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„Alberti, Burai, Csányi, Csonka...” így
kezdôdött annak az 1963-ban, a szege-
di Kiss Ferenc erdészeti technikumban
végzett negyvennégy fôs évfolyamnak
a névsora, akik Ásotthalmán tartották
negyvenéves találkozójukat. Majd har-
mincan jöttünk össze, ami igen szép
szám, ha figyelembe vesszük, hogy a
kaszás már igencsak vastag rendet vá-
gott a névsorban.

Való igaz, különleges egy évfolyam
volt a hajdani negyvennégy. Alig volt
egy-két fô, aki nem csinált valami több-
letet a kötelezô tanulmányoknál. Fôleg
a sport terén. Akkoriban az erdészek ké-
zilabdacsapata fogalom volt Szegeden.
A Radnóti gimnáziummal vívott városi
bajnoki csaták százakat vonzott az ép-
pen aktuális pályák köré. Az atléták is
hoztak haza mindig egy-egy rangos ér-
met az országos versenyekrôl. A tor-
nászcsapat országos bajnokságot nyert
(három tagja osztályunkból való) a me-
zôgazdasági középiskolák versenyén.
Bak István testnevelô tanár mutogatta is
az elsárgult fényképeket a hajdani di-
csôségekrôl. Pezsgô irodalmi élet volt,
melynek szintén ez az évfolyam adta a
gerincét. Magyartanárunk, Halápi ta-
nárnô kedves levelet küldött az össze-
jötteknek. Komoly zenei élet is volt,
amit néhai Gál István tanár úr tartott ön-
képzôköri délutánokon. Két osztályfô-
nököt szolgáltunk. Az elsô két évben a
csodaszép Géczy Ilona, akibe egyszerre
volt szerelmes az egész kamasz osztály.
Persze rajongásunk nem akadályozta

meg abban az évfolyamot, hogy egy
nem tetszô döntés miatt az osztálykirán-
dulásra készülô negyvennégy diák a
reggeli vonatindulásra, néhány hitsze-
gôt kivéve, tar fejjel jelenjen meg. Kép-
zelendô az alig harmincéves erdômér-
nök tanárnôt a kopasz sereg élén.

László Endre matematikatanár, aki
szerelmünket követte az osztály élén,
annakidején komolyan fejtegette a zse-

ni ismertetôjelét, mely szerint aki bal-
kézzel ír, epilepsziás és ágyba vizel, az
joggal tarthatja magát kiugró tehetség-

nek. S ahogy ilyenkor lenni szokott,
elôkerültek az emlékek bugyrából a
hajdani jópofa történetek, melyek oly-
kor a jó ízlés határát messze-messze át-
lépték. Az, hogy Kovács Karcsi elveszt-
vén egy fogadást, az egész nap haszná-
latban lévô gumicsizmából – melyben a
kapca is benne volt – ivott meg fél liter
bort, bocsánatos bûn volt ahhoz képest,
hogy a kollégium ablakából leoltott
lámpa idején lestük a szomszéd ház al-
sóbb emeleten lakó ifjú hölgy esti vet-
kôzôszámait. Az ügyeletes figyelô
...adás... adás... kiáltással jelezte, ha a
hölgy lefekvéshez készülôdött. A kollé-
giumként használt kolostor magas kô-
kerítése sem jelentett problémát a zöld
keris lányok báljára este tíz után igyek-
vôknek, vagy a döglött macskát zsinó-
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ron húzó, a temetôbe osonóknak, akik
Mark Twain után szabadon az éjféli ha-
rangszókor „irtották” szemölcseiket.

De a találkozón szóba kerültek komo-
lyabb dolgok is, ami kissé megkeserítette
a hangulatot. Az erdôgazdaságoknál dol-
gozó kerületvezetôk panaszáradata egy-
általán nem nevezhetô elszigetelt jelen-
ségnek. Mint elmondták, soha ilyen ne-
héz helyzetben nem voltak a kerületveze-
tô erdészek. Megalázóan alacsony fizeté-
sért olyan elvárásokat kell teljesíteniük,
mely elfoglaltság mellett éppen az erdôre
nincs idejük. Lótás, futás az életük, több
helyen megduplázódott területeken, oly-
kor vállalkozóvá kényszerítve, ami köz-
gazdasági okokból nézve elfogadható
lenne, de az erdô nyugalma, a hajdani
szakma ebbôl eredeztethetô szépsége bi-
zony odavész a folyton izgága, zaklatott,
olykor bizonytalan jövôt illetôen. Nem er-
dészélet ez már, Pierre (az én volnék),
mondotta keserûen, egy idô elôtt nyugdí-
jaztatott, hajdani padtársam. És azt hi-
szem, hogy igaza van, mint ahogy az or-
szágot járva hallani jóval fiatalabb kollé-
gáktól is. A szegedi diákévekben tanult
Puskin epigramma jut eszembe:

A vas és az arany

„Enyém minden
mondta a vas
Enyém minden
mondta az arany
Mindent elveszek
mondta a vas
Mindent megveszek
mondta az arany.”

Hát itt tartunk kettôezerhárom nya-
rán, jobb jövôt várva a következô, a
negyvenötéves találkozóig.

Pápai Gábor


