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Te if júság . . .

Te ifjúság, te forgószél!
Ki szép virágfüzért 
Sodorsz m a g a d d a l. . .  e virágokat 
Futtodban homlokunkra keríted . . .  
Egy perc alatt 
Ismét leröpíted,
S gyorsan tovább futasz.
Mi búsan, álm élkodva állunk 
S kérdezzük: igaz-e, hogy nálunk 
Valál? talán nem is igaz!

(Petőfi S., Felhők.)



Felelős kiadó: M argitay Gedeon.

Garab József könyvnyomdája, Cegléd.



Előszó
Kedves olvasó, ím itt  fekszik előtted egy kis könyv, hatvan  fiú négy 

éves hétköznapjainak pillanatképgyűjtem énye. Hatvan fiúról fogsz 
olvasni, hogyan élt hatvan  fiú életének talán  legérdekesebb négy évén 
keresztül. A kis ötödikes diák még habozó, félénk, kamaszos term észete 
néhány év a la tt csodálatosan átalakul. M ire leérettségizik, addigra m ár 
félig-m eddig k iforro tt az egyénisége, önbizalma m egnövekszik —  néha 
túlzottá is válik —  és többnyire kom olyan viselkedik. A régi problém ákat 
ú jak  váltják  fel, egyre inkább hallani elvont dolgokról vitatkozó diáko
kat. Hogyan megy végbe ez a változás? Roppantul nehéz ezt kielemezni, 
m egm agyarázni, kedves olvasó. Mi ezzel nem is próbálkozunk. Mást 
teszünk: évről-évre kiragadunk jeleneteket az osztály életéből, s azon át 
m utatkozunk be Neked. Ha szeretettel fogod olvasni a sorokat, akkor 
m ajd  m egérzed a betűk m ögött a levegőt, a hangulatot is. Azt a hangula
tot, am elyik olyan érdekesen jellemző le tt e rre  az osztályra.

D ehát m ilyenek is voltpnk? Nehéz erre felelni. Nem voltunk olya
nok, m in t am ilyeneknek az írók szeretik m egénekelni a diákokat, de nem 
voltunk  köznapiak sem. Köztünk nem igen volt összetartás, együttérzés 
és az a bizonyos ,,egy az egészért, az egész egyért” szellemet sem lehe
te tt észrevenni. Ennek több akadálya volt. Az egyik talán az, hogy —; 
ha szabad szerénytelenség nélkül állítanom , —  sok volt osztályunkban az 
egyéniség. Ha egységre törekedtünk volna, ez hosszantartó ellenséges
kedésre vezetett volna. N álunk az osztályt a kölcsönös udvariasság, segít
ség és rokonszenv érzése hato tta  át. Igen, rokonszenv, vagy legalább is 
a gyűlölet hiánya. Ezért segítettünk egymáson, ha kellett, és ebből eredt 
az osztály egységes állásfoglalása a legtöbb kérdéssel szemben. Ha az 
osztály egyik tag ja  m ondott valam it valam iről, akkor biztos, hogy a fiúk 
80 százaléka hasonló vélem ényen volt vele. Sokszor m egfigyeltem , hogy 
szinte kísérteties, m ilyen egyform án reagálnak m indenre . . . egyszóval: 
m ilyenek voltunk? M ajdnem  olyanok, m int am ilyeneknek az olvasó a 
következő lapokból m egismer m inket.

De csak m ajdnem. M ert a diák élete nemcsak vidámságokból, tré 
fás jelenetekből áll. Igaz, hogy ez a vidámság, vagy hum or irán ti érzé
künk  a vérünkben volt. Többízben meg is jegyezte egyik tanárunk, hogy
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nyolcadikosoktól m ár felnőttebb viselkedést vár, nem  azt, hogy m inden 
bemondáson nevessenek, etc. De m i valahogyan éreztük, hogy a világ 
elég komoly nélkülünk is, és mi a világnak sem m it sem használunk azzal, 
ha savanyúan bám ulunk belé. M agunknak viszont igen sokat azzal, h a  
vidám ak m aradunk kívül, de legfőképpen belül.

Volt ezalatt a négy év alatt sok idő, am ikor nem  értünk rá  tré fá l
kozni, m ert dolgozni kellett. És mivel kellett, hát dolgoztunk. Sokszor 
összeharapott fogakkal, kedvetlenül, de dolgoztunk. Nem nagyképűen, de 
eredm ényesen. És bám ulatos szerencsével. (Most utólag elmondhatom, 
hogy a készületlenek a legritkább  esetekben feleltek csak.) Dolgoztunk 
és segítettünk egymásnak. M indenki abban, amit legjobban tudott. Az 
égjük fizikát, a másik latint, a harm adik m odern nyelveket és így tovább. 
Szünetekben valóságos előkészítő tanfolyam ok alakultak  ki. M unkánk
nak meg is volt az eredm énye. Jó  osztály voltunk  és ezt nyugodtan el is 
m ondhatjuk m agunkról. Azonfelül pedig osztályviszonylatban bám ula
tosan józanok. Ezért is volt olyan kevés fegyelmi ügye az osztálynak. 
A csábító diákcsínyeket m indig végiggondoltuk előbb, m érlegelve a vá r
ható büntetést és sokszor azt tarto ttuk , hogy nem éri meg a fáradságot.

Ügy érezzük, hogy ebben a néhány szóban is m egism ert bennünket 
az olvasó, ha hom ályosan is még egyelőre. Mi is szeretettel nézünk vissza 
reá a könyv lapjairól. Ez a könyv emlék. Négy együtt tö ltö tt év em léke 
hatvan  fiú számára. Ezek szeretni, becsülni fogják és ez az érzés az évek 
m últával növekedni fog, ahogy a könyvben leírt időszak egyre halványo
dik bennük. Te pedig, kedves olvasó, aki nem tartoztál közénk, fogadj 
m inket m egértéssel. Reméljük, hogy közös m unkánk e kis dokum entum a 
m egértésre talál. Hiszen olyan igyekezettel készítettük oly hosszú időn 
át. Ennek persze nincs meg a látszatja. Az évek során összegyűjtött 
anyag elrendezésekor sok m indent el kelle tt dobni és ki kellett hagyni, 
ami csak az eset m egtörténtekor volt érdekes, egy-két év távlatából csak 
színtelen m ondathalm az. A legtöbb esem ény varázsa m indig a p illanatnyi 
töm eghangulattól, egy fél m ondattól, egy gesztustól függ, és ezt sajnos 
sokszor lehetetlen visszaadni.

Mi azért m egpróbáltuk ezt is. Nyolcadikban a karácsonyi szünetben 
alakult meg az a kis csoport, am elyik a szerkesztést a kezébe vette. Ez 
aztán összeült a kapott anyaggal és nekiállt a feldolgozásnak. M ajdnem  
m indenütt volt valam i javítani való. I tt  a stílus darabosságán kellett 
segíteni, ott az unalm as részleteket kihúzni. Ez persze elég sok időnket 
vette  el. Ideje pedig kevés van az em bernek nyolcadikban. És ez az, am i
é rt a nyolcadik nehéz osztállyá válik. Kevés az idő. Ilyenkor m ár napi 
két és fél óra tanulást kell szám ítanunk a legjobb esetben is. K ülönórák 
m egint megesznek egy csomó időt. Sportolásra is szükség van, ha m ásért 
nem, hát azért, hogy az em ber ne legyen egész nap a szobába zárva,



7

hanem  egy kis friss levegőhöz is jusson néha. És folyton dolgozni sem 
lehet. Némi szórakozásra is szükség van. Az átlagos diák pedig nyolca
dikos korában van a legtöbbet társaságban. M indezek ellenére folyt a 
m unka, azzal a kezdem ényezésekkel teli légkörben, am it m ár megszok
tunk.

Kezdeményezni sok m indent kezdem ényeztünk, és legtöbb tervün
ket meg is valósíthattuk. Osztályfőnök u runk  közreműködésével, aki 
bennünket a t. Tanári K ar előtt képviselt, többször voltunk együttesen 
színházban, moziban, kirándulni, etc. De ezekről nem akarok m ost többet 
mondani, úgy is szó lesz róluk később még. Sajnos a legnagyobbszabású 
tervünk  m egbukott. Osztályunk „Vidám E st”-et akart rendezni, hogy e 
könyv kiadásához szükséges anyagiakat összehozza, s e célért összefo
gott m ind a hatvan  fiú. M ár úgy látszott, m intha az a sokat em legetett 
„osztálvegvség“ gyökeret verne nálunk. M egírtuk a darabokat, kiosz
to ttuk  a szerepeket, összeköttetésbe léptünk a Tanári Karral.

A Tanári K ar azonban úgy határozott, hogy előadásunkat csak m atiné 
keretében valósíthatjuk meg. M ivel pedig ilyen körülm ények közt az elő
adás sikere nem látszott biztosítottnak, az osztály lem ondott annak m eg
rendezéséről. U tóhang gyanánt m ásnap egy gyászjelentés je len t m eg 
osztályunk ajtaján , közvetlen szavakkal parentálva el az „időnek előtte 
e lhúnyt“ vidám estet. Ez a gyászjelentés azután a következő napon egy
napos vendégszereplésen volt a tanári-szoba fekete tábláján, és onnan 
levéve m egőriztetett az em lékkönyv számára. Ezzel azután az osztály 
elbúcsúzott kedves tervétől és m ent vissza tanulni.

M int Előhang, búcsúzni készülök Tőled, kedves olvasó! Feladatom  
az volt, hogy előkészítselek Téged az elkövetkező lapokra, és, hogy rövid 
Ízelítőt adjak belőlük. Célom szerény volt. Csak az, hogy átm enetet alkos
sak, h idat építsek közted, és e könyv m ondanivalója között, hogy ism ét 
elringassalak egy hangulatban, am ely egy im m ár elm últ korszakod sa já tja  
volt. E könyv sem akar sokkal többet. Visszavisz az iskolapadok honába, 
annak kacagástól hangos és drukkolástól fű tö tt lakói közé, s az elm últ 
időre emlékeztet. És ha eléri azt, hogy az emlékezés ú tján  elindítva 
Téged, néha-néha mosolyt csal a jkaidra és visszagondolsz arra  a hatvan  
fiúra, akkor elérte  célját.



Osztálytörténetek.
Osztály történet! Huh, de komoly kifejezés! Csak úgy sugárzik belőle 

a méltóság, fontosságtudat. No, de nem  kell megijedni! Nincs itt  szó 
nagyképü történetírási kísérletekről; csak az osztály életét próbáljuk 
rövid jelenetekben megörökíteni; inkább mozaik lesz, m int összefüggő 
kép. Ne várjon  tehát az olvasó dátum okat, pontos történeti hűséget, 
hiába is tenné. A cél csak az osztály hangulatváltozásának rövid lefestése.

A négy alsó.

Mielőtt elérünk a négy „felsőhöz“, suhanjunk végig gyorsan az alsó 
osztályokon . . . E levenítsük fel azt a sok kedves emléket, am ely ehhez 
az időhöz fűz.

A kis diák először megy gimnázium ba.
Az iskola életében talán m ár nagyon is megszokott esemény ez, de 

a gyerm ek szám ára élete egyik legnagyobb fordulatá t jelenti. H irtelen 
csöppen a még játékszerü elemiből, a kedves és jóságos tanítóbácsi 
mellől, e rre  az ijesztő helyre. Teljesen idegen környezetben, m agára- 
hagyatva ül be az évmegnyitó u tán  valam elyik padba. Az előbb á té lt 
esem ények teljesen m egzavarják; annyi ú jat, idegenszsrüt l á to t t . . . te l
jesen kábult a benyomások tömegétől.

H alványan emlékszik, hogy bejött valami bácsi a terem be, sorba
á llíto tta  őket, em eletekre vezette végnélküli lépcsőkön; m ajd egy h a ta l
mas, szem kápráztató terem be értek, am ely m ár teli volt sok-sok gyerek
kel és felnőttel; elénekelték a Himnuszt, azután egy szigorú arcú öreg 
bácsi kezdett el beszélni. E leinte nem is értette, hogy m it mond, azután 
egyszerre csak hallotta, hogy az elsősökhöz szól. Ráeszmélt, hogy ő is 
elsős, neki is szólnak és ez a gondolat nagy büszkeséggel tö ltö tte  el; 
teljes odaadással figyelt oda. M ajd a Hiszekegy u tán  hirtelen megmozdult 
a hatalm as tömeg, ő is velük sodródott. Az egész olyan valószínűtlennek 
te ts z e t t . . . m aga sem tudja, hogy kerü lt a folyosók és diákok rengetegén 
keresztül vissza az osztályba. És sehol sem látja anyut meg aput.

Nyílik az ajtó és bejön az a bácsi, aki az előbb a nagy terem be 
vezette őket. A kisdiák gépiesen feláll, közben lopva körülpillant, vájjon



Oppel ta n ár úr.

S árkány tanár ú r m agyaráz. (Á llatkerti k irán 
dulás. 1940. március.)

Sárkány ta n ár úr. (U. o.)
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társai is így tesznek-e. Valami m egm agyarázhatatlan félelem  lappang 
benne, hogy őt valahogy félrevezették, hogy nagyon ügyetlenül visel
kedik, hogy m indjárt kidobják és a többiek nevetni fognak rajta. Leg
szívesebben elfu tna és i tt  hagyna m indent: de félelm ében m ég a fejét 
sem m eri megmozdítani. Olyan valószerűtlen itt m inden, hogy nem  is 
csodálkoznék, ha h irtelen  az egész nagy durranással köddé válna. Nem 
érti, m i történik  körülötte, rém ülten  figyeli a bácsit, aki m indjárt 
beszélni fog.

És ekkor megszólal Kerecsényi tanár úr. Kedvesen, közvetlenül 
beszél. A gyerekek ám ulva hallgatják. Imponál nekik, hogy m inden 
szavát értik, hogy ez a komoly felnőtt is leereszkedik hozzájuk. Kezdik 
m agukat otthonosan érezni. Kerecsényi tanár ú r e le jt néhány tréfás 
m ondatot. P illanatnyi felzúgó kacagás. Talán ugyanebben a percben 
pattan  fel az ,,á“-ban Csernák tanár ú r a katedrára  és elkezd tré fá l
kozni. A feszültség megoldódik. A fiúk látják, hogy van m ár egy ember, 
aki, b á r hivatalánál fogva a komoly tanár urak  társaságába tartozik, de 
meg tud ja  őket érteni és velük tart.

Jókedvűen, zsibongva, fesztelenül tódulnak ki a kapun, m elyen az 
előbb még ijedten, lábujjhegyen jö ttek  be.

Gim nazisták lettek . . .

*  *  *

Elsőben és másodikban még voltak osztályfőnöki órák. Ezeket m in
denki nagyon szerette, nemcsak azért, m ert nem kelle tt rá  készülni, de 
rendkívül érdekes dolgokról volt szó. Közösen, szinte családi közvetlen
séggel tárgyaltuk  meg az elsős és a másodikos diák problém áit; m áskor 
meg nagyobb fegyelmi ügyeket bonyolítottunk le. De ez is csak ilyen 
kedélyesen történt: az osztályfőnök úr gyakran m egkérdezte a mi véle
m ényünket, hagyott hozzászólni az esethez. Azután m egállapította az elvi 
igazságot, és ezzel végétért az „ügy”. Ha pedig súlyosabb volt a helyzet, 
akkor is megúszta a deliquens néhány haj húzással.

A hány osztályfőnök — annyiféle fegyelmi büntetés. Az „á”-ban 
például negyedikben Sárkány tan á r ú r lett az osztályfőnök. M űködésének 
az le tt az áldásos eredm énye, hogy ebben az évben m integy 50°/o volt 
az „osztályfőnökik“ arányszám a, vagyis körülbelül 25-en kapták. A kár
m ilyen jelentéktelen  ügy fordult elő, a legszigorúbban büntete tt. De nem 
vesztegette drága idejét a bűnösség m egállapítására: a statáriális rend
szernek volt híve. A bűnöst, sérte ttet, tanút, jelenlévőt és m indenkit, 
akinek bárm i köze volt a dologhoz, egyform án m egbüntetett.

Ugyanebben az évben a „b”-ben is sűrűn  hullo ttak  a beírások és 
osztályfőnökik. Rem port tanár ú r  azonban csak félévkor vette  á t az osz
tá ly t és így nem  sikerü lt a „ term elést“ 15 osztályfőnökin tú l fokozni.
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Rem port tanár ú r  valóságos rendőri zseninek bizonyult, am int az arány
lag egyszerű ügyeket napró l-napra dagadó hatalm as bűntény-kom p
lexum m á bonyolította, hogy azután a következő napok a la tt megint 
legombolyítsa. Végeredm ényben a hetekig tartó  tárgyalások u tán  nála is 
többnyire m indenki büntetésben részesült, akinek a neve az eljárás folya
m án előfordult. Különösen nevezetes volt a „Tajgetosz eset“-, amelynél 
Sárkány tanár ú r még különösen szigorú e ljárást kért. Talán a ponyva- 
regényekben sem olyan fontos és rejtelm es kérdés a ,,ki volt a gyilkos” , 
m int ekkor nálunk az, hogy ki fogta a fényképező terem  ajta jának  kilin
csét. Ezt azonban nem lehetett kideríteni; m indenesetre mindazok, akik 
akkor a környéken voltak, büntetést kaptak (még Bottlik Jóska is!). 
Azt is nagyon nehezen fele jthe tjük  el, hogyan fogadta Rem port tanár ú r 
Igricinek Engel által k itépett haját.

Hogy az összeállítás teljes legyen, még a sorozat végén meg kell 
említeni a felsőből Endrődi tanár u rat, aki a büntetést különböző rejté 
lyes jegyek alakjában noteszében végzi, vagy esetleg „az ügyet hivata
los ú tra  tereli.”

* * *

Nagyon megkapó esemény volt szám unkra elsős életünkben a nyol
cadikosok ballagása. Ilyent még sohasem láttunk, alig b írtunk  szaba
dulni az ünnepélyesség és újszerűség varázsától. Ez évben ugyanis az 
egész iskola kim ent megkoszorúzni a hősök sírját.

A hajókirándulás is csodálatosnak tűn t fel hatalm as tömegeivel. 
Az idegenlégió-film ekre em lékeztető, végtelennek látszó hegymászás és 
porbagázolás a tűző napon, aligha felejthető el. No m eg a nagy harcok 
odafent, — hogy a Szahara-analógia teljesen tökéletes legyen, — vízért.

A többi osztályban azután m indig a váci Pokolcsárdába hajóztunk.
* * *

Ha egy alsós diákot m egkérdeztünk volna, melyik órát szereti leg
jobban, bizonyára azt válaszolta volna: a tízpercet. M ert a szünet akkor 
m ég nem erős (és ném elyeknek egyedüli) tanulást jelen tett, m in t a fel
sőben. Sőt még az a különös szokásunk is megvolt, hogy a házifelada
tokat otthon írtuk  meg. így tehát teljes szabad tízpercünk volt. Ha azon
ban m indazt meg akarnám  em líteni, amivel ezeket a szüneteket el szok
tuk  tölteni, külön em lékkönyvtárakra lenne szükség. M ert m inden kép
zelhetőt csináltunk (sőt sok olyat is, am ire m ár senki sem gondolt volna). 
Csak néhány gyakoribb szórakozásunkat em lítjük meg.

Kezdetben m ég nem volt nagy fantáziánk: csak a fogócska, futó
verseny, távolugrás és verekedés közism ert form áival szórakoztunk, ami 
sok poros ruhát és sebes térde t eredm ényezett, no meg m inden félévben 
egy igazgatói hirdetm ényt, am elyben „a tanári kar m ély megdöbbenéssel
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veszi tudom ásul az ifjúság m eggondolatlan viselkedését“ és a „verekedést 
meg a futkározást a legszigorúbban“ eltiltja.

Mi azonban nagyon felelőtlen ifjúság lehettünk, m ert ezeket az atyai 
szavakat nem  nagyon szívleltük meg, sőt, az ellenőrző naplóban lévő 
fegyelm i szabályok 12. pon tjá t is m induntalan  áthágtuk és „mindenféle, 
az iskolába nem  való és az iskolai m unkához nem szükséges tárgyakat” 
hoztunk m agunkkal: labdákat, golyókat, üveggyöngyöket, számolócédu
lákat, bélyegeket és egyéb, az iskolai m unkához kétség kivüi nélkülöz
hető tárgyakat. Még a tanári elkobzási m űveletek sem segítettek.

Bár a tavaszi szellők rendkívül kedveztek volna a papírrepülőgép 
iparnak, és az udvar sóderes tala ja  csábított a kavics csatákra, mégis 
lassanként kom olyabb dolgokkal kezdtünk foglalkozni: k ialakult az osztá
lyok rendes társadalm i élete. A társadalm i élet a különböző egyletek, 
szövetkezetek és csapatok alakításából és működéséből tevődött össze. 
Ezek mindegyike szám talan törvény és alapszabály szerint, nagylét
számú tisztikar vezetése m ellett (rendszerint m indenki vezető volt) és 
rendkívül bonyolult titkos írás, jelek és jelzések alapján m űködött. B ár
m ely ilyen egyletet legjobban talán a bizánci udvarhoz hasonlítanánk, 
bár abban kétségtelenül egész fennállása a la tt nem volt annyi intrika, 
diplomáciai íurfang, cselszövés, lázadás, árulás, palotaforradalom  és 
titokzatosság, mint nálunk néhány év alatt. Ezeknek a szervezeteknek 
gyakran hadseregük is volt, harcra  azonban mégis r itkán  kerü lt csak sor: 
a derék tagok abban is hasonlítottak a bizánci udvarhoz, hogy cselekvés
vágyukat mégis csak jobban szerették a buzgó adm inisztrálgatásokban, 
titkosírásm egfejtésekben, szavazásban, tervezgetésben, alapszabálymódo- 
sitásban és hasonlókban kielégíteni, m int ölre menni. Ilyen szétdarabolt 
volt m indkét osztály és csak akkor fogtunk össze rövid időre, ha a hagyo
mányos „á—bé“ harcok kitörtek. Az ilyen töm egverekedések néha hete
kig is eltartottak: ilyenkor az ötvenperces keserves és kényszerű „Treuga 
Dei” után annál nagyobb elkeseredéssel csaptunk össze'.

Komoly és hosszantartó „hunyó” volt még a III. b-ben a „rabszolga- 
háború”. Néhány fiú ugyanis fel akarta  szabadítani rabszolgának ny il
vánított és így kezelt osztálytársait. A harc egyre nagyobb m éreteket 
öltött, lassanként bekapcsolódott az egész osztály. Sem az „Északiak”, 
sem a „Déliek” nem voltak megszervezve, és talán  ez volt az oka annak, 
hogy a háború nem szavakkal és tárgyalásokkal, hanem  vonalzókkal, de 
főleg csomóra kötött zsebkendőkkel folyt. Végül aztán az „Északiak” 
győztek és eltörölték a „rabszolgaság in tézm ényét”.

A korán jelentkező meggazdagodási- és dics-vágy m ár a harm adik 
táján különböző pénzszerzési és szereplési tevékenységek m egindítására 
ösztönzött bennünket. E leinte csak kisebb „Felelés Ellen Biztosító Vál- 
lala t”-okon akarták golyóállom ányukat szaporítani, később aztán agya-
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fu itabb  dolgokra is sor került: leggyakrabban osztálylapszerkesztési kísér
letre. Több ilyen lap indult meg (rendszerint a fiaik közírói sikerére 
büszke papák anyagi támogatásával), de még a szülői szubventio ellenére 
sem ju to tt el senki a harm adik-negyedik számon túl, odáig is csak 
kevesen.

*  *  *

M ikor harmadikosok voltunk, Kubacska tan ár ú r nyugalom ba vonult. 
M ár elsőtől fogva taníto tta m indkét osztályt. Őrá, azt hiszem, mindig 
fogunk gondolni. M ert ki felejtheti el azt, m ikor szokásos és csak alsós 
diákok között használható rendkívül közvetlen és szókimondó hangon 
m agyarázatot ta rto tt a m ellékhelyiségek elhelyezéséről, és azok célszerű 
használatáról, vagypedig a remegő bűnös nebuló előtt annak a sa já t o rr
váladékán való hasoncsúszásnak esélyeit csillogtatta, am elyet az ő, a deli- 
quens nyaka ellen intézett tettleges inzultusa fog előidézni, ó  volt egyéb
ként az egyetlen tanárunk, aki azt a felfogást vallotta és vitte át a gya
korlatba, m iszerint a nádpálca nem csak osztentatív célokra szo lgá l. ..

*  *  *

Az első bé-ben az azóta elhunyt szegény Sulek tan á r ú r tan íto tt 
szám tanra. Nagyon kedves, jóságos öreg bácsi volt. Egyetlen hibája: tú l
ságosan jó volt, sokkal jobb, m int ahogy mi, rakoncátlan alsósok azt 
m egérdem eltük volna. Nem is tudo tt haragudni senkire, sohasem volt 
kom olyan szigorú és annyira szeretett bennünket, hogy büntetni sem 
tudo tt nagyon.

