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Ét WC í«p = latin üdvözlet 



íxyVQ á^xoxSáö = elme-rengés 

<^é^C 
Risum teneatis, amicü* 

(Horatius: Ars poetica) 

E kiadványt a Rákosi Mátyás Nehézipari Műszaki Egyetem 1956-bam végzett hallgatói adták ki. 
A kiadásért felelős: Szentiványí Ede, 

A kiadvány áíbnái>nak rayomódúcait a Révai Nyomda (Budapest, V., Ba^csy-Zsiliinsz.ky-u. 35.) 
Ikliséüzemének dolgozói készítették. 

A kiadvány nyomdai munkáját a Borsodmegyeii Nyomdaipari VáM.alat 
(Miskolc, !., Széchenyi u. 103.) dolgozó; készítették. 

Felelős: Koszti Lajos. 
Tördelő: Zámipori Béla. — Gépmester: Jenesei! József. 

Megrendelve: 1956. III. 12. - Impriímálva: 1956. HV. 23 — Papíros alakja 70X100 cm. 
A kiadvány azonossági széma: 20 903. — Ivek száma: 8,4 A/5. — Ábrák száma: 184 

és 8 d"b színes melléklet. — Példányszám: 800. 

Ez a kiadvány az MiNOSZ 25600—54. szabvány szerint készült. 

El tudnátok-e fojtani a nevetést, barátaim ! 

^vva = Ay^TT ^ V ft'M SST j ~ pénzköltőhely 

ajézaK/ncxM. a rrul&zakUag. e£avult erfue^nekynek i akik etrmakadi ta. -
jéfáKctöi-áatUC miatt iCAJiAC rrunt találkownaM. u-elesn elöiztn., dÓAMlo-m. t ^xqy. & 
KXrUzeiiü múixcukk. fubmcyi. leoiuűltr HiedrmcrL'^e \HLqy.cMC }jnvmánxyn. rnMMiŰiXJn. VTL-
dulaX fürdető- ulűrmiUl, hogy nnegt&rrwtei'i-vm. auxag^- wtáqqat iUnvithíUctS^temv t a. 
fiaiaí mkyrú>icj.(JMt- nemzedeK Kedity.aMap.otat. itdKcndtmiényeLt. hwrru^eAzeKÍt 

4/tSzű; dii- uetavny .a. 'zemi-éttm.éi ts í<Hvka£ ruigyjrílr MJCLMA JÓAÍ Jífy. 
•0-an (mxáonjTvKMam n.acpy<i&& &ányay qyási, géfiíttenruu. tudermá'nyM ^mttzet) 

flfait mm ne fatduttam. wybrw. ^^taztttterm. pitumtttő maí^edt aomdiekfieli TTVL-
tlMxXcní A^ayn, fcucai'ztotíarm. 'koMddvu IZacayád dio-KottAam. •izaváicéa-n.. Okoztam. 
nnje/rtKaidŐKtetéit mífodyelctrem, ét tAjrdá-kba/Y^ ttiitcu - e>xe/ui fány-e-m, MesruLne, t>e£crt 
4em KtzetteK. úf.itcuKt'ni - mm. CAOK. A 'OemmJ^m. iLőftyiduld •nJAá'ny. >wgi íh.&fz. 
'Yrúcdt wm- i taj /uuiteLn MMMLIM, ayovyam. e/ic/yedwms 

idUmduldíoriud -meg-előzá tiázi fiiiódate/uyru nrasieA&t .alltuxJt/yná'iKd &tya/rL 
•í%a.KÍ/itéi v-étermému -tó KuxlaKuíi / vcyom. -nÁhó/nn éJ&MlÁ tzaaccrécdcym.( ne/m. foy-e 
laKdíxMtiltijtttiem. tejiwrdé.ty<Ao>&ÜKaÍ éi d-eke^ej^xi-hetetie^ om&tzet - idreicet OKotsnt/ 
xAbi a. i^éíei maico+iat w.^cafo(ta vet a. tieVdd Jkc é/amtdt iewmtétyfelűIeteK épen 
&í íaK/ytiórriáK maJLadta.K.J itrt vnKÁ&& ott -nudaÍKűztaK KÁJUH feSmtteaedeieic, a(utt 
/x. Ka>icofa.átáA mícL/Tm. <He miatt zt^mmadi 

Jk&±£o/ru rnmodiK ula/m, lehtícnéqé.'neK q<yn.daicdát xiz gliö- id Mtaxém. iíiAJÜi a 
IHL/luumK mi <A ^yam. KOTUJJuiKZchö-tc rrwnt JZ " vruUu.aKe£tmeK Kóixcrnhiterm. A MdiCoSi 

Matyii Jfehizifiaju MÚAZMO. %gyett'm, 1956 tavatfcÁ/n. wtyzlr ín>ioí<yanm.ajL •Kíiest-iiK. ynca. 
ext AX teteit (rixjynyítarru .a.i tf&üa-k. iftozdt évfiAyamui-K, het^eidStm. vrvimd&n, orva.-
iá- előtt 

