikor kb. a tizedik 
figyelmeztetést kaptam az egyszemélyes főszerkesztőségtől, hogy 
„ugyan már csak Te nem írtál, már mindenki elküldte… ” kaptam a 
laptopot és nekiálltam. Gondolom ilyen figyelmeztetés számtalan látott 
napvilágot az utóbbi időben. Baj csak az, hogy még mindig nem 
tudom, miről írjak, ugyanis velem nem szokott különleges és említésre 
méltó esemény történni, pláne olyan, ami másokat is érdekel. 
 
Kezdjük az elején, hogy kerültem egyáltalán a „B” osztályba? 
A kérdés a mai napig megválaszolatlan, ugyanis a B –be kollégisták 
és bejárók jártak, az összes helybeli fiú (Kishalmi, Fehér, Herendi, 
Major, Répási…),  az A -ba, a lányok meg a C -be.  Az, hogy én 
egyedüli veszprémi mégis B-s lettem, az lehetett az oka, hogy én két 
hónap késéssel kerültem közétek valami pótfelvételi kapcsán. 
Emlékszem, amikor megérkeztem, beültettek a Strasszer Béla mellé. 
Későbbi padtársaim közül csak a Simon Gyuszira, meg talán a 
Németh Tónira emlékezem.  Persze így utólag hálás vagyok a 
sorsnak, mert egy nagyon jó közösségbe kerültem. 
Mivel az osztályunk két csoportra volt osztható (kollégisták, bejárók), 
az én két történetem is egyik-egyik csoporthoz kapcsolódik. 
 
Az első történet olyan, amivel az ember nemigen szokott dicsekedni, 
éppen ezért még mindig kételyeim vannak azzal kapcsolatban, hogy 
egyáltalán le merjem-e írni, az érintettek hozzájárulása nélkül. Mert jól 
néznék ki, ha valamelyik érintett személyiségi jogok megsértése 
címen támadna, mert valakiről kibeszélni iskolakerülési múltját, hát 
nem a legszebb dolog. Ezért úgy döntöttem, hogy nem nevezem meg 
a résztvevőket, de mindenki tudni fogja kikről van szó. 
Történt egy csúnya téli időszakban, hogy az egyik napra nagyon 
összejöttek a dolgozatírási feladatok és a bejárók egy csoportjának 
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sehogy sem fájt a foguk a dolgozatíráshoz. Iskolát kerülni, pedig télen 
nem kellemes dolog. Ezért történhetett, hogy mint egyetlen helybelit 
beszerveztek engem is. Hogy honnan tudhatták, hogy szüleim délelőtt 
nem lesznek otthon? – az is lehet hogy tőlem -, és hogy mivel ütöttük 
el a délelőttöt már nem emlékezem, de lehet, hogy kártyával. A 
következő osztályfőnöki órán meg mindenki igazolta magát, ahogy 
tudta. Volt, aki Ajkáról, Ösküröl, Litérről. Fűzfőről talán ketten is jöttek. 
 
A másik történet sokkal vidámabb és én is szívesebben emlékezem rá 
vissza. Itt viszont a kollégisták találták ki, hogy jó lenne egyet 
szánkózni valamelyik hétvégén. Ismét, mint egyetlen helybeli rám várt 
a feladat, hogy a tárgyi feltételeket biztosítsam. Szerencsém volt, mert 
nagybátyám -akivel akkor egy házban laktunk- asztalos mester volt és 
a munkájához, a téli szállítási feladataihoz készíttetett egy hatalmas 
vasszánkót, hát ezt kértem én kölcsön a nemes cél érdekében. Ezt, 
méreteit tekintve úgy képzeljétek el, hogy egyszerre kényelmesen 
nyolcan is fel tudtunk rá ülni. Így jött össze egy nagyon jó hangulatú 
hétvégi szánkózás. Képzeljétek el, amikor a VTC pálya mögötti domb 
tetejéről megindultunk, ott kő-kövön nem maradt.  A sportos része a 
dolognak nem is a lecsúszásban volt, az pár pillanat alatt lefutott, 
hanem mire azt a hatalmas szánkót ujjból felhúztuk a tetőre! 
A résztvevőkre itt sem emlékezem pontosan, éppen ezért nem 
említettem senkit névszerint, nehogy valaki kimaradjon.  
Ha a két történet résztvevői közül viszont bárki visszajelezne, hogy Ő 
jelen volt, annak nagyon hálás lennék! 
Búcsúzom Tőletek, minden kedves volt osztálytársamnak és 
családjának jó egészséget és boldogságot kívánok:  
                                                            
                                                                                                  P. Gy. 
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Két szegény ember egyetlen gyermeke lettem, becsületes, dolgos 
szülőké. A becsületet, szorgalmat, munkaszeretet, kitartást kaptam, 
mint példaképet tőlük.  
Szerettem tanulni és tanítani, ez végigvezethető az életemen, kivéve 3 
évet. Miért?  A mai napig sem tudom megmagyarázni. Nagyon 
szerettem a kémiát, sőt már akkor gyógyszerész akartam lenni, amikor 
még nem is tudtam, hogy ez mennyi tanulással jár. Általános iskolás és 
gimnazista koromban kémia szakköröket vezettem. Majd elhatároztam, 
hogy tanulmányaimat a kémia területén folytatom. Úgy történt, hogy 
egy évet a Tatabányai Rákosi Mátyás Gimnáziumban végeztem. 
Sikeres különbözeti vizsga után lettem II. B-s tanuló. 
Ennek a különbözeti vizsgának történetét írom le, amit még nem 
hallottatok tőlem és remélem senkitől sem. 
Levelet írtam a Veszprémi Vegyipari Technikum igazgatójának, hogy 
szeretném tanulmányaimat ott folytatni. Kaptam választ, melyben 
közölte, ha különbözeti vizsgát teszek az első év három tantárgyának 
anyagából (melynek pontos megfogalmazására már nem emlékszem), 
felvesznek a második évfolyamba. Ezután megpróbáltam anyagot 
gyűjteni és tanulni. 
Augusztus végén, amikor a pótvizsgák voltak, engem is behívtak. 
Édesanyám felpakolt mindennel, ami a kollégiumban kellett - mert a 
levélben azt is közölték - ha felvesznek, kollégista lehetek. Így 
indultam el édesapámmal. 
Megtaláltuk az iskolát, az igazgatói irodát. Kopogtam. Elhangzott 
„szabad”, és én beléptem. Nem számítottam arra, ami ezután történt 
velem. Léptem és szabályosan „leléptem” (mivel az igazgatói iroda 
mélyebben volt a folyosónál) meglendültem és ráhasaltam az igazgató 
úr - Láng Kálmán – asztalára, magam előtt tolva a papírokat, felborítva 
a még mártogatós tintatartót. Gyorsan rendet tettem, majd kezemet 
nyújtottam és bemutatkoztam: Bajczi Mária vagyok Tatabányáról, 
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különbözeti vizsgázni jöttem.(Utólag visszagondolok, borzalmas 
helyzet lehetett.) 
Ő nem nevetett ki. Úgy fogadott, mintha nem történt volna semmi 
sem. Szívélyesen elbeszélgettünk. Majd behívta édesapámat. Ő a 
fiúkollégiumban,  én pedig a lánykollégiumban tölthettem az éjszakát. 
Engem még ellátott néhány jó tanáccsal és Takács Katira bízott, (aki 
ebben a tanévben végzett, majd mind oktató ott maradt az iskolában) 
hogy foglalkozzon velem. Mi beszélgettünk mindenről, de nem 
tanultunk semmit. 
Másnap volt a különbözeti vizsga. 
Nagyon ideges voltam. Meglátott az igazgató Úr. 

- Kialudta magát?  
- Nem. 

Majd rövidesen szólítottak. Bementem az osztályba. A padokban ültek 
már. A katedrán talán hárman, de én egyre emlékszem nagyon. 
Sovány, feketehajú sárga blúzt viselő hölgy. (az első látásra 
szimpatikus volt nekem). Valaki megszólalt: 

- Húzzon tételt! 
Kationok I. osztálya, a.-, b.- osztály, osztályreagens, 
jellemzőreakciók, csapadék színek. 

Mondtam szép sorban a válaszokat, majd 
- A kadmium melyik osztályba tartozik? 
- I. b.  
- Osztályreagens? 
- Kénhidrogén 
- Mi keletkezik? 
- Kadmiumszulfid 
- Csapadék színe? 
- Csend 

Borzalmas perceket éltem át. A katedrán ülők mind segíteni akartak 
Egy valaki nagyon, állandóan a blúzát rázta. Szegény neki is nagyon 
melege volt, hát még nekem. Majd megkönyörültek rajtam, és azt 
mondták: 

- Köszönjük, elmehet. 
Később megtudtam Mariann néni sárga blúza sem segített. 
Alig tudtam kijönni. Az egyik ablakmélyedésbe bújtam és bőgtem. Az 
édesapám nem tudott megvigasztalni. Jött az igazgató Úr. 

- Mi a baj? 
- Búcsúzom, nem sikerült. 
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- Utána nézek. 
      - Nincs semmi gond, lehet folytatni, mondta később. 
Bementem a következő vizsgáztató terembe. A tétel, amit húztam így 
hangzott: 
A hőmérséklet mérés eszközei, fajtái, melyiket hol használjuk? 
Beszéltem én mindenről – amit mondtam, úgy tudom jó is volt, de egy 
valamiről nem, amit még ők szerettek volna hallani a „Seger - gúlá”-
ról. Már mindenki hajlongott a katedrán, mintha szél fújna, de nekem 
nem ugrott be semmi. Majd ismét elhangzott – a részemről várva-várt  

- Köszönjük, elmehet. 
Bementem a következő terembe, tételt húztam, feleltem, könnyű volt. 
Úgy éreztem, mindegy, úgysem sikerült. Az eredményhirdetést azért 
megvártuk. Felvettek! 
Ehhez a történethez annyit, mindig rettegtem, hogy gúnyolódni fog 
velem az igazgató Úr, de nem tette. Köszönöm.  Én ezzel nem 
dicsekedtem, hanem szégyelltem. Most már csak emlék. 
 