*  *  *

A negyedik bé-ben Kerecsényi tan á r  ú r távozása u tán  a ném et órákat 
Blázy tan ár ú r tarto tta . Ő sem nagyon b irt velünk — ta lán  azért, m ert 
ez volt első tanítási éve és a tanár ú r még abban a tévhitben élhetett, 
hogy a negyedikes diák a létező legjobb terem tés, aki a v ilágért sem 
tenne semmi rosszat. A leckékre rendszeresen kértünk  haladékot, vagy 
letagadtuk  őket. M inden esetben célt értünk: legfeljebb m egszavaztatta 
az osztályt halassza-e el a vers m egtanulásának határidejét egy újabb 
hétte l vagy ne. (Az ilyen szavazások m indig teljesen egyhangúak voltak; 
hogy m elyik irányban, — azt hiszem, nem kell említenem.)

* * * 1

A  béseket másodikban, harm adikban és negyedikben Vermes tanár 
ú r tan íto tta  szám tanra. Szerették  és csodálták, m ert —- a sokak 
szám ára unalm as — m atem atikát is olyan egyszerűen, világosan, 
sőt érdekesen m agyarázta, hogy azt m indenki azonnal m egértette. 
Valam i rendkívüli előadókészsége és szuggesztív ereje lehetett 
az ötletesség és találékonyság m ellett. M ert igazán nem lehetett
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mondani, hogy lassan halad tunk  volna: a tanár ú r  gyorsan be
szélt és villám sebesen ír t  a táblára. Egyszerre többfelé is figyelt, 
a házifeladatot ellenőrizte és hallgatta  a felelőt (de így is észrevette még 
a legkisebb hibát is). Előadása rendkívül szem léltető volt: rajzokkal, 
kézm ozdulatokkal vagy m agaszerkesztette készülékekkel és táblázatokkal 
te tte  az elvontabb dolgokat is kézzelfoghatóbbá. Ha az anyag valam ilyen 
gyakorlati kérdést érin tett, rögtön a rra  is k itért, s ha lehetett, eszközökkel 
vagy modellekkel te tte  élménnyé, az elvont tételeket. A példákat és fel
adatokat úgy kereste össze, hogy azok érdekesek m aradjanak. A gömbnél 
például nem  a könyvben lévő 1.342 cm. sugarú golyót szám ítottuk ki, 
hanem  inkább bolygók felszínét és köbtartalm át —  vagy a tüdőhólya- 
gocskáét. A hengernél meg a bánhidai vezeték sú lyát szám ítottuk ki; 
vagy a töltőtollal húzható tin tavonal hosszát.

A rend volt ezekre az órákra a legjellemzőbb. Rend és mégsem 
pedánsság. A tanár ú r  bejön, kiveszi ó rájá t a zsebéből és leteszi a kated
rára . Fedőlapján tin tavonal jelzi az óra végét. K inyitja az egyik kodak- 
papírdobozát. (Ebben állítólag m egvan az anyag —  az egész évre, m in
den egyes órára pontosan m eghatározva; sőt, egyesek szerint, hónapokra 
előre a felelők neve és kérdései is.) M egkezdődik az óra, és addig soha
sem  csöngetnek, amíg a tan á r ú r be nem fejezi az előadását. Lehet, hogy 
előbb végez: ilyenkor még néhány nem  a tárgyhoz tartozó érdekes dolog
ról beszél, vagy táv - és szögbecsléseket végeztet — de túlságosan későn 
soha.

Öra u tán  pedig oda lehe te tt m enni hozzá és akárm it kérdezni. Soha
sem volt annyira sürgős dolga, hogy részletesen ne válaszolt volna; és 
sem m it sem tarto tt olyan nehéznek, hogy mi „úgysem ” fogjuk felfogni 
tudni. E lm agyarázta és mi m eg is érte ttük ; bárm ilyen eldugott m ate
m atikai, fizikai, kémiai vagy technikai kérdés volt is az.
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Bartók Péter 
Beck Iván 
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br. Bottlik György 
br. Bottlik József 
Csegő János 
Dán Ferenc 
Deckner Gábor 
Dömők István 
Engel Péter 
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Fischer Zoltán
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dr. Havas Manó (izr.) 
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Endrődi Frigyes 
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Endrődi Frigyes 
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Frieder Róbert 
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Gyárfás János 
Hódos Frigyes 
Horn Miklós 
Jankó Miklós 
Járm ay Gusztáv 
Koltai Elem ér 
Kotri Antal 
Kotschy Viktor 
Kuszenda Lajos
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M argitay Gedeon Szemere Tamás
M erényi Miklós Szirm ay Iván
Mezősi György Szögyén János
Möller Győző Takács Gyula
Nagy Ernő Takács Sándor
Nagy Iván T arnay Dénes
Nagy P éter Tóbik János
Ném eth Béla Tomcsányi Pál
Novák György Varga László
Novák N. Cézár Váry József
Oláh János Vas Andor
Polereczky Pál Vas József
Prohászka József Vitéz Lóránt
Purgly  Béla W ertheim er György
Raabe Richard W inter András
Reiner Károly 
Schm idt Gusztáv

65. Zoltai Zoltán

Schwim mer Endre 
Skrilecz Győző

M agántanulók:

Sommer Gusztáv Dombora A ndrás
Szadorf Miklós Wolf Tamás
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Osztályfőnök: Endrődi Frigyes
Hittan: Grünvalszky K ároly (ág. h.

ti Pap Ferenc (ref.)
11 Kovaliczky György (r. kát.
11 dr. M olnár Ernő (izr.)

M agyar ny. és irod. dr. Rem port Elek
Latin  ny. és irod.: Klaniczay Sándor
Ném et ny. és irod.: Endrődi Frigyes
Görög ny. és irod.: dr. vitéz Dengelegi Lajos
Angol ny. és irod.: Endrődi Frigyes
Történelem : dr. Jánossy István
M ennyiségtan: dr. Levius Ernő
Term észettan: dr. Levius Ernő
Filozófia: ür. Losonczi Zoltán
Torna: Mikó Im re
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O s z t á l y :

Abeles Péter
Am brus Gyula
v. Bánk László
Beck Iván
Bendes Aladár
br. Bottlik-Török György
br. Bottlik József
Csegő János
Dán Ferenc
Deckner Gábor
Dombora András
Engel Péter
Faludi Gábor
Fischer Zoltán
Frieder Róbert
Fürst Ferenc
Gündisch Gusztáv
Gyárfás János
Hódos Frigyes
Jankó Miklós
Járm ay  Gusztáv
Koltai Elemér
Kökény Lajos
M argitay Gedeon
M erényi Miklós
Mezősi György
Möller Győző
Nagy Ernő
Nagy Iván

Nagy Péter 
Ném eth Béla 
Novák György 
Novák N. Cézár 
Oláh János 
Polereczky Pál 
Prohászka József 
Purg ly  Béla 
Reiner Károly 
Schm idt Gusztáv 
Schwim mer Endre 
Skrilecz Viktor 
Sommer Gusztáv 
Szadorf Miklós 
Szeghy Ferenc 
Szemére Tamás 
Szirm ay Iván 
Szőcei Antal 
Takács Sándor 
Tóbik János 
Tomcsányi Pál 
Varga László 
V áry József 
Vas Andor 
Vas József 
Vitéz Lóránt 
W ertheim er György 
W inter A ndrás 

60. Wolf Tamás

Az osztályban használatos becenevek és lerövidített megszólítások, 
a VIII.-os névsornak megfelelően. A  jegyzék lehetőség szerint, a négy 
felsős év a la tt használt összes beceneveket feltünteti.

Abeles Péter
Am brus Gyula
v. Bánk László
Beck Iván
Bendes A ladár
br. Bottlik-Török György
br. Bottlik József

=  Bursi, Belesz. 
=  Brus, Amoeba. 
=  Laci.

=  Tapló, Bendef.
=  Achisztid.
=  Juszuf, Cickány.



Endrődi ta n ár ú r  a Nemzetközi Vásáron ellen
őrzi a jelenlevőket. M ellette Blázy tan ár úr. 

(1940. május.)

Endrődi, Sárkány és Pap ta n á r  u rak  az 1940-es 
felvidéki autóbuszkiránduláson ebédelnek.

Silence! (Endrődi tanár úr. 1940. 
április.)

S árkány tanár ú r  kezet ráz a halá l
lal. (1940. március.)





Csegö János = Big Bili, Kaszab, Színházas Gecső.
Dán Ferenc — Bulldog.
Deckner Gábor = Deci.
Dombora András . = Tompor.
Engel Péter = Maca, Pézsma.
Faludi Gábor = Miludi.
Fischer Zoltán = Fisuli.
F rieder Róbert = Fridolin, Strigó, Apuci.
Fürst Ferenc = Füsti
Gündisch Gusztáv = Maki.
G yárfás János = Pia, Piláf.
Hódos Frigyes = Fred.
Jankó Miklós =
Járm ay Gusztáv = Sztigu.
Koltai Elemér = Pafó, Dagadt, Mata.
Kökény Lajos = Kuszi, Lajos.
M argitay Gedeon = Gida, Dögé.
M erényi Miklós — Merő.
Mezősi György - Mózes.
Möller Győző == Mopszli, R itter von . . .
Nagy Ernő = Ernyő, Hugó.
Nagy Iván = Savanyú.
Nagy Péter = Peti, Kövérség.
Németh Béla = Zső.
Novák György = Gyurika, Templomos Novák.
Novák N. Cézár = Cézi, Navcsenka.
Oláh János = Cigány.
Polereczky Pál = Pólya.
Prohászka József === Haska, Samu, Potrák, Porkoláb.
Purgly  Béla = Pötyi.
Reiner Károly — K araj, Hascsi.
Schm idt Gusztáv == Si, Sike.
Schwim mer Endre = Malac.
Skrilecz Győző = Skirlec, Szántó.
Sommer Gusztáv —
Szadorf Miklós = Szuszi, Fuszi, Dikics.
Szeghy Ferenc = Manusz . . .
Szemere Tamás = Ocsú, Szecska.
Szirm ay Iván = Sziró.
Szőcei Antal = Kotor, Eszencia.
v. Takács Gyula — Aszkéta, Aszki.
Takács Sándor = Dakszli, Tacsák.
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T arnay Dénes 
Tóbik János 
Tomcsányi Pál 
Varga László 
Váry József 
Vas Andor 
Vas József 
Vitéz Lóránt 
W ertheim er György 
W inter András 
W olf Tamás

=  Dini, Digger.
=  Tobak.
=  Tomi.
=  Szutor.
=  Veráj.
=  Undorka, Vanyó. 
=  Juszuf, Benedek. 
=  Tészta, Lóri.
=  Veje.
=  Vinyó.
=  Uluf, Kutya.



V





Az első napon nagy megilletődéssel léptük át az iskola küszöbét. 
Felsősök lettünk! De az osztályterem be m ár bizonytalanul léptünk be. 
Körülnéztünk, és csodálkozva á llap ítha ttuk  meg, hogy m ilyen egysze
rűen  tö rtén t m eg az ,,á” és ,,b” egyesítése, am it tavaly még teljesen való
színűtlennek gondoltunk. Kicsit feszélyezetten m ozogtunk a sok „idegen“ 
fiú között( hiszen legfeljebb csak az ado tt és kapott ütésekből lehetett 
addig egymásról tudomásunk), m ajd biztos lépésekkel m entünk egyenesen 
ahhoz a sarokhoz, ahová osztálytársaink húzódtak.

Szinte a sors iróniájának látszott, hogy mi, a vetély társak és ellen
felek osztálytársak vagyunk!

Ez az idegenkedés az elhelyezkedésnél is m eglátszott: zárt töm bök
ben, exkluzív csoportokat alkotva ültek külön az „á”-sok és „bé”-sek. 
Ebből az „osztálykülönbségből” azonban, b á r  tanáraink  valószínűleg ta r 
to ttak  tőle, sohasem szárm azott többé verekedés, még nézeteltérés sem 
volt — em iatt. A két osztály azután — bár ekkor sehogyan sem tud tuk  
elképzelni — lassanként összeolvadt, de m ég a nyolcadikban is á rnyalat
nyival közelebb éreztük hozzánk azokat, ak ik  elsőtől fogva velünk jártak .

*  *  *

Tehát nagy fiúk  lettünk, ta lán  még dohányozni is szabad.
A füstölgő cigarettához azonban, — m ár csak aesthetikai okokból is 

—  szinte odakívánkozik egy pakli kártya. K ülönben is a kártyázás szel
lemi sport, (sőt, testivé is fajulhat), tehát feltétlenül nemes szórakozás. 
Ennélfogva érthető , hogy az ötödik osztályban is többen áldoztak e 
nemes szenvedélynek, sőt még tízpercekben is forgatták  az „ördögbib
liá t” . így esett, hogy Réz tanár ú r  éppen akkor toppant be az osztályba, 
amikor Schm idt, Skrilecz és Vitéz éppen nagyban „verték  a b la tto t“ . 
Réz tanár úrban azonban nem  volt annyi hum or, m int az egykori Fináli 
professzorban, aki — az adoma szerint — azért ír t  be egy diákjának sze- 
kundát, m ert három  ászra nem  kontrázott, — hanem  tüstén t „fegyelmi 
ú tra  te re lte  a dolgot“, vagyis m indhárom  deliquenS osztályfőnöki m eg
rovást kapott.

Másnap Rem port tan á r úr, m ikor szokása szerint feleltetés közben 
gúnyos mosollyal já rkált a lapuló fiúkkal teli padsorok között, egyszerre 
m egállt Skrilecz előtt: „No, Skrilecz, k iheverte  m ár a tegnapi
esem ényeket?”
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__ Mi történ t? — zúgták kórusban az osztály be nem avatott tagjai.
(az eset u g y a n i s  az utolsó tízpercben történt).

Rem port tanár ú r  kényelm esen nekidőlt egy padnak, és elkezdte:

„Három diák Fasorba ta r t 
K ártyacsatára kész,
Három derék bajtárs között 
Schmidt, Skrilecz és Vitéz.

Mind hősök ők, m ind férfiak,
Vár rájuk  a parti,
Egy ultim ót nagy hősiesen 
Készek bem ondani.”

. . .  és így tovább.
Rem port tanár ú r előadta az egész esetet, azt is, m ikor „a bősz tanár 
előtt m egállnak zordonan”, egészen a szomorú végig és a tömeg vészter
hes zúgásáig.

*  *

Az elm aradtak helyett új tan tárgy  van: az angol, illetőleg görög. 
Ezek között ugyanis szabadon lehet választani. Dengelegi tanár ú r a 
görög nyelv és irodalom tanára, még tavaly  erős propagandát fe jte tt ki 
a görög érdekében .'K ülön  előadást is ta r to tt szám unkra, am elyben meg
m agyarázta, hogy pl. az „óra“ szó a görög ,,horá“-ból, úgyszintén a „krono
m éter“ a „chroncs“-ból és „m eter“-ből származik, stb. Nagy eredm é
nyeket is é rt el, nem  annyira az előadás, m in t inkább a h ír m iatt, 
hogy a görögre jelentkezőket enyhébben fogja osztályozni. Tehát, m ikor 
a negyedikben az egyik történelem -órán m egkérdezte, kik fognak jövőre 
görögöt tanulni, a fél osztály felállt. Annál nagyobb volt a csodálkozás, 
am ikor az ötödik osztály elején mindössze hatan  jelentkeztek görögre. 
Ezek sem látogatják nagyon szívesen a görög előadásokat; m int hírlik, 
Dengelegi tan á r úr azt is követeli tőlük, am it a többieknek kellett 
volna m egtanulni.

*  *  *

Az angolosok eleinte gúnyosan nevettek, am ikor a „potya“ angol 
órák előtt lá tták  a szegény görögöket idegesen járkáln i a folyosón, am int 
éppen a feladott konjugációkat m agolták az összes kivételekkel és külön
leges esetekkel együtt. Később azonban, m ikor Endrődi tanár ú r a rend
hagyó igék rejtelm eibe kezdte bevezetni őket, m ár azok nevettek.

Évközben is, ha latin, történelem  vagy m agyar órán valam i görög 
idézet fordult elő, azt az illető tanár urak  tü stén t leford ítta tták  a görö
gökkel, s u tána nem m ulasztották el megjegyezni, hogy lám „meglátszik,
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k ik  a m űvelt em berek”. Még Endrődi tanár ú r  is beszélt a görög nyelv 
szépségeiről, bár nem igazi lelkesedéssel. (De m eg is tud juk  érteni).

Az angolosoknak óriási előnye volt az énekóra. M inden hét utolsó 
óráján  ugyanis —  term észetesen szabályos preparálás, fordítás és meg
tanulás u tán  — angol dalokat énekeltünk Endrődi tanár ú r vezénylete 
m ellett és Reiner harm ónium kíséretében.

* * *

Ősszel g sport terén  is szép eredm ényeket értünk  el: az osztályok 
közötti pontelőnyversenvben elsők lettünk; továbbá m agasugrásban 
Skrilecz és súlydobásban Gyárfás második; távolugrásban és 100 m éteres 
síkfutásban pedig harm adik le tt M erényi.

* * *

Az év diákos, vidám  önfeledtséggel kezdődött; nem is gondoltuk 
akkor, m ilyen nagy események elé nézünk. A világ hatalm as hírektől 
volt hangos. A m üncheni szerződés értelm ében tárgyalások kezdődtek a 
m agyar és csehszlovák korm ány között. Fokozott izgalommal figyeltük a 
megbeszélések eredm énytelenségéről szóló híreket. Szeptem ber 21-én, a 
félmilliós tömeggel együtt m i is tün te ttü n k  a Hősök terén a m agyar igaz
ságért. Végül is, m int ismeretes, visszatért a Felvidék egy része, és a be
vonulás napján  az egész iskola ifjúsága a díszteremben gyűlt össze. Az 
új határokat először az igazgató ú r  ism ertette, m ajd Jánossy tan á r ú r 
m élta tta  a nap jelentőségét.

N éhány nap m úlva m egtekin tettük  az „Észak felé” című film et a 
diadalm as felvidéki bevonulásról.

*  *  *

A feszült politikai helyzet m iatt a főváros m ár tavaly m egkezdte a 
légoltalm i előkészületeket, amibe iskolánk is m indjobban belekapcsoló
dott. Az idén Sárkány tanár ú r  teljesen ú jjáalak íto tta  az iskola légol
talm i szervezetét, amelybe m ár mi is, — m int felsősök és Sárkány tan ár 
ú r „osztálya” — különféle beosztásokat kaptunk. Az osztály nagy részét 
m ár iskolán kívül hív ták  be, a többieket pedig az iskolában osztották be 
mentő, műszaki, tűzoltó, rendfenntartó , fu tár, stb. minőségben. Term é
szetesen nagyon büszkén viseltük a hivatalos hatalm unkat jelentő k a r
szalagokat. Az alsósok előtt különösen a rendfenntartók álltak nagy tisz
teletben, akik — osztályfőnöki m egrovás erejéig — élet és halál feltétlen  
u rai voltak. Csak a szegény osztályparancsnok szomorkodott, m ert a sok 
beosztott m iatt, alig m aradt valaki az osztályban, s így gyakorlat a la tt 
jobbára m agának vezényelt. A legirígyeltebb tisztség azonban mégis a 
riasztó volt. Ennek ugyanis állandóan a portásfülke előtt kellett ü lnie és 
figyelnie a riadó jelére; miközben a szünetekben élvezettel hallgatta  a

t
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legújabb „beverésről“ szóló híreket, és csak mosolygott, m ikor osztály
társai gondterhelt ábrázattal latolgatták a következő óra dolgozatírási 
esélyeit, vagy idegesen járkálva biflázták a szókönyvet.

A légoltalm i készültség még abból a szem pontból is jó volt, hogy így 
még a legm enthetetlenebb helyzetben is rem ényünk volt riadóra; bár ez 
legtöbbször tízpercekben „ü tö tt be”.

*  «  *

Saját fontosságunk és jelentőségünk tudata azonban m inden egyéb 
téren  m egnyilatkozott. Különösen alkalm as volt fontoskodási vágyaink 
kiélésére a növénykert. Ezt Sárkány tanár ú r az idén ép ítte tte  az iskola 
udvarán, s mivel ekkor még újszerű dolog volt, nagy gondot fordított rá. 
Éppen mi voltunk a növénytanos osztály, elsősorban nekünk kellett ebbe 
a m unkába belekapcsolódnunk. Mi ad tuk  be a pályázatokat a kert beosz
tására, am elyeket közülünk alakíto tt bizottság vizsgált felül. A kert fel
ásásában is segítettünk. A kertben  kísérletező rész is volt, amelyből bárk i 
kaphatott, csak pontos naplót kellett vezetnie a kísérletekről. A tanár ú r 
még a növénykerten kívüli, eddig legfeljebb m ászásra vagy kapufának 
szolgáló fákat is kiosztotta megfigyelések és naplóírás céljából. Mikor 
azonban év végén az előre m egállapított határidőre  be kelle tt volna adni 
a megfigyelések, jegyzetek, naplók és leírások halm azát, egyedül Ambrus 
jelent meg néhány —  előző este sebtiben összecsapott oldallal és legin
kább a tanár ú r  csodálkozhatott és tűnődhetett azok mibenlétéről. Bizo
nyára rendkívül örült, hogy a többiek nem tanúsíto ttak  Ambrushoz 
hasonló szorgalmat, m ert a  tanár úrnak m indene inkább volt, m int ideje. 
Voltak részletes és m inden szempontot figyelem be vevő osztályozási 
módszerei — tökéletes alkotások a m aguk nem ében — am elyeket idő
hiány m iatt sohasem tudo tt megvalósítani; íra to tt dolgozatokat, am elye
ket velünk jav ítta to tt ki, gyű jtte te tt velünk növényeket, am elyeket solia- 
sem nézett meg. De célját mégis elérte: annyira  m egijedtünk, hogy 
növénytanból m indig a legkomolyabb m unkát fe jte ttük  ki.

De m inden ijesztésnél serkentőbben hato tt ránk  az a fontosnak 
látszó szerep, am it a növénykert körül betölthettünk. A fontoskodás 
leglényegesebb alkatrésze a tanári aláírással és pecséttel ellátott, a 
növénykertbe való belépésre jogosító igazolvány volt, am elyet állandóan 
feltűnően lobogtatva sétált be boldog tulajdonosa a mások szám ára tilos 
kertbe, ahol —  a többiek irigy pillantásai k íséretében — gondterhelt 
arccal szem lélte az egyik ágyat (mindegy, hogy melyiket), miközben 
fejé t látszólag bosszúsan csóválta, és igyekezett a lehető legtudósabb 
ábrázatot felvenni (úgy téve, m intha értene a botanikához); majd, m ikor 
m ár ez sem elégítette ki feltűnési vágyát, a szintén bennfentes szom
szédjával bocsátkozott hosszas (és lehetőleg jó hangos) eszmecserébe a



Koch igazgató úr, Jánossy  és Oppel ta n ár u rak  
az 193E—40-es tanévi hajókiránduláson.

Jánossy tanár ú r az 1940-ben 
ta rto tt hajókiránduláson.

Endrődi ta n á r  ú r az 1939—40-es ta n 
évi k irándulásának  labdarugóm érkő

zésén.

H át bizony, kissé m agas ez a Zsíros
hegy. No, de a lencse előtt m égis csak 
lehet mosolyogni. A kabát és a gallér 
azonban m indent elárul. (1940-es őszi 
I kirándulás.)
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karotin korpuszkulák konglomerációjáról, vagy a heliotropikus fluk tuá
cióról és időnként lopva körültekintve, elégedetten tapasztalta az osztat
lan bám ulatot, m elyet különösen az alsós társadalom  körében ke lte tt és 
hallgatta  annak spontán m egnyilatkozásait: „Ezek aztán tudnak . .  .!“

*  *  *

De nem kell azt hinni, hogy abban az időben, m elyről nem  beszél részle
tesebben a krónika, az osztály csak tanult. A szürke órák m ellett akadt 
néhány vidám abb is, m ely azután m ég hosszú ideig beszéd tárgya  m aradt. 
Ilyen volt például az az angol énekóra, m elyen a C lem entine-t először 
énekeltük, meg m ikor Jánossy tanár ú r  a trubadúrokkal kapcsolatban a 
diákszerelem ről ta r to tt előadást. A tízpercek hangulatára nagy befolyás
sal volt a Hófehérke szám talan fülbemászó dallama, s a végén m ár nem  
lehetett békességgel végigmenni a folyosón, hogy valaki az em ber fülébe 
ne ordíto tta  volna Hófehérke törpeindulóját. A húsvéti szünet u tán  
pedig, a cserkészek kirándulásának hatása  alatt, a „Rózsafa v irít az abla
kom a la tt“ kezdetű dal örvendett közkedveltségnek, különös tek in te tte l 
az osztály tanár urunkró l szóló rém hírekre.