fycceynuLtó- eijánáuíK ruugy-iéize^ Lav a tavcxM, qy-antíbdőjchiitéi ( gyantái / d&-
t&S&ntAM. maii. kXtafiertótt uia-Kiyyi, natadt %mm.e-K tttemeAe Alt, tgéix. íruon-lca. nxtvn, az 
dtdt idótiti (ae (MeqáttA ÚizaKcu •míiocatcoKat tcetiXcteA&n tí.k'miiara)\ iev-al ru(yisnvQ/ns fe
liül. tdj£UtrriernAit ad eiied-rrU/n'udt Í!>ki yntqrrn/}úy<viÁzru </nd.OKotva "Yiaqy&n, meStÁx.t 
nrwvtí A. tec(vrXK.OJt. tejítÖAta teltndieg* ioKÓm. -rxe^m. állnatc tVKŰLttlCtx.e'uxmlC'ie. atyán*. Trul-
íZttcíCj /sirtidyeKcet a. Pebcíiedm. t&Txyazöt -m.e}vru (tbetm SmmeK jA^sn/etz ptdjA nó'vetít. 
A •mŰMXAKi -KMtöic lüiaj. ruuzoicm. a/rriatő\.ft/nuici{v&%fuirmjoJittd&-K tíhpsjkhdud ax áitaa föíi 

zKándem •dwn, elóz.Tné'ny&tc utam vnckdoK. rn&it az új üu.dmJ.my.&tcet fiubtiKa-
íé- maiiOdi.K tdarmjia. Utdm.wrm.hit í\a-K ammyit ,ÓAU£OKÍ e£l tuxqij dköitrr&am. .a. néft. 
drn£iSiÓKÜ iátettaZcrra. rnea A de izlvtMix izotóp tu {znvwietÁe'g.e<cet a, Jrca Kö'zlemd.^iyí.-
</rrww\, V-axCLKj, rn/XAaJUb, tründtja/UL. iMm.(/LŐi(Jie u/vrLtk.nntt •n.&rn. (ra^ ( iőt tu.yir.e-K. a*xK. esrwie*! 
a, feíiii'rrM.iA'n.t'K. ódilirni foo/rw-K (pl 'lüAiKatútu&táK,) 

S&úcAdzdud Cba* wrvw^it mÁa t fw-au tzeAtPn&m,, fia *mjicij.derr<.ú,esrrv fuxted 
CQyettrrMsnK fuiűy.crTnidnuir3 et>e/m.í^-jutAH vÓA/na.i ruAdŰAH nrumd&rí'iccyi a. lelttr &t-

a^mo-fc tdtfMUitítiéqét tktfUvalffiduiát. efitvrniZrrruuád 
'Közeldrlh VViXemttáio^UQ. K&vá/mrtc rnurrui<n\. Ktdveh ŰZve&ódnsnCLK. 

jotya 

195b •mátai %L wtúh 

http://Kedity.aMap.otat
http://Utdm.wrm.hit
http://tu.yir.e-K


Avxa = bla-bla, hőbörgés ttvváx vania — minden hónap 25-6 

HUZUTUSKET KISZERELŐ VÁLLALAT 
I T I . E f HELTDUDUJKA 
C ÁRI I0DA: GÉPELEMEK TSZ. 
T£LE 'ON'SZERELÉS ALATT ( 56-512 ) 

DI'.Z titkár 

KEiZLEF JÓZSEF 

Szerrílyze*. főnökök 
f.RAK^ER LÁSZLÓ 
MOLNÁR JÓZSEF 

Föenergetikus 
FANCSALI JÓZSEF 

Gyego. 
N<ÖNCZEY GÁBOR 

JOS 
lYÓRGY 

;S G \B( R 
JfO/KttY 3ÁB0R 

ffelGEfl RUDOLF 
MAKK ATTILA 
OBÁDOVICS GYULA 
SZARKA GYÖRGY 
TAf SANDOR 

Ü,e.r\Bz it5r 

SZELLEMOÚS 
OKTATOK 

Rajzolók 

Or BOGNÁR JÁNOS, 
CSEDREKY LÁSZLÓ 
ORAHOS ISTVÁN 
FANCSALI JÓZSEF 
GALVÁCS LÁSZLÓ 
GRU8ER IMRE 
HERCZEG ISTVÁN 
JÁRMAI GYÖRGY 
KERTÉSZ TIBOR 
KESERŰ ZSOLT 
KOZMA GÁBOR 
SZABÓ MIKLÓS 
SZENTIVÁNYI EDE 
VARGHA LÁSZLÓ 

Sqjíófeíelós 

LENDVAr PÁL 
Melósok 

SZELLEMDÚS 
HALLGATÓK 
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Igazgató 
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Párttitkár 
SIMON SÁNDOR 

DISZ. titkár 
KESZLER JÓZSEF 

Igazgató 
Dr. SALYI ISTVÁN 

Párttitkár 
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ERDÉLYI FERENC 

Or.TERPLAN ZENO MEO. vezetője 
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a. 

Fókarbantartó 
KALMAN LAJOS 

a. 

Föenergetikus 
FANCSALI JÓZSEF 

Fókarbantartó 
KALMAN LAJOS 

Föenergetikus 
FANCSALI JÓZSEF 

Ujitási megbízott 
KISS ERVIN 

Főkonstruktőr 
SZENTIVANYI EDE 

Ggego. 
KONCZEY GÁBOR 

Ujitási megbízott 
KISS ERVIN 

Főkonstruktőr 
SZENTIVANYI EDE 

Ggego. 
KONCZEY GÁBOR 

Elökolkulátor Utókalkulátor 
BROS SÁNDOR SZARKA GYÖRGY 

Technológusok Rajzolók 

ERDÉLYI FERENC Dr BOGNÁR JÁNOS 
GAL JÓZSEF CSEDREKY LÁSZLÓ 
GESZTELn ENDRE DRAHOS ISTVÁN 
GYÁNI KÁROLY FANCSALI JÓZSEF 
KABAI LAJOS GALVACS LASZLO 
KÁLMÁN LAJOS GRUBER IMRE 
KEREKES GYÖRGY HERCZEG ISTVÁN 
KOVÁCS GÁBOR JÁRMAI GYÖRGY 
KONCZEY GÁBOR KERTÉSZ TIBOR 
LIGETI RUDOLF KESERŰ ZSOLT 
MAKK ATTILA KOZMA GÁBOR 
OBADOVICS GYULA SZABÓ MIKLÓS 
SZARKA GYÖRGY SZENTIVANYI EDE 
TAR SAN 30R VARGHA LÁSZLÓ 

