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Barátnők és barátok 

A korszak ugyan a Szovjet-Magyar Barátság időszaka volt, de az alábbi képek és szövegek in-

kább az osztályban szövődött barátságokról szólnak, már ami az emlékeinkben megmaradt. Ezen 

barátságok alapja sokféle lehetett, így pl.  közös padban történő közös szenvedés,  az egy irány-

ból való hajnali érkezés,  együtt tanulás,  vagy csak egyszerűen kölcsönös szimpátia. A barátság 

abban teljesedett ki, hogy iskolán kívül is gyakran voltak együtt.  Nem minden kapcsolatról ma-

rad fenn „látványos” dokumentum, de a fennmaradtakat közzétesszük. 

Gergály Kati és Bánkövi Csuti 1963.  

májusában Farkasréten 

 

* 

 

Várady ZS.K és Szidovszky Magdi  

(Magdiék háza előtt) 

          
 

* 

 

1965. márc. 15. Gergály, Balogh,  

Varsányi a Szabadsághegyen 
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„Sopron méltán kapta meg a „leghűségesebb város” elismerő címet, mi pedig Somlyai Katalin 

barátnőmmel  jogosan pályázhatnánk meg a „leghűségesebb páros” címet az osztályban. Első 

naptól kezdve - bár korábban nem ismertük egymást - saját akaratunkból a középső padsor utol-

só padjába költöztünk, és négy évig ott maradtunk egymás mellett, ugyanazon a helyen.  

...nagyjából egyforma volt az érdeklődési körünk, és amit az egyik kitalált, csinálta a másik is. 

Együtt jártunk rajz-szakkörre, egyszerre kezdtünk angolt tanulni, külföldi diákokkal levelezni, 

azonos tantárgyakban jeleskedtünk. 

Harmadikosok voltunk, mikor karácsonyra megajándékoztuk egymást. Meg volt határozva egy 

keret.... Mi ketten gondosan becsomagolva díszcsomagolóba könyvet adtunk egymásnak, és iz-

gatottan lestük, meg lesz-e elégedve a másik a lepetéssel. Mindketten Puskin: Anyegin c. köny-

vét vettük a másiknak ...Az enyémbe Kati a következőket írta: „Magdának szeretettel 1963 kará-

csonyán. Katalin” (3 napig kerestem a könyvet, hogy megtaláljam a beírást). Az én dedikációm-

ra nem emlékszem. Persze a legnagyobb élmény a röhögés volt. 

Együtt vállaltuk fel a negyedikesek ballagási tarisznyájának hímzését, darabonként 20 Ft-ért. 

Kati pénzért írt leckét, én pedig kolbászos vagy szalámis kenyérért.” (Barta M.) 

„/Vásárhelyi/ Vera a WC-ben cigizett és emiatt nagyon aggodalmaskodtam, ő meg, ahogy szok-

ta elhessegette a ’majrézást’ … emlékszem, hogy az utolsó padban nagyon szerettünk mindenkit 

hátulról nézni és ’kibeszélni’.” (Illyés S.) 

„...elsőtől kezdve … Balogh Piri - Kalászi Mari - Horváth Márta  -  Monostori Klári - és én egy 

kis baráti csapatot alkottunk … később ez ide-oda változott, mert pl. én négy évig a Pandurral 

jöttem-mentem suliba, … reggelenként felkiabáltam érte, a környék lakói megkérték a Pandur 

mamáját, hogy szóljon nekem, hogy ne kiabáljak a Katiért…” (Máté V.) 

„Cubival ... padtársak voltunk négy éven át. Ez óhatatlanul is kötődéshez vezetett köztünk 

Cubival nagyon sokat voltam ... és állandóan a fizikáról és csillagászatról beszéltünk .... A má-

sik fiú, akivel őszinte kapcsolatom volt, a Horváth Emil Attila” (Madácsi I.) 

 

„Soha nem voltam közösség tagja, ehhez … túlságosan lefoglalt saját magam csodála-

ta” (Csobánczy J.) 

 

A fiúk barátsága oly mély volt, hogy nyári munkára  is együtt mentek. „Bandi, Lajos és én - 

1662. vagy 1963.  nyarán ... a Szerelvényértékesítő Vállalat Fitting telepén  dolgoztunk. Itt gitá-

rozgattunk az ottani dolgozókkal, természetesen szigorúan csak ebédidőben.”  (Farkas G.)  
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„Csak egy KIS/z/ emlék…” 

 
Az osztály KISZ-titkára így emlékszik vissza: 

„az általános (Angol utcai) iskolából úgy engedtek el, hogy 

az a kitüntetés ért, hogy már VIII.-os koromban ... KISZ-tag 

lehettem. Úgy emlékszem a Danuvia kultúrtermében volt a 

’nagy’ esemény. Aztán ennek örömére már azon a nyáron 

elmehettem építőtáborba is…” (Illyés Saci). 

