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/Q néphez, alti esi olvassa 

Jó barátim, kik ezt olvassátok, 
Harag lelke ne szálljon rvátok, 
Botránkozás bennetek ne légyen, • 
Kincs ez könyvben fertezet, se szégyen. 

(RABELAIS) 

K kiadványt a Rákosi Mátyás Nehézipari Műszaki Egyetem 1954-ben végzett hallgatói adták Li 
A kiadásért felelős . Peternák Gusztáv 

A kin/Irány ábráinak nyomúdácait a Kliségyár (Budapest, l'fl. Péterjfy Sándor ti. 45. j 
dolgozói készítették 

A kiadvány szines mellékleteit a Tervnyomda (Budapest, V. Balassi Bálint u. 'Jl 23,) 
géptermi dolgozói készttették 

A kiadvány nyomdai munkáját a Borsodmegyei Syomduipari Vállalat 
(Miskolc, I. Széchenyi u. 103.i dolgozói készítették 

Fele lux: Szendrői / ruténé 
Tördelő: Pöcs Imre — Gépmester: Gombos János 

Megrendelve: 1054. XI. 10. — Imprimálva: 1954. Xtí. 31. — Papíros alakja 70x100 cm 
A kiadvány azonossági száma: 8575 — Ivek száma: ff,í A 5 — Álnak száma: lttt 

és 9 db színes melléklet — Példányszám: 800 

Ez a kiadvány az MNÖSZ 5601-54 szabvány szerint készült 
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•kjA-idle vettél- l<.wa*nq>i VivOM>- iltcy •Cerrriijdaiccnunoym,. 
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A koUávzok tnesUiUedései a HÚZÓlMSlCt ityyéJUtt 
A történelem előtt vala egykoron az 

bronzkorszak, az vaskorszak, mikoron 
is őskohászok koholták az fibulákat, 
ősanyáinkon csüngő-csengő 'bongó etva-
szdkat, lándzsát és miegymás múzeumi, 
leltári tárgyaikat. 

De hol vala még akkoron az HÚZÓ-
TÜSKE? 

Volt ugyan TÜSKE, amit lábból, kéz
ből húztak, ez igaz. Mezítlábas, tövises 
vidékeken 'bizonyára virágzó szakma 
volt a tüskehúzás. Az illetékesek nem 
nyilatkoztak, hogy eme őskori tevé
kenység tekinthető-e a gépészkedés kez
detének. Hagyjuk tehát a históriákat és 
térjünk a tárgyra. 

A cél világos! Alapanyagot kellett 
produkálni, amiből holmi HÜZÖTÜSKE 
megjelölésű, MNOSZ szerint kivitéle
zett szerszám készülhetne. 

Nem vitás egy percig sem, hogy az 
alapmateriát össze k e l kotyvasztani, 
kohászkodó huncutságokkal főzni, csa
polni, önteni, ütni, venni, húzni, vágni, 
kaparni, melegíteni, hűteni, olajban 
főzni, pihentetni és végkrkészítemi. 

A kohászkodás, mint azt bizonyára 
minden laikus is jól tudja, holmi ér
ceknél Kezdődik. Évek alatt a Dudujka-
bánya mélyéről frontfejtéssel kibányá
szott éle érc-hegyekbe tornyosult. Fa
lánk, harapós exkavátorok gyakorta ve
szélyeztették az értékes készleteket, de 
a veszély elmúlt és a kibányászott érc 
nemesiszap formájában bokádon felül 
becsorgott a cipődbe. Ezt a kohász tol
vajnyelv hidrometaliurgiának nevezi. 

Az ércelökészítés megszervezése 
társadalmi munkával történt 

Az érc porítását az MGK (Miskolci 
Gépkocsiköziekedési Vállalat) Rázó- és 
Tömörítőtröszt minden felelősség nél
kül vállalta. A nedves ércelőkeszités-
ben a MÉLYÉP Iszaposító és Feltúró 
Vállalat utólagos lehengerles nélkül ősz

től tavaszig élenjárt. A nedves szerek 
és Dorr-sűrítők jó munkát végeztek a 
Dudujka-bánya egész környéken. Ilye-
ténkép biztosították a jó ércanyagot, tö
kéletes alapját a további mesterkedé-
seknek. Fő a jó alapanyag, mert rossz 
lógebéből nem leszen jó rostélyos. 

A kokszellátás körül kezdeti nehézsé
gek mutatkoztak. Az l-es és IV-es kok-
szolóművek selejtes barnaszénnel járat
ták kemencéiket. A koksz szegényes és 
nagy kápcsztatartaknú volt. Helyes 
kooperációval sikerült a- kokszolómű 
felelőtlen gyárvezetőségét elprofilírozni, 
így a minőségi kokszgyártás felé falánk 
nagyolvasztóink bizalommal tekintenek. 

A többszörösen porított és iszapolt 
ércet koksszal és a T. O. mészégetőjé
ben előállított elsalaikosító pótlékkal 
keverve folyamatosan adagolják ibuk-
tatóvedrekben öreg olivasztáraink. A 
szükséges fúvószelet a DISZ turbófúvó 
nyomja a kohóba. 

A kohó termékei: nyersvas (nyers 
kézirat), ezt továbbfeldolgozás végett 
folyékony állapotban a Szerk. Biz. Acél
műbe szállítják. Salak, amit papír
kosárba csapolnak és továbbfeldolgozás 
végett a MÉH salakgranuláló üzemének 
adnak át. Szállópor, amely szájról
szájra száll, de nyersvas sosem lesz be
lőle. Torokgáz, amit a légbe bocsátanak, 
időnként meggyújtják, nehogy felettébb 
rontsa a közeli konkurrens vasgyár 
ózondús atmoszféráját. A nyersvasat 
íróasztalfiókba csapolják folyékony ál
lapotban. 

A nyersvas még nem rendelkezik azon 
MNOSZ erényekkel, amelyek HÜZÖ
TÜSKE anyagául predesztinálnák, így 
utólagos ötvözésre, kezelésre van szük
ség. 

Következő lépés az acélgyártás, amely 
közeli rokonságban áll a szakácsok 
gyomoremelő ténykedésével. A több-
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fajta eljárás közül a választás a köz
ismert Martin-eljárást tüntette ki. A 
nyersvasat kemencébe, öntik. Évfoly. 
Fel. típusú berakodódaruk temérdek 
ócskavassal tömik meg a kemence 
gj'omrát. Elsalakosítópótlékkánt külön
féle szempontokat is beadagolnak. A 
tüzelés ugyebár regeneratív, a láng 
megy ide és oda. Hőmérséklet 1600 °C, 
amit kizárólag a Műsz. Csop. mozdony
hűtő kollektíva megkerülésével telhetett 
biztosítani. Az adag 'kikészítésének he
lyes menetét módszertani útmutatók fi-
gyelembevésilével a HŰZÓTÜSKE 
Szerk. Biz. irányítja. Segédolvasztárok 
lapáttal kezükben lesik az öles szab
ványfóliákról diktált irányvonalat. Né- • 
hány lapát humort adagolnak, lelkesítő, 
nevelő, bíráló pedagógiai ötvözőeleme-
ket lapátolnak be segédötvözíttek alak
jában. A kiváló minőségű segédötvöze
teket a DE KANATUSI ötvözetgyár ál
lítja elő nagy mennyiségben, megbíz
hatatlan összetételiben. Az önkritika, 
mint könnyen illó öívözőelem, különö
sen gondos beadagolást igényel. Míg az 
adag végkikészül, az öntőcsarnokban 
építő bírálatokkal kifalazzák a közel 
száz oldal űrtartalmú öntőüstöt, azt a 
csapolónyílás alá állítják. 

Közeledik a csapolás pillanata. Több 
napirendi pont nem lévén, az adagoló-
nyílásokat .bezárják, próbavételt eszkö
zöl az üzemvezetőség. Félmikro- és 
mikro analízisekkel, színképelemzéssel 
és 9 hurkos oszcillográffal vizsgálják az 
anyag jellemét. A vizsgálat kész! Az 
MNOSZ-jelű szabványok főpapjakiérté
kelve az analíziseket, úgy dönt, hogy az 
ISA szabványtűrések „akadó illesztés
sel'' betartattak és sokpecsétes körlevél
ben rövid úton megadja a jelt a csapo
lásra. 

Felhangzik az ősi magyar kohász-
kiáltás: „Stanga fel! Csapolás!" 

Bő, izzó sugárban ömlik az üstbe az 
acélanyag. Álszemérrnüfcet leküzdve, 
leplezetlenül örvendeznek a sziporkázó 
acélfolyamnak. Néhány szikra ugyan 
lyukat éget vaskalapjukon. De sebaj, 
fő, hogy lemorzsolódás ncftn volt, a mi
nőség kifogástalan. Az üstben egyre 
emelkedik az izzó acél folyam szakmai 
színvonala. A csapolás kész. 

A Szerk. Biz. megjelölésű öntöbrigád 
most nekigyűrkőzik a leöntésnek. 16 
oldal űrtartalmú kokillákba öntik le az 

acélt. Megmerevedés közben gondosan 
ügyelnek, nehogy bármely értékes öt-
vözőelem veszendőbe menjen, vagy ne
tán — horriibile auditu — szennyező 
szempontok keveredjenek a legnagyobb 
gonddal kifőzőcskézstt acélba. Még izzik 
az acél, szorgos Stripper-daruk máris 
lehúzzák róla a kckillákat, azok mehet
nek a sufniba. Ott egy évig, a követ
kező csapolásig békésen elheverésznek 
lokornofotilóriások, turbinák és Horto-
bágy-szivattyúk illusztris társaságában. 

Lektorok kara pirométerekkel mérics
kéli a kellő hőmérsékletet. A mechani
kai anyagvizsgálat a vérmesebb lektori 
kai" kötelessége. Próbapálcákat készíte
nek, azt húzzák (halasztják), csavarják 
(csűrik), nyomják, szakítják, koptatják, 
nyírják és fárasztják. Megmérik a 
Rockwell-, a Viekers- és a Brinell-
keménységét. Csiszolatot készítenek és 
a fölektor mikroszkóp alatt vizsgálja a 
zárványokat. Az anyagvizsgáló intézet 
kiértékel, húzószilárdság 1954 kg/cm-, 
nyírószilárdsága szerény, keménysége 
meghaladja a keményfejek Brinell-jeit, 
szívóssága becsületre méltó, kopásálló 
és talán korróziómentes is. Az anyag
vizsgálók metallográfiaílag jól képzett 
kara vizsgálati jegyzőkönyvet ad ki. 
Eszerint alkalmas az anyag a továbbfel
dolgozó mesterkedésekre, csak a lun-
keres fejet kell lefűrészelni a salakzár
ványokat felületéről kivésni és egyálta
lán az egész tuskó lehántolandó. 

Ezen tortúrák után a kovácsmühelybc 
léphet. Izzítás után ütik, verik, nyújt
ják, zömítik, hajlítják. Mindezt az 
anyag zúgolódás és repedés nélkül tűri, 
sőt készséggel engedelmeskedik alakí
tás során a vonatkozó elméleteknek. A 
kikovácsolt darabot Mihala hőkezelő 
brigádja veszi kezelés/be. Felmelegítés 
idegen üzemben, lehűtés, sőt mélyhűtés 
a helybeli fűtőberendezés segítségével. 

Sok-sok gondos kohászkodási tényke
dés után elkészült az alapanyag, ki is 
kovácsolták. A kohász-gépész kooperá
cióban most a gépészeken a sor, hogy 
a Mech. Tech. I. és II. rítusai szerint 
a lemorzsolódás elleni küzdelem irány
vonalán haladva, gyorsvágással megfor
gácsolják a HÜZOTÜSKE megjelölésű 
szerszámot. 

Jó munkájuk jutalma lesz a HŰZü-
TÜSKE pajzán vándorlása szerte az or
szágban számos új, régi és "felújított 
kerekagyban. 
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I. sz. melléklet. 

Kivul nézet 
'••' \ Miskolc felé. 

RIO Modul m • 2 
Fogszóm 2 • 32 
Tobbfogmirel f40mm 
Fogferdeség A - 3" 
Kopcsolászög «„- 2 0 t 

Szereleskor fúrni o. 
lír.sz. darabbal. 

Csepegtető hűtéssel 

felületes megmunkálói 



30 0 Park (Hema animo/is) Fi! Megmunkálói nélkül 11 
ior> Út (Spirális Archimedesi) Agyag Nedvességtől óvni 

29 qa Rektori kocsi ( Luius mindenei) Pléh 

Fo 

Sérült 10 ~ Sufni í Originál lancsori) Oeszko Festés mellőzve 

28 >/ liliomos közlekedés (Humor Miskolci) 

Pléh 

Fo Évente lihosmotonck 9 l 28/2 Válolott!(Siotut desorgoniiacii) St/mi /Vem muköoik 

27 2 Autóbuszközlekedés fHovigotio scatuli) Por Soho nem af meg B SÍnt A/3 épület ÍCoter militori etmoschi'ni) Ocskovo MNOSZ menet 

26 25 Tanszék (Poter studiorum) Alumin Gyakran olqjoiandc 7 01 Napközi otthon (Chonoon bocillorum) füst és 
Korom Működik 

2$ 15 Bonyosz kohász Kor ( Trodicio Selmeci) Gyemé. t Két részes 6 >/2 C épület ( Cochedo Dudujconi ) HoHer Utonmunkálondó 

lk 1 Gépész Kor (Gesus Maion) Acél- Ujllás 5 jr A/2 épületlRezidencia phisici chemici tec in) A tori Szoros illesztés 

23 1 UDP ( Primus inter partes) Szikla Rozsaa mentes 4- 0 Auh (Templom cangressorum) róla Sgo/ulos alatt 

12 2 Tanulmányi Osztály (Causa bucendi) Nád Gyúlékony 3 k*i E/l-F-le épület (Locus sundicorum) rlűkő Emeletes -(csapni-
volóln'gyokkal. 

21 1,1 DISz. (Gdudeomus igitur) Tus Crzékeny 2 100 A/1 épület ( Purgatórium ingemen) Srofit Hűtve. 

20 X Beruházási csopjIrtvestotio minimaj Kámfor Préselve 1 1/> F/3 épület( Collegium sine iuventutibus, Furnyír A'tmeneti szabvány 

19 1,2-í Terv ei Pénzügyi csop/Orgonisatio sonto) Popir Hitelesítve 
Telel Db. Megnevezés Anyag tlegjeqqzés 

18 199 Műszaki csop. (Mihaló omnimpotens) Cső Húzva 
Telel Db. Megnevezés Anyag tlegjeqqzés 

18 199 Műszaki csop. (Mihaló omnimpotens) Cső Húzva 

-, Kelt Aláírás 

HOMO EGYETEMIEN SIS 

ti ere torony 

1 • 10,5 
17 1' GN. igazgatás ( filius Peferi) Gyanta Romlandó -, Kelt Aláírás 

HOMO EGYETEMIEN SIS 

ti ere torony 

1 • 10,5 16 3 . Szogszervezet ( Sidol Tcis) Nylon Felülbélyegezve Tervező n £ a 'ii^~ 
HOMO EGYETEMIEN SIS 

ti ere torony 

1 • 10,5 
16 3 . Szogszervezet ( Sidol Tcis) Nylon Felülbélyegezve 

1IÓ njso .-XZH4UÍI 
HOMO EGYETEMIEN SIS 

ti ere torony 

1 • 10,5 

IS f Személyzeti Osztály / Hűlt cutotij Korion Kóderezve 
kojz 1IÓ njso .-XZH4UÍI 

HOMO EGYETEMIEN SIS 

R.MMM.E. 
GÉPELEMEK 
TANSZÉKE. 

IS f Személyzeti Osztály / Hűlt cutotij Korion Kóderezve • 
JiAA&jL. 

HOMO EGYETEMIEN SIS 

R.MMM.E. 
GÉPELEMEK 
TANSZÉKE. 

í * 1 . Bizalmas. 
JiAA&jL. 

HOMO EGYETEMIEN SIS 

R.MMM.E. 
GÉPELEMEK 
TANSZÉKE. 

í * 1 Rektori Hivatal/Centrum aaministrocioms/ nv Bizalmas. 
Avagy hogyan lófja Egyetemünk egy ember-kénti 
eausénét eou orvosnak jelentkezett, de mér

R.MMM.E. 
GÉPELEMEK 
TANSZÉKE. 

13 "1 Közélelmezési válolot ( Menzo) Vlz Havonta cserélni 
Avagy hogyan lófja Egyetemünk egy ember-kénti 
eausénét eou orvosnak jelentkezett, de mér

R.MMM.E. 
GÉPELEMEK 
TANSZÉKE. 12 Ti Autóbusz megölő (Causa tumulti) Pala. Üvegezve. nök neh „b siskolaz olt" hallga tó. 

R.MMM.E. 
GÉPELEMEK 
TANSZÉKE. 
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Profok a 'TÜSKE élén 
A felületes szemlélő, amikor például „Matematika tanszéke" felírással talál

kozik, nem is tud mást elképzelni, mint azt, hogy ez olyan tudományos gócpont, 
ahol országos koponyák éjjel-nappal tárgyuk szellemében élnek. Ha házasok is, 
az csak a népi tradíciók tiszteletbentartása miatt áll fenn. Egyetlen ideáljuk, élei-
társuk az a tudományág, „akivel" forró fejjel valamikor eljegyezték magukat — 
egyesek ugyan erőszakkal, mint Buttler a „Különös házasság"-ban — és ennek rej
telmeit igyekeznek éjjel-nappal felfedni. Ezekután kézenfekvő, hogy az egyes tan
székek vezetői a legtudományosabb tudósok és a legműscakibb mű-szakik. Én is 
ebben a hitben kóvályogtam egy ideig az egyetem tudományoktól terhes és a nagy-
kohótól füstös levegőjében, amig a Kohógéptani tanszékre betévedve valami meg 
nem ingatta a hitemet. 

A tanszék vezetője dr. GELEJ1 SÁN
DOR Kossuth-díjas egyetemi tanár, 
akadémikus épps/n azt magyarázta az 
értelmes arccal figyelő docensei, ad
junktusai és tanársegédjének, hogy 
mennyire nélkü
lözhetetlen az 

„Ezeregyéjszaka 
meséi"-nek tudása 
és erősen hang
súlyozta: 

— Apuskám, én 
ezt meg is köve
telem minden tan
széki tagtól. 

Meghökkentem azon, amit hallottam, 
hiszen nekik elképzelésem szerint ál
landóan a fenti kohófüstre könyökölve 
pl. azon a „32" támasztóhengeres duó
hengeren kellene gondolkodni, amelyik

kel a Mech. techn. I. tanszéke által ki
kísérletezett újtípusú zsilettpengét el 
lehet készíteni. Mondom, meghökken
tem, s hogy 'megbizonyosodjak, jobban 
utánanéztem a dolgoknak. A következő 
igen értékes megállapításokat sikerült 
kihámoznom. 

Dr. phiil. dr. ing. SALYI ISTVÁN 
rektor, egyetemi tanár, a Mechanikai 
tanszék vezetője a diplomáciai kérdé
sek szakértője. Munkaidőn túl előszere-



tettel foglalkozik még g tarokk nevű 
„műszaki alapszigorlati tárggyal". Időn
kint behatóan tanulmányozza az „eb-
betegségek" című nem kötelező tantár
gyat ő egyben egyetemünk Kossuth-
díja"? „költője" is, ilyen irányú munká
ját reggel 7 óra körül végzi a diákott
honokban. 

ZSÁK VIKTOR (Unser Victor = U. 
V.) egyetemi tanár, a Vaskohászati tan
szék Vezetője, a spanyol 'bikaviadalok 
kiváló ismerője, a fenti tárgykörbe 
vágó nagyabbszabású előadás összeállí-
tésán dolgozik. Jelenleg a „Stahl und 
Eisen" című szaklapban megjelent ide
vonatkozó legfontosabb szakcikkek fel
dolgozásánál tart. Orvosi rendeletre 
naponta Tabolcán kell öblögetnie a tor
kát, hogy az előadás idejére hangszálai 
rendbejöjjenek. Ezt a kényszerutazást 
össze szokta állítólag kötni egy 1 dm3-es 
üveg „tankolásá"-val. 

Dr. TERPLAN ZÉNÓ egyetemi tanár, 
kandidátus, rektorhelyettes, a Gépele
mek tanszéke vezetője . . . stib. (ahogy 
egy Scnrodt Istvántól kapott levél cím-
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zéséről ellestük) sporttörténet! szak
tekintély, külön Totó-fogadási konzul
tációikat iktatott az órarendjébe. Estén-
kint a fiával gombfocizik. A napokban 
sikerült végre egy „Kinizsi" sörösüveg 
kupakja személyében megfelelő kapust 
találni csapatába. Országoshirű még a 
helyesírás terén végzett kutató- és ne
velőmunkája. Rossz nyelvek szerint a 
HÜZÓTÜSKE szerkesztőbizottságába is 
emiatt választották. 

Dr. ing. BORBÉLY SAMU egyetemi 
tanár, akadémikus, a Matematikai tan
szék vezetője beható tanulmányokat 
véffez a nagy koncentrációjú hűsítő 
folyadékok áramlástana tárgykörben. 
Kiváló ismerője és művelője a szi-
varozásnak (szivar alatt nem I. éves 
hallgatókat kell érteni!). Egyesek sze
rint ilyen irányú ténykedései egészen 
a „Batár" korszakot megelőző időkig 
nyúlnak vissza. 

Dr. MILASOVSZKY BÉLA egyete
mi tanár, a Geodéziai imagyarui Föld
méréstani) tanszék vezetője titokban 
csillag-specialista. önteljesítményét 
Windt-iféle műszerrel mén tánc és 
székpárna keresés közben 



KORDOSS JÖZSEF egyetemi tanár, 
a Felsőoktatás kiváló dolgozója, a 
Mech. techn. II. tanszék vezetője, a 
„Stilisztika" című tudomány terén vé
gez kutatómunkát. A fenti tárgykör
höz kapcsolódóan ,.A körmondatok mi
benléte, szerkezete, kialakulása, ural
kodása és hanyatlása, valamint az egy 
tárgykörrel kapcsolatban használható 
összes szavak tudományos rendszerezé
se a maximális kihasználhatóság szel
lemében" címmel rövid disszertáció 
megírásán dolgozik. Foglalkozik még a 
, Sörfogyasztás technológiájá"-val is, 
különös tekintettel az együltőhelyben 
lehetséges optimális fogyasztásra. 

URAY VILMOS, a Villamosgépek 
tanszékének vezetője, egyébirányú el
foglaltságai miatt (Ö ugyanis a meg
szűnt Oktatási Osztály volt vezstője) 
jelenleg csupán a sózott feketekávé el
készítési lehetőségeit vizsgálja, miköz
ben a 101 magyar anekdotát olvasgat
ja, hogy a másnapi előadásra legyen 

„anyaga". Jól értesült körök szerint 
az első kísérleti kávézást többen túTéI-
ték. Az anekdotákat pedig a „HUZö-
TÜSKÉ"-ben kell sokaknak átszenved
niük. 

LANCSARICS ALAJOS a Gépüzem-
tani tanszék („Madchen für Alles") ve
zetője. Kereskedelmi utazói minőség
ben ismert személyiség. Legutolsó na
gyobb arányú vásárlása alkalmával 
40,5 kg ló- és disznószőrt sikerüli neki 
beszerezni ( . . . há tha kell valamire!). 
Kézszaft (handlé) élőadóvá' való kine
vezését várják. Szabadidejébe:: horgá
szás után is érdeklődik. Állítólag csak 
mázsán felüli halakat srkerül megfog
ni, a traktort ezek kihúzására vásárol
ta a tanszéke. 

ZORKÓCZY BÉLA egyetemi t-'nár. 
a műszaki tudományok kandidátusa, a 
Mech. techn. I. tanszék vezetője, a 
Vaskutató Intézet hegesztési osztályá
nak vezetője, mint a konyha és egyéb 
kertészeti tudományok művelője is
mert. Jelenleg az egyetemi menza meg
bízásából „A hazai bab és borsoféiesé-
gek szemcséinek perlitessé tétele" cí
mű munkáján dolgozik. Eredményei 
máris öntudatosak. „Angyalkám" nevű 
babafajtáját már termesztik. 

II 



PATTANTYÚS A. IMRE egyetemi. 
tanár, a műszaki tudományok kandidá
tusa, dékán, az Általános gépiani tan

szék vezetője. „A méhrnök önfegyelme-
zése" című értekezéséhez szükséges gya
korlatokat végzi. Jólértesült körök sze
rint disszertációjának „Hogy lehet egész 
nap kimenés nélkül egyhslybe.n vizs-. 
gáztatra" című fejezete új felfogásban 
világítja meg ezt a sokat vitatott pro
blémát. 1946 október 12-én a Győhri 
Vagonban kiadott illemkódexének 38-ik 
kiadása is elfogyott. 

Dr. PETRICH GÉZA egyetemi tanár, 
dékán, az Ábrázoló geometriai tanszék 
vezetője szenvedélyes -motorkerékpár-
tudós, bár az utóbbi időben szigorú 
elvonókúra alá van vetve. Országosan 

is kiemelkedők a „Beszéd- és értelem-
gyakorlat", valamint a magasabb ,.Er
kölcsrendészet" című szaktárgyak ok
tatásában elért eredményei. A „neve-
lés"-sel egy idő óta otthon foglalkozik. 

Esek után magamba roskadva döbbentem rá, hogy mennyire helytelen elkép
zeléseim voltak. Viszont megnyugtatott, hogy mérnökeink nevelése jó kezekben 
van, hiszen valamennyi egyetemi tanárunk, amikor nem tanszéke tárgyait ápolja, 
olyan „tudományágakkal" foglalkozik, amelyekre minden sokoldalúan képxtt 
mérnöknek feltétlen szüksége van. 

Gólya. 

Az egy-hallgatós megh. előadó fej-címeivel 

( 

. _ í. 

tm. PHit, D*. ING. SCHRODT ISTVÁN 
MÚeOttTEMi *K. TAHlt/I. N*. ALU > t t t « ' « l « » O U l ttMtOftfA. 
AZ 16TAXBVU M0SOy«TEM SZU TANÁBA, A/ 0*«ZÁGOS TfW/-
MiVATAi. tZAXtKTÜIl, A KICKOLC1 SA«OSi UÁTVAS EOVETJU 
MEGHÍVOTT CLÍJADÖJA, A MŰ«AKl TUOO«A»»0« KANDIDÁTUSA. 

BUOAPEST, VII, RAKÓCZI-UT 30. I. 6 

L..*. ... * **«_ 
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A Diákotthonok szept. l . -é t megelőző éjtszakai nagytakarításakor az e^ ik szemétkosárban 
Összegyúrt füzetet találtunk, i lsö pillantásra semnibea sea különbözött a szokásos matematika, 
vacy fizika füzetektől. Fedőlapján azonban az ismerős egyetomi tantárgyak neve helyett ez á l lo t t -
M A P L 0 . A kiváncsisá^ és indiszkréció azonnal felébredt csatáját az döntötte el , ho^y me^ál-
.apitottukí a szerző e.̂ y júniusban mar végzett hallgató, akinek iĵ y niacs módja megsértődni az 
.ntim feljegyzéseibe v~lö illetéktelen betekintés mj.att. Az első sorok elolvadása után meg tovább 

jnerészkadtünk, anennyiüen elhatároztuk, hogy a szerző szigorú névtelenségét megőrizve, a Napló e-
£,"etemünk története szempontjából érdekes rószloteit az alábbiakban közkinccsé tesszük. 

Ji UjfKAfv * H ^ A « L fea^-cí •-'TenTt-J oSAf^a^t^, ( •**v*Iu tajt-<T -*- • 
•*****L, -*CO,%,W. itÁ ^ •**M*íz,CptJXrt-C 

tixWx^JU^-tolíO-fc. teöíItJ. «- *Ci(^4ioJ t t o f m d U X r />H.tXLdr cUTCT^Í tw^ , * t o i í a , , / W a U i v a . eM*íóW*z<r-\, ^Í^TaJtTa^iL, U u * . 

ÍU!j*.Uajfa . CiqTMO.^jQLvnK_ *»tv*^fríw/i-tuLt. uJtaut^ •mjM.dbi*^ c«i.fia.i^**í" j,*iiinu.i-ó- ö-ro-íw/mjJ! 'HtiTc**^ fecrui . í f a J a i ' * * * fö&J ~ 

a t^z i t 4ia£? - : - í aJta*/, o i j a^ ,* ) a-^i* KÍÖÍ-Ö^UX. 'w-t'rn&feJtA*cT~ ctrto^<ru^~ VOJAJ-^ 

^ Ti 



^ 

^á&0^m 

„t-V JS*?5) 

!9ro n u r (O JW* t»i_.iJ<. UjLy. 

•ftiuxf fcíXJ-wcuTlA d#£»{j«TvaJ*_ "^ti íVtto ""va- i/vítonj" -M.a!̂ - Q-TX •* ^Mcl*** *̂ -*<iu ***- "•^•CJ-ra-t jVJ* ' te** . ti**xj«.f a £ / Vi»-tv*% 

íX_*_tájt_. í-fc*. JTtlÚo^atJ «(>yvV *<JH_ ÚJC*_»V í « (x*. *» *'<-T*t»_jL'r "^O-j IWlC* í t X t u t f u ' t . QZ. €-•«_ & t-K*J-A_ l'íy*-*^ -t\*/i_. 1U0 ~ 
fl5íJa«. 6«tjt*_rfcr»n_ *«- *WAfc*wJl*T" Q. A i U í . n o j ) * i CL *tű/-©*ja_*7~ -*» <<X-»*AX,6*JI-Í.»I_/ 

-It'ugivt.b. <uA. Jt*^*t . í*T*9^*J»«í*-a*^t,' í«<y»u*jt, *^«. 
aA**-_' StAf*-M «̂.'y*. -^a- ̂ 'í*aifc*<rt gx^ta^-C^f <cnux£íu*.ic «c>_ /JJÍ fitfcm waj.i Tn^U*t*T; tc^ 

tícn^ <**JLr̂ . < U M ^ f n n m g^vcu^^v, *a. v̂xzvLfĉ H. v^ut jv^L/ ^u«X<. *iwa. *>.«<J3 <rr.v7»< üoAraíf. f / / « r 



T 

/ / ' , . / / • / / / / •' / / ' .•! / /?. ^ab\ 

/9gS.-wiaVt Si íq^ lU^W-ti. ™t*.'t-n<j-fc_ -,-HU.TÖ-)Ö * L T W ^ u-cc-j:feo<ía«*_ '»*Ui-4z.a.fej. JUTTH^-IKA.fc.-ro-f . íöm^cu*.t*fej** ^wu -

**f*-k. t'ftl*Ji.tXl«J(_ ""^ÍJA-J az . *£*cr í a w j u 'na^.o+í. V-CLIA,?*^ ^ w n ^ a . íZjaJ^/ma,-**.!.*^*^ «.V-t*^T \HxJut-a.-»W4.*2. *u' A*VK'K4^*U 

V*>ti,tJ" fe#i^C*ljr óra- i-a^. , •*vón-_(o rVí 

^ < ^ ' 

J - i a i U í*>mywlíTv_ ?^fcft^.(J^ a. too Ct-»T ( a^*A> a . ^ a . t * U /WJU.«\VCI. *toí.u»>v 4 u . > t u « . V ^ t 

file:///HxJut-a


/EGYETEMÜNK OKTATÁSÁBÓL. 