Üzemvezetők Sajtófele lós Melósok 

SZELLEMDÚS LENDVAr PAL SZELLEMDÚS 
OKTATOK HALLGATOK 



' ?*/ = frizura, haj 

A „HÚZÓTÜSKE 1954"-RE 

tfaXtx = gólya soproni nyelveti 

í 
né%^ «§<k* és Tígt fél énefee^ clsr-ii 

(OJ-g» Kanján tósen^o!) | 
«§i aotf idézői sstoí e \)m íneC,, 

ityfe*' itiife W éüi>»il %5Í*te vá««SAteí\, 
%a% ,jafyatniftcli§ Dwivj% ^ftafes^J 

Va^y Ha vijofiáíd MtyiíL £ÍE 5ledb&' 
a %§£ jeéjv m^_ jv»&tjaC esssdbe. 

a^bead»$o^ édes tefaVttsam, 
%kih& víh&, iftattó vös§á«a; 
a nysfotó iát$o£ csábos mosogató; 
& bvs? utazásait böido4 öfóitséw, 
fcálaÉifa, fó^di$&,--«& ^ b e estíwí 

K I 

2» 

•a m 



Balívt = a magyar ipar ostora 
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,Omois«falh<d*fl&'nft* 
(Jó fvit̂ esísn1 jófia t»iyt) 

lUrjcizî ői'wnefej, ^szeptembert refej 
* tfíliats^Pendöwl tseHk ^pgí .^ 

-„1}«& ma&<íB- §ipds a waylóriytiyt tök. 
Válassol A fw-.̂  jöttém eceten* ne-, 

j \>iüamosoi\, mondták, ty% w^jőjje^ew'.' 
' -, Ott «&s* a* 2-^ífe^S-stűtt^ tsiist 5 fcit}^ 

(, & ^ nsê ir̂ M, - ide-oda tíjitf -, 
i) í^ötSto többet* qwliEla njálhát; 

* (Zéy w*e.&- e&y ctfvos-. efev tólcseszjeláltet^ 
, $ í kiHáfe SÍ^SEi is ftfcjöfc'-
líg Szolt a bölcsész is-(b6lcset5 jc^yacte m<&|): 

' -»^% fflt$^,mind«*WrJ5«í<íiföf»v«£í'!"-

fte^et* votta£^tyá£yi<e£os^á^táraa£.-, 
R.SZÖIÜEL a11bSlcs£ŝ • felcsapot fehásBsafiL, 

ffi t^2,Ho^ nem tWliTcsa^ stftőfempsceij 
--T}o, de aatt*tá is póbállsat szefeiscset.'--
$&í5yfgjKi* á bar^a, tetaefra tnvWszrvd^ 

gl \?<í;§{/| az ̂ ofvos* is atvedte}" §<t|siszrje£., ' 
A Csâ . a ne^edi^. voHTjeredeCembei*, 

J)e rse/t* twtts. mi az 5C1a tco^cí^. 

Kjái <2§dszaíó tjap ^ötte^ám a ^öjyaC, 
ss»v fiábetó tettéit a «aio (<%Ds6ját. 

rú^áK0^., palócod, maiyo^, ^lyp^., jásgo^-
festet^ ajxceftt^ %ócsejie§;i sváboí^ 
í-tfe^ b-ve.̂  á~vat ^jMeti^. ssűnfctlen •. 
fessen má' itsotjdat*'̂  bvn ^an a xő^yetett*?-

Tfíisfeilc ó̂vtcaja tete van eisSsset, 
fy.l s ala s^tóhva^ jelvényt és lőccsel; 
iáizv£.beis vonalzó gőzbat* feji beyálneK.-. 
a v ^ « ^ fcpofdmátai: me|tk Béötvî SeVlel?!' 

ajzolási'a fogtó^ sze§i% %6l̂ a-t*á}jetr • 
i kbfásolö, §epi<ajz - ó "Q §otsosz íZÖVisjet, 
•fl/oijtói va -̂toR. 5Qft. cUáííprőmneS. / 
Tíajiiap, |>aysz,Rpfzo,-tw; ami foiyéXonj, 
Ide-oda 5n}lift aotatot*ujiaisiVot*: 
Tkdisi -twsfehúzó^W^. apját, aráját' 
di '̂vR. tnwdeonap imába ^ t a j j á ^ - , 
íí VJ%ÍO$. arSa^j Hím., H vafed»$. az 3>toC, 
Csaíl Tata viccei nasonló^ Hozzátok! 

fta^-tsak, ^ysz^ö dasbet* a beteít.szajadtai£/ 
tte>nvottm«| t$on*a sen, tSjá&t- óistwdatnaK-
Jp%HatcC mincWu saját" $*&5AIIÍI*A.( 

. ^ náirti^Ho^y „Se" axábcisüajzáia.. 
jamde jót a-^elev %zdödk^ a-vóslá^, 

&nép*fc tt*é4 a- t*em jBc^bely-o ,̂ is tsywtáiL 
Petfib lel̂ i jfőccsöf bővws oszi»^atár, 
c\fet6 6jt«üí>6trítol bei'ú^hatofl'. 

ihf/M.vfi = á//aí az emberben 

i 5z%i<esztŝ | ̂ á* ytevízs^a-lazba-' 
'bltáJttat iviptim „föísé^ttií^jsiwa-. 
ijRájStowĵ ., ho|y rni az. el^isafe hibája-. 
; átíaf tufe: öntudat. Htót̂ a-

Ö»z eceten; ^owl. VeVeí %i<ctet l̂ wdiaSL, 
ÍHt(*de5 <ikUvt& BISs lyíbbrtz. HivteKL. 