A képen lllyés Saci egy „emlékezetes” KISz-kiránduláson.  

Attól emlékezetes, hogy még ő sem emlékszik, hogy hol és 

mikor volt. 

 

 

Korabeli dokumentumok  a KISZ-hez való viszonyunkról 

 

1. Ez évi (?) KISZ felajánlások  

 

- Társadalmi munkában lebontjuk az iskolát ( Sz.P.) 

- Felajánlom, hogy nem ajánlok fel semmit (Csünyi) 

- Vállalom, hogy addig dörzsölöm a padot, amíg ki nem gyullad az iskola (Lulu) 

- Felajánlok egy szakadt gitárhúrt (Iván) 

- Felajánlom az orosz órák kivégzését (Emő) 

- Felajánlom, hogy évente 50-nél többször nem jövök 9-re (Sav 5-si) 

- Felajánlom, hogy tanulni fogok (egy tébolyult) 

- Ajánlom magamat (Csabi) 

2. Ez évi (?) KISZ-program  (Szerző ismeretlen) 

   Taggyűlés. A KISZ-király kérdéseket tesz fel alattvalóinak: 

 

 Kérdés: miért van szükség taggyűlésre?  

 Válasz: hogy a tagok kirosszalkodhassák magukat. 

 

 Kérdés: Miért hiányoznak ilyen sokan? 

 Válasz: mert ők már az órák alatt kirosszalkodták magukat. 

 

 Kérdés: Ki vesz rész nyári építőtáborokban? 

 Válasz: Akik egyetemre mennének, de nincs protekciójuk… 

 

A KISZ  VOSZTOK II. alapszervezet faliújságjának osztály-változata a HAZAI CETHALÁSZ 

volt.  Mivel a KISZ-ről nemigen volt mit írni, többnyire az osztály futball-mérkőzéseiről jelen-

tek meg benne beszámolók. Egyetlen - valamennyire  profilba vágó - írás jelent meg benne, 

„Óvaintés a testvérharcok előidézőinek” címmel. Idézzük: 

„Barátaim! Schabo von Tsünyök és (innen cirill betűkkel, de magyar szöveg.) Csuhás Nyúl Ka-

rol! Ha nem szüntetitek meg az eszmei csatákat kilépek a medremből. Mivel Önök nem KISZ-

tagok ne befolyásolják a lelkes hívőket!            Szűcs Paula KISZ brigadenfürer.” 
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Leningrádban elvittek 

minket megnézni a 

’Fehér éjszakákat’ és 

közben a Néva híd fel-

nyitását ...Itt halálra rö-

högtük magunkat, mert 

mondták, hogy jól öltöz-

zünk föl, mert éjszaka 

hideg van, erre Emil föl-

vett plusz egy nyakken-

dőt, mi a többiek meg 

minden meleg ruhát, ami 

volt nálunk. Ő persze 

nem fázott, legalábbis 

azt mondta.” (Kulka 

Margit) 

Az iskolai KISZ szervezésében 1964. júliusában néhány osztálytársunk a Szovjetunióba utazott 

nyelvgyakorlás, valamint szocializmus–tanulmányozás céljából. (Az emlékezők szerint a kirán-

dulás  résztvevői osztályunkból: Váradi Zsuzsi, Horváth Emil, Szűcs Pál, Illyés Saci, Kulka 

Margit. 

„a Burján tanárnő ...volt a tanári fő-KISZ-es … még az 

jut eszembe, hogy ott volt a Deákné (orosz tanárnő) fia is 

…”(Kulka M.) 

 

„A vonaton, mikor már orosz területre értünk, Szücs Pali 

az összes műszálas ruhát eladta az oroszoknak, mint 

nylont. Ugyanis ők, abban az időben meg voltak őrülve 

ezekért a cuccokért és úgy hívták, hogy ’plüss’. Szép kis 

összeget gyűjtött ezzel … ott a vonaton ismerkedtünk 

meg a füstölt hallal, amit az oroszok ronda barna papír-

ból ettek. Kínáltak minket is, amit Pali és én el is fogad-

tunk, nekem nagyon ízlett. 

Aztán  Moszkvában órákat álltunk sorban a Mauzóleum-

nál és ’igaziban’ láttuk Lenint! Megnéztük a GUM áru-

házat is, ami abban az időben nekünk hatalmasnak tűnt. 

Na és a kirakatokban akkora melltartókat láttunk, ami-

lyent még soha! Akkor voltunk először Panoráma mozi-

ban, ahol körben volt a kép, nagyon érdekes volt.(Kulka 

Margit) 

Moszkvában a szálloda ’egyszerűsége’ nagyon emlékeze-

tes maradt, meg a GUM, ahol sikerült vennem egy hatal-

mas színes ceruzát, ez még pár éve is megvolt. Lening-

rád, illetve Szentpétervár lenyűgöző volt…” (Illyés Saci) 