ABRIS RAJZBEADASNÁL 
A tanulókörben 3—4 rajzot nem ad

tak még be. Az utolsó óra alatt min
denkit segítenek, hogy beadhassák a 
rajzokat, amin már csak a tisztítás van 
hátra. Egyik hallgatónő rajzát egy pá
ciens nekivetkőzve radírozza. Ezt meg
látja a tanársegéd és így szól: 

— Mondja „tata'', maga a viceház
mester? 

ABRISRAJZ HANGSZERELVE 
A TATA nézi, nézi a rajzot. (Szegény 

páciens kékül, zöldül, jó fesz-e vagy 
nem? Beveszi-e? Nem veszi be? Vájjon 
mi lesz?) Egyszereseik megszólal: 

— Ez a rajz olyan, mint a .tárogató 
hangja. 

PACIENS: ? ? ? 
TATA: Csak este szép és messziről. 

TÉGLASSY ABRISBÓL KONZUL
TÁCIÓT TART: 
A táblához kihívott hallgató a fel

adatot nem tudja megoldani. Téglássy 
úgy segít neki, hogy rajzol és magya
ráz, a szenvedő delikvens pedig buzgón 
helyesel. Erre Téglássy megjegyzi: . 

— Papa, maga olyan, mint a légy, 
amely rászáll az ökör szarvára és azt 
mondja, hogy „szántunk"! 

A CITROM 
Egyik hallgató abban az időben, mi

kor nem lehetett Miskolcon citromot 
kapni, óra közbein erősen szívta magába 
a C-vitatnindús citromlevet. 

TATA, aki az órát tartotta, rászól: 
Mi az apafej, maga eszik? 

HALLGATÓ: Nem, csak citromot 
szopok. 

TATA: Jé, magának ültetvénye, vagy 
lova van?! 

ö 

HÉTFŐN ABRIS ÓRÁN RAJZBE-
ADAS 
Egy hallgató nem készítette még el 

a rajzát, mire a tanársegéd megjegyzi: 
— Látja „tata", ha a tegnapi napját 

nem a „hejőesabai jósnőnél" tölti, ak
kor ma kész a rajza. 

HALLGATÓ (szomorúan): Bá r csak 
ott lettem volna. 

TANÁRSEGÉD: Na tessék, még el is 
ment volna! 

ÁBRÁZOLÓ GYAKORLATON 
HALLGATÓ: Tanársegéd elvtárs! 

Lesz szíves egy „beadható" aláírást 
adni a rajzomra, már készen van! 

TANÁRSEGÉD: Na-na, én úgy lá
tom, hogy ez még nincs .készen! — És 
az ábrára mutat. 

HALLGATÓ (észreveszi, hogy az 
árnyékszerkesztésnél valami valóban 
nincs rendben és meggyőzően mondja): 
De hiszen az mindegy, hogy az egyenes 
hol jön ki, elől vagy hátul. 

TANÁRSEGÉD: Nézze „tata". El 
tudja képzelni, hogy mi lett volna ma
gából, ha mindegy lett volna, hogy hol 
jön ki? 
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Jli ese-uiese liáik Ma (Uray előadásaiból] 

...A billenő nyomatékot fogjuk mate
matikailag levezetni, mert eddig csak el
hitték, de hinni csak a hittanórán kell... 

... Most rajzoljuk fel a Móricka
ábrát. 

(Majd az összefüggés tovább bonyolítá
sa után) 

A >° ' 9 2 2 i - 9 

U = r "".> — s" r i — s * > f"5 ' f , ; : 

r ' 2'őí átrúgom a túlpartra 
,2 _ 2 2 i .1 v 2 

r 2 * r l "T~ s •* ' 
így ^ o s í már a lovagiasság szabályai 

szerint ezt elintézve, s-et kifejezve, tüs
tént írhatjuk: 

Az a bizonyos Móricka-ábra 

Hol volt, hol nem volt, volt -egyszer 
Ohm nevű bácsi, aki felírta törvényét, 
amelyet itt is alkalmazunk: 

7'2 = 
Zv + Z'.z 

Kirchoff atya törvénye szerint Zt-n is 
folyik áram, de ezt elhanyagolhatjuk, 
mert nem változtat semmit a leányzó 
fekvésén. 

Az Uray-féle leányzó két fekvő helyzete 

Z\ és Z'2 értékét ismerve tüstént ír
hatjuk: 

U, 
r 'i 

r\+^-+J ( *i + *f) 
Itt van a kiskutyus elhantolva ! . . . 

2 i Y 2 

S most 
már kész a kocsi, csak húzni kell!!! 

Fö as értelmes 
fogalmasás • is,nst 1 

Fazekas István gmh. már több. mint 2 
éve betegsége miatt nem hallgathatja az 
előadásokat. Orvosi kezelés alatt áll. El
maradt fizika szigorlatának letételére ez 
év januárjáig kapott haladékot. Betegsége 
miatt azonban ezen sem jelenhetett meg 
és újabb haladékot kért a Dékánitól. 

A Dékán véleménye szerint a hallgató 
felgyógyulása után ismételje meg kéréséi. 

A Tanulmányi Osztály erre 8 követke
zőkről értesíti a hallgatót: 

„Kérvényére értesítem, hogy Petrich Géza 
dr. dékán elvtárs felgyógyulása után kíván 
érdemben foglalkozni kérésével, ezért fel
gyógyulása után ismételje meg. 

FARKAS SÁNDOR s. k." 
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SCHEY DOCENS kissé késve érkezik 
„képlékeny megmunkálások" előadása
kor: ! 

— Senkit se ejtsen búskomorságba, 
ha véletlenül negyedórát kések. Nem 
elég fejlett még a tolakodást techni
kám, lemaradtam a buszról. '• 

MÁSKOR: 
— Akik nincsenek itt, azok betegek, 

vagy arra számítanak, hogy én vagyok 
beteg? — Valaki menjen el és hordozza 
körül a véres kardot — mondja meg, 
hogy itt vagyok! 

CÉL 
. . . Szeretném elérni, hogy hallgatóim 

logikusan gondolkozzanak... 
(Valaki a hátsó padokból megjegyzi): 

Nehéz lesz! 
EGYES SZERKESZTŐK ' „ANYAG -
ISMERETI TUDÁSÁRÓL": 
— Vannak olyan szerkesztők, akik a 

weekendház fedésére elsőrendű autú-
karosszéria lemezt írnak elő. 

KÉSŐBB: 
— Az átvevők rendszerint szakmában 

vannak: jogászok és közgazdászok, akik 
ugyebár „megfelelően" értenek a gép
gyártáshoz. 

AZ ÜZEMI VISZONYOKRÓL. 
Minden üzemi szokástól mentes em

ber feltesz egy „Móricka kérdést" és 
a végén kiderül, hogy igaza van. 

LÁNYI ADJUNKTUS A VILLANY
OSZLOPOK ANYAGAIRÓL 
MAGYARÁZ: 
— A villanyoszlop készülhet fából, 

betonból, lehet vasszerkezet stto . . . stb. 
A fa-oszlopdk anyaga lehet: fenyő, 
tölgy és akácfa. — Mindegyiütnrik meg
van a maga előnye és hátránya. — Az 
akácfa például néha olyan görbe, hogy 
a villanyszerelők csak térkép segítségé
vel találnak fel a tetejére . . . 

A KOVÁCSOLT DARABOK HŐ
MÉRSÉKLET-MÉRÉSEIRŐL: 
— Óvatosabb emberek ráköpnek egy 

darabra és így állapítják meg a hőmér
sékletét, ez azonban fárasztó mérési 
módszer. 

AZ ÜLÉSRENDRŐL: 
Az ülésrendet vizsgálva megkérdezi: 
— Miért változtatják periodikusan a 

sorokat? 
VÁLASZ: Hátul rosszabbak a látási 

viszonyok. 
— Értem, tehát felváltva mindenki

nek hiányozzon a jegyzetében az a rész, 
amikor hátul ül. 

ÓH SZEGÉNY MAGYAR NYELV! 
Egy készülékezés-óra alatt P. Sanyi 

és B. Béla „késhegyig" menő vitát foly
tat arról, hogy a magyar nyelv fejlő
dik-e gyorsabban vagy a technika"! 

Már majdnem „párbajra" kerül a sor, 
amikor. Bálint docens nyomatékosa, i 
megjegyzi: „Tehát tisztelt hallgatóim, 
ezt a felvázolt készülék elemet csak 
kellő „judiciummal kell applikálni!" 

— Győztél! — mondja lemondóan 
Sanyi. 
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EGYSÉGNYI BONYOLULTSÁG 
(Egy előadásmód tükrében) 

A kérdés egyszerűsége teljes bonyo
lultságában is világos. Megértéséhez 
mindenekelölt a bonyolultság, mint 
olyan, vagyis mint fogalommeghatáro
zás elvi lényegét kell tisztáznunk, 
aminek elvi vázlatos megoldásával úgy 
köznapi, mint szakmánkba vágó, tehát 
műszaki téren is világossá válik előt
tünk az egységnyi bonyolultság fogal
ma, lényege, s műszaki elméleti és 
gyakorlati használata, alkalmazása! 

Tehát bonyolult az, ami nem egy
szerű, helyesebben, vagyis bonyolult az, 
ami egyszerű, de csak bonyolultság nél
kül egyszeri;. Bár ez a meghatározás 
többrendbelileg helytelen, s sok kívánni
valót hagy maga után, mégsem aka
rom teljesen konrét formában megha
tározni a bonyolultság fogalmát, ha
nem csak elvi vázlatszerű gondolatme
net kapcsán kívánom megértetni e kér
dés lényegének alapját, tulajdonkép
pen tehát e kérdés megértésének alap
feltételeit, ami ha nem is teljesen, illet
ve nem nem is, hanem egészen teljesen 
hozzájárul fentiek alapos, előző előadá

somban már részletesen vázolt, s ott 
megértettek megértéséhez. 

Tehát kérem, tisztáztuk eddig a bo
nyolultság, mint olyan fogalmát, s most 
már ennek kapcsán önmagából adódik 
az egységnyi bonyolultság lényege, tud
niillik, hogyha a fentiekből a bonyolult
ságra vonatkozó meghatározás tárgyá
ból, tehát egy adott bonyolult problé
mából kiragadunk egy egységnyi részt, 
amely egységnyi bonyolultságában már 
tovább nem redukálható, nyerjük az 
egységnyi bonyolultságot. 

Visszatérve alapproblémánk fentiek 
folytatásaként való további tárgyalásá
ra, vagyis az egységnyi bonyolultság 
többrendbeli bonyolult meghatározásá
nak teljes kitárgyalására, ami még ko
rántsem jelenti a kérdés teljes lezárá
sát, meg kell még határoznunk az egy
ségnyi bonyolultság egységét, amely 
lehetővé teszi az egységnyi bonyolult
ság matematikai meghatározását, . s 
amely összehasonlítási alapul szolgál a 
mindenkori műszaki problémák tárgya-

' lásában rejlő bonyolultságoknak. Ez 
az egység a gyakorlati mérések s ta
pasztalatok alapján kell, hogy jelent
kezzék, s kívánalom, hogy ennek keze
lése ne kívánjon jneg túl alapos felké
szültséget és a tárgyhoz való alapos 
hozzáértést, a gyakorlatban előforduló 
bonyolultságból az egységnyi bonyolult
ság kihámozására, de mégis elfogadha
tó legyen a. fentiekben körülírt mérték
egység, a mennyiségileg mérni kívánt 
bonyolultság nagyságának méreteire 
vonatkozó mérések mérésére. 

A fenti egység elnevezésére, gyakor
lati alkalmazására, annak nem köny-
nyű kezelhetőségére, valamint matema
tikai alapjainak tisztázására és megér
tésére a következő előadásom kereté
ben kívánok kitérni, melynek kapcsán 
majd még világosabbá válik fentieknek 
a műszaki témakörökben való létjogo
sultsága, s annak nélkülözhetetlen, s 
jelenleg még megkövetelt alkalmazása. 
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EDÖEGVENES7! 

l.hta: Kacagó Szem. 

Négy és fél évre visszaemlékezni egy rövid cikk keretében, amikor min
den nap, hónap, esztendő történelmi időket jelent, nem látszik egyszerű feladat
nak. A fejlődés szédületes arányait és iramát követni — nem tollforgató ember 
számára — vakmerő feladat, még ha olyan aránylagosan szűk területről is legyen 
szó, mint a Mi Egyetemünk élete. 

Mégis, amikor Téglássy Ferenc kartársammal e cikk létrehozásáról beszél
gettem, hatalmába kerített egy gondolat, amelyet.— úgy éreztem — érzékeltetni 
tudnék, s amely egyúttal négy és fél évünk munkálkodásainak is egyik kereszt
metszetéi adhatná. 

Egymásután törtek fel a népszerű Ferkó barátunkból a gondolatok. „Tudod 
Ecsém, — mondotta — amikor 8 és fél évi üzemi gyakorlat után az Ábrázoló 
geometriai tanszékre kerültem, egészen meg voltam döbbenve. Nem tudtam erre 
a tényre az első pillanatban semmi magyarázatot találni és tudom, hogy Ti sem. 
A válasz pedig ma már igen egyszerű és világos. A régi ábrázoló oktatás elsza
kadva 8 gyakorlattól, száraz, elvont tárgy volt. Ma már igyekszünk a tárgyat a 
gyakorlati élethez egyre közelebb hozni. Másreszt szükség volt arra, hogy az ifjú
sággal már tanulmányai kezdetén gyakorlati emberek foglalkozzanak, akik az el
mélet-gyakorlat egységét saját élményeiken keresztül meg is tudják valósítani. 

Uj viszonynak kellett hallgató és tanár között kialakulnia, mely magán 
hordja a gyakorlati élet, a közös, új célokért való küzdelem levegőjét. Egyszóval 
újtípusú parancsnoki kar nevelését kellett megvalósítanunk. 

Hogy ezután ez mennyiben sikerült, arra az első választ negyedéveseink fog
ják megadni. De gondolj csak arra a szeretetre, azokra a csillogó szemekre, 
amellyel ma is ránk tekintenek, ha találkozunk, akkor nem kell jósnak lenned a 
jövőt illetően. Van ebben a csillogásban egy szin, amit részben mi adtunk, mi 
ábrázolósok, és ez a jó kedély, a mindent legyőző optimizmus fénye." 

Itt egy pillanatra elhallgatott Ferkó Barátom, de már szőttem is gondola
taimat, mert megkaptam tőle azt az alaphangulatot, amellyel talán sikerül éle
tünkről egy kis képet adnom. _ . 

Emlékek, epizódok rohantak meg. Ugy éreztem, talán ezen élményeken át 
tudnám érzékeltetni az elmúlt félévek küzdelmeit, Tanszékünk életét és azt a vi
szonyt, amelynek kimélyítésén Egyetemünk minden hallgatójával és dolgozójával 
kölcsönösen munkálkodtunk. 
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Álljanak itt hát ezen kis karcolatok emlékül 

„ÁBRÁZOLÁS AZ ÉLET MEGRONTÓJA" — hallatszik, egy sóhajtás kí
séretében, Fiedlcr Pista bátyám ajkáról, amikor megjelenek a Jegyzetkészítő Iroda 
ajtajában, s mielőtt méltó választ adhatnék, már mondja is: „Mi baj van?" 

— Apróság — nyugtatom meg —, csak a betüzés került más helyre. 
Ismét sóhajt, de most már vidámabban, s kijelenti, cudar egy tárgy ez az 

„ábrázoló geometria". — Pedig a legkönnyebb az első évfolyamon... — vágok 
vissza, de Pista bátyám csak kacag, azt hiszi tréfálok. 

* \ 
Minden, ami első vetítősíkban van, annak első képe hol látszik? — tettem 

lel egy alkalommal a segítő kérdést. 
— Nem tudom — hallatszott a felelet —, bevallom őszintén, még sohasem 

foglalkoztam ábrázoló geometriával,. .. kereskedelmit végeztem. 
Nagyszerű! Végre egy hallgató, akit tanítani lehet, — zökkentettem ki az 

illetőt gondolatmenetéből. 
Volna-e szükség egyetemre, ha minden hallgató kész tudással érkezne ide"1... 

A válasz egy mosoly volt, amelyben az optimizmus fényét láttam felcsillanni. 
* 

Debreczeni Gábor kartársammal történt. Az egyik hallgató aláírás nélkül 
akarta rajzát beadni. 

Gábor barátom figyelmeztette: a rajz okmány, amelyért felelősséget is kell 
vállalnunk, s ezt jelzi az aláírás. Üzemi példát említett, hogy sok ezer forintos 
kárt. okozhat egy hibás rajz, s ilyenkor a szerkesztőt felelősségre vonják. A hall
gató rc:re ijedten kijelentette, ő sohasem fog rajzol aláírni. Később elismerve az 
aláírás fontosságát, váratlan kérdést intézett hozzá. Most már mindent ért, csak 
azt nem, hol fog ö majd az üzemben, a negyedik térnegyedben, pontot ábrázolna? 

* 
Szívesen foeadtak az ú.ionnan alapított egyetemen. Sok volt az ismerősöm. 

Még nagyobb volt az öröm, mikor kiderült, hoey ábrázolósnak is mernék vál
lalkozni. Későn érkeztél ide kellene még főképp tanársegéd, . . . mindenki fél 
ettől a tárgytól,.. . — magyarázgatták.. 

* 
Kezdett kialakulni egy kép előttem a modern babonaságról, s hogy nem 

estem, bele, elsősorban tanszékvezetőmnek, másodsorban első kartársaimnak kö
szönhettem. Még fel sem ocsúdhattam a bemutatkozás és az első tanszéki érte
kezlet benyomásaiból, már ábriskönyvet nyomtak a markomba. Nyolc évi távlat
ból újból igen vastagnak tűnt fel, de lehetett is ezen akkor töprengeni, amikor 
már csal: két hét hiányzott a tanévkezdéshez. 

* 
,,Pionir munka", . . . „Uj módszer a tanításban",.. . „Nevelnünk is kell", 

rajzanak a fejemben még ma is Petrich Géza szavai, ha egy-egy váratlan problé
ma elé kerülök. Az ő lendülete, példája mindannyiunkat magával ragadott, soha
sem torpant meg egy percre sem. A modellkészítések, a késő estékbe nyúló jegy-
zetírésok és jegyzetrajzolások mindenkit teljes erőkifejtésre késztettek. Nem volt 
időnk tétovázásra, kétségbeesésre, vitt minket tanszékvezetőnk lendülete, valami 
helyzetünkből fakadó önkénytelen derű és egy titkos ambíció, hogy e „mumus" 
tárgyból „csak egy tárgy a többi között" csináljunk, s ha ez nem is sikerülne, 
legalább személyünkön keresztül tegyük kedveltté az ábris órákat. 

* 
Hárman is a Ganz Vagon- és Gépgyárból kerültünk a tanszékre. A barát

ság igen gyorsan kifejlődött közöttünk. A közös sors, amelyet Téglássy Ferenc 
pompásan és mindig zamatosán tudott ecsetelni, nagyszerű hangulatot alakított. 
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Egyszer valami ostobaságot mondtam, s ő azonnal kész volt egy megjegy
zéssel: „Na Ecsém, most már tudom, miért kerültél te is az ábris tanszékre!" 

Géza bátyánk lendületét néhányan félreértették. Első miskolci útja is egy 
nekilendülés volt. Budapesti ember, aki először érkezik Miskolcra — kiváltképp, 
ha motcron — a mai villanyrendőrnél véli elérni a várost. Nyugodtan motorozik 
tovább, gondolva, most már nincs messze a város közepe, amikor a Tetemvár 
de mbjai néhány száz méterrel arrább, visszafordulásra késztetik. Lineáris vái"s, 
ötlik fel önkénytelenül is a gondolat. 

*" 
Ponttá zsugorodott tanszék, folytathatnám emlékezéseimet a gimnáziumbeli 

kétszobás elhelyezésünkre gondolva. Mintha egy dörzs-csiszoló gépben lettünk 
volna elhelyezve. Minden, mindenki, mindenben együtt volt. Fejlődtünk, csiszo
lódtunk is egymás problémáin. Szinte egy folyamatos tanszéki értekezlet volt 
akkori életünk. 

* 
Gondolataink olykor a Dudujka-puszta lankáin terültek szét, öltöttek tér

ben és időben testet. S ma, amikor már az új egyetem kézzelfogható valóság, 
megállunk egy percre, hogy rekonstruáljuk az elmúlt idők eseményeit, kedves, 
intim emlékeinket, küzdelmeinket. 

* 
Nem szabad, hogy e tárgy mumus maradjon, volt mindig vezérgondolatunk, 

nem varázslat ez, kézzelfogható valóság. 

A geometria törvényei természettudományos törvények, mint a fizikáé, ké
miáé. Eljön az idő. amikor a gyermekmesék másodfokú egyenletekről, döféspont-
szerkesztésről fognak szólni, tréfáltam egy alkalommal. A kérdőn és csillogóan 
felvillanó szemek, a jó mulatság ingere és a tény, hogy este 8 óra felé járt az 
idő, egy „Andersen mesében'' késztettek állításom igazolására. 

Egyszer volt, hol nem volt, talán -igaz se volt, élt az első térnegyedben 
egy szelid, jámbor sík, ami még a légynek sem ártott soha. Élt pedig ugyan
akkor egy gonosz egyenes, amely annyira gonosz volt, hogy a vasorrú bába kí
vánságára egy alkalommal átdöfte a szelíd síkot. A vasorrú bábának ez nem 
volt elég, hanem azzal kezdte kínozni a hozzá került hallgatókat, hogy ők — 
két képsíkon ábrázolva — szerkesszék meg a döfésnek a helyét. A hallgatók 
nagy izgalomban voltak, hiszen •attól függött jövendő 'létük. Már-már két
ségbeestek, • amikor jött egy tanársegéd, varázsigéket mormolva: „alkalmazzunk 
fedőtgyenest". „alkalmazzunk fedőeayenest"! S csodák-csodája, meglett a dö
féspont! 

* 
Később az ú. n. „minta-tanulókör" meghallgatása és annak. apró részle

tekbe menő vitája után bizonytalansági érzeteim támadtak. Maguk a hallgatók 
oldották fel ezt az érzést. Ma is, ha új erőre akarok kapni, arra az Andersen 
meséskönyvre és öngyújtóra gondolok, amivel a félév végén a G/101, tankör hall
gatói megleptek. 

* 
Lehet-e kedvetlen az, aki ifjúsággal foglalkozik, ötlött fel bennem több

ször is a gondolat, avagy lehet-e képzelni unalmas órát,'töprengtem olyankor. A 
választ még ma sem tudnám megfogalmazni, de akkor sem volt erre időm, mert 
ujabb problémák vetődtek fel. 
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— Hova lett a rajza? — szólítottam meg gyakorlati órán az egyik szor
galma* hallgatómat megdöbbenve, amikor láttam, hogy új rajzlapon dolgozik. — 
A tuskihúzásnál elrontottam,... megugrott a kihúzó, . . . meg aztán a tus is rá
folyt . . . — tört fel belőle a vallomás. — Csak rajzolni ne kéne — sóhajtotta 
egy másik t ag , . . . bizony én is másodszor kezdek hozzá. — Mikor az arcomat 
meglátta, még hozzátette: Van, aki harmadszor kezdte e l , . . . tanár.elvtárs. 

* 

Ereztem, valamit tennem kell. Erőteljesebben, élesebben kellene a rajz
technikai kérdésekkel foglalkoznom. Kísérletezni kezdtem s az eredmény meg
lepő volt. 

* 
A szerkesztést 3H-nál jóval „keményebb" kúposra hegyezett irónnal, erő

sen „bevésett" vonalakkal végezzük. Ennek a módszernek igen nagy előnye, 
hogy a rajzlapon barázdák maradnak, amelyekben a tuskihuzó igen jól vezető
dik. A keresztező vonalak barázdái „kissé" megzökkentik a tuskihuzót, amely
ből ekkor töb^ tus pöttyén ki a szokottnál. Ezáltal mindjárt dombormívü rajzo
kat kapunk, teltévé, ha be hagyjuk száradni ezeket a csomópontokat. Más haszna 
is van ezen pöttyöknek. Belőlük pompásan lehet új vonalakat húzni, anélkül, 
hogy a kihúzót újra kellene tölteni. Vannak, akik vonalzójukat szeretik ráhelyez
ni az ilyen csomópontokra, hoev azt elkenjék. Ugyanezt az eredményt még 
egyszerűbben is el lehet érni, elég csak a tusos üveget mindig a rajzlapon tar
tani, . . . — folytattam éppen. .. amikor egy kevésbbé figyelmes hallgató két
ségbeesetten felállt. De hiszen tanár elvtárs, én nem így tanultam erről! 

Harsány kacaj volt a válasz társai részéről. Magam sem tudtam tovább 
komoly arcot vágni, de valahogy mégis más volt a nevetésem, a tudat, hogy egy 
lépéssel ismét előrejutottam, kissé öregebbé tett. 

» 
így alakultak ki azután később, többek között a különböző „ellipszis-sza-

badalir.aink" is, a szilvamagalak-, a kazánalaku-, a körívekből összeállított, a 
szögletes- és a terhes ellipszis. 

t 

A hallgatók igen hálásak voltak, az ilyen kitérésekért. Eredmény tekinte
tében pedig kétségtelenül meg lehetett állapítani a nagyobb fejlődést. A humort 
a nevelés szolgálatába állítottuk a szó szoros értelmében. 

+ 

Téglássy Ferenccel történt. Egyik hallgatója rajzával kapcsolatban meg
jegyezte: Mester! Mától kezdve már kevesebbet foglalkozzon nőkkel, mert amint 
látja, ezen körülmény károsan befolyásolja rajzkészségét. 

De tanár elvtárs! En nem is foglakozom nőkkel, — volt a válasz... Nem 
is érdekelnek engem! 

Egyáltalán nem érdeklik a nők . . . — csóválta fejét Téglássy Ferenc. — Ak
kor bizony legjobb, ha orvoshoz megy, mert itt már más bajok is vannak! 

Még csak annyit, hogy az eset után alig két hétre Téglássy Ferenc is 
és jómagam is csinos leányzó kíséretében láttuk az illetőt. Hogy az esetnek foly
tatása is lett, az csak természetes, de a lényeg az, hogy a rajzmunka megja
vult, s ma is mosolyogva üdvözöljük egymást, ha találkozunk. 

* 
Voltak nehéz pillanatok is, amikor úgy látszott „kenyértörésig" kell vin

nem a dolgokat. Talán egy esetben tudtam csak — megítélésem szerint — 50 
százalékos eredményt elérni. Igaz, ebben az esetben majd egy egész osztály ál
lott szemben velem, valami téves elképzelés által vezetve. Ez az eset majdnem 
letört akkoriban, csak az nyugtatott meg, hogy a fiúk nem ismertek eléggé. No. 
de nem akarok hangulatrontó lenni, lássunk inkább egy vidámabb esetet. 
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Ezt a vastag vonalat vékonyítsa le 0,1-esre, t. i. ez csak szerkesztési vonal, 
— magyaráztam egyik hallgatómnak többek között. Az illető csak hallgatott, de 
szavaimnál méltatlankodni kezdett és gondolatainak „velős", „zamatos" dialek
tusban adott kifejezést. Nem tudott belenyugodni abba, hogy vakarás legyen a 
rajzán. 

Nyugodtan végighallgatva, csendesen megjegyeztem: Nézze Mester! Ha úgy 
véli, hogy az ügy nincs „megfelelően" elintézve, akkor óra után nyugodtan 
'megvárhat a Színháznál, ott szállok u. i. 'fel a villamosra. Arra azonban figyel
meztetem, hogy nemrég MHK-áziam síkfutásból. A hallgató meghökkent, elcsen
desedett. 

Az óra vége felé odajött hozzám s megkérdezte: Tanár elvtárs, aztán meny
nyit fut 100-on? — 13,5-öt, — feleltem. Ö megvakarta a fejét, huncut mosollyal 
dörmögte: Hűha, akkor bizony még sokat kell tréningeznie, hogy utolérjen. 

* 
Fegyelmezéseinknél, bírálatainknál is, ha ez célszerűnek látszott, igyekez

tünk a tréfás hangot megütni. Nem mintha a figyelmeztető szót nem vették volna 
hallgatóink komolyan, de valljuk be őszintén, majdnem mindig jobban esik az 
olyan bírálat, amelyen saját magunk is derülhetünk. 

Téglássy Ferenccel történt, hogy nem volt letörölve a tábla a tanulócso
portban. Nem, szólt semmit, csak megkérdezte, ki a hetes. Mikor jelentkezett, 
megkérte, legyen szíves menjen le a rektori hivatalba s kérje meg a rektort, jöj
jön fel letörölni a táblát, mert a tanulócsoportból senkinek sincs kedve hozzá, 
egyúttal rajzlapot is hozzon, mert úgy látszik, az sincs. Tulajdonképpen mit gon
doltak, telte hozzá, azt, hogy ping-pongozni fogunk? 

Téglássy Ferenc rajzokat szedett be egy alkalommal. Mint ahogy már az 
kezdetben lenni szokott, egy-két csúnyább rajz is elékerült. Az egyik rajz azon
ban még ezek közül is kivált külalak tekintetében, amit nem lehetett szó nélkül 
hegy ni. 