(JC\ soS. bifálaifót vksthais%ícett' atecem, 
jltlinckz-̂ i azt H*6t*dta.-.l^íe^/en,^l«^ws-

ityyd ĉ y o5?s ettjbef teflr j i javaslatoir; 
15<S^ 25 ó«át tanuljvnC naisonta. -
*ls cd^ e^fHars|*ia§'' «ifo|adtiC nyomba! 
Vg elet viwaát isatŝ . ^ éyfil«tát Ijezcte, 
8-taisföt<btn vtöiC déManés este. 
&. tanvlishöi «*it* tt*áŝ £|S|s yi«ai*yuttvnKii 
fatsvlöpapbart ŝ b^ládbat* tawIU/uC-
%sas»láltw>C itsiíjdei* masocipefcövfi idötf 
V?C-it %ötvt*£ t»5. {AlpiFces 'fonyíiSŐf. 
S, táf a,W6PH miaí-jSaV eitsbe* líse l̂ipelT 

w.-vai zi^tv^. te. az. húr. 

7$t 

. : 

li% wyt to<i% d az. víévixs^a-tnatisac, 
!a« fej'&^.fed \?AtMr a Satstyú í<itS5r;. 

„^ îeajisajsi %'Ieit54J \'6!sabszis vtín 
VidA^an tsítázm- nse^ef^dönK., csi/|iajs 
ábtyMaJí. vettunk is «*ai< mit<den5i váfta, 
"he^ be^h«sö*ib^ a széf. pai*tan&$ á|yba 

ía?iai* 
4líkctt, fegfeUt' alyvti^, %iÜ köS^. 
Z§ász isajs tsatsoztüis^, ^rödtwfc dalottú^ 
3iwt6ts já^w^. es sosenj ^AÍO^ÖKÜISOL 
Csaíisat'ai e%y boisats ua6yőt*^6Pia«n)aoteL'yj>J 
jís mi kszc.rfelKii)̂ // bisa»s, wnnyts szétriadt.! / » 

a£íha.l!udujfe.«5 tjo» estuik....9 

f Hebaalad if-otHiba-') 

u 

II' 
SsűdevaseíL ova*1 a fc&vatyi iaV/a^, 

vduj^-fcv^ait' iíA ĵf% í̂ett pqjáí.. 
"halibatttóft. tSlüC az elsásS5.(íz4^et,) 

• ^ % i 

/ ^ 

r\7Íz^a%6l, (sfofaKról szöVnyv timttsese^T 
Ámde a mc# et>ít víssza-vlsíza sífjié/ 

I látva a di"6tetwi«$yt s aa5áha^. HídjaJ;i' 
mert Wztrt*̂  %y6n̂ /ék-t v<* \mrs Sú^úkm 
Woa, Szitíhaz, bala^ lányéi ^széliben. 

t%nvê  aétlaíaí^avídéC-is bajai 
&s tfiát4 epülábeo az' í%^te«5vá«.í, 
At»l tudós iejsjsel csendes, bús nja^áisybal 
£i i4set nvepűtni sáfba, tudományba,. 

! / 

>V 

\kl 

s. / ' - V 

4"' . 



16 fltXay =- távtartó alátét 

a %>tói bstjebsl MWdsis az tizf f 
(2oM Hö^-haim a-%yáe étet-«*%**-
TQibi^dí. % a l > a Haliba .nja^t.j 

S- tse-tsdes fömyezíi 5 A v>tde£ \*ai<ázsa 
3Hktó &dv&, a femaly Wsvlás*a _ 
•Mikik zkÁxtiA Hwid&ü 4WL 
S a- tucbî &fiyo%3r5 ityhy<w dRvenitötC 

itvle»s tnM«tóves öntudatos etnb^, 
[Htoaan semmi baj a* ac&fojJ^M-,; 
N&ntsaS, v&yan feWni nh Hsj)ya% diaiak., 

& tawl&i f<#$it\ iÁ. btastsy c«tE. PAM-S.. 
tWelni fel ö&t icuit bu^kxnmal', 
Szi\»L, ^elnywzl, vlzs^ajlfaJjî nijal. 