Van még egy emlékem, amely az első itt töltött évben történt és ez is 
Mariann nénivel kapcsolatos. 
Mariann nénit már az első pillanattól kedveltem. Később tudtam meg, 
hogy ő gyógyszerész. Valamikor nagyon régen, - úgy negyedikes 
általános iskolás koromban - én is gyógyszerész szerettem volna 
lenni, mert ebben az időben édesanyám sokat betegeskedett, s 
gyakran jártam gyógyszertárba. No, de nem erről szól a történet. 
Ebben a tanévben Mariann néni volt a laborgyakorlatvezető tanárunk. 
Gyakorlati napokon kaptunk elemzési feladatokat és befejezésük után 
rendet kellett tenni (vagyis a fekete laborasztaloknak is csillogni 
kellett). 
Ez a nap is hasonlóan fejeződött be. Az én asztalom is csillogott és ott 
díszelgett a főzőpoharamban a félig kész vizsgálati anyagom (már 
csak szűrés és izzítás volt hátra). Valami dolgom volt még, lényeg, 
hogy nem voltam az asztalomnál. Amikor visszatértem, Mariann néni 
közölte velem, hogy „Beleköptem a főzőpoharadba. Jegyezd meg egy 
életre, hogy a félig kész vizsgálati anyagot mindig letakarjuk 
óraüveggel”. 
Most utólag belegondolok, biztos nem is köpött bele a 
főzőpoharamba, csak tanított. Egyéni módszer nem? De igaza volt. 
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A következő történet is másodéves korom elején kb. októberben volt, 
a „metamorfózis”. Úgy is mondhatom átalakulásom, vagyis Bajczi 
Györgyiből Bajczi Mari lett, nem előnyömre. 
A kezdet egy magyar házi dolgozat volt. Az órán Ilonka néni kérte, 
hogy olvassam fel írásomat. Természetes megtettem. Majd egyik 
osztálytársamat is erre kérte. A két dolgozat nagyon különböző volt. 
Ekkor döbbentem rá valamire. Az én dolgozatom tele volt 
hasonlatokkal, megszemélyesítésekkel (én így éreztem a feladatot). 
Olyan lettem, mint a mimóza virág, amelyhez hozzáérnek, 
összecsukja leveleit. Átvitt értelemben velem is ez történt. Szép 
lassan, fokozatosan elveszett a „Györgyi”, lett belőle „Mari”. Majd 
lassan a hangomat is és a fellépésemet is elveszítettem, pedig akkor 
már eltelt 2-3 hónap. Fodor tanár úr is észrevette. Finom 
figyelmeztetését én nem fogtam fel. Szó szerint így hangzott: „Nincs 
május és nincs holdsugár, és én nem vagyok fiatalember. Ne 
suttogjon nekem.” Milyen szép figyelmeztetés volt tőle. Kár, hogy nem 
tudjuk megbeszélni. Megnéztem a füzetemben a jegyeimet és igaza 
volt.  
Akkor én nem értettem, csak most utólag. 
Hát így lettem én Bajczi Györgyiből Bajczi Mari csak három évre. Hála 
Istennek utána a régi Bajczi Györgyi lettem. 
A kollégiumban töltött évekből is van néhány emlékem. Tudom, amit 
most leírok minden kollégista átélt, csak emlékeztetni szeretnélek 
benneteket 
Hogy lesz a kollégistából napos? 
Év elején mindig az idősebbek, azaz a III.-IV. osztályosok kezdték, 
mire a végére értek, az elsősök is megtanulták a feladatot. Így 
mentesültek a negyedikesek, nekik úgy is volt elég dolguk. 
Mi volt a feladata a naposnak? 
Ő ébresztette először az ügyeletes tanárt és a kollégistákat. Majd 15 
perc múlva megtartotta az ügyeletes tanárral a hálóvizitet. Ekkorra 
rendbe kellett tenni mindenkinek magát és az ágyát. Mit jelent ez? 
(megmosakodva, felöltözve ott állni az ágy mellett) Ezután rövid 
tanóra. (Át lehetett ismételni a leckét, ellenőrizni, hogy minden könyv 
és füzet a táskában van-e?). 
Majd reggeli, öltözés, sorakozás a kollégium előtt. Ugyanis minden 
reggel (de bárhová is mentünk) sorban, vezényszóra, nótaszóval 
kellett menni. A napos volt, aki utolsónak hagyta el a kollégiumot és 
adott engedélyt az indulásra, azaz indultunk az iskolába. A feladata az 
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iskolából visszaérve folytatódott. Ő volt a portán, adta ki a csomagokat 
és leveleket. Neki volt még egy kényes feladata is: felírni, ha valaki 
elkésett a kimenőről. Ő jelentette be a tanóra kezdését és végét. 
Vacsoráig a portán tartózkodott. Vacsora után beszámolt a napi 
eseményekről, majd átadta a feladatokat a következő naposnak. Így 
éltünk röviden. Persze csak akkor, ha nem volt valami változás. Az, 
pedig mindig akadt. 
Pl.: gondolok arra, ha a városba valaki jött és előadást tartott (ez 
bizony sokszor előfordult) bármilyen témában, akkor megváltozott a 
menetrend. A tanórák lerövidültek és mindenkinek kötelessége volt 
elmenni és meghallgatni akár érdekelte, akár nem. (Betegnek kellett 
lennie, hogy ebből kimaradjon). Vagyis mi voltunk a hallgatók, nézők, 
tapsolók, akik a várost képviselték, azaz hogy teltház legyen. Kapott is 
a kollégium és az iskola elismerést. Ezek az előadások a SZOT 
épületében voltak. 
Ismeretes, hogy Veszprém diák város volt és ma is az. (Mondták is az 
ott lakók, tanítási szünetekben kihalt a város). 
Egyik évben farsangkor a város diákjainak farsangi jelmezbált 
hirdettek a SZOT épületébe.  
Mi kollégisták is nagy izgalommal készültünk. Keresztes Jolán - nem 
tudom honnan – egy hatalmas régi utazóládában tele krinolin ruhákkal 
lepett meg bennünket. Jómagam is választottam belőle egyet. Nagyon 
szép volt. Felpróbáltam és mintha rám szabták volna. A ruha színe: 
almazöld alapon rózsaszín rózsákból állt. Mélyen dekoltált, 
karcsúsított, hosszujjú, dróttal kimerevített, bő szoknya. Csodálatos 
volt. Szépen kivasaltam. (Voltak még mások is a ládából választott 
ruhákban). Joli szerényen a hamupipőke jelmezt választotta. 
Egyszerű, de a ruha mérete éppen rá való volt. Kiegészítettük a 
jelmezt még egy tál lencsével.  
Nagyon vártuk a napot.  
Mi kollégisták szokás szerint sorban – de ekkor nem kellett énekelni – 
mentünk a SZOT székházba a farsangi bál helyszínére. 
Február volt és nagyon rossz idő. Esett a hó és éles, hideg szél fújt. 
Beöltöztem a szép ruhámba, de a télikabátomat nem tudtam felvenni, 
magamra terítettem és a két kezemmel tartottam, hogy a szél ne fújja 
le rólam. El voltam foglalva a magam bajaival. Egyszer csak megállt a 
sor. – Mi van? – a Joli elesett és szedjük a lencsét a havas úton. 
Elindult újból a menet, rövid idő múlva ismét megálltunk. Kiderült, 
hogy a lencsét más vitte és ő is elesett, tehát lencsét szednek a hóból. 
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Ez megismétlődött még néhányszor. Aki a lencsét vitte, mind elesett 
és a lencse egyre kevesebb lett. Ekkor mondtam, most én viszem a 
lencsés tálat. Néhány lépés után én is elestem. Meg van babonázva 
ez a lencséstál (gondoltam én). Azért szerencsésen megérkeztünk 
minden és még lencse is volt a tálban. Gondoltam, hogy a ruhámat 
majd a helyszínen megigazítjuk, mert amikor én is elestem a 
lencsével, a ruhámat kitartó drót is elhajlott. Beléptem a terembe, 
rossz levegő és tömeg tárult szemem elé. Nagy nehezen odaértem a 
ruhatárhoz, leadtam a kabátomat és elindultam a bálterem felé. Óriási 
tömeg tárult szemem elé. Próbáltam bejutni, de minden oldalról 
lökdösődés ért. A színpad, ahová el kellett volna jutnom – a 
jelmezbírálatra – még nagyon messze volt. Többszörös próbálkozás 
után feladtam, és úgy döntöttem, visszamegyek a kollégiumba. 
Mentem a kabátomért és elindultam. Már nem fújt a szél, de a hó még 
szépen esett és nagyon hideg volt. A kabátomat már jobban 
magamhoz tudtam húzni. Szomorúan ballagtam a kollégium felé. Nem 
találkoztam senkivel és gondolkoztam. Maradt- e lencse a Joli 
tálkájában?  
Szomorúan vettem tudomásul, hogy ilyen bálban még nem voltam és 
még nem is táncoltam (pedig nagyon szerettem). Végignéztem 
magamon, a szépen kivasalt ruha hogyan néz ki. Ez egy szomorú bál 
volt. 
Mint minden lánynak – legalább is az én koromban – volt 
emlékkönyve, így nekem is.  
Elővettem, lapozgattam és a veszprémi diáktársaim rajzaira, írásaira 
találtam. Szeretném megosztani veletek az élményemet, mit 
rajzoltatok és írtatok nekem. Íme: 
                                                                                                                   
                                                                                                        B. M. 
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Május 24-én az ikrek havának első negyedében születtem egy fekete 
hajú kislány egy Kisalföld széli kis faluban, az 1937-es évben. Ez 
voltam én. Anyám szüleinél laktunk, első unokájuk voltam. Mi sem 
természetes, mint hogy én voltam a „világ közepe”. 5 éves koromra 
szüleim saját házat építettek és bár elköltöztünk, én még sokáig 
nagyszüleimnél éreztem magam otthon. Annál is inkább, hogy az 
iskola velük szemben volt, akár órák szünetében is megnézhettem, 
finom ebéd lesz-e tündéri nagyimnál. 
Az általános iskola ötödik osztályát Sopronban az Orsolya nővéreknél 
végeztem. (Ezt azért említem, mert az ottani iskola – zárda – templom 
együttes nagyon hasonlított a veszprémihez, a technikuméhoz, amely 
az Angolkisasszonyok zárdája volt.) 
Karácsony előtt egy hétig lelkigyakorlat volt, akkor bentlakó voltam és 
a kollégiumi életből is ízelítőt kaptam. Sőt a zárdát is bejárhattuk. Ott 
is volt egy nagyon szép függőkert, amit a nővérek gondoztak. 
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Hatodiktól újra a szülőfalumban jártam iskolába és lassan elérkezett a 
döntés ideje: merre tovább? Az iskolaigazgatóm igyekezett segíteni a 
döntésben. Mivel tudta, hogy műszaki érdeklődésű vagyok, az ilyen 
képesítést adó iskolákat ismertette velem. A Textilipari Technikumot 
Győrben, a Gépipari Technikumot Sopronban és a Vegyipari 
Technikumot Veszprémben. A textilipari elvégzése után nagyon adott 
volt az elhelyezkedési lehetőség, a gépipariban, pedig általában a fiúk 
tanultak, az ott végzett lányoknak szinte csak a műszaki rajzolás 
kínálkozott. Leginkább a vegyiparit ajánlotta. Nekem is a 
legvonzóbbnak tűnt, a maga titokzatosságával. Hát mit ne mondjak… 
Kezdődött az utazással. Hosszú, magányos és rázós volt a 
korszerűtlen vicinális. Csak a harmadik évben ismerkedtem meg 
néhány egyetemista fiúval, akik a szomszédos faluból jártak 
Veszprémbe. Velük legalább lehetett beszélgetni, és néha a 
csomagomat is segítették cipelni. 
A távolság és a rossz közlekedési viszonyok csak a karácsonyi és a 
húsvéti szünetre „engedte” haza. Hiszen egy sima hét végén meg sem 
tudtam fordulni. Egyik évben még a karácsonyt is a hó fogságában 
töltöttük páran. De akkor a szakácsnőnk, Mariska néni a 
lehetőségekhez képest legalább jó ebédekkel igyekezett kárpótolni 
bennünket. 
A Major Ilonka néni (a kollégium igazgatónője) volt velünk, az ő 
szobájában ünnepeltük a Karácsonyt. Opera lemezeket hallgattunk, 
beszélgettünk. Az operákat az óta is szeretem. Ilonka néni ezután 
többször is nagyon kedvesen meghívott bennünket. 
Emlékezetesek a késő nyár végi kirándulások a Balatonhoz. 
Szeptemberben még lehetett fürödni, többször vittek bennünket 
Almádiba. Egy alkalommal két vízparton felnőtt „hős” bevitt vitorlázni 
és vad kanyarokkal bizonyították vitorlás tudásukat, mire közöltem 
velük, hogy jól van fiúk, remélem, ki tudtok vinni, ha felborulunk, mert 
én nem tudok úszni. 
Ahogy írom ezeket a sorokat, a fejemben kavarognak az emlékek. 
Nem könnyű rendet tenni köztük. 
Mi, kollégisták külön kaszt voltunk. Szerettem köztetek lenni. Kislaki 
Éva Veszprémben lakó kedves, idős nagynénjeihez látogatni. 
Kedvenc kis papagájuk mókásan mondogatta: Pityuka vagyok Puszi! 
Puszi! 
Hangulatosak voltak a hegyek közti séták – vágták – az illatos 
vadszekfű és az árvalányhaj keresések. 
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Kimenő 4 óráig volt, és ha maradt még pár perc, azt mondtuk: fussunk 
még fel Gizellához. Nagy királyunk, Szent István feleségét neveztük 
szeretettel ilyen tiszteletlenül. A királyi pár szobra mellől a város nagy 
részére nyílt rálátás, és ez olyan szép volt. 
Egy alkalommal, ahogy mentünk lefelé a Püspöki Palota melletti 
épület kivilágított ablaksora mögül halk énekszó szűrődött ki. Ámulva 
láttuk, hogy égő gyertyát tartó fiúk sorban vonulnak fel a lépcsőn, 
halkan énekelve. Ekkor tudtuk meg, hogy ott papnevelde van. 
Tavasszal szerettünk kóborolni a temetőben, felfedezni nagy neveket, 
ibolyát szedni a kerítés mellett. 
Mikor lányaimmal próbálom elhitetni, hogy Veszprém milyen kedves 
város, csak legyintenek: na persze Csapod után. 
Persze voltak kellemesebb dolgok is. Reggelenként katonás 
sorokban, egyensapkában, énekszóval vonultunk az iskolába. A 
sapka viselése kimenő alatt is kötelező volt, de ha lehetett inkább a 
vállunkra csaptuk. Ha ilyenkor tanárral találkoztunk, bizony a kimenő 
megvonása volt a „jutalom”. 
Szilencium… Hű de nehéz volt betartani! 
Télen a tanulószoba ablakából látnia dupla napnyugtát. Ahogy a nap 
elbújt az egyik hegy mögé, majd a másik oldalon újra előbukkant, 
hogy aztán végleg nyugovóra térjen. Néha rám tört a honvágy, ahogy 
néztem, hiszen arra volt a szülőfalum. Arra van a viadukt is, alatta a 
csörgedező Séddel. Azóta jártam magasabb hegyek közt, nagyobb 
völgyhidakon, de nekem a veszprémi a legszebb, hiszen az első volt. 
Villanyoltás után fölszöktünk a tanulószobába, hogy egyetlen recsegő 
rádióba bújva hallgassunk egy kis tánczenét, vagy ha bejött a Szabad 
Európa hangja, akkor azt hallgattuk, félve a leleplezéstől. 
Aztán reggel újra az iskola. 
Géptanórákon kuncogva jegyeztük föl László (Frédi) tanár úr 
eleganciájának darabjait, nyakkendőtől zokniig. (Pardon tanár úr.) 
Vajon tudott róla? Schramm Marci bácsi magyar óráit én kifejezetten 
élveztem. Szívesen segítettem neki a dolgozatjavításban.  
A fizika és fizkém órák röpdolgozatai bizony megdolgoztattak 
bennünket. 
Fodor József tanár úrtól majdnem mindenki félt. Én hosszú estéken 
átrajzoltam a különféle gyártástechnológiai gépeket, berendezéseket 
fekete papírra színes krétával. Utána az elismerés:” Nehogy azt 
higgye Csóka, hogy holnap nem fogom feleltetni.” 
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Én tornatermet Veszprémbe láttam először, ezért csak az atlétikát 
kedveltem. 
Másik mumusom az orosz óra volt, hiszen itt hallottam először orosz 
szót. 
Eszembe jutnak az állami ünnepek felvonulásai. A város szélén lévő 
kopár terepen volt a gyülekezés és az ünnepi beszéd végighallgatása. 
A tűző napon sokan lettek rosszul. 
A négy év mozgalmasabb színfoltjai voltak az üzemi gyakorlatok. 
Budapesten a Taurus Gumigyárban volt az első. Ez már kicsit 
mozgalmasabb év volt. A Rózsák terén laktunk, kollégiumban. HÉV-
vel jártunk dolgozni, a Keleti udvarnál szálltunk fel. A Damjanich utcán 
ugyanakkor vonult egy liliputi család a Keleti felé nagy ricsajjal. Mi 
élvezettel néztük őket. 
A gumigyárban hetenként más-más részlegben dolgoztunk. Én első 
héten a kerékpár abroncsot gyártó részlegben egy „sztahanovista” 
fiatal nőnek adtam kézre az anyagot és nagyon büszke voltam, hogy a 
teljesítménye emelkedett. 
Második héten a gépszíjakat gyártó részlegnél voltunk többen együtt. 
Ebédidőben a munkások elmentek ebédelni, a hangszóróból szólt a 
zene, és mi a hatalmas, bádoggal fedett asztalokon táncoltunk. 
Egyik nap az oldalkapun kimerészkedve felfedeztünk egy nagy, régi, 
rozsdás mozdonyt. Mit sem sejtve felmásztunk és próbálgattuk 
megmozdítani a különböző karokat. Nagy riadalmunkra a mozdony 
csikorogva-töszögve megindult. Szerencsére visszaértek a munkások, 
leállították, minket jól letoltak. Akkor mondták, hogy a mozdony be van 
fűtve, saját lábán akarják elvinni az Ipari Múzeumba. 
A következő két hetet a laborban töltöttük fizikai és kémiai 
vizsgálatokkal. 
A városban kicsit szabadabban kószáltunk, bár nagyon messze nem 
merészkedtünk. Cukrászdába, moziba, színházba és városnéző 
sétára azért elmentünk. 
A kollégiumban is zajlott az élt. A földszinti szobák ablakai nem voltak 
nagyon magasak és egyik éjszaka bemászott egy tolvaj a nyitott 
ablakon. Megpakolt egy bőröndöt a szekrényekből és az ablakon át 
távozott a zsákmánnyal. A szoba lakói csak akkor mertek kiabálni, 
mikor elment. Hát persze bottal üthettük a nyomát. 
A kollégium külön választott részében görög fiatalok laktak. Politikai 
menekültek gyerekei. Esténként gyönyörűen énekelték a görög 
dalokat pengetős hangszerek kíséretével. Mi a nyitott ablakoknál 
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hallgattuk őket. Próbálkoztunk barátkozni velük, de nyelvi korlátok 
sajnos nem tették lehetővé. 
A második volt a Soproni Gázgyár. Ketten voltunk az Ackermann 
Icával. Egy hétig nálunk laktunk Csapodon, aztán meguntuk a hajnali 
vonatozást és beköltöztünk Sopronba a József Attila Gimnázium 
kollégiumába. 
Hétvégeken leutaztunk a szüleimhez. Esténként – az Ica kedvéért – 
átmentünk a közelben lakó nagyszüleimhez, frissen fejt habos tejet 
inni. 
A gázgyárban, a laborban dolgoztunk. Kijártunk a városba hálózatot 
ellenőrizni. Ez abból állt, hogy a város térképe alapján megkerestük a 
gázvezeték nyomvonalát, levertünk egy nagy vasszeget a földbe, a 
keletkezett lyuknál mintát vettünk egy gumilabdába és bevittük a 
mintát a laborba megvizsgálni. A mintavétel helyén a magunkkal vitt 
műszerrel megmértük az estleges szivárgás nyomását és 
mennyiségét. Elég unalmas volt. 
A szakácsnő kedvenc kislányai voltunk és válogatott finom falatokat 
kaptunk ebédre. Az első napokban megismertünk egy aranyos óvodás 
kisfiút, Péterkének hívták. Ha a mamája nem várta az ovinál, velünk 
beszélgetett. 
Harmadik év után a Szolnoki Kénsavgyárban voltam gyakorlaton 
többedmagammal. Lakóhelyünk egy fiú kollégium volt. Valamikor 
felvonulási épület lehetett. Hosszú folyosón vályúmosdók adták a 
vizet. Naponta 8 km-t buszoztunk, tömegnyomorban. Nehéz volt 
megszokni a kéndioxid és kénhidrogén szagot, a gázoktól lepusztult 
növényzetet. A labor agyár udvarán levő kis ház volt. Velünk nem 
sokat törődtek. 
A pirit azonban szép volt és származási helyétől függően találtunk 
közte más kőzetdarabokat is. 
Külön kis műhelyben dolgozott egy üvegtechnikus, aki a labornak 
készített kis kapillárisokat. Ha volt szabadideje kis állatfigurákat, 
balett-táncosnőket készített. Mindegyikünk kapott tőle valamit. 
Egyszer kimehettünk a Tiszára csónakkal, a zsilipfelügyelővel. 
Délutánonként bebarangoltuk a várost. Láttuk még a tiszavirágzás 
végét, megnéztük a zsinagógát, a Zagyva torkolatát. Fürödtünk a 
Tiszában. A Szigligeti Színház néhány előadását is láttuk. 
A kénsavgyári munkásokkal kivittek bennünket Tiszakaengyelbe 
aratni, illetve nekünk az aratógép után nyitva maradt kévéket kellett 
bekötni. Rettenetesen szűrt az acattal tele kéve, égetett a nap és még 
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ivóvíz sem volt elég. Szerencsére soha többé nem láttam olyan acatos 
gabonát. 
Ennél a munkánál még a Hanság-csatorna ásása is sokkal jobb volt. 
Újra Veszprém. 
Emlékeztek a kék nénire? Kék sapka, sál, kabát, harisnya és cipő. 
Még a tejeskannája is kék volt. Nem tudtuk miért, de sajnáltuk. 
Ősszel a pár forintos szilvával és a 40 filléres kiflivel milyen remekül jól 
lehetett lakni. Mikor kirándulásra pénzt szerettünk volna keresni 
elmentünk fagyos káposztát tisztítani. 
Kavarognak a gondolataim. 
De szép is volt. Rémes volt, gyönyörű volt,… 
Aztán elkezdődött a nagybetűs ÉLET, ami majdnem kitörölte az 
emlékeket. 
De amikor találkoztunk, rájöttem, hogy ezeket nem lehet elfelejteni. 
Köszönöm nektek                                                                      
                                                                                                      Cs. A. 
                                              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 
           