— Mester! Maga is jobb lenne tengerésznek! — jegyezte meg. 
— Tengerésznek? Hogy érti ezt, Téglássy elvtárs? — csodálkozott az illető 

rajz tulajdonosa. 
— Hát úgy kérem, hogy aki hányinger nélkül ilyen rajzot tud csinálni, 

az a tengerészeknél legalább kapitány lenne. 

Nehézségeink kezdettől fogva szép számmal voltak. Sokszor ki is zökken
tettek hangulatunkból, de mindig akadt közülünk valaki, aki a kell'J kerék
vágásba terelte. 

# 
Volt egy időszak, amikor napokon át moziba jártunk. Igaz, hogy csak 

átmeneti szükségből és előadási célzattal, de Téglássy Ferenc csak úgy említette 
mindig: Gyerünk, fiúkák, kezdődik a mozielőadás! 

Az ilyenkor szokásos felvonulásunk az ú. n. reklámemberekére emlékezte
tett Elől Petrích Géza ment, a gazdasági hivatal jóvoltából beszerzett 6 méteres 
és kb. 12 kg-os ú. n. „léniával". (Kár, hogy nem tarthattuk meg emlékbe!) Utána 
a Téglássy Ferenc—Török József-pár következett 2 m-es átfogójú, kb. 5—5 kg-os 
háromszögekkel (ezek is a gazdasági hivatal beszerzései voltak!), krétával, pál
cákkal és egyéb csecsebecsékkel felszerelve. Majd Debreczeni Gábor és Molnúr 
Béla ballagtak kettesben, óvatosan utánuk, „képsíkrendszert" és különböző testek 
halmazát egyensúlyozva. Legvégül baktattam jómagam, gyanús színű vödröt 
cipelve. A vödör oldalára elegánsan rávetett táblatörlőrongyok lógtak, a fenekén 
víz lötyögött egy szivacsot himbálva. A másik kezembe valami testet adtak vi
gasztalásul, megjegyezve, így 'legalább nem gondolja senki, hogy nem tartozol 
a tanszékhez. 
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A jegyzetkészítés, jegyzetlehúzás, összeállí
tás munkája jónéhány esti és egy-két éjjeli 
műszakot is megkívánt. Ezeken a műszakokon 
kitűnő hangulat uralkodott. Egyszer azonban 
majdnem meglepetéssel végződött a haza
menetel. 

Petrich Géza, Terplán Zénó és Téglássy 
éjfél után hazaindulva, az egyetemi kaput 
zárva, a kapust pedig seholsem találták. Nem 
volt mit tenni, át kellett mászni az udvari 
kapun. Az elsőnek leugró Petrich Gézát azon
ban elkapta egy rendőr „mi történik itt?" 
jelszóval. 

Mondanom sem kell, hogy pillanatok alatt 
meg lett magyarázva és mutatva minden, csak 
akkor képerit el a rendőr bajtárs, amikor 
Téglássy Ferenc feje is óvatosan felbukkant 
— látva a helyzet jobbrafordulását —, a ne
gyedik térnegyedből, a kerítés tetején. 

A 'haligatóság lépten-nyomon megmutatta 
rokonszenvét. Nem egy esetben az utca túlsó 
oldaláról is átköszöntek. Igaz, hogy kezdetben 
szinte névszerint ismertem a hallgatók zömét. 

Barátságuk, nyíltságuk még olyan esetekben is megnyilvánult, amikor ők egy-egy 
eset szenvedő alanyaiként szerepeltek. 

Ki ne ismerné Molnár Béla hivatalsegédünket, akiből a bányamérnök-hall
gatói: humora előbb Molnár adjunktust, majd Molnár professzort kreált Ez a 
népszerűség különösen megnőtt akkor, amikor egy üvegajtón keresztül, vállán a 
képsíkrendszerrel, hatolt be az előadóterembe. Molnár professzor külön ese
ménnyel ki is érdemelte címét. 

* 
Egy kohómérnök-hallgató mesélte a következő történetet. 
Az első ábrázoló előadást várták, amikor megjelent egy magas, nyugodt 

járású „professzor-köpenyes" (fehér) férfi. Biztos, határozott léptekkel ment a 
katedra felé. Mire felment rá és szembefordult az évfolyammal, mindenki fel
állt, ahogy ez már szokás. Molnár prof. intett, tessék leülni. 

Az évfolyam csak akkor ocsúdott fel, amikor Molnár prof. a kréta helyett 
a szivacsot fogta meg és elkezdte a táblát törölni. 

Az emberek egyrésze szívesen biggyeszt a neve után vagy elé egy rövi
debb-hosszabb címet, mellyel tudtul adja, akit érint, foglalkozását, viselt funk
cióit, életrajzát, ínyenc ételeinek rövid felsorolásával. 

Vagy ki ne hallott volna a rövidítési mániáról? 
hos, e két betegség egy elkorcsosult .terméke a III. sz. diákotthon (ma fő

épület) ajtaján röviden és tömören megtalálható volt: 
X Y 

KÜL. KIK. HIV. SEC ' 
Akit a nehezebb rejtvényszámbamenő cím és rövidítéskomplexum netán 

bővebben érdekelne (sose lehet tudni!?), részletes felvilágosítást kaphat Mol
nár Bélától, a Különleges Képesítésű Hivatal „Segédtől". 
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Igen közvetlenül nyilvánult meg . hall
gatóink együttérzése az Egyetem dol
gozóinak, tanárainak sportmegmozdulá-
sain. Csak azt sajnálom, hogy ilyen ese
tek alkalmával nem lehettem egyszerre 
néző is. Bár egyik kartársunk megjegy
zése szerint, egyik legnagyobb mérkőzé
sünkön, a Budapest—Miskolc Egyetem
közi baráti találkozón, „közelről" néztem 
a meccset. Mindenesetre az a fergeteges 
,,hajrá Miskolc" örökre emlékezetes ma
rad számomra. Emlékül a sportesemé
nyekre álljon itt e két levél. 

Tévedés volna azt hinni, hogy tanszéki 
életünk a leggördülékenyebb, legharmo
nikusabb volt mindenben. Nem egyszer 
bizony még tanszékvezetőnkkel is „éles" 
vitákban csaptunk össze. Régi időkben 
egy-egy i'yen „vita" állásomba kerül
hetett volna. Magam legalább egy tucat
szor voltam úgy. hogy azt mondtam, ha 
ezek után tanszékvezetőm még barátsá
gos tud maradni, akkor nőtlenségi foga
dalmat teszek. Egyszer nagyon, de na
gyon sikerült összetűznünk. Aznap még 
szólni sem tudtunk egymáshoz. Másnap 
megkérdezte, hogy van a fiam? És min
den ment a maga módján. 
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így edződtünk, alnkuIga'ULtnk. A bocsá
natkérés nálunk ismeretlen fogalom lett. 
Egy-két vidám szó minden problémát 
megoldott. Igaz, minden alkalmat meg
ragad! unk, hogy egymást megtréfáljuk. 
Senki sem fukarkodott egy-két megjegy
zéssel, ha erre lehetőség kínálkozott. 

Emlékszem jól első tanszéki évzáró ér
tekezletünk „vígpohár" részében Téglássy 
Ferenc is önmagát múlta felül. Géza 
bátyánk kedvenc kifejezéseit összeszedve, 
,,AmÍ a forgási hiperboloid gyakorlati 
alkalmazásából kimaradt" címmel larto-U 
..ábrázoló előadást", az erre a célra 
készített modellekkel illusztrálva. Itt 'töb
bek között egy kalilkának elkészíteti for
gási hiperboloid is szerepelt, SÜglmccel 
ellátva, a „térszemlélet" megsegítésére. 

r.agy Yoraiald l-ürs a7 Starvaa 
A többi dolgozókkal kialakult viszo

nyunk is egyre javult. Egy-egy ^ismer
kedési estén" a tanári kar, a fizikai cs 
szellemi dolgozók, egyetemünk Ifjúsági 
képviselői, a humor és jókedv mindenkit 
egybeolvasztó melegével fokozta egyete
münk életének belső harmóniáját. 
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S hogy mennyire nem sértődtünk meg egy-egy ilyen tréfás alkalomból, 
annak illusztrálására magamról mondanék el egy esetet. 

Egyszer Mihalovich Gyula kartársammal fürdőbe menve, igen szépszámú 
vendégre találtunk. A pénztárosnő elnyúlt arcunkat látva, azt ajánlotta, men
jünk mind a ketten egy kádba, akkor soronkívül bejuthatunk. Mondanom sem 
kell. rögtön elfogadtuk az ajánlatot, megjegyezve: „Nem félünk mi egymástól!" 
A tanszék tagjainak roppant tetszett az eset. Több héten keresztül a célzások 
kereszttüzét kellett kiállanunk. Különösen egy szakács esetét emlegették pái-
huzamként. 

Már mindent elfelejtettünk 
volna, amiikor Gyula barátom újabb 
olajat öntött a tűzre. Egyik alkalom
mal valahogy előbb indult el és fel
írta a tanszéki táblára krétával: 
,,Gábor, elmentem a fürdőbe, gyere 
utánam." Valaki más, •— látszott az 
íráson — odaírta: „A szokott ká
dunkban várlak!" „Gyula." 

Azóta is, ha valaki túl bizal
mas próbál lenni, csak annyit szok
tam mondani: „öregem, csak semmi 
bizalom, te még nem fürödtél velem 
egy kádban!" 

S ha nem akarok öncélúvá válni, pontot kell tennem ezen epizódok vé
gére is. 

Emlékek egész sora rohan meg így írás közben. Ismét bizonytalanság 
fog el, vájjon nem öntöttem-e ki a lényeget is e sok epizóddal. Bevallom, ahhoz, 
hogy egyetemi vonatkozásban történelmet írjak, nem éreztem képességet ma
gamban és ezt úgyis lényegében mindannyian ismerjük. Belső intimitásokon 
keresztül szerettem 'volna életünket ábrázolni, egyéniségünk egy részének el
hagyásával, hogy azt mindenki azzal a benyomással egészítse ki, amely szá
múra a legkedvesebb. 

* 
Nem tudom, talán érzékenyebb pillanataimban értem el ezen befejr-íő 

sorokhoz, de valami bánatos érzés fog el. Eszembe jut e cikk célja, emlékeket 
adni az első fecskék kezébe. Lehet, talán saját öregedésem jele ez inkább 
amelyhez még a bizonyítékot is magamnak kell megírni, hiszen négy esztendőre 
kell visszagondolnom. Ilyenszerű érzés talán akkor fogott el utoljára, amikor 
a végszigorlalot követő dékáni kézfogás tett pontott egyetemi pályafutásomra. 

Az öregebb fecske jogán még egyet szeretnék kérni a fiatalabbaktól. 
Vigyék magukkal útravalóul azt a kedélyt, azt a lendületet, amit tanúsítottuk 
az „Ábrázoló geometria" órákon, akkor az élet tengerén sohasem válnak hajó
töröttekké. S ha majd úgy adódik, hogy más öreg fecskékkel találkoznak, akik
nek egyetemi éveikben „ábrázolás volt az élet megrontója", állítsák velük 
szembe az emlékeket, s nagyszerű fiatalságuk mindent elsöprő optimizmusát.' 

MATEMATIKA gyakorlaton az volt a szokás, hogy felelet előtt mindenki 
bemondta a nevét. Bable Györgyre mutat a tanársegéd s rí bizony nem figyelt 
oda. A tanársegéd be akarja írni noteszébe s ezért megkérdi tőle: 

— Hogy is hívják magát? 
Mire Gyuri rávágja: Eppsn azon gondolkozom. 

* A HŰZCTÜSKE szerkesztősége bizalmasan értesült arról, hogy Kacagó 
Szem „gondolatai" a soha el nem készült egyetemi Évkönyv számára készültek. 

| S I ; y.''<JM'ií-\'£-5£:aS' 
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III. sz. melléklet. 

MADÁCH: Az ember tragédiája 
XV. Mzín 

Képzeljük magunkat az első térnegyedbe, jobbra-balra pircmisok, gúlák, oszlopok, hasábok, obeliszkek, oda-
tiszkok. Nagy asztalok mellett famutusok rajzolnak 

Szereplök Professzor, Lelkes ts. Csendes ts, feledékeny ts és Kaján ts 

Az előadásnak vége, a prujesszor pihen A dö
féspont szerkesztés elve évmilliákon ál jár az 
agyvelőkben, mig egyszer is azt ismételni kéne 

PROF1 Fel hát tudományom segédi, kezdjetek 
munkátokat! Hadd gyönyörködjem bennetek, a-
mint könnyedén szerkesztitek a döféspontokat 

LFLKES TS •' Mily végtelen egyszerű az elv, 
öh professzorom és mily végtelen gondolat van ben
ne, a tudomány lángja mily csodásan vetett fényt 
e szerkesztésre Mily csodás összhang ez, e sok-
szerű szo és egy érteiemi 

PROF Fs te Kaján tanársegéd, önhitten állsz, 
nem tetszik tán, amit előadék ? 

KAJÁN TS ; Mi tessék rajta? Hogy egy 
egyenes a sikot áthatolta, hogy hitvány D -pont
ról egy egész regény beszél ? Bármelyik 
hallgató, aki ezt meglesi a tanköri órán, ugyan
ezt megteszi Nem méltó egy professzorhoz 
ily dőre játék 

PROF: Csak építő kritika illet meg ilyen tu
dományt 

CSENDES TS Ah mily vonzó e vita, D-pon 
tot szerkeszteni, mity édes, mi szép' 

LELKES TS • És a térben látni, mint ez 
létrejövend! 

KAJÁN TS •' Ugyan mi vonzó van ebben, 
a recept mindig ugyanaz •• Gyomorégés, Ship 
szóda. D-pont,... fedő egyenes 

LELKES TS/Csendes ts-hezj • Oh jer, köves
sük a szót gyakoroljunk egy kis ábrázolót. 
Itt van a tér, mely minket övei, ime a sík, mit 

egyenes döf el kérdés csupán az, hogy hol 
metszi el ' [Rajzolnak] 

FELEDÉKENY TS Pajtikáim arra ügyelje
tek, hogy síkban vegyétek fel a fedőegyenest. 
Fn is most vetetek szerkesztenék. de vonal
zóimat s ceruzám nem lelem Hú az ántiját,. .. 
most jut eszembe, hogy még nem fizettem elő 
az új bélyegekre, egy pillanat fiókák, mind
járt visszajövök, addig nézzetek szét ceruzátok 
kőzett l (Elmegy} 

CSENDES TS • Valami nem stimmel, nem 
jön ki a fedó'egyenes . 

LELKES TS ' Kétségbeejtő, én sem találom, 
speciális esetben a megoldást nem látom. 

CSENDES TS: Mily kényszerű e cél, gyötrel
mes gondolat, egész pontsort hajszolni egy D-
pont miatt. 

KAJÁN TS Tán csak nem csüggedtek 
barátim ? Hová lett a lelkesedésetek ? 

LELKES TS- Ah űrt érzek, nagy őrt, hol elté
ved a józan értelem, vezess új útra Kaján bará
tom, hol látom, miként szerzem meg a térszem
léletet, vagy porbosujfom hitvány tétemet1 

PROF szava a szomszéd szobából- Fiam, ne 
csüggedj, bár az út az nehéz, térgörbéken át, 
képsíkok közt visz, tudományunknak az a 
lényege, hogy a logikának egyik fegyvere 
A példák ereje nem is a probléma, hanem a 
munka, a küzdés maga! 



2x4 = 8, ennyit még én is tudok. (Borbély) 

GÁSPÁR GYULA úgy hullatja hu
moros beköpéseit, mint tyúk a tollát. 

Egyik előadás közben megjegyzi: 
— Hát kérem ez ugye, az összeg. Lát

ható, hogy sok benne a fiú és lány, no 
akkor mit fogunk kapni? 

Differenciálegyenlet megoldásánál: 
— No ugye ez az egyenlet hiperbola 

sereget ad, de a jobbak feltehetik a 
kérdést, hogyan lehet ezt megálmodni? 

Ugyancsak a differenciálegyenlet meg
oldásának vizsgálatakor: 

— Hogy a megoldásnak milyen görbe 
felel meg, azt még a legrosszabb ál
munkban sem láttuk, s nem is gondol
tuk, hogy a kutya harapós. No, ezzel 
kicsontoztuk a diff. egyenletet. 

Egy újabb diff. egyenlettel kapcso
latban: 

— Ez a tag itt az úgynevezett za
varótag, de nehcgy azt mondja valaki: 
„de kérem engem minden tag zavar"! 

Egy kétváltozós totális diff. egyenlet 
képletének felírása után felhívást intéz 
a hallgatósághoz: 

— Hát kérem, tessék ezt jól meg-
ügyelni, mert ilyen a szakácskönyvben 
a recept, ahol a tyúkhúsleves úgy kez-' 
dődiik: „kell hozzá 2 kg marhahús"! 

A vizsgáról beszélve megjegyzi: 
— Hát kérem lehet választani: kap

hatnak kérdést, de aki akar húzhat s 
rögtön bevehet két aszpirint. 
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MATEMATIKUSOK 
ÉRVELNEK!!! 
1. A vektormező olyan sündisznó, 

amely belül is tüskés, (dr. Ing. BOR
BÉLY Samu). 

2. E teremnek a hőmérsékletét egy 
skalármezővel tudjuk leírni. Minden 
ponthoz tartozik egy adott hőmérsék
let; a férfiak és nők között természete
sen ez magasabb. (BORBÉLY.) 

3. Hogy tánczenét hallgathassunk, 
szükség volt a komplex számokra. 
(GÁSPÁR.) 

4. Az 1. sz. előadóban a tábla mögött 
van a takarítónők helyisége, ahol han
gosan beszélgetnek. Gáspár a tags.íg 
felé fordul és megkérdezi: „Van vala-

* mi?" „Nincs!" — hangzik a tábla mö
gül. Erre Gáspár a hallgatók felé meg
jegyzi: „El tudják maguk azt képzelni, 
hogy mi folyik a tábla mögött?!" 

SAMU BÁ: (Egyik előadása közben.) 
— Mert vizsgáljuk meg a görbét 

n-nál és 2 ,*i-nál. 

BORBÉLY SAMU MEGJEGYZÉSE 
A „FELSŐBB MATEMATIKA" 
ELŐADÁSA KÖZBEN: 
. . . mert ugyanis, kérném, köztudo

mású, hogy a simulás és érintkezés kö
zött nemcsak a matematikusoknál van 
különbség. . . 
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Részletek a -bői 
,n szögsebességgel kacsalábon 

forgó korongra egy kis kocka van he
lyezve. A kis kockán Pista bácsi ül, 
feje körül Mohr-körök aránylanak. 
Alatta egy pocsolya, a pocsolyában vir
tuális munkaképletek, vektorok, görög 
betűk halmaza. A horogra éppen a sta
tika alapjait képező S í i és 2 M ; ki
fejezések akaszkodnak, azokat halássza 
verejtékezve. 

A pocsolyában bfc-k és Bt-k kuruty-
ty ólnak. A háttérben úttörő kórus a „Ta
nuljunk énekszóra statikát" c. új sta
tikajegyzetből pajzán dalocskát énekel. 

. . . A pocsolya partján őserdő látható, 
amelynek fáin majmok a perdülettételt 
gyakorolják. Az egyik majom a ferde 
hajítást demonstrálva, anyagi pontnak 
tekinthető kókuszt hajít a pocsolyába. 
Az egyik fán szabványos merev test 
krumplik csüngenek . . . 

. . . Az erdő mélyén 0/,-k leselkednek 
áldozataikra... 

•K ' . - -

... Egy másik tisztáson vidám-park 
részletet látunk. Többen a munkatételt 
gyakorolják a „Lökjük meg a kecskét'' 
című szórakozó-állomáson . . . 
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Furfangos gólya-elképzelések 
egyes műszaki fogalmakról 
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Ki mit mond, amikor megakad!? 
BÁLINT: . . . Fizikó — Mekan ikó . . . 

Bázis . . . Izé . . . — Menjünk egy lé 
péssel tovább . . . 

BORBÉLY: Elpallott idő . . . 
DIÓSZEGHY: . . . r o p p a n t — ugyebár 

— k é r e m — fontos . . . 
FEKETE LACI BÁ: 

. . . csak á m hogy ! ! ! . . . 
G Á S P Á R : . . . t e s s é k engem most jól 

m e g ü g y e l n i , . . . 
G E L E J I : „Apuskám!' ' 
KORDOSS: . . . hcgy ismcndjam . . . h m 

. . . h m . . . emlí te t tem . . . 
LANCSA: „Tszte l t e lvtársak, . . . d e 

azonban . . . " 
FATYI BÁ: „Náchunk Győchött a Va

gonban . . ." 
P E T R I C H : Előző órán emlí te t tük 

volt 
P I S T A BÁCSI: (nem akad meg, de leg

kedvel tebb jelzője): . . . r a g y o g ó . . . 
SCHEY: . . . tilriát ké rem . . . 
SUSÁNSZKY: Faviccet mond (amin 

olykor nevetni is lehet). 
T E R P L Á N : — kéremszépen — . . . 

e m e . . . 
U R A Y : ' , . . é s itt ugrik a majom a víz

b e . . . 
ZORKÓCZY: . . .végki fe j le tben t e h á t . . . 
ZSÁK: . . . a S tahl und Eisenben . . ! ol

va s t am . . . 

ÖDA A TUSKIHÜZÓHOZ 

Csokonai Vitéz Mihály u tán égy tu s 
kihúzó által halálra dühített hallgatótól. 

Drága kincsem, galambocskám, 
Krómozott tuskihúzócskám! 
Érted halok, érted élek, 
Érted öl meg majd a méreg. 

Két szép lapos pofácskádat, 
Melyből tusnak árja árad, 
Ha a papírhoz szorítom, 
Azon menten káromkodom. 

Ha szép vékony vonal kéne, 
Nem lehet kihúzni véle, 
De ha vastagabbal húzom, 
Tus paca lesz a tus úton. 

Egyetlenegy drágaságom, 
Te vagy az én életpárom, 
S ezt írják majd a fejfámra, 
Tuskihúzó vitte sírba. 

, ~- </m • 
SUSÁNSZKY MEG A HÜZŐTÜSKE 

Susi nagyon megfázott , az e lőadás
közben folytcn zsebkendője u tán k a p 
kod és megjegyzi: Egy elefántnak is 
t öbb esze van, mint neksm! Az ha 
iiyen beteg, elmegy a dzsungelben egy 
elhagyott helyre: s megdöglik, én még 
itt e lőadást t a r t o k . . . (magában) : az 
. 'stenit neki ! (Mindenki nevet, majd 
Susi észreveszi az egyik H. T. szerkesz
tőt, s felé fordulva megszólal): De ezt 
bele n e vegyék abba az IZÉBE! — per
sze azt nsim veszik észre, hogy a múl t 
kor az egyik ha l lga tó táblatör lés ür 
ügye alatt hatszor a cipőmre lépet t?! 

t i 

IPARVÁLLALATOK TERVEZÉSE 
ÓRÁN: 

. . . tegyük fel kérem szépen most már 
a következőket: 

l -es művelet 2 percig tart 
2 „ 3 
3 „ 1 „ 
4 „ 6 „ 
5 „ 3 

Ha most ezeket az időket összeadjuk, 
megkapjuk azt, hogy a műveletek ösz-
szesen 14 percig tartanak. 

Egy hang a hallgatóságból: Rossz az 
összeadás! 15 p e r c i g . . . 

SUSI: Lőccsel van! 

DISSZONÁNS HANGOK 
Első év II. félév ábrisgyakorlat szü

netében • Nili kirakja az asztalra az 
ennivalót és hozzá akar fogni az evés
hez. 

Téglássy rászól: Mester ne egyen, 
mert böfögni fog és zavarja az órát. 
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7 I 
GAZ TÖRTÉNET 

avagy MINDENKIT ÉRHET BALESET 

TÁNC KÖNYVTAK 

ELÉGTELEN 
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Jlatteia eJbfrk#ela 
ÖRÁN (a tüzelőanyagokról magyaráz): 
— Kérem t'sztelt elvtársak, sok min

dennel lehet tüzelni: fával, szénnel, 
gázzal, de lehet zongorával is, de azon
ban ez nem kifizető. Lehet gyémánttal 
is, de azonban ez sem kifizető . . . 

LANCSARICS ELSŐ ELŐADÁSA 
A MAI HŐERŐGÉPEK ŐSEIRŐL 

— Az első turbina volt, a második 
szintén szivattyú, mely tulajdonképpen 
nem más, mint egy kazán Igen 
t'sztelt kedves elvtársaim ! . . . 

MIUTÁN egy ábrát felidegeskedett a 
táblára: 

— Az a furcsa ezen a rajzon először-
is, — hogy nem érthető . . . 

LANCSA ELŐADÁST TART. 
(Avagy nehéz átmenni az egyik 
témából a másikba.) 

Hallgatók az egyik óraközi szünetben 
próbálják meggyőzni „L"-bácsit, hogy 
hagyja már abba a kazánok tárgyalá
sát s részletesebben adja elő a robbanó
motorokat. 

L.: T'sztelt elvtársak! A következő 
előadáson rátérünk a robbanómotorok-
tárgyalására. 

L. (a következő órán könyörgő arc
cal): T'sztelt elvtársak! Csak még egy 
kazánt hadd rajzoljak fel, s ígérem. . . 

MÉRETÖSSZEFÜGGÉS AZ ÉLŐVILÁG 
ÉS A GÉPEK KÖZÖTT... 

A gépszíjak szélességének megválasz
tásáról szólva kijelentette, hogy 70 cm-
nél szélesebbet nem gyártanak, majd a 
következőkkel magyarázta: „ . . . mert 
egy marha se' nőhet akármilyen nagy
ra . . . " 

ANEKDOTÁK LANCSARICS 
BUDAPESTI ŰTJÁRŐL 

1952. Bp. R. M. Művek (ahol egyszer 
ő is tévedett): 

Lancsa bácsi odamegy az egyik dol
gozóhoz, aki valami hosszúmenetes dol
got gyártott esztergapadján és megkér
dezi: 

—• Mondja csak — t'sztelt elvtárs — 
mi ez, HÜZÓTÜSKE? 

— Áh, dehogy, egy vezérorsó — fe
löli a dolgozó. 

Lancsa bácsi csendesen morfondírozva 
elballag a következő munkacsoporthoz, 
majd meglátja, hogy ott ismét olyas
valamit gyártanak. 

L. (a hallgatókhoz): T'sztelt elvtársak! 
Jöjjenek csak közelebb! Ez itt, látják, 
egy esztergapad vezérorsója. (Mindenki 
szájtátva bámul, mire megszólal az 
egyik dolgozó): 

— Nem vezérorsó ez kérem — ha
nem HÜZÓTÜSKE! 
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IV. sz. melléklet. 

> 

Mindnyájunk szeretett Lancsa bácsija. 



Areeal as állattenyésztés felé 
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Hol volt, hol nem volt, túl az x y 
koordinátarendszeren, túl a valós szá
mokon, az egységsugarú körben élt egy
szer egy öreg háromszög. Annak a há
romszögnek volt 180°-a és három szöge: 
a-onzó, fi-más és j'-tyi. 

Történt pedig, hogy egy szép egység
sugaras őszi napon az öreg háromszög 
így szólt szögeihez: — Édes szögeim, 
én már nemsokára áttranszformálok a 
túlvilágra. Menjetek hát el szerencsét 
próbálni a nagy trigonometriába. Az
után sütött nekik egy kis hamubasült 
logaritmust és útnak indította őket. 

Mentek, mende
géltek, egyszerre 
nagy sűrű sötét 

koordináta-rend
szerbe érték. Ott 
érte őket az este. 
Eizony nagyon 
megijedtek, amikor 
távolról hallották, 
hogy üvöltenek a 
szinuszok. Letele
pedtek egy terebé
lyes egyenlet alá 
és jóízűen integrál
taik. 

Hát amint ott 
javában integrál
nak, egyszercsak 
megjelenik egy kis 
pirossapkás gonosz 
cosinus. Szalonnát 
kért. Mivel nem adtak neki, el akarta 
fújni tüzüket. De nem fújta el. Nem is 
tudott fújni. Ekkor rimánkodásra fogta 
a dolgot. — Adjatok egy kis szalonnát, 
meglátjátok, meghálálom nektek. Mivel 
nem kapott, iszonyú dühbe gurult és 
egyenlővé lett nullával. Bezzeg y -tyi 
se volt rest, zérusra redukálta magát, 
s cosinus után lopakodott. 

Hát látja ám egyszercsak, hogy az 

erdő közepén egy tisztáson hatalmas 
kacsalábon forgó eimeletes tört áll. Erre 
tartott cosinus, p-tyi követte a tört 
számlálójába. Abban a percben a cosi
nus észrevette őt, s hatalmas differen
cia támadt köztük. Cosinus menekülni 
próbált, s egy cotangens függvény mögé 
rejtőzött, de j'-tyi ott is rátalált. Ki
rántotta h magasságát és lesújtott vele. 

Amikor így megszabadult a gonosz 
cosinustól, megindult, hogy körülnézzen 
a számlálóban. Megcsodálta a pompás 
ismeretleneket, a fényes, csillogó együtt
hatókat, sőt még a zárójelbe is benyi
tott. Miután a számlálót már végig
járta, lement a nevezőbe is. Huilámzó-
keblű sinusgörbék és bársonyos bíbor
színű brokádfüggvények közt ment vé
gig. Még a gyökjel alá is benézett. Hát 
uramfia, mit lát? A gyökjel alatt meg
kötözött, őszhajú tangens feküdt, y -tyi 
megoldotta kötelékeit. Tangens végig
simította ősz szakállát és így szólt: Édes 
fiam, tudod-e ki vagyok én? Én va
gyok a tangens király, akinek országát 
elfoglalta a gonosz cosinus. Engem 
rabságba vetett, s bedugott a gyökjel 
alá. Amiért most 'kiszabadítottál engem, 
neked adom fele királyságomat, 45,-at 
és három oldalamat, A-máliát, B-eátát 
és C-eciliát. y-tyi pedig így válaszolt: 
Felséges királyatyám, a 45°-ot elfoga
dom, de, három oldal sok nekem. Van 
azonban két testvérem, ha megengeded, 
elhívom őket is. Azzal elővette 'bűvös 
7f-jét és. belefújt, mire ott teremteK 
testvérei. Három nap és három éjjel folyt 
a négyzetrsiemelés, a gyökvonás, míg 
végre közös nevezőre hozták egymást a 
fiatalok, a-onzó aranylott A-máliához, 
akárcsak p -más B-eátához, valamint 
y-tyi C-eciliához. Az öreg tangens mo
solyogva nézte az ifjú párakat. Azok 
pedig boldogan aranylottak, míg meg 
nem haltak. 
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Vép- C s lói- t leinek Léiéi Lmeló lYlelósok Limes Imára 

VÍZGÉPEK ELŐADÁSON: 
. . . 'kérem szépen, részben amia t t kell 

ismertessílm ezeket a megoldásokat , 
mer t h a k ihagynám, még va lak i fel
ta lálná . . . 