JÖác AZ eltemen Sé* filávöŝ .̂ eltett", 
tkbi-z we§tiítft<ni nebany banyaíj emüetf, 
tyeft tná̂  bennvuSi is el ítkn^éii Hajlam'. 
J^j av folyamata-tArwlMsal baj vzuv 
Szé><a%tábba« is itjindííi a%d Hiba-; 
t?a*> oiya>s/ §i eltn^ly betííSxnap mt^ba. 
& lSbbsi% a^ban boí&Klja. a. fctclét, 
lé jilldát mvtaina^ a ma%e>iö -szert k^L 
&ceUzs*%aht}uiűs&ít é)$ sem v?eír ̂ a^it, 
&pvdvjfjan lyvűl tjmts, SjEÁn̂ Cca eletT 

£j$ ejjít 5$v'tt, betelj h&vaJsl m^maS. 
Vto%i.K, vizsga etót" jí> pápán ^íhuünaíl... 
£wi§eis djSn, üj^avá? a t á W i 
1$i£i kme^s A csajjá ftiznvA.UteK, 

f̂ í-ns tis?<ts2±{ű̂ _el a , jabbfa.*- s„ba>a. at-et.' 
SoK. |e%ier itfonK, s*̂ . ̂ apösztó íftvh£, 
őfw.zcb5̂ _vom.'tiR_( tizedesed, tetOnC. 
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fe a. tsapwjsk̂ feil Jkpeican&íc iteMsdjV, 
!$«£ lb«s dtafeam tegel&zi^. Kajla", ^»-
' látni lít-oft £•£*»£ ĉ y tó.*j^i?,V--

4|itx* %VÍ.S«5 va,nna£l a »sútt ívhax fejest! 
teé.i"de«öR. m«& éfestf/ tni az eKa annak, gp~^ 
jH&%y a Hann&ítéw ily W««m íanisaiOS 
'ijii: b*«zó é« alaáT-% sxói a flHk&r _ T 

ftHjtswC üí^áf csa5lî é(SÍszje.̂ .)ltobaszflC/ 

Máíaő 
tondo «í4mö5.-öría-*öC-
aHejőrt s £tá6bta6.á.%e6at",f 
va*^ *s«-*b mif'íö^.'?-iHteistt^ 

-; 

tV îs njíHíó^ 

M* mái* vaiafl̂ tíei szabadabb, a* «to, 
,.,é§is íártbe^wd bőssiantjaC ancpat', , 
WíW * wi i£Íítwí}%a *ninn é(J. j c t e ,ísvla*, 

íőbb ive tői«tiijr mac, mörtábaHuR. ^•'^4<u<» 
bakks^ SÖE_ vizs|a foljji uv>- jegyiben, A. 
1Ĥ 4fs ettüöKSse M tnwi r i | í PSSSI abm--
itliöftjítfsi'ás a }Cí&,-vizs§afe«. ( 
^mifo^ a fansziK.-tlai'matkw'ttiafSáiÁlt:. ' 
Uv'-ai«aflnyai bát; d* a- íansí«€. k,faé>% \i 
ií^több ÍQMXÍM4 van ttyalc-főmte €tnaSj4H c < 
&ffl|t, ,̂ y%y2«fr a Juifeai Tansae£_ • 

ai ,felcv> utad tnaf {elnjírtj&föí.líiöB^,, V-
tSyaft iábw tei^ef az^fsar-ba" «4r5K)ftpf*^Si 

|Hy6Ícadt6. &.CŰÍ4Í. 1^v?ícẑ ( út & iiáwfj, m*k 4. 
i So6j- icfi. ií4atom«afe satlbdye. kí axia«. i 2^ 
It̂ iKof hí»ws nyá/ban wnlí^ vjapftkjőteá., 1 
9e§t^ sie^eitö^ a tna4ya^-b*,a«l«jíi«.s4jr,lf ig 
RötnbrttáftjJisrt' szedWnl wu^vay eikts 
S^uáiuC, Wa^yawi'sza^ mest már vt*b<M.\m.f 
2í.w,d« ctnbat* tewtt, Sabcs (Ayfftav VÍ§<IE, 
&.̂ ffl dórstófíi ^otsdöüji is titkai. 
a.8)iS>i' SzejSíii bettSotidta.:íife,ptwifc... 
Ri^itttwjSJ,,. a,|öld »iyiítn«.§ aJ^i ' aJaíVrjK. 

Ssvús, tflfdon íieáwel Hati^talajjwljái'fa/^ 
&. 'rtenjzeii- etóür a, tómeébe^ áttKm^, 
Pá[»timEL minden este E.6mö>< A.rcca.l^ofiyl, 
Remélve j Hô y njajdtsaE. fljifléatt jótojeftiul. 

?«.b«it Puŝ ÁskjIöthot" szidtuK.njtnta-bfcC'1^^^ 
S Ha a \>«.iW4»v>! esiit)«««t«ii wivjí', t |%« 
PusíyU fAJo^^ó^g^ «,tté4etes 6it> dúlt. « * * 

Iftajd riazsoS, mvltáuai be^eAfe^ a sebeS,.^/ 
t}em Hibáz.ta8:v .̂ tnáf sein _ Puskáit, settj Sebeit 
Tudtuk mái* ttyv§c>dtaft sétáint, twetrtí;, 
Be a ««w*esi%et t5«m tudtvíc feledni! 

; • i~" í 

1/ L*i 
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íH^ "<: 

' • 

tmnvtt mm-— n »Un bón.a, nihil alíwd!" j 
(2u ksz a ménnő .̂ afei twJ'} 

tteli*«. a n̂ ái* is, si£fttoi}beic v&n ty a! 
a Vüa§bajnoS!sa% T -̂SitöcS bvja 

.JötlapuU: i*«£eiy mt^jStt ujá* afedtfimft, 
tjüieti a lê fcls&bb &vfotyam, ttú lettünk.1. 
jlfi^ Kj5 ebtóö^. bámulna^, csts<tó4va, 

F\!t^ niintíi, nán^ mintegy ettjetetes Háxna. 

Ha a twfesnjvsiaX pettett szamJaljvE>\.. 

, el senj %zdiü^ az, isfelai évet, 
„ 6épekm' tanszé£ attyafcyn&ra lépett". 