*  *  *

A legsúlyosabb tárgy  az idén m indenesetre a növénytan volt. Sár
kány tanár ú r nagyon a szívén viselte és komolyan vette. Az órákon 
kívül növénytani gyakorlatokat is ta rto tt, és m egkövetelte még a növény
kertben  való „önkéntes” m unkát is, továbbá szám talan kiránduláson való 
részvételt és a kívánt osztályzat arányában növekvő számú begyűjtött, 
lepréselt, szétszedett, k ipreparált, felragasztott, megfigyelt, le írt és m eg
határozott növényt. Ahhoz, hogy valaki egyálalában jelesre szám íthas
son, legalább ötven, fenti módon „megdolgozott” növényt kelle tt beadnia, 
tehát ezeknek az öt iskolai növénygyűjtő kiránduláson kívül legalább 
ötször ke lle tt volna elm enniök növényt gyűjteni. Ezek a kirándulások 
pedig, de főként a növények elkészítése, rengeteg időt vettek  igénybe. 
V oltunk a  Füvészkertben is, term észetesen szigorúan tudományos alapon; 
{bújócska csak akkor volt, m ikor Sárkány tanár ú r már a következő 
üvegházban járt).

A beadott növények és k irándulási jegyzetek sorsa — hasonlóan a 
m ár em líte tt naplókhoz — a teljes feledés és a szertár valam ely fiókjá
ban való porosodás l e t t . . .

Mégis nagyon sokat köszönhetünk Sárkány tanár úrnak: igaz, hogy 
erősen m egdolgoztatott bennünket, de igen sok fiúban sikerült felkeltenie 
a term észettudom ányok iránti érdeklődést, és a többiek is m egértették, 
legalább az alapfogalm akat, ami rendkívül fontos — s különben talán  
sohasem ju to ttak  volna el odáig. M ert Sárkány tanár ú r nem ragaszko
dott a formához: m indig az igazi lényeget em elte ki.
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A növénytan gyakran unalm as szokott lenni, m ert azt tanu l
ják, ami a könyvben van. A könyv pedig sokszor nem tartalm az egyebet 
teljesen felszínes, külső leírásnál. Leír m integy nyolcvan növényt, renge
teg felesleges adattal, lehetőleg latin nevekkel és mindezt „növénytannak '1 
nevezi. Hogy mi van a 2.5 cm vastag szárban, vagy m iért vannak gumós 
gyökerei, és mik azok tulajdonképen: ilyen m ellékes körülm ényekkel nem  
törődik. Csak a végén említi, hogy igenis vannak sejtek, meg miegymások, 
de azzal igazán k á r terhelni a diákot.

Sárkány tan á r úr azonban rendszertanról sohasem beszélt. A növény
világ igazi a lap ját ellenben annál többször ism ertette: sok érdekeset 
hallo ttunk tőle az asszimilációról, klorofilról, sejtekről, fejlődésről, átörök- 
lődésről, és kromoszómákról. Csillogó szemekkel és élénk figyelem mel 
hallgattuk: egyetlen óra szinte többet ért, m int Linné egész rendszere és 
Jávorka összes kötete együttvéve.

Ha pedig m arad t egy kis idő az órából, akkor is ta lá lt jobb tárgyat, 
m int a „Stulta morfologica L.” növény szirm ai szám ának elsorolását. 
Ilyenkor a tárgytó l teljesen független, de titokban mégis kicsit nevelő
hatású adom ákat beszélt el életéből. Jó l nevettünk a részeges egyetemi 
altiszten, aki még a preparátum ok mellől is k iitta a phenophtaleinos 
spiritust, vagy az osztrák és cseh őrm estereken a katona iskolában, akik
kel Sárkány tan á r úrék m induntalan „k ito ltak“ .

* * *

A Kisok kerü leti gyorskorcsolyázó versenyben korosztályunkban 
Járm ay első lett; a jéghokki bajnokságban pedig iskolánk második. A 
Reform átus gimnázium mal való közös versenyen m agasugrásban Skrilecz, 
távolugrásban pedig M erényi lett második.

* * *

Az osztály csendes, derü lten  folyó életét ism ét újabb esemény rázta  
meg. A m unkácsi cseh orvtám adás. A m aroknyi m agyar hősies és önfel
áldozó ellenállása m ély benyom ást te tt m indnyájunkra. Két hónap m úlva 
pedig új öröm ünnepre gyűlhettünk össze a díszteremben: honvédeink 
bevonultak K árpátaljára. Megint egy lépéssel közelebb ju to ttunk  ahhoz, 
am iért fninden tanítás elején imádkozni szoktunk: M agyarország fel
támadásához. És mi m ár a rra  is büszkék vagyunk, hogy ennek tanúi 
lehettünk.

* * *

Hosszabb „főzés” u tán  sikerült elérnünk, hogy az idén elm ehettünk 
testületileg a Nemzetközi Vásárra. Sárkány tanár ú r ezt az alkalm at is 
felhasználta: e lv itt előtte a virágkiállításra. A Vásáron Endrődi tanár ú r 
nagy üdvrivalgás közepette széteresztette az osztályt, többször is lelkére
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kötve m indenkinek az alkoholtilalm at. Így m indenki nagyszerűen szóra
kozott és a megbeszélt időpontra valahogy össze is gyűltünk, eltekintve 
ném elyektől, akik a gyorsfényképésznél időztek. Egyes rossz nyelvek 
szerint Endrődi tanár ú rnak  nem  volt elég lelki ereje, hogy m indenkivel 
m agára leheltessen az alkoholfogyasztás ellenőrzése v é g e tt . . .

*  *  *

A Dal- és Zeneegyesület hangversenyén Gaeng és Reiner szerepel
tek. Reiner az önképzőkör és zeneegyesület közös előadóestjén is szere
pelt Debussy Arabesque-ével.

Az idei hajókirándulásnak az volt a rendkívüli nevezetessége, hogy 
egészen kivételesen nem  Vácra történ t. Kisebb hajókon csak a három  
felső osztály indult —  szakadó esőben — a Csepel sziget m egkerülésére. 
A kis hajón m indenesetre hangulatosabb volt, — általános tetszést a ra
to tt a kapitány ordítozása, m ikor a zsilipnél m indenki egy oldalra sza
ladt, s a hajó ennek következtében erősen féloldalra dűlt. Közben az eső 
is elállt: Ráckevén nyugodtan „futballozhattunk“. Eredm ény: három  gól, 
több zöld folt és még több kék. Hódos még az osztályfőnök u ra t is udva
riasan de energikusan lerúgta. Hazafelé újabb zivatar é rt utói bennünket, 
de nem  tudta a hangulatot elrontani. Még zenekar is a lakult a hajón, — 
egy taggal.

* * *

De ezen a hajókiránduláson nem vett részt az egész osztály. Sokan 
Sárkány tanár ú rra l voltak tanulm ányi kiránduláson, ezúttal a D unán
túlon. Ez a kirándulás, érdekes látnivalókban rendkívül gazdag volt. 
Különösen a komlói kőszénbánya tetszett nekünk (kivéve azokat, akik 
„helyszűke m ia tt“ nem tud tak  lemenni), no meg a tejüzem ek látogatása —• 
különösen ha uzsonnával volt egybekötve. Ezeknek az üzem eknek egyéb
ként tágas udvaraik voltak, ahol kiváló alkalom kínálkozott a különböző 
lehúzásokra.

Kicsit furcsán hangzik, hogy „különböző lehúzásokra”? H át van-e 
többfajta  lehúzás?

Noha a lehúzás lényege m indig ugyanaz, mégis elvi és jogi szem
pontból három  fa jtá t különböztethetünk meg: hivatalos, félhivatalos és 
m agánlehúzás. A „hivatalos” lehúzást m indig tan ár rendezi. Mikor 
ugyanis Sárkány tanár ú r látja, hogy itt „némelyek meg lesznek verve” , 
maga áll a lehúzok élére, hogy az egész aktus az ellenőrzése a la tt álljon, 
és m érsékelje az esetleges túlságosan m agas „hangulatot” . M iután egy
két töm eglehúzást m egrendezett, azzal a jóleső lelkinyugalom m al enged 
kissé szabadabbra m inket, hogy verekedő kedvünket m ár teljesen kielé
gítettük. Alighogy befordul a következő sarkon, nekiesünk az előre kisze
m elt áldozatoknak, s most, hogy a tanár ú r távol van, nem  bánunk m ár
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olyan „kím életesen” a deliquenssel. Ez m ár igazi m agán-lehúzás. Félhiva
talossá pedig akkor válik, ha a tan á r ú r  visszajőve észreveszi a jelenetet, 
de belátva, hogy ezen m ár ő sem  változtathat és m inden közbelépése 
amúgyis eredm énytelen lenne, csöndesen h á ta t fordít és nem vesz róla 
tudom ást.

Izgalm asabb és komolyabb kalandoktól elestünk: az útviszonyok — 
olyan jók voltak, hogy „sajnos” (a lipseá m ajdnem  árokbafordulást leszá
mítva), egyszer sem akadtunk el. így is volt elég jó kedv: kiváltképen 
utazás közben, az autóbuszban énekeltünk sokat, „bem ondásaink” és sza
valókórusunk „finom” célzásai pedig gyakran  még Sárkány és Blázy 
tan á r u raka t sem kímélték.

*  *  *

Az évvégi nagy tanulás emlegetésével nem  akarjuk  senki nyugalm át 
sem m egbolygatni, csak még a tornaünnepélyről szólunk néhány szót: 
osztályunk két kézilabdacsapattal szerepelt, és éppen egyik szerencsétlen 
krónikásunk vo lt az, aki m egtette az eddig lehetetlennek h itt  b ravúrt, 
hogy öngólt dobott; am iért is nevét a magasabb kosárlabda körökben 
örökké meg fogják emlegetni.

* * *
Ezután m ár csak a vizsgák következtek, no m eg a bizonyítványki

osztás és az iskola egyik legjobb osztálya (az osztálytanár ú r  m ondotta) 
szám ára m egkezdődhetett a régen v á rt és jól m egérdem elt vakáció.
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Így kezdődöt t . . .
Ism ét találkoztunk. Előző tanév végén tanáraink  azzal a hő óhajjal 

bocsátottak utunkra, hogy vajha kevesebben térnénk vissza az iskola 
kebelébe. Hiú példálódzásaik, m elyben csábító színekkel ecsetelték a ke
reskedelm i iskolák előnyeit (hiába, ezek a gimnáziumi tanárok  mindig 
összetartanak), meddőek m aradtak. Az „osztálymozgalom statisztikája“ 
a következő: kim aradtak Horn; ism étlésre bukott Gólián; új fiú — ; 
ism étlő Szeghy. Tehát — 2 +  1 =  —  1.

Idén kiterjesztették  a középiskolás ifjúságra is a leventekötelezett
séget. Háromórás m unkatöbblet —  vegyes érzések az osztály részéről. 
A végén azonban kiderült, hogy nem eszik olyan forrón a kását, m int 
ahogyan főzik.

* * *

Reggel nyolc órakor berregni kezd a csengő. (Istenem, de sokan meg
írtá k  már!) Sok figyelem rem éltó dolgot tapasztalhattunk m ár azelőtt is. 
A fiúk többsége 3/48 tá ján  érkezik meg, m ert ilyenkor m ég mindig meg 
lehet csinálni egy elfelejtett leckét, avagy átnézetni osztálytársainkkal 
a házifeladatot, jó-e? És ilyenkor szokás m em oritert ism ételni —  néha 
tanu ln i is.

Zsong az osztály, a folyosó. A padok közt 4— 5 fiú já r  fel és alá, 
kezükben a m agyar költemény, vagy az életvidám ság csalhatatlan  ellen
szere: a szókönyv. Aki az angol vagy ném et m em oriter irán t érdeklődik, 
tap in tatosan  kimegy a folyosóra.

Reggel érkezéskor szem betűnik az osztály „aszkétája” (Takács Gyula), 
am int a rajzterem  előtti szekrények tete jén  honoló m agányba elvonulva 
lankadatlan  szorgalommal magol. Csöngetés előtt három  perccel, — egy 
perccel sem előbb, egy perccel sem később — , bevonul az osztályba, lete
lepszik a padba, fejét két kezébe tám asztja és egy m ásik könyvbe mélyed. 
Csöngetés előtt öt másodperccel kivágódik az ajtó és beliheg Nagy Péter, 
alias Peti; nagyokat fújva lecsapja táskáját és sapkáját Takács Gyula 
mellé, átrohan a fogasokhoz, felakasztja kabátját, visszarohan a pádhoz, 
felkapja sapkáját, közben dühös grim aszt vág (közderültségre), átrobog a 
fogashoz, rádobja a sapkát a fogasra, a sapka leesik, felemeli, vissza
akasztja, átsiet a padjába, belevágja m agát nagy szuszogva, és jóakaratú
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mosollyal, melybe ném i lenézés is vegyül, körü ltek in t az osztályon. M ind
ezt teszi 5 mp. alatt, ily későn pedig azért, m ert messze lakik.

Csöngetés előtt két m p-el érkezik Schm idt Gusztáv. Belibeg m inden 
sietség nélkül, leveti kabátját, hóna alá csapja táskáját és rendíthetetlen  
nyugalom m al halad padja felé. Mikor odaér, leteszi a táskát és megfordul, 
hogy „vigyázz állással köszöntse a ta n á r t” . Ilyen későn pedig azért, m ert 
közel lakik.

Előfordul azonban, hogy a tanuló ifjúság csöngetés u tán  jön  két- 
három  perccel. Ilyenkor a hagyom ányos szerencse úgy intézi a dolgot, 
hogy a tan ár urak m egállnak a folyosón beszélgetni, s az ifjú  még be tud 
surranni az osztályba.

Fentiek szolgáljanak rövid illusztrálásul a „Fegyelmi Szabályok” 14. 
pontjához.

* * *

Idén a második em eleten van az osztályunk. M ivel iskolánk elm ara
dottsága folytán a tanulók kényelm ére még nem  vezették be a liftet, 
bizony elég sokáig tart, am íg az udvar és az osztály közötti u ta t meg
tesszük. Senki sem csodálkozhatik teh á t azon, hogy a tízpercben inkább 
m aradunk fenn. Szeretett osztályfőnök urunkat azonban nem lehetett 
lebeszélni arról, hogy jóakaratú  mosollyal le ne tessékeljen bennünket; 
még szerencse, hogy feltaláljuk m agunkat! Osztályfőnök u runk  ugyanis 
olyan előzékeny, hogy díszkíséretként hozzánkszegődik. Igen ám, de m ire 
való a hátsó  lépcső! És k i venné észre, hogy az előbbi harm inc fiúból 
ketten-hárm an  el-eltűnnek? Ugy-e senki? Osztályfőnök u runk  is csak az 
udvaron.

* * *

Egyes tanárok (minek áru ljam  el, hogy Levius tan ár úrró l van 
szó) úgy hallják, hogy „valaki morog ottan hátul!“ Ezt a súlyos bajt 
diákkörökben „hátulm ániának” hívják. Ebből adódik a legtöbb galiba.
A tan á r ú r  m onoton hangon m agyaráz. Az osztály halo tti csendben 
figyel (!?). Egyszerre csak felcsattan a tanár ú r hangja: „Ki morog m ár 
m egint o ttan  hátu l?“ Egy fiú a m ásodik pádból feláll. „Nem te  voltál.“ 
Hiába, a tan á r ú r máshogy tudja. Ö tperces kínvallatás sem hoz ered- ** 
m ényt. Becsületsértő jelzők röpködnek. A hangulat feszült lesz. A tan á r  
ú r az ó rájára  pillant, észbekap és ingerü lt hangon m agyaráz tovább. Hiába 
m inden igyekezete, lecsöngetik.

Érdekes megfigyelni, hogy az egyes tanár u rak  m ennyire szeretik  az 
állatokat. Még attó l sem riadnak  vissza, hogy dolgozatszövegben éne>- 
keljék meg az illető állat jótulajdonságait. Így fordulhatott elő, hogy 
egym ásután több ném et illetőleg angol dolgozat szövegéből nyávogott
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reánk a szinte hagyományossá vált macska. A negyedik „macskás” dőli 
u tán  végre a közdüh győzedelm eskedett a tanár állatszeretetén.

* * *

I tt nyilvánosan fejezem  ki az osztály háláját osztályfőnökünknek 
a diákság nevében a dolgozatírás terén  k ife jte tt tevékenységéért. 
Ugyanis bevezette a sokszorosított dolgozatszövegek rendszerét, m ely sok 
fölös m unkától szabadított meg m inket, és több időt hagyott a dolgozatok 
m egírására.

* * *

Külön helyet kell szentelnem  egy közkedvelt tárgynak  és annak 
feketekeretű  szem üveget viselő tanárának. Nem követek el indisz
kréciót, ha elárulom  —  azt hiszem, úgy is tud ja  m indenki —, hogy a latin 
nyelvről és Klaniczay tan á r  ú rró l van  szó.

Sok jót hallo ttunk  a tan á r úrról, de azt hiszem, azt még senki sem 
m esélte el róla, hogy artistam űvész. Az általa  m űvelt ág a torna, 
mégpedig ennek egyik közkedveltségnek örvendő ága, az ideg- 
torna. A m űvészet gyakorlása pedig a következőképen történik. Az ember 
bejön az osztályba, leül, felü ti a m em o rite r t. .., megnézi, m ajd beje
lenti: „H át lássuk csak a m em o rite r t. . .” Ezután az em ber előkotorja 
a noteszt; m ennél lassabban, annál jobb. Most következik a m űvelet 
m űvészi része: az em ber lecsúszik a széken, olyan m élyre, hogy m ajdnem  
csak a fe je  látszik ki a katedra  fölött, és valahol a m élységben kinyitja 
a noteszt. És m ost következik a trükk : az em ber nem m ondja ki annak 
a nevét, akit feleltetni akar, hanem  legalább félpercig lapoz a noteszban. 
Ezalatt síri csend m indenütt. Most lassan felem eli az em ber a fejét, 
ránéz valakire, m intha feleltetni akarná, visszapillant a noteszba, m intha 
az eddigi feleleteket szemlélné, tovább lapoz, végre kihív egyet az áldo
zatok közül. Ez m inden egyes feleletnél megismétlendő. Rendkívüli a hatás 
akkor is, ha feleltetés közben a felelőt m inél többször félbeszakítja, és 
m ikor az a tró jaiak  szenvedését fordítja, a m ásodik pun  háborúról kez
dünk beszélni. Időnként persze a felelőt is szóhoz kell ju tta tn i, de gon
dosan ügyeljünk, nehogy több, m int két összefüggő m ondat hagyja el az 
ajkát. Ha a felelő lassan elért a végéhez, az em ber barátságos mosollyal 
feltekint, és megjegyzi: „Fordítsa le kérem  mégegyszer, nem  hallottam  
jól. Nem, ne olvassa, m ondja m ind járt m agyarul.”

* * *

M egint latin. A latinban  is a legim ádottabb: a szókönyv. Ez lénye
gében egy szótár, am elyet szóról-szóra be kell vágni. Ezt azonban ki is 
kérdik. Idáig még nem olyan borzasztó. Az igazi kínzás a pénteki ú. n.

3
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nyelvtanórákon történik. A nyelvtanon kívül fel van adva a fél könyv 
is, s ezt a fentebb leírt módszer szerint ki is kérdik.

*  *  *

Még egy tan tárgyró l kell megemlékeznem. Ez a „dögtan” , Sárkány 
tan á r ú r tantárgya. Különböző term észetrajzi tárgyak  során meg m egba
rátkoztunk s ez az utolsó év m elyet együtt töltünk. M agyarázatát m ég m eg
hallgatjuk, de felelni n á la ... A latin  szókönyv ism étlése és Sárkány tanár 
ú r tan íto tta  tárgyból való felelés mindig vetélkedtek egymással nehézség 
és idegszaggatás tekintetében. Pedig a tanár urat szerettük.
Többször hangzottak el róla nyilakozatok az osztályban, hogy „m agánéleté
ben egészen rendes em ber az öreg, jól el lehet vele beszélgetni, m üveit és 
okos.” Ez pedig elég nagy szó, különösen ha diák szájából hangzik el. 
Különösen közkedvelt volt kirándulásai m iatt; m inden tavasszal több
napos kom binált autóbusz u ta t vezetett. A „kom bináltat” úgy kell 
érteni, hogy hol az autóbusz v itte  a fiúkat, hol a fiúk to lták  az autó
buszt. Legalább az idei felvidéki kiránduláson ez tö rtén t. Igazság ked
véért meg kell mondanom, hogy nem  a tan ár úr, hanem  a szürke tax i a 
bűnös.

* « *

Ősszel váratlan  szomorúság é rt bennünket. M indannyiunk kedves, 
jó barátja , Kotschy Viktor h irte len  elhunyt. Mélységes megdöbbenéssel 
é rtesü ltünk  a tragikus hirtelenséggel beállt halálesetről. Tem etésére az 
igazgató úr és osztályfőnök ú runk  vezetésével az egész osztály kiutazott 
Dunakeszire. A ravatalnál osztályfőnök úrunk, a sírnál pedig Koltai Ele
m ér búcsúztatta szeretett társunkat. Em lékét kegyelettel őrizzük!

* * *

Az idei tél a január és feb ruár hónapokban különösen szigorú volt. 
Sok hó esett, tehát elakadt a szénszállítás, ennek következtében nem 
tu d ták  a legtöbb iskolát fűteni, ezért aztán az iskolák nagy részében a 
diákság lelkes ujjongása közepette k ih irdették  a szénszünetet. Nálunk 
bezzeg nem! Egyik diáktársunk édesapja „jóvoltából“ (a fiút különösen 
megrovom ezért,) kaptunk szenet. Persze ez nagy tüntetéseket vont 
maga után. Az egész épületet betöltö tte az ütem es „Szén-szü-ne-tet“ kiál
tás, m elyet a kicsik szíves-öröm est vettek  á t a nagyoktól. A mi osztá
lyunk még külön, egészen sajátos és eredeti módon tün te te tt. Ném etóra 
előtt egész tízpercben szellőztettünk. Kint — 10 C. Olyan le tt az osztály, 
m int egy jégverem . Nosza rajta, kabátot, sálat fel, s a belépő osztályfő
nököt orruk hegyéig beburkolt fagvoskodó fiúk fogadták. Kisebb nézet- 
eltérés következett. Eredm ény: fejenként egy m agaviseleti pont.

* * *
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Volt m ár egy m egszokott tanári szidóözön, m ely egy tanárunk  ajkáról 
csendült fel gyakran. Hangzott pedig imigyen: „Kukac, pondró, paplan
fejű  társaság!“ M indezekhez pedig édesen mosolygott. (No, ki ez?) Ha ezt 
m ondta, akkor nem  volt semmi baj, m ég átcsaphatott egészen barátságos 
hangulatba is. Ugyanez a tanár ú r  jegyezte meg egyszer, ha jól emlékszem, 
bizonyítványkiosztás előtt, hogy azt m ondta mosolyogva: „Tudom, hogy 
egyes u rak  neheztelnek rám  és olyanokat forgatnak a fejükben, hogy m ajd 
érettségi után . . . Szeretném  m egem líteni, hogy nyolcvan kiló vagyok és 
elég jól tudok bokszolni.“ (Fő a szerénység.) Nagyon kedves em ber volt, 
ha azonban m egdühödött, nem lehetett bírni vele. Arca kipirult, hangja 
szárnyalva zengett az osztály felett.

* * *

Másik igen vérm es tanárunk, a m agyar nyelvet taníto tta. Ha meg
dühödött egy m akacsul felelő fiún, aggódtunk érte, hogy nem történik-e 
valam i baja? Érdekes, hogy u tána meglepő gyorsan megnyugodott. A 
következő felelőnél m ár nem volt ideges, hanem  türelem m el hallgatta 
a sokszor nem nagyon érdekes feleleteket. Volt egy fiú, akivel hadilábon 
álltak, méghozzá kölcsönösen. Ez a fiú B artók volt. A felelés körülbelül 
a következőképen folyt le: „Bartók! H át kérem  m ondja el nekünk, mit 
tud  az eposzokról. Nézze kérem, ugye öt perce van, jól gondolja át 
m ondanivalóját, ne siesse el. Tessék“. Bartók közben m élán szemléli a 
katedra m ellett állva az osztályt. Most, hogy a tanár ú r  befejezte mondó- 
káját, ránéz, m ajd m ereven cipője orrát tanulmányozza. A tanár ú r 
közben átsétál az ablakhoz, m egfordul és a felelést várja. Bartók ráte
kint a tanár úrra. Végigméri, ajkai zárva m aradnak. A tanár ú r az osz
tá ly t szemléli. B artók a tanár urat. A tan ár ú r  Bartókot figyeli, m ajd 
odamegy a katedrához és megnézi az óráját. „Még három  perce van, 
kezdjen neki, m ert letelik az ideje”. Bartók barátságos jóindulattal 
tek in t a tanár ú rra  és hallgat. A tanár ú r  m egfordul és a padsorok 
között végigmegy az osztályon. Bartók hallgat. A tan á r ú r  m egáll egy- 
egy padnál és pár szót beszél a benne ülőkkel. Néha odanéz Bartókra. 
M inden hiába: Bartók hallgat. A tanár ú r fellép a katedra mellé, ránéz 
az órájára, ráhajlik  a felelők nevét tartalm azó papírlapra, odajegyez 
valam it s megszólal: „Mondja, Bartók, m iért nem tanu l?” Ezután rövid, 
de heves beszéd következik, m elyben a te tt következm ényeit festi élénk 
színekkel. Bartók nyugodtan nézi, szem pillája sem rezdül meg. A jelenet 
Bartók helyrevonulásával ér véget. Egész idő ala tt egy szót sem szólt.

