
60. 
Ahogy leírtam ezt a számot, egy kicsit megdöbbentem. Tényleg igaz lehet, hogy 

már ennyi idő telt el azóta?! Ha ehhez még hozzáadjuk a 18-19, vagy egyesek ezt is 
meghaladó – születése óta eltelt – időt, még inkább el kell gondolkodnunk az idő 
kérlelhetetlen múlásán. 

Ha fellapozzuk az 50. és 55. éves találkozóinkra készült albumokat, mindkettő 
rendkívül igényesen és részletesen tartalmazza a volt osztályközösségünk eltöltött 8 
esztendejét, örömeivel és gondjaival együtt. Ezekhez, valamint a sikeres 
kezdeményezéshez, az elmúlt nyolc évben megvalósult osztály-levelezésben 
elhangzottakhoz – melyek további kiegészítéseknek foghatók fel – szinte alig lehet már 
újabbat hozzátenni. 

Az 55 és 57 éves találkozókkal kapcsolatban akkor elhangzott, hogy „minden 
valószínűség szerint az lesz az utolsó”, s íme az élet úgy hozta, hogy még a 60.-at is meg 
tudjuk tartani!  

Visszaemlékezve a gimnáziumi évekre 
megállapíthatjuk, hogy az iskola színvonala, 
tanáraink felkészültsége, a kor követelményeinek 
maximálisan megfelelt. Ezt főképp azok az 
osztálytársaink is tanúsíthatják, akik a 
továbbiakban magasabb fokú tanulmányokat 
folytattak és az alapot innen vitték magukkal. 
Itt lehetett érezni, hogy a más gimnáziumokból 
jöttekkel szemben ( a fővárosiakat is 
beleértve) egyáltalán nem voltunk 
felkészültségben hátrányos helyzetben. 

Arról is említést kell tenni, hogy az 
1940-es években – a háború előszele 
valamint vihara következtében – nehéz 
gazdasági helyzetben kellett szüleinknek 
helytállni, hogy az igen magas tandíjat ki tudják 
értünk fizetni. Ahol pedig – mint nálunk is – 
két gimnazista korú gyereket kellett 
egyszerre iskolába járatni, bizony komoly erőfeszítésbe került a megoldása. Emlékezzünk 
ezért ezúton szüleink önfeláldozására is! 

A gimnázium precíz szervezésére vonatkozólag mellékelek a „Nagykunság” c. helyi 
újság 1930. május 17.-i számában megjelent közleményt, az akkori vizsgarendről. 
Visszaemlékezésül lapozzuk fel és – minden kommentár nélkül – vessünk egy pillantást az 
50 éves jubileumi füzetünk 24. oldalán levő „Ballagási meghívónkra”, mely az utolsó 
évben kettéosztott VIII. osztály egységét is jelképezte. Ennek szellemében reméljük, hogy 
aki „él és mozogni tud”, személyesen vesz részt ezen a nevezetes 60 évfordulós 
találkozón!                  mátébandi 
 