^Jáüajyí da r abé ^éi"naK $zet<ct«sfe; 
tttöst mái4 ahibáüat m&£ is vcsxi észre... 
(Ri^i síámitáseR., mvlteví CMlástsEL . 

1 Sxê étíy felsőévest de m^Rít^záto^-) 
ci 

2uvj tantét* v sawínt van ^.Pajzcs'tai^vrtlt 
tkwcsalí néha.hanetn inui^ éj&taíiázunÉL-
V'íiíamös-.enielS-.vix es sK*ffattj§qwJ^., 
tTte^veteli^a napot, me^ az <yet-
fljufeíw£ -njau* az „eletetni."söntig, 
Qy-eSg) (be%n5VSía^"t\alvti^ifyert «jin&i§-. 

ítt tanylóföi* a genn fényes éjben, 
Szállá soHajfcfc. a lu&bnos l%>eni 
Jvsföl a lö^afléc, IvsIihúzónR. jaj4^j 
3oi\Eú<cvaSa>ít *apta|S tüwiinűs«4 halhat. 
io*<t( fcv6i<s ̂ le^Bsl, tüzei mwnfi^-láoial, 
B6K><MI\ a já nép telfes a&wasiaJ-
S miw. 6í» a na-̂ y flsöb«^5sz6rttátfejti 
ö- ha.%v-fc báunvl csv^óó szenjeSfel; 
ajairja re^iát feszült tompa a4%yai, 
S azt t}i*4 h,<% S *• fóldî szátloff art%yat. 
^edményúnls. is van- bennszülj csapagyai 
3at>unalyámÍ!on %Sẑ ©zAön̂  U jáfKaJi 
SajáStervesisú mâ MS sxei'száiní>eptíc 
Vámvonalai dicsetn? a c*%e;^, 
Tisiawi-aletó tnaw^fel^.íSésíi í , 
Iftéfc icsÉ^saasíSrtt is parafát me^**?*!-" 
3 ^ aztán tudhatja minde«fc4 h>& nv»'n?í6| 
Vizsfeaútós2a%aH a teendő vwtiwj. 

F| másadig jélév valaasiví.1 ^ntjyebb, 
ákkszhatunR néha pár apró öresjnc^.. 

it Is afiad tóvcn idcHöftS faJÍJaT' 
G&njbfoci és futball, autó és ttal^or, 
^oto^ röptető saRK., snúfözas, Kártya, 
£ze§ne\ $&zöttv'nl m,inAntíl van barátja. 

du U^szeretetebb sp&rtá^vnfc. ajvtbal; 
ian^öfbajno^sá^uan njiijden emtef i^dal . 
Sa^.it^atmas rneccw.tr l i iabejő pai*^--
.ti&ji'a ötös.' '-nan^ti^. nwst uwfis* W | j ^ 
S Utr az utó^fiyví, felfedi adain«j 

Bvflivix = Kóródy László adjunktus 13 

ítes járófelő^. aa. áfó^ba- hullna^... 
2̂  ne|ye4áv€se^ vezetni tanulna^, 
fl̂ ínt" e§y v'űáfcvárös az fc^efem oiy&/s 

ode^^ múwjTa%n o^últjo^alőín va,n. 
JM»5 szaUó,.)iclSir Lancsa báal nézi 
#!o§yan. vf̂ ú^SdncR a já.f<mSw^ vüéii. 
T'hÁfötn mobf ^özör HaJKÁzî  a.CsoisJ' 
j l a ^ niötet4búbosai stman svhan tova. 
RidóbaJM ^ a ^ c levase^ít vorsszöl, 
búzádig vtána ^ú*be-̂ Si<be bantíöt*. 
V4Á^ílyiihuis ílhasaitr e^y Csepel, 
íhe^en a. iavaszsn ijetn n» tőldiepe^. ] 
&. fö^aiöin iö" a %yab|os6^. i^me; 
£ tscl̂ cc & tTjéH-bót villanywndöi'lé jer^e. 

unfes najjoC jönnek vídátn tapasz .. 
,RÍfej>uolűdva" bif de gpi'ántsfcm butíln, 
Pihent a|%yal ntónfi. vízs^a£e!e vjfa; 

J6%i^ tne^bómlit a Wí[ta§y(!Wi%a-, 
eina!aszli pár1 vizs§át - Msszd- aztón nyö^l^t-, 
J3e Hát % êJ- ne^t( méct nenj pihent többet' 

VLlí a Keresztért k na|yjáböl ,letudti;C." 
[„Sawszá-trĵ epeK. vizslat 5szi<e Hala&ttötufc. 
^ís ötödévesként itjdultuií̂ . a n\/át«5a^.; 
%fe§te^ tóizmg. bányád és a^yámC. 
%fa' tSmfî t&íJvánK szewteM vat«t »<á«£ 
Tlitetletiwl n.ézfók ? csodátiuí a látványtr-. 
Tavalyi Í % bejeit Eet szobá̂ K van m«ir Ó; 
ds n)é&, tt5Índ>'^ wê Víw a njultévi. n̂ osáö. 
ácadözi^ be,jrse vitísyan tsoi<4» Öt csat*, 
fyxkl^ rn«Lc% víz Is tus hian^'C w,i^ csaC-

SvanssunÖan *̂>W°w *& <Aá, 
. ele| t#áW estén tóulna^. a íénye^.. 