Zalaerdődön végeztem az általános iskolát mostoha körülmények 
között. Az 5-6-7-8-ik osztály egy teremben egy tanítóval. A 7-ik, 8-ik 
osztályos bizonyítványom kitűnő volt. Így reménykedve jelentkeztem a 
pápai gimnáziumba, második helyen a vegyipari technikumot jelöltem 
meg. Az osztályból még Edőcs József és Somogyi Antal jelentkezett 
továbbtanulásra emlékezetem szerint a sümegi gimnáziumba és 
másodiknak szintén a vegyipari technikumot írták be. Edőcs és 
Somogyi megkapták az értesítést, hogy felvételt nyertek Veszprémbe, 
a vegyipari technikumba, be is iratkoztak. Én értesítést nem kaptam, 
már a továbbtanulásról is lemondtam. Augusztus közepe lehetett, 
amikor értesítést kaptam, hogy miért nem végeztük el a beiratkozást 
Veszprémbe, a technikumba, és a lemorzsolódás elkerülése végett 
sürgősen jelentkezzen. Nagyon csodálkoztak, hogy korábban nem 
kaptam értesítést. Állítólag elkeverték a papírjaimat. Abban az időben, 
a gimnáziumokban túljelentkezés volt, míg a technikumban fogadták a 
diákokat. Végül így kerültünk mind a hárman Veszprémbe, 1951-ben, a 
két évvel korábban induló technikumban.          
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        Ilyen előzmények után kezdtük meg a tanulást 1951 szeptemberében 
az I.B. osztályban. Abban az időben november 1. (mindenszentek) 
nem volt ünnep. Rendes munka- és tanítási nap volt. Mi úgy 
gondoltuk, nekünk ünnep és haza utaztunk Zalaerdőd-re. Nem is lett 
volna probléma, de ugyanakkor látogatásunkra szüleink Veszprémbe 
utaztak és kerestek a kollégiumban, mi eközben már Zalaerdődön 
voltunk. (Útközben valamelyik állomáson elkerültük egymást.) Így 
kiderült a turpisság. Az osztályfőnökünk – vagy kollégiumi igazgató – 
nagyon rendes volt, és nem tett az esetből nagyobb ügyet. Ezt 
követően jött a karácsonyi szünet. Valaki kitalálta, hogy egy nappal 
korábban kezdjük el a szünetet. A szünet előtti utolsó tanítási nap 
hajnalban, nagy csendben valahol a hátsó kijáraton 15-16-an 
elhagytuk a kollégiumot és ki-ki hazautazott a szüleihez. Azt mondtuk 
a szülőknek, hogy aki 100 km-nél nagyobb távolságra utazik, az egy 
nappal korábban elmehet.  Persze erről szó sem volt. Kiderült a 
tömeges lógás. A szünet után szabályos kihallgatás 

        következett. Egyenként mindenkit meghallgattak (a fél tanári kar, 
kollégiumi igazgató) azt szerették volna kideríteni, hogy ki volt a 
kezdeményező, azonban ez nem sikerült. Ha kiderül a 
kezdeményező – mint utólag megtudtuk – kirúgták volna. Végül 
halmazati büntetésül „tűrhető” magatartással megúsztuk az esetet. 
A már említett általános iskolában orosz nyelvet nem tanultunk, 
viszont az osztály nagy része igen. Így jelentős hátrányban voltunk a 
haladókkal szemben, gyakran adódtak nevetséges megnyilvánulások. 
Nagyon hasznosak voltak a nyári üzemi gyakorlatok. 1954-ben páran a 
Bp.-i Kénsavgyárban voltunk. Ekkor már kellő laboratóriumi 
gyakorlattal rendelkeztünk. A négy hétből egy hetet a laboratóriumban 
kellett dolgozni egész napos elemzést végezve a gyári laborosok 
helyett, mivel ők a mezőgazdaságba mentek az aratási munkákat 
segíteni. Együtt voltunk a már neves Bp.-i Petrik Lajos Vegyipari 
Technikum diákjaival és persze elkezdődött a rivalizálás. Talán 
meglepő, de szakmailag sokkal jobbak voltunk, mint a híres 
Petrikesek. 
A szervetlen kémiai technológia viszonylag nehéz tárgy volt a magas 
követelmények miatt. Így egy-két osztálytársunk bizony bukásra állt, 
ezért ezen valahogyan változtatni próbáltunk. Négyen-öten 
(kollégisták) éjszaka álkulcssal kinyitottuk a tanári szobát – közben 
őrszemek figyeltek a folyosón – és az osztálynaplóba beírásra került 
néhány javító jegy. A gond az volt, hogy feleléskor nemcsak a naplóba, 
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hanem a diák füzetébe is beírta a jegyet a tanár úr aláírással ellátva. 
Ezt bizony nagy gondossággal át kellett másolni a füzetbe. Az esetből 
viták voltak, de a tanárokra fogtuk, hogy véletlenül írták rossz helyre a 
jegyet az osztálynaplóban. 

        Rossz szokása volt az orosz tanárnőnek (Járossiné), hogy az óra nagy 
részében előszeretettel feleltetett, így nem maradt idő az új leckére, 
nem egyszer a szünetet is megrövidítette. Azt találtuk ki, hogy 
beállítottunk egy vekkert az egyik fiókba, ami az óra vége előtt 10-15 
perccel elkezdett csörögni. Persze mi kiabáltunk, hogy kicsengettek. A 
tanárnő elvonult a tanáriba, mi gyorsan ki az udvarra. A tanárnő 
pechjére – mint utólag kiderült – Láng Kálmán igazgató úr a tanáriban 
tartózkodott és a tanárnőt visszaküldte az osztályba, ahol csak a napos 
tartózkodott. 

        Úgy gondolom, hogy szervetlen-, szerves kémiából, fizikai-kémiából, 
technológiából, matematikából kitűnő képzést kaptunk, jó színvonalon 
folytak a laboratóriumi gyakorlatok is. Ezeket a szakmában és a 
továbbtanulásban jól hasznosíthattuk. 

        Emlékezetem szerint az utolsó évben a három osztály induló létszáma 
60 fő volt. Ennek megfelelően a minisztérium 60 álláshelyet kínált. 
Ezek között voltak az isten háta mögötti helyek is, ahová senki sem 
ment volna szívesen. A munkahely kiválasztása az elért tanulmányi 
eredmény alapján volt lehetséges. Így néhányan (pl. József Gábor) 
akinek egyetemi felvétele biztosnak tűnt az elsők között választottak 
„rossz” munkahelyet. 
Szüleim anyagi helyzete miatt nem volt szándékom egyetemre 
jelentkezni.  Az egyetem ifi csapatában fociztam és hívtak dolgozni a 
fizikai-kémiai tanszékre technikusnak. Ez nem volt meghirdetett állás. 
Eredetileg Almásfüzitőre akartam menni, de végül elfogadtam az 
ajánlatot és így kerültem az egyetemre dolgozni. Egy év 
munkaviszony után 1956-ban jelentkeztem és nyertem felvételt a 
Vegyipari Egyetemre. Az egy évi keresetemből vásárolt holmik nagy 
részét 1956 novemberében a kollégiumból ellopták, mint utólag 
kiderült a veszprémi civilek, ez már egy más történet. 
 
