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„A világot jelentő deszkákon”  avagy „fellépéseink” 
 

Az  Egressy gimnázium énekkara - Szécsényi Olivér vezetésével  -  világhírű volt, még a 

Zeneakadémián is felléptek! Osztályunkból sok dalos-ajkú leányzó volt a kórus tagja. Így: 

Illyés Saci, Máté Viki,  Gőz Erzsi, Barta Magdi, Kalászi Mari, Balogh Piri...  

Gyakran szerepeltek különböző  kultúrműsorokban, különös tekintettel az akkori „nemzeti 

ünnepeken” (ápr. 4. , nov. 7. stb).    

Ilyen emléklapot kaptak a részt-

vevők. 
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Fellépés a Gellérthegyen 

(1963.május 1.) 

az Orvos-továbbképző és a Flotilla 

egyesített énekkarával - Bakacsi 

Béla szólózott - akkor nagyobb sztár 

volt,  mint Korda. Isteni lágy este 

volt és a hegyoldalban a flottilla 

teherautójáról szólt a zene és ott 

táncoltunk. Szép emlék marad."  

(Balogh P.)  
Naná, hogy szép emlék - ennyi uni-

formisba öltözött fiú jelenlétével…  

* 

A Zuglói Gépgyárban, ahova poli-

technikára jártunk heti egy alkalom-

mal, Tóth László, az új politechnika

-tanárunk  volt a kultúrfelelős. Ké-

zenfekvő volt, hogy az általa  - nem 

tudni pontosan milyen alkalomra -  

szervezett kultúrműsorba is beleke-

rültünk. Máté Viki, mint versmon-

dó, a táncos-lábú lányok pedig vala-

mi fergeteges népi tánccal. 

(valószínűleg 1962. őszén). 

* 

„...emlékezetes nekem, mert a Tóth 

kérdésére, hogy ki tud szüreti  ver-

set, én jelentkeztem Gárdonyi: Szólt 

az Isten .. című háromszakaszos kis 

versével, amit a Tóth el akart venni 

tőlem, miszerint én nem jól szavalok 

(ahhoz képest, hogy hat éven ke-

resztül minden iskolai ünnepélyen 

és előadáson én voltam a fő szava-

ló), és már nem tudom, 

kinek akarta odaadni, mire én kö-

zöltem vele, hogy vagy én, vagy sen-

ki, mire fancsali pofával beleegye-

zett  a dologba. Persze, hangosítás 

nem volt az ebédlőben (még arra is 

emlékszem, hogy kövezett volt az 

ebédlő, talán a második emeleten, a 

végében volt a színpad és fa széke-

ken ültek a dolgozók, rettenetesen 

unatkozva)” (Máté Viki)  

* 

  

Valószínűleg Csünyi (rém)képe a 

lányok fellépéséről  

← 
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Építőtábor 1. 

(Leánytábor) 
1964. 

 június 

Izsák. 

  

Mindezek után az a kérdés: mit is ’építettünk’ mi ebben a 

táborban? Természetesen a  szocializmust! Szőlőkötözés-

sel  járultunk hozzá a szocialista mezőgazdaság 

’csúcsrajáratához’.  

 A hajnali ébresztő után nyitott teherautókon kiszállítottak 

bennünket TSZ különböző területeire, ahol hatalmas kö-

teg rafiát nyomtak a kezünkbe. Ezzel kellett a  szőlőtőké-

ket  a karóhoz kötözni. Egyszeri tízórai szünettel dolgoz-

tunk 6 órát.  

„ A barack még csak félig érett, de mindegy, mert szedni és enni tilos volt! Egyik este aztán Szé-

kely Vera nem bírta tovább, és odaoldalogva, leszakított egyet (a tiltott gyümölcsből). Pechére, 

a mi részlegünket dirigáló, harcias Teleki gimis tanárnő már rohant is be utána a sátrunkba. 

Megfagyott bennünk a vér, hogy most mi lesz, de Vera ügyesen kivágta magát, hogy csak azért 

ette meg, mert szorulása van. Hát, hogy a tanárnő hitte, vagy nem, azt nem tudjuk, de Verát nya-

kon fogta, becipelte az orvosi szobába, és belényomott egy hashajtót. Szegény Vera másnap sza-

ladgálhatott, mi pedig napokig nevettünk.” (Balogh P.) 

„Izsák - Duna-Tisza-köze - homoktenger…. A tábor egy 

barackosban volt. A fák között hatalmas, 10 személyes 

katonai sátrak sorakoztak, azokban  katonai vaságyak  - 

csak úgy, a homokra rátéve: ha kitetted a lábad, máris 

egy sivatagban érezhetted magad…A homok jelenléte 

egyébként előnyös volt számunkra, mivel a fürdési lehető-

ségek elég gyatrák voltak…(régen falun a kormos lábost 

is homokkal tisztították).  Alkonyatkor zuhanóbombázó-

ként érkeztek  a hatalmas júniusi cserebogarak...brrr... 

Szép, meleg nyári napok voltak, csak éjszaka volt cid-

ri…” (Somlyai K.) 
  

 

A képen látható, hogy milyen lázas munka folyt a táborban! Illyés Sári és Somlyai, derekukon a 

kötözésre szánt rafiával valami olyan pózban  tekeredtek össze, mintha egy új laokoón szobor-

csoport  megmintázásához „ feküdnének” modellt. (Somlyai K.) 
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Gyaníthatóan féli-

dőben  szülői láto-

gatás volt engedé-

lyezett, mert eze-

ken a képeken 

családtagok is lát-

hatók. 