*  *  *

Tavasszal egyszer elm aradt az utolsó óránk. Egy szavaló művésznőt 
fogunk hallani, — kelt lábra a hír. Mit is mond erről az Értesítő? „Márc.

3*
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11. Tessitori Nóra szavaló előadása”. M űsora Petőfitől Kosztolányiig, 
szép és bő. A diákságnak mégsem tetszik. „Túlságosan pathetikus” — 
szólt az ítélet. S ezután m ár nem  is figyelnek rá  valam i nagyon. A te t
tesek osztályfőnöki m egrovásban részesültek.

Szintén a tanév m ásik fele. A napok m ár világosabbak, .az osztály- 
term ekben egyre több fény árad  be. A tanár úr nyugodtan magyaráz. Fel
hív egy fiút. A fiú nem  tud  semmit. A tanár ú r kéjes mosollyal hajlik  a 
notesz fölé, hogy a négyest beírja. Egyszerre csak a padsorok közepe
tá ján  hirtelen  feláll egy fiú. Klikk! k a ttan  kezében a fényképezőgép, 
s m ire észrevennék, m ár el is tűnt. Ilyen jelenetek játszódnak le most 
nap-nap után. Tanári beleegyezéssel, vagy anélkül. Az „anélkül“ gyako
ribb volt és az így készült képek szám ban és érdekességben fölülm úlják 
a m aradi, legitim  úton készült képeket.

*  *  *  \

Tanév vége előtt közvetlenül, egy sokak szám ára örvendetes, néhá- 
nyak szám ára azonban kellemeítlen dolog történt. Osztályfőnök urunk 
egyszer végigsétált a padok között és nagyon szem et szúrt neki a sok 
elkínzott pad. Nosza, fogta m agát és m indenkire büntetéspénzt ró tt ki, 
aszerint, hogy a vésésben m ilyen tökélyre te tt szert. Ebből az összegből 
padjaink szinte ú jjászülettek: új, friss zöld festékréteg boru lt rájuk.

* * *

Hatodik osztályos élm ényeink egyik kimagasló eseménye az Opera
házban te tt látogatás volt. Egy vasárnap délelőtt a Népművelési bizott
ság vezetett ide tanulm ányi k irándulást s ezen az osztály az osztályfő
nök ú r  vezetésével m ajd  teljes létszám m al vett részt.

Legelőször a színpadra vezettek m inket. I tt  aztán m egism erkedhet
tünk  a színpadtechnika m indenféle segédeszközével, a felhővetítéstől a 
süllyesztőig. Boszorkányos dolgok játszódtak le elő ttünk  o tt hirtelenében. 
Lábunk előtt m egnyílt a föld, nagy égzengés közepette villám ok cikáz
tak a kék horizont-vásznon, m ajd elült a vihar és csak az esőcseppek 
monoton zenéje hallatszott. A zután k iderü lt az ég, csend lett. Alkonyo- 
dott. Egyre bágyadtabb fény öm lött el a színpadon és végül o tt pom pá
zott előttünk szinte tökéletes illúziót keltve a csillagos égbolt. M ind
ehhez persze szakszerű m agyarázatok tömegét kaptuk.

M iután k itanu ltuk  a színpad m inden csínját-binját, beleértve a ku 
lisszatologatás és külső zaj üzem titkait, átvonultunk az udvari lépcső
házba. I t t  a freskókkal ism erkedtünk meg. A szép m árványlépcsőházon 
keresztül felju to ttunk  a Kormányzói páholyhoz. I tt  m egnéztük a képeket, 
m ajd lem entünk a nézőtérre. A nézőtéren letelepedtünk és több m int 
félórás előadás keretében m ondták el nekünk a gigantikus m ennyezetet
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borító  festm ény tudnivalóit és az Operaház m egalakulásának és felépítésé- 
nak  történetét.

M egelégedetten m entünk haza. A technika irá n t érdeklődők — s 
ezek voltak többségben, —  épúgy kielégíthették tudásszom jukat, m int 
a  képzőművészetek rajongói.

* * *

Idén volt nyilvános óránk. Magyarból. Az élén az igazgató ú rra l 
bevonult az egész tanári kar. Rem port tanár ú r igyekezett a lehető leg
többet kihozni az osztályból. Mi azonban gondoskodtunk arról, hogy ez ne 
nagyon sikerüljön. Ennek a gondoskodásnak csúcspontja Nagy Iván volt. 
Byron helyett Biront (fonetikusan) mondott. M inden szem Endrődi tanár 
ú rra  irányult. Egyesek, például Jakabfi tanár úr, m intha kárörvendőn 
mosolyogtak volna. M eglehet,. .  .

*  *  *

Idén felnőtt fiúk vagyunk már. Táncolunk. Leánynevek repkednek 
tízperces szünet alatt. Nagyon sokan „szerelm esek” és ezt a „szerelm et” 
sokkal kom olyabban veszik, minit a tanulnivalókat. A tánciskola is fon
tosabb, m int a világ összes középiskolái együttvéve. H át igaz is, ha m ár 
nem is érettségizünk le és középiskolai képzettségünk nem lesz, leg
alább legyen tánciskolái! Szeretett osztályfőnök urunk is ta rto tt m ár 
program m beszédet a tánc m ellett. Célját el is érte. Egyesek még a padok 
te te jén  is „H orsey-horseyiS-znak. Kíséret, illetőleg zene az „Arma 
virum que cano . . .“

•Jc *  *

Angol óra gramofonszó m ellett. W inter kimegy, felhúzza a gram o
font, ráteszi a lemezt. Csak az a kár, hogy nem valam i sláger, hanem  
angol szöveg van ra jta  . . . (Linguaphon óra.)

* * *

Let us sing! Let us sing! — zúg az osztály. M inden lehetséges és 
lehetetlen  érveket felhozunk az éneklés érdekében. Hiszen, ha éneke
lünk, „ellógtunk” egy angol órát. Inkább elénekeljük azt a néhány angol 
dalt, m inthogy feleljünk. — Let us sing! Let us sing!

Valaki egyszer intőkioszltlás előtt ezzel indokolta meg „éneklési 
vágyát” : „T anár ú r  kérem , m ég a sűlyedő hajón is eléneklik a „God 
savé the K ing”- e t . . .

* * *

Zuhog az eső. Hol vagyunk? Hát hol lehetünk máshol, m int a MFTR 
valam elyik hajóján, és lehet ez az alkalom más, minit, az évvégi hajóki
rándulás? Ugy-e, hogy nem lehet?
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Idén azonban nem  csak eső-, hanem  gólzáport is kaptunk, (VII— VI 
6:3).. . Ezt m ár nem a hajón, hanem  a váci pokolcsárda sportpályáján

*  *  *

Bizonyítvány . .  . Kell ezt kommentálni?

Még két év . . .
* » *



VII.





„Let us sing!” — Endrődi ta n ár ú r A jeljegzetes mozdulat. (Na! Mi van azzal 
művészies m ozdulattal k a ttin tja  fel az igazolással?! — Endrődi ta n á r  ur.

a harm ónium ot. 1941. május.)

Nem szabad fényképezni! (Dehogynem, K iránduláson, „tető tő l”-talp ig  fehérben, s
csak ki kell várni, am íg a töltőtoll ho lt- term észetesen — notesszal. (Miké ta n á r
pontra é r  s akkor egész jó képet kap az úr. 1941-es hajókirándulás.)

ember. — 1941. május.)





Gim náziumi tanulm ányaink hetedik évét ugyanabban a tanterem ben 
kezdtük meg, ahová V l-ba jártunk . Először nem  tud tuk  m ire vélni a dol
got, csak később jö ttünk  rá  osztályfőnök u runk  szerető gondosságára, 
m ellyel lehetővé teilte, hogy drága pénzünkön ú jrafeste te tt padjainkat 
m ég egy évig élvezhessük.

Élveztük is . . .
» « * *

Létszám -m érleg: Gaeng Pulya Svájcba költözött, o tt folytatja tanu l
m ányait, m elyről nekünk időnként egy-egy „közvetlen, eredeti stílusban 
ír t” levélben küldött beszámolót. Szőgyén Janónak  két iskolát adott a 
végzete, am ennyiben a VI. év végén beiratkozott hozzánk is, a p iaris
tákhoz is; az évet azonban m ár a p iaristáknál járta . Évközben m eghalt 
Kotschy Viktor, k im aradt még Bartók Péter, Raabe Richárd és Zoltai 
Zoltán. Ú jonnan jö tt hozzánk Bánk László a budai Toldy-gimnáziumból. 
Régi ism erősünk, Dombora András sem  á llt m ár többé meglepő kérdésé
vel a katedra  elé:

— T anár ú r kérem , résztvehetek az „o rrán“?
Ö is „rendes“ tanuló lett. Eredmény: —  6 +  2 =  — 4.

*  *  *

Szeptem ber 25-én osztályfőnök u runk  vezetésével k irándultunk  a 
Zsíroshegyre; h tunkon Klaniczay és Rem port tan á r u rak  is velünk ta r 
tottak. Azazhogy . . .  „a jóakarat m eg vo lt”. . . Az em líte tt két tanár ú r 
ugyanis nem híve a túlságosan hosszú gyalogsétáknak, ők szeretnének 
m inél előbb helyet fo g la ln i.. . term észetesen a term észet lágy ölén. 
Midőn azonban hosszú és meleg ú t u tán  m egérkeztünk célunkhoz, a két 
tanár ú r kissé kem énynek talá lta  az „ölet” és így inkább a közeli m ene
dékházba té r t be, m int azt a hiteles fénykép is m utatja . A délutáni játék  
idejére azonban kipihenték m agukat és nagy futball-m eccs vette  kez
detét. Az eredm ény 5:1 volt és a következő napokon latin  és m agyar 
dolgozait. Így is lehet revanzsot v e rm i. . .

*  *  *

Második kirándulásunkat m ájus 24-én a Csillebércre 'e ttü k . K lani
czay tan á r ú r és Rem port tanár ú r szíves m eghívásunk elől ez alkalom 
m al kitért, Mihalovics doktor u ra t sem tu d tu k  rábeszélni, hogy velünk 
tartson, így csak Endrődi tanár ú r vezetett m inket. Hosszas keresés u tán  
talá ltunk  egy jó és elég nagy tisztást, ahol letelepedtünk és kezdetét
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vette  a kondíció javítás. Osztályunk oszlopos tag ja  —  Bendes — szintén 
elővette ak tatáskáját és falatozni kezdett. A rrafelé p illan to ttunk  és meg
rökönyödve ve ttük  észre a táska tartalm át: körülbelül 12 szalámiszsem- 
lye, egy összetört term osz — mindez (teában úszva. E kissé furcsa össze
állításból A ladár bará tunk  a legnagyobb lelkinyugalom m al szedegette 
elő a zsemlyéket, egyiket evés, m ásikat pedig a napon való szárítás cél
jára. Gyomra válogatja  . . .

Evés u tán  já ték  következett, a  hagyományos nem zetek labdája, fu t
ball, sakk, késdobálás (? ! ?) stb. (Lásd még az apróhirdetéseket.)

Kellemesen eltö ltö tt délután u tán  indultunk hazafelé, a Zugligeten 
keresztül. Útközben vágyódó szemekkel néztük a csillagvizsgáló intézetet, 
m int hagyományos ígérgetések tárgyát. No, m ajd  jövőre . . . (Quoth the 
raven: Nevermore.)

* * *

Október 6. A radi vértanúk  napja. Ü nnepély a Díszterem ben; osz
tályunkból M argitay Gedeon és Vitéz Lóránt szaval.

* * *

Október 30-án egy esős délelőttön a M űcsarnok „Őszi T árla tá t” 
néztük meg Endrődi és Oppel tanár urak vezetésével, m iután osztály
főnök u runk  hosszas telefonbeszélgetést fo ly tato tt Mihálövics doktor úr 
feleségével az egészségtan óra elm aradása érdekében.

* * *

A tavasszal a VII-es csecsemők körében rubeola-járvány ü tö tte  fel 
a fejét és bőven szedte álozatait. M ajdnem  m inden órán előfordult, hogy 
valam elyik tanár ú r  hazaküldött egy-egy fiút, k inek arca halványpiros 
kiütésektől volt pettyegetett. Volt, akin tízpercben, volt, akin otthon, 
sőt volt, akin a Cyrano de Bergerac II. és III. felvonása közben tö rt ki 
a járvány.

* * *

Februárban nagy öröm  érte  osztályunkat: 3 fiú, vitéz Bánk László, 
Já rm ay  Gusztáv és Szeghy Ferenc bekerült az országos levente váloga
to tt sí- illetve jégkorongozó keretbe és ezek a fiúk képviselték a m agyar 
színeket a G arm isch-Partenkirchenben ta rto tt nem zetközi ifjúsági sport- 
találkozón.

Az eredm ényről csak annyit, hogy a keret tag ja inak  egy-egy rosz- 
szabb felelet u tán  a tan á r urak  némi célzásokat tettek , hogy „. . .csak 
legalább hokkizni tudnának  . . .

♦  *  *

Április 4-én m ély gyászban gyűlt! össze az iskola diáksága, hogy 
gróf Teleky Pál m iniszterelnök ú r tragikus haláláról megemlékezzék.

* * *
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A húsvéti szünidőben a háború szele é rin te tt m inket: a szerbiai had
já ra tta l kapcsolatiban elrendelt légoltalmi készültség „fegyverbe szólí
to tta“ a cserkészeket, akik odaadó m unkával és rendíthetetlen  fáradság
gal — sö tétítették  el a tanári szobákat és az igazgató úr lakását. A dolog 
érdekesebb része azonban az éjszakai telefonügyelet volt, amikor ugyanis 
az őrség szolgálaton kívüli tagjai a tanári szoba puha díványain pihen
tették  fárad t tagjaikat, kellemes rádiószó m ellett.

A készültség alkalm ával a segédrendőröket és segédtüzoltókat is 
behívták, akik szintén nagy odaadással tevékenykedtek.

A készültség az egész húsvéti szünidőben tarto tt, vége pedig — a 
szünet utolsó nap ján  volt, úgy hogy „tanulm ányainkat nem kellett félbe
szakítanunk“ .

* * *

A tavasz folyam án az osztály egy része Schiller: Teli Vilmos c. 
darab ját nézte m eg a Nemzeti Színházban, egy másik alkalomm al pedig 
a Gulliver című rajzfilm et tek in te ttük  meg, m int ami vonatkozásban áll 
jövő évi angol irodalm i tanulm ányainkkal.

*  * «

M ájus 7. Ballagás. Szorongó érzés, hisz oly közel érezzük m agunkat 
búcsúzó társainkhoz, m ind személyileg, m ind időben. Az osztály nevében 
M argitay Gedeon búcsúztatta a távozó V III.-at, mi pedig lélekben 
egyenként sikert és szerencsét kívántunk nekik az érettségihez.

* * *
Egy szép m ájusi délelőttön kim entünk az iskola elé és nagy lelke

sedéssel üdvözöltük a hazatérő budapesti gyorshadjtest gépkocsioszlopai
nak órákig taró felvonulását. Felemelő érzés volt látn i a m agyar had
sereg diadalm as egységeit, jó vollti a rra  gondolni, hogy ez a hadsereg 
m indig biztos és erős védelm et nyú jt nekünk és büszkén gondoltunk 
a rra  az időre, am ikor mi is e zászlók alá sorakozhatunk.

* * *
Néhány nappal később ünnepeltük m eg az A rany János Kör 100 

éves fennállását. (III. titkár: Kolítiai Elemér.)
*  *  *

Az idén történelm i földrajzot tanultunk. Első ízben tan íto tt m inket 
az Igazgató úr, ki a tanítás és a tanulás egészen újszerű m ódjait tá rta  
elénk, például a „m utatom ” elvének alkalm azásával. Ez a „m utatom ” 
volt a válasz m inden nehéz kérdésre, pl. hogy hány deklináció van, 
melyek a latin  népek, m ilyenek a latin igék participium ai, hány égöv van, 
stb. stb. „M utatom ” . . . s a varázsige eloszlatott m inden kételyt. A rra 
is jók voltak a földrajz órák, hogy m egism erjük a M onarchia hadseregét
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és A lb á n ia  v id é k é t , azok b ól az e lb e sz é lé s e k b ő l, a m e ly e k  ren d szer in t íg y  
k ezd őd tek : „M ik or én  v á rtü zé r  v o lta m  C a tta r ó b a n . . . "

Epizód a földrajz óráról:
A mai lecke a római u tak  m egtanulása volt. A felelő felsorolja őket, 

egynek a kivételével. De az igazgató u ra t nem  lehet becsapni, ő észre
veszi a kihagyást, és nyom ban kérdez is.

Igazgató úr: . . .  és m ilyen ú t volt m ég’
Diák: ?
Igazgató úr: Olyan zsidós neve van . . .
Diák (felragyogó arccal): Igen, a Via Ignatia! (=  Aegnatia).
(A többi epizódot 1. „Keep Sm iling“ alatt.)

*  4: *

Év elején szeretett osztályfőnök u runk  nyom atékosan figyelm eztetett 
arra, hogy az egészségtan órákon semmi baj ne  legyen. Ö „a legkisebb 
kamaszos kinövésekre a legerélyesebb retorziókkal fog élni” . Mi m eg
ígértük, hogy jó kisfiúk leszünk. ím e az eredm ény:

Csöngetés. Vége a tízpercnek. A fiúk a padok tetején  irtózatos zaj 
közepette nagy hólabda- vagy krétacsatát vívnak egymással, a terem  
olyan, m int egy csatatér. A zaj akkor sem ül el, am ikor a doktor ú r  
belép, sőt m in tha az ő tiszteletére még fokozódnék. Udvarias és jólnevelt 
fiúk vagyunk, te h á t harsány és illedelmes ,,kezétcsókolom”-mal fogadjuk 
a doktor urat. A zaj olyan nagy, hogy a felelők csak közvetve értesülnek 
a doktor ú r kérdéseiről, ami azután érdekes eredm énnyel jár.

M egkezdődik az óra. Felelés. ím e néhány kiragadott érdekesebb 
felelet:

T.: M ondjon egy öröklődő betegséget!
Csegő (habozás nélkül): A szív.

* * *

T.: Mivel fertő tlen ítik  a tejet?
Deckner (súg Nováknak): Paprikával!

* * *

T.: M ilyen betegség van a gyom orban a rákon kívül?
Fischer: Tyúkszem!

* * *

Az idén fokozódott az osztályban a kalap-láz: mindig többen és töb
ben jö ttek  kalapban iskolába, osztályfőnök urunk szigorú tilalm a elle
nére. A tilalom  eredm énye csak az volt, hogy a kalapok a fogasokról 
a padokba vándoroltak úgy, hogy a figyelm etlen szemlélő ugyancsak 
elcsodálkozott volna azon, hogy télvíz idején is m ilyen kevés fejvédő van 
a felakasztott kabátok felett.

A kalap-kérdés még sok nehezen kiharcolt osztályfőnöki órán kerü lt 
szőnyegre, m in t osztályunk egyik gravam enje: az a lattunk levő VI. ősz-
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tá lyban  és a V III.-ban ugyanis szabad volt kalapban járni, csak nekünk 
volt eltiltva. Hiába, Endrődi tanár ú r ebben a kérdésben nem tágított: 
„Amit m ondtam, megmondtam!“ A rra  a kérdésre pedig, vájjon a VIII- 
ban is ragaszkodni fog-e elvéhez, m indig kitérő választ adott.

(VIII.-ban egyébként év elején, am ikor a kérdést felvetettük, azt 
felelte, hogy erről a tanári konferencia fog dönteni. A döntésre év végéig 
vártunk, addig is azonban — átm enetileg — kalapban já r t az osztálynak 
m integy 80%-a.)

*  *  *

Am i az osztály sportban elért eredm ényeit illeti, arról inkább a szá
mok beszéljenek:

Házibajnokságon. Tenisz egyes: 3. Vas A ndor VII., 4. M erényi Miklós 
VII. Tenisz páros: 1. Járm ay Gusztáv VII.— (Járm ay Péter VIII.) 100 m. 
gyorsúszás: 1. Szeghy Ferenc VII. 100 m. mellúszás: 1. Vitéz Lóránt VII.

K ISO K-bajnokságon a hármas úszóverseny nyertese a gimnázium 
csapata, tag jai közt volt vitéz Bánk László VII., M erényi Miklós VII., 
Szeghy Ferenc VII., Vitéz L óránt VII. A jégkorong-verseny nyertese a 
gimnázium  csapata, tagjai közt volt: Járm ay  Gusztáv VII., Oláh János 
VII., Schm idt Gusztáv VII., Szeghy Ferenc VII., Vitéz Lóránt VII. 
A kézilabda bajnokságon a m ásodik helyezett a gimnázium csapata, 
tagjai közt volt Szeghy Ferenc VII.

* * *

Az egyik m agyar órán felm erült az a probléma, vájjon az Öm agyar 
M ária Siralom  vers-e, vagy nem. Rem port tanár úr azt állította, hogy 
igen. Ezzel szemben a következő órán Tarnay arra- az álláspontra helyez
kedett, hogy az bizony nem vers. Rem port tanár úr, úgy látszik, zokon
vette, hogy Tarnay az ő állításait kétségbe m eri vonni és m erészségét 
nem m éltányolva — leültette. A dolognak azonban ezzel nem volt vége, 
m ert Rem port tanár ú r még az év végén is m egkérdeze Dénes bará
tunktól, tud ja-e  már, hogy mi az Óm agyar M ária Siralom? (Egyes körök 
meggyőződése szerint Tarnay biztosra veheti, hogy érettségi téte lü l szin
tén ezt a kérdést fogja kapni.)

* * *

Egy másik m agyar órán Oláh felelt. A bibliafordításokról kellett 
beszélnie. János barátunk  — egyébként Rem port tanár ú r kedvence — 
el is kezdte m ondókáját és felsorolt egy pár bibliafordítót. Végül, m int 
érdem ei szerint legkiválóbbat, m egem líti Károly Gáspárt, a „nagy 
hum anista b ibiiafordítót” is.

A hatás egyébként ugyanaz volt, m int Tam ay em lített feleleténél.
Ha m ár nagyon benne voltunk az ismétlésekben, vagy m ás okok 

m iatt rossz volt a hangulat, m indig volt egy m entsvárunk, az angol ének-
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óra. Ilyen óra elején M argitay vagy Deckner felá llt és előterjesztette az 
osztály kívánságát; e rre  Endrődi tan á r ú r rendszerin t udvarias mosoly 
kíséretében elutasító  választ adott. Végül is azonban sokszor sikerült 
különböző érvekkel ráb írnunk  arra, hogy kérésünket teljesítse. T. i. m ár 
az óra elő tt m egbeszéltük a dolgot és gyengéd célzásként előre bekészí
te ttük  a harm onium ot, hogy legyen a „bérzongoristának” — Reinem ek 
— min játszania.

Az volt azonban a bökkenő, hogy egy bizonyos napon a VIII. osztály
nak ugyanakkor volt angol órája, m int nekünk és így az a szokás alakult 
ki, hogy amelyik osztály előbb teszi rá  a kezét a harm ónium ra, annál 
lesz az órán. Ez szépen m ent egy darabig, míg egyszer hogy, hogy népi, 
a V lll.-osok vérszem et kaptak és míg egy pár V II.-es békésen tolta a síp
ládát az osztály felé, nyolcadikos szabadcsapatok elragadták a kincset 
tőlünk és diadalm enetben vitték  magukkal. Igen ám ,! de a m ieink sem 
hagyták m agukat, segítséget hoztak és sikerü lt is visszakaparintani és 
az osztályba behozni. Az ellenség szintén csapatot gyűjtö tt m agának és 
haláltm egvető bátorsággal im m ár az oroszlánbarlangba —  a VII. osz
tályba — tö rt be. Időközben ugyan csöngettek, ez azonban nem zavarta 
a küzdő feleket és nagy harc fejlődött ki. Az osztályt elbarrikádoztuk,- 
a harm oniumot a katedra védelm e a la tt az osztály másik sarkában biz
tonságba helyeztük és így védtük ki a nyolcadikosok ádáz tám adásait. 
Váltakozó szerencsével folyt a küzdelem, míg egyszerre — Deus ex 
m achina — Jakabfi tanár ú r  félelmetes alakja tű n t fel az ajtóban és 
a nyolcadikosokat az osztályukba zavarta. Ez aztán eldöntötte a harm o- 
nium sorsát is, m ely így az egész órán a mi b irtokunkban m aradt.

