
Kedves Diáktársak! 
 
Pár pillanatig gondoljunk azokra, akik már nem lehetnek 
közöttünk.  
 
Tisztelt Rektor Úr, Öregdiákok, Kedves Vendégek! 
 
Igen nehéz feladat négy percben összefoglalni 60 év 
történéseit. Korosztályom és az itt lévő előző korosztályok is 
viharos történelmi időszakot - a II. Világháború, a felszabadulás, 
a Rákosi rendszer, az 56-os forradalom, a Kádár rendszer és a 
rendszerváltozás korszakát - éltek át az elmúlt 48 esztendő 
alatt.  
Még a jóból is megárt a sok mondja a közmondás. Mindezek 
ellenére 1954. és 58. között gyönyörű 4 esztendőt töltöttünk el 
a TF-en szeretetben, egymást segítve munkás, paraszt, 
értelmiségi, egyéb és osztályidegen fiatalok. Az 56-os 
forradalom ideje alatt is békességben, az emberi normákat 
betartva éltünk a főiskola falain belül. Érdekességként említem, 
hogy az 1957-es nagy május elsejei seregszemlén a főiskola 
hallgatóit csak egy fő képviselte.  
 
Ezután megkezdődött a tisztogatás Sok nagytudású tanárunkat 
távolították el a főiskoláról ok nélkül. Ma is szeretettel és 
megbecsüléssel gondolunk rájuk és a többi tanárainkra: 
Bácsalmási Péterre, Koltai Jenőre, Harmati Sándorra, Balogh 
Lajosnéra (Csuri nénire), Sántha Lajosra, Harmath Józsefre, 
Borsos Jenőre, Romák Évára, Krizsanetzné, Edit nénire, 
Kaszper Lászlónéra, Korózs Ferencre, Verbényi Józsefre, 
Kohonicz Józsefre (Apucira), Csanádi Árpádra, Zalka Andrásra, 
Énekes Árpádra (Füttyösre), Galla Ferencre, Halmos Imrére, 
Kilián Árpád Facskira, Duronelly Laci bácsira, Botár Zoltánra, 
Kereszti Fonzi bácsira, Niklai Ferencre, Czirják Józsefre, Bély 
Miklósra, Büchler Róbertre. A koromra való tekintettel elnézést 
kérek, ha kihagytam volna valakit. 
 
Kívánom, hogy Önökre a Testnevelési Egyetem mai tanáraira is 
ilyen szeretettel gondoljanak a tanítványaik. 



Ezek után meg szeretnék emlékezni évfolyamunk kiválóságairól 
is: Gyuricza József tőrvívó, kétszeres világbajnok, 10 
világbajnoki érem tulajdonosa, Tóth Géza súlyemelő, Tokió 
ezüstérmese, kétszeres világbajnoki aranyérmes, Csányi 
Raymund tornász, kétszeres EB ezüstérmes, Bojky István 
hármasugró, sokszoros magyar bajnok, Istvánfi Csaba 8 éven 
keresztül a TF rektora. 
 
Hasonló elismerést érdemelnek többi osztálytársaink és az itt 
ünneplő kollegák is, akik a maguk területén nap mint nap 
végezték emberformáló munkájukat. Mécs László költőt idézve: 
"Vadócba rózsát oltok, hogy szebb legyen a föld." És mi is 
oltottunk mindannyian. 
 
Köszönöm, illetve köszönjük a Testnevelési Egyetem 
dolgozóinak a diplomák átadásával kapcsolatos munkáját. 
 
Kívánok sok erőt, egészséget, türelmet a Testnevelési Egyetem 
továbbfejlesztéséhez, valamint nemzetközi hírnevének 
megerősítéséhez. 
 
Vass Albert költő gondolatával fejezem be mondandómat: " A 
víz szalad, a kő marad, a kő marad." Fordításomban: az idő 
halad, a Testnevelési Egyetem fejlődik és önálló marad. 
 

Köszönöm türelmüket! 
 

Lelkes András  
Gyémánt diplomás hallgató  

 