A aztán  a délután már a mienk volt, azt csináltunk, amit akartunk, azaz bocsánat amit lehetett  

a homoktenger közepén távol a világtól…  

…ami szépítőszerünk akadt, azzal kipingáltuk magunkat, olyan csábítóra, ahogy tudtuk, (lány-

tábor volt!) Aztán, hogy megörökítsük az egészet, elkezdtünk pózolni, meg jött a " MISS-

Építőtábor-szalag”  (Illyés Saci) 

 

 „Nekem ez ... arról emlékezetes hogy nagyon fáztunk éjjel a sátorban,  iszonyatos hideg volt és 

nemsokára egy súlyos vizes mellhártya gyulladásban betegedtem meg, fél évet húztam le a sza-

natóriumban... rossz emlék.” (Várady ZS.K.)    

 

„Én meg torokgyulladást kaptam, ami számos előnnyel 

járt: egyrészt bekerültem a tanárok kő házába, tehát az 

éjszakai cidri megszűnt. Továbbá  ’sajnos’ nem kellett  

dolgoznom, így egész nap  csak ’unatkoztam’ az üres 

táborban és sajnáltam a többieket… levelekkel üldöz-

tem szüleimet, hogy mi mindent küldjenek csomagban 

unaloműzésre pl. a festőkészletet, regényeket stb. A tá-

borról készített örök értékű festményeim közül sajnos 

egy se  maradt meg, pedig milyen jól mutatna 

itt...” (Somlyai K.) 
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Építőtábor 2. 

Fiúknak a  Szilas-pataknál -1964. nyár  

 

„Úgy állj oda a munkához, hogy más is odaférjen!”… „Mindenki dobja el, amit fog!”   

A fiúk nagyon magukévá tették ezeket   a szlogeneket a politechnikai oktatáson, ezért nem cso-

da, hogy a Szilas-patak  folyás-írányának megváltoztatását célzó malenkij roboton gyakorlatban 

is alkalmazták. 

 

 

„Azok a képek, melyeken egy patak partján és mélyében lapátokkal állunk, az 1964-ben készült 

egy nyári építőtáborban, ahol a Szilas patakot rendezgettük...  

...akkoriban kezdtünk zenélni a suliban (Kaszanyi, Judák, Reith János /B osztálybeli/ ... többször 

sikerült egyéb fontos, halaszthatatlannak minősített ...váratlan ügyek miatt, engedéllyel, néha 

engedély nélkül eljönni a táborból. Persze Dezső és Bandi is többször velünk jött. Azt hiszem ak-

kor a MÁV nyugati PU-on, a teher PU-n lévő épületben gyakoroltunk.  Annak ellenére, hogy 

többször el kellett jönnünk, a Szilas patak az óta is rendesen folyik.” (Farkas G.) 
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A szocialista ember természetesen „Társadalmi munkát” is végez, és az erre való nevelést 

már ifjú korban kell kezdeni.  Fénykép ezekről az embernemesítő munkákról nem maradt ránk, 

így Csűnyi  alkotásaival tudjuk illusztrálni. 

A 50-es évek végén szűknek bizonyult az Egressy patinás épülete, szükség volt a bővítésre. Az 

építkezésbe bevonták a gimnázium tanulóit is természetesen „társadalmi munkában” . 
 

„Már az első osztályt megelőző nyáron  is be voltunk osztva: sódert, stb.-t hordani néhány alka-

lommal... Mindig volt  ott egy tanár, aki irányított, és felügyelt ránk. Mikor elkezdtük az első 

osztályt, némi sérelemmel vettem tudomásul, hogy amin én nyáron olyan keményen dolgoztam, 

nem a szép, új osztályok valamelyikébe kerültünk. Azt azonban örömmel  fedeztem fel, hogy a 

nyári felügyelő tanár dr. Tas Károly lett az osztályfőnökünk.” (Barta M.) 
 

„Még az iskolaév kezdése előtt  tudtuk meg, hogy a ’barakk’-ot  lebontják (ez egy fából készült 

két tantermes helyiség volt, amelyet szintén fából készült hosszú folyosó kötött össze a főépület-

tel) ...a Pandur Katival eljártunk maltert hordani az építkezéshez, de ennek csak annyi követ-

kezménye lett, hogy az egyetlen pár szandálom teljesen gallyra ment. „ (Máté V.)  

Iskolánk a 4 év alatt folya-

matosan gyarapodott, hol itt-

hol ott toldották meg.  Ah-

hoz képest, hogy ebbe a 

munkába  a gimnázium ösz-

szes tanulója be volt vonva a 

„társadalmi munka” kereté-

ben, az épület még ma is áll! 

 

 

„A betonkoszorún szalad-

gáltunk. Vásárhelyi Verával 

kergetőztem és beleléptem a 

frissen felvakolt ablakkeret-

be…” (Várady Zs.K.) 

Csünyi rajzai egy ké-

sőbbi (talán III.-ban) 

történő építkezést eleve-

nítenek meg. 

 

* 

A képen látható Zerge 

(stüszi kalapja alapján) 

valószínűleg azonosítha-

tó Zajti tanár úrral aki ez 

esetben a munkafelü-

gyelő szerepét kapta. Az 

elhajított kő  minden 

valószínűség szerint 

csak  Csünyi és Csaba 

képzeletében  repült. 