* * *

Idei hajókirándulásunk szintén a váci Pokolcsárdába vezetett. —  
A nap a szokott módon te lt el, a hajón kártya, sakk, fagylalt, a szigeten 
evés, futball, stb. —  Ez alkalomm al azonban a kirándulás vezetője, 
szeretett osztályfőnök urunk, egy m eglepetéssel szolgált, szerződtetett 
ugyanis egy gram ofont, nagy csomó lem ezt és hozzávaló kezelőket és 
ezek egész nap kellem es szórakoztató zenével szolgáltak.

Visszafelé jövet azonban a fiúk rá jö ttek  a tánczene igazi céljára 
és sikerült a felsőbb fórum októl kiharcolni, hogy a VlII-osok táncolhas
sanak a fedélzeten. —  Csakham ar benépesült a táncparkett és egyszerre 
csodálatos módon m egszaporodott a nyolcadikosok száma is, úgy, hogy 
a végén az egész felsős társaság, no meg a tanárok  fiatalabb korosztálya, 
o tt forgott a kijelölt fedélzetrészen.

így vidáman te lt el a hajókirándulás és lélekben felfrissülve, testben 
pedig a legrosszabbra is elkészülve néztünk a bizonyítványkiosztás 
elközelgő napja elé.

. . .  Quid sit fu tu rum  cras, fuge quaerere . .  .



VIII.





A notesz még a kiránduláson, családi kö r- Vermes tan ár ú r epret eszik. (1941-es 
ben sem  nélkülözhető. (Dengelegi ta n á r  ú r hajókirándulás.)

feleségével. 1941-es hajókirándulás.)

Az éber Rem port ta n ár u ra t csak tisz
tes távolságból és osztálykönyvbeírás 
közben m erte lekapni a fényképész, 
ak inek  biztos keze még ezekben a vé

szes p illanatokban sem rem egett.
(1941—42-es tanév.)

Losonczi tan ár úr, kezében a notesz- 
szál, tiltakozik az ellen, hogy lefény

képezzék. (1941. szeptember.)





Szeptem berben, amikor m agabiztos mosollyal és még a nyárról 
visszam aradt jókedvvel akartunk  belépni tavalyi osztályunkba, ijedten 
hőköltünk vissza az ott zsivajkodó hetedikesek láttára. P adjaink  ú jra 
festésekor ugyanis ígéretet kaptunk osztályfőnök urunktól, hogy m ind
végig abban a terem ben fogunk m aradni. De csalódtunk, m ert mi is a 
hagyom ányos VIII-os osztályterem be kerültünk. Így ném elyek bizony 
szomorúan szem lélték az új terem  kopott padjait, de a vérbeli faragóknak 
rögtön felcsillant a szemük: „Nagyszerű! Ennyi vésés közt- m ár igazán 
nem  fog feltűnni néhány m agyaros m otívum , vagy havonként változó női 
név, sőt talán  még a rég tervezett Siegfried-vonalat is m egcsinálhatjuk.1

* * V

Az évm egnyitó ünnepélyen az Igazgató ú r szokás szerint külön beszélt 
az elsősökhöz és a nyolcadikosokhoz. De most, — alig akartunk  fülünknek 
hinni, —  a szokásos intelm ek és figyelm eztetések helyett dicséretet 

^kaptunk. Ám ulva hallottuk, hogy mi vagyunk a legjobb osztály, m ind 
tanulás (!) m ind pedig m agaviselet (!!) terén, s hogy a többi osztály vegyen 
rólunk példát. Tehát ünnepély u tán  m ind feltarto tt orral és k idüllesztett 
m ellel m entünk vissza az osztályba; csak széleslátókörű politikusaink 
suttogták kétségbeesetten: „Ezt jól kifogtuk! Most mi vagyunk a legjobb 
osztály, tehá t kétannyit kellett dolgoznunk, m int különben, s ha csak m eg
mozdulunk, az m ár súlyos fegyelmi vétségnek szám ít.“ És igazuk is volt, 
am it szám talan egyéb példa m ellett Dengelegi tan á r ú r helyettesítési órái 
bizonyítottak. G yakran kaptunk olyan dolgokért súlyos büntetést, am iért 
más osztályt még meg is dicsértek volna, hogy csak azt csinálták.

* * *

Az első napok kedélyes tervezgetésekkel teltek  el. Csak Lévius tan ár 
ú r próbált feleltetn i a tavalyi anyagból, (am it mellesleg fel is adott 
nyárra), de az ő igyekezete sem tudo tt a kísérleti stádium on tú lju tn i. 
Látván a felelők abszolút tudatlanságát, (akik m inden kérdésre bájos 
m osollyal és konok hallgatással „feleltek“), alaposan meg is m osta a 
lejünket, szokásos ékesszolásával: „Paplanfejű, kukac, pondró társaság, 
úgy látszik, a nyári esőzések teljesen begyöpösítették a koponyákat; há j- 
fejűek!“ Majd az efölött való derültségüket kifejezők ellen fordult, 
hasonlóan népies hangnemben: „A pusmogó különítm ény ott há tu l pedig 
szüntesse be a pöszmötölést és ne vigyorogjatok, m int a fakutyák!“

*  *  *

4
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Tehát rendben és m inden bonyodalom nélkül m egkezdődött a tanítás. 
Az egész tavalyi osztály együtt volt, új fiú sem jött. A tanár u rakat is 
viszontláttuk. Klaniczay tanár ú r ú jra  o tt ült olympusi nyugalm ával a 
katedrában, Endrődi tanár ú r u jja  ism ét figyelmeztetően lebegett az 
osztály felett, Levius tan ár úr m egint kedélyesen lóbálta lábait a kated
ráról, Jánossy tanár úr pedig szokása szerint megint gondterhesen járkált 
megszokott útvonalán, keresztben az osztályban, az ajtótól az ablakig. 
Csak Rem port tanár ú r nem siklott a padok között, kabátja  zsebébe 
süllyesztve kezeit és kedélyesen mosolyogva, közbe-közbe m egállva és 
figyelm esen szemlélve K ökénynek a falra  rajzolt m űvészi arcképeit, vagy 
G yárfás m ester fafaragványait; és nem  m ondotta él az egyik padnak dőlve 
tapasztalatait a deáktéri leányiskola előadásáról, különös tek in tette l o tt 
működő osztálytársainkra, miközben a szegény felelő véres verejtéket 
izzadva gondolkozott azon, vájjon illik-e neki most fo lytatni V örösm arty 
líráját, vagy inkább várja  meg, hogy a tan ár ú r abbahagyja előadását; 
m íg végül a tanár ú r kedélyes biztatással fordult felé: „Csak m ondja 
tovább nyugodtan, engem nem zavar.“ Rem port tan á r úr ugyanis katona 
volt, óráit K laniczay tan ár úr helyettesítette, kinél különösen Bánk bán 
szavalatai a ra ttak  osztatlan tetszést. Rem port tanár ú r csak néha jö tt be 
látogatni az iskolába: term észetesen egyenruhában. Ilyenkor az egész 
iskolából összecsődült diákok és tanárok tömege vette  körül.

Néhány hét m úlva azonban m ár leszerelt és visszajött közénk.

* * *

Év elején élvezet volt végigtekinteni az osztályon. M intha m indenki 
elhatározta volna, hogy rendes fiatalem berként fog viselkedni, tanuln i 
fog és osztálytársaihoz udvarias lesz. Ilyesféle párbeszédek hallatszottak: 
„Bocsáss meg kérlekalássan, hogy a lábadra léptem “. —  „Ugyan kérlek, 
nem  tesz sem m it“. De néhány nap múlva, m ikor m ár kissé összemeleged
tünk , és kezdtük m egúnni a „m intaosztály“ szerepét, a fenti párbeszéd 
lényegesen egyszerűbb lett: „Nem tudsz a magad lábán járni, te m arha?“ 
—  „Ügy kell neked, m inek rakod oda a lábad, te  hü lye“. Még néhány 
hasonlóan udvarias szó, m ajd tettlegesség, egym ásnak rohannak, csődület, 
belép a tanár úr, m indenki villám gyorsan a helyére, csak a két hős 
igyekszik diszkréten megfésülködni.

* * *

Az év elején voltak a tisztviselőválasztások a különféle ifjúsági 
egyesületekben. Nekünk, m int a legidősebb osztálynak kellett m inde
nü tt átvennünk a vezetést. Á téltük a korteskedés m inden izgalmát és 
gyönyörűségét. Az önképzőkör I. titkára  Koltai lett, a II. titk ár Bánk. 
Főpénztáros: Vas József és Polereczky. Benczúr-körben elnök Vitéz, míg 
Schm idt, Nagy Ernő és Gündisch a különböző fő-könyv-, pénz- és szer-
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tárosok, főjegyző M argitay. A Dal és Zeneeegyesület elnöke Bendes, fő
jegyző Vitéz, főpénztáros Bánk, főkönyvtáros Sommer.

» » *

T antárgyaink -alig változtak: a tavalyiak  közül megszűnt az egész
ségtan és a földrajz. Fájó szívvel nélkülöztük az igazgató ú r „m utatom “- 
ja it és anekdotáit. Az egészségtant azonban még jobban sajnáltuk. Ez 
volt az egyetlen óra, am elyre valóban nem kellett sokat készülni. Helyette 
új tárgyként kaptuk a bölcsészetet..

* * *

Különleges érdem eink és „jó m agaviseletünk“ ju ta lm ául engedélyt 
kaptunk a felsőbb fórumoktól, hogy szokásos őszi osztálykirándulásun
kat idén is m egtarthassuk, annak ellenére, hogy nyolcadikosok vagyunk.

Eleinte elvi jelentőségű viták folytak, hogy mely napon m enjünk. 
Akiknek a latin-történelem  volt a gyöngébb oldalGk, a szombatot java
solták, míg a szám tan-fizika „pártiak“ inkább a szerdai napot szerették 
volna. Végül az osztályfőnök úr döntötte el a vitát: „Ha szombaton szép 
idő lesz, m együnk“ — m ondotta. Mivel pedig nagyon precíznek és ha tá
rozottnak akart látszani, a „szép idő“ fogalm át pontosan meg is ha tá
rozta: „Szép idő akkor van, ha reggel fél nyolckor nem esik“ .

Az idő azonban kifogott ra jtunk : hét óra huszonöt percig szakadt a 
kérdéses reggelen az eső, m ajd elállt, hogy pont 7:35-kor annál nagyobb 
erővel törjön ki. Ezek után  senki sem tudta, m együnk-e vagy nem. 
Hatalm as reggeli körtelefonálások eredm ényeképpen a legtöbben, félve 
az esetleges büntetéstől, bejöttek  az iskolába, de kiránduláshoz öltöz
ködve; sok vattában ta rto tt „m am a kedvence“ nem is feltételezve, hogy 
esőben kirándulni m ehetünk, „civilben“ jött, míg a bátrabb és értelm e
sebb fiúk (és akik a kirándulás rem ényében nem  készültek el semmiből), 
kim entek a gyülekezőhelyre, a hűvösvölgyi villamosvégállomásra.

Hogy az órákat semm iképpen se lehessen m egtartani, az in terná- 
tus, Bánk vezetésével, elkezdte a kirándulóruhában iskolába jö ttékét 
kitereln i a Hűvösvölgybe. Ekkor szerencsétlenségükre Endrődi tanár 
ú rra l találkoztak a kapuban, aki őket azonnal visszakergette. A k irán
dulásra  vonatkozó kérdésekre diszkréten mosolygott, m ajd egy m iniszter- 
elnök titkolódzásával azt a dodonai k ijelentést tette , hogy „m inden meg
oldódik“, de „civil“-ruhájából a kirándulás biztos elm aradását olvasták 
ki. Végül, m iután titokzatosságával a kedélyeket kellőképpen felcsigázta, 
bejelentette, hogy m e g y ü n k  kirándulni, és három negyed órát adott a 
társaságnak, hogy m enjen haza és öltözzék át. Végeredm ényben tehát 
—  m eglehetősen kalandos előzm ények után  — elindulhattunk a Virágos
nyereg felé, fél kilenc helyett tízkor. Azt, remélem, mondanom  sem 
kell, hogy e nap előtt m integy három  hétig állandóan gyönyörű, napos

4*
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idő volt, s mi akkor akartunk  m enni kirándulni. A tanár ú rnak  azon
ban, állandó unszolásunk ellenére is, sikerü lt a kirándulást addig halo
gatni, amíg az esős időjárás beköszöntött.

A Virágos-nyergen azután „Nemzetek labdáját“ és hadijátékot já t
szottunk, kivéve egyeseket, akik a kártya  ördögének hódoltak. A szem
füles tanár ú r azonban ham arosan észrevette őket, lecsapott rá ju k  és 
elkobozta a „zsugát“ . Magától értetődik, hogy m ihelyt elfordult onnan, 
új „pakli“ kerü lt elő és tovább folyt az izgalmas játszm a. De nem  
sokáig, m ert az eső rövidesen hazakergetett bennünket, nagy öröm ére 
azoknak, akik a leánygim názium  tánctanfolyam ára akartak  menni. U tunk 
egy részét szakadó esőben te ttük  meg, de ha a datin órára gondoltunk, 
am ely a kirándulás m iatt elm aradt, csak „lágy zephirek sím ogatásának“ 
tetszett az eső, és „bársonyos pázsitnak“ a bokáig érő sár.

*  *  *

Az izgalmas politikai és hadi esem ények rányom ták bélyegüket az 
osztály hangulatára is. Tízpercekben csoportok alakultak, különösen a 
térkép  körül, és részletesen m egvitatták a helyzetet és a front várható  
eseményeit.

December 12-én a keleti frontról visszatérő gyorshadtest ünnepé
lyes fogadtatására vonult ki az iskola. Több, m int három  óráig tarto tt, 
amíg a rengeteg páncélkocsi, harckocsi, gépkocsi, löveg, légvédelmi gép
ágyú és sok egyéb egység elvonult előttünk. Az osztály term észetesen 
hatalm as szavalókórusként adott kifejezést lelkesedésének, különösen 
nagy éljenzés fogadta a sok, lelőtt repülőgépet jelentő, fehér csíkot viselő 
légvédelmi ágyúkat. Közben felderítő-, vadász- és bom bázórajok kering
tek felettünk.

E felejthetetlen  élm ény még sokáig élt bennünk, és jóidéig beszél
getés tárgya m aradt az osztályban.

* * *

Januárban  három szor is kivonultunk külföldi diplom aták elé. 
Az eset osztatlan és általános öröm et ke lte tt az osztályban, m ert körül
belül kétórai sorfalállás után hazaengedtek bennünket.

Háborús korban élünk. Ez meglátszik a padokon is. A női nevek 
és nyíllal á tlő tt szívek helyét ugyanis sok helyen a haditechnika leg
újabb vívm ányai foglalták el. Korszakalkotó jelentőségű volt ezen a 
téren  Uluf találm ánya, aki a papírból kivágott m odelleket finom an és 
pontosan bevéste a padba, m ajd az egészet bekente k rétaporral és 
letörölte: ezután m ár csak a vonalak m aradtak fehérek és így a rajz 
gyönyörűen ragyogott. Különös buzgalom mal vésték a különböző repülő- 
géptípusokat; a befej ezetlenségében is hatalm as m ű azonban Uluf tor- 
pedórom bolója volt.
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Az in ternátus pedig hatalm as tengeri csatát vívott 120 egységből álló 
papírhajó-flottájával. A küzdelem  olyan heves volt, hogy azt még a 
tan ár bejövetelére sem hagyták abba.

*  *  *

A korm ány a szállítási nehézségekre való tek in te tte l m inden a fő
városban lévő iskolában egyhetes szénszünetet rendelt el. Ez, sajnos, 
nem  vonatkozott ránk, m ert a tanári kar úgy döntött, hogy tovább tanít. 
Az osztályban nagy volt a kétségbeesés, amit csak az a tanári körökből 
származó h ír m érsékelt, hogy a szénszünetet amúgy is levonták volna a 
húsvéti vakációból. Reggelenként irigykedve néztük azokat a boldog 
diákokat, akik hatalm as siléceket cipelve m entek a hóborította hegyek 
felé, míg m inket a latin  régiségtan kevésbbé áhíto tt örömei vártak.

Az elm aradt szünetet igyekeztünk kisebb „szórakozásokkal“ pótolni. 
Ilyen volt az is, am ikor Hugó karvastagságú jégtömbökkel jelent meg 
az osztályban — ő eufem isztikusan jégcsapoknak hívta őket — s köz-' 
p rédára  bocsájtva, m egelégedetten szem lélte a jégcsapokkal vívó és 
dobálódzó ifjúságot. Csakham ar annyira szétaprózódott a jég, hogy nem 
lehetett vele verekedni. Ekkor a kis darabkákat egymás nyakába dug- 
dostuk, s m ikor ezt m eguntuk, teletöm tük vele Engel cipőjét. Mikor 
azután a tornaóra végeztével fel akart öltözni, s fel akarta  húzni olvadt 
jéggel teli cipőjét, az egész osztály guru lt a nevetéstől. így élveztük mi 
a  tél örömeit.

*  *  *

Az A rany János-körben az idén osztályunké a főszerep. Lássuk, 
hogyan fest egy önképzőköri ülés a hum orista Apuci szerint:

A Tanárelnök ú r elfoglalja helyét. Jelen  vannak még az elnökön, 
alelnökön, másodelnökön, főjegyzőn, jegyzőn, aljegyzőn és segédjegy
zőn kívül, a tisztikar egyéb felesleges tagjai, úgym int az I. főtitkár, 
II. főtitkár, III. főtitkár, I. titkár, II. titkár, III. titkár, I. a ltitkár 
II. a ltitkár, III. a ltitkár, továbbá a fő-, közép-, al- és m ellékkönyvtáro
sok, valam int ugyanez pénztárosban. Nem hiányoznak az aktiv és pasz- 
szív tagok, a hátsófertály  pusmogói sem.

Elnök: „Jobb dolgom nem  lévén, az ülést m egnyitom !“
Ezután az első mű következik, m ajd egyik osztálytársunknak, Leg

első György-nek, akit m indnyájan jól ism erünk, bírálata.
(Legelső György saját súlyos egyéniségének teljes tudatában fellép 

a  történelem  színpadára.)
L. Gy.: „A tisztikar nagyon is érthető  és fölöttébb szerencsés válasz

tása  folytán, rám  háru lt az a fontos feladat, hogy ennek a szavalatnak 
a gyatraságára felhívjam  gyengébb szellemi képességű társaim  figyel
m ét. Hogy m iért nevezem gyatrának, azt az alábbi két indokkal tartom  
szükségesnek megvilágítani. Ad egy azért gyatra, m e r t . . .  ő ő . . .  ugye,



nekem  nem tetszik. Ad kettő az előadás, valljuk meg őszintén . . .  őő . . .  
szintén gyatra  volt.“

„Minden szempont figyelem bevételével. . .  öö . . .  két javaslatot szán
dékozok előterjeszteni: a a a a . . .  szavalatra elvetést ajánlok, a b írá la tra  
v iszo n t. . .  ö ö .. .  közism ert szerénységem  tiltja, hogy . . .  öö . . . Nobel- 
d íjnál nagyobb elism erésre tartsak  szám ot.“ (M éltóságteljesen elvonul.)

Elnök (óvatosan): „Hozzászólás van?“
Ezután a hozzászólások következnek, különösen kitűnik  Rettenetes 

Iván, m ajd Gyula, a Cáf.
Gyula, a Cáf (feláll): „Cáfolom először is azt az állítást, hogy ez 

Vers. Hogy m ennyire nem vers, azt bizonyítja az is, hogy csak a sorok 
vége rím el, az eleje nem. Tehát tulajdonképpen ez félrím ű szabadprózá- 
lás. Cáfolom Legelső Györgynek azon kijelentését, hogy ez gyatra  vers. 
Ez igenis kitűnő vers. Ezt bizonyítja az is, hogy a sorok Vége kitűnően 
rím el. Cáfolom Rettenetes Iván kijelentését, továbbá cáfolom a saját 
k ijelentésem et és cáf . . . “ (lefogják).

Ezután még néhány hasonló jelenet u tán  az
Elnök (feláll): „Több tárgy, Isten kegyelméből nem lévén, az ülést 

— előre m egfontolt szándékkal elkövetett emberkínzás vétsége m iatt — 
egy hétre bezárom “.

H át körülbelül így festettek  az önképzőkör ülései; de nagyszámú 
poéta-osztálytársunkról sem szabad m egfeledkeznünk, akik a kör sze
rencsétlen tagjaiban vélték közönségüket megtalálni, és em iatt nyakra- 
főre ontották verseiket, m elyekről talán  elég lesz itt anny it említeni, 
hogy volt közöttük néhány jó vers is. (Ezt amúgy is m indenki m agára 
fogja venni.)

* * *

M ottó: „ T a n í t á s  b e f e j e z t é v e l  k é s e d e l m e z é s  n é l k ü l  
t á v o z z é k  a z  i n t é z e t b ő l ”.

(Fegyelmi szabályok. 15. p.)

Levente után, úgy három  óra tájban, k im erültén öltözködünk az 
osztályban. Izzadt, éhes, fárad t a társaság; olyan lustán  és álmosan mo
zognak, hogy az em ber kételkedhetik  benne, vájjon el tudnak-e hazáig 
vánszorogni.

Undorító unalom m indenütt, m ikor egyszerre hirtelen  kedélyválto
zás áll be. E kedélyváltozásnak oka pedig semmi egyéb, m int Engel 
harisnyája, am elyet valaki —  maga sem tudja, m iért — felkap és a 
hátsó sarok felé hajít. Ez az önm agában véve jelentéktelen  te tt azonban 
óriási hatást vált ki. M intha e lfe le jte tték  volna, hogy m ár hét órája van
nak az iskolában, egyszerre ha tan  is rohannak Engelhez. Holm ija najgy 
kelendőségnek örvend: villám sebesen ragadják el nyakkendőjét, ingét, 
lenge m agyarját, sőt, hatalm as bakkancsát is. Több ruhadarab ja  nem 
lévén, kénytelenek még a szem étkosarat és egyes táskákat is működésbe
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helyezni. Rendkívül vidám an folyik a játék, teljes lelkűket adják bele 
egy dobásba, és tiszta szívből élvezik azt az árta tlan  örömet, am it a jó  
célzás eredm ényeképpen az osztálytársak fején koppanó tárgyak  okoz
nak. M int egy nagyforgalm ú repülőtér fele tt a gépek, úgy cikáznak az. 
ingek, harisnyák, táskák és egyéb jószágok a levegőben, kivéve Engel- 

. nek a m ár előbb em lített cipőjét, mely inkább ágyúgolyóhoz hasonlít, 
különösen m ikor pályája végén hangos csattanással csapódik be a táb
lára. Onnan a dobogóra hull, míg valami jó lélek felkapja, és tovább 
hajítja. E lhajítja, nagyjából a tömeg sűrű je felé, m int Toldi Miklós azt 
a bizonyos malomkövet:

„Repül a nehéz cipő, ki tudja, hol áll meg .v .“
Bizony, ki tudja. Legalább is Aszkéta nem tudta. M ert honnan is 

sejtette volna, hogy az éppen az „Antiquae urbis pars“ című művészi 
kép közepén fog m egállani („tanár ú r kérem , én hiányoztam , am ikor a 
vízszintes hajítás pályaegyenletét ta n u ltu k . . .). Éppen a kép közepén, 
valam ivel a Capitólium a la tt vágódik be a bomba. Az üvegtörm elékek 
csörögve érik el a padlót. E rre m ár az osztály extázisa tapsviharban 
tö r ki és az ügyes dobót vállukra emelik. Sőt még m agasabbra és o tt 
is akarják  hagyni. Eleresztik a legjobb szándékkal, de Aszkéta ahelyett, 
hogy fentm aradna, leesik és tapogatja hátát. De m inek is kellett annak 
az iz é . . . K eplernek azt a gravitációt feltalálnia.

A lábbeli azonban még tovább fo ly tatja  pályafutását, s am int a 
m adár száll ágról-ágra, úgy repü l az is kézről-kézre, egyre sebesebben 
és egyre inkább veszélyeztetve a közbiztonságot. Élénken figyelik és 
igyekeznek elugrani előle. M indenki csöndben azt kívánja m agában, 
hogy ha m ár valakit el kell találn ia a cipőnek, az inkább a szomszédja 
legyen, és ne ő. Egyedül Tomcsányi nem  törődik vele; ő öltözködni 
akar, őt hagyják békében; kijelenti, hogyha őt eltalálnák, Isten legyen 
irgalm as a cipőnek, m ert azonnal k ihajítja  az ablakon. Term észetesen 
ezután m ár valósággal vadásznak rá, míg végül sikerül eltalálni. Elönti 
a méreg. A többiek érdeklődve figyelik az esem ények m enetét és „no, 
dobd ki m ár“ kiáltásokkal buzdítják. Az ablakhoz ugrik, megcsóválja 
feje fele tt a cipőt, de ekkor erőt vesz ra jta  a józan m egfontolás és bölcs 
önm érséklet és ezért — kiny itja  az ablakot és csak a ny ito tt ablakon 
dobja ki az átkos cipőt. Igaz, hogy erősen és messzire, de a többiek 
nincsenek vele megelégedve. Szerettek volna még egy üvegbetörést látni.