                                                                                                     S. Gy. 
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Valószínűleg életünk is olyan spontán irreverzibilis folyamat, amelyet, 
mint a világ-egyetem állapotát a „rendszer” entrópiája is jellemez. 
Tudósok azt állítják, hogy az univerzum entrópiája megállíthatatlanul 
növekszik, egyre kevesebb energia áll rendelkezésre ahhoz, hogy 
mechanikai munkává alakuljon át, ezért a világegyetem „lejáróban” 
van. Tudjuk, mi következik akkor, amikor egy termodinamikai rendszer 
entrópiája eléri a maximumot.  
Mi veszprémi több mint 50 éve érettek, akár tetszik, akár nem (a 
hölgyek persze kivételek) fizikailag az öregkorba léptünk, „lejáróban” 
vagyunk. Az ember azonban, különösen a „B” osztály képesek 
lehetünk arra, hogy entrópiák spontán növekedését „megzavarjuk”. 
Goethe szerint „az öregkort nem megérni, elviselni a művészet”. Nos, 
előre megírt állapotfüggvények néhány paraméterének „megzavarása” 
lehetséges, erre a világegyetem történetében számtalan példa van. 
Netán még az is elérhető, hogy vénségünket mind magunk, mind 
mások számára elviselhetővé tegyük. 
A feladat nem éppen egyszerű, megoldásához munícióra van 
szükség, főként gyermek és ifjú korunkban felhalmozott fizikai és 
szellemi-lelki- táplálékra, amit szüleinktől és iskoláinktól kaptunk. Hogy 
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mit adtunk ezért cserébe, azt most ne firtassuk. Valószínűleg semmit, 
legfeljebb utódainknak adhatunk át „hálánk jeléül” valamit, ha ők is 
akarják. 
Ami engem illet, szüleimtől a maximumot kaptam. Édesapám 
mindmáig legnagyobb példaképem. Pótolhatatlan veszteség, hogy 
már régen átköltözött az örök vadászmezőkre. 
Nézzük az iskolát! A „B” osztályt. Divatos szóval illetve 
„szocializálódásunk” jelentős korszaka volt a négy év, amit együtt 
töltöttünk, diákok, tanárok. A 14-18 éves felnőtt-palánta hihetetlenül 
fogékony, szinte korlátlanul terhelhető. Ez utóbbiban igazán nem volt 
hiány. Reggel hattól este tízig be voltunk fogva, puritán körülmények 
között éltünk, mellesleg boldogok voltunk. Legfeljebb jóleső fáradságot 
éreztünk lámpaoltáskor. Közben négy év alatt a nehéz kamaszkort 
túlélve észrevétlenül felnőttekké váltunk, legalábbis olykor 18 évesen 
úgy éreztük. 
Iskolánk magas szinten járult hozzá szakmánk elsajátításához és 
emberré válásunkban is nagy szerepet játszott. Büszkén állítom, hogy 
technikumunk az ország egyik legerősebb szakközépiskolája volt. 
Nem is a legjobb tanulóként, a rám ragadt ismeretekből az 
egyetemen is és munkámban is sokáig profitáltam. Meg tanultam 
tanulni, megértettem, hogy kemény munka nélkül nem lehet igaz 
értéket teremteni, nincs igazi sikerélmény sem. Az igaz, hogy baloldali 
agytekervényünk fejlesztése némileg elnyomta a humán jobb félteke 
működését, de iskolánk ebből a szempontból is többet nyújtott eredeti 
célkitűzésénél. Az alábbiakban, néhány, pocsék memóriám ellenére 
is megmaradt jobb „féltekémet” megcélzó emlékemet elevenítem fel. 
Egyik meghatározó élményem volt közös kirándulásunk a Bakonyban. 
A cseszneki vár, az akkor még gyönyörű és bővizű Cuha patak, az 
ördögárok vadsága, olyan közel hozott a természethez, hogy az óta is 
keresem azt az érzést, amely mellesleg minket is közelebb hozott 
egymáshoz diákostul, osztályfőnököstül együtt. Igazi jó, lélekemelő 
környezet volt, hatása mai napig is tart. Kíváncsi vagyok, ti is így 
érzitek-e? 
A természet szeretete mellett a zene jelent számomra olyan lelki 
töltést, amely már eddig is sokszor átsegített életem nehéz 
periódusain. Sajnos nem adatott meg, hogy magam is zenéljek, bár 
voltak erre vonatkozó meddő kísérleteim. Talán emlékeztek 
kollégiumi hegedűnyekergéseimre, bizonyára pokolba kívántatok 
vonóstól-tokostól együtt. A zenéhez mégis ebben az időben kerültem 
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közel. Ma is emlékszem egy „mikrobarázdás zenei rendezvényre, 
amelyet az egyetem nagy előadótermében tartottak és valaki 
néhányunkat elvitt az estére. Te voltál András? 
Januári este volt. Kint érdekes természeti jelenség, januári zivatar, 
mennydörgéssel, villámlással, ahogy kell. Bent Mozart „Egy kis éji 
zene” című könnyed és hihetetlenül elegáns, zseniális műve 
mikrobarázdás lemezről, amely akkor még kuriózum volt 
Magyarországon. Ez a zene igazán alkalmas arra, hogy az ember 
fiával megszerettesse a komoly zenét és minden jó zenét, amely 
tartalmassá, széppé teszi az életet. 
Aztán az első élőzenei élmény az operában. Puccini Toscája a giccs 
és a zsenialitás határa, de mindvégig az utóbbin belül, szárnyaló, 
csodálatos dallamok. Nagy élmény volt. 
Abban biztos vagyok, hogy te vittél fel minket Budapestre. Szép volt 
és felejthetetlen. A természet után a zene is megérintett, jó töltést 
adott és ad mindmáig. 
Végül egy jelentéktelennek tűnő emlék a koleszból. 
Emlékeztek? Negyven gyerek egy télen fűtetlen hálószobában. 
Mellesleg, nem fáztunk, a szalmazsák jó meleget tartott. Reggel 
hatkor ébresztő, az ügyeletes tanár végig sétált az „oroszlánszagú” 
szobákon és a katonaságnál kíméletesebben „ébresztő fel”-el 
próbálta életre kelteni az ifjúságot. Amikor az András volt az 
ügyeletes, mindig fizkém jegyzettel a kezében, készült órájára. 
Előadást tartott, mint az egyetemen, felnőttként kezelt minket, csak 
egy-egy szakasz lezárása után feleltetett. Többségünk nem volt 
ehhez a felnőtt rendszerhez elég érett, nem tanultunk óráról órára, 
körmünkre égett a hatalmas anyag. No de nem is ez a fontos. 
A reggeli ébresztő közbeni felkészülés, pedig szerintem - a TTK-n 
Erdei Grúznál végzett tanárnak erre nem is volt igazán szüksége – az 
odaadó, lelkiismeretes munkát testesítette meg, még ha erre, akkor, 
kábán, álmosan nem is gondoltam. Öreg koromra a muníciót ebben a 
történetben a példamutatás adja a meggyőződéssel szemben. Mi 
öreg „bölcsek” úgyis hiába próbálkozunk, az ifjúság – úgy, mint mi 
egykoron – nem nagyon kíváncsi prédikációnkra. Tudjátok! Lejáróban 
vagyunk! ? 
Végül, hogy szépség és optimizmus is legyen a mesében:  
 „Ifjúság s vénség de közel van! Kapcsuk az élet, mint tűnő álom 
tegnapi nap és ma között”  Goethe.                              
 „Bírjátok ki az életeteket, kell még a jövőnek!” Vergilius. 
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U.i. A szerkesztő dolga egy lehet: húzni a végtelenségig 

                                                                                                                                               
                                                                                  

                                                                                                                                          S. T.               
 
 
 
                                                                                                                                                                                                 
 
 
 
                                                                                                          
 

                                                                                                        
   
 
Az ötven éves érettségi találkozó osztályközösségünk történelmének 
páratlan eseménye. Ebből az alkalomból én is tisztelettel és nagy 
örömmel köszöntöm osztályfőnökünket és az osztálytársakat.  
A diákkori évek rajtunk hagyták lenyomatukat, bár ezeket a 
változásokat tanulmányaink idején mi magunk még nem észlelhettük 
markánsan. - Iskolánkban elsajátítottuk a vegyipar középfokú lexikális 
tudásanyagát, megismertük a szakma kultúrájának, etikájának 
alapvető követelményeit. Itt érettségiztünk, itt szereztünk oklevelet és 
mentünk át a szükséges minősítéseken. Az eredményt nevelőinkként 
és tanárainkként Ti foglaltátok okmányokba, miszerint a további útra 
és feladatainkra felkészültek és érettek voltunk. Most fél évszázados 
életpályánkat áttekintve mi keressük magunk számára a választ: jól 
gazdálkodtunk-e a szellemi gyarapodással, milyen módon szegődött 
társunkká a kreativitás? 
Magam a legjelesebb élményként idevonatkozóan azt szeretném 
felemlíteni, hogy az iskola eljárása során részetekről bölcs és 
jóindulatú nagyvonalúság nyilvánult meg. Ezzel bizalmat előlegeztetek 
meg irányunkba, önbecsüléshez juttatatok minket, és öröm-élményt 
nyújtó módon lendítettetek át a pályakezdésen. Az érettségit követő öt 
évtized alatt is számtalanszor tapasztaltuk nevelő munkátok 
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mértékadó erejét. Ezekkel kapcsolatos emlékeinket valamennyien 
egyéni módon éltük meg. 
A középiskolát követően én a Veszprémi Vegyipari Egyetemen 
folytattam tanulmányaimat, és 1960-ban kaptam mérnöki oklevelet. 25 
évet az olajipar komáromi és tiszaújvárosi finomítóiban dolgoztam, 
termelésvezetői és főtechnológusi munkakörökben, döntően mérnöki 
fejlesztési feladatokon. Munkámmal az olajfinomítás technikai 
színvonalának emeléséhez, a hazai olajtermékek nemzetközi 
minőségének biztosításához kellett hozzájárulni. Ebben az időszakban 
legfontosabb munkám az új TIFO gyártelep zöldmezős létesítésének 
terveztetése volt, amelyet pályám csúcsteljesítményének tartanak. 
 
1985-ben pályázaton elnyertem az Országos Kőolaj- és Gázipari 
Tröszt műszaki vezérigazgató-helyettesi munkakörét. Tröszti irányító 
és felügyeleti tevékenységem a kőolajfeldolgozásra, a 
kereskedelemre továbbá a gázszolgáltatásra terjedt ki, 5 éven 
keresztül. Ez alatt az olajipar energetikai kapcsolatai, a liberalizált 
piacgazdaság kialakítása és a külföldi tőkevonzást ösztönző környezet 
érdekében láttam el munkakörömhöz tartozó feladatokat, részt vettem 
az olajipari privatizáció előkészítésében. 1992-1995 között a MOL Rt. 
ügyvezető igazgatója munkakört töltöttem be, főként nemzetközi 
kapcsolatokon és PR munkákon dolgozva. Minden munkakörben 
„csapatjátékosként” szerepeltem, jelentősebb sikereim titka is ebben 
és a folytonos továbbtanulásban rejlik. Aktív foglalkoztatásom 1995-
ben ért véget és az óta tatai otthonunkban visszavonultan töltjük 
nyugdíjas éveinket. 
Életpályám eseményei eddig menetrendszerűen következtek be, 
beleértve a családi szférát is. Feleségem tanítónő, a család motorja. 
Fiam vegyészmérnök, leányom középiskolai angol szakos tanár. Itt 
jelzem, hogy ugyanazon családból nősültem Farkas Lajos 
barátunkkal, akinek jó memóriájából gyakran előkerülnek és 
emlegetjük itteni közös élményeinket. 
Kedves András!  
 A legőszintébb érzelmekkel mondok köszönetet azért, hogy 
barátoddá fogadtál minket, és közösségünkben: vagyis első diákjaid 
között elültetted a barátság szellemét, ami a mai napig is motiválni 
képes. Isten adjon a továbbiakhoz is erőt, egészséget!                                                                                                                                                                                      
Az 50 éves érettségi találkozóra készülve egy ritkábban emlegetett 
jeles emlékre, egy évfordulóra bukkantunk. Ugyanis néhány nap 
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múlva lépjük át a Veled történő első találkozásunk 52. évfordulóját, 
amikor is közösségünk új osztályfőnököt kapott és Te vetted át 
irányításunkat. Ezt követően pezsdült meg körülöttünk az iskolai élet, 
legtöbb élményünk ehhez az időhöz kötődik a kétévnyi távolságban 
lévő érettségiig. 
Kiderült: milyen jelentősen lehetett formálni két év alatt a tizenéves, 
felnőtt korba lépő ifjú emberek személyiségét! Tőled kaptuk ehhez a 
bíztatást és a figyelem felhívást: az iskolai oktatás önmagában nem 
varázsol senkit kész egyéniséggé, tessék odafigyelni és minden egyes 
órát okosan kihasználni! „Egy óráról” szólt az osztályfőnöki intelem és 
mi oda is figyeltünk az „órára”, amelyet most vissza is szolgáltatunk 
Neked emlék ajándék formában; kérve, hogy fogadd baráti 
érzelmekkel.  
Az ajándékhoz mi is hozzáfűzünk egy jókívánságot. Kívánjuk, hogy 
nagyon hosszú ideig, sok évtizeden keresztül – a mesék nyelvén 
szólva – időtlen ideig ketyegjen Nálad. Lássa el becsülettel, az 
alapvető kvalitásával összefüggő időmérő funkcióját, de családi 
körben elsősorban ne az idő múlására emlékeztessen, hanem arra, 
hogy van egy tanítvány csapatod, amelyet Te hoztál formába, s 
akikben 50 éven keresztül sem enyészett el teljesen a Tőled kapott 
szakmai tudás és tisztesség.  
Őszinte köszönet mindezért, jó egészséget, zavaró eseményektől 
mentes éveket kívánunk.  
 
                                                                                                        J. G.       
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Farkas Ferenc vagyok, aki 1951-ben a nyolcadik osztály elvégzése 
után a Veszprémi Vegyipari Technikumban kezdtem meg 
továbbtanulásomat. Némi szorongás után hamarosan beilleszkedtem 
az új környezetbe. Több-kevesebb sikerrel vettem az akadályokat, 
mígnem elérkezett 1954 nyara. 
 A harmadik év befejezésével a szokásos üzemi gyakorlat letöltése 
után elhelyezkedtem a gabona cséplésére szerveződött cséplőgép 
társaságnál. Itt sajnálatos, súlyos balesetet szenvedtem. A cséplőgép 
forgódobja összeroncsolta a jobb alsó karomat, hogy amputálni kellett. 
Elképzelhető, hogy egy 18 éves, erőteljes fiatalember egyik napról a 
másikra nyomorékká válik. Súlyos lelki trauma lett úrrá rajtam. 
Olyannyira, hogy teljesen kilátástalannak éreztem további életemet. 
Öngyilkosság is megfordult a gondolataimban.  Testileg és lelkileg 
teljesen összetörtem. Csak szüleim, testvéreim és közvetlen 
környezetem vigasztaló, segítő szavai és tettei térítettek észre. 
Lassan rájöttem, hogy van esély egykézzel is az élet folytatatásához. 
Kerek egy hónap állt rendelkezésemre a negyedik évfolyam 
megkezdéséig. Első nagy feladatom minél előbb megtanulni balkézzel 
írni. Ez nagyjából egy hónap alatt sikerült is. Elérkezett az első tanítási 
nap. Némi szorongással és reménykeltő várakozással léptem be a 
tanterembe. Több osztálytársam előzőleg már értesült balesetemről. 
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Nagy megnyugvással vettem osztálytársaim együtt érző, segítő 
szavait, mely nagymértékben növelték önbizalmamat. Tanáraim is 
teljes emberként kezeltek, egyáltalán nem éreztették velem 
rokkantságomat. Lassan, de biztosan visszanyertem lelki és testi 
békémet.  
Tanulmányaimat befejezve, tanáraim és osztálytársaim kis 
segítségével leérettségiztem, majd elkezdtem munkás éveimet.  
Ezzel a nem egészen víg történettel kívánok hozzájárulni a könyv 
sikeréhez.                                                                                                                                             

                                                                                                F. F. 
 

 
 

                                                                                                                                     

                                                                      
 
                                                                                                                

Molnár Zoltán vagyok 1937. július. 25. születtem Balatonalmádiban. 
Az általános iskolát Litéren végeztem, majd a Veszprémi Vegyipari 
Technikumban 1955-ben érettségiztem. 
Mint bejáró diáknak az iskolai foglalkozáson kívül nem sok 
lehetőségem volt a közös programokra, mivel az utolsó óra után húsz 
perccel indult az autóbuszom. Biztosan sok eseményről, élményről le- 
maradtam, amit nagyon sajnálok. 
A technikum elvégzését követően munkahelyet kerestem. Az iskola 
segített volna az elhelyezkedésben, de én a lakóhelyem közelében 
kívántam maradni. 
1955. július. 1-én segédmunkásként kezdtem dolgozni a 
Nitrokémiánál Balatonfűzfőn. Fél év múlva üzemtechnikusi megbízást 
kaptam. 
1957-59-ig sorkatonai szolgálatot töltöttem, majd előző 
munkahelyemen üzemi diszpécserként dolgoztam tovább. 
1963-ban a Termelési Főosztályra kerültem. 
1989-97-ig (nyugdíjazásig) a Kereskedelmi Igazgatóság Szállítási 
Osztályát vezettem. 
1960-ban nősültem. Egy fiam, egy lányom és két unokám van. 
Tanáraimról jó emlékeim vannak. Emberségükre, segítségükre 
mindenkor számíthattunk, amit ismételten megköszönök. 
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U.i.: Egy könyv közös megírásában nehéz részt venni úgy, az 
elképzelés egy mondatban kerül megfogalmazásban. 
Érdeklődésre számot tevő élményekből beszámolni nem tudok a fent 
leírt okok miatt. 
Amennyiben az itt leírtak nem az elképzelés szerinti, úgy szíves 
elnézést kérek. 
 