FOGASKERÉK ELŐADÁSON: 
. . . k é r e m szépen, a hal lgatóság r á m 

figyeljen, n e pedig a fal i táblára! Ügy 
néznek a fal i táblára, min t egy Már ia-
képre . . . 
SZIVATTYÚKBAN : 

, . . k é r e m szépen, a vízmennyiség egy 
része k ibúj ik a felelősség alól, ezért 
eme képletet r v - v e i meg kell szoroz
zuk .-.. 
ÁLTALÁNOS GÉPTAN VIZSGÁN 
TÖRTÉNT 1950. FEBR. 10-ÉN: 

T.: Hogyan száll í tana, k é r e m szépen, 
mondjuk Tiszalökről Miskolcra villa
mosáramot ? 

SÓVÁRI VERA (nagy le lkinyugalom
mal) : Mondjuk! — Szállítószalaggal. 

"3fe!\ 

MÁSKOR: 
T.: Mi az eleven rostély-felület, k é 

r em szépen? 
H.: Eleven rostélyfelületnek nevezzük 

mindazon rostélyfelületeket, melyek 
futószalagként forognak. 

10 25 j Nijomóla£_ 

1 I Simulógyurö 

o° \ Közgyűrű 

1 l Műszerprofil 
S j Kupak 

7 | Rögzitőbizgentyú \f20x45 
6 | Szőri tó anya 
10 letolólap 

190*32 ű: Hátim* Acél _ 
4 '8*4- \ * f Arany 
'(íöxFj ~7~ \JtebJr~ 

! Sárgoréz 
Yötvözet 
Vörös Réz-i 
Papír 

> | . |_ 
-100* G20I-110. Nyomva. 
Ofiosia » '.Nemesítve 

0 40 
i92^x56i 

\K5ű»p30é\ 
,201*2*0 

OOOjkf 

1kg 

2*3, 

I20H 

o,ooi IU 

* ' Futtatva 
* Sminkelni 
- - f j — -
* iPipahoz 

Neftelni 
Normalizálva 
Villomra. 

3 Feaö $120 Pléh. 0.1*3 

n* 1 f Közhüvely *2o* m Különieg> es 
Nt MEGNEVESS Méret Sisbvdry 

0.1*3 

Fazékra. 
\Edzve. 

P'jjiU&m t(é»b 

37 

file:///f20x45
file:///JtebJr~
file:///Edzve


-* BÍLINTUDÍK... • 
BÁLINT (elbeszélése, hogy t. i. ho

gyan lett belőle mérnök): 
— Édesapám azt szerette volna, ha 

festő leszek. — Nagybátyám, aki anya
giakban segítségemre volt, azt aján
lotta, hogy irodalommal foglalkozzam. 
így lettem mérnök. 

— S a Felszabadulás után? — Mi 
volt a súlyponti kérdés? A kohászat. 
így kerültem a kohászathoz. Később 
súlyponti kérdés a közlekedés, így ke
rültem a közlekedési gépekhez. Még 
később fontossá vált a szervezés, így a 
Minisztériumba kerültem, majd a ká
derképzés, az oktatás vált szükséges, 
elsőrendű kérdéssé, így jöttem az egye
temre. 

(A HÜZÖTÜSKE reméli, hogy szeretett Bálint 
docense a mezőgazdaság fejlesztése terén is 
hasznosan kiveszi részét a munkából.) 

GYÁRTÁSTECHNOLÓGIA VIZSGÁN 
(Az egyik hallgató, aki hosszabb fag

gatás után semmit sem tud, végül egy 
alkatrész megmunkálásáról felel.) 

H. (magabiztosan): Esztergálom. 
B.: N e e m . . . ! 
H. (bizonytalanul): Gyalulom. 
B.: Nee gyalulja ! ! 
H. (félénken): Marom. 
B.: Neemarrja ! ! : 
H. (elkeseredve): Köszörülöm, 
B.: Iigeen! — Mieert? 
H. (haUgat). 
B.: Feelelete műszakilag heelytelen, 

— eelégtelenü 

BÁLINT ÖRÁN (kop-kop-kop!): 
— Hátvédek figyelem! — Könnyen 

gólt kapnak. ^ 

AKINEK CIPŐJE, HÚZZA F E L . . . 
(azaz az a b s z t r a k t c i p ő fogalma) 

Miként határoznak meg á precíz emberek 
precízen egyes fogalmakat, j 

A cipő olyan kisipari termelőszövetkezetben 
vagy cipőgyárban, egyedi, tömeg, kis. közép, 
vagy nagysorozatban, kezdetleges technológiá
val dolgozó suszter vagy "a fejlett technológiát 
ismerő és alkalmazni tudó cipőgyári dolgozó 
(János bácsi) által, kézzel vagy forgácsoló, 
esetleg nem forgácsoló cipőmegmunkáló gépe
ken előállított, szimpla, dupla vagy tripla, var
rott vagy szegeit 'talppal, lapos vagy magas , 
francia vagy trottőr sarokkal, szegeit vagy var
rott branzollal, felsőrésszel. , közönséges vagy 
békanyelvvel rendelkező, fekete, barna, sárga, 
fehér vagy más meg nem nevezhető színű, 
borjúbőrböl. disznóbőrből vagy más egyéb mű
anyagból készített nyeles vagy nem nyeles, 
íampi, vagv nem jamp.i, azaz sima vagy nem 
sima kivitelű munkadarab, amelynek rendelteté
se az ember lábnak nevezett végtagját fagytól 
és melegtől, hótól és sártól, kavicstól és ho
moktól, valamint egyéb kémiai és fizíko-
mekanikai behatásoktól a lehetőséghez mérten 
legjobban megvédeni, az alakos és áramvona
las női futóműveket célszerűen és arányosan 
kiemelni, alátámasztani, közeledő embert nyi-
korgás által elárulni, lehetővé tenni a műszaki 
mértékegységekkel ki nem fejezhető, enyhén 
szólva „szagos" lábbal rendelkező emberi egye
dek normális társadalmi, sőt kulturális érintke
zését, a lúd, kacsa és egyéb állati talDíikró! 
elhitetni, hogy a szóban forgó láb egy <* for
matényezővel beszorozva az ..emenoesz" 00.00 
R ajánlott szabványokban lefektetett feltételek
nek elvileg eleget tesz. és végül, de nem 
utolsó sorban, hogy a kérdést kellő judícium-
mal applikálhassuk, meg kell még említenem, 
hogy ezen munkadarab elvégre alkalmas a 
szaprjant, mint közszükségleti cikket nem is
merő emberi alkatrész ezen ismerethiányából 
származó következmények szigorú titokbantar-
tására. 

Az itt közöli és általam rendszerezett felté
telek, "tulajdonságok, lehetőségek és valóságok 
még korántsem ölelik fel az irodalomban, a kü
lönböző tudományok áltail összehordott, de nem 
rendszerezett ismereteket és elvégre, ttia n**m 
Is fedik teljes egészében az absztrakt cipő fo
galmát, azért mégis, a kérdés e 'helyen való 
részletes tárgyalását az elvi lényeg'kiemelése 
érdekében mellőzve, az egyes szavakat alapo
san, tudományosan analizálva, mindenki vilá
gosan láthatja, ha az alaptudományokban kellő 
jártasságra tett szert, hogy ami az adott pro
blémát illeti, amiről itt röviden szó volt, ar. 
mégis csak a C1PÖ. 
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DUDirjKA. 

(Filmparódia egyetemünk életéből) 

(Bőrönddel be.) Phü! Hogyismondjam c s a k . . . 
bocsánat? (.Megemeli a kalapját.) 

Rettegett Iván vagyok 
késem a vonatomat . . . 
nak . . . elmesélem . . . 
hogy hol volt, hol nem 
egy igaz ember — hát 
ide is eljöttem, képzeljél 
szalad már velem a busz 

rohanok mert le
dé azért maguk* 

hogy örüljenek . . . 
volt, volt egyszer 
szeretek utazni és 

el. teljes gőzzel 
helyes úton, 

távolban, m'nt egy rejtelmes sziget tűnnek fel a 
tapolcai dombok. . . és felkel a nap. mire az 
egyetemhez érek. Itt, távol Moszkvától, m'nt 
egv orsai csomópont emelkedik ki a vadvíz-
országból az E. V. Nicsak! . . . itt mindenütt 
ásnak . . . gyöngyvirágtól Iombhullásíg túrják.-! 
terepet. Hm. Biztosan azt nézik, hol van 
gyarmat a föld alatt, vagy talán utat építe
nek a város alatt ? . . . Távolabb még felpöfög 
egy traktorista lány, miko- belépek az E. ka-
kapuján. Mint egv utolsó puskalövés csattan 
mögöttem az ajtó. Belének egy előadóba, he
lyetfoglalok az utolsó padban, s javában áll 
a vidám vásár, mikor a cirkusz porondián meg
jelenik valaki és elkezd kiabálni . . . én nedig 
szerényen megállapítom: ez a bátrak arénája. 

De eljött a dél, s feltámadott a tenger! Irány 
a menza. Ez egy találkozás az Elbán, ahol 
most nincsen szabadon egy talpalatnyi föld 
sem. Az első fecskék már ülnek, de a többi 
zsibong, mint egv állami áruház. 

Becsület és dicsőség! Ez a jelszó a délutáni 
zárthelyin, sokaknak ez bizony tűzkeresztség. 
Mondják is. hogy |<5 lenne egy bűvös sapka . . . 
és ha jót írnék! De sajnos, vannak bent, akik 
ügyelnek a szempillád zizzenésére. . . s ha 
..eltolod", az lesz neked a harmadik csapás . . 
összeül feletted a becsületbíróság. 

Van, aki Miskolcra is belátogat, bár a hó
nap közepetáján már a kiskrajcár-nak is nagy 
becse van, ez pedig nem nagy kincs. Nem sok, 
ki ilyenkor legény a talpán . . . inkább arról 
álmodoznak, hogy . . . királylány a feleségem . . . 
nahát, ez lenne aztán a péntek 13! 

A társalgókban bömböl a rádió . . . Halló 
Moszkva! . . . Halló, itt Helsinki! . . . majd egy 
közvetítés hangjai szűrődnek ki: Most éppen 

lefut a centercsatár . . . de megáll . . . meg-
ál' . . . aha . . . civil a pályán. Ujabb támadás, 
a Puskás ember l ő . . . Góóóól! 

Estefelé hazamennek a legények, kiüldögél-
nek az ablakba és kezdetét veszi a nagy kon
cert. Itt egy trubajaur gyakorol, • amott a ba-
jazzók . . . s mind-mind azt vallják, hogy da
lolva szép az é l e t . . . s hogy nincsenek mécí 
elveszett melódiák . . . 

Mindez csak jó idő esetén . . . Ilyenkor (ami
kor) elmúlt már a boldog nyár . . . köd és jég 
lepi a tájat. Ilyenkor bemenni az E.-re . . . 

. az veszélyes őrjárat. Most kéne ide Aladdin és 
a csodalámpa, olyan köd van. Hatalmas feke
teség imbolyog felém, mit tegyek? . . . Félre
húzódom s ijedten rebegem . . .jónapot elefánt! 

Na, de itt az E.-en is elmúlnak a békés na
pok, jön a vizsgaidőszak. Ide pedig nem szük
séges más, mint tudás, é s . . .két krajcár re
ménység. Ilyenkor dől el. mi övezi majd a 
delikvens Fejét: tövis vagy borostyán . . . Egy 
Valódi ütközet békében . . . sokaknak itt jön a 
leszámolás és sajnos gyakran előfordul, hogy 
senki nem tud semmit . . . s aki üres fejjel áll 
a revizor előtt és u. v.-t szed fel, az bizony 
a selejt bosszúja . . . Mondhatja is az magá
ban: Csak a papa meg ne tudja ! . . . 

Volt olyan is, hogy mint a tűz a Marica 
partján, úgv terjedt cl egy-két rémhír — ezek
nek szerzője ismeretlen . . . azt hirdették, hogv 
a póruljárt kereszteslovagok száma eléri a 30 
százalékot . . . Az előadók csöndesek . . . azért 
van itt is valaki . . . egy helyen dupla vagy 
semmi jelszóval tippelnek az eredményekre . . . 
párocskák is v a n n a k . . . ök buzgón készülnek 
. . . de azért néha elcsattan egy csók a stadion
ban . . .- Bizony, ifjak s lányok közt gyakran 
ébred egy-egy expressz szerelem. 

(Megnézi az órát.) Phü! Most már rohan
hatok . . . kicsit sokat beszéltem, de . . . meny
nyi is az idő? Ajvé. . . hiszen akkor már a 
sorompó lezárult! Na nem baj, azért megyek . . . 
nem zavarok . . . a nevemet megmondtam . . . 
moslmár maguk is mondhatják . . . ahá . . . az 
volt az az alak, aki 

cfm nélkül távozott! (Bőrönddel el.) 
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•iz-gyelemünk oktatásából . . • 
ESZTERGÁLYOS GUSZTI BÁCSI 

(as ipahhől). 
RÉSZLETEK AZ ELŐADÁSÁBÓL: 

. . . az áttétel a gédékvadhátos képle
tekben ugyebáh hol a számlálóban, hol 
a nevezőbrin ughál és én ezt akahom 
éhzékeltetni . .. 

. . . ez az a szőhözés az Etákkal, ami 
nem ' okoz nekik* túl nagy b a j t . . . 

f • , <f •" 

*^.J**ffi'-—'"—:***&, 

A műszaki tudományok kundisszidátusa 

. . . ez a dahab hrideg anyagkolbászon 
fekszik... 

Esztergályos G.^bá 1952 IV. 9-n re
kordot javított: 

9 tői 10-ig egy „óha" alatt 234-szer 
mondta, hogy: „ugyebáh". 

KÉPLETET MAGYARÁZ 
(röviden-konkréten): 

T, qt + 1\ = Q — Ha té-egyet meg-
szohozzuk etaitével, kapunk egy kifeje
zést és ha ehhez még téegyelt hozzá

adunk, tebmészetesen az Q-val lesz 
egyenlő. — Ugy-e világos? 

— No most kehem, ugyebáh, az egy-
szehűség kedvééht komplikáljuk a dol
gokat. 

— így azonnal éhezzük, hogy a go
lyóscsapágy az nem egy kicsi dolog, 
annak kehem van egy méhete. 

— Kehessünk tehát különböző átme
nőket, hogy vahrrriákii lehessen az 
ügyeket. 

— Az egyiket veszem, egyszfeh, — a 
másik tízszeh akkoha — tehát ugyebáh 
ez egy tized ..,. 

„SCHEY MEGÁLLAPÍTÁSOK" 
KIK A KOHÓGÉPÉSZEK? 

Bigámiában .szenvedő emberek, akik 
házasságra léptek a gépészettel is és 
igen nagy szeretettel kacsintgatnak a 
bányászat felé, nem hanyagolva el az 
építészetet sem. 
VETÍTÉS KÖZBEN: 

Tehát kérem fogalmat alkothatunk 
magunknak ezen óriáskalapácsnak a 
méreteiről. Mellette láthatjuk az üzem 
legkisebb emberét, aki háromszor elfér 
alatta. 
AZ ÜJITÁSÓKRÓL: 

Senki ne újítson úgy, hogy rézgálic 
helyett vasgáliccail permetezze a pero-
noszpórát, mert azt megeszi és vidáman 
hízik tőle. 
ARANYIGAZSÁG: 

Logikus gondolkodással sokkal többre 
leheit menni, mint adathalmaz tudásá
val és intelligensen csak így lehet újat 
alkotni. 

A FŰTÉS NÁLUNK 
(1954 március közepén): 
Egyik H.: Egész télien alig fűtöttek, 

most meg majd szétveti a gőz a moz
donyokat, miért van ez? 

Felelet: Mert negyedévi hajrá van és a 
keretet fel kell használni! 

HIR: 
Az első egyetemi báil iránt oly nagy 

volt az érdeklődés, hogy csak a villany
rendőr maradt egyedül Miskolcon. 
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V. sz. melléklet. 

VILLÁM 
/ . -1953X-20 
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fi műszaki tudományok gyöngyszemei ábrákban 
(sárihelyi feladatokból és vizsga táblákról fény képestük) 

'ür»iwULj£ Í JZLj 

3ü„fe»_ _ / *? : t •-'•; 

P. I. válasza: Ejha! — Pedig már csak 
sraffozni kelleit volna! 

KÉRDÉS: Rajzolni kell 
tengelyt csapággyal. 

PÓTKÉRDÉS: Kérem, raj
zolja ki a bekarikázott 

részt . . . 
VALASZ-RAJZ: 

A fúró gcprajzilag helyte
lenül készíti a lyukat. 

•I - * 
,P:Í 

ffé? • 

i i 

. pi 

Szegecskötés. A fényélezett csavarrugó. 

,-

1 
A lépcsős metszet ilyen 
ábrázolásával lehet a leg
alacsonyabb minősítési 

szintre lejutni. 

A „korszerű" belső fogazású 
kerékpár. 

Amikor a tengelyt és a 
fogaskerékpárt egymástól 
függetlenül tervezi a hall

gató. 
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(Egy szemfüles futó-riporter feljegyzései) 

ELŐTT 
Ki me emlékeznék még az évszázad 

mérkőzésére? Amelyen a legelvetemül
tebb footbal tétlenség is. drukkolt. Érde
mesnek tartottam feljegyezni az akkori, 
izgalomtól fűtött légkörben lezajlott 
esemény-eket. 

Az egyik híres labdarúgó-szurkolót 
többen kerestül fel lakásán. Éppen két 
rádiószerelöt találtunk nála, akik a svéd
magyar mérkőzésen agycnrugda.lt és 
összetört rád'ót próbálták rendbehozni. 
Szurkoló barátunk bevallotta, bizony a 
múltkor annyira elkapta a szenvedély, 
hogy rádióját még a m-irkőzés alatt össze
törte, a végét az utcán kellett meghall
gatnia. Most, ennek elkerülésére rádió
ját beépítteti a falba, s védőráccsal' 
látja el, amelynek a kulcsa a feleségé
nél lesz a mérkőzés alatt. 

Tőle hallottuk az alábbi esetet: , A 
múltkor két sporttársammal a csabai 
villamoson utaztunk s természetesen az 
angol—magyar mérkőzés esélyeiről be
szélgettünk. Egyik társain véleménye 
az volt, hogy az angolok 3:2-r® győz
nek. Közben társam 2 forintot ad a 
kaiauznőnek, s három jegyet kért, amit 
azonban a kalauznő, úgy látszik, nem 
értett meg, s megkérdezte: Mennyi lesz? 
— Társam erre gondolkodás nélkül rá
vágta: „3:2, — de lehrt az is, hogy 
döntetlen." 

Sokak számára, de különösen a vesz
tesek számára emlékezetesek maradnak 
azok a magy fogadások, amik a mérkő
zés előtt történtek. Például a G—302-
esben egy lelkes szurkoló fogadott egyik 
társával egy liter borba, hogy az ango
lok győznek. A rossz nyelvek szerint, 

ugyanez a hallgató a szomszéd tan-
csoportban viszont a magyarok győzel
mére fogadott ugyancsák egy liter bor
ba. Fő az óvatosság. Ajánlottuk neki, 
hogy éi-demes lett volna a döntetlenre 
is fogadni egy harmadikkal. 

Ugyanebben a tankörben totó-alapot 
létesítettek. Mindenki befizetett egy 
forintot, mindenki Beadta tippjét, s akik 
eíalálták az eredményt, azok között 
osztották ki a pénzt. 

A tanszékeknél sem hiányzott az ügy
buzgóság, s a tudományos munka mel
lett, sőt beleszőve, foglaílkoztak a nagy 
mérkőzés esélyeivel. 

A GÉPELEMEK TANSZÉKÉN min
denki felírta tippjét a táblára, ezeket 
összesítették, s a legkülönbözőbb műve
letekkel variálták az eshetőségeket, sőt 
bizalmas értesülésünk szerint még egy 
mechanizmus zárthelyibe is belekombi
nálták. 

A MECHANIKA TANSZÉKE feladat-
gyártó részlege sem nézte tétlenül a 
hangulat alakulását. Belső értesülés 
szerint az angol-magyar footballmérkő-
zéssíl kapcsolatos feladatokat készítet
tek, amelyekben kérdésként szerepel
tek: az angol kapuba rúgott dugó kö
vetkeztében lengőmozgást végző háló 
saját frekvenciája, lengésideje, az angol 
edző csillapítási tényezője. 

A MECHANIKA TECHNOLÓGIA I. 
tanszék állítólag Kocsis feje kemény
ségének meghatározását vállalta. 

Beszélhetnénk még a vágyakról, re
ményekről, ábrándokról, amelyek egy 
footballszerelmes szívben ébrednek ösz-
víz idején. 
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1. perc. 1:0! De vigyázzunk, 
még a mérkőzés 98.9%-a hátra van! 

Az angolok támadnak, 
Matthews-nál a labda! 

6:3-ra vezetünk, de még 14 percnek kell 
elmúlnia! 

Vége! A három arcon egész sportkedvelő 
közönségünk boldogság.', látszik. 

UTÁN 

Hallottuk a mérkőzést mindnyájan. 
Jól tudjuk a lezajlott eseményeket. 

Nagy része van kétségtelenül a győ
zelemben annak a lelkes magyar kö
zönségnek is, amely végigdrukkolta a rá
diók mellett a mérkőzést. Az egyetemen 
lévő rádiók és hangszórók környéke 
úgy nézett ki, mint egy csatatér. A 
Gépelemek tanszéke rádiója mellett a 
negyedik gól után a professzor heves 
ölellkezést folytatott együk munkatársá
val, s őszintén szólva csak azon csodál
koztunk, hogyan érte át a derekát?! 

Hírt kaptunk arról is, hogy a tanszé
kek a labdarúgómérkőzéssel kapcsola
tos munkákat befejezték. A. Mechanika 
tanszéke pl. jelentette, hogy meglepő 
értékek jöttek kii, amelyek eltérnék az 
eddig tapasztaltaktól. Az angolok arcá
nak megnyúlására olyan nagy érték jött 
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ki, hogy először nem akarták elhinni, 
majd utánaszámolva rájöttek, hogy 
megfelel a valóságnak és közel áll ez 
az érték a folyási határhoz. 

A Fizika tanszéke megállapította, az 
angol kapu kapacitása oly nagy, hogy 
azt cm-ben nem tudták kifejezni, ezért 
új egységet vezettek be, az ú. n. „kapu
kapacitást" gólokban, s így hat gól jött 
ki, — jobban mondva — ment be. 

De a mérkőzés végével még nem fe
jeződött be a nagy mérkőzés, hiszen a 
magyar közönség csak utána kezdte 
meg a mérkőzés értékelését és meg
beszélését — természetesein bor mellett. 
A fogadások kifizetése még aznap este 
megtörtént, illetve a fogadás arányát 
megitták, s bátran mondhatjuk, hogy 
a vesztesek is győzteseknek érezték 
magukat. 
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GYETEMÜN'K O K T Ű T Á S Á B Ó L 

SZARVAS PROFESSZOR 
egy konzultáción: 

• — Kérem, aki engem sakkban meg
ver, annak nem keli félni a kémia kol
lokviumtól. 

Egy hallgató: Miért, professzor úr, 
azt át tetszik engedni? 

Professzor: Nem kérern, arról feltéte
lezek annyi intelligenciát, hogy meg 
tudja tanulni a kémiát. 
KÉMIAVIZSGÁN 

(A kollégina (ma már nincs itt) kémiai 
tájékozatlansága közeledik a — =°-hez, 
a prof. türelme a felső hatánnéreten 
van.) 

Prof.: írja fel a hidrogén vegyjelét. 
Halig. (írja): H. 
Prof.: írja fel a klór vegyjelét. 
Halig. (írja): KL. 
Prof.: írja fel a metán képletét! 
Halig. (írja): ME. 
Prof. (felkel az asztaltól, krétát fog 

és kiegészíti a képletet ilyenformán): 
ME-HET! 

Sí TACUISSES... 
Prof.: No lássuk csak még, mi kell 

az üveggyártáshoz. Már sokmindent el
mondott, de még valami kimaradt. A 
legfontosabb. No, mi az? 

Páciens (gondolkozik, majd az éter 
hullámain érkező halk hangokat fog fel 
füle, amelyek a terem túlsó oldalából 
jönnek. — Kovasav, kovasav — hallat
szik halkan): 

— Megvan professzor elvtárs kérem, 
— mondja felderült ábrázattal a tag. 
— Ócskavas! 

OROSZ ÓRA A G/402-BEN 
(Vezeti: Marusák Gyula lektor.) 
Felelésre szólítja az egyik hallgatót, 

aki nem. tud semmit, csak ötöl-hatoi. 
Marusák lektor megunja a kínlódást és 
megkérdezi: 

— Tudja mi az a B S K? 
H.: Nem tudom lektor elvtárs. 
M.: Én megmondom: Bele Se Kuk

kantott! 
PLEHANOV (alias Marusák) szerint 

a G/406 tankörtein tartott orosz óra 
nem más, mint „pedagógiai pepecs". 

A MATEMATIKA ÉS KÉMIA 
ALAPVETŐ ÖSSZEFÜGGÉSE 

Kérdés: Mi a kénsav képlete? 
Válasz: H2S04 
Kérdés: És mi ennek a savgyöke? 

Válasz: H,SO, 

Kérdés: Ezek szerint köbgyök is le
hetséges? 

(A vizsgaeredmény önként adódik.) 

BÁLINT ÓRA VÉGÉN (kop ! . . . 
kop ! . . . kop !): 

...Ébresztő magyarok! Még egy pár 
mondat van és jön a szünet ! . . . 

BOGNÁR (kém.. techn.Jből): 
— Kérem, a benzolgyűrű olyan macs

ka, amely bekapja saját farkát. 
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ítytyeietnCUtk oktatásánál... 

URAY viliamosgépek óráján a kon
denzátorról magyaráz: 

— Nem szeretem alkalmazni a víz
tartály hasonlatot a kondenzátor át
ütésére, mert ha a víztartályt túltöl-
töm, a víz afcbóÍJ kifolyik és a tartály 
tovább használható marad. 

— E helyett képzeljék el, hogy egy 
footballbelsőt húzunk egy vízcsapi'a. A 
csapot nyissuk meg egy kicsit. A gumi 
megtelik vízzel és rugalmas nyúlásával 
nyomás keletkezik, mely egy idő után 
egyensúlyt tart a vízcsapból jövő víz
nyomással. Ha a csapot tovább nyitom, 
elérek egy olyan állapotig, hogy a gumi 
már nem nyúlik tovább, tianem kilyukad. 

— Ebből nem az a tanulság, hogy 
gumit ne használjunk," hanem a kon
denzátort nem szabad túrtölteni, mert 
átüt és: tönkremegy. 
VIZSGA ELŐTT 

R. É. (kollégina) villamosgépek vizs
gája előtti délután a tanulás és vizsga
izgalomtól terhes csendben felkiált: 

— Jé, nem is tudtam, hegy a kon
denzátor és a dinamó az mindegy! 
LRAY-FÉLE ARANYMONDASOKBÖL 

. . . ott hagytuk abba a múlt órán a 
rsblómesét . . . 
VILLAMOSGÉPEK ÜRÜGYE ALATT 

HALLOTTUK 
Lányi Andor agglegény adjunktustól: 
..,. Tessék nézni, a nagyfeszültségű 

szigetelőknek bárom szoknyája van. 
Mint a tapasztalat mutatja, a szok-
njákkal van a 'legtöbb baj. Ha pl. te-
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szem föl, a nagyfeszültségű vezeték 
egy falu mellett megy el, ahol nincs 
se' színház, se' mozi, akkor ott az em
berek azzal szórakoznak, hogy ezeket 
dobálják. Az alsó szoknya azonban a 
dobálástól hamar megreped és leesik. 
Ekkor azonban átütés következik be és 
megvan, a baj. 

Ilyenkor ugyanis ki kell cserélni a 
szigetelőt. Rendszerint ú. n. erősített 
szigetelőket tesznek ilyen helyjre. Ezek 
már nem olyan szépek, de nem szok
ták őket olyan gyakran cserélni, mivel 
jobban bírják a dcbálást. Igaz ugyain. 
hogy csúnyább külsejük miatt nem is 
szokták őket gyalkran dobálni, csak 
szükség esetén, ha már más nem akad. 
A VILLANYPÓZNAK 
SZÁLLÍTÁSÁRÓL: 

Itt a sok beszédnek nem az alja, ha
nem a temetése sok. 

MEGSZÍVLELENDŐ INTELEM 
(Lányitól): 
1907. évi 234—97. te. 8. bek. 4. §.: 

Korcsma, hivatal előtt villanyoszlop
nak drótkötéllel való kifeszítése szigo
rúan tilos! 



AZ OSKOHÓ 
(avagy medvefogás as árnyas Bükk-ben) 

^f^Jh^ 
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Több egyetemi tanárt és kevesebb tanársegédet az Egyetemre, 
avagy 

cseréljük fel az egyetemi tanárok és tanársegédek arányszámát 

Mindenki ismeri azon 
követelmények egész so
rát, amellyel egy tanár
segédnek meg kell bir
kóznia, s amely köve
telmények egyre növek
szenek egy-egy ú. n. pe
dagógiai értekezlet, vagy 
tanulmányi konferencia 
sorozat által, mindig 
számos újabb ?s jelen
tősebb taggal bővülve. 
Ezen követelménysornak 
határértékét még a Bo
lyai Társulat is alig 
tudná meghatározni, te
kintettel az egyre nö
vekvő és újabb követel
ményekre. 

Tájékoztatás céljából 
egy-két ilyén tagot, aka
rom mondani, követel
ményt kénytelen va
gyok a tisztelt Bolyai 
Társulat nagyjainak 
szemmel látható ellen

zése ellenére is meg
említeni. 

Pl. A tanársegéd O.o 
perc és 0 másodperckor 
kezdi az órát, hogy ezt 
megtehesse, még tízperc
ben felmegy a tanuló
körbe, letörli a táblát, 
kiszellőztet, megigazítja 
az asztalokat, megmele
gíti a hideg ülőkéket 
segít előszedni a tagság
nak az illető óra kellé-
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keit, meghegyezi a ki
tört ceruzákat, eltünteti 
a maradék zsíroskenye
reket és papírgombóco
kat, segít azoknak, akik
nek sürgős elintézni
valójuk van, segít le
húzni a vizet, közben 
vigasztalja a csüggedő-
ket és szívélyes mosoly-
lyal tessékeli be a mé
lázókat, hogy pont 0 
perckor megkezdhesse 
működését. 

A tanársegéd az órán 
gyors és türelmes. Ha
tározott és gyöngéd. Eré
lyes és finom. Rövid és 

világos. Kevés szóval a 
legtöbbet mondja. Nyu
godt, de mégsem áll 
egyhelyben. Atyai szi
gorral, de mégis vidá
man, megfelelő dinami
kával tanít. A szak
problémákat kitűnően 
megérteti és közben a 
jellemeket is formálja. 
Egy kérdést tesz fel, de 
közben mindenkit fi
gyel. Mikor ír, nem áll 
a tábla elé, akkor is az 
osztály felé fordul, leg
jobb, ha a táblának hát
tal állva ír. A táblánál 
felelőt szabványírásra 
biztatja, miközben a 

padban ülőket állandóan 
faggatja. A kémia tanár
segéd ne féljen a loga
ritmus egyenletekről 
emlékbeszédet tartani, 
ha ilyenek előadódnak. 
A matematikus tanár
segéd aknázza ki a tér
szemléletet és ábrázol
jon. Az ábrázolós ne 
rajzoljon, hanem inkább 
mutogasstm. Mindezen 

csekély követelmény 
egyidejű szemmeltartása 
mellett a tanársegéd ká
derezze is a tagokat. 

A legfontosabb köve
telmény az, hogy min
dig kérdezze meg a hall
gatóságot, mit nem ér
tettek meg az előadás
ból s azt röviden és vi
lágosan kapásból ma
gyarázza meg. Bármi
nemű kérdésre biztosan 
és egyértelműen adjon 
felvilágosítást. Rendsze
rezzen és a jobb tanu
lók által utaljon a jövő 
anyagra is stb., stb. Nem 
is szólva arról, hogy a 
tanársegédnek kell tu
lajdonképpen megma
gyarázni az előadás leg
nehezebb részeit, mert 
hiszen a hallgatóság 



! 

mindig azt érti meg az 
előadásból, ami könnyű, 
azaz, amit az egyetemi 
tanár is világosan meg 
tudott értetni. A nehé? 
részek tisztázása rend
szerint a tanársegédi 
gárdára marad, amely 
nincs abban az előnyös 
helyzetben, hogy csak 
azt mondja el, amire 
készült, hanem éppen 
ellenkezőleg, állandó vá
ratlan kérdésekkel kell 
számolnia. 

Azt hiszem, ezekután 
nyilvánvaló mindenki 

számára, hogy a tanár
segédek jelenlegi be
osztása, feladatköre, to
vábbá mintatanulókörök 
tartása igen széles látó
kört, tapasztalatot és 
egész embert kivan, 
amit az egyetemi taná
rok is csak jó közelítés
sel tudnának ellátni. Ez
zel szemben az előadá
sok könnyebb részét, 
amit a hallgatóság zöme 
megért, a tanársegédek 
zöme megért, a tanár
segédek is elő tudnák 
adni. A nehezebb részt 
időtakarékossági szem
pontból elhagynák az 
előadásból és ezt auto
matikusan a tanulóköri 
órákat vezető egyetemi 
tanárokra bíznák, rövid 
és velős megvilágítás 
céljából. 

Adjunktusokat csak 
azért lett volna célszerű 
tartani, hogy legyenek 

olyan tanerők is, akiket 
le lehessen kapni és 
végeredményben a fele
lősséget is viselje vala
ki. Ezekután azt hiszem, 
elég világos, hogy vari 
alapja annak a gondo
latnak, hogy cseréljük 
fel az egyetemi tanárok. 
és tanársegédek feladat
körét, azaz legyen több 
egyetemi tanár az egye
temen és kevesebb ta
nársegéd. 

Egyetemünk oktatásából. . .-
MATEMATIKA ÖS-IGAZSAGOK 

(Szerzőjük: jobb, ha ismeretlen.) 
1. Egyszerűsítés után: 

log 8 
log 4 

loz 8 8 

= T = 2 log 4 
2. A Stefan—Boltzmann-törvény 

„klasszikus" alkalmazása: 

LA iuo / V 200 / J 

Q - cUl^)'- (J*L)*1-
L\ ioo / \ ioo / J 

= (12,73) 4— (2,93) 4 = (9.80) 4 !!! ' 
LANCSA SZÓFOSZLÁNY... 

. . . 1905-ben Pesten volt 3 autó . . . 
— ma már több is van . . . 
(A bárom közül egyet ma is itt őr

zünk a „Sufni"-ban.) 

MATEMATIKA VIZSGÁN, a mű
egyetemi tanulmányok er-jának szá
monkérésén történt a ,.kritikus" pilla
natban: 

Frof.: Legalább ezt az egyszerű pél
dát oldja meg (és felírja). 

sinx dx 

Páciens (10 percig nézi és hallgat). 
Prof.: Szóljon há t ! . , . . Nem érti? 
Páciens: Értem, érteni, csak azt nem 

tudom, mit keres ott az a violin-fculcs. 

MAS: 
Prof.: . . . mivel egyenlő sin2x + cos2x? 
Tag: . . . hát — (pontosan nem tudom, 

de sok nem lejhet... 
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EGY METALLOGRÁFUS 
IMÁJA 

Óh! Pythia, ki fenn trónolsz a világ
mindenség nagy Lángedző kemencéjé-
bsln, a ledéburitból készített és tűzálló 
téglával bélelt trónszéken és kezedben 
tartod a világ alkimistáit vezérlő, mar-
tenzitHtűből kovácsolt királynői joga
rod, hogy irányítsad életünk patentíro-
zott fonalát, kérlek, ne fordítsd el tő
lem, száz futtatási színben tündöklő 
orcád, mert gyarló módon idegeinek 
előtt feltárom az alkímia mélységes 
titkait. 

Bizony rosszak az emberek. Lassan 
már kivész belőlük az áhítat szövét
neke, eme szent tudomány mélységei
nek megismerése után. Ha valami_ cso
dát nem csinálszí, a matematikusok — 
fizikusok — mechanikusok és egyéb 
szekták misszionáriusai falánk módon 
mind elrabolják amúgy is nagyon si
lány nyájunkat és lassan megtépázzák 
a steadit koronád körül ragyogó sze-
kundércemsntiti glóriádat. 

Egyes bűnösök már kezdik belátni, 
hegy mennyire korlátolt az ember 
oldóképessége. Ha pl. rumból_ 1 litert, 
vagy 'borból 2 litert oldanak maguk
ban, akkor a test hőmérsékletének nö
vekedésével egy bizonyos felesleges 
mennyiség kicsapódik az utca köveze
tére, és ha nem jön arra valami szent 
lélek, aki hazacsapolja őket, ezek a 
szegény fiuk felveszik a legkisebb fe
lületi feszültségnek megfelelő alakot 
valamelyik árokban. És ha elérik újra 
a nekik megfelelő A r e g g e i_ 3 vonalukat, 
megindul az árokból az útra való át-
kristályosodás. Nem veszik észre, hogy 
minél töbh'it oldanak magukba, annál 
inkább eltolódik a stabilis egyensúlyuk 
a labiiis felé, mely lássam az árokban-

-való teljes megnyúláshoz vezet. 
Most, ilyenkor tavasszal különösen 

nagy a fiuk affinitása a leányokhoz és 
nem hallgatnak földi helytartód, Kó-
ródy főpáta.r intelmeire, sem pedig 
szegény méltatlan szolgáid esedezésére. 

Kérlek, mennyei ; ívhegesztő berende
zéseddel világosítsd fel ezen szegény 
bűnösök agyának formaszekrényeit és 
nyisd meg - minden irányban kötött 
agyuk salakcsapoló nyílását, hogy a 
leányokról valló álmodozásról és más 
ehhez hasonló salakzáródmánytól meg
tisztulva, kriitiikus sebességgel elérjék 
a benned való oldódás szorbitosra ne
mesített likvidusz vonalát. 

Utoljára kérlek, ne büntesd őkclt so
káig az izotermikus átalakulás nagy 
sófürdőjében, hanem vedd figyelembe 
a rajtuk lévő edzési és más gyártási 
sorja-járatait. Engem pedig, névtelen 
szolgádat, ne 'büntessél meg nagyon. 

BUBENYIK 

hansim végy magadhoz az Fe—Fe.^C 
állapotábra berkeibe, ahol a selymes 
ferrithmezőkön gömbölyű cementit-
csordák legelésznek. 

Engedd meg, hogy még sokáig ör
vendezhessem a Taoiman-ábrák kráter-
repedéses ölein és hogy hosszú ideig 
tartson életem tartós folyása, és ha 
végül bekövetkezik a fáradt törés, ne 
tartson sokáig a selejtté való rekrisztal-
liizáció. 

In nomine Jommynie, 
Ammen. 
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Egyetemünk oktatásából . . . 
VAN AKINEK JÓL MEGY 

(a „mese-autó"). 
Lancsarics tanszékvezető egyetemi 

docens nagy szeretettel tanítja az ifjú
ságot minden testi-lelki jóra. Legutóbb 
az autóvezetést gyakoroltatta a „merész-
szívű" hallgatókká'! egy kétes formájú 
masinán. Cs. Bandi ülit egyszer a vo
lánnál. Mivel az átlagembernek két 
lába van, az autónak meg három „pe
dálja", így nem jutván mindháromra 
egy-egy láb, Cs. B. mindkét lábával a 
gázpedált terhelte és rémülten tapasz
talta, hogy a „középkori Hada" felgyor
sul. Minden tagja remeg, reszketve 
fogja a kormánykereket, amikor látja, 
hegy Lancsarics nyugodtan az autó elé 
áll, gondolván, hogy az „egy" kör le
járt, a kocsival meg kell állni. — A 
kocsi vészesen közeledik hozzá, ketten 
kiugranak 'belőle. 

Bandit elfogja a kétségbeesés, ami
kor K. Géza rákiabál: „Taposs a fék
re!" Bandi teljes érövei a fékre tapos 
és az autó csúszva, sziszegve megáll 
Lancsa bácsitól kb. 10 cm-re. Bandi 
remeg —* falfehér. 

Lancsa nyugodtan odamegy hozzá és 
beszól az ablakon: „Látom t'sztelt elv
társ, magának már egész jól megy . . . " 

LANCSA ÉS V. GYURKA TANÁR
SEGÉD BP.-EN MŰSZER 
BEVÁSÁRLÁSI ŰTON A TELEKIN 
L. (egyszercsak meglát egy kb. 2—2.5 

m'-es vasládát, mire megszólal): 
— Te, Gyurka ?! Vedd meg ezt a 

ládát. — ócsó. — Ócsó. — Vedd meg!!! 
Gy.: De minek ez nekem, tanár úr? 
L.: Vedd meg! — Vedd meg! — Öcsó! 

— Én megvenném, de már nekem van 
vagy öt. 

FÖ A KÖZÉRTHETŐSÉG! 
Mika professzor a „kohászati elemzé

sek" előadáson új elemzési eljárásokról 
beszéive, többek között a következőket 
mondta: 

. . . tulajdonképpen, — ugye — kérem 
roppant elegánsan végezhető ilyen kis 
üveg hogyishívjákokkal . . . önöknek is 
ajánlom.. . 

Sose' tudtuk meg, hogy mik azok az 
„üveg hogyishívjákok". 

NÉHA A SEGITENIAKARÁS IS 
CSŐDÖT MOND.. . 
Gyakorlaton a táblán a következő 

kérdés tátong: 

Tanársegéd: Nos, mivel lesz egyenlő? 
H. (Nem tudja.) 
Ts. (segíteni akar): Gondolkozzék csak 

egy kicsit, — görög betű. 
H.: — 
Ts.: Mezőgazdasági szerszámra gon

doljon! 
H. (felcsüEanó szemmel): EKE1 

SZARVAS PALI bácsi ált. kémiából 
vizsgáztatta az elsőéves kehászokat. Az 
egyik tagnak az általános gáztörvény
ből kellett kiszámítani adott nyomás és 
hőmérséklet mellett a gáz térfogatát. 
..Eredmény 5" — írja fel a tag, mire 
Pali bácsi megkérdi: „ .. és mondja ké
rem, pint vagy akó ? . . . " 

FELADAT (Schey-től): 
Ennek a generációnak bátran hozzá 

kell nyúlni a képlékeny anyagok pro
blémáihoz. 

ÁBRISON 
A hallgató nagy műgonddal írja fel 

a kész ábrisrajzra a címet. Mögé áll 
„a kaján tanársegéd", nézi egy ideig, vé
gül megszólal: „Papa! Olyan az írása, 
mint a pestises disznó végrángásának 
grafikonja." 

RAJZBEADÁS A TANSZÉKEN 
Egyik hallgató rajzot ad be. A Tata 

veszi át, de csakhamar megjegyzi: 
„Kérem ez tanszék, az árnyékszék a 
folyosó másik végén van." 

PERPETUUM MOBILE 
Kónya fizikaelőadáson: 
— Ma is vannak emberek, akik min

denáron perpetuum mobilét akarnak 
csinálni. Ezeknél az a baj, hogy nem 
ismerik a thermodinamika I. főtételét. 
Sokszor azonban ezeknél más baj is 
van . . . 
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Kis hibák, szép emlékek . . . 

„HEJ DIRI D O N G Ó . . . " 
dallamára. 

Harcos a kohász nép! 
Minap ez történt: 
Zárthelyi írásra 
Készült fel a „nép". 

Á m a tanuláshoz 
Nem fűlik foga. 
Jó film m e g y Miskolcon, 
Elmegyünk oda. 

í g y történt meg aztán, 
Hogy a zárthelyin 
Egy puska a zsebben, 
Egy puska meg kint. 

A papír-puskáknak 
Nagy volt a zaja, 
Ezért gyűlt m e g aztán 
Többeknek baja. 

Vegyék tudomásul 
Ezek a „tagok", 
Hogy a puskadörgés 
Pest ig eljutott. 

í g y most a 'TÜSKÉ-ben 
Róluk szól a dal, 
Ország világ róluk 
Ily rosszakat hall. 

A „SIRÁLYOK" dallamára 
A kohászok fenn az ágyban 
— Rájuk gondolni se jó — 
Jól alusznak mély álmukban, 
Fülükön a takaró. 

Végre az egyik felébredt: 
„Hány óra van gyerekek?*' 
„öt perc múlva nyolc óra lesz"! 
„Akkor már fel se kelek." 

Objektív okokkal, kérem 
Mi bőven rendelkezünk, 
így egy félórát még alszunk 
Azután majd bemegyünk. 

Nem gondolják a kohászok, 
Hogy a késés nagy hiba? 
Származhat még ebből sok-sok 
Szörnyű csúnya galiba. 

Hej halászok, halászok!... 
(avagy: hej kohászok, kohászok!) 

— „A jó kohász nem. veti meg a 
szeszt, amellyel kiöblíti a gázokat 
„sikta" után" — magyarázta pályafutá
som első napjaiban egy öreg olvasztár. 
— Talán nincs olyan tanács, amit ilyen 
lelkesen ne fogadtunk volna meg az 
elmúlt négy év folyamán, mint éppen 
ezt. 

A tapolcai országút, a Hejő partja, 
no meg az „Anna-szálló" és a „Kis
vadász" sokat mesélhetnének arról, 
hogy milyen vidám fiuk a kohászok. 
Például szolgáljon az alábbi kis eset: 

Három kohász vidám hangulatban 
sétált hazafelé a Hejő-parton. Az egyik
nek eszébe jutott, hogy délután kifelé 
menet szép halakat láttak a patakban. 
— „Fogjuk meg!" — indítványozta. — 
„Ugyan, nem vagy józan!" - - véleke
dett a másik. — „Már hogyne volnék" 
— felelte az előbbi, s hogy ezt tettel 
is bizonyítsa, könnyedén átugrott egy 
sorompót. — „De hát mivel fogjuk meg 
a halat?" — kérdezte aggodalmasan a 
harmadik. — „Ugyan, mi hárman va
gyunk, csak megfogunk egy halat!" 
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Elmélet és gyakorlat a Dudujka völgyében 

Theoria architectorum = makett 

Semi-applicatio architectura in Dudujka = Dudujkai sziluett -1953-ban 
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K&fyáidi auutykifyíseí 
1. Köztiszteletben álló Ko-

gárdinkat az egyik tárgyból 
szerzett utóvizsgája után 
megkérdezték, hogy miért 
lett a vizsgája elégtelen an
nak ellenére, hogy elég sokat 
tanult. 

Barátunk erre bosszúsan 
kifakadt. „Ugyan, hagyjatok 
békén. Én nem tudok vizs
gázni. Nekem akkor állan
dóan lelki tradícióm van." 

2. Más alkalommal fülébe 
jutott, hogy a tankörében 
lévő egyik hallgató volt a 
kárvallottja egy jólsikerült 
tréfának. Nagy kárörömmel 
nyit be a tanulókörbe és rá
támad a hallgatóra: ,,Á — 
nem is tudtam, hogy te vol
tál az incidens." 

3. Kogárdink egy szekrény előtt állva fejti ki bölcsességeit, amikor 
a szekrény tulajdonosa ki akarja nyitni a szekrényajtót és ezért elkül
di barátunkat. A szónoklás hevében azonban csak nem tágít, mire a 
hallgató türelmét vesztve ráripakodik: „Menj már innen, nem látod, 
hegy ki akarom nyitni a szekrényt." 

Erre Kogárdi sértődötten feleli: „Ugyan, hogy beszélhetsz ilysn 
gusztustalanul?" 

4. Egy leány hallgató panaszkodik a fiuknak, hogy a szobatársai 
eldugták a retiküljét és most nem tud a városba menni. 

Kogárdi megnyugtatja: „Ugyan, az biztos csak humor volt!" 
5. Kogárdi borotválkozni akar és tükröt kér a társaitól, de azok 

rá se hederítenek. 
Végül is többszöri hiábavaló kérelem után dühösen kifakad: 

„Adjatok már egy tükröt, ne legyetek olyan intelligensek!" 

Emánuel aranyköpések helyett hallgat és vékonyodik. 
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ilÖTEZlVl? 

Hát akkor kedves hallgatóim, most 
el próbálom magyarázni a gép lénye
gét, alapját, ismertetem meggondolásait 
és működési elvét, azaz mozgási mecha
nizmusát, azaz kinetikai láncát. 

Vegyük először is a csúszóékes kap
csolót. Amikor az ékkel egy fogaskere
ket akarok bekapcsolni, el kell azt tol
nom, azazhogy inkább csúsztatnom, egy 
a távolsággal. 

Miközben azonban ez az ék elcsúszik, 
elmászik, vagy inkább elvándorol, azaz 
egyszóval eljut, vagy elkerül a távol-
uággal, biztosítanunk kell azt, hogy két 
fogaskerék egyszerre kapcsolódásban ne 
legyen. 

Hm. . . hm, kérem, az én ábrá:rion 
ez nem látszik valami jól, azaz helyte
lenül van rajzolva. De e?. nem bai, én 
csupán csak elvi megoldást szándékoz
tam adni. 

Tegyük fel tehát, hogy a másik fogas
kerék van már kapcsolt állapotban a 
tengellyel. Többrendbeli meggondolás 
alapján ebből arra lehet következtetni, 
hogy a főtengely, illetve a belehelyezett 
fúró egyik vagy másik irányban forogva 
forog. Bár ez az én ábrámon nem lát
ható, de mint mondottam, hangsúlyozni 
óhajtom, hogy csupán csak elvi meg
oldást szándékoztam nyújtani. 

Ha most az irányváltás megtörtént, 
nagyobb fordulatszámot is alkalmazha
tok. Természetesen, hogy úgy mondjam, 
nem jóval nagyobbat, de nagyobbat. 
Fúrórúd esetén, negatív fordulatszám 
esetén, hogy úgy mondjam kérem szé
pen, a kihajlás ténye forog fent. Ha 
pedig a fúró már kijött, kicsúszott, ki
mászott, azazhogy inkább kijutott vagy 
kibújt tulajdonképpen az anyagból, egy 
újabb művelet veheti kezdetét. 

Hm. . . hm, ezt azonban majd a kö
vetkező órán szándékozom bemutatni, 
de előre hangsúlyozni óhajtom, hogy 
előadásom közben kizárólag és csupán 
csak elvi megoldásokat szándékszov* 
nyujtani, azazhogy ismertetni. 

Most tíz perc szünetet, tartunk. 

KOH ASZ-SZÓRAKOZOTTSAQ .. . 
Az alábbi eset még elsőéves korában 

történt meg Pixivel, aki már akkor is 
szórakozottságáról volt híres. 

Az egyiik vizsga után meg akarta iá-
togtani a tapolcai strandot. Halkan fütyö
részve, találomra felszállt a MÁVAUT-
állomás előtt várakozó Chaussonok 
egyikére. 

Barátunkat az utastömeg az autóbusz 
végébe sodorta 'ugyam, ő mégis boldog 
volt, mert rövid várakozás után elindul
tak. A tömött kocsiban csöpögött a víz 
az utasokról, de Pixi netm gondolt most 
a melegre, egy pillanatra behunyta sze
mét, s megjelent előtte a tapolcai me
dence képe . . . az üdítő víz ! . . . 

így azután nem vette észre, hogy a 
busz nem kanyarodott be a „Forgóhíd-
nál" Csaba felé, hanem tovább haladt 
egyenesen a Széchenyi utcán. A Város
háztérnél kitekintve feltűnt neki, hogy 
a kocsi nem a megszokott útvonalon 
halad. — „Sebaj, hátha az Avas mögött 
vezet át valami országút!" — A , Szent 
Anná"-nál már kissé nyugtalan lett. — 
A Lenin-téren már kibálni kezdett: 
,.Kérem, hova megy ez a busz? Én Ta-
pcCcára akarok mermi!" — „Bükkszent-
keresztre" — válaszolták a kárörvendő 
utasok. 

így lett ö — „bükkszentkereszti 
Pixi"... 
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1954, január 

Jaj kisértet! Vagy talán csak 
Itthagyták a multat? 
Furcsa szokás, bár az okos 
Múltból is tanulhat. 

Persze nem így! Ezer mennykő! 
Hát ilyet ki látott? 
Ok van erre bizonyára, 
Majd utánajárok! 

Egy ember ül a tankörben, 
Nyilván csak őrködni, 
Azt sem tudja megmondani, 
Hová lett a többi? 

Jól sejtettem: itt henyéltek! 
Semmiházi népség! 
Belőletek sem lesz mérnök, 
Abban semmi kétség! 
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fyytteniiitok altlatás-á&él, ítetébU... 
URAY-HASONLAT 

A Westan-féle normálelem» olyan, 
mint a nő: nem szereti a meleget, nem 
szereti a hideget, nem szereti, ha áU, 
nem szereti, ha rázzák — sokáig sem
mit sem szeret. 

SZARVA KÖZT A . . . 
A professzor elektrotechnika vizsgán 

mentőkérdésiként kérdi a „citeirázó" 
pácienstől: 

— Legalább azt mondja meg, hogy 
milyen transzformátor-kapcsolásokat is
mer? « 

— Háromféle van: csillag, zeg-zug és 
hepe-hupa . . . • 

AUTÓBUSZON TÖRTÉNT 
Az egyetemváros! buszmegállónál szo

kás szejrklt rengeteg ember áll. Befut 
egy busz (persze nem olyan hamar, 
mintahogy olvassuk) s a tömeg meg
rohanja. 

A kallauznő legújabb szokás szerint 
számolja az embereket, s a negyvene
diknél lezáratja az ajtót. De amíg a 
kalauznő és a vezető az ajtócsukás köz
ben zsebretették a lemaradók jókíván
ságait, egy hallgató a már csukódó aj
tók között még becsúszik, de kabátját 
odacsípi az ajtó. A tag hátranéz s hol-
dogan meigszólal: „Milyen szerencse, 
hogy nem háttal szállltam fel." 

MEGÉRTE 
Egyik hallgató két hónappal rendes 

vizsgája után ismét összekerül a pro
fesszorral1 az utóvizsgáin. 

— No, látja fiam, miiyen szépen meg
tanulta az anyagot utóvizsgára és csak 
8 forintba került. Ugy-e érdemes vol t . . . 

Páciens (legyint): Könnyű a profesz-
szor úrnak, de nekem már 24 forintom
ban van. 

MIRŐL LEHET SZEPTEMBERBEN 
A GÓLYÁKAT MEGISMERNI 
A MISKOLCI KORZÖN? 
30 cm-es nagy lcgaruéc áll ki a zse

bükből. Minden harmadik szavuk prof., 
tain. seg., vagy egyetem (persze hango
san), s minden kislánynak tetszenek 
(legalábbis ők úgy hiszik). 

FA „HUMOR" 
Sztálinvárosi tanulmányutunkra á 

Keleti p. u.-n gyülekeztünk, s D. prof. 
névsorral a kezében ellenőrizte a lét
számot. Néhányan persze hiányoztak. 
A hiányzók később Kelenföldön csatla
koztak a társasághoz. 

Útközben D. prof. elégedetten állapí
totta meg, hogy teljes lett a létszám, s 
megkérdezte az egyik -fiút: „Maguk hol 
száiütak föl?" Mire a háta mögül egy 
hang válaszolt: „A lépcsőn." (Megtör
tént a IV. éves kohászok tanulmányi 
kirándulásán.) 
OBJEKTÍV NEHÉZSÉG 

Egyetemváros fölött pirkad az ég. A 
szálló csengője'7 órát jelez. Ez annyit 
jelent, hogy ilyenkor a tagság a másik 
oldalára fordul, hegy háromnegyed 8 
órakor kiugorjen és átrohanjon az elő
adásra. Ez történt minden reggel, de 
egyik reiggel Bügyülü nem kelt fel. 
Kollégáját bántotta a lelkiismeret, meg
rázta és szólt neki: 

— Bügyülü, nem jössz?? 
•— Hány óra? — kérdi ő. 
— ö t perc múlva nyolc — mondja 

a kollégája. 
— Na, akkor én beteg vagyok — 

jiiondta és szörnyűt nyögött, miközben 
lezárta álmodozó kék szemeit. 

A MÉRETEZÉS CSIMBORASSZOJA, 
AVAGY MIÉRT MÉRETEZÜNK? 
H. (Csővezetéket méretez s miután az 

alátámasztási hosszat kiszámolta, oda
megy Lévai Imre adjunktushoz): 

— Adjunktus elvtárs! Nekem kijött 
4 m az alátámasztásra, de úgy gondo
lom, hogy középen még alátámasztom, 
nehogy lehajoljon. 

ILYESMI IS ELŐFORDULT 
(Tudvalévő, hegy az alakverő kala

pácsfejet bélyegnek nevezik és fecske
fark alakú vezetője van.) 

Egyik hallgató: Mi a csudát nézegetsz 
azon a bélyegzőn annyit, add már ide, 
hadd nyomok egy "pecsétet a rajzlapra. 

Másik hallgató: Az ördög vinné el a 
tanszék bélyegzőjét, már egy félórája 
keresem rajta a fecskefarkat, de nem 

-falatom. Ugylátszik, már letörték a fiuk. 
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„yidosl itt állunk megfürödve 

Van melegvíz! — hangzik végig a boldog kiáltás a VI-os épület 
III. emeletén. 

Van melegvíz, szárnyal az örömhír, végigszáguldva a folyosón. 
8—10 ajtóból rohan elő a fürödnivágyó ifjúság, hogy testét felüdítse. 

Az ajtóban enyhe, langyos gőzfelhő csap meg. Egy-kettőre le
dobjuk ruhánkat, a zuhany alá állunk, átszellemülten élvezzük hátun
kon a forró víz jóleső simogatását. 

De ja j , mi ez? Mintha ezernyi nyirkos kígyó szaladna végig lapoc
káimon, bekúszva bordáim közé. Borzongva ugrom ki a zuhany alól. 

— Brrr, de hideg! — harsogja egy stentori hang. 
Valaki pesszimista módon megjegyzi: Kihűlt . . . ma már nem is 

lesz melegvíz. 
A tus azonban ravasz jószág, mert a következő pillanatban ismét 

forró vizet lövelt magából. Egyszer meleg, egyszer hideg. 
Gondolom, amíg elhatározásra jut, félreállok. Tessék, most kivit, 

vagyok a vízből. A szomszéd rózsa alatt többen elégedetlenkednek. Én 
csendesen hallgatok, mert szelíd, csendes hallgató vagyok. 

Valaki cinikusan megjegyzi: A hidegvíz csillapítóan hat a köz
ponti idegrendszerre. Az illetőt többen megtámadták és tartós cibálá-
sának a melegvíz megjelenése újfenntvaló megjelenése vetett véget. 
Űjból nekikezdünk a mosdásnak. 

Űjból hidegvíz jött. Didergek. 
A víz lassan párologni kezd testemről, dermesztő hideget vonva 

körém. Már azon gondolkodom, abbahagyom a reménytelen kísérlete
zést, megtörülközöm. A víz, mintha erre várt volna, újból melegre 
változott, vastagon ömlik, fehér gőze szelíden, bűnbánóan gomolyog 
felénk, mintha bocsánatot akarna kérni az előbbi rossz tréfáért. 

— Ügy látszik, periodikusan változik ez a víz — állapítja meg 
valaki. 

— Nem tudom, — teszi hozzá egy fülig szappanos alak — nem 
lenne-e helyesebb egyenirányítani. 

Boldogan lubickolunk a melegvízben, lábunk alatt hangosan dobol 
a víz. Fürdünk, fürdünk úgy istenigazából egy álló percig. Aztán . . . 
mint a derült égből a villámcsapás, nyakunkba zúdul a fagyos áradat. 

Egyszerre ugrunk ki a fülkékből, dermedten nézzük a zuhanyt, 
amelynek rózsájából vidáman, pajkosan szökik ki a hideg vízsugár. Ott 
állunk sorba a zuhanyozó fülke előtt. Búsan lehorgasztom szappano.; 
fejemet, érzem, reszkető tagjaimon lassan-lassan végigkígyózik egy 
keskeny, nyirkos csík, egy merész kanyarral könyökömre csordul, az
tán lepereg lábam elé a vizes kőre. 

A csap pedig hol folyik, hol nem folyik. Ha meg folyik, akkor 
hidegvíz jön és mi ott állunk megfürödve . . . 
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Leltári felülvizsgálat 1950 

Az egyik erősen gépész tanszéken megjelenik egy ellenőr 1950 őszén és 
szabályszerűen igazolja magát. A minisztériumból jött. A tanszéki leltárt kí
vánja felülvizsgálni. A tanszékvezetőtől kér valakit segítségül. Kap egy adjunk
tust és egy tanársegédet. Megkezdődik a leltározás. 

Ellenőr (kinyitja a tanszéki leltári nap
tót, hosszasan tanulmányozza az első 

" oldalt, végre megszólal): Papírvágó
kés! 

Tans. (elmegy keresni). 
Ellenőr (tovább tanulmányozza á leltári 

naplót). 
Tans. (öt perc múlva megjelenik a pa-

pírvágókéssel): Tessék. 
Ellenőr: Rendben van. Kérem a fűző

gépet. 
Tans. {elmegy, de mern találja. Vissza

jön): Kérem, most jut eszembe, hogy 
a fűzőgép javíttatni van. Elromlott. 

Ellenőr (•megjegyzi): Kérem a követ
kezőt. — Csőinga. 

Tans. (tanácstalanul néz az adjunk
tusra). 

Adj. (el. Pár perc' múHva behoz egy 
alumíníumcsőbe forrasztott hőmérőt, 
zsinegen lógva. Megmutatja. 

Ellenőr: Igen. Akkor lássuk a fesz-
mérőt. 

Tans. (Eddig élénken figyelt, kimegy és 
azonnal hoz egy kéz alatt lévő réz 
tolózárat. Megmutatja.) 

Ellenőr (elfogadja): Kérem a plani-
métert. 

Adj. (Ebből van öt darab is. Egyet meg
mutat.) 

Ellenőr (észreveszi a leltári naplóból, 
hogy ebből öt darab van bejegyezve): 
A 800 forintos planimétert kérem. 

Adj.: Ja, a 800 forintosat. (A kezében 
lévőt visszateszi és egy ugyanolyan 
típusút, de másikat mutat meg.) 

Ellenőr (Megnézi, azután visszaadja.) 
Tans. (Köziben a leltári naplót is nézi, 

észreveszi, hogy az elvtársnő minden 
negyedik tételt kéri. Látja, hogy is
mét egy fűzőgép következik. Izzad.) 

Ellenőr: Fűzőgép. 
(Időközben a tanszék többi tagjai, 
akik tisztes távolságból élénken fi
gyelték a leltározást, megkerítették 
az egyik fűzőgépet és a tans. kezébe 
nyomj ák.) 

Tans. (Megmutatja.) 
Ellenőr (Elfogadja, nem vesz észre 

semmit.) 
(A következő tétel — a levélmérleg 
— már az adjunktus kezében van.) 

Ellenőr: Levélmérleg. 
Adj. (Megmutatja.) 

(A kezdeti nehézségek után már köny-
nyebben megy minden. Az adjunktus 
beszervezi a többi tanszéki tagot és 
a már előre megkéréseit leltári tár
gyat szinte abban a pillanatban mu
tatja meg, mikor az elvtársnő kéri. A 
következő tétel, éppen mit a kezében 
tart, egy ..Stiefelmayer tachométer") 

Ellenőr (sokáig nézi a leltárkönyvet, de 
nem tudja kibetűzni. Végre megszó
lal): Nyomáscsökkentő szelep. 

Adj. (Zavarában megmutatja a tacho-
métert.) 

Ellenőr (Elfogadja). 
(Ismét felborul a rend. Az adjunktus 
most már összevissza mutogatja az 
egyes leltári tárgyakat. Ellenőr nem 
vesz észre semmit.) 

Tans. (odaszól halkan az adj.-nak): Mi 
lesz a kisbaltával? 

Adj. (Nem törődik veiie). 
Ellenőr (Tovább kéri az egyes tételű

ket). 
Adj. (Megsúgja a tans.-nek, hogy haza

vitte gyujtóst hasítani). 
Tans. (Mit bánja). 
Ellenőr (Fordít a leltári naplón. Az új 

oldalon legalsó tételként éktelenke
dik): Kézifejsze. 

Adj. (Keresi. Nem találja és megjegyzi): 
Pedig a nyelet is én csináltam bele. 

Ellenőr: (Kér közben valamit). 
Adj. (Megmutatja. Tans.-he?): A balta 

helyett semmit sem tudok mutatni, 
mert azt biztos ismeri. 

. Ellenőr (visszatér): Kézifejsze. 
Adj. (elsápad): Hol is van? — Persze, 

lenn van a műhelyben, az alagsor
ban. Lemenjünk érte? (Gondolja, 
majd csak lesz valahogy.) 
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Ellenőr: Köszönöm, akkor nem kell 
megmutatni. Ellenben kérem a gőz-
injektort. 
(A gőzinjektor a harmadik szobában 
van, de legalább 50 kg súlyú.) 

Adj. Ez is lenn van a műhelyben. 
Ellenőr: Köszönöm. Kérem a görbe-

vonalzó készletet. 
Adj. (Mivel szereti, ha mindene van. az 

egész tainszfki készletet saját magá
nál tartja. Kinvitja az asztalát. Az 
egyik fiókban látható a „javítás alatt 
lévő" fűzőgép is. Elővesz egy marék 
görbevonalzót. M-gmutatja). 

Ellenőr (Elveszi és megszámolja 13 da
rab. Megnézi a leltárkönyvet: 9 darab 
van bejegyezve. Kérdően néz). 

Adj.: El is felejtettem, négy daj-ib a 
sajátom. 

Ellenőr: És miről ismeri meg a saját-
iait" Amint látom, eaviken sincs 
különleges jelzés. Legalább a tanszé
kiekre kellene ismertetőjel 
(Adiunktus tanácstalanul bámul.) 

Ellenőr (A következő oldalon fent is
mét látja a következő tételt: görbe-
vonaF.zókészlet 4 darab. Adjunktus
hoz): Kérem még ezt a 4 darabet 
megmutatni. 

Adj. (még kez.ében tartja az egész kész
letet és dadog): Ja, tudom már hogy 
van, ez a négy darab itt van. nem is 
sajátom, hanem ez is tanszéki. Csak 
csodálkoztam, hogy ez nincs- annyira 
ismerős, mintha a sajátom volna. 

Ellenőr (feddően néz, egy darabig nem 
szól): Most pedig elvtársak, térjünk 
át a bútorok leltározására. 

(Mindenki megkönnyebbülten fel
sóhajt.) 

Ellenőr (megnézi a szoibaleltárt): Ebben 
a szobában van öt szék. (Olvasni 
kezd, de csak négyig tud.) Kérem, 
hol van az ötödik szék? 

Tanszékvezető: Kérem a gondnok két 
héttel ezelőtt vitte él, mert e'ltörott a 
támlája. (írást mutat.) 

Ellenőr (Megnyugszik). 
(Ezalatt a szomszéd szobában a ta
nársegéd gyorsan olvassa a székeket, 
mivel a szobaleltár szerint -még ket
tőnek kelfejne tenni, egyet a harma
dik szobából hoz át, egyet meg a fo
lyosóról.) 

Ellenőr <a középső szobát kihagyja, át-
• megy a harmadik szobába. Kezdi a 
leltározást): Hét darab krómozott 
széknek kell lenni. 
(Megolvassák, nyolc darab van. Ért
hetetlen.) 

Ellenőr: Miért van itt nyolc darab, mi
kor itt hétnek kell lenni? Megálla
pítom, hogy ezen a tanszéken sem
mibeveszik a leltárt. Ha továbbra is 
.így megy, az ÁÉK az elvtársak el
iten . . . stb . . . 

Adj. Tegnap itt tartottuk a tanszéki 
értekezletet és azért van nyolc darab. 

Ellenőr: Kérem, engem nem érdekel a 
tanszéki ei tekeztet. Engem az érde
kel, hogyha egyik szobából átvisznek 
egy széket a másikba, azt azonnal 
tüntessék fel a ízobaleltáron. Ismé
telten meg kell'l állapítanom, hogy .. . 
(Hosszú lelki fröccs: kollektív fele
lősség, állami vagyon, a tanszék resz
t ü l viszi a vonalat, stb., stb., stb.) 

A hallgatóság nagy
része igazán csak a 
vizsgaelőtti időszakban 
szereti meg a tárgyat. 
Legalábbis ezt mutatja 
az a nagyfokú érdeklő
dés, amit a tárgy irá
nyában tanúsít. Vizsga 
előtt egyszerre melegen 
kezd érdeklődni jobb ta
nulóktól, felsöbbévesek-
től, tanársegédtől, hogy 
kell tudni, mit kell tud
ni, vannak-e „fogas"-
kérdések, stb. 

Itt is megtörtént 
Az első vizsganap előtt 

pár nappal, valószínű 
előzetes felsőbbéves „tá
jékoztatás" után bejött 
két elsőéves hallgató a 
Gépelemek tanszékére a 
következő kérdéssel: 
Szeretnénk, ha a tanár
segéd elvtárs megmu
tatná és megmagyarázná 
nekünk, hogy mi az a 

„Gömb vinkli", mert mi 
még nem voltunk üzem
ben és nem láttunk 
ilyet! 

A tanársegéd azonnal 
felismerte a helyzetet 
és hogy a magyarázat 
minél „sikeresebb" le
gyen, rámutatott egy 
kb. 50 kg-os öntvényre: 
„Rendben van, vigyék 
ezt a tanulócsoportba, 
tíz perc múlva én is 
megyek és majd ott el
magyarázom." 
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eiemunk oktatásokéi... 

OROSZ ÓRÁN 
Tanárnő: Látják tehát, hogy a sem

leges nem többesszám esetét az ú. n. 
ollóval képezzük. 

— Mit nevet maga ott hátul? Miért 
nem figyel ide? Mondja csak meg 
gyorsan, hogy képezzük ollóval — 
mondjuk pl. a gyevocska főnevet? 

A tag: Gyevocskoló. 
{Nem nevetség ez, professzorral is 

megesett!) 

OROSZ ÓRA van az egyik bányász 
tankörben. A tanár a számnevekrői 
beszél: 

„Egy után egyes alanyesetet, 2—5-ig 
egyes birtokos esetet, 5 után pedig töb
bes birtokos esetet használunk." 

„Elvtársak, ezek alapján mi követ
kezik három után?" 

Mire megszólal az egyik fiú: „Négy." 

CSAL A MEMÓRIA! 
Marxizmus-vizsgán vagyunk. 
Zárókérdésként a vizsgáztató felteszi 

utolsó kérdését. 
— Elvtárs, meg tudná mondani, ki 

az Oliasz Kommunista Párt főtitkára? 
Váratlanul jött ez a kérdés, egy pil

lanatig hallgat a vizsgázó, — nagyot 
nyel — majd egyszerre felvidul az arca 
és magabiztosan adja meg a feleletet: 

— Leonardo da Vinci! 

KATONAI ZÁRTHELYIN: 
Jankó (hdgy) elvtárs a rend fenntar

tása érdekében körbejár az asztalok 
között, majd hirtelen lecsap egy orosz 
szöveggel teleírt papírlapra, amely egy 
füzetből lóg ki és felkiált: 

— Hát ez m i . . . ? 
Mervó: Csalétek! 

EGYSZER NYÁRON hűs hajnalban 
a táborban azt mondja egy kitűnő sza
kaszparancsnokhelyettes : 

— Elvtársak, a szakasz nagyon fe
gyelmezetlen, úgy látszik, az ellenség 
keze betette a lábát! 

MARXIZMUS ÓRÁN: 
Ágoston elvtárs a „nyelv" fontos sze

lepét hangsúlyozza: 
„ ..,. a nyelv az emberek érintkezé

seinek egyik legfontosabb es tköze." Kis 
derültség, mire az előadó kissé magya
rázkodva folytatja: „Gondolják csak el 
az elvtársak, mi lenne, ha nem lenne 
az embereknek nyelvük." Erre az egyik 
mohó hallgató félhangosan: „ísten-
ments!" 
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NA, KI AZ ELŐADÓ? 
Űj tanársegéd érkezik 

a tanszékre és elsőéves 
hallgató kopogtat az aj
tón 1953. nov. 4-én. 

— Kit keres? — kérdi 
a tanársegéd. 

— Köpci adjunktus 
elvtárssal szeretnék be
szélni — adja elő kéré
sét. 

— Ki-ivel? 
— Köpci adjunktus elv

társsal! 
— De kérem, ezen a 

tanszéken ilyen nevű 
ember nincs. 

— Hát én nem tudom 
akkor, hogy hívják. Azt 
keresem, aki a kémiát 
adja elő az elsőéves gé
pészeknek. 

ROKONLELKEK 
Két páciens vizsgázott 

Szarvas ' proí.-nál Alt. 
kémiából és szó esett az 
elemekről. A vizsgázó 
megemlítette, hogy pél
dául van „billénium". 

A prof. elképedve fi
gyelt fel és a másik fe
lelőhöz fordult, hogy 
van-e olyan. 

A válasz határozott 
„igen" volt és hogy iga
zolja magát a páciens, 
az ott lévő periódusos 
rendszerhez lépve rá
mutatott e „B" vegyjelü 
elemre ( . . . hiába, nagy 
szellemek találkoznak). 

1954, FEBRUÁRBAN 
TÖRTÉNT 

P V = p0 "o n + yt) 
ebből ki kell fejezni a 

— Hát ez így nem jó 
— mondja a tanársegéd. 

— Igen, igen, látom 
én is, — válaszol az ifjú 
hölgy, — de hogy azt a 

P o - t hová tegyem, iga 
zán nem tudom. 
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Egyetem ü nk 
oktatásából . . . 

Egy vizsgán elhang
zott a professzor részé
ről az a merész kérdés, 
hogy mi a savmaradék? 

— Az a piszkos ma
radék, amit akkor ka
punk, ha a savat lepá
roljuk — jött a biztos 
felelet. 

EZ A KOHÁSZ IS 
A „FEJÉN 
TALÁLTA.. ." 
Prof.: Milyen halmaz

állapotokat ismer? 
Halig.: Szilárd, csepp

folyós . . . — Szilárd, 
cseppfolyós . . . 

Prof.: No.és mást nem 
ismer? • 

Halig.: De igen. — 
Szilárd, cseppfolyós és 
másállapot. 

KONZULTÁCIÓN 
HANGZOTT EL 
E KÉRDÉS: 
— Jó, rendben van, 

hát akkor mondja meg, 
hogy a víz fagyáspontja 
hány fok abszolút fo
kokban kifejezve? 

Hosszas gondolkodás 
után kisüti, hogy a víz 
f agyáspcintja 0 CC, hát 
akikor behelyettesítve a 
T = 273 + í képletbe 
T = 273 + 0 = 2730°. 
(Eravó, újabb matema
tikai alaptétel. Történt 
1954. február 20-án.) 

MÉG A „NAGYOK" IS 
TÉVEDNEK: 
(Több kohász halig, 
egybehangzó elbeszé
lése alapján.) 
1952 őszi tanulmány-

utunkon, amikor vona
tunk az épülőfélben lévő 
Sztálin Vasműhöz köze
ledett, egyik kísérőnk 

(köztiszteletben álló 
szakember) lelkesülten 
kiáltott fel az egyik ki
magasló építmény lát
tán: Nini, egy lepárló! 
(T. i. szénlepárló.) 

Hát nem az volt, ha
nem horribile • dictu, — 
automatikus betonkeverő 
torony! 

AZ A FURCSA 
KONVERTER: 
Fémkohászat vizsgán 

történt egy „kiváló" 
vaskohásszal. 

Fekete Lacibácsi: No 
és hányszor is fordul 
percenként a konverter? 

Páciens: Nyolcszor! 
Lacibácsi: Hát ez az 

ö n baja! (u. v.) 
(A konverter t. i. nem 

fordul, csak 'buktatható.) 
VITA 

AZ ALAGÚTRÓL 
Tanulmányúton az 

egyik kohászhallgató 
alagútkemencének ne
vezte a körkemencét. 

A prof. e tudatlansá
gon felháborodva kér
dezte: ,Hát van önma
gába visszatérő alagút?" 
— „Már hogyne volna!" 
— szólal meg a tömeg
ből egy hang: — a 
„Vurstliban"! 
TUDÁLÉKOS KOHÁSZ: 

Az egyik diósgyőri 
gyárlátogatáson valaki 
szinte megbotránkozva 
kiáltott fel: — „Miként 
lehet, hogy a két nagy
olvasztóhoz összesen 
csak három Cowper (lég
hevítő) tartozik?" 

A prof. élénken tilta
kozott: „Á, sokkal több, 
kérem!" 

. . . Mire az egyik „jói-
képzett" kohász gondol
kodás nélkül válaszolt: 
„Legalább 20." 

(Laikusok kedvéért: 
minden olvasztóhoz 3 
Cowper tartozik.) 



Rosw K AVALLIER 
Melodráma 3 kép$ikban és ferde elriában 

Szereplők: 

Rendező: 
Közreműködik 
Történik: 

Y-ka, a; szemérmetes leányzó, Kont úr, Y-ka 
vőlegénye és Rosen Kavallier, a csábító, 
továbbá: Remetepont, síkok, metszetek, tér
görbék és még sokan mások. 
Szaggatott von Alfonz, 
a szférák zenéje, vezényel Tangens Félix. 
1954-ben, a C.ivalliére perspektívában. 

Sujet (magyarul szüzsé): 

E L S Ő K É P S Í K 

Amikor a rajzlap szétmegy, gyönyörű N'ilus-
parti-tájat látunk, békaperspektívában. Melegen 
süt a nap. s a parton lusta para-bolák s'űtké-
reznek. Kont úr és Y-ka közelednek az érintő 
mentén. A leány i-bolát szed és bájos dalocskát 
énekel a hyperbola szerkesztéséről, majd letele
pednek egy szabályos négyoldalú gúla tövében. 

Kont úr gyorsan és szaggatottan szerelmet 
vall Y-kának, aztán elbúcsúzik, mert harcba 
kell mennie az ellenkor ellen. Y-ka megeskü
szik, hogy hűséges lesz mindhalálig. Azután 
sorozóegyenesek jelennek meg a színen és be
sorozzák Kont urat. Y4>a sűrű könnyhullatások 
között búcsúzik szerelmétől. A zenekar a gre-
nadír-marschot játssza. 

M Á S O D I K K É P S Í K 

Csendes. Nilus-parti este. Egyiptomi sötétség 
és sáskajárás. A hold, mint ezüst ciklois. lás
sam előbújik a felhők mögül s megvilágítja a 
második térnegvedeí. Y-ka egyedül sétál az 
aszimptóta mentén, a szerelemtől áthatva s sze
méből hullámaik az áthatási pontok. Hirtelen 
egy térnyílásból előbújik Rosen Kavallier, a go
nosz csábító és csábítani kezd. Kiteríti a sík
ban piros hengerpalástját s rá akarja venni 
Y-kát. hogy üljön mellé. Y-ka azonban nem 
csábul. Ez lényeges pont. Ekikor Rosen Kaval
lier az egyik alfáról leszakít egy fókuszdiót. 
Kettétöri, felét a lánynak adja, mire Y-ka egy

szerre igen erős affinitást érez a csábító iránt, 
mert a fókuszdióban „szerelmi bájital" van. 
Rosen Kavallier úgy hozzásimul a leányhoz, 
mint a simulókör az ellipszishez s csókot illeszt 
az illesztési pontra, Y-ka visszaadja a csókot, 
majdnem annyiszor. 'ahányszor az Ábrázoló geo
metriai tanszék szokta visszaadni a rajzokat. 
A százesztendős Remetepont ekkor jelenik meg 
s figyelmezteti Y-kát esküjére. Rosen Kavallier 
azonban egyenest vesz fel. átdöfi a Remete tes
tét és megállapítja a láthatóságot. Azután Y-ka 
karcsú nyomvonalait beforgatja karjaiba. A szin 
elsötétül, rossz a láthatóság. E;gészen rossz . . . 

HARMADIK KÉPSÍK 
Szín: szürke. 

Kont úr, aki időközben Képhatáralkotófa ma
gyarosította nevét, visszatérve a győztes hábo-
r.űból. a Nilus-parton nyompontokat keres. Csak
hamar ráakad Rosen Kavallier nyomára s meg
indul az úton. Madártávlatból két forgástest tű
nik fel. Rosen Kavallier és Y-ka. A végtelen 
felé tartanak. Kont úr utóiéri őket s párbajra 
hívja ki Rosen Kavalliert. A párbajban átdöfi 
az ellenkörsíkját. Y-ka látva, 'hogy Rosen Ka
vallier áttranszformált a túlvilágra, egy síkkal 
elmetszi a torkát. Kont úr Y-ka halála miatt, 
elkeseredésében leveti eiagát a harmadik hat
ványról. Alkonyodik. Halvány infravörös deren
gés. A távolból a szférák zenéje. 

— Tus — a szín elfeketedik. . 



ttyydtmütxk &ldatásá&ót... 

MECHANIKAI ARANYKÖPÉSEK 
Előadáson az igen fontos pl2/8 kép

letre az előadó a következőképpen 
hívta fel a figyelmet: .,Kérem, ezt a 
képletet még a legkényesebb helyzet
ben is tudni kell!" 

A hallgatóság nagy derültségére az 
előadó komolyan megjegyzi: „Mit ne-
vetn.dk kérem, én a borotválkozásra 
gondoltam!'' 

ZÁRTHELYIN TÖRTÉNT.. . 
Négyzetkeresztmetszetű húzott rudat 

kellett méretezni. A hallgató már ki
számította, mekkora legyen a szüksé
ges keresztmetszet területe, de tovább 
iiem tud menni. Nem tudja ebből ki
számítani, mekkora legyen a négyzet 
oldalhossza? Az ellenőrző tanársegéd 
biztatására végre kinyögi: A területet 
elosztom h a t . . . tal! Mivel a tanársegéd 
meglepetésében szólni sem tud, a hall
gató meg is indokolja az eljárás he
lyességét: Azért osztom hattal, mert a 
kockának hat oldala van! 

VIZSGÁN TÖRTÉNT: 
Vizsgáztató: Mentőkérdést adok. Mé

retezzen egy körkeresztmetszetű rudat 
csavarásra! 

Vizsgázó (rajzol egy kört, bekottázza 
a d átmérőt és diadalmasan felkiált): 
„Be van méretezve!" 

VÁLTOZATOK 
EGY N Y I R Ó E R Ű Á B R A R A 
ÉS EGY NYOMATÉKI ABRARA . . . 
(zárthelyi szemelvény) 

LOGIKA ! ? 
Kollokviumon a vizsgázó kéttámaszú 

tartó támasztóerőinek kiszámításán iz
zad. A vizsgáztató megkérdezi: Ez szta-
tikailag határozott, vagy határozatlan 
szerkezet? 

Erre a vizsgázó: Ez határozatlan! 
Vizsgáztató: Miért? 
Hallgató: Mert nsrn tudom meghatá

rozni a támasztóerőket. 
JELES VIZSGAPELDA 

SZILÁRDSÁGTANBÓL 
(ezt rajzolta fel a hallgató) 

Kérdés: Melyik a keresztmetszet és 
melyik a nyírófeszültségeloszlás? 

JELÖLÉSEK OH! 
A hatásábrák előadásánál a gépé

szeknél az erőt F-el jelöltük, a kohá
szoknál! pedig P-vel. Amikor a "kízös 
jegyzet megírására került a sor,' hogy 
mindkét évfolyam meg legyen eléged
ve, az erőt Q-val jelöltük . . . 

Az új jelölésekre való áttérés sok za
vart okozott. A tanszék táblázatokat 
dolgozott ki, melyik évfolyamon mit 
mivel jelölünk. Például a közepes nyíró
feszültség képlete a következőképpen 
festett: 

III. é. gépészek. 

II. é. kohászok: 

II. é. gépészek: 

V 
F 
T 
F 
T 
4 

Csak az ' a vigasztaló az egészben, 
hogy még tudjuk, mi is az a közepes 
nyírófeszültség?! 

(A HÜZÖTCSKE szerkesztősége egyébként 
úgy tudja, hogy a nemzetközi szabvány: ISA 
Bulletin 30 és a magyar szabvány: MMOSZ 
4900 R szerint helyesen: 

Tk 
F 

64 

http://vetn.dk


- • • — W i .-

VIII. sz. melléklet. 



1954. február 

Moziba megy a fél tankör, 
Tolakodnak nyersen. 
Ilyen lehet a háború, 
Vagy a szabad verseny! 

\m-^ 

Erről bizony lemaradtam 
S tanultam a káron: 
Aki nem tud ve~eh.edni. 
Inkább gyalog járjon. 

Elégedett arcok, 
Vidám az étterem. 
Biztosan üzentek, 
Hogy ma itt étkezem. 

Jó ebédnek bő levétől 
Szelídül a bősz nép. 
„Ügyeljen, hogy mindig mások 
Egyék meg a főztjét!" 
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E G Y E T E M Ü N K É L E T É B Ő L . . . 

TERPLÁN a kavitációs jelenség ma
gyarázatának bevezetéseként felírja a 
BernoulliWegyenletet 

2 
h + — •+- = consf. 

r ** 
és részletesen fejtegeti, hogy adott 
fiinál mi történik a sebességi energia 
növekedésekor. Mielőtt a nyomáscsök
kenés konzekvenciáját megvilágította 
volna, a szokásos pénz hasonlatára tért 
rá, kb. így: 

mert, kérem szépen, a Bernoulli-
tétel értelmében a folyadék állandó 
munkaképessége mellett eme össze-
adandók megváltozhatnak. Úgy van ez
zel az áramló foíyadék, mint az ember 
a havi fizetésével, amelyet ha megka
pott, akkor állandó mennyiségnek te
kinthető és ebből kell kifizetni az ál
landó havi kiadásokat, majd a változó 
mennyiségű, de minden hónapban tör
vényszerűen felbukkanó kiadásokat. S 

„ü 
ha ezek. vagyis a h és túlságosan 

2e 
nagyok, akkor nem marad pénzem a 
nyomásra (óriási derültség, mire javí
tani akar), akarom mondani nincs ener
giám a nyomásra .." 
MATEMATIKA VIZSGÁN 

— Hogyan integrálja az arctg x-et? 
Hallgató (megkönnyebbülten): Mint a 

szorzatot. 
Aczél (megkönnyebbülten): — No — 

igen — és így hogy lesz? , 
Hallgató: Külön integrálom az arcust 

és külön a tg x-et. 
Aczél (megkönnyebbülten ki . ..). 

MATEMATIKA ÓRA ELŐTT 
Az 1950-es év első matematika órák 

egyike előtt a hallgatóság már benn 
várakozik az előadóban, Aczél tanszék
vezető egyetemi decens a lépcsőházban 
igyekszik órára. (Hiányzik róla az is
mertető fehér köpeny.) Egy elkésett 
hallgató ijedten rohan utána, s nem 
ismerve fel, kérdi: „Mondd kérlek, nem 
késtünk még el?" 

Aczél dr.: Nem hiszem, mert nélkü
lem nemigen szokták kezdeni a mate
matika órát. 

MATEMATIKA ÓRÁN 
(Aczél dr. a Simpson-szabályról ma

gyaráz): 
„Kérem, ez az u. n. Simpson-szabály. 

nem tévesztendő össze a Simplon alag
úttal, habár egyesek számára éppoly 
sötét." 

MATEMATIKÁN 
Aczél dr. a jobbkézszabályt magya

rázza, de sehegysem „stimmel" a dolog. 
Tábla felé fordul — nem megy. 
Visszafordul — nem megy. 
Végre egy bátortalan hang: „Piofesz-

szor elvtárs kérem, az a balkeze." 

Dr. ing. stb., stb. SCHRODT: 
. . . Ott van pl. a kis röf ike.. Az is pi. 

mit eszik? Kukoricát kérem, azt az egy
szerű kukoricát, amely odakint a föl
deken a napsugár hatására nő. Meny
nyivel egyszerűbb lenne a röfikének 
napsugarat enni. Sokkal jobb hatásfok
kal dolgozna. 

LANCSA VIZSGÁZTAT: 
H. (Jól beosztott munkaterv szerint 

elmondja az első két tételt, majd a 
harmadik tételt tárgyalja. Mostmár bű 
lére engedve; beszél, mivel ehhez ko
nyít is valamit, mire Lancsa magához
tér.) 

L. (hirtelen fölrezzen): Elégséges ! . .. 
Elégséges ? ? ! 

H. (fölbátorodva az utolsó kérdésének 
tárgyalásán): Jobbat szeretnék „pro
fesszor úr". 

L.: 'stenitneki. Jungström — Jung-
ström előmelegítő. Jungström . . . 

FURCSA KÉRDÉS 
Tanulóköri rajzórán megáll a Tata 

egy páciens előtt. Nézi-nézi a rajzot. 
Egyszercsaik megkérdezi nagykomcllyan: 

'— Kaptak már maguk görbevonalzót 
a tanulmányi osztálytól? 

Páciens: Még nem, de . . . 
Tata: Hát akkor, hogy az ördögbe 

tudott ilyen görbe vonalakat húzni? 

- GYAK.-KÉRDÉS ABRISBÓL 
Prof.: Képzelje el, hogy ez az oldal

fal az első, a padló a második, a hátsó 
fal a harmadik képsík. No már most, 
képzeljék el, hogy a harmadik képsíkot 
beforgatom a másodikba. Mi történik 
akkor? 
- Tag: összedűl kérem az egyetem. 
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EGYETEMÜNK OKTATÁSÁBÓL... 
DE NEHÉZ A VILLAMOSGÉPEK GYAKORLATA! 

A vili. gép laborban finom figyelmeztető felírások láthatók: 
A gépek nem lábtartók! — Hasz iáid a hamutartót! — Rend a tisztaság őre! 
Néhányat még ajánlunk: 

EGY VILLAMOS SZAKEMBER 
MESÉLTE E L . . . 
Az egyik alkalommal vasszerkezetből 

készült oszlopot állítottak fel a falu 
közelében lévő réten. Erre a rét korlát-
ten ura, a falu csordása felháborodva 
rohan a szerelőkhöz: „ . . . ne ássák ide 
azt az oszlopot, mert a bika úgyis ki-
dűti!" 
„TERMINUS-TECHNICUS." 

(Precíz meghatározás 
Gyártás techn.-ból): 
A befogás a felfogás olyan része, 

ahol a megfogás merevsége kifogást 
nem tűr és olyan fogásokat előz meg, 
amely fogásvételek után, a kifogás tör
ténik, vagyis a befogás a kifogást meg
előző művelet. 

HONVÉDELEM VIZSGÁKON 
Az egyik hallgató röviden ismerteti a 

lövegzárakat: „Van csavarzár, ékzár és 
tolózár (v. rigíiy." 

Koppányi F.-től megkérdezik: Mi a 
lövegügyeletes feladata? 

Válasz: „Megfigyelni a lövedékpálya 
térbeli útját." 

KÖRSZERŰ AKKUMULÁTOR 
Szarvas prof.-nál történt, hogy ér

deklődött az akkumulátor szerkezeti 
felépítése iránt és felrajzoltatta a táb
lára. — A páciens a mellékelt rajzót 
követte el: 

Prof.: „Hol 
megy be az 
áram?" 

Tag: (révete
gen mutatja): 
„A lyukon .. ." 

Prof.: „A lyu
kon!?? És az a 
két lemez mi
csoda, miért így 
rajzolta? össze, 
ér az?" 

Tag (határozott mozdulattal a két 
véget vonallal köti össze). 

A TECHNOLÓGIAI TERVEZÉSRŐL. 
(Schey.) 
„Egészen egyszerű műveletnél nem 

illik kézikönyvhöz folyamodni és onnan 
az 1.5-ös varázsszámot kikeresni." 
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Már megint nem jött 
ki az eredmény . . . Őrü
l e t . . . a gyökjel alatt 
negatív szám. Ez ab
szurdum. Nem bírom 
tovább. Lefekszem alud
ni, talán holnap reggel 
jobban megy. 

Csöngetésre ébredtem 
fel. A holdfényben két 
ismeretlen állt. 

— Y vagyok — szólt 
az egyik, — ez itt ba
rátom X. 

— De bocsánat, — he
begtem — két ismeret
lenhez két egyenletre 
van szükségem . . . 

— Másodfokú megfe
lel? — kérdezte. 

— Óh, igen, köszön . . . 
Izé . . . mit óhajtanak? 

— Pythagoras tétele 
alapján azonnal köves
sen bennünket — szólt 
hivatalos hangon X. 

— De kérem — sza
badkoztam — hát így, 
papucsban . . . talán még
se . . . 

Y azonban igen udva
riasan vállamra terített 
egy tangensfüggvónyt. 

Megindultunk a sötét 
kerten át. Arra lettem 
figyelmes, hogy mértani 
haladványon lépegetünk. 
Rémülten vissza akar
tam fordulni, de X nya
kon ragadott, és in
tegrált vett elő. Nem 
mertem tovább ellen
kezni. Az ismeretlenek 
bevonszoltak egy .gyök
jel alá. A gyökjel tövé
ben fehérszakállas, mér-
gesarcú, púpos 'kis loga
ritmus ült és derivált. 
Mellette nagybajsza, 
szemüveges imaginárius 
ette a keiét. Szemben 
velük egy hatványkitevő 
valami bárgyú dallamot 
játszott egy kopott alfán 
és X-hez fordult: 

— Ez volt a tettes? — 
kérdezte rámmutatva. 

— Igen, — felelte. 
— Üljön le — szólt. 
— Na, üljön már le, 

— mordult rám X és 
lenyomott a pí-re. A pí 
felborult és én hanyatt-
esteim. Valamennyien 
pimaszul röhögtek. 

— Nem ülök le! — 
dobbantottam lábam
mal, s vártam, hogy 
most mindjárt meg-
integrá'lnak. Y azonban 
megjegyezte, hogy nem 
célszerű leültetem en
gem, mert összetörik a 
pí. Egyik lába úgyis ra
gasztva van. Az imagi
nárius hozzám fordult. 

— Remélem, tudja 
miért van itt? 

— Ne-em — dadog
tam s ijedt tekintettel 

11/ IMAGINÁRIUS 

néztem körül. A kis lo
garitmus rondán röhö
gött rémületemen. Az 
imaginárius feltolta 
szemüvegét és folytatta: 

— Nos, hát akkor 
megmondom: ön tegnap 
este nem zárta be a 
zárójelét! 

— Valóban — ötlött 
eszembe — rohanok és 
bezárom.. . 

— Már késő, — vi
gyorgott a ronda kis lo
garitmus a púpja mögül 
— az éjtszaka a macska 
ellopta belőle az x2-et, 
hi-hi^hi. . . 

Magtántorodtam. 
— Egyébként úgy dön

töttünk, — folytatta, hi
vatalos hangon az ima
ginárius — hogy önt a 

paragrafusa alapján, az 

első tag köbe, plusz az 
első tag négyzete, szo
rozva a második tag há
romszorosával, plusz a 
második tag négyzete 
szorozva az első tag há
romszorosával, plusz a 
második tag köbének ér
telmében köbrgemeljük. 

— De hiszen az bor
zalmas lesz! — kiáltot
tam rémülten. A kis lo
garitmus vihogott: 

— Hi-hi-hi, tagonként 
köbreemeljük, de jó lesz! 

Elöntött a méreg. To
vább nem bírtam tar-
tóztatni magamat. Meg
ragadtam a logaritmus 
szakállát, s rángatni 
kezdtem. A logaritmus 
üvöltött, de a többiek 
lefogtak. X dx-et raga
dott és integrálni kez
dett. Előrántottam a má
sodfokú egyenletemet és 
teljes erővel megoldot
tam. 

Erélyes mozdulattal 
félrelöktem a hatvány-
kitevőt, s ki akartam 
emelni magam a gyökjel 
alól. Nem sikerült. Erőt
lenül hullottam vissza. 
Éreztem, hogy meg
ragadnak, cipelnek, s 
ráhaíyeznek egy hat-
ványalapra. S ekkor a 
hatványkitevő elkezdett 
szép lassan tagonként 
köbreemelni. Felordítot
tam a fájdalomtól... 

Arra ébredtem, hogy 
valaki ordít. Mikor job
ban megfigyeltem, rájöt
tem, hogy én vagyok. 
Revidiáltam magam, s 
konstatáltam, hogy 
egyetlen tagom sincs 
köbre emelve. De nem 
mertem elaludni. Az óra 
éjfélt ütött. Felkeltem, 
meggyújtottam a vil
lanyt. Táskámban koto
rásztam. Aztán lecsavar
tam a töltőtoll kupak
ját és bezártam a záró
jelet. 
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EGYETEMÜNK ELETÉBŐL 
VILLAMOSGÉPEK ÓRÁN 

. . . és most nézzük meg kérám a porcellán tulajdonságait. Nem korrodál, 
jó elektromos szigetelő. Mechanikai tulajdonságai is kitűnőek. Tányéralakban 
pl. a menzai kosztot is elbírja. . v. ^ 

K A R N E V Á L I , (Kaját Rontó Nemzeti Vállalat) 
Az egyik éhes hallgató egy ebéd alkalmával megdöbenve látta, hogy a 

felszolgáló pincér kabátujja beleér az ételbe. Mikor figyelmeztette a pincért, az 
a következő „megnyugtató" választ adta: 

— Nem baj, ma úgyis az ócska kabátot vettem fel. 

HMékesé ftbuelMéí* j 
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EGYETEMÜNK 
OK TATÁSA BÓI 

AZ EGYIK HAZIFELADATON 
A KÖVETKEZŐ CÍMFELIRAT 
ÉKESKEDETT: 
„Karcolatok a szerk. any. techn. II. 

félévében előforduló gépekről, gép
részekről és egyebekről." 

A MECH. TECHN. I. TANSZ. 
ÉLETÉBŐL: 
Az egyik leányiskola tanulói voltak 

látogatóban a Mech. Techn. I. tanszé-
k-jn. Bezák Gáspár tanársegéd vezette 
őket körül, aki híres vcllt nagyképű 
modoráról. 

„Megfelelő színvonalú" magyarázat 
közben érkeztek az egyik tokos kemen
céhez s itt a vezető a következő sza
vakkal állott meg: „Kéremszépen. eb
ben a kemencében nagyfontosságú tu
dományos kísérletek folynak, itt dol
gozzuk ki a korszerű hőkezelés alap
jait, de talián nézzük meg, hogyan izzik 
a munkadarab." Ezzel kinyitotta a ke
mence ajtaját, a lányok bellenéztek és 
látták, hogy ott egy sültcsirke földi ma-
radványai melegednek kellemes illat
felhőbe burkolódzva. Persze kitört a 
nevetés, a tanársegéd nyakig elvörö
södve megjegyezte: „Igen, erre is lehet 
használni." 

HOGYAN TÖRTÉNIK 
A CEMENTÁLÁS 
(avagy egy II. B hallgató vizsgája): 
„Szilárd közegben a cementálás úgy 

történik, hogy a vasat körülrakják 
szénnel és begyújtják, így a szén bele
ég az anyag felületébe." 

VIZSGÁN TÖRTÉNT: 
Z. Dénes II. bányászhallgató szörnyű 

vad dolgokat mesélt össze. Már több
ször el akarta küldeni a tanársegéd, de 
addig könyörgött, hogy újra vissza
ültette a ringbe. 

Mentőkérdésként a következőt adta 
neki: Miből van a vasúti sin? 

Felcsillanó szemmel feleli: 5'!í> C, 14 
Cr, 20% Ni és 1 % W tartalmú ötvö
zetlen szén-acélbcll. 

HÚSVÉT HÉTFŐJÉN zárthelyit íra
tott a Mech. techn. I. tanszék. A hall
gatók egyrésze nagyon locsdlós hangu
latban volt, s a feladat megoldása se-
hogysem ment. 

A tanársegéd Siegíteni akart egy 
kissé. Keményfémekről lévén szó, az 
egyik hallgató nem tudta, hogy milyen 
ötvözök vannak benne, erre megkér
dezte a tanársegéd: 

— Milyen ötvözök vannak a gyors
acélban? 

Az illető nagy áknosan ránéz és így 
felel: Acél biztos van benne. 

MŰSZAKI RÉMMESE 
Hengerművekben óriási lendkerekek 

vannak, s ezek üzemközben hatalmas 
energiával rendelkeznek. Pl. a diósgyőri 
hengerműben levő lendkerék mikor 
egyszer elszabadult, egy egész utcát 
rombadöntött, míg megállt. 

{Dénes adj. nyomán.) 
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EQY KIS KÉMIA 
Prof.: 

Tag: 
Prof. 
Tag: 

Prof. 

Tag: 

Prof.: 
Tag: 

Prof.: 

Tag: 
Prof.: 

Tag: 

Prof. 
Tag: 

Nos, lássuk csak kérem, mi is az első 
kérdése? 
A víz, kérem. 
Kérdje el, kérem. • 
{nyel egyet): A víz . . . a víz . . . szóval a 
víz az . . . íztelen, . . . színtelen, . . . szagta
lan „. . átlátszó folyadék. Néha jég alak
jában fordul elő. Ilyenkor jellemző rá, 
hogy hideg. Nagy magasságokban mint 
hópihe lép fel. Ez is hideg, de jó hőszige
telő. Ha nagyon meleg van, kb. 100 C" 
körül gőzzé alakul. Jó tulajdonsága az, 
hogy ha nem engedjük ki a fazékból, ott 
nagy nyomás keletkezik és ilyenkor a víz 
még 120 C;-ot is elérhet. Ez azért jelen
tős, mert még nagy hegyek tetején is meg 
tudjuk főzni a babot az u. n. Papin-féle 
fazékban. Ez azután . . . 
Elég kérem, térjünk a tárgyra. Beszeljen a vízről, 
mint kémiai anyagról. 
Igen keremszépen, éppen erre akartam rátérni. A 
víz . . . hm . . . A víz . . . szóval izé, a víz úgy ke
letkezik, hogy Zn-re kénsavat öntünk. Ilyenkor a 
kémiai reakció folytán Zn-szulfát és . . . H ke
letkezik. Most már csak O kell hozzá és kész a 
víz. 
. . . de hogy jön be az O? 
. . . hát . . . mondjuk . . . a 
prof. elvtárs kérem. 
Hát mondja meg akkor, hogy mi a 
Hátha akkor rájön. 
H'O. 
No látja. Tehát két rész H és egy 
hozzá . . . (legyint). Különben hagyjuk ezt 
úgysem tudja . . . Mond
ja csak kérem, ismeri a 
nehézvizet? Hallott már 
róla? 
Ho-*hogyne prof. elvtárs 
kérem. Az olyan víz, 
amiben vízen kívül más 
is van. 
No, ez az. Mi az a más? 
Pli. ólom. 

Felvételünk az E/3 diákotthon egyik 
sú lypont i ablakáról készült. Mellé
ra jzo l tuk javaslatunkat az ,.energia
takarékossági mozga lom" szellemében. 
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ógj^ejtemiínjk oktatáiáhát... 

SCHEY A MÉRNÖKI 
INTÉZKEDÉSEKRŐL: 
„Segíteni nem lehet az íróasztal mel

lől 15 levéllel." 

MÁSKOR: 
„Az ember rendszerint úgy hallgatja 

le egyeteffni éveit, hogy a szabadidejét 
minél jobban kihasználja." 

TANÁCSv 
, Ha kimennek az üzemekbe, tiszte

lettudóan köszönjenek az öregeknek, 
de ne higyjenek el mindent nekik." 

MEGSZÍVLELENDŐ 
„Van egy orvosi etika, hogy az orvos 

a betegben embert lásson, ugyanígy van 
egy mérnöki etika is, hogy az anyag
ban ne csak holt anyagot lássunk." 

MOZDULAT TANULMÁNY (Bálint.) 
„A m. t. foglalkozik a markolásviszo-

nyokkal, a markolások legjobb módsze
rével." — Hangos derültség. — A prof. 
pár perc tűnődés után: „Már tudom 
mire gondolnak, engem meg kihagytak 
a játékból". 

Fő A NYUGALOM! 
Az el nem kerülhető végzet bekö

vetkezett . . . A kohász megjelent „Ko
hászati elemzések" vizsgán. Húz két 
kérdést. Gondolkozik rajta félóráig s 
mikor fellelni hívják idegességére hi
vatkozva kijelenti, hogy „összezavarta". 

A prof. megnyugtatja: „Menjen k i . .. 
Szívjon el egy cigarettát . . . jöjjön visz-
sza és húzhat másik kérdést." 

A jelölt második esetben sem szeren
csésebb: ugyanúgy „összezavarja". A 
prof. most így nyugtatja meg: „Menjen 
ki, szívjon el újra egy cigarettát és 
jöjjön vissza — egy hét múlva!" 

PÁLYÁZAT! 
A Mechanika tanszéke pályázatot hir

det HENGERkeresztmetszetű prizmati-
kus hasáb keresztmetszeti tényezőjé
nek meghatározására. Pályázatokat „kö
rített négyszög" jeligére kérjük' Silling 
adjunktushoz eljuttatni. 

SZTOPKÓ A „NAGY VARAZSLÖ" 
DISZ-GYÜLÉSEN: 
„Én kérem következetes ember vá

gyók — Kiguberálom a DISZ ígéretét." 

OROSZ O R A N szorgalmasabb tanu
lásra ösztökéli a népet a következő mó
don: „Aki nálam dugó, az fekszik. 
Koma, nyem koma, le a cseresznye
fáról!" 

A 7:1-ES MAGYAR-ANGOL 
MÉRKŐZÉS ELŐTT 
Egyik lelkesein sportszurkoló hallgató 

a mérkőzés megkezdése előtt 20 '-el fel
sóhajt: 

„Hát most már csa:» lökhajtásos gép
pel juthatnánk fel: a meccsre." 

Szegény az utolsó pillanatig remény
kedett. 

„ŰJTIPUSÜ SZÖGTÁVCSŐ." 
Gergely J.: Fhgy. elvt. jelentem, ez

zel a szögtávcsövei nean lehet mérni, 
mert nincs rajta korong. 

Vizsgáztató: Tessék, vegye elő és te
gye rá! 

(Gergely keresi, nem találja, végül 
megszólal): 

„ . . . fhgy elvtárs jelentem, ez olyan 
típus, amelyiken nincs korong!" 

MINDEGY ANNAK, AKI TUDJA . . . ! 
Egyik közismert h . .. előadónk vizs

gára készítette elő szakaszát és röviden 
„ecsetelte" a várható „borzalmakat", 
majd végül kihangsúlyozta: „ . . . én 
nem vagyok sovinizmus, de amit mon
dok, az rizikó!" 

LÁNYI ADJUNKTUS A VILLANY
OSZLOPOK ÉPÍTÉSÉRŐL: 

— Mire keli ügyelni oszlopok építé
sénél? 

— Oszlopok kinyomdokolását és be-
álRítását megfelelően kell ütemezni, 
meirt máskülönben megbosszulja ma
gát, így például' (gyengébbeknek), ha 
ma kinyomdokolom, még aznap taná
csos beállítani, mivel a gazda más
napra a cöveket eltüzeli, vagy a má
sik földjébe szúrja. 
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•kegyelemünk oklalásából 

FIZIKAVIZSGA II. ÉVEN 
Nagy Elemér: Levizsgáztatom egy 

feltétéllel, ha megfelel a következő 
kérdésemre: Van egy macskám. Ennek 
megsimogatom a farkát, milyen erővel, 
fogja vonzani a földet? 

H.: Hallgat. 
Professzor: Hát kéremszépen a macska 

farkának lesz E t töltése, a földnek van 
E, E, 

E.t töltése. A vonzerő — ' — 
r~ 

Hallgató (ámul). 
Professzor (tovább): Meg tudná mon

dani, hogy határozzuk meg az r-et? 
Hallgató: Az r egyenlő a macska 

farka és a föld közötti távolsággal 
Professzor: Nem. Az r-et úgy kapom, 

hogy megállapítom a macska farka 
dipolmomentumaina'k zérus helyét és 
ennek a pontnak távolsága a földtől 
adja az r-et. 
LRAY, A SZENVEDÉLYES HORGÁSZ 

Előadás közben látja, hogy a hallga
tóság zöme krónikus álomkórban szen
ved, egy „frissítőt" kénytelen bedobni 
a 'köztudatba. 

Ezt megelőzően ballkezevel 'az asztal 
déli sarkára támaszkodik, jobbkezét 
pedig úgy fekteti a nyakkendőjére, 
hegy tenyere a mágneses erővonalak 
irányával szembenéz s amikor így a 
nyakkendőjét a hüvelykujja irányá
ban mozgatja, — az indukált elektro
motoros erő iránya megegyezik a többi 
ujjainak irányával. Ezután elkezdi: 

„Nézzünk csak egy szép halacskát 
ott há tu l . . . " 

Sülctrekapcsoiás 

ZÁRTHELYI-ÉRTÉKELÉS 
Nagy Elemér prof. a zárthelyivel fog

lalkozva, azt mondja: 
— Az egyik hallgató egy 12 V-os te

leppel számolva a számolás végén 220 
V-ot hozott ki. Hogy ngm bicsaklik ki 
a ceruza a kezéből, amikor ilyet ír. 

AZ EGYIK I. ÉVES TANKÖR FIZIKA 
GYAKORLATÁN TÖRTÉNT 
Az adott példát Poisson ejgyik törvé

nyével keltett megoldani. A táblánál 
izzadó tag fel is írta nagynehezen: 

P v = 
— Ez így még nem jó — mondta 

Dőri tanársegéd — mi kell még ehhez 
a képlethez, hogy használni lehessen? 

Valaki súgja: (kapna). 
— Hát még egy kapu —• vágia rá 

kapásból a felelő. 

MEGTÖRTÉNT EGY MÁSFÉLÉVES 
EGYETEMI ELÖÉLETÍ"! 
HALLGATÓNÖVEL 
Megkérdezték tőle: hogyan lehet az. 

hogy a villamos egy, a trollybusz pedig 
két vezetékkel megy? 

Mire; ő így válaszolt: 
— Én úgy gondolom, hogy a villamos 

mindig ugyanott, megy, már úgy értem, 
hogy sinen, a trollybusz Dedia minde
nütt megy, persze, ahová a vezeték 
megy. 
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1954. március 

No, most behúzódtam! 
Aki bátor, nem fél: 
Ha hátulról próbál, 
Bizonyára célt ér! 

Hű, de szemét népség! 
Épületes látvány. 
Mikor egy hallgató 
így hever a járdán! 

Részeg diák ül a pultnál. 
Rákiáltok bátran: 
„Hordd az irhád, mert mi ketten 
Nem férünk egy bárban!" 

Nem fogjátok ti ezután 
Állam pénzét lopni! 
Aki csúnyán viselkedik, 
Kurtára kell fogni! 
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JECACAOr JKJBM 
a férfiak emancipációjáról 

... Talán kevesen gondoltak arra a 
kedves olvasók közül, hogy a nők 
emancipálása után miért is feledkeztek 
meg a férfiak egyenjogúsításáról. Mert, 
hogy ilyen problémák is vannak, azt 
egyetemi életünk is bizonyítja. Pl. az 
egyetemi buszra felszállni addig, amíg 
a nők fel nem tornászták magukat, 
kész vakmerőség. A legritkább eset
ben látni, hogy egy-egy nőismerősünk 
ránk köszönne. Ha ilyesmi mégis elő
fordul, annak legtöbbször az az- ára, 
l'.ogy férjül kell menni hozzá. 

Volt cgv érdekes esetem a menzán. 
Egyik kollégámmal üldögéltem kettes
ben az ebéd végefelé, amikor csinos női 
dolgozó ÜU !e pont mellém, harmadik
nak. Éppen valami ragadós gyümölcs
féleség volt atéétetaek. Próbáltuk meg
kínálni, de nem kért. Kissé rosszul 
éreztem magam, mert hiszen rajiunk 
kívül senkisem volt a közelben, s ö 
olyan elhagyatottan ült ott mellettünk. 
Valami ostobasággal amely a ragadós 
gyümölcsről és a bőbeszédű férjekről 
szólt, megkíséreltem a csendet áthidal
ni. Erre az illető kijelentette, neki nincs 
férje és „nem szokott ismeretlen férfi
akkal beszélgetni". 

Persze a férfiak is bizonyos új jogok
hoz jutottak az emancipáláskor, amelyek 
a férfinem látókörét, perspektíváját és 
leleményességét fejlesztik. Mert ki ta
gadná közöttünk, hogy a mosogatás, a 
pelenkamosás, bevásárlás, gombvarrás, 
stb. új munkaterületeket. 

A baj főleg az, hogy soha nem tud
ják a férfiak, milyen területekről szo
rítják ki a nők. 

A III. sz. diákotthon (jelenleg Fő
épület) egyik „tipikusan férfiaknak" 
szánt helyiségében a következő felira
tok jelentek meg nem is olyan régen. 

„Figyelem!" „Legyünk tekintettel a 
nődolgozókra!" „Csak a fülkéket hasz
náljuk!" Az egyetlen használható fülke 
ajtajára pedig az, hogy ,.A zár nem jó!" 
-.Vigyázz!" „Lehet, hogy van bent va
laki!" 

A férfiak megdöbbenve olvasták az 
újabb térhódítást jelentő feliratokat. 
Egyikük ki is fejezte véleményét azzal, 
hogy a fenti hirdetményekhez odaírta: 
„Csak egy fülke használható, álljunk 
sorban?" A „lehet", hogy van bent va
lakit pedig átjavította „mindig" van 
bent valakire. Sőt egy utasítás is a fel
iratra került: „Ha bent vagy, énekelj!" 

Mondanom sem kell, hogy a téli for
galomban igen kínos helyzetek adód
tak. 

Egyszóval amondó vagyok, hogy itt 
az ideje férfi emancipációról is beszél
ni, mert ha így fejlődik a helyzet, a 
végén nekünk kell majd férjül menni, 
kezünket, avagy kosarat adni. Megér
jük azt is, hogy a nők a naívságot, a 
bájt, pirulékonyságot fogják méltányolni 
majd egy-egy férjnek való kiválasztás 
közben s hogy az örömanya azon a cí
men fogja leánya férjülését megakadá
lyozni, hogyhát a férjecske nem eléggé 
házias, vagy nem eléggé szende. 

búkszali este hfí. f \ 

Ltíhet e^g fe(Ki(ovut te**1 
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Szájas idomszer 
A szájas idomszert általában 50 mm név

leges méretig készítik. Vannak azonban u. 
n. nagyszájú idomszerek. Ezzel való ellenőr
zést viszont kerülni kell, mert a darab selej
tes lesz. Ezek az idomszerek általában mást 
mutatnak, mint amit mérnek. A megkülön
böztetés céljából szokás az idomszer szájait 
pirosra festeni (selejtoldal). Használnak még 
lila és vörös színeket is. 

A mérőszáj jóságáról használat előtt győ
ződjünk meg. Etalonként ugyancsak mérő
szájat alkalmazunk. Célszerű ezt a használat 
.előtti ellenőrzést elvégezni, mert a pirosra 
festett mérőszájak általában igen jók szok
tak lenni. 

Csavaranya 
Lehet nyers vagy fényes. Általában az utóbbit jobbár 

kedvelik. 
Orsó nélkül nem nyer alkalmazást. Orsóval azonban a 

kötést biztosítja. Az így alkalmazott kötés maradandó, szük
ség esetén azonban megoldható. 

A csavaranya az orsóra nehezen kap rá, ha viszont 
egyszer már rákapott, akkor a következő alkalommal már 
könnyen felcsavarható. E célból az orsót szokás olajjal, 
vagy zsírral kenni. Csak azonos méretű orsót és anyát csa
varjunk össze, mert különben az anya menete befeszvl, UL 
az or^ó lötyög az anyában. 

Van.-^k még u. n. koronás anyák. Ezeket külön bizto
sítják az orsón és így a kötés nehezebben oldható fel. 

Rudi meg a kocsi 
Rudi barátunknak gyártástechnológia vizsgán a nagyméretű forgattyúk 

megmunkálásáról kell beszélni. Sehogysem jön rá, hogy azt gyűrűs esztergái) 
kell munkálni. 

A prof. segíteni akar neki és ezért megkérdi: — Na, hát nem tudja? Ide
figyeljen! Ha maga házasodni akar, mit vesz legelőször? 

Rudi továbbra is mély hallgatásba burkolózik. 
A prof. folytatja: Ejnye, ejnye, azt sem tudja, — hát gyűrűt vesz. 
Rudi erre lemondóan legyint: Ja — én azt hittem, hogy babakocsit. 

A „Tata" a lényegre t a p i n t . . . 
TATA: Tudja kérem, hogy Magamiben különbözik á lajhártól? 
TAG: Nem. 
TATA: Abban kérem, hogy az órákig képes a fán lógni félkézzel, maga 

pedig már háromnegyed éve lóg itt az egyetemen két kézzel. 
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. . . Aki már utazott egyetemünk autóbusz kü
lönjáratain (magyarul a megengedettnél na
gyobb személyi igénybevétellel terhelt 'közúti 
forgalomban használatos gépjárművön), az tud
ja, hogy ezen utazások alatt érdekesebbnél-
érdekesebb beszélgetések szoktak lefolyni. 

Egyszer valaki arról beszélt, hogv a fizeté
seket progresszíve kellene -megállapítani, még
pedig úgy, hogy aki többet költ, többet kap
jon. Ezáltal a gazdasági vérkeringés is gyor
sulna. A spórolós emberek ezzel szemben 
úgyis csak ülnek a pénzükön, sem takarékba 
nem teszik, sem azt nem tudják, hová költsék. 

Valaki más azt is felvetette, hogy a nyeremé
nyeket nem kellene sorsolni, hanem minden 
húzásnál megkapnák az egyes vállalatok a rá
juk eső részt és az üzemen belül azután a dol
gozók döntenék el. melyik osztály, hivatal, vagy 
tanszék (egyetemünkön ez igen fontos felsoro
lás! sorrend) kapja aiz épp esedékes összeget. 

Magam is töprengtem ezen a megoldáson ős 
rájöttem: nem kivitelezhető. 

Vegyük mindjárt a kémikusokat, ök nem 
kapják meg a pénzt, hiszen már tavaly is nyer
tek. Sőt éppen olyan ember nyert, aki a fize
téséből eddig is vígan kijött. Kerékpárt, rádiót 
és fényképezőgépet vett még a sorsolás előtt. 
A többiek is a tavalyi ismerkedési est óta ta
karékosan kezdenek élni. Megfigyeltem például 
az egyik tagot, újabban csikket szív. 

Ami a matematikusokat illeti, éppen mostaná
ban integráltak maguknak egy szőlőterületet é< 
állandóan azt számolják, hánv m" földet kell 
megmozgainiuk tejenként, hogy az osztozkodás
nál differenciák ne keletkezzenek. Persze, hogy 
vájjon szőlő is lesz-e a tőkéken, arra még 
nincs exakt, csak approximációs elképzelésük. 
Addig is az integrál- és valószínűségszámítást 
gyakorolták még este az ágyban is. 

Látom, többen a Geodéziai (magyarul Föld
méréstani) tanszékre gondolnak a pénzt illetően. 
Kérem, nyugodtan mondhatom, ennek semmi 
értelme sem lenne. Egyrészt félő volna, hogy 
elvesztenék, mint azt a professzori ülőpárnát, 
amit két hétig kerestek és mégsem lett meg. 
Másrészt képesek lennének a pénzt leltári tárgy
ként kezelni. Bezárnák a műszerszobába s a 
kulcsot elküldenék Pista bácsihoz megőrzés vé
gett. 

A Gazdasági Hi
vatal (bocsánat — 
Terv- és Pénzügvi 
Osztály) dolgozói 
bizonyára sértve 
érzik magukat, 
hogy eddig szóba 
sem kerültek. Nem 
véletlen ez. hiszen 
ráiuk gondolnánk 
legkevesebben. Ne
kik úgyis iszonyuk 
van már a pénz
től, mint a szaká
csoknak a főztjük-
től. A különbség 
nem sok a kettő 
között. A G. H. 
éppúgy súlyra és 
párosával veszi az 
autókat. mint a 
konyha a csirkéket. 

A Személyzeti Osztály, az meg egy furcsa hi
vatal. A szakszervezeti ismerkedési est után a 
nagy főnök azt vetette szememre, hogy vele 
nem foglalkoztam elég kiadósan. Pedig érdemes 
ezt megtenni, mert nála a pénzgyüjtésnek egész 
ügyes módja alakult ki. Az ötlet ábrázoló-
geometria tanulás közben született. A „Tanít
vány", mint ahogy az már lenni szokott a dia
koknál, valami ostobaságot mondott az instruk
torának. A „Mester" nem hagyta szó nélkül ,1 
dolgot és pajzán mosollyal ígv szólt: „Van 
egy tippem! Vegyél magadnak perselyt s vala
hányszor meggondolatlanul mondasz valamit, 
tegvél be egy forintot. Majd meglátod évvégére 
milyen sok pénzed lesz!" 

Hogv a Mechanika tanszéke kapjon, arról 
megint nem lehet szó. mert ott dolgozik Far
kas József, a kultúnbizottság titkára, aki a rossz 
nyelvek szerint zeneiskolát akar csinálni az 
Egyetemből. Még szerencse, hogy alig kap 
pénzi. Jóska barátom nagyon rendes gyerek. 
szereti a zenét a végkimerülésig. Zenei levelei, 
amelyek ,.A Mi Egveiemünk"-ben megjelennek. 
élményt és igen -nagy értéket jelentenek szá
munkra. Csak az a félő. hogv beszerez vagy 
ö—6 zongorái akkor, amikor egyetlen „komoly" 
zongorán^*, is minden helyiségből száműzik. 

. . . A kedves olvasóközönség valószínűleg 
hallott már atról. hogy a mi Egyetemünkön 25 
tagú zenekar alakult és működik. Egynéhányan 
már hallottuk is őket játszani, de a közönség 
nagyrésze igen keveset tud erről az együttes
ről. Ez a zenekar többnyire egyetemi hallga
tókból, a kiváló vasutas zenekar kisegítő ven
dégeiből és egyetemi dolgozókból tevődik össze. 

Rövid működése alatt is már szép sikereket 
ért el. E sikerek förészese Profánt István, a 
vasutas zenekar kiváló karmestere, akit angyali 
nyugalmából senki és semmi, még az egye
temi zenekar sem tudja kizökkenteni. 

Akkor is nyugodt, ha csak két ember jelenik 
meg a próba, kezdetére, bár ilyenkor remény
kedve figyeli az ajtót, nem jelenik-e meg egy-
egy úiabb zenekari tag. S valóban, az öt órára 
hirdetett próbára s/» hatkor hat műkedvelő ze-
' ész „összegyűlik". Ez a hat tag buzgón han
gú] gat, hogy mire 'A 7 felé a „klarinétos" is 
befut, próbára készen találja őket. 

A tagokat Fóris Vera szokta toborozni nagy 
buzgalommal, nehogy egyedül maradion a kar
mesterrel. Vannak olyan tagok is, akiknek az 
idegei nincsenek rendben, ilyen pl. Vissi Géza. 
aki unja a régi számokat és mindig új darabot 
akar tanulni. Tevan Gyurkáról meg azt beszé
lik, hogy hiába MHX-zott le a gránátvetésből, 
a fuvolajáték mégis kimeríti a karizmait. A 
hangversenymesterről. Hegyi Lórántról is sokat 
beszéltek mostanában a zenebarátok. Azt mond
tak, annyira szurkolt a szakértő közönségtől, 
hogy inkább letapostatta a kezét egy foolball-
meccsen, nehogy hegedülni kelljen. 

Van egy igen jó hír is. A zenekarba három 
ujabb szakszervezeti tag, közöttük az egyetem 
narttitkára is felvételét kérte. Egyikük, éspedig 
Hosszú Miklós, már most játszani fog. A másik 
ket jelentkezőre úgv hírlik, még néhány napot 
yarni kell, amíg otthonról írásbeli engedélyt 
kapnak. 
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1954, április 

Amulásra, fejtörésre Minden mindennel összefügg. 
Bőven akad ok, Ez nem vitás. 
Rejtély nekem, mint születtek Majd kiderül, e hibákban 
Ilyen átlagol:? Ki a főhibás? 

Oh, itt nagy az egyetértés 
És közös a cél is. 
S hozzá ehhez kevés ész kell 
És csekély Matézis. 

Itt tanultok? ördögadta! 
Én sem vagyok fából. 
Nem napozás, naplopás ez 
Éppen a javából! 
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EGYETEMÜNK OKTATÁiSÁBÓL... 
— • 

MATEMATIKA ALSÓ ÉVEN 
Szabó Miklós, az erélyeskezű adjunk

tus a síkok normálisát magyarázza, 
hogy bevezesse a hallgatókat a vekto
rok labirintusába. Általános a morgás, 
többen közbeszólnak, hogy nem. értik. 
• Szabó M. erre világosan megmagya

rázza: 
„Képzeljék el kérem, hogy ez a ka

tedra egy sík és én vagyok a normá
l i s . . . 

Hallgatók hihetetlenül csóválják a 
fejüket, egy hang a tömegből: 

„Az nem létezik." 

AKIN MAR A KALAP SEM 
SEGÍTETT 
A hallgató matematikából vizsgázik. 

Sehogysem tudja megállapítani az in
tegrálási határokat. 

Forgási paraboloidról lévén szó, a 
professzor behozza a kalapját és a ka
lap segítségével próbálja megmagya
rázni a kérdés megoldását. 

A hallgató nem tud, megbukik és a 
professzor a következőket jegyzi be a 
jegyzőkönyvbe: Magyaráztam neki kéz
zel, — lábbal, — kalappal, hiába! 

PETRICH PROFESSZOR MONDTA: 
„Maga az elmélethez nem ért, a gya

korlathoz „nincs keze" . . . (Szokott für
késző tekintet): Miért nem ment ker
tésznek?" 

RAJZBEADÁS MÁJUSBAN 
Ábrázolóból ellipszis feladatot kellett 

a hallgatóságnak készítenie. Egyik leány 
beadható aláírást kér. 

Hallgatóleány: Tanársegéd elvtárs! 
Kérnék egy beadható aláírást. 

Tanársegéd (végignéz a rajzon, majd 
megjegyzi): Elvtársnő! KrumpMbeadás 
ideje ősszel van. 

KIHŰLT ? . . . 
Egyik hallgató gyakorlaton a táblánál 

felel. Ábrázoló feladatot old meg, a ren
dezőket következetesen szaggatott vo
nallal húzza meg. 

Tanársegéd (a felelő taghoz): Mi az, 
magának idegzsábája van? 

„SZÍNESFÉMEK" VIZSGÁN 
TÖRTÉNT AZ ESET 
lEgy — a kémia berkeiben alig jára

tos — kohász technológustól kérdi a 
prof., hogy „mi van a pörkölésí gázok
ban?" 

Bátran hangzik a válasz: SO , Oxi
gén és Hidrogén. 

Prof.: Hidrogén Ijogy k -1 oda? 
Páciens: A levegőből! 
Prof.: A levegőből ? ? ! Mi a levegő 

összetételié? 
•Páciens: 75% hidrogén, 25% oxigén. 
Prof. (gyanakodva): Mondja csak. 

miben különbözik a víz a levegőtől? 
Páciens (bátran): Lényegében nem 

sokban: a levegőben atomos állapotban 
van a Hidrogén, a vízben molekulásan. 
No meg a halmazállapotuk is más. 

ÁBRIS TANSZÉK 
Tata: Szóval ezt a rajzot nem vehe

tem át. Vigye haza, javítsa ki és úgy 
hozza át. 

Páciens: . . . és mikor? 
Taia: Amikor jól esik. 
(Nemsokára elkezd esni az eső és 

egyszercsak beállít az előző páciens.) 
Tata: Ember, mit csinált maga? ösz-

szeázott a rajza! 
Páciens: . . . d e hiszen azt tetszett 

mondani, hogy akkor hozzam át, ami
kor jól esik! 

(És ahogy ezt a 'TÜSKE lerajzolta!!) 



EQYETEMÜNK ÉLETÉBŐL... 
( A S Z A K S Z E R V E Z E T T Ö R T É N E T E ) 

Az 1954. április 3-án tartott szakszervezeti 
ismerkedési est műsorában hallottuk: 

. . . Azt álmodtam valamelyik nap, hogy mint 
nótárius élek egyetemünk szakszervezetében és 
mint ilyennek, részt kell vennem egy u. n. vá
lasztó nagygyűlésen. Alinden úgy folyt, a»mim 
az már lenni szokott, amikor fö' !111 egy atyafi, 
megkövetve a tekintetes vezetős et, annak a 
kívánságának adott kifejezést, hogy a jelölések 
megejtése előtt jónak látná, ha a nótárius is
mertetné a szakszervezet eddigi uralkodóinak a 
történelmét. 

Az „elnöklő ülnök" felém intett és nem tehet
tem mást, elkezdtem az ismertetést. 

Első uralkodónk a „Várszegi" születésű Jó
zsef volt, aki még igen kevés alattvalóval ren
delkezvén, a nádori, főpoharnoki és kincstár
noki tisztségeket is maga látta el. Uralkodása 
alatt a vasas, a pedagógus és a közalkalma
zotti nemzetiségek béljés egyetértésben éldegél
tek egymás mellett. Ezídöben egy-egy szakszer
vezeti nemzetgyűlés vezeklő gyülekezethez ha
sonlított, ahol az uralkodó nyilvánosan döfködte 
magába az önkritika lándzsáit, a tagság pedig 
vigasztalta annál is inkább, mert mindenki attói 
félt, hogy esetleg épp ő lesz 1. József utódja. 

A kicsiny népesség közben egyre gyarapodott. 
A kormányzás teendői egyre növekedtek. Cél
szerűnek látszott, hogy valami mutatósabb ál
lamformát is fölvegyen a szakszervezet. így 
került hát sor Vilmos császár írónralépésére. 
Vilmos a Heltay-dinasztia hagyományaihoz hí
ven a császári feladatokon kívül a kincstárnoki 
és a főpoharnoki tisztségeket Is magának tar
totta fönn. A nádori teendőket továbbra is Jó
zsef látta el. A császárválasztás után nagysza
bású koronázási ünnepség zajlott le a ,,Dankó 
Csárda" tróntermében. Vilmosnak ez a terem 
lett később is kedvenc tartózkodási helye. A 
császári udvartartás azonban súlyos pénzügyi 
zavarokat okozott s végül a trónt is megingatta. 

A megüresedett trónra azután a tapasztalat
lan Szent Lászlót kérték föl. A Szent nevet 
azért kapta, mert neki is magafelé hajlott a 
keze. Már az első szakszervezeti nemzetgyűlé
sen azzal fordult József nádorhoz, hogy növelje 
az 5 jövedelmét. A nádor mindent megígért, de 
ez időben Putifárnéval való ismeretsége minden 
szabad idejét lekötötte és így Szent László jobb 
állást keresett magának. 

Ekkor a megüresedett királyi székbe a ..Tóth" 
nemzetiségű Endre került, aki a nemzetgyűlése
ken mondott beszédeivel tűnt ki. „Az az ered
mény, amelyről nem is tudjuk, hogy milyen 
eredmény, de olyan eredmény, ami a mi ered
ményünk . . ." kezdetű szónoklatát tankönyve
ink is, mint példa nélkül állót emlegették. Az ő 

uralkodása idejére teszik az MHK-féle keresz-
tcshadjárat kezdetét Is. Legjobbjaink naponta 
gyakorolták ez időben a gránátvetést és mene
telést, de hasztalan. Kiderült, hogy az alatt
valók 50%-a szívbajos, s 25%-a pedig gyereket 
vár, azaz harcképtelen. Endre maga is hadba
vonult és -nem is tért vissza többé. 

Még sokáig várták, de hiába. Interregnum ál
lapot következett, tele széthúzással, testvei-
harccal, amikor Horváth bán és más nagy
hatalmak javaslatára megjeleni Miklós cár. 
Miklós cár Dénes várában nyúlvadászattal töl
tötte Idejét. Alig lehetett látni. Csak rendele
tekkel kormányzott. Legfontosabb feladatának a 
kincstári jövedelmek behajtását tekintette. Ren
deleteit nem tartották meg. A sportminiszteri 
tisztségre három személyt is kijelölt, a végén 
maga sem tudta, betölti-e valaki ezt a tisztséget. 

A sokféle önkényuralom, királyság, császár
ság, cárizmus, nagy visszahatást szült, a karok 
és rendek tehát elhatározták, hogy egy békés ki; 
fejedelemséget alapítanak a fejedelmi kiállású 
Gábor uralma alatt. Ö egyébkét*! egy Vargá
nak -a fiaként látta meg a napvilágot. Fejede
lemsége alatt végetért az Önkény. A vezetŐszer-
vek működését alig lehetett észrevenni. A csen
det és a nyugalmat c.ak egy-egy udvarnok t:» 
trónkövetelő zavarta meg a i.i-mzetgyűléseken. 

Kiderült, hogy tulajdonképp*".i a szervezés 
hiánya okozza a válságokat. így került aztán 
sor az Olasz származású II. József megválasz
tására, aki mint három alapszervi szakszerve
zet köztársasági elnöke, minden szervezési hi
ányt megszüntetett. Ma már szakszervezetünk
nek négy elnöke, négyféle szakszervezeti mi
nisztériuma, darabonként 15 miniszterrel, 20 
tagú kultúrbizottsága, 40 tagú bizalmi-hálózata 
és a jó ég tudja még hányféle csoportosulása 
van. Hírlik, hogy u. n. ,,Nemccsek"-mozgaloi;; 
indul majd abból a célból, hogy az a pár em
ber, fakinek végképp nem jutott tisztség, leg
alább gitt-rágással tudja levezetni hiányérzetéi. 

Eddig jutottam mint nótárius a történelmi is
mertetéssel, amikor az atyafi újból fölállt, 
mondván, a bajt abban látja, hogy a tagság 
mindig a legértelmesebb embereket választja 
az egyes funkciókba és a visszamaradt nép 
sohasem tud ennek folytán tanácsol adni a vt-
zetőknek, csak folyton kritizál. Fordítva kellene 
eljárni és ' a tapasztalt maradék tagság akkor 
mindig fog tudni segíteni. Mindjárt javaslaíoi 
is tett, hogy a nótáriust, azaz engem válassza-, 
nak meg elnöknek. Én szerényen szabadkoz
tam, hogyhát vannak még nálam kevésbbé rá
termettek is, amikor hirtelen végetért az ál
mom. Olasz József hangja riasztott föl: „öre
gem, mi lesz már az ismerkedési est műso
rával?" 
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EGYETEMÜNK O K U I M B Ö L . . . 

PETRICH DÉKÁN VAD MOTOROS. 
Az egyik hőiétől csöpögő tavaszi napon 
hangos robajjal veszi be a kanyart a 
nagyposta előtt. Persze, a talaj súrló
dási tényezője kicsi volt és így a pro
fesszor . elvtárs alól a motor az érintő 
irányába egy At időre kiszaladt, a .pro
fesszor pedig teljes életnagyságban a 
Nagyalföldhöz hasonlóan elterült a la
tyakban. 

Két hallgató (aki éppen akkor in-
spekciózott a városban), odaugrott és 
előzékenyen felsegítették a prof.-ot. A 
prof. megköszönte és azt mondta: 

„Látják fiúk, ez a „méreg", s nem a 
ciánkáli." 

EGY ESŐS ŐSZI ESTÉN TÖRTÉNT . . . 
Megyünk az autóbusz-megállóhoz, az 

eső már egy hete monoton lassúsággal 
esik. 

Már majdnem a buszmegállónál- va
gyunk, amikor a kanyarban hatalmas 
pöfögéssel feltűnik egy kis bogárhátú 
taxi fülig sárosan, kékes füstfelhőbe 
burkolózva. — Épp a kanyarhoz ér
tünk, amikor a kocsi 3—4 pöffenés után 
még egyet vonaglott és bedöglött. 

Mi megálltunk megnézni, vájjon ki 
száll ki belőle. (Bárcsak soha ne áll
tunk volna meg.) Az ajtó kicsapódik és 
Petrich prof. lép ki belőle bokáig a 
sárba. Megkezdődik a kurblizás, már 
hárman vagyunk nézők; közben az 
egyik néző megszólal, tanácsokat ad: 

Biztos beköpte a gyertyát. 

Valaki hátul megszólal: „Professzor 
úr! A kipuffogó tele van sárral!" 

A prof. megtörli izzadt homlokát és 
bevágja a kocsiba a kurbllt, majd biz
tatóan ránknéz. 

Bennem megfagy a lobogó magyar 
vér, mert megértettem kérő tekintetét, 
amelyet a szó is megerősített: 

— Fiuk( segítsenek már betolni a ko
csit csak idáig az auláig. 

Nevetni próbáltam és udvarias pofát 
vágni, de azt hiszem, nem sikerült. — 
Mit volt mit tenni, feltűrtük a nadrá
got és leszálltunk a hígan lötyögő anya-
földbe, majd nekifeszültünk fiatalos 
erővel a taxinak. 

Barátom közben még dudorászott is: 
„Én már az életemben sok mindent 
megértem.. ." 

Betoltuk az auláig, kiöntöttük a vi
zet a cipőnkből, amelyet a zoknikkal 
megszűrtünk. A professzor kezetfogott 
velünk és elbúcsúztunk. 

Persze már a városi táncmulatságra 
gondolni sem lehetett, így hazamentünk 
tisztálkodni. 

Év végén pedig a prof. PROLON
GÁLTA a vizsgám! 

TATA EGY ESETE 
Téglássy adjunktus a rajzoltat vizs

gálja. Az egyik hallgató asztalán ököl
nyi radírt és karvastagságú töltőtollat 
lát meg. 

— Mondja, tata! Magának mindene 
ilyen nagy? — kérdezi. 

Évek múlva a hallgató találkozáskor 
meglepődve kérdi: 

—r Még tetszik rám emlékezni? 
Téglássy (aki azóta már docens): 
— Hej, tata! Magára akkor is emlé

kezni fogok, ha a rögöket dobálják rám! 
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€ gy elérnünk OKTATÁSÁBÓL 

R A J Z B E A D A S UTÁNI N A P MÁSODIK 
Ö R A J A N A K VÉGÉN 
SALYI K.-d. rk. pr. ezzel fejezi be 

az órát: „Felkérem a hallgatóságot, 
hogy halkan távozzék, nehogy ^az ailvók 
felébredjenek." 

ABRAZOLÖ VIZSGÁN 
Petrich (a szabványos negyedórás ér

tékelést tartja): Tud gondolkozni... 
megértette az ábrázo'íó geometriát . . . 
meg is t anul ta . . . de nqm fejezi ki ma
gát szabatosan.. . 

Hallgató (közbevág): Igen, — még 
nem ismerem a professzor úr sziszté
máját! 

ELSŐÉVES NAGYKÉPŰSÉG 
A csabai villamosom történt. A villa

mos áll. Az utasok hallgatnak, csaikkét 
gólya beszélget hangosan: 

Egyik: Aproposz! 
Másik (közbe): Parancsolj! • 
EgyiK: Kérlek kuriózumképpen emlí

tem meg, hogy Éva és Manci között 
csak nüánszbaLi különbség v a n . . . 

GASPAR EGY HOSSZABB LEVE
ZETÉS ELŐTT: „Fel kell írni bizonyos 
összefüggéseket, amelyek esetleg emész
tési zavarokat okoznak." 

UGYANCSAK A KOMPLEX SZA
MOKRÓL: „Mertkéremszépen, még mi
előtt a K.-számokat nem ismerték, az 
első repülővel úgy kísérleteztek, hogy 
egy mozdonynak szárnyakat csináltak, 
ami sínen futott neki. de csak olyan 
magasra emelkedett fel, hogy utána 
pozdorjává zúzódhassák." 

URAY a folyadékindítókról beszél: 
— Itt van kérem ez a bili, eddig van 

benne a nedű, ami pedig belelóg, 
elektród és nem más. 

az 

SUSANSZKY, amikor a szállítóeszkö
zökről magyarázott (nagy) „K"-val je
lölte a kihasználási tényezőt. Néhányan 
hangosan „mosolyogtak", mire hátra
fordulva megjegyezte: „Ne nevessenek, 
mert mindjárt kis „k"-val jelöljük." 

SUSI „ELÖSZÖ" 
„A Mi Egyetemünk" sportrovatának 

átnézése után most térjünk rá az óra 
anyagára, most ugyanis az anyag egyik 
legszebb része következik. Azért a leg
szebb, mert ez az utolsóelőtti előadás. 
A vizsgaanyag összefoglalását és iroda
lom lediktálását majd az utolsó óra ün
nepélyes hangulatában fogjuk elintéz
ni, most még prózai dolgokról beszél
getünk. — Röviden öt szóval foglaljuk 
össze a múlt óra anyagát. (Az „öt" sza
vas összefoglaló pontosan 23 percig tar
tott.) 

UTOLSÓ ÓRÁN (SUSI): 
„Kérem, az örömnap ránk virradott. 

Nem akarok most hosszú lenni, hiszen 
annyi figyelemmel ajándékoztak meg az 
elmúlt idők folyamán, hogy most ezzel 

t akarom kifejezni legmelegebb együtt-
* érzésemet. 

— Célunk volt rávezetni magukat, 
hogy adott esel ben mindenki tudja 
majd, hová kall nyúlnia (csendes ha
hota). — Már úgy gondolom, hogy mi
lyen forrásmunkához." 
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Név- és tárgymutató 

A MI EGYETEMÜNK 
78, 83 

absz t rak t cipő 38 
acélgyár tás 7 
Aczél 66 
adagoló nyílás 8 
affinitás 50, 63 
Agárdi 54 
agyag I 
akadémikus 9 
a k k u m u l á t o r 67 
akó 51 
Aladdin . . . S9 
a l ak í t á s 8 
a lakverő kalapács 57 
a lapszerv 81 
alapszigorlat 10 
a lkimis ta 50 
a iumin ium I, 59 
analízis 8 
Andersen meséi 22 
anekdota 11 
angya lkám 11 
anyag 11, 73; -kolbász 

40; -vizsgálat 8 
appl ikáció 18, 38 
approximáció 78 
aproposz 83 
a p u s k á m 9, 32, 47 
a ranyköpés 54, 64 
a rch i t ek tú ra 53 
aszimptota 63 
aszpirin 29 
atmoszféra 7 
a tom I, 80 
aula I, 82 
au tó 34, 49, 51, 78; -busz 

I, 13, 55, 57, 65, 75, 76, 
78, 82; -karosszéria 18 

axonomet r ia 63 
Avas 14, 55 

ÁEK 60 
Ábrázoló geometriai tsz. 

12—16, 20—28, I I I , 31. 
32, 48, 51, 63, 66, 76, 
77, 80, 82, 83. 

Ágoston 61 
állattenyésztés 35 
Általános géptani tsz. 

12, 32, 47 
á ramlás tan 10 
ái nyékszerkesztés 16 
árnyékszék 51 
Ásvány- és földtani tsz. 

47 
átkristályosodás 50 
áttranszformáció 63 

ESK 45 
babakocsi 77 
Bable 28. 
bajazzo 39 
baromfi 35 
Bartus 5, 6, 13—15, 31 
Batár 10 
Bálint 18, 32, 38, 45. 67, 

72, 73, 84 
bányász 7, 40, 70 
Eányamérnöki Kar I 
bá r 75 
beadható 16 
beiskolázás I 
belsőfogazás 42 
benzolgyűrű 45 
berakódaru 7 
Bernoulli-egyenlet 66 
Beruházási Osztály I 
Beszéd- és é r te lem

gyakorlat 12 
beton 18; -keverő 62 ' 
Bezák 27, 70 
béka 30; -nyelv 38; 

-perspektíva 63 
bélyeg III, 57 

Béres 5 
bigámia 40 
bika 67; -v iadal 10 
bili 12, 28, 83 
bi l lénium 62 
Bognár 45 
Bojtár 50 
bonyolul tság 19 
bor 43, 44, 50, VII I ; 

-dásfal 14 
Borbély 9, 10, 29. 32 
Bolyai Társu la t 48 
Bőhm 6, 16, 36, 80 
bőr 38; -vadászat 27 
branzol 38 
br igád 8 
Krinel l-keményséP 8 
bronzkorszak 7 
búcsúvacsora 15 
Budapes t 12, 22, 27, 52 
buk ta tóveder 7 
bulletin 64 
Buló 47 
Bügyülü 57 
Bükk 47; -szentkereszt 

55 
bürokrác ia V 

causa I 
Caval l ier perspekt íva 63 
cár ízmus 81 
cementá lás 70 
cement i t 50 
C h a n a a n I 
Chausson 55 
c iánkál i 82 
ciklois 63 
cipő 7, 15, 38 
c i t rom 16 
collegium I 
Cor in thus 31 
coter I 



Cowper-léghevítö 62 
csalétek 61 
csap 46; -ágy 41, 42 
csapolás 8 
csavaranya 77 
csavarás 8, 64 
csavarrúgó 42 
csavarzár 67 
csábító 63 
császár 81 
cseppfolyós 62 
Csépányi 5, 80 
csikk 78 

' csillag-specialista 10 
csimborasszo 57 
csípőfogó II 
csirke 35, 70, 78 
csiszolat 8 
csóka 35 
csörgés 14 
cső I, 41, 57; -inga 59 
Csuka 61 
csuka 27 
csúszóékes kapcsoló 55 
csűrés 8 

Dankó-csárda 81 
Debreczeni 21, 24, 25 
dekaná tus 8 
del ikvens 16 
demizson 35 
derékszög 36 
der iválás 68 
dékán 12, 17 
Dénes 70, 81 
Dénesi 54 
diákot thon 10, 13, 15, 26, 

35, 56, 76 
differencia 36, 78 
differenciál-egyenlet 29 
d inamó 46 
Diósgyőr 3, I, 70 
Diószeghy 32, 47, 57 
diploma 15; - terv 15 
DISZ 7, I, '14, 73 
disznó 35, 51; -ól 15 
diszpécser 5, VII 
disszertáció 11, 12 
docens 9, 17, 51, 82 
Dorr-sűrí tők 7 
döféspont 20, 22, III 
Dömötör 27 
dörzsölde 14 
Dóri 74 
Drobni 31, 44 
Dudujka 3, 7, I, 15, 22, 

53, 75, 79 

86 

dugó 43, 73 
duohenger 9 

E. V. (Egyetem-város) 
15, 39, 57, 65 

eb-betegség 10 
ecsém 20, 22 
egyeni rányí tás 58 
Egyiptom 63 . ' * 
Elba 39 
e lek t ro technika 57 v 

elektród 83 
eleven rostélyfelület 37 
el lenkör 63 
el lenőrzés 3 
ellipszis 23, 63, 80 
elmélet 8, 15, 53, 80 
előadás 19 
elprofilírozás 7 
emancipác ió 76 
Emelőgépek tsz. 40 
emésztési zavarok 83 
energ ia takarékosság 71 
epizód 20, 28 
Erkölcsrendészet 12 
eszterga II , 51 
Esztergályos 40 
Eta 40 
etalon 77 
e t ika 73 
elvasz 7 
exak t 78 
excent r ic i tás 37 
exkavá to r 7 
ex'press 39 
Ezeregyéj tszaka meséi 9 
ék 55; -zár 67 
építész 40 
érc 7 
ér intő 63 
é r t e k e z k t 47 
érzékeny I 
évfolyamfelelős 8 
évkönyv 28 

fa I, 18, 34, 57 
faj lagos-nyúlás 31; 

- ü t ő m u n k a 31 
famulus III . 
Fancsali 3, 5, I, 12, 27, 

37, 41, 77 
favicc 32 
fáradt törés 50 
Farkas J. 30, 78 
Farkas S. 17 
Fazekas I. 17 

fárasztás 8 
fecske 28, 35, 39; 

-farok 57 
fedő 37; -egyenes 20, 22, 

I I I 
fejedelemség 81 
fejkor TI 
Fekete 32, 62 
feketekávé I, 9, 11, 71 
Felsőoktatás kiváló 

dolgozója 11 
felülbélyegzés I 
ferrit 50 
feszmérő 59 
feszültség 50 
fék 41, 51 
Fémkohásza t i tsz. 47. 

62, 80 
fészkesek II 
fibula 7 
FtedZer 21 
filius I 
Fizikai tsz. 44, VII I . 74 
fizikus 50 
íogaskerék 37, 41, 4_', i>5 
fogasléc 41 
fogferdeség I 
fogszám I 
ío lyadékindí tó 83 
folyási h a t á r 44 
forgástest 63 
Forgó-híd 55 
forma 19; -szekrény 50, 

- tényező 38 
fcotball 41, 78; -belső 

46; - is ta 13 
fordulatszám 55 
forgattyú 77 
forgácsolás 8 
fókuszdió 63 
Fóris Vera 78 
Földes (Fráter) g imná

zium 3, 22 
főpap 8 
főpáter 50 
főpohárnok 81 
főpont I I 
főtengely 55 
fröccs 60; -öntés 31 
funkció 81 
íu rny i r I 
fúró 42, 55 
futószalag 37, 41 
fut ta tás 37 
fúvószél 7 
füst I 
fűtőberendezés 8 
fűzőgép 59, 60 
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G. H. I, 24, 78 
ga l amb 32 
galiba 52 
Ganz Vagon- és Gép

gyár 21 
G a u d e a m u s i g i t u r . . . I 
Gáspár 29, 83 
Gáti 27 
gáz 34; - törvény 51 
Geleji 9, 32, 47 
Geodéziai tsz. 10, 78 
geometr ia 22 
Gergely 73 
gép 17, 31, 67, 70; 

-e lemek tsz. I, 9, 10, 
14, II , 27, 37, 41—44, 
59, 60, VIII . 66; -ész 
8, 13, 64; -észmérnöki 
K a r I; -rajz 41, 42; 
-rész 70; -üzemtani 
tsz. 11. 34, 51, 66 

g i t t - rágás 81 
glória 50 
gombfoci 10 
Gombos 2 
gól 39, 43, 44; -szög 43 
gólya 12, II , 31, 57, 83 
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A HŰZÖTÜSKE SZERK. BIZ.-NAK MEGJEGYZÉSE: 

A Magyar Tudományos Akadémia helyesírási szótárának 10-ik kiadását már 
nem tudtuk figyelembe venni! Majd legközelebb! 

A HÜZÓTÜSKE SZERK. BIZ.-NAK KÉRÉSE: 

Ahhoz, hogy majd legközelebb ismét megjelenjék a Húzótüske, sok-sok 
„nyersanyag" szükséges. Ennek gyűjtéséhez kérjük mindazok segítségét, akiknek 
egyetemünkkel bármilyen kapcsolata van vagy volt. 
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