A cipő elvesztésével m ár csak a szem étkosár forog közkézen, 
tekintve, hogy a ruhadarabokat tulajdonosaiknak sikerü lt jórészt meg
m enteni. Igaz, hogy a kosár rendkívül hasznos portéka. Ha m eguntuk 
dobálni, úgy is használhatjuk, hogy Dombora fejére húzzuk. Az ilyesmi 
term észetesen sohasem m egy egy kis verekedés nélkül. Minden sarok
ban kisebb-nagyobb nézeteltéréseket „tárgyalnak“, kivéve egyetlen 
csoportot, amely a lehető legideálisabb egyetértésben dolgozik azon,
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hogy egy kalapnak olyan alakot kölcsönözzön, hogy szakértő se tudjon 
rájönni annak kalap m ivoltára.

Az osztályterem  pedig kezd egyre csatatérszerűbb jelleget ölteni. 
A padok elráncigálva helyükről, m indenütt krétanyom ok (majd éppen 
k rétával nem fogunk dobálódzni), kivéve a katedra oldalát, ahol láb
nyom ok vannak. Azért az oldalán, m ert olyan helyzetbe hoztuk, hogy 
az oldala volt felül (gyengébbek kedvéért: felfordítottuk); itt-o tt még 
néhány, eddig m eglapult alsó és felső ruhanem ű, felism erhetetlen álla
potban; az „Antiquae urbis pars“ üvegcserepei egyenletesen elszórva; 
a padokon ugráló és vadul, de annál ham isabban éneklő alakok tömege; 
s ki tud ja, hogy fél óra m úlva m ár nem  az első emelet falából kihúzott 
tég lákat vagdostuk volna egymás fejéhez (tekintve, hogy addigra a 
m ásodikem eletiek m ár elfogytak volna), ha nem  száguld be valam i fele
lőtlen rém hírterjesztő azzal a félelm etes újsággal, hogy Lajos tan ár úr; 
Réz tan ár úr, vagy a Diri, vagy valam i hasonló magas (és az iskolát 
féltő) potentát e rő ltete tt m enetben közeleg az osztály felé, hogy a fel
d ú lt romok között rettenetes tetem rehívást rendezzen; m ert erre a hírre 
az osztály, együttesen és egyénenként, pánikszerűen és sebesen, de annál 
halkabban, elpárolgott a terem ből és m indenki igyekezett társa it meg
győzni arról a napnál is világosabb tényről, hogy ő nem csinált semmit, 
ille tve azonnal csöngetés u tán  eltávozott.

És ha a vészhír való le tt volna és valam elyik a fenti rettenetessé
gek és hatalmasságok közül valóban behatolt volna az osztályba, az 
alig fél perccel azelőtti fülsiketítő zaj helyett m indenütt m éla csenddel 
párosu lt rom okat és a pusztulás csalhatatlan jeleit ta lá lta  volna, mely 
rom ok fölé egyedül csak Engel—Pézsma alakja m agasodott ki, m int az 
élő világ egyetlen, de félcipős képviselője; egyedül állott, m int egykor 
N éró —- K arthágó rom jai felett.

* * *

Ahogyan tavaszodott, egyre erősödött az érettségi hangulat. Egyes 
tanárok  kiadták m ár a tételeket, mások pedig sürgetésünk ellenére sem 
voltak erre  hajlandók. A m egtanulandó anyag folytonosan növekedett, 
H usvét u tán  a V29-es kezdést felválto tta  a 8.10-es. Ezt sokan nehezen 
szokták meg, úgyhogy az első héten állandóan volt négy-öt későnjövő. 
Hogy m ennyire örvendtek ennek a tanár urak, azt hiszem, nem  kell 
külön mondanom. Űj és színes pont volt azonban a reggeli torna. Ez a 
„reggeli to rna“ a 10.45-ös félórás szünetben kerü lt lebonyolításra, s leg
alább félórát kelle tt volna tartan ia. Így értesültünk Mikó tan ár úrtól. 
De az ilyen szünetet bűn nem  teljes m értékben kihasználni. M ert ennyi 
idő a la tt például egy teljes latin  verset, egy fejezet ném et nyelvtant, 
vagy öt oldal fizika jegyzetet lehet m egtanulni — még akkor is, ha az 
em ber tornázik egy ideig. Ezért azután bevezettük a gyorsított tornát.



Levius ta n ár ú r feleltet. (1940—41-es tanév.)

' Levius ta n á r  úr, a nagy varázsló. 
(1940—41-es tanév.)

Koch igazgató ú r és Peskó tan ár ú r 
megbeszélése az udvaron. (1941.)
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A gyakorlatokat olyan sebesen végeztük el, hogy szinte nem is volt 
érdem es belekezdeni, m ert addig m ár végük is volt. Ehhez járu lt még 
a gyakorlás racionalizálása is. Tízszer t. i. biztosan csak azért kell el
végezni az egyes gyakorlatokat, m ert a tanulók különben elfelejtenék 
őket. De mi m ár nyolcadikosok vagyunk! Ilyen bölcs urak pedig rövi- 
debb idő alatt, és főleg kevesebb gyakorlással is m egtanulják azt a pár 
mozdulatot. E módszer segítségével elértük azt, hogy bár többnyire az 
utolsók között érkeztünk  az udvarra, mégis elsőkként távoztunk onnan. 
Távozásunk is az osztály által megszokott ünnepélyes keretek  között 
folyt le. Nagy Iván szakaszparancsnokunk harsány vezényszavára meg
indultunk  az osztály felé, útközben a „Royal bú to r“ kezdetű örökszép
ségű és vérpezsdítő harcidalt énekelve.

Sajnos, káros visszahatást szült ez az akciónk. Néhány nap m úlva 
igazgatói ukáz tilto tta  el az éneklést felvonulás közén. Ez még nem volt 
olyan óriási baj. Az igazi baj ott volt, am ikor a to rna tanár urak  behatóan 
kezdtek érdeklődni az általunk  propagált és bem utato tt racionalizált 
gyorstorna iránt. Vizsgálatuk eredm ényeképpen úgy döntöttek, hogy 
végezzük el mi is tízszer a gyakorlatokat. Zúgva-mcrrogva, de belenyu
godtunk. Hanem  am ikor a többiek dísztornagyakorlatokat kezdtek 
tanulni, fellázadtunk. Mi m ár urak  vagyunk, buzgott bennünk az ön
érzet, s nem „dísztornázunk“. Ebbe Mikó tan ár ú r is belenyugodott, s 
így mégis előbb vonultunk le az udvarról, m int a többi osztály.

* ■ * *

Elérkeztünk lassan a nyolcadik végéhez. Közben átvészeltünk néhány 
főigazgatói s efféle látogatást, am elyen különösen fizikai tudásunkkal 
tűn tünk  ki. M inden tan á r úrtó l elbúcsúztunk az utolsó óráján. Kisebb 
„paláverezés“ u tán  m egállapodtunk, hogy ki kicsodát fog búcsúztatni. 
Kedves filozófia tanárunkat, Losonczi tan á r urat, T arnay Dini búcsúz
tatta , Grünvalszky tan á r u rat Tóbik, Jánossy tanár u ra t Merényi, Rem- 
port tanár u ra t verssel búcsúztatta Beck. Elhangzott egy latinnyelvű 
beszéd is, m ellyel D eckner búcsúzott K laniczay tan ár úrtól. Bánk beszélt 
Levius tanár úrhoz, Endrődi osztályfőnök urat pedig M argitav búcsúz- 
ta tta  el. s j

Csütörtökön, m ájus 7-én, a ballagás napján, feivirágozva várta  az 
osztály a lakóit. Reggel még egy csoportkép készült rólunk, azután 
néhány óra még —  tanár urak az érettségiről m agyaráznak, 
nyugtatnak bennünket —  s itt az elválás pillanata, a ballagás. Kettes 
sorokba állva m entünk végig az iskolán. (A szülőket nagynehezen lehe
te tt csak eltávolítani az osztályból és a folyosókról, de azután ez az 
akadály is elhárult.) Az elsőemeleti hősi em lékm űnél m egálltunk, v. Bánk 
m ondott beszédet, m ajd ism ét belekezdtünk a régi ballagónótába s m én-
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tü n k  tovább. Az udvaron m ár o tt á llt az egész iskola: diákok, tanárok. 
A diákság nevében a hetedikes G yapay m ondott néhány szót^ Az osztály 
nevében M argitay búcsúzott el beszédében az iskolától. Koch igazgató 
ú r és Endrődi osztályfőnök u runk  szóltak hozzánk. Himnusz. És azután 
Vége a ballagásnak . . .  És vége a középiskolai éveknek, vége ennek a 
nyolc évnek . . .

Gyorsan folytak le az osztályvizsgák, s m ár itt is volt az írásbeli 
érettségi. 15-én a m agyar írásbeli, 16-án a latin, 18-án a ném et, 19-én 
a görög. Tételek: „Mely m agyar költők (írók) hato ttak  leginkább tel
kem re és m ivel?“ ; C. Tacitus „H istóriáé“ I. könyve, 2. és 3. caput; Dik- ’ 
tá lt m agyar szöveg Tessedik Sámuelről. Négy terem be osztottak szét 
m inket rendiség szerint s ez ném ileg m egingatta az osztály lelki egyen
súlyát, mégis átm ent m indenki, s senkit sem tilto ttak  el a szóbelitől.

23-án volt a tanulm ányi verseny. Az osztályból indultak  M argitay 
(magyar), Deckner (latin), M erényi (történelem), Szemere (matem atika), 
Gündisch (fizika), Tomcsányi (term észetrajz), Engel (földrajz), Fürst 
(rajz). Eredm ényképpen kilenc pontot szerzett az iskola M erényi (4 p.) 
és Tomcsányi (5 p.) jóvoltából.

A szóbeli érettségi jún ius 1-től 8-ig tarto tt. A bizottság elnöke Wolf 
nagy tiszteletű ú r volt, a korm ányt Marcsek igazgató ú r képviselte, a W er- 
bőczy-gimnáziumból. Az érettségin a legtöbb tanár ú r igyekezett segí
teni a diákoknak és a rra  törekedett, hogy a drukkolást megszüntesse. 
Levius tanár ú r já r t elől ebben jó példával, aki actedron-törm elékkel 
ta r to tta  jól a diákokat. Felelés elő tt pedig, am int ránézett az ember, s 
m eglátta  mosolygós arcát, m egnyugodott, s még a legkevésbbé tudós 
diákok is úgy fújták  a téte lt, m in tha egész életükben csak szám tant és 
fizikát tanultak  volna. K edvességéért és azért a verejtékes m unkáért, 
m ellyel belénkcsöpögtette az anyagot négy éven át, fogadja ism ételten 
az osztály hálás köszönetét. A m ásik üde pont Rem port tanár ú r volt, 
aki angyali türelem m el viselte el a m agyar írók sorozatos sértegetését, 
s azok életrajzi adatainak m egham isítását, pedig mi egyszer-m ásszor m ár 
kom olyan féltünk attól, hogy felpattan  és megvédi a szegény halo ttat 
tőlünk. Ez azonban nem következett be, csak enyhe fejcsóválások jelez
ték a felelőnek azt, hogy ellenséges vizekre tévedt. A latin  feleletek a 
várakozásnak megfelelően, elég „változatosan“ zajlottak le. A rettege tt tö r
ténelem  érettségi meglepően sim án zajlott le, bár ebből a tárgyból bukás 
is volt. Jánossy tanár ú r teljes tárgyilagossággal hallgatta  a felelőt, s 
m érhetetlen  nyugalm a többnyire á tte rjed t a felelőre is, aki nem  egyszer 
olyan kérdésekre felelt meg jól, am elyekről eddig azt sem tudta, hogy 
léteznek. Voltak persze olyan esetek is, amikor a diák ötölt-hatolt, s 
ilyenkor a segítésnek szánt kérdés csak mégjobban belezavarta a felelőt 
a m ondanivalójába.
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Eredm ényhirdetés 8-án d. u. 4 órakor volt. bizonyítványkiosztás 
10-én déli 12 órakor.

* * *

1942. június végén volt az új Európa ifjúságának első nagy szellemi 
találkozója Firenzében. 14 nemzet ifjai közt a m agyar leventék is meg
jelentek, hogy népük k u ltú rá já t képviseljék. A 6Q főnyi csapatba, m elyet 
10.000 levente közül választottak ki, egyik osztálytársunk, Hódos Frigyes 
is beju to tt s ha bárm ily  kis m értékben is, de része volt abban a nagy 
sikerben, m elyet leventebajtársaink  m űvészeti teljesítm ényükkel és 
fegyelm ezett fellépésükkel az európai ifjúság előtt aratlak .

S

v



Igaz történetek az bölcs vének tanácsáról és az igazságos 
Lajos kerálról minden igazhitűeknek okulására.

Történe vala az Ü rnak  MCMXLII. esztendejében, hogy egy kis 
gyerm ek egy Vitézzel incselkede és őt hátul el-, m egrugdosta vala. Az jó 
Vitéz sokkal erősebb vala, kinek neve Virágh vala, és ezért monda vala 
nékie: M iért bántol engem et? M egkeserülended. Ám az Virágh nevete 
vala az Vitéz beszédin, m ondván nékie: Te énnékem  nem  árthatok Ha 
az Vének Tanácsa elé vonszolsz engemet, az bölcs Vének tégedet kinevet
nek, hogy ettől a szegény zsenge kis Virághtól félnél. Ám ha bántasz, én 
vonszollak téged az Vének elé, és iszonyúan fogsz lakolni, m ert az szegény 
zsenge Virághot bántani merészeléd. Az jó Vitéz hallá az Virágh beszédit, 
ki meg nem szűnt vele incselkedni őt rugdosván, és éktelen haragra 
gerjedve nem tuda tovább parancsolni indulatjának  s az Virághot dere
kasan helybenhagyta vala. És az Virágh az Vének Tanácsa elé járula, 
keserves szavakkal panaszkodván, hogy az Vitéz őt m egverte lett volna. 
Az jó Vének összenézének és az Vitézt elővonszoltatva mondák néki 
iszonyú haraggal: „Elvetem ült lator, te, eme szegény gyám olatlan gyer
m eket m eréd bántan i“ . És általadák az hóhérnak, ki az íté le te t megtevé.

Történe vala ugyanezen esztendőben az jó Lajos kerál udvarában, 
hogy egy Latinus vitéz, kinek neve Caesar vala, az kerál parantsa ellen 
szólalá. Az kerál m eghallá az szót, de úgy gondoló, hogy azt egy m adjar 
Vitéz ejté. Ám az Caesar ezeket m eglátván, az kerál elé já ru la  ilj szókat 
m ondván, kerál, eme jó Vitéz ártatlan , enmagam valék az, ki ellened 
szóla. Imigyen az jó Lajos kerál megtudó, hogy az Vitéz nem követe el 
bűnt és ezért im igyen m onda új ítéletet: kedves Vitézem, látom, hogy 
te  á rta tlan  vagy. Az béljeget azért rád  sütöm. És reá  süté az béljeget, 
m in az Vitéz iszonyúan szenvede, és atyja, ki m eglátta az béljeget, ugyan
csak m egbünteté. Az jó Lajos kerál mosolyga és eképpen szóla: mon
dottam  vala, jobb a nem  igazat tűrni, m intsem  azt tselekedni. ö rvend j 
Vitézem, m ert neked az jobb ju to tt. Imigyen tőn igazságot az nagy 
Lajos kerál.



A Tarka-est tervének szomorú és kalandos története.

Ne tessék azonban azt hinni, hogy időnket az iskolában csak hiába
valóságokkal tö ltö ttük. Dolgoztunk mi kérem  /komolyan is, mégpedig a 
legpontosabb m unkam egosztás szerint. Egyesek anyagot szolgáltattak e 
kis emlékkönyvhöz, különféle diákcsínyek és m egörökítésre érdem es 
szamárságok form ájában, mások pedig lejegyezték ezeket. Mikor aztán az 
anyag m ár körülbelül együtt volt, valaki úgy kíváncsiságból elm ent egy 
nyom dába és m agabízóan — tudva, hogy az osztálypénztár 300 pengője 
áll mögötte —  m egkérdezte, m ennyibe is kerü l a „m ű“ kinyomatása? 
Azonban alaposan leesett az álla, m ikor m eghallotta, hogy kereken 1500 
pengő szükséges hozzá. Másnap az iskolában sietett elujságolni a vész
hírt. Tüstént összeült a kupaktanács, ahol a legfantasztikusabb tervek 
m erültek fel; végül abban egyeztünk meg, hogy „tarka est“-et kell ren 
dezni az em lékkönyv javára. Az osztályfőnök ú r előzetes engedelmével 
azonnal m unkához lá ttunk  és csakham ar kész m űsortervezetet n y ú jto t
tunk át Endrődi tanár úrnak, aki azt a tanári konferencia elé terjesz
tette. A koferencia engedélyezte ugyan a „ tarka  est“-et, de csak a félévi 
szünetben és délelőtt, indokolás: fűtési nehézségek. Így term észetesen 
nem volt érdem es m egtartani, hiszen mi kasszasikert akartunk. Másnap 
ez a gyászkeretes szöveg jelent meg az osztály ajtaján:

G y á sz je le n té s .

A tanári gondviselés végzésétől porig sújtva, fájdalom tól 
m egtört szívvel jelentjük, hogy a hetek  óta szívünk m inden 
aggodalm ával és szeretetével várt egyetlen „Tarkaestikénk” 
hosszas és kínos vajúdás u tán  f. hó 13-án d. e. V2 I I  órakor 
„Délelőtti m atiné” form ájában halva született. M ár előre is 
szívünkhöz nő tt „Estikénk” soha el nem  m úló emlékének em
lékkönyvi m egörökítéssel fogunk áldozni.

Gyászolják: az egész VIII. o. m in t szülők és Dr. Endrődy 
Frigyes m int keresztapa.

M emento móri!
A tanári testü le t külön konferenciája, 

m int tem etkezési vállalat.
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A gyászjelentés ígérete szerint most röviden közöljük a m űsort:

1. Az előadást Vas József kobzos stílusban írt beköszöntője kezdte 
volna.

2. Novák Cézár: „Miből lesz a cserebogár, avagy m ire .ju to ttu n k ?“ c. 
bohózata.

I. szín: (I. osztályos tanterem ; padok rövidnadrágos fiúkkal; a fiúk 
h á tra te tt kezekkel ülnek, egyik kezük a száj előtt. —■ A táb lánál lévő 
vigyázó  időnként egy-egy nevet hangosan bemond és fe lír  a táblára. A fo
gasokon m iniatür-m éretü  kabátkák és sapkák lógnak; kínos rend és 
fegyelem.)

Tanár (belép).
Vigyázó: Vigyázz! (osztály feláll.)
Tanár: Leülni! (beírja az osztálykönyvet, közben ném a csend.) Kik 

hiányoznak? (a hiányzók szomszédai felállnak, sorban és rendben  bemond
ják  a hiányzókat.) Mi ez a zúgás? Olyan fegyelm ezetlenek vagytok, hogy 
vissza kellene m ennetek az elemibe! Már nem  vagytok gyerekek, érett 
fiatalem berek vagytok, tudnotok kellene viselkedni! Szégyelhetitek ma
gatokat! . . . H alljuk, mi volt m ára a lecke?

Diák (feláll): M ára a lecke a latin  m ondat szórendje volt.
Tanár: H át jöjjön ki fe le ln i. . . Y. (búgás: Y hiányzik.) akkor . . . X.
X  (kimegy): A latinban  a m ondat élén az alany, végén pedig az á llít

m ány szokott állani.
Tanár (közbekiáltva): Nem az érdekel, hogy szokott, vagy nem  szokott, 

hanem  hogy ott áll-e vagy nem?
X: De tanár ú r kérem , a nyelvtankönyvben . . . *
Tanár: Engem nem  érdekel a nyelvtankönyv, az elavult, a latin 

nyelvnek ma m ár egészen más nyelvtana van, m int volt a könyv írása
kor . . . izé . . .  szó v a l. . .  illetve . . .  ne azt a nyelv tankönyvet tanuld, 
hanem  azt, am it én mondok! Hogyismondjam, szóval m áskor készülj ren 
desen. Elég, helyre mehetsz.

X  (bőgve): Tanár ú r  kérem , ne tessék nekem  négyest adni, nekem  
még sohasem volt négyesem, otthon a m am ám  nagyon meg fog verni, 
b rü h ü h ü h ü . . . .

Csengetnek.)
Tanár: Vigyázz! Ez azt jelenti, hogy ném án ülve m aradtok  a helye

teken. Fel! K im ehettek, (méltóságteljesen el.)
Vigyázó, Ablakosok (karban): Tessék kim enni, aki a szünetben az 

osztályban m arad, azt felírom! (osztály ki.)

(Függöny)
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II. szín.
(VIII. osztályos tanterem ; am ikor a függöny felmegy, a színen egy 

szem étkosár repü l keresztül. A padokban —  senki; a fogasokon hosszú 
felöltők, csupa kalap; csengetés hallatszik, a szituáció a következő' 
Kökény a katedrán, teljes díszkísérettel, vagyis ütem esen doboló és 
éneklő fiúktól körülvéve, nyugodtan tövább dzsiggel; Dombora a szek
rény tetején  ül, elragadó pózban, kezében ny ito tt esernyő, alul őrjöngő 
lelkesedők kara; a háttérben  néhányan nem es egyszerűséggel cigarettáz
nak; általában, aki csak teheti, eszik. A jtó nyílik, belép az I. színbeli 
Tanár.)

Tanár (fejét csóválva)' Hát m aguk sohasem tudnak  megkomolyodni? 
Olyan zaj van itt, hogy az em ber azt hiszi, az első osztályba lép be!

(Leül, kezdi beírni az osztálykönyvet. K örülötte különböző diákok 
lebzselnek, egyik k ré tá ra  vár, a másik a dátum ot írja  fel a táblára, a h a r
madik a szivacsot nedvesíti, a negyedik to llat ad, az ötödik exkuzál, stb. 
A tanárt teljesen körülveszik. Ezalatt az osztályban a következők folynak:

Szőcei táplálkozik, jókat húz a term oszából; hátu l többen, köztük 
X: a földön ülve huszonegyeznek, egyszerre vára tlan  üvöltés: „Zw eiund
zwanzig, fuccs!“ Dombora a parap lét igyekszik becsukni, többek élénk 
biztatása m ellett; Skrilecz Nemzeti Sporto t olvas; W ertheimer előremegy 
a katedrához, előveszi fényképezőgépét és angol hidegvérrel m egörökíti 
a tanár ténykedéseit.

Végül elcsendesedik a zaj, m egkezdődik az óra.)
Tanár: Mi is volt m ára feladva? Aha, az I. osztályos anyag. Hát 

lássuk csak . . .  Y. A latin  m ondat szórendje!
Y. (félénken kimegy): T anár ú r  kérem , am ikor ezt tanultuk , akkor 

én hiányoztam , akkor volt éppen bárányhim lőm .
Tanár: Ez igen szomorú, de hát, ugye, belátja, hogy az érettségin 

ezzel nem érvelhet. Nyolc év a la tt lehe te tt volna annyi ideje, hogy ezt 
m egtanulja. K ülönben is, ez m ára volt feladva ism étlésül. Tegnap m it 
csinált?

Y. (rezignáltan): Orvosi kezelésen voltam .
Tanár: Na hát, kérem , m aga igazán a la tin -tan ítás csődje! Jobban 

tenné, ha nem  is m enne érettség ire az idén. E rről különben gondos
kodni fogok. Elég, hely re  m ehet. Jö jjön  ki fe le ln i . .  . (m eglátja a még 
m indig földön ülő X-et) X., há t m aga m it csinál? Jö jjön  csak ki!

X. (hanyag eleganciával kivonul a ka ted ra  elé): A latin  nyelvben, 
Cicero, H oratius és P e tra rca  nemes, örökéletű  nyelvében a m ondat 
konstrukciójának szabályait a következő konklúzióban foglalhatjuk 
össze . . .

Tanár (gúnyosan): M egálljunk csak, valószínűnek tartom , hogy
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maga azt sem tudja, m it is jelentenek tu lajdonképpen ezek az idegen 
szavak? Tehát miből szárm azik pl. a „konstrukció“ szó?

X. (zavarbari): H át „constructor, constructari, constructatus sum “ 
névszónak .. . izé . . . p réteritum  passzívuma.

Tanár: Ügy, szóval maga még ezt sem tudja? H át hogyan akar 
maga az érettségin . . .