                                                                                                        M. Z.                          

 
 
                                                                                                                                                                                                     
                                                               
                                                                        

                                                                                                                                
  
 
A Zala megyei Felsőzsiden, a mai Várvölgyön születtem 1937. július 
26-án. 
A falu hegyek, völgyek között elterülő, hosszú házsorokból álló Árpád-
kori település, nevével az almádi monostor alapítólevelében 
találkozunk. A falunak 1121-ben már temploma volt, gótikus stílusban 
épült római katolikus templom. Érdekessége, hogy a 
templomtoronyban, az 1524-ben öntött – az ország második 
legöregebb – harangja található. Mellette a római katolikus iskola, 
paplakkal. 
1943-ben változtatták meg a falu nevét. Itt nyiladozott az értelmem, 
vallásban, tudásban. Itt kereszteltek meg, majd első áldozó, 
bérmálkozó is itt lettem. Sajnálom, hogy házasságomat nem e falak 
között kötöttem meg. 
Készülődés az iskolakezdésre szeptember 1-jén a templomban,„Veni 
szontlé”-val kezdődött. 
Iskolába 1943-1951 között jártam. Első osztályba 40-50 gyerek járt 
(akkor még nagy volt a gyermekáldás). Horváth Jolán tanító néni 
tanított meg a betűvetésre, viselkedésre.  
Felszerelésünk csuhéból font cekker, vagy hátitáska, olvasókönyv, 
tolltartó, kockás és vonalas füzet. Volt még kis palatábla, 3 db otthon 
varrt fehérzacskóban kukorica, tarkabab, fehérbab 50 szemmel 