IjBé̂ eseo ( ettó'ttöit |̂ at% njúsza.̂  uUn 
. ü haí§a^ pitiden bova- jutáttj! 

ilanr^al, va|y lanj BeUy/l s nem ép teli zsebbel, 
vfo&zw étlen-samjan isw«'Spdvnfi, PesM. 
ft^tudjuE, inílycri a budapesti esk; 

j tyarA.i.ta»4«t tnélAjén ^ a ^ a n álun^ Usbe\ 
Az. i/tcító bvszi<aíf nem ^s ie tn i ; 
De%l (ntnden éjjel ^apypénii Ŝzettjí. 

í̂ yafep̂ latvnS. vtán űtlhört teltC ne%y Két, 
% latszig. áft naCönC a hazai Jetit; 
Jeaj^iVíi -jaVtfányba. cen^k<|an eína-C'-
rtai*tna4íí ewbe»<e£ íőtí^tnyet; leszneC-, 
^afen é* sülten (loHannaC a feUnaC 
e$ előbb, va§y vtóbb rtSsi Hala* h&lnaC. 
S asíabad többitó v«e)y iziláVd, mint a sa'Wa-

http://rneccw.tr
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t ^ fe /ö í j í . tniywjl) 

.jjfeed í&mniabi •iet̂ ad&tettr' ujásiiah,., 
jthata az SteVeí ttjt^íJGiKtawsú'SaC'-
II tt̂ i tnsrsdjuK ekőryf.C: i$&£y A. ít Haiatitjad! 

f ÖtóilüqC a. rj/t̂ w ev Hattfaa vi«§Áj<ív?a,l, 
'S a. iwoUa.díÍ£ íclei? őssits héjával. 

B « * ' ' * Í tanSSrötlbío &t asiiatsE tií-ttáC 

'Sí /v Xk 

i \ \ ! 

J 

.„„ ^ ,—„_ KJ'i strandolási va^y&t, 
ISews a.íi'0! bísi4i»iíC.: toMjwátós ?a*5 »$a, 
j vj jeUjuial&lIal diűeíuHti£ ja &nna-, 
5 a Síe|é»^ diaKijaC fett eéy ó̂cfee este, 
MJeet a tárlattól fátvuíi ia%-teste. 

fa Sjögy fo' a Sértet'-^e&íijóijdjáJtw áPR0&. 
áinbás* a foh&szsSC tó££ az ieasbais, 
flj«$é a fezpiüsi^ fy&cqcK, d&Wfssbai}. 
lá ta t ja? . 4yn&st"«'a§3,Ha-»|§aJ? vafej &**&!, 
az ewzUfljáiy rtjíi}di§ jé efw f&is £ai<-dal. 

^ j ^ f e i i d a t i W s é j t ? -íjsl nett) talátot^. 

ÍJ ?i!taEo2ia£, %v$, a. rtapöR, « ^ az iieC- ' 
_ pBz- a. re4>§ei itjttjdió ga§*jM-flaj*f6*í I'ÍÜJŰ-S, 

K^O*^ t>wdatek: tyím? várj chK&íitá, g 
j 2a tudja, ttjí^sxú^uí, afö rtjí^ csa^ ^azds. 

MÍ ...» 
ítöbw, !5&,«,tí5b(n' öa^haijj&r4 eUtatadt, 
ígaptvoS, újteít, s«wá*t îscjjj&ilís ti)iaC 

Havt t'MZl«wp«5 e§j jtiladat'SAszül; 
ítojjaV ztóda&sal (nie t̂a^föteS: tettel, 
Sljotat"v/tLíetisbcri mát* tijúideijtö. (jöto*. 
3»i tőltSit sja»ofoaR. élveizűC a jowitir, 
ÍJi& totálja a ttjába, ujtóteft^it. 
JaíjvltjaCa a^w^íC- s^tűlfjatL a í j a ^ t , 
Pilyárafet ihj&C a tudós feba&g. 
i&isaartc* ía-níííiC is ^oysr'íi' ad. $6%a£; 
Siepletóg .̂ ífjíncu îsat4 vj w^^be fa|tsa€. 
Siabad c(j&C ŝ acabbtltöcsís^óíuC., 
flwfeir, uái?aj«4lHa.fc,~(l>í|AiijaiS. a rsSsöC.); 
PÍÉ&KeC, 9 « ^ , T O I $ I jabríS^lijaJC.:. 

-*S vyAÍ\i njaijdaíja-.- ts*ti« a d t a ^ a ^ . 

fijC« = dékán, mozdony1 15 

*rowé sitimé 
Sic ifeif ad asb"a... 

(W îf n̂ rn íiOtj^ HasiW) 

iflflpfMj&Sl - tatán tní̂ nöK1' letíTötódews Aíf>wC 

Jactalma vjvn na-tKn .̂ mindig másodpcrtnaC;! 

t s vé|ú"l dűilőiurj^^CHia sengi se' kha).' 
íiSföfdut i%ats - elé ez i<ü:% eset,-

CE ôi1 azian( Hají4i;i nín« p&w&l,& iw{, 

%zStű£ Hal^ati^.( iá^feuiattatj hátóEJ,, 
üsc^MjÁ .̂ a, tó'zái'', vonatod és licsit, 
tt̂ e$s2e etHaiatszC szaSjnai îtaji?5.; 
Ta«ái'S£!§édjüK ii p t « k^ttst rájvC. 

ft^tCw* Sali'nt ^a%a,-t jil Íjjsstai<ciii3 .̂ ( ^ ^ B » * 

flálint 5e|j«.líniibát a,űAszá»iaíaia4t" 
S bat»*an elitíö^dbalj^-, Sic ftw ad aít^a 
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folji, viái, Viá... 

i v a k t Siszái «i<ws á ^ s á t t ű a t ^ ™ 

Ujtfűlsí itjiytjáÖOájt í* ÜM£ giw feszt/f. 