Szolga (be): T anár úr, kérem, igazgatói hirdetm ény!
Tanár (mérgesen feláll, osztály örvendezve tápászkodik fel): Hall

gassák meg! (Olvas.) Az igazgatóság a legutolsó tan ári konferencián 
elhatározta, hogy azok a szegénysorsú tanulók, akiknek apja fővárosi 
tisztviselő és vidéken élő szüleiket a vakációban meg akarják  látogatni, 
kedvezményes vasúti jegyre  szóló igazolványt kaphatnak az igazgatói 
irodában. Van ilyen az osztályban? (Néma csend.) Hát, hol is hagytuk 
abba? Igen, X. De ez az egész osztályra vonatkozik. Kérem, az osztály 
viselkedése tűrhetetlen! Éppen nyolcadikban, am ikor m ár felnőtt fiatal
em berekkel állok szemben, akik néhány hónap m úlva kilépnek az élet 
kapuján, ahol m ajd nem  lehet a tan á r urak jó indulatú  elnézésére szá
mítani. Tessék kérem , nézzék meg az első osztályokat, igazán mondom, 
tanulhatnának tőlük egy kis fegyelm et és rendet. Ami pedig a tudást 
illeti, arró l jobb, ha nem is beszélünk. Az elsős kisgyerekek többet tud 
nak, m int a „felnőtt fiatalem berek“ , akiknek példát kellene statuálni a 
többiek részére é s . . . (csöngetnek; mozgolódás, többen feltűnő hangon 
suttogják: CCCssöngettek?). Kérem, az órának akkor van vége, amikor 
én befejezem. Ezt is m egtanulhatták  volna! Vigyázz! (Osztály feláll.) 
Tessék, nem elégszer m ondtam  m ár, hogy erre  a vezényszóra némán 
ülve kell m aradni. Mire valók a tornaórák, ha ezt sem tudták  magukba 
verni? Fel! K im ehetnek. (El.)

• Osztály énekelni kezdi a „M ennyből az angyal“-t és kivonul.

(Függöny)

3. F ü rst és W inter operaparódiáját adtuk volna elő.
4. Ambrus: „E tnográfia“ c. bohózata. Szín: az Akadém ia előadó

terme. Hosszú zöld asztal m ellett különféle u rak  ülnek és szundikálnak. 
Éppen a néprajzi osztály k iküldött expedíciójának vezetője ta r t előadást 
az „E-vang-gim n.“ népnek m agát római nyolcassal jelölő törzséről. Az 
előadást „vetített képek“ teszik szemléletessé. A vetítő vászon előtt élő
képek tá rják  elénk a törzs népszokásait. M egelevenedik előttünk a „le
húzás“, a „csiszolás“ , a ,,pajzsem elés“, (a deliquenst felem elik a levegőbe 
és otthagyják), a „kötélhúzás“ (természetesen élőkötéllel), a „kalapíelava- 
lás“, a 13-iknak az osztályba érkezőnek vesszőfutása, stb, term észetesen



Tárgyilagos történész-szem m el a tö r
ténelm en keresztül. (Jánossy tan ár 

ú r  1941—42-es tanév.)

„Hát, fiam, te ezt nem  tudod?” 
(Jánossy ta n ár úr. 1941—42.)

P laton harca a kem ény koponyák ellen. 
Losonczi ta n ár ú r  komoly filozófiai 

m unkát olvas fel. (1942 február.)

Izgalm as pillanat: Klaniczay ta n ár ú r  kellő 
m egfontolás u tán  m ondja ki a következő 

felelő nevét. (1941—42-es tanév.)





pontos tudom ányos m agyarázat kíséretében. De bem utatják a törzs 
hagyományos fegyvereit is: a „puskát“, az „Aczél-féle fordítást“ és a 
„képletgyüjtem ényt“ mozgóképen elevenedik meg a törzs tánca, a 
„Kökény-féle dzsigg“, az in ternátusi „ tam -tam “ zenekar kíséretében (ütő
hangszerük az ú. n. „pad“ kalodára em lékeztet, fából készül, belül üres, 
kényelm etlen, valaha zöld volt, sokhelyütt faragások díszítik,) — sőt egy 
hanglemezen felzendül a törzs vérpezsdítő harci dala, a „Baross-utca 34.“ 
is. „B útort csak Royalnál végy, Baross-utca 34., Royal bútor olcsó, jó, 
Részletre is kapható“ .

Az előadó fáradságos m unkával k iku ta tta  e sajátos nép m ithologiáját. 
Megfigyelte például, hogy m ikor a „nagy varázslók“ javában szedik a 
„véráldozatot“ és felcsendül a várva-várt csengetés, többen így sóhajta
nak fel: „Andits bácsi közbeszólt!“ Ebből a rra  következtet, hogy A ndits 
bácsi valam i hatalm asabb sors-istenség, m in t pl. a görögöknél a párkák. 
E törzsnél is három  ilyen sors-istenség ism eretes, úgym int: Andits bácsi, 
Ötvös bácsi (Eötvös báró) és Prepszent bácsi (Prepi bá‘). Az előadó rész
letesen foglalkozik a törzs nyelvével is. M egállapítja, hogy kétféle nyelv
járást használnak; az egyiket m aguk között, a m ásikat a „nagy varázslók“ 
jelenlétében. Az első fa jta  nyelv jellem ző kifejezései: stram m , klassz, 
zri, hírig, meló, kitolni, behúzni a csőbe, stb. A m ásik nyelv leggyakrab
ban előforduló használatai: „ha m egfigyeljük, m egtalálhatjuk, m egálla
píthatjuk, olvastuk, foglalkoztunk, két csoportra oszthatjuk, úgym int, 
miszerint, éspedig, — a világirodalom legkiválóbb személyisége,“ stb. 
Pl. erre  a kérdésre: „M it tudsz kérlek, a nándorfehérvári diadalról?“ így 
felel a törzsbeli társának: „Semmit. Az öreg Hunyadi m egrakta a törö
köket. Irtó  nagy hírig volt.“ U gyanerre a kérdésre viszont a következő 
elm efuttatást ad ja  le „nagy varázslójának“, ha az történetesen ez u tán  
érdeklődik. „A m últ órán Hunyadi János diadalm as nándorfehérvári 
diadalával foglalkoztunk. Hunyadi János had jára ta it ké t csoportra oszt
hatjuk: úgym int diadalm as és nem diadalm as hadjáratok. A nándorfehér
vári diadal a diadalm as hadjáratok  csoportjába tartozik. Hunyadi János 
országra szóló diadalt a ra to tt megsemmisítő győzelmével. Hunyadi János 
egyike volt a világ legkiválóbb hadvezéreinek . . . stb .“

Az előadó végül abban a rem ényben fejezi be előadását, hogy a 
ku ltu rá lt népek védelm ükbe fogják venni ezt az érdekes népet és nem  
fogják a civilizáció borzalm aival és különösen a rettenetes „É-rett-ségi“- 
vel m egbolygatni kedélyes, naiv és ősi egyszerűséget sugárzó életm ódjukat.

5. Am brus: „Hej Taliarchus“ c. bohózata következett volna. Egy diák 
annyira fellelkesül H oratius hasonló cím ű ódáján, hogy azonnal m eg
fogadja és szószerint követi az ott k ife jte tt életelveket. Ennek következté
ben azonban, m ikor m ásnap éppen ebből a versből kellene felelnie, ala
posan „bever“ és még meg is szidják.

65

5



66

6. Aki az iskolában la z sá lt . . . (Szemere.) Vidám történet két orvosról, 
akik e dicső szokásukat • az egyetem re is átv itték . Ezért betegükre azt a 
betegséget fogják, amelyből véletlenül készültek; (bár — m int később 
kitűnik —  még ebből sem túlságosan alaposan).

7. Az utolsó szám: Koltai: „Szibilla“ c. bohózata. Az első jelenet a 
Szibilla-könyvek közism ert tö rténetét m uta tja  be, a második ugyanezt ma, 
amikor is szegény Szibillát árdrágítás címén „leü lte tik“ .

Az előadást Reiner és Schwim m er zenedarabjai, W inter és Bendes 
tangóharm onika számai, az énekkar m agyar nótái és a K ökény-féle zene
kar jazz számai (a tanári konferencia elé terjesz te tt m űsortervezetbe 
M argitay óvatosságból „könnyű zenét“ írt) tark íto tták  volna. A „tarka est“ 
előkészítését és rendezését M argitay intézte volna.



Uluf felel,
Klaniczay tanár ú r végignéz az 

osztályon. Hosszú kínos csend. Most 
az ölébe re jti a noteszát, hogy m iért, 
azt csak a jó Isten tudná megmondani. 
A csend és a kín fokozódik. Csak a 
notesz lapjainak 'percegése hallatszik, 
no m eg a Bendes, aki még ezekben a 
válságos pillanatokban is hidegvérrel 
zenél a  fésűjével. A selyem papír ere
deti rendeltetésére vonatkozólag sokat 
lehetne csevegni, de az most nem  fon
tos, fő, hogy jól szól és a tan á r ú r tú l 
van a Bé betűn.

— Wolf —  m ondja a tan á r ú r 
egyszerűen és m inden jelentőség 
nélkül.

Uluf sem tulajdonít a dolognak nagy jelentőséget, talán egy á rnya
lattal halkabban horkol. Szerencsére Gyárfás lelket ver belé és Uluf, 
álmosan bár, de feláll. Sike kárörvendően vigyorog, de a szíve megesik 
a  szegény fiún. Résztvevő hangon súgja oda:

— Nem baj, Kutya, én m ár három szor bevertem!
W ertheim er félig kiem elkedik a pádból, keze ökölbe szorul, s mint

egy demagóg m ennydörgi a közism ert csatakiáltást:
—  M indent bele, öreg fiú!
Uluf ásítva körülnéz. Valam it motyog. Lehet, hogy azt akarja, 

hogy súgjanak.
— Fordítson tovább! »
Uluf okfejtése: Tovább?! Mi az, hogy tovább? Mért nem m ondja a 

tanár úr, hogy praetereá-tól, vagy tam en-től, vagy a jó Isten tud ja  
honnan . . .  De m ért tovább? Minek találós kérdéseket feltenni, m ikor az 
em ber olyan álmos?

De Uluf nem jön zavarba. Ö olvas. Igaz, hogy a Vergiliusból olvas 
és mi m ár két hónapja Pliniussal foglalkozunk, de azt bízzák csak őrá, 
ha ő olvas, azt úgy se lehet m egérteni.

5*
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— Kész? —  kérdezi a tanár úr.
Uluf leül.
—  Minek ül le? ( *
— Azt tetszett mondani, hogy kész —  m ondja a K utya á rta tlan u l 

és nem  érti, hogy Vas m ért vihog.
Klaniczay tanár ú r szavakat kérdez. U luf hallgat. Minek feleljen? 

A tanár ú r úgyis tudja, csak őt akarja  froclizni.
— Preparált?
— Néhánysztkirtm !
— Hozza ki!
Uluf lebukik a pad alá. Vihar előtti csend. M indenki lélekzetvissza- 

fojtva vár, vájjon  előtűnik-e még valaha? Vagy tán  elsüllyedt? U luf 
izgatottan morog a pad alatt, m ajd előtűnik érdekes feje. (Némelyek úgy 
m ondják: „Érdekes, ez egy fej?!“) Most különböző zörejek hangzanak. 
Uluf k irám olja a táskáját, egy to llta rtó  leesik, Polereczky a körm ét 
piszkálja, Abeles szörnyű hangosan fú jja  az orrát (úgy látszik, ezzel 
jelzi, hogy ébren van) és Bendes csalánnal csiklandozza Szirm ay fülét.

—  Tanár ú r kérem , az előbb i t t  volt. Biztosan emlékszem, hogy itt  
volt. Azaz, hogy az óra elején akartam  jelenteni, hogy otthon fele jte t
tem, m ert hétfőn Vasnak adtam  kölcsön. Influenzás.

— Jó, üljön le — m ondja a tanár ú r végül. A biztonság kedvéért azért 
beírja  az osztályzatot. Hogy hányast, azt nem lehet tudni, m ert Klaniczay 
tanár ú r  a ka tedra  alatt osztályoz és o tt is titkosírással.

Uluf leül. Arcán bárgyú mosoly. Végül odafordul Vashoz: ,
—  Mondd, hányasra feleltem?
És m ár alszik is tovább.



Érettségi előtt.
(Egy bús diák monológja tanulás közben.)

III. Endre halálával Vencel került a m agyar trónra. Ö ugyanis 
rokonságban állo tt az Árpád-házzal, m ert apja, Podjebrád K atalin II. 
R ichárd vejének a dédunokájának volt, anyai ágon félunokatestvére, 
illetve nem is ő volt félunokatestvére, hanem  sógorának apósa, jobban- 
m ondva második feleségének nagybátyja . . .  hogy is volt ez, most kezd
hetem  elölről, igen, IV. Béla leány ági ükunokája feleségül vette  Angliai 
Erzsébetet, akarom  mondani A lexandriai szent Eleket, akinek legendája 
különben irodalm unk legnagyobb alkotása volt, s m int ilyet 6 .5 5 .10'26- 
szor adták ki, illetve ez a Loschmidt-szám, m ely a föld num erikus 
excesszusát jelzi Henry-kben, H enry Fieldingekben kifejezve, aki nagy 
angol író létére wrote a pow erful satire o n . . .  on . . . m ivel is kezdtem, 
igen, XII. Lajost megölték a ta tárok  a schmalkaldeni csatában, 1526— 
bán, hiába is h ív ta ellenük össze az A ranybullát, m ert Bethlen földet 
adott a m artinuzziaknak és letelep ítette  őket és ha a Vezúv kitörése 
meg nem  akadályozza, meg tu d ta  volna szállni a T ripartitum  legibus 
scribendis-t, de Ottó freisingi püspök 1095-ben kiásta Nápolyi a ham u 
alól és . . .  és . . . és a? ' értékes ku ltú rtö rténeti dokum entum ok feltárása 
által annak a rem énynek adott kifejezést, mely rem ény századokon át 
élve és egyre m agasabbra lendülve az európai talajon való táplálkozás 
közbén . . .  izé . . . egyre em elk ed e tt. . . em elk ed e tt. . .  a tetőzési m agas
ság a minuszcészer omeganégyzet differenciálhányadosa segítségével, 
sine nóta infidelitatis szám ítható ki, ami a hidrosztatikai nyom ásra s 
érvényes, de os deltaix h e ly e t t . . . izé . . .  a n y o m ást. . .  a nyom ást Römer 
Olaf egyre fokozta a testőrírók ellen, akik ellene a cognaci ligában egye
sülve kiadták az „Omnes et singulos“ című népballadát, m elynek segít
ségével legyőzték őt is, meg P irker Lászlót is, meg Tem esvári Pelbárto t 
is; igen, Napóleont is legyőzték, valahol Trafalgopolisnál, a naves longae, 
naves biemnis, triem nis és quinquerem nisek roham át nem tud ták  fel
tartóztatn i, azután jö ttek  a liburnicae tribunica potestate és a konstanzi 
békét m egkötötték . . .  mi az, kérem , m iért kötik meg m aguk is ezt a 
furcsa, új ruhadarabot a hátam on . . .  azt mondják, hogy ez az új iskolai 
egyenruha? . . .  de ebben egyáltalában nem  is lehet m ozogni. . . tessék? 
viselkedjem  csak csöndesen és m ondjak el m indent annak a fehérköpe
nyes úrnak? . . .  de kérem, hogyan, m ikor még azt sem tudom, mikor 
volt az Apáczai Cseri z s i na t . . .



Apróhirdetések
P ó k erp a rtih o z  n e g y e d ik e t  k eresü n k .
Megkeresés: latin  óra a la tt Frie- 
dernél.

Á llítso n  ak árm it! Mi megcáfoljuk 
Am brus—Nagy Péter-tröszt.

M ég az a n g ó rá n á l is f in o m a b b  a
D o m b o r a - f é l e  duplaspirál haj- 
gyapjú!

K e re sü n k  néhány jóképű és rep
rezentálni tudó fiatalem bert, aki 
helyettünk az órákon figyelne és 
m inket az ottani esem ényekről tu 
dósítana. A VIII.

T e h e ts é g te le n  a r isz to k ra tá k a t hihe
tetlenül rövid idő alatt m egtanít 
raccsolni Oláh. „Még ott is raccso- 
lok, ahol nincsen r .“ jeligére.

M in d en  b ű n ü g y i f ilm n é l iz g a lm a 
sabb egy m agyar óra a nyolcadik
ban. EV. GIMN-MOZI. Számtalan 
kivégzés és gyilkosság. Dr. Rem- 
port produkció!

K ís é le te k  e lő k é sz íté sé b e n  és műsze
rek  szállításában rendkívül já r
tas szakem ber elhelyezkedést ke
res. A jánlatokat „Hódos, fizikai elő
adó“ címre.

C irk u szok  f ig y e le m ! Késdobálásban 
jártas  artista  alkalm azást keres. 
Biztos találat! Ambrus, Csillebérc.

M ű fo rd ítá so k  teljes pontossággal 
„Kórus A nya“ jeligére M erényinél.

R en d őr i, csen d őr i é s  e g y é b  k a r 
h a t a l m i  ü g y e k e t  készségesen vál
lal v. Bánk László. Gyám intézeti 
botrányok specialistája; k é s é s e k  
szakszerű nyilvántartása; karéneke
sek és egyéb m egbízhatatlan ele
m ek pontos ellenőrzése és hajcsá
rolása, stb„ stb. A r a n y é r e m m e l  
többszörösen kitüntetve!

N ő i n e v e k  és m o n o g ra m n io k  m ű
vészi vésésének m estere Gyárfás. 
Elkopott neveket átalakít. Leve
lezőlap hívásra házhoz jön! — — 
Sgrafitto módszer.

N in c s  tö b b é sz ü k sé g  d ik ta fon ra !
Bárm ely szöveget tökéletes hűség
gel mond vissza Takács S. & Pro- 
hászka r. t.

T a n á rd ö b b en tő  k érd ések e t fizika
órára, esetleg történelem , vagy 
más órákra is, nagy rak tárró l szál
lít Deckner. F i ó k l e r a k a t  Novák 
Cézárnál. „K orlátlan m ennyiség
ben .“
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E c e tg y á r b a  ajánlkozik Nagy Iván. 
„Savanyú“ jeligére a kiadóba.

G y o r s ír ó v e r se n y r e  diktálónak a ján l
kozik Wolf. 600— 1000 szótag m á
sodpercenként.

H á za ssá g . Ifj. Bendes A ladár el
vette  m éltó büntetését.

H e n tesá r u k , felvágottak specialis
tá ja  Dán. Régi cég. 1924 óta állan
dóan felvágott!

Isk o lá b a n  n em  h a szn á la to s , de is
kolai tárgyról szóló s z a k k ö n y v e 
k e t  vennék óraalatti olvasásra. 
„Csak nagy alakban és feltűnő kö
tésben!“ Beck.
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Szigorúan bizalmas!
C sak  fe lté t le n ü l m eg b ízh a tó  é s  jó h iszem ű  lö v é sze k n ek !

A  21 M. „ S U G “ A C Z É L lö v ő -p u sk a  le írá sa  é s  h a szn á la ti u ta sítá sa .
A 21 M. „SUG“ ACZÉLlövő-puska haditechnikánk egyik régi, de 

ma is nélkülözhetetlen vívmánya. Nélküle jóform án lehetetlen „meg
élni“. Ezt tanáraink  is tud ják  és szám talanszor utalnak rá. Ha valaki 
például könyvét otthon felejti, így fakadnak ki: „Ez éppen olyan, m intha 
a honvéd otthon felejtené a puskáját“ . E szavakból nyilván következik 
a puska fontossága. Mi tehát jó honfiak vagyunk ,s ha egy-egy könyvet 
otthon is hagyunk néha, a puskánkat m indig elhozzuk.

L eírás: A 21 M. „SUG“ ACZÉLlövő-puska — m int neve is m utatja  
— teljes egészében ACZÉL-ból (helyesebben Aczél-tól) készíttetett, m ég
pedig a nemesebb fajtájú , ú. n. ACZÉL DEZSÖ-ből (ill. -töl). A puská
nak négy főrésze van: 1. az ú. n. „p raeparatio“ (haditechnikai term inus 
technikus); 2. „mithológiai vonatkozások“ ; 3. „fordítás“ ; 4. „nyelvtani 
m agyarázatok“ .

H a sz n á la ti u ta s ítá s: Közvetlen ütközet előtt táskánkból elővonjuk 
a  puskát és ACZÉL-tűzhatással — a puska részeinek segítségével (praep., 
mith,, ford., nyelvtan.) — igyekszünk az ellenség kérdés-pergőtüzét 
bom basztikus és frappáns válaszokkal viszonozni! Esetleg m egkérjük 
bajtársunkat, hogy erőteljes, de lehetőleg halk és zajtalan tüzelésével 
támogasson. E módszer szerint járunk  el addig, amíg az ellenség kim erül.

Iio rd m ó d : A 21 m intájú  „SUG“ ACZÉLlövő-puskát általában tás
kában hordjuk, ütközet előtt a szükséges helyen fellapozva tűzképes 
állapotba helyezzük és a padra fektetve tüzelőállást, ill. -ülést foglalunk 
el. Harc közben gyakori pillantásokkal győződünk meg épségéről, időnként 
hosszasan gyönyörködhetünk benne. Egyes vakm erőbb lövészek felelés 
közben könyvükbe helyezik. Ezen eljárás igen veszélyes, m ert az ellen
ség érthetően vágyódik az értékes fegyver után, s ha észreveszi, m indent 
megtesz, hogy hatalm ába kerítse. De tagadhatatlan , hogy a könyvbe he
lyezve puskánk tűzképessége nagym értékben növekszik. Ezért felh ívjuk 
m inden lövész figyelm ét arra, hogy e fegyvert óvatosan, egyszersmind 
az ősi ellennel szemben könyörtelenül használja.

Jó kilövést! LŐSZAKCSOPORTI
VEZÉRFŐOKTATÓ.



Ballag m ár a vén  d iá k . . .  (1942. m ájus 7.)

Utolsó szavak az osztályhoz. (Endrődi tan ár úr. 1942. máj. 7.)





Ünnepi szokások.
Régi jó szokás az iskolában, hogy a nagyobb szünetek előtti napon 

nem  feleltetnek a tanár urak. Egyesek azonban úgy gondolkoztak, hogy 
nem  á rt a diákoknak, hogyha utolsó nap is beszekundáznak, no meg 
sűrűbben is fogják em legetni az iskolát a szünet a la tt/ Így hát hiába 
voltak a táb lára nagy betűkkel különféle jókívánságok felírva, bizony 
a tan ár urak  észre se vették. Folyt az óra csendesen; dőltek a szekun- 
dák. Az osztály kupaktanácsa úgy határozott, hogy legjobb lesz, ha 
nyíltan  felírjuk  a kívánságunkat. E leinte csak kis betűkkel írták  fel a 
táb la  sarkába, hogy „az ünnepre való tekintettel, ne tessék feleltetn i!“, 
de aztán nőtt az eszme s az 1940-es húsvéti szünet előtt m ár vers díszel
gett a táblán, m elyet F rieder írt:

Közeledik m ár a  husvét,
I tt a tavasz, szerelem.
T anár u ra t a rra  kérjük,
M inket ne feleltessen!

Ennek volt is foganatja, csak Rem port tanár ú r kifogásolta az egyik 
verslábat, de azért ő se feleltetett. Az 1940-es karácsonyi szünet előtt 
m ár nehezebb volt a helyzet: fizika ismétlés volt a szünet előtt két 
nappal. Ide aztán valódi m esterm ű kell, hogy a tanár u ra t meghassa. 
F rieder ezt is m egoldotta a következő verssel:

Vízszintes hajítás pályaegyenlete 
Szívemnek, lelkem nek legnagyobb csemege!
A jó Tanár u ra t mégis a rra  kérjük,
K ét hét haladékot adjon csak minékünk.
Azt a m echanikát mi úgy m egtanuljuk,
Szilveszter éjjelén  is csak azt dúdoljuk!

Angol órára Beck írt verset:

M erry Christm as, happy new year 
The whole eláss wishes to you 
And we ask you to allow us 
To sing the lesson through!
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Történelem  órára pedig Nagy P é te r rem ekelt:

E lm últ m ár a szabadságharc,
M eghalt Felix  Schwarzenberg,
T anár u ra t a rra  kérjük,
Ne feleltessen minket.

(Gyengébbek kedvéért: „rím telen szabad-próza‘:.)

1941 husvétja előtt a következő felírás jelent meg angol óra előtt 
a táblán:

Közeledik m ár a nyuszi
H átán van a zsákja, >
Benne van, hogy a tan ár úr 
Nem feleltet máma.
M egtanuljuk a verseket,
P reparálunk  néha .. .
M egígérjük hogy ez nem  lesz 
Áprilisi tréfa.

Fizika órára csak az ötödik és hatodik sort kellett átírni:

. . . Á tolvassuk az algebrát,
Fizikát is néha . . .

Azóta a táblán való verselés szinte hagyom ánnyá lett, sőt, am int 
-megelégedéssel tapasztaltuk, az alsó osztályok is á tvették  korszakalkotó 
ötletünket.



Statisztika
az osztály szellemi és gazdasági életének változásáról.

Gazdasági élet.

Mit gyű jtö ttünk  a különböző osztályokban.

Az elsőben tapasztalatokat. Áhítatosan figyeltük áz új környezet 
bám ulatosan bonyolult életét.

A másodikban: golyókat. A javak körforgásáról a „ros vagy -ra tlan“ , 
a „csin-arasz“ és a „ luk ra“ nevű gazdasági m egnyilvánulások gondos
kodtak. Különleges értéket képviseltek az üveg- és acélgolyók.

A harm adikban: számolócédulákat. Rendes tőzsdék alakultak, m inden 
cédulának megvolt a m aga árfolyam a. Emlékezetes az az infláció, amely 
akkor következett be, m ikor Páris, édesapja révén, tömegesen dobta 
piacra a H angya cédulákat.

A negyedikben: bélyeget gyűjtö ttünk, nem nagy hozzáértéssel, de 
annál nagyobb buzgalommal.

Az ötödikben: azt m ondtuk, hogy m ár nagy fiúk vagyunk, nem illik 
hozzánk az ilyen „gyerekes csacsiság“ , de Sárkány tanár, ú r mégis rá 
szorított bennünket a növénygyüjtésre, a jeleseknek pl. 60 kipreparált 
növényt kellett beszolgáltatni. Csodálatos módon ez a gyüjés egyáltalán 
nem lett szenvedéllyé, sőt egyesek csak azzal a feltétellel kapták meg 
osztályzatukat, ha jövő év folyam án beszolgáltatják a megfelelő számú 
növényt. Ezeken annyira erőt vett a gyűjtő  szenvedély, hogy teljesen 
képtelenek szeretett növényeiktől megválni, azért inkább messzire 
elkerülik Sárkány tan ár u rat a folyosókon.

A hatodikban: sárga regényt.
A hetedikben: női hajfürtöket.
A nyolcadikban: Ilyesm ire nem értünk  rá. Tanulni kellett, a tanár 

urak is szigorúbban vették  a tantárgyaikat, így csak szekundákat gyűj
töttünk.

Zenei élet

K im utatás a folyosón, udvaron és m ellékhelységekben legtöbbet 
dúdolt, fü tyült és harsogott zeneszámokról.

Elsőben: semmi. Aki m egmukkan, azt felírja  a vigyázó.
M ásodikban: szavalókórus: „II. á-sok, nyavalyások” vagy „pfuj bé, 

pfuj bé”, egyébként éktelen zsivaly m inden ok, cél és harm ónia nélkül.
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Harm adikban: mióta Peskó ta n á r  ú r m egism ertetett a hangjegyek 
rejtelm eivel, a legszebb nó ta  h e lye tt is vad ciszek, giszek és aiszok 
lebegnek a szem ünk előtt kis notesszel a kezükben, am ibe négyeseket 
írnak  be, így há t nem  igen énekeltünk, inkább üvöltöztünk.

Negyedikben általános tetszést a ra to tt a IX. szimfónia öröm-dala* 
am it Peskó tanár ú r  egy ízben előadott. M indenütt ezt harsogja, üvölti, 
bőgi az osztály, szegény Beethoven biztosan forog a sírjában.

ötödikben: A folyosó a H ófehérke-film  törpeindulójától hangos, a 
nyolcadik osztály ennek a dallam ára szerkesztette meg osztályindulóját, 
am i azonban Mihalovics doktor ú r ra  te tt erős célzások m iatt nem 
közölhető.

Hatodikban: az angol énekóra te t t  erős hatást, különösen a Clemen- 
tine és a My Bonnié örvendett közkedveltségnek.

Hetedikben: „Ez le tt a vesztünk” . . . főképpen latin  dolgozatok után.
Nyolcadikban: „B útort csak Royal-nál végy, Eaross-utca 34., Royal 

bú to r olcsó, jó, részletre is kapható“ . Ezenkívül Bánk tevékenységének 
következtében erős érdeklődés nyilvánult m eg a karének iránt. Néha 
tízpercekben is XVI. század-beli egyházi énekeket adtak elő, miközben 
Kökény két körzővel congát dobolt.

*  *  *

T á r sa d a lm i é le t .

Mit feleltünk, ha történetesen egy osztály társunk m eghúzta a fülünket?
Elsőben: „bejelentem  az osztályfőnök úrnak!“
M ásodikban: „fel leszel adva!“
H arm adikban és negyedikben: nekiront, nagy dulakodás, az osztály 

gyűrűben veszi körül a verekedőket, csak csöngetéskor hagyják abba és 
lihegve ügetnek az osztályba.

Ötödikben: „ugyan kérlek, hagyd a gyerekes a ttitűd jeidet!“ (meg
igazítja nyakkendőjét és m egelégedett pillantást vet első hosszú nadrág
jának  borotvaéles száraira).

Hatodikban: pofonvágja.
Hetedikben: m egvetően mosolyog, azután lakonikusan így szól: 

„m arha!“
Nyolcadikban nem  veszi észre, m ert éppen szám tan-puskát csinál.

* * *

M ű v ész i é le t .

Alsóban: művészi hajlam ait m indenki kielégítheti az Oppel tanár 
ú r á lta l vezetett külön-rajzon. K ülönben is, aki a padokra firkál, „be
írá s t“ kap.
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Ötödikben: a házi olvasásra kiosztott kötelező olvasmányok cím
lap jára különféle tanár-karika tú rák  kefülnek, az egyik K laniczay-fejet 
Rem port tanár ú r bevitte a tanári szobába, ahol valószínűleg nagy 
sikert aratott.

Hatodikban: a padokat különféle női nevek és á tlő tt szívek díszítik. 
Rem port tanár ú r hosszasan időzött Gyárfás rem ek vérző sííve előtt és 
elism erését fejezte ki.

Hetedikben: a női nevek m ellett zegzugos határfolyók és dem arká
ciós vonalak is jelennek meg a padokon, am elyek a sű rű  határvillongá
sok következtében állandóan változnak. Végül Endrődi tanár ú r kény
telen volt a padokat ujjáfestetn i. Így ez a fiatal m űvészet még „bimbó 
korában elhervadt“, m ert az új faragások tüstént, e láru lták  volna alko
tóikat. Az osztály m inden akadályon áttörő m űvészi ambíciója kényte
len volt más terü letekkel m egelégedni, de i tt  is nagyot alkotott: Kökény 
falra  rajzolt Vénuszai még Rem port tanár ú r tetszését is m egnyerték.

Nyolcadikban: a padokon stukák, tankok, segédcirkálók és páncél
törő ágyúk láthatók.

*  *  *

K u ltú r á ié t , k ü lö n ö s  t e k in te t te l  a k ed v e n c  o lv a sm á n y o k r a .

Elsőben:.„U tazás a záptojáson a Saturnus hetedik  gyűrűjébe“ .
Másodikban: „Old Big M outh és a fehér sejk‘.‘.
Harm adikban: Az első lap-alapítási láz. Kerecsényi tanár ú r előze

tes cenzúrája m ellett engedélyt is kaptunk, de csak három  szám 
jelen t meg.

Negyedikben: a m ásodik lap-alapítási hullám , kb. háromhónapos 
lázas előkészület u tán  két szám jelen t meg.

Ötödikben és hatodikban: m indenki sárga regény t olvas, term észe
tesen kizárólag órák alatt. Aki otthon esetleg komoly könyvekkel fog
lalkozik és ki nem  á llha tja  a ponyvát, az is hódol ennek a szenvedély
nek, m ert ez „igazán diákos sport“ . Erről a szenvedélyről Rem port tanár 
ú r is tudom ást szerzett, amikor Szeghy padjában felfedezte a „Szép 
telepeslány“-t; azóta gyakran em legette ezt az irodalm i rem ekm űvet és 
M anuszt rendszeresen inform álta a „könyv“-piac újdonságairól.

Hetedikben: M indent, ami nyom tatva van, kivéve a kötelező olvas
m ányokat.

Nyolcadikban: Solom ayer Taszilo: „kisegítő adalékok a történelm i 
érettségi tételek filológiai vonatkozásaihoz, különös tek in tette l az elemző 
nyelvtudom ányra a genealógiai morfológia tükrében“.



1

Keep smiling!
A hum or és a jókedv sohasem hiányzott együttesünkből. A kárhány

szor előfordult, hogy felelés a la tti d rukkban vagy komoly m agyarázat 
közben, m int rakéta pukkant egy-egy tréfás megjegyzés, vagy különös 
elszólás. Ilyenkor elemi erővel tö rt ki a nevetés és a felcsillanó diák
kedély, megakadályozta, hogy a rendszeres hétköznapi m unka túlságo
san egyhangúvá váljék.

Az ifjúság term észetében rejlik  a jókedv és ta lán  ez az az erő, 
am ely sok nehézség lebírkózására ad neki lendületet. Mi is gondoskod
tunk  arról, hogy ebből a dinam ikus energiából elegendő tartalékot 
vigyünk m agunkkal az életbe.

Az itt következő néhány bemondás csak ízelítőt ad az osztály szel
lemességéből és jó tanáraink  hum orából, hiszen egyes tré fák  igazi zamata 
írásban elsikkad, mivel nem kíséri azokat az „elkövető“ taglejtése, vagy 
sokatmondó fintora.

ím e néhány:
Szirm av így kezdte első fizika-feleletét: „Este, ha kim együnk a 

csillagos égre . . . “
* * *

Tarnay felelt római régiségekből: „A Cloaca M axima m egépítése 
számos em bernek adott letelepedési lehetőséget“.

. * * *

Egészségtan órán Mihalovics doktor ú r felteszi a kérdést: „Tehát 
hova nem  engedi ju tn i a gégefedő az éte lt?“

Mire Tomcsányi: „A gyom orba“.
Más alkalommal Szem erét kérdezte: „Mi lehet a sebfertőzés köz

vetlen következménye?“
„Bélátt'úródás“ — volt az ellentm ondást nem tűrő  válasz.

* * *

Endrődi t. u.: „Felelés lesz. Könyveket becsukni! Abeles, nyitva 
van a könyved?“

Abeles: „M ég nem, tan ár ú r kérem “.
* * *
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Nagy öröm volt az osztályban, Endrődi t. u. kih irdette, hogy a közel
jövőben meg fogunk tekinteni egy filmet. Nem sokára azonban kissé 
alábbhagyott a lelkesedés, kisült u. i., hogy az em lített film  csak az osz
tály  tananyagát érinti, egy osztályért pedig nem tartanak  külön délelőtti 
előadást, hanem  a rendes délutáni előadást fogjuk m egtekinteni. E rre a 
legfantasztikusabb javaslatok és indítványok következtek, melyék mind 
a délelőtti előadás m egtartását célozták. Végül Marg'itay előhozakodott 
azzal, hogy talán az Evangélikus Leánygim názium  VII. osztályával 
együ tt m ehetnénk el. Endrődi t. u. azonban ezt is elvetette  a következő 
megjegyzéssel: ,,Mi a film et akarjuk  megnézni!“

*  X  X

Arról volt szó egy tízpercben, hogy ki m ikor szokott iskolába ér
kezni. A legjobban ta lán  Varga jellem ezte a helyzetet: „Beck berobog 
a  tanár orra előtt, Szirm ay az orra után, Járm ay  az óra után!“

* * *

Angol versből feleltet Endrődi t. u. Mély csend ül az osztályon. 
Egyszerre felhangzik a végzetteljes szó: „P urg ly“. H atvan fiú meg
könnyebbülve sóhajt fel, P urg ly  azonban idegesen kapkod, nem számí
to tt rá, hogy felel. Nagy hévvel kezdi: „We are seven, by . . . by (nem 
ju t  eszébe, hogy ki írta , de aztán kivágja magát) by heart“ .-

* * *

Rem port t. u.: „Koltai, maga olyan, m int a telefon. Folyton más
sal beszél“ .

X  X  X

Jankó ném et m űfordításairól volt híres. A szövegben ez fordult elő: 
„Gebt acht!“ Ö néhány pillanatig gondolkodik, m ajd rávágja: „Adjatok 
nyolcat!“

♦ ♦ ♦

Jánossy t. u. családjáról mesél: „A Gyurka fiam még szűz talaj — 
ő t még nem kezdte ki a k u ltú ra“.

* * X

Jánossy t. u. (mesél): „ . . . tu d n iv a ló ,  hogy én mindig jó tanuló vol
tam . Ez látszik is ra jtam  . . . Mit röhögtök? Tán nem  látszik?“

X X X

Jánossy t. u. „gyakorlati életszabályai“-ból: „A mai töm ött villa
mosoknál legjobb, ha az em ber reggelire megeszik egy fokhagym át és 
nemsokára m ár különvonaton utazik“ .

*  *  X
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Jánossy t. u.: „Poroszország 1806-ig azzal foglalkozott, hogy dege- 
nerált, öreg tábornokokat tenyésztett“;

* * *
Jánossy t. u. „Skrilecz, te egészen m eghülyültél. Én voltam  beteg 

és te  hülyültél meg“.
* * *

Frieder Berzsenyi örökszép versét szavalja, m ikor ehhez a sorhoz 
ér: „Nincs m ár Symphon i a . . Szeghy ijedten kap a zsebéhez, m ajd 
m egkönnyebbülten sóhajt fel: „Nekem még van egy!“

* * *

Szegény Ivánokról sok k ínrím  készült. Rem port t. u. szokta m ondani: 
„Iván, tudom ányod silány“, vagy „Iván felelni k íván“ . Az igazgató ú r  
m ondta: „Iván. Te zsivány“ .

* * *
Réz t. u. m eglátta, hogy Szögyén egy nagy M ercedes-Benz jelvényt 

visel. Odam ent hozzá és lakonikusan m egkérdezte: „Autó?“ „Nem, tan á r 
ú r — felelte Szögyén — jelvény“.

*  *  *

Igazgató úr: „Hol keresed Orchomenost, Tóbik?“
Tóbik: ???
Igazgató úr: „Hát Boiotiában. Tulajdonképpen máshol is keresheted, 

csak m egtalálni nem fogod“.
*  *  *

Jánossy t. u.: „Járm ay egy gyenge virágszál, őt ne bántsuk. Most 
nyugodt lélekkel adhatok neki elégségest, ha pedig feleltetném , nem  
tudna semmit, s el kellene buktatnom “.

*  *  *

Sokan jegyezték Jánossy t. u. előadásait. Egyízben így szólt rá  az 
egyik fiúra: „Fiam, ne firkálj folyton. Csak akkor jegyezzél, ha valam i 
okosat mondok“.

* * *
Jánossy t. u. (mesél): „ . . . m ikor. Fehérpataki professzornál nem  

tudtam  felelni, úgy nézett rám , m int egy megcsalt szerelm es“ .
* * *

Jánossy t. u.: „Ez a Bánk ez tud. Látszik, hogy nem  én tan íto ttam “.
*  *  *

Mihalovics t. u. órája elő tt nagy krétacsaták  folytak. Mikor egy
szer bejön, feltűnik  neki a sok elszórt krétacsonk és hogy m indenki 
krétával firkál a padra. E rre  m éltatlankodva megszólal:

„Mi az, kérem? Felparcellázták a k ré tá t?“
* * *

/
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Endrődi t. u. (diktál): „ . . . das von einigen N arren  erzählt, die auf 
einem  Schiffe nach N arragonien fuhren . .

Deckner (ezt a m egjegyzést nem m ulaszthatja el): „Nagy Péter volt 
o tt a k irály“ .

Endrődi t. u. (olyan arccal, hogy ilyesm it k á r is külön említeni): 
„Term észetesen! “

(Óriási röhögés. Petinek gratulálnak. Végén kiderül, hogy a tanár 
úr úgy érte tte , hogy „Nagybetűvel kell-e írn i?“)

* * *
Klaniczay t. u. ki akarja  nyitni a katedrafiókot, de semmiképpen 

sem tudja. Hosszasan próbálja, míg végül Cézár szolgálatkészen fel
pattan  a helyéről, kivesz a zsebéből egy kulcsot és szem pillantás a la tt 
kinyitja. A tanár ú r  pillanatig csodálkozva szemléli a jelenetet, azután 
saját kulcsát Cézár felé nyújtva, szokott keserű hum orával megszólal: 
„Talán cseréljünk inkább“.

* * *

Jánossy t. u.: „Mondd meg Vas Andor, m ilyen szerzetesrendeket 
tilto tt be II. József?“

Vas A. (hosszas gondolkozás után diadalm asan kivágja): „A protes
tánsokat“.

* * *

Valamin nevete tt az osztály szűnni nem akaró kacagással. Sárkány 
tan ár ú r egy darabig hallgatta, azután megszólalt: „Deckner, menj
körül és szedj be fejenként 10 fillért; ingyen nem  rendezek cirkuszt!“

* * *

Mikó t. u.: „M ajd küldök neked öt deka l is z te t . . . “
Áldozat: ???
Mikó t. u.: „Hogy legyen egy kis sütnivalód“.

* * *
Ezt a sort kellett lefordítani: „Und es kam en nach Hause die M änner 

und W eiber“ . A fordító  kínosan nyög: „És h a z a jö tte k . . .  az em berek . . .  
az em berek . . .  — azután h irte len  rá  vágj a — és az állatok“ .

* * . *

Klaniczay t. u.: „M iért nincsenek itt a Bottlikok?“
Osztály (kárörömmel, kórusban): Számtan dolgozat volt.
Klaniczay t. u. (fanyarul): „Azért latin  órára eljöhettek  volna“ .

* * *
Jánossy t. u.: „M ikor Napoleon hazaindult Egyiptomból, ottm aradt 

seregét t legnagyobb ellenségére bízta. Ki volt az, W ertheim er?“
W ertheim er: „Nelson“.

* * *

6
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Endrődi t. u.: „Ez nem nagyon lényeges dolog. Csak kuriózum képen 
em lítem . Mint érdekességet azért felírhatjátok. Később aztán m ajd k é r
dezni fogom“. (H ildebrandslied eredeti szövege).

* * *
Rem port t. u. (a vő-legény és eladó-lány szavak kapcsán) :„Mert 

régebben még pénzt kellett adni a lányért — most m ár vele adnak pénzt, 
csakhogy elvegyék“ .

*  *  *

Egyik fizikai gyakorlaton posztóval dörzsölt üvegrudat kelle tt volna 
hangforrásul használnunk. Egyeseknek azonban nem  sikerü lt belőle han 
got kicsalni. Levius tanár ú r odajött és alig sim ított ra jta  egyet-kettőt, 
m áris olyan élesen csikorgott az üvegrúd, hogy az em ber haja égnek 
m eredt tőle. Valaki m egjegyezte: „Ügy látszik, a tanár ú r kezei között 
még az üveg is sírni kezd“ .

* * *
Fogadás: a legegyszerűbb és legkényelm esebb pénzszerzési mód. 

Legalább is annak, aki m indent hajlandó megtenni. Ki más lehet ez, 
m in t Frieder?

M iután a m űjégpályái fogadásáért nem  kapta meg a pénzt (mert 
a  „nyito tt esernyő“ kikötést semmibe véve „csupán“ hálóingben és 
yo-yo-zva te tte  meg a m enetirányelleni kört), az iskolát szemelte ki 
fogadási területnek, hogy pókerr a valóját megszerezze. N éhány mecénás
sal m egállapodott a feltételekben: nyilvánosan indítványoznia kellett
Endrődi tan á r úrnak, hogy nézze meg az osztály a „Kvázi Dodó, a víz
toronyőr“-! a Komédia Orfeum ban. A darab és az Orfeum  erkölcsi 
m agaslatáról csak annyit, hogy apáca-nevelőintézetek nemigen szokták 
m egtekinteni. Még gimnázium ok sem. Sőt, norm ális em ber még 
csak nem is em legetné iskolával kapcsolatban. De Frieder — megfelelő 
összegért — m indenre kapható.

Szerencséjére angol órán éppen arról volt szó, hogy kevés az anyag 
az emlékkönyvbe. „Apuci“ jelentkezik. Az osztály m ár tud ja , m it fog 
kérdezni — mély csönd. A zért senki sem hiszi komolyan, hogy való
ban meg m eri tenni.

Frieder: „Tanár ú r kérem , anyag azért nincs elég, m ert soha sincs 
semm i mulatságos dologban részünk. Ezért azt ajánlanám , hogy nézzen 
m eg az osztály egy m ulatságos színdarabot: a „Kvázi Dodó, a víztorony- 
ő r“-t, a Komédia O rfeum ban“. (Nyugodtan és barátságosan mosolyog, 
m intha a „Hófehérké“-re  kérte  volna meg a tanár urat.)

Endrődi t. u. (teljesen megdöbbenve m ered F riederre, gondolkozik, 
hogy vájjon jól hallotta-e. Hosszabb idő m úlva magához tér; látszik 
ra jta , hogy nagyon fel van háborodva. Ilyen még nem fordulhatott elő 
vele: valam i nagyon lesúj tót szeretne válaszolni, de a sok egym ásrator-
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nyosuló ö tlet összekavarodik és m ár válaszolnia kellene. Csak valami, a 
helyzet súlyosságához m érve ártalm atlan  dolog ju t eszébe): „Frieder, 
úgy látom, neked teljesen elm ent az eszed . .

F rieder (nem jön zavarba): „Sőt, tanár ú r kérem , éppen most jö tt 
meg, azért ugyanis, hogy ezt mondom, három  pengőt kapok . .

Endrődi tanár még sokáig nem tudta az esetet elfelejteni és hetek 
m úlva is, ha F rieder valam i m erészet m ondott (ami pedig nála igen 
gyakran fordult elő), m indig óvatosan m egkérdezte: „És mondd, Frieder, 
ezért m ennyit kaptál?“

Frieder pedig nem  elégedve meg anyagi és erkölcsi sikereivel, 
néhány nap m úlva még „beadta“ a tapasztalatlan  Domborának, hogy az 
osztály meg fogja nézni a „Kvázi Dodó“-t és erre  még a jegy á rá t is 
fe lve tte  tőle, am elyet az ellenőrző naplójában —  harsogó tetszésvihar 
közepette — szabályszerűen nyugtázott: „Kvázi Dodóra — 2 P “.

*  *  *

Levius tanár u ra t egyszer nagyon idegesítette az osztály sok hiva
talos sürgő-forgója: a különböző táblatörlők, dátum felírok, szivacsned- 
vesítők, hiányzóbediktálók, tolladogatók, osztálykönyvhozók tömegesen 
lábatlankodtak körülötte m egbízatásuk értelm ében. A tanár úr költői 
hasonlattal élt: „O lyan ez az osztály, m int egy középkori várkastély, 
ahol m inden em bernek m egvan a pontos, m unkabeosztása: az egyik a 
levest szolgálja fel, a másik vizet tölt, a harm adik csak bort; nála
tok is az egyik csak táb lá t töröl, a másik csak to llat nyújt; csak a 
m unkakörét végzi pontosan és m ást a v ilágért sem csinálna. M inden 
apróságra be van valaki o sz tv a . . . “ Majd keserűen hozzátette: „Csak 
éppen tanulni nem tanul senki“ .

*  *  *

Ambrus: H err Professor, ich habe mein G ram m atikbuch zu Hause 
gegessen.

Endrődi t. u. (kedves aggályoskodással): Hast du deinen Magen 
nicht verdorben?

* * *

Az 'igazgató ú r  m indig gondoskodott arról, hogy földrajztudásunk 
valam ilyen tréfához, vagy szójátékhoz tapadjon, s így soká emlékeze
tünkben m aradjon. Ezért azután úgy röpködtek a tréfák  és adomák, hogy 
azokat szinte alig lehetett jegyezni. Csak egy pára t közlünk belőlük, 
m utatóba:

Egyik diák a m agyar várm egyék felsorolásánál k ifelejtette  H unya- 
dot. Nyomban kisegítette az igazgató úr: „No, hunyjad  be a szemed és 
m ondd ki gyorsan“ .



84

Mi volt Arábia fővárosa? Te szerencsétlen, há t Mekka, ahol az ara 
bok mekkávéztak!

Mikor a növényzeti tájakró l volt szó, Szemere hajá t (kopaszra ny irt 
fejét rövid szőrzet borította), a steppéhez, O láhét pedig (amelyik fésű
törő sűrűségben terpeszkedik el fején) őserdőhöz hasonlította. „Csak 
aztán vadállatok ne legyenek benne!“

Aki készületlenségét akarta  m enteni, azt ezzel szokta helyére kü l
deni „Qui se excusat, incusat!“ (Incusat szószerint annyit jelent, hogy 
bever. Hogy ez m it jelen t diáknyelven, azzal m indenki tisztában van.) 
De az excusálást elfogadta mégis.

Egy ízben óra elején így dörgött az osztályra: „Most pedig ablakot 
és szájakat betenni, aki pedig itt  bent fecsegni akar, az m enjen ki“ .



Várva-várt nap áldva légy  
lm lepergett már az év; 
Elhagyjuk e szent helyet 
Alma Mater ég  Veled!
De noha nagy az örömünk, 
Hogy mi már innen elmegyünk, 
Hű szívünkben megmarad 
Szent szavad!
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