 63 

megtöltve, amit a számoláshoz használtunk. Otthonra házi feladatot 
sose adtak, csak legfeljebb verset vagy olvasást szorgalomból. Iskola 
után minden gyerek be volt fogva az állatok körüli tevékenységre.  
Hazafias szellemben neveltek bennünket, március 15.-én kokárdával 
mentünk iskolába. Nagy hangsúly fektettek a szép- és helyesírásra, 
éneklésre, tornázásra. Volt egy harmónium is az iskolánkban, ezt 
vitték oda, ahol énekóra volt. Ahogy felsőosztályosok lettünk, az 
irodalomból tanultakat el kellett játszani, pl. János vitézt, Toldit, 
Kőműves Kelement. Gazdaságtan órán növények termesztését, 
állatok tartását tanultuk. Gyakorlatban a fiúk vékát, kosarat, lábtörlőt, 
seprőt, lapát nyelet, kisteknőt, itató vályút készítettek.  
1948 után megszűnt a vallási iskola, állami iskola lett, a keresztet 
levették, nem tanultunk hittant, imádkozni sem kellett. Bevezették az 
orosz nyelv tanulását és az úttörő mozgalmat, én nem vettem részt 
ebben, mert már utolsó éves voltam. 
Nyolcadik osztályban tanítóink bíztattak bennünket a továbbtanulásra, 
különösen azokat, akik jobban tanultak, így többek közt engem is. 
Mivel a magyar irodalmat, történelmet, földrajzot, természetrajzot 
nagyon szerettem, egy szereplés alkalmával nekem ítélt a tanári kar 
egy 200 Ft-os ösztöndíjat, amit egy fél évig kaptam.(Abban az időben 
ez nagy pénz volt.)  
Jelentkeztem a Pápai Tanítóképzőbe, ahová fel is vettek, csak nem 
kaptam kollégiumi elhelyezést, így a második helyen megjelölt 
Veszprémi Vegyipari Technikum ajánlatát fogadtam el, ahol kollégiumi 
elhelyezést is kaptam. 
A felvételi papír kézhezvétele után július első napjaiban el kellett 
menni Veszprémbe, egy kis elbeszélgetésre és beiratkozásra. Elég 
félelmetes volt számomra az iskola. A DISZ-teremben fogadtak 
bennünket. 
Láng Kálmán igazgató úr és Schramm Márton tanár úr kérdezett 
valamit hazánk nagyjairól, Kossuth-, Petőfi-, Rákóczi- és 1848-ról. Pár 
sor tollbamondást írattak, gondolom az írásra és a helyesírási hibákra 
voltak kíváncsiak. Felvettek, megmondták, hogy aug. 31.-én kell 
odaérni a kollégiumba és elfoglalni a kijelölt helyet. A nyár munkával, 
az augusztus már az én felkészítésem jegyében telt el. Megvették a 
különböző dolgokat. Megvarrták az ingeimet: 3 db színes, kockás és 
1db fehér, 1 db világoskék, alsónadrágokat, tornatrikót, zoknikat, 2db 
pizsama, kettő váltás paplan és vánkos huzat. Volt egy jól varró 
unokatestvérem, ő készítette. Minden egyes darabba bele kellett 
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varrni a „31”-es számot, amit a négy év alatt viseltem. Gondolatban 
megfordítottam, mert úgy tudtam a „13”-as szám szerencsés, hátha én 
is szerencsés leszek. Nagyon szorongtam, ahogy közeledett az idő, 
hogy itt kell hagyni hosszú időre a szülői házat, ahol annyira szerettem 
lenni, mert igazi jó gyerekkorom volt. Este korán lefeküdtünk, mert 
hajnali 3 órakor csörgött az óra, fel kellett kelni az indulásra. Szüleim 
beszélgetését kihallgattam, hogy engem nagyon sajnálnak, de abban 
reménykednek, hogy otthon jó és szófogadó gyerek voltam, a 
kötelességemet elvégeztem, talán ott is megállom a helyemet. A sötét 
éjszakában elindulva még benéztem az istállóba, kedves állataimhoz, 
amelyeket oly sokszor etettem, elláttam. „Laci” lovunk nagyot nyerített, 
talán így akart búcsúzni tőlem. A teheneket, kis borjút nehéz szívvel 
hagytam ott, mert őket nagyon sokszor legeltettem. Hosszú út vezetett 
az éjszakában, mi felbatyuzva mentünk a lesenceistvándi állomásra a 
vonathoz. Édesapám erdőt ismerő ember volt, mégis eltévedtünk, 
többször meg kellett állni, tájékozódni. Azért szerencsére leértünk, a 
vonat megérkezett. Mi édesanyámmal felszálltunk, édesapám 
feladogatta a sok batyut, érzékeny búcsút vettünk egymástól. Péter 
bácsi a bakter intett, elindította a vonatot. Mi pedig édesanyámmal 
összebújva robogtunk Veszprém felé. A tapolcai állomásra érve a 
kupénkba felszállt egy fiatalember, nevezetesen Bezecky Vilmos 
személyében, aki Zalahalápról jött a technikumba, de ő már 
másodéves hallgató volt. Szóba elegyedtünk vele, ő elkezdett mesélni 
és kérdezni az iskolai dolgaimról. Tudod-e, hogy mi leszel, ha 
elvégzed az iskolát? – bizony nekem fogalmam sem volt róla. 
Azt mondja nekem, hogy Öcsikém, aztán szereted-e a kémiát, 
matematikát, mert azt nagyon tudni kell. A hallottak engem nagyon 
elriasztottak, mert fogalmam sem volt laborról meg technológiáról, 
amiről ő beszélt. De kedves tárgyaimat egyáltalán nem említette, azt 
gondoltam, ott szakbarbárokat képeznek. De a hosszú évek folyamán 
rájöttem, hogy az általam kedvelt tárgyak is igen nagy hangsúlyt 
kaptak. A veszprémi állomásról igen hosszú út vezetett az iskolába és 
a kollégiumba. Nekünk már ki volt jelölve a szekrény, ágy, 
bepakoltunk, édesanyám megágyazott. Ezután kikísértem az 
állomásra. Ott maradtam teljes ismeretlenül a többi diáktársaimmal, 
akik szintén a szüleiket kísérték a vonatra. Minket „szivarokat” délután 
már kezelésbe vettek a felsőbb évesek. Az 50 fős hálóba őket 
„bátyáinknak” kellett hívni.  Sorakozóval mentünk le az ebédlőbe az 
első vacsorára, ott is ki volt jelölve a helyünk, szemben ültek velünk a 
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harmadévesek: Hagyári Zoli, Kaisen József, Koller Feri, Sebessy 
György, Garami Laci, Reidmár Feri, Pölöskei Géza, Cser Miklós, 
Alexa Sándor, Gál Öcsi „Matyi”. Mi elsőévesek: Somogyi Antal, Edőcs 
József, Csillag Imre, Farkas Lajos, Simon Gyula, Németh Antal, 
Söjtöri Ferenc, Rakics István, Strasszer Béla, Csurgai József, Fodor 
Zoli, Mádl János, Csóka Imre. 
Ott az volt a szokás, hogy vacsora után mindig 15-20 percet énekeltük 
az ott ülő tanáraink nótáit, a felsősöktől tanult nótákat, népdalokat. 
Ezeket a dalos perceket most is hálás szívvel köszönöm nekik, mert 
ott tanultam meg, hogy milyen felemelő, összetartó ereje van a szívből 
jövő dallamoknak, magyar nótáknak, indulóknak. 
Cser Miklós nagyon szépen hegedült, az ő nevével folyt a reggeli 
torna ekképpen: ébresztő fel, üt az óra, nem szorulunk rádióra, Cser 
Miklós hegedül, megy a torna remekül. Nagyon nehezünkre esett 
végigfutni a nagy iskolai kertet. Garami és Sebessy vezette a tornát. 
Reggeli torna után gyors mosakodás, öltözködés, ágyazás. Nekünk 
nagyon furcsa volt a hidegvizes mosakodás, de sietni kellett, mert 
6.30-kor kezdődött a reggeli szilencium, ami 7.30-ig tartott, majd gyors 
reggeli, 8 órára mentünk az iskolába. Szerencsénk volt, mert 20-25 
méterre volt a tanterem az ebédlőtől, úgyhogy a hónunk alatt vittük a 
könyveket, füzeteket. Sajnáltuk a lány kollégistákat, mert ők 
messzebbről jöttek alakzatban, mindig egy idősebb vezényelte őket, 
általában Sárdi Ottilia. 
Az iskolában minden nap 14-15 óráig voltunk, majd utána volt az 
ebéd, 16 óráig ki lehetett menni a városba, postára, vagy ha valamit 
akartunk venni. 16 órakor kezdődött a délutáni szilencium, tanári 
felügyelettel, amiről elkésni nem szabadott. Itt elkészítettük a házi 
feladatokat, csendes tanulással készültünk a következő napi órákra. 
Este 19 órakor vacsora, 20 órától szilencium 21 óráig, gyors 
mosakodás és 22 órakor takarodó. Ez a napirend ismétlődött a négy 
év alatt minden nap. Három párhuzamos osztály indult. „A” fiúk, „B” 
vegyes, „C” lányok. Minden osztály 40-45 fővel indult, én az I/B 
osztályban kezdtem. Általában mind falusi paraszt gyerekek voltunk, 
néhányan voltak városi „úri” gyerekek, akik kicsit jobb körülmények 
közül jöttek, nagyobb felkészültségűek voltak, mert a városi iskolában 
többet tanultak, mint mi a falusi iskolában. Pl. ők oroszban haladók 
voltak. 
Első osztályfőnököm Major Ilona tanárnő volt, aki oroszt és magyar 
nyelvet oktatott nekünk. Pár év múlva Pápára került a Türi István 
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Gimnáziumba. Az első év igen sok bajjal, szorongással telt el, mi, akik 
gyengébbek voltunk, korrepetálásra szorultunk. De mivel igen 
fogékonyak voltunk, hamarosan utolértük a többieket. A kémia világát 
Kerényiné és Fodor tanár úr ismertette, tanította meg nekünk, nagyon 
következetes, szívós munkával. Magyart, oroszt Dely és Kefei tanár 
urak korrepetálták, ők gimnáziumi tanárok voltak. Labort, szerkezeti 
képleteket Tapolczay Miklós kollégiumi vezető, laboroktató tanította, ő 
ott is lakott velünk. Az volt a szavajárása, hogy „Rühatka, aprinkó” 
tanuljál, mert papír lesz a kezedben, amit egész életed során fel tudsz 
használni. Most tudom igazán becsülni ezeket az intelmeket, amit az 
érdekünkben oly sokszor elmondott. Minden órát énekléssel kezdtünk. 
Kozári Erzsi volt a nótakezdő, mindig hosszúkat énekeltünk, mert 
azzal is telt az idő a felelésből. 
A bejáró tanulók mindig késve jöttek, amikor gondolták, hogy vége a 
felelésnek. A vonatosok és buszosok is megbeszélt időben jöttek. 
Az év elején mindenkit beléptettek a „DISZ” –be a mi osztályunkban 
Dubi Éva volt a beszervező, ezzel kezdődött a mozgalmi élet. 
Hallgattuk az ide vonatkozó előadásokat, tanultuk a sok mozgalmi 
dalt, amiket a felvonulásokon, órakezdésekkor énekeltünk. Vasárnap 
kimehettünk moziba, minden matinét, filmet megnéztünk, bérletünk 
volt pár fillérért. Mi négyen-öten mindig elmentünk misére a várba, 
vagy a vörös templomba. Azon csodálkozom, hogy soha nem tették 
szóvá, vagy nem tudtak róla, vagy nem akartak szólni. 
Bejártuk a Fejes völgyet, Lackó forrást, Viaduktot, Várat, Benedek 
hegyet, Séd völgyét. Később Lovas Laci bácsi vezénylete mellett a 
Vasas és Haladás pályán futballmeccsre jártunk. Ez nagyon fontos 
volt, mert a sajtóbeszámolón ez volt a fő téma. Koreai háború, 
TSZCS, munkaversenyek, beadások. Aki jól szerepelt felkerült a 
dicsőség táblára, aki rosszul a szégyen oldalra került. A vacsorák 
alkalmával értékelték az iskolai szereplésünket, dicsérettől 
megdorgálásig. 
Elkövetkezett október vége, én szívszorongva bejelentkeztem Láng 
Kálmán igazgató úrhoz, hogy szeretnék hazamenni. A falunkból a 
munkások Veszprémbe jártak dolgozni az építkezésre. A sofőr a 
szomszédunkban lakott, mondta, hazavisz szombaton, hétfőn 
tanításra visszahoz. El volt képedve az igazgató úr, hogy egy „szivar” 
ilyen kéréssel mer hozzá fordulni, és láss csodát! Elengedett. 
Lelkemre kötötte ő is és Farkas Géza kollégiumi igazgató is, hogyan 
viselkedjek. 
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Mikor hazaértem, azt mondtam a szüleimnek, édesanyám, édesapám 
én úgy szeretnék itthon maradni maguk között. Szüleim igen józan 
gondolkodású emberek voltak, mindjárt azt mondták: édes fiam fáj a 
szívünk érted, de milyen szégyen lenne nekünk, ha te ilyen hamar 
megfutamodnál ettől a kis nehézségtől. Mit mondanának az emberek? 
Menj csak szépen vissza és tanulj becsületesen, mert neked is 
hasznod lesz belőle, és mi büszkék leszünk rád. 
Visszamenve sokkal rosszabb volt, mint ha haza se mentem volna, 
mert mindig az otthoni dolgokon járt az eszem. 
Nagyesztergásra kivitték a kollégistákat, cukorrépát szedni, a 
„TSZCS”-t megsegíteni. – Mi otthon maradtunk, mert korrepetáltak 
bennünket.- Úgy jöttek haza fáradtan, sárosan, mint a disznók, nem 
győztek kimosakodni. 
Nagy nehezen elkövetkezett karácsony, 24.-én hazamehettünk, január 
4-ig tartott a szünet. Már szívesebben jöttem vissza, mert jó 
barátságban voltunk a kollégista társaimmal. Nekem a négy év alatt 
Farkas Feri volt a padtársam, nagy karéj kacsazsíros kenyeret hozott 
tízóraira, mindig adott belőle pár harapásnyit, a kollégista állandóan 
éhes volt. Édesanyám a 4 év alatt küldte az elemózsiát a 
munkásokkal, hétfőn este 18 óra után itt voltak vele. A vasárnap sütött 
kelt mákos és diós rétest, komáromi kiflit, pár szelet sonkát, 
gyümölcsöt, ami otthon a kertben megtermett. Nagyon jó volt a 
szilvalekvár, a kacsazsír, a nagyszünetben mindig futottunk fel a 
szekrényünkhöz kenyeret kenni. Én minden pénteken vettem egy 
bucit, mert a pénteki vacsorát nem szerettem, négy évig csak tejberizs 
volt fahéjas cukorral, a látványától is irtóztam. 
Vass István kollégiumi gondnok pénteki napokon húst sosem adott. 
Reggeli: mézes kenyér, néha bivalytej. 
Ebéd: paradicsomleves, kifőtt vagy sült tészta. 
Vacsora: tejberizs. 
Rakics Pistiéknek sok kaptár méhecskéje volt, ő sokszor 
megvendégelt bennünket mézzel. Egyik este sárgarépa főzelék volt 
vacsorára rántott parizerrel. A feltétet megettük, a főzeléket 
visszavittük. A sztrájkunkkal elértük, hogy többet nem főztek 
sárgarépát. Szegény Kapásné, Teri néni szakácsné sírva fakadt, a 
gondnok úr, pedig éktelenül lehordott bennünket, mert azokban az 
időkben örülni kellett annak, hogy volt mit ennünk. 
Igen jól főztek, a tányérok mindig üresen, kinyalva kerültek a 
mosogatóba.  
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Eltelt az első év, elosztottak bennünket egy hónapos üzemi 
gyakorlatra. Én több társammal együtt a nyergesújfalui Viszkózába 
kerültem négy hétre. Ott a gimnáziumi kollégiumban laktunk. Onnan 
jártunk be a gyárba, a hosszú utat alakzatban végig nótáztuk. 
A gyárban szívesen fogadtak bennünket. Megtanultuk a celofán, 
szivacs, műselyem gyártását. Mikor vége volt a gyakorlatnak, fizetést 
kaptunk. Ebből vettem meg a következő évre a fehérneműt, cipőt, 
lóden kabátot. Könyvre nem kellet költeni, ingyen kaptuk, csak év 
végén vissza kellett adni. 
A nyári szünet hamar eltelt, mert otthon megvolt a munka, amiben 
segíteni kellett: cséplés, babszedés, szőlőtetejezés, állatok ellátása. 
Szeptember 1-jén visszamentem az iskolába, új osztályfőnököt 
kaptunk Szepesvári Pálné személyében. Nekünk ő a szerves kémiát 
oktatta. 
Már egész jól éreztük magunkat, volt idő a DISZ-teremben 
pingpongozni, Garami Laci zongora játékát hallgatni. Nagy torna élet 
is volt, mert nekünk volt olyan tornatermünk, ahol versenyeket is 
lehetett rendezni, az egyetemisták is itt tornásztak. Egyik október este 
szörnyű eset történt, Csikász Dezső leesett a gyűrűről és meghalt. 
Szomorúsággal töltött el bennünket, én féltem is utána a gyűrű 
gyakorlattól. 
Mindjárt év elején, üzemlátogatáson voltunk a péti Nitrogénműveknél, 
ez akkor a vegyipar fellegvára volt. Láng igazgató úr igen patronálta, 
küldte is hozzájuk a vegyésztechnikus jelölteket üzemi gyakorlatra. 
1953. december 24-én a téli szünetet önkéntesen 
meghosszabbítottuk, a korai vonattal hazautaztunk:  Edőcs J. Farkas 
L., Simon Gy., Somogyi A., Strasszer B. Mire hazaértünk, már ott volt 
a távirat a fegyelmezetlenségünkről, megírták, hogy több tárgyból 
gyengén szerepelek, minden szülő ezt kapta. Visszaérkezve a 
nagyszünetben kiállítottak bennünket az iskola tanulói elé, elmondták, 
mi vagyunk az iskola szégyenei. Félévre tűrhető magatartást és 
igazgatói megrovást kaptunk. Csak azért nem távolítottak el 
bennünket, hogy a többiek okuljanak az esetünkből. 
Igazgató úr sokszor megszégyenített bennünket, minden osztályban 
téma volt. 
Gróf Tibor a székembe gombostűt szúrt, beleültem, nagyot ugrottam. 
Szepesváriné másik órán mindjárt engem faggatott a Vöhler 
elméletből. László Alfréd egyetemi tanársegéd oktatta II.-III.-ban a 
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gépelemeket, hozta a sok nézeteket, axonometrikus képet rajzolni, 
felelésnél ez volt a belépő. 
Nagyon feltűnő szép öltözékben járt (csőnadrág, kockás zakó, 
vastagtalpú cipő, csíkos zokni, pálmafás nyakkendő) igazi szépfiú. 
A diákság közül is többen utánozták, igazgató úr jampecoknak, 
himpelléreknek nevezte őket. 
Nekünk nagyon nevezetesek voltak az április. 4, május. 1, november 
7-i ünnepek, felvonulások, mert labor köpenybe róttuk az utcát Dózsa 
várostól az állomásig, majd a nagygyűlés helyére. Mi Simon Gyulával 
a végéről gyakran meglógtunk, pedig a tanári kar és főleg  az igazgató 
úr igen felügyelt a részvételre. 
I-II.osztályban Páldy Mariann tanárnő volt a laborfőnökünk, az oktatók 
Dechater Judit, Hegyi Endre voltak. Náluk többször megnéztük a 
kiadott kationok, preparátumok eredményét, desztillálás ürügyén be 
tudtunk menni az előkészítőbe, sperhaknival kinyitottuk az ajtót. 
Jó volt a laborban, csak nehezen szoktuk meg a kénhidrogén és az 
ammónia szúrós szagát. 
Berczi Imre tanár úr tanította II.-III.-IV.-ben a történelmet, ő kollégiumi 
nevelő tanár is volt. Többször feleltem már, azt gondoltam, elbliccelem 
a tanulást, („Szentszövetség”) bejött az órára, elkezdte a feleltetést, 
azt mondja Farkas, én megböktem a Ferit mellettem, hogy menjen, ő 
észrevette, azt mondta, Lajos. Kimentem, bevallottam, hogy nem 
tanultam, lehordott mindennek, azt mondta, ha egyik este a kollégiumi 
vacsora után nem mondom fel kívülről, megbuktat. Páldy tanárnő 
megengedte, hogy labor órán tanuljam. Kiálltam a tanári kar elé és a 
150 diáktársam drukkolására elmondtam, mindenki rajtam nevetett, 
hogy Berczi tanár úr elégtételt vett rajtam. 
A lánykollégistákat sokszor feleltette, ha azt akarta, hogy az ő átlaguk 
rosszabb legyen, mint a fiúké, adta nekik az egyest. Szeretett verssel 
kihívni, felelni: ”Holdvilágos az éj lágy szellők mosolya, jöjjön ki felelni 
Ackermann Ilona”. 
Schramm Márton tanár úr mindig úgy jött be az osztályba 
„Szabadságot az ifjúságnak”, mi feleltük neki, szerelmet a tanár úrnak. 
Nagyon tetszett neki, mert mindjárt elkezdett mesélni, hogy ő áldott az 
asszonyok között, feleségére, négy lányára nagyon büszke volt. 
Fodor tanár úrtól az iskola tanulói igen tartottak, mert ő igen sokat 
követelt, ő tanította a szerves technológiát. Bajczi Marikát feleltette, ő 
igen halkan beszélt, azt mondta neki ő sem holdvilág, nem gavallér, 
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ezért ne suttogjon. Kicsit nagyot hallott, egyik lába fából volt, mindenki 
Bükkfának hívta. 
Edőcs Jóska is jól megjárta vele, jó jegyei voltak és feleltette, egyest 
adott neki, azt mondta „édes öregem te engem befeketítettél, de én 
bekormozlak” háromnegyedévkor meg is buktatta. Fodor tanár úrnál 
egy jó hármasért meg kellett küzdeni. 
Jánosiné (Pityorka néni) tanította az oroszt, nem igen tudtuk, bevágtuk 
kívülről a leckét, akkor adott négyest, ötöst. Volt egy pár kedvence, 
akik minden órán több egyest is kaptak: Csillag Imre, Rakics Pisti. 
Imrét mi sokszor lovaggá ütöttük, az egyeseit átjavítottuk. Gróf Tibi 
hozott be egy vekkert, felhúzta, negyedóra után kicsengetett, fogta a 
naplót, elment a tanáriba, fél óra múlva futott vissza, mert az igazgató 
úr visszaküldte.  
A ceruzája mindig a szájában volt, mikor letette Rakics Pista bekente 
fülzsírral, mikor szokásához híven bekapta, mi, akik láttuk, alig tudtuk 
megállni nevetés nélkül. Dr. Dékány Mihályné tanította I.-II.-ban a 
matematikát, jó volt hozzánk, mondta „kisfiam” tanuljál. Dolgozatot 
József Gáboréról írtuk le, hiába osztotta be „A” és ”B” sorra, megesett, 
hogy csak ez a sor volt, amit Gábor írt. II.-IV.-ben Gere Lajos 
egyetemi tanársegéd tanította, sokat nevettünk a viccein, de ő is 
nagyon élvezte, folytak a könnyei. 
Láng Kálmán igazgató úr tanította a szervetlen technológiát, órái 
kabaré számba mentek. A képletekkel mindig bajban volt, ahogy írta a 
táblára, az asztalon lévő könyvből puskázott. Mikor elfordult, 
Schleicher Tibor mindig elfordította a lapot, de nem esett kétségbe, 
míg megkereste szórakoztatott bennünket diákszerelmekkel, kik a 
jampecok, kit kapott rajt valamin, mert azt mondta, ő átlát a résen. Ács 
Györgyi beírta a dolgozatába az akkori nagy slágert „Nyílik a rózsa, 
mint a lány mosolya”, nem szokta elolvasni a dolgozatot, csak a nevet, 
úgy osztályozott. Györgyi mindjárt a neve alá írta, így elkapta, büszke 
volt rá, mert őt nem lehet átverni. Volt olyan eset, hogy Fentős Vilmos 
az ő rossz dolgozatára felírta József Gábor nevét, József Gábor, 
pedig Fentős Vilmos csapnivalóan rossz dolgozatára az ő nevét. Mikor 
kiosztották a dolgozatokat, visszaírták az erdeti neveket. Diktáltuk be 
a jegyeket, Fertős Vilmos mondja ötös, igazgató úr azt mondja, kettes. 
József Gábor diktálja kettes, az igazgató úr mondja ötös. Így láttuk, 
hogy az igazgató úr el sem olvasta, csak megnézte kinek a neve, van 
feltüntetve, a szerint értékelte. Nála mindenki be volt sorolva, amin 
nagyon nehéz volt változtatni. Mikor Edőcs Jóska diktálta be, hogy 
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dolgozata kettes, ő mindjárt azt mondta, csak kettő per egy alá. Alig 
vártuk, hogy délutánonként jöjjön a tanulóba, mert fél óráig dűltünk a 
nevetéstől. 
Voltak az osztályunkban igazi diák szerelmek, amelyekre bizonyosan, 
de különösen az érintettek jó szívvel emlékeznek vissza. József Gábor 
- Ács Györgyi, Polhammer Gyula – Gyurmánczi Katalin, Simon Gyula 
– Kislaki Éva között. 
A harmadik osztálytól lehetett annak dohányozni, aki a szüleitől hozott 
írásos engedélyt. Ki volt jelölve a pipatórium erre a célra. Aki 
engedéllyel nem rendelkezett az a WC-t használta. Mindig füst és 
cigaretta szag volt, a csikkek el voltak dobálva, pedig ez szigorúan 
tilos volt. 
A vízdesztillálást mi fiúk készítettük a vacsora után, akkor már József 
Gábor és Schleicher Tibor is velünk volt a kollégiumban. Ők 
hegedültek, tanultunk táncolni, sütöttük a tojást kolbásszal, ittuk a 
bambit. Rajtunk ütött az igazgató úr, meghallotta a zeneszót, de 
megúsztuk ejnye-bejnyével. A tánctanulás azért volt, mert vasárnap 
délutánonként szokott lenni összejövetel a lánykollégistákkal a DISZ- 
teremben. Az iskolának nagyon jó zenekara volt. Többször előfordult, 
hogy a lányokat nem engedte át az igazgatónő, mert sokszor nem úgy 
tettek, ahogy ő elképzelte, vagy elvárta tőlük, „kórságos” volt. 
Eltelt a második év, és én újra Nyergesújfalura mentem üzemi 
gyakorlatra, ott már ismerősként fogadtak. Ahogy elmentem az 
Almásfüzitői Timföldgyár előtt a gázgenerátorok bűze a bauxit 
szárazőrlésű porfelhője, timföld és szénporral keveredve, melyet a 
szél a robogó vonat ablakába fújt, elrettentett. Holdbéli tájnak nézett 
ki, a fák kiszáradva környezeti ártalmaktól. Akkor azt gondoltam, hogy 
ilyen helyre a lábamat se teszem be. Mégis amikor elérkezett a nap az 
elhelyezkedéssel, hat társammal együtt ezt választottam, azért hogy 
ne keljen elmenni Kazincbarcikára. 
A harmadik év elején alig vártam, hogy találkozhassak 
osztálytársaimmal. Ahogy bementem a kollégiumba, azzal fogadtak, 
hallották, hogy a kezemet levágta a cséplőgép. Mutatom, hogy 
megvan a kezem, de a hír sajnos igaz volt, mert Farkas Ferivel történt 
a baleset, nagyon sajnáltuk. Meg kellett tanulnia bal kézzel írni, nem 
tudta követni a diktálást, sokat kellett segíteni neki. 
Új osztályfőnököt kaptunk Horváth András (fizikus) tanár úr 
személyében, akkor került ki az egyetemről. Ő tanította a fizikát és a 
fizikai-kémiát, nevelő tanár is volt a kollégiumban.  
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Szerelem szövődött Dubi Éva osztálytársammal, aki jelenleg is a 
felesége. De mint a fiataloknál, náluk is volt mosolyszünet, tanár úr 
akkor osztogatta az egyeseket. Én még nem feleltem, gondoltam, 
hogy jó volna megúszni a sorozatos egyeseket, ezért elhatároztuk 
Edőcs Jóskával, hogy megszerezzük a naplót, írunk be magunknak 
jegyeket. Úgy is volt, behamisítottam egy hármast, vártam nyugodtan 
a következő napi fizika órát. Délután kiabált a napos, hogy menjek a 
kollégium igazgatói irodájába, hívat Horváth András tanár úr. Én 
mindjárt tudtam az okát, szerdai nap volt, tudtam, hogy csomagot nem 
kaptam, mert hétfőn szokták hozni. A hosszú folyosón menve én 
kitaláltam egy jó füllentést, mondhatjuk hazugságnak is. Belépve az 
irodába a napló előtte és azt kérdezi tőlem: mikor feleltél te fizikából? 
Én azt feleltem, tanár úr kérem én nem feleltem. Azt mondja, akkor 
hogyan került ide ez a hármas? Mondtam biztos Pap vagy Samu tanár 
úr mellé írta. Abban a pillanatban fogta a radírt, a szemem láttára 
kitörölte. Én úgy éreztem, hogy tudta nagyon jól, svindli van a 
dologban. Nagyon rendes volt, mert ahogy elmúltak a felhők, 
mindenkitől megkérdezte hányast, akar fizikából. 
1953. november 1-je nagy öröm volt számunkra, mert az ebédlőben 
hallgattuk a londoni 6:3-at. Olyan nagy volt a lelkesedés, hogy diák-
tanár egymásba ölelkezve ünnepeltük az aranycsapatot. 
Tavasszal kirándulni voltunk Gézaházán és a Cuha-völgyében. Sok 
fotó készült a kiránduláson, amit őrzünk. Schleicher Tibi fotózott 
bennünket. Egyszer egy filmje fényt kapott, mert az osztályt használta 
sötétkamrának. Az igazgató úr benyitott, a film fényt kapott és nem 
lettek belőle jó képek. 
Kirándulásokon, szerenádozáson énekeltük a vegyészindulót, „21-22-
23”-at, a lakmusz ingatag stb. Harmadik év végén a budapesti 
Vegyiművekben voltam üzemi gyakorlaton, a Rózsák terei 
kollégiumban laktam. Ott ért a világbajnokság, amit Svájcban 
rendeztek. Sajnos az aranycsapat kikapott 3:2-re. A közvetítést a 
Népstadionban hallgattuk, mert nagy atlétikai verseny volt ott. Az 
emberek olyanok voltak, mint a méhkas, tüntettek, hömpölygött az 
áradat. Összetörték a sportkiállítás kirakatait a Baross téren. Hiába 
vártuk a Keletibe a csapatot nem jöttek, Tatán leszállították őket. 
A negyedik osztály úgy kezdődött, hogy augusztusban kis testvérem 
született (Zoli), ő igazi Ratkó korszaki gyerek volt, édesanyám 
szégyenlette, de nagyon megszerették, éltek vele még 44 évet, 
jelenleg ő él a faluban. 
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Az utolsó év már az érettségi jegyében, készülődéssel telt el. Megvolt 
a szalagavató, és megkaptam a második igazgatói megrovásomat, 
mert Kislaki Évával megnéztük a kiadott vizsgálati anyagokat, nem 
vettük észre, hogy Takács Kati bejött, rajta kapott bennünket. 
Elvette a szépen kidolgozott gyakorlati füzetemet, pirossal áthúzta, 
nagy egyest írt rá „Csalt” megjegyzéssel. Büntetésből nem mehettem 
el a budapesti 3 napos kirándulásra. Be kellett ülnöm a harmadikosok 
órájára, ahol a tanárok rajtam köszörülték a nyelvüket, engem nagyon 
kellemetlenül érintett. 
Farsangkor tartottuk a vegyészbált, amit mi rendeztünk (a bevételből 
készült el a tablónk). Az összes középiskolákat, az egyetemistákat is 
meghívtuk, mi voltunk a kiszolgálók, büfések. Jól sikerült. 
Tanáraink is gavallérosan hozzájárultak a bevételhez adományaikkal. 
Félév után már a tételek kidolgozásával foglalkoztunk. József Gábor 
nyerte technológiából a Rákosi Mátyás tanulmányi versenyt, amit 
Budapesten rendeztek. Mi kollégisták nagy fagylaltozással ünnepeltük 
meg az elért eredményt. (Gábor kapott 500 Ft tiszteletdíjat, 
mondanom se kell, ő fizetett.) Mindnyájan megkóstoltuk az összes 
fajtát, ami a cukrászdában volt. Eltelt az év, május 8.-án megvolt a 
ballagás. Rossz idő volt, csak a folyosókon ballagtunk, a  DISZ - 
teremben búcsúztattak bennünket. 
Az egy hónapos szünetben készültünk az érettségire, sokat 
napoztunk, kártyáztunk az iskola kertjében. Még egyszer megsuhintott 
az igazgató, mert szenet loptunk, fürdésre akartunk begyújtani, de 
megúsztuk dorgálással. 
Eljött június 22.-e, én 8-12 óra között tettem érettségi vizsgát. 
Labor: (a gyakorlati előbb megvolt) kationok kimutatása és bárium 
meghatározása volt a feladat. 
Magyar: Ady E. Ifjú szívekben élek, Csák Máté földjén kívülről és 
elemzése. Szófajok. 
Történelem: A Szovjetunió ötéves tervei, szovhozok, kolhozok és 
általános villamosítás. Magyar történelmet szerettem volna, de ez is 
jól ment. 
Matematika: Egy és két ponton átmenő egyenes egyenlete. 
Paralelogrammák példa megoldás. 
Technológia: Sósavgyártás, peroxidok. Ebből a tárgyból könnyen 
voltam, mert Hegyi Endre tanár úr nekem megmondta a tételemet, 
amit kérdez. 
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Fizikai - Kémia: Szén és vegyületei, szilikonok, adiabatikus 
változások, Bálintné Gyöngyi néni sokat segített, mert Vámos Endre 
sokat kérdezett. 
Vámos Endre a MÁVFI igazgatója volt a vizsgabiztosunk, engem a 
szilikonokkal nagyon megfaggatott, ipari előállításról akart hallani, 
amiről nagyon keveset tudtam, a szénről nem beszélhettem, mert egy 
technikusnak azt tudni kell. 
Minden sikerült, megkaptam az oklevelemet. 
Elhelyeztek bennünket, az osztályból hatan az Almásfüzitői 
Timföldgyárba kerültünk. 
Az iskolától június 23-án búcsúztam el, este már boldogan értem haza 
szüleimhez, ahol július 29-ig voltam otthon. 
Majd elindultam a nagy útra, megkezdtem a hivatalos munkát, amit a 
kezdeti nehézségek ellenére, szorgalommal, jó szívvel, örömmel 
végeztem, az itteni vezetés és munkások jól fogadtak. 
A bankettet mi fiú kollégisták és a tanári kar a „Rózsabokor” 
vendéglőben tartottuk. Kislaki Éva is eljött velünk, hazakísértük a 
lánykollégiumba. Nem engedték be, mi bedugtuk a csengőt 
gyufaszállal. Ki is tiltották a kollégiumból, mert a rendtartást nem 
tartotta be. Az érettségire, Balatonfűzfőn készült fel. 
Jelen voltak a kollégium nevelő tanárai: Berczi Imre, Horváth András, 
Hegyi Endre, Donáth Róbert, Sörös Géza, Láng Kálmán igazgató úr. 
Jó hangulatban, nótázással, közös élmények mesélésével örültünk 
annak, hogy sikeresen befejeztük az iskolát. Én akkor megfogadtam, 
hogy mindnyájatokra, tanárokra, az eltöltött hosszú időnek az emlékét 
eszembe tartom, megőrizlek benneteket emlékeimben. 
  