<p.$á Rétesre íjt-rfj uSí Í#i wijí, 
tSjí£or vj Wttjáöa.*) & K & Ü £ , a* éld?, 

• r rsf 

fajd Sfaft vf rtjitea íjafy, csaíadt í&ftKwj, 
tgat* njsW rjcselfcijí̂  vi5ó£.a$, aj ólba), 

(Js£ylaju£ etilt-, S}£j & s3y<vártai. ') 

w j lel'az Ijjetenj, f>ja$,a. áta6s6—* 

EGYETEMÜNK KARAI AGRICOLA „DE RE METALLICA" SZERINT 

Bányamérnöki Kar Kohómérnöki Kar 

Földmérőmérnöki 
Kar 

Gépészmérnöki Kar 

[. sz. melléklet a „HÜZÓTÜSKE 1956"-hoz 
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Érdekes, de így másodéves fejjel az egyetem komplexumának hatására ben
nem létrejövő reakció mennyivel magasabbrendü, mint egy évvel ezelőtt volt. Ak
kor — látszólag — teoretice néztem a dolgokat, nem a maguk speciális mérnöki 
valóságukban. Valamilyen imaginárius kép a valóságnak egy transzformált szem
lélete volt az, ahogy objektumokat kerestem. 

Most már látom, nem is nehéz mérnökké lenni. Gondolkoztam a jövőmön is. 
Tanársegéd, majd tanszékvezető leszek. Tavalyi megfigyeléseimet folytatva, végső 
konklúzióként állíthatom, egyik tanszékvezető sem végez olyan munkát, amit ne 
tudnék magam is ellátni. 

Dr. GÁSPÁR GYULA tanszékvezető 
docens pl. csoport- és halmazelméleti 
tanulmányokat folytat (tancsoport tu
dáshalmaza). Nem különösebb. Közokta
tási célokra én is tudnék differenciál
egyenleteket tenyészteni. Múltkori', az 
átalakulásokról tett kijelentése után 
(tudniillik »hát pl. nézzék, az ember 
megeszi a bécsiszeletet és a végén Gás-

Ha a II. sz. Kémiai tanszéket válasz
tanám, akkor dr. BOGNÁR JÁNOS tan
székvezető docens-hez hasonlóan »túl« 
tanszékvezetővé kellene magamat ké
pezni. Megtanulnám, hogy kell túl-tit-
rálni, túl-lőni a kapun focimérkőzése
ken és túl-tippelni totó-szelvényen. 
Problémám itt az, hogy még nőtlen va-

= J 'W 

pár Gyula lesz belőle") megbizonyosod
tam, ilyen tanszékvezető én is lennék. 

Valamelyik Kémia tanszékre is mehet
nék. Az I. sz. Kémiai tanszék vezetője 
HORVÁTH AURÉL docens, eddigi leg
lényegesebb ténykedése pl. az volt, hogy 
mint a TTIT titkára, messzemenően el
mélyítette kapcsolatait a város egyik 
értelmiségi dolgozójával. Én is meg aka
rok házasodni! 

2 Húzó tüske 
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gyök, mert ahogy hallottam, a totózást 
az oktatási reformok során kiadott leges
legújabb tematika értelmében a család 
női berkeiben végzik. 

A III. sz, Kémiai tanszék vezetőjének dr. 
MIKA JÓZSEF egyetemi tanár, a mű-
szaki tudományok doktorának főelfog
laltsága, hogy falat töret műszer be- és 

kiszállítás ürügye alatt. A jelenlegi köl-
tözködési adottságok mellett erre nekem 
is tág lehetőségeim nyílnának. Sőt, már 
van egy korszerűbb megoldásom is. A 
falakat helyenként zippzárral látnám el. 
Ez mind a költözködéseket, mind a tan
széken hetenként lezajló átrendezéseket 
igen megkönnyítené. 

Dr. POJJÁK TIBOR tanszékvezető 
docens, az Ásványtani tanszék vezetője 
is igen kellemes helyzetben van. Perio
dikus itt-tartózkodásának fő célja, hogy 
kirándulásokat szervez. A szervezés után 
megmaradó idejét pedig effektíve kirán

dulással tölti. Ű egyébként a Miskolc— 
Sopron közötti előadói futárszolgálat 
^névtelen hőse«. Négyszögletes kalapot 
hord, fél a denevértől és a sötéttől, ezért, 
ha nincs villany, az e célra rendszeresí
tett bányászlámpa ég nála éjjel. Én 
ugyan sötétben szeretek aludni, de in
kább szakítanék eddigi szokásaimmal. 

hogy a tanszéki tradíciókat tiszteletben 
tartsam. 

Esetleg fémkohászattannal is foglal
kozhatnék, mint dr. HORVÁTH ZOLTÁN 
tanszékvezető egyetemi tanár, kandidá
tus és dékán. Nagyon kényelmes mun
kaköröm lenne. Tanszék-továbbfejlesz
tési problémáim — ha a tanszék vezeté
sét elvállalnám — nem lennének, mert a 
tanszéket jobban felszerelni már nem 
lehet. Én külön munkaerőt kérnék, aki 

nagyméretű íróasztalomat rendben tart
ja, főleg azért, hogy elég időm marad
jon Ft/kg tételű hanglemez vásárlásra. 
Különösen serkentően hat rám az is, 
hogy fiatalabb koromban köztudomá
súan igen jó vívó voltam. 

Valami felvidéