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Szalagavató 
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„Szalagavató bálunkat immár hagyo-

mányosan a MÁV Kultúrpalotában 

tartottuk. Ha jól meggondoljuk, az a 

45 perces, sorban-taszigálódás és pré-

selődés a ruhatárnál nem is volt sok 

ahhoz képest, hogy milyen töményte-

len ember volt odazsúfolva. Mire kissé 

megviselt állapotban fölkerültünk a 

nagyterembe, megdöbbenve tapasztal-

tuk, hogy asztal már nincs, sőt szék 

sem. De azért nem kellett elkeseredni, 

mert akadt egy-két kimustrált sámli, 

suszterszék és hokkedli, csak az volt a 

baj, hogy annak hiányzott egy-két lá-

ba. De egy óra leforgása alatt, bravú-

ros fortéllyal kitűztük az asztalra a 

lobogónkat. A népünnepély elkezdő-

dött az. u.n. palotás lejtésével, majd a 

IV. osztályosok kaptak egy meghatá-

rozhatatlan színű masedlit és ezzel az 

ünnepélyes szertartás véget ért. Ezu-

tán következett a plebs és a rabszol-

gák tánca, melyet néhány hajcsár kí-

sért. (éktelen lárma közepett)…A büfé 

a kereszthajóban volt…az asztalok is 

és főhajóban lehetett volna táncolni 

elvileg, de gyakorlatban levegőt is 

csak minden 3. lépésnél lehetett ven-

ni….a hangulat emelkedett volt, annak 

ellenére, hogy egyenruhában kellett 

megjelenni, mely fiúknak és lányoknak 

egyaránt szőrcsuhából és egy kötélből 

állt”  

(Barta Magdi hiteles tudósítása a 

Hölgyek Öröme. II. évf. 2. számában 

jelent meg. )  

A szalagavató bálon nem készültek 

fényképek ellenben az MTV Híradója 

jelen volt és a másnap esti műsorban 

egy rövid összefoglalóban láthattuk 

vissza magunkat. (A képek a filmből 

kimerevített pillanatokat rögzítik, és 

ezért sajnos nagyon gyenge minőségű-

ek.) 
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„Ouidquid agis, prudenter agas et respice 

finem” - ezt írtuk a meghívóra 

(Bármit teszel, okosan tedd és gondolj a kö-

vetkezményére!) 

 

Megtartottátok az elmúlt 45 évben? 

„ Gaudeamus igitur…”   -   ballag már a vén diák. 

1965. május 8. 
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 … aztán : „szomorú szívvel” búcsúztunk poli-

technikai oktatásunk  felejthetetlen helyszínétől, 

a  Zuglói Gépgyártól... 

Ez volt a bolondos része: cumival a szájban, lufikkal meg egyéb hülyeségekkel vonultunk végig 

a város különböző részein. 
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...és a hivatalos és ünnepélyes ballagás 
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A hivatalos ünnepélyekkel 

kapcsolatos averzióink mint-

ha háttérbe szorultak volna, 

minthogy most főszereplők-

ké váltunk.   

 

Mint látható a képeken a 

környék összes virágboltja 

(és a  parkok bokrai)  kiürült, 

az útipogácsát és egyéb em-

lékeket magába rejtő hímzett 

válltáskánk és a  bokornyi 

virág mindenki kezét lefog-

lalta. Még az ég is távozá-

sunkat siratta, mint azt öltö-

zékünk - különösen Szűcs 

Pali  akkoriban divatos or-

kán kabátja -   mutatja 

 

És bizony  amikor  díszbe 

öltözve, szalmakazalnyi vi-

rággal a kézben  végigballa-

gott  „a vén diák”  az osz-

tálytermeken valami furcsa 

érzés motoszkált a ünnepi 

blúzok/ingek alatt ott a szív 

táján...  Isten veled iskola, 

„Isten veletek cimbo-

rák”...tovább … tovább…” 
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A tabló fényképei  1965. február 18-án és március 1-jén készültek. Barta Magdi ötlete volt, hogy a 

lányok blúzán kék-fehér pettyes masni legyen, ezzel különböztünk más osztályoktól. A tabló szer-

kesztése és grafikája Barta Magdi testvérének (aki már akkor neves díszlettervező volt az MTV-nél) 

nevéhez fűződik. A Tanács körúton, egy kesztyűs kirakatában volt annakidején megtekinthető.    

* 

Előkészületek a Nagy Megmérettetésre: 1965. tavaszán osztályunk matektudora, alias Cubi, meg-

próbálta a lehetetlent: némi matektudást csepegtetni néhányunk fejébe.  

 

 

Ennek reményében 

látogattuk meg őt 

angyalföldi lakásuk-

ban. Amint az a ké-

peken látható elég 

bizakodóan távoz-

tunk.  