                                                                                                         F. L.                                                                                                                                               
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Nem tudom melyik évben történt. A Bebe (Stenger Magda) 
tanulószobás volt. Egy februári napon nagyestélyi ruhát hozott a 
kollégiumba. Hogy miért? Arra már nem emlékszem. A ruha gyönyörű 
volt (a mi szemünkben). Fekete csipke, mélyen dekoltált, színes 
hímzéssel. Mindnyájan szerettük volna felpróbálni. Aki tehette, meg is 
tette. 
A ruha több napon keresztül kézről-kézre járt, és kellette magát. 
Vasárnap ebéd után összegyűltünk (szokás szerint) a 
tanulószobában. A ruha is velünk volt. Azon tűnődtünk vajon ki 
viselte? És persze megint a felpróbálás volt terítéken. Valaki feltette a 
kérdést: ki merne kimenni benne az utcára? 
Néhány tiltakozás közepette Libus (Csiszár Ilona) jelentkezett. Ő 10 
Ft-ért vállalja, hogy február havában, mínusz 2-3 Celsius fokos 
hőmérséklet mellett körbe járja az Óváros teret (akkor Vörös 
Hadsereg tér) a mélyen dekoltált, hosszú nagyestélyi ruhában. 
A pénz összegyűjtésére többen is jelentkeztek. 
A 10 Ft (nekünk) nagy pénz volt: 
   - legalább 10 db mozijegyet vagy 
   - 6-7 kg almát adtak érte. 
   - Sokunknak egy havi zsebpénzt jelentett. 
A pénz összegyűlt! Libus beöltözött! (Azért egy kardigánt 
engedélyeztünk neki, mert féltünk, hogy tüdőgyulladás lesz a vége.) 
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A kapuig kikísértük, majd rohantunk fel az emeletre, hogy lássuk a 
nagy attrakciót az ablakból. Az utcán nagy forgalom nem volt, de azért 
egy ember megkérdezte: 
   - Kislány hova megy? 
   - Jerikóba – felelte Libus. 
   - De hát megfázol! – mondta a férfi, és értetlenül ment tovább. 
Ismét a kapuba tömörültünk. Vártuk a haza érkezőt! Jött is. De a 
másik irányból – a lépcsőházból – is jött valaki. Major Ilona az 
igazgatónő. 

- Mi ez a vircsaft? 
Először néma csend, aztán töredékes, beismerő vallomás a 
történtekről. 
És… 
Egyetlen (képzeletbeli) tollvonás: 
A VASÁRNAPI KIMENŐT mindenkitől megvontam! (Még az ablaktól is 
eltiltott bennünket) 
A 10 Ft-ot azért a Libus megkapta. A legnagyobb büntetés azokat 
sújtotta, akiknek randevújuk volt. Így hát én is szomorú voltam. 
                                                                                                     
                                                             
                                                                                                        D. É. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 77 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                              
                                                                                         
                                                                                    

Sok-sok szeretettel gondolok vissza a diákévekre.  Néha örömet, néha 
csüggedést jelentett a nehéz időszakban a biztatás, támogatás, amely 
sokat segített nekem. Ezért hálával tartozom a tanáraimnak és a 
diáktársaimnak. Köszönet érte ötven év távlatából is. 
Többször eszembe jutott az utolsó osztályfőnöki óra, melyen az 
osztályfőnökünk az élet rejtelmeit ecsetelte, vággyal, reménnyel, 
kudarccal, barát megválasztással. 
Munkahelyeim:  
Almásfüzitői Timföldgyár, itt kezdtem.  
Nősülés után Kalocsára kerültem a Műanyag és Gumiipari Vállalathoz.  
Később a Caloplasztik nevű vállalatnál egybefüggően harminchárom 
évet dolgoztam nyugdíjazásomig. 
1994-ben kerültem nyugdíjba, azóta nyugdíjas öreg napjaimat élem. 
1959-ben nősültem. Két gyermekem van, egy fiú és egy lány. A 
fiamnak két gyermeke, a lányomnak négy gyermeke van, így 
összesen hat unokám van, akiknek a társaságában élem a nyugdíjas 
napjaimat. 
Tanár úrnak és az osztálytársaimnak is jó egészséget kívánok, 
nagyon sok boldog éveket a még hátralévő időszakban. 
 

 

                                                                                                                                         Cs. I.                               
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Falusi osztatlan iskolában gyűjtöttem a tudás magvait egy idős, 
nyugdíj előtt álló tanító bácsi közreműködésével. Ehhez társultak a 
paptól tanult egyházi ismeretek és a családban elsajátíthatóvá vált 
egyszerűbb, majd a háború maradékaként otthonragadt és 
szétszedhető bonyolultabb gépek szerkezeti megismerései. 
Nyolcadikos koromban vetődött fel a továbbtanulás lehetősége – ezt 
édesapám támogatta volna – azzal a határozott céllal, hogy a gépi 
ismereteimet magasabb fokra emeljem. Az elsődleges cél egy 
gimnáziumba való bekerülés volt, így ide jelentkeztem. Felvételi vagy 
elbeszélgetés nem történt, csak várakozás mind addig, amíg a postás 
meghozta a levelet, amelyben kategorikusan közölték, hogy felvételt 
nyertem a 6. sz. Vegyipari Technikumba. Dátum a beíratásra és az 
iskolakezdésre kollégiumi elhelyezéssel. Így lettem a koedukált 1. B. 
Osztály tanulója. 
Idegen lányok és fiúk friss közössége nem okozott problémát, de az 
órák pergő változása más-más tanárral újszerűek és többnyire 
követhetetlenek tűnt. Lassan azonban változott a helyzet, kezdtem 
érteni és megtanulni a dolgokat még akkor is, ha felfoghatatlannak 
tűnő helyzetek is adódtak. Mindezek mögött természetesen a 
tanárainkat kell látni – mindenkinek egyéni szemlélete szerint – akiket 
jómagam az alábbi kategóriába tudtam besorolni: jó tanár, rossz tanár, 
rosszindulatú tanár és nagybetűvel az Osztályfőnök. 
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Néhány tanárról – név nélkül – szeretnék megemlékezni, mert ők 
maradandó nyomot hagytak bennem. 
Volt egy szőke szemüveges, jó matek tanárnő, aki nyugodtságával, 
türelmével, de az anyag megtanításának igényével vezérelt arra az 
útra, amely a matek megszeretéséhez vezetett. Sokkal később egy 
rossz tanár az érettségire való felkészítésnél fontosabbnak tartotta az 
órák nagy részét idétlen viccekkel elütni. Az osztály fiú tagjainak a 
figyelmét és adrenalin szintjét folyamatosan magasra tartotta az a 
fekete, rövidszoknyás, a tábla felső felére nyújtózkodva szerves 
képleteket író jó tanárnő, akit mérgesen, lehangolt állapotban soha 
nem láttam. Kár megöregedni!  
Rossz tanárnak tartottam azt az embert , aki a szerves technológiát 
úgy tudta oktatni, hogy részben értelmetlen maradjon és így az 
osztályból senki se tudjon jelesre felelni. Néha minden indok nélkül 
volt rosszindulatú és lehet, hogy ennek kiváltásában nem is voltunk 
ludasak. 
Ha már a rosszindulatnál tartok egy laboroktató is ide kívánkozik. 
Mindig kedvesen rendkívül hűvös volt, nála egy érdemjegyet lehetett 
kapni, az elégtelent. Kisebb botrány keletkezett abból, hogy nem 
akartunk hozzá lemenni, amikor a vezető küldött bennünket, mert 
értelmetlennek láttuk az egészet. Csak mi?  
Személyemre szabott rosszindulatot egyetlen tanáromnál éreztem és 
máig nem sikerült eljutnom az ok-okozat összefüggés kiderítésére. 
Ismét a jó tanáromról írok pár sort. 
Volt egy idős, magas és testes ember, aki különböző tárgyakat 
tanított. A műveltsége rendkívül lenyűgözött, így az emlékező 
tehetsége sem okozott meglepetést. Az órákon a diákok felé egy 
kérése volt: senki ne beszélgessen, közben azt tehet, amit akar. 
Magyarázata, beszéde olyan színes és lenyűgöző volt, hogy 
társaimmal szinte szájtátva hallgattuk. Nem tudtunk nem odafigyelni. 
Kacsázva jött az osztályba, zsebre dugott kézzel az a tanárunk, 
akinek mélyre szabott köszönés illett, így jött a válasz nekünk is. 
Vidám és megértő volt, jó és rossz jegyeket egyaránt adott; mindig 
szívesen idézem vissza az emlékezetemből. 
Külön írok az osztályfőnökről, mert az Ő hatása kettős volt. Fiatalosan, 
hévvel és nagy igyekezettel oktatta a tantárgyait. Tudta, hogy a tudás 
alapforrása a tananyag megértése, azért magyarázatait az alaposság 
jellemezte. Tőle szakmailag nagyon sokat tanultam. Talán emberi 
magatartását kellett volna először említenem, mert ezt fontosabbnak 
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tartom, mint a szakismeretet. Utóbbi bővíthető és változtatható, mert 
információfüggő, előbbi kissé módosulhat, de mindig jellemző marad. 
Az osztályfőnöki órákon közvetlenül – talán atyai hangon – beszélt 
velünk, szidást, dicséretet érdem szerint kaptunk. Az igazságosságra, 
a megértésre, a segítségadásra nevelt bennünket. Ő az, akire ma is a 
legszívesebben emlékezem. 
Néhány mondatot írok a nyári üzemgyakorlatokról is, mert azok alatt is 
történtek számomra fontos események 
Budapesti Kénsavgyár: 
Egyik osztálytársam közvetlen közelről tanulmányozta a 
nátriumszulfátba merülést, amikor egy szállítószalag tetejét akarata 
ellenére elhagyta. Pénzszerzési akciónkat egy ömlesztett sóval 
megrakott vasúti vagon kirakásával oldottuk meg (izzadás, sópor, 35 
Celsius fok stb.) azzal a tapasztalattal, hogy ilyet többet nem vállalunk. 
Kellemesebb volt a Pétfürdőn töltött idő. Nyáron az üzemcsarnokokat 
cseppfolyós levegő padlóra való öntésével hűtöttük. Így jött az ötlet a 
fagylalt készítéséhez. Pontos összetétel, fakanállal keverés 
cseppfolyós levegő hozzáöntése közben. A rendszer nem a 
kívánalmaknak megfelelően működött, mert olyan gyors volt a 
folyadék – szilárd átmenetet kísérő fagyás, hogy a fakanalat mozdítani 
sem tudtuk. A nyalogatás elmaradt, gazdagabbak lettünk egy 
tapasztalattal. Ebben a gyárban előre közölték, hogy gyakorlat végén 
számonkérés is lesz. A technológiai folyamatot a hozzá tartozó 
gépekkel együtt jól megtanultuk és így a meghallgatásnál 
(iskolaigazgató jelenlétében) nagyon jól szerepeltünk. 
Iskolai szabálytalanságokat ritkán követtem el, de kétszer ugyancsak 
rossz fát tettem a tűzre társaimmal együtt. Történt, hogy 
Mindenszentek, azaz november elseje következett. Öten, hatan 
elhatároztuk, hogy önkényesen hazautazunk erre a napra, régen 
ünnepre. Hajnalban kiosont a kis csapat, majd két nap múlva 
visszajöttünk. Vártuk a retorziót, az elmaradt és elérkezett a 
karácsony. Két nappal korábban kezdtük a téli szünetet, most már 
voltunk egy tucatnyian. Januárban a tanári kar tárgyalt rólunk talán 
nem is egyszer, bennünket is meghallgattak. Februárban a Dísz-terem 
színpadán álltam igen rezignált állapotban és vártam a büntetést, 
amely nem a legsúlyosabb volt. Felsóhajtottam. 
Felsóhajtottam akkor is, amikor egy téli szánkózáskor sikerült elkerülni 
egy eperfával való ütközést. Egyik veszprémi társunk vasszánkóján 
ültünk. A tapasztalatlanság, a nagy tömeg, a meredek lejtő és a kb. 40 
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km/óra sebesség rádöbbentett arra, hogy nem vagyok ura a 
helyzetnek, egyenesen rohanunk egy fának, és komoly baj történhet. 
Baloldalt volt a fa, balra leugrottam, eltűntem a hóban; a többiek 
verejtékezve ugyan, de szerencsésen leértek a lejtő aljára. Többé 
még utas sem voltam. 
Vegyes osztályunk lánytagjainál több mindent megfigyeltem: 
összetartóak, segítőkészek voltak és nem nézték le a fiúkat. A 
bálokon csinosan jelentek meg és utána folyosói suttogásokkal 
jelezték, hogy fiú van terítéken, de semmi komoly. Aztán egyszer csak 
vendég érkezett az osztályba, nem tanár, nem tanuló, Ámor. Nyilai kit 
eltaláltak kit nem; múló és lobogó szerelmek keltek életre és a próbát 
kiállók menyasszonysághoz, házassághoz vezettek. 
Ezek voltak a boldog idők kezdetei. 
Örülök, hogy a négy év alatt sok jót kaptam iskolai és kollégiumi 
társaimtól, valamint nagyra becsült tanáraimtól. Ők közösen formálták 
jellememet, egy-egy közösség iránti elkötelezettségemet és a 
tévedések beismerésének szükségességét.  
A négy év igazolta, hogy jól felkészítettek, mert az óvatos, bölcs és 
megfontolt döntéseim alapján szép életet tudok magam mögött.  
 
                                                                                                        S. A.                                                                 
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                       Akik sajnos már nem élnek 
 

 

                                       
                     
                            Láng Kálmán igazgató 
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                  Kozári Erzsébet                              Stenger Magdolna 
 
 
 
                      
                                               Osztályképek 
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                                 A könyv születéséről néhány szó 
 
                                     2006. augusztus. 26 szombat. 
                                             „Schleicher villa” 
 
Egy évvel ezelőtt 2005. augusztus 27.-én szombaton tartottuk az 50 
éves érettségi találkozónkat. Ezt követően eldöntöttük, hogy könyvet 
írunk a Veszprémben töltött diákévekről. Időközben Schleicher Tibor 
felajánlotta, hogy a nyáron szívesen látja az osztályt a balatonudvari 
nyaralójában. Néhányan 2006. április 27.-én Tatabányán 
összejöttünk, hogy megbeszéljük a könyvvel kapcsolatos dolgokat. 
Ettől kezdve megindult a könyv írása. Most már ide a „Schleicher 
tanyára” a könyv nyers példányát hoztam magammal. Tibor kedves 
meghívását használtuk arra is, (nemcsak, hogy együtt töltsünk egy 
kedves napot) hogy a könyv tartalmát, küllemét is megbeszéljük. 
Mindenkinek meg volt a lehetősége, hogy javítson, módosítson az 
írásán.  
Köszönjük Tibornak és Évának (a feleségének), hogy meghívtak 
bennünket és alkalmat adtak a  találkozásra, köszönjük fáradságos 
munkájukat és nem utolsó sorban az anyagiakat is. 
E csodálatos összejövetelt a fényképek is bizonyítják. 
A nagyon finom bográcsgulyás (melyet Tibor készített) elfogyasztása 
előtt Farkas Lajos (osztályunk „írója”) pohárköszöntőt mondott, mely 
így szólt: 
 
Halljunk szót Uraim! 
Tisztelt osztálytársak, kedves vendégsereg. 
Most, hogy együtt vagyunk, mondok egy okos szót. 
Tálalva az étel, töltött boros kancsók. 
Mindent asztalra hordok, de hogy el ne hűljön 
Ki-ki tisztességgel az asztalhoz üljön. 
Kés, kanál, villa meg van már terítve, 
Minden földi jóval fel van ékesítve. 
Fogyasszon mindenki amennyit csak akar 
Tessék ezért hölgyek, urak letelepedni. 
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Itt a finom bor! Mivel Noé apánk a szőlőt ültette, 
és a vízözön elől megmentette. 
Ám legbölcsebben még is csak azt tette, hogy a szőlő 
Tőkét el nem felejtette. 
Neki köszönhetjük, hogy a bort ismerjük, amitől 
Erőnket, kedvünket merítjük. 
Rajta hát uraim töltsünk a pohárba, igyunk Noé 
apánkra, és a vendégsereg egészségére máma. 
Gazduram megfúrta legnagyobb hordóját, a gazdasszonyunk 
felkínálta terített asztalát. 
A vendégek, míg minden el nem fogy, nem mehetnek haza. 
Terem majd helyette jövőre is jófajta kadarka! 
Egészségünkre, csak vígan! 
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                   Fényképek a Schleicher tanyai találkozásról. 
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Befejező mondatok a „Visszaemlékezések”-hez 
 
 
Miután végigolvastam a mindnyájatok által írt epizódokat, nagy 
élvezetben volt részem. Mivel az együtt töltött ifjúságunknak egy 
érdekes periódusa élvezetesebb volt, mint egy mai író nehezen 
olvasható műve. 
Ezután elgondolkoztam azon, amit Bajczi Mari a könyv elején leírt: 
„Mikor írjunk visszaemlékezést?” Számomra az a kérdés vetődött fel, 
vajon miért ír az ember visszaemlékezést? 
Amikor augusztusban Schleicher Tibor vendégszeretetét élveztük, 
megkaptam a kérdés első felére a feleletet. Az egymás iránt érzett 
szeretet, amely könnyeddé és felhőtlenné varázsolta a találkozást, 
adta meg nekem a választ. 
A válasz másik része abból adódik, úgy éreztem, mivel mindannyian 
sikeres életet mondhattok magatoknak, ez indított mindenkit arra, hogy 
boldogan és szeretettel emlékezzen. 
Mindnyájan elismerően írtatok az iskoláról, ahol megfelelő indíttatást 
kaptatok, hogy sikeresen dolgozzatok az életben. 
Boldog vagyok, ha rövid ideig is, de ilyen kiváló osztályom volt. 
Befejezésül töredékek Vörösmartytól: 
 
                                                 „Mi dolgunk a világon? Küzdeni 
                                                 Erőnk szerint a legnemesbekért” 
 Ha ezt megtettük: 
                                                „Mondhatjuk, térvén őseink porához: 
                                                 Köszönjük élet! áldomásidat, 
                                                 Ez jó mulatság férfimunka volt” 
 
                                                                                              András 
                                                                                      az osztályfőnök 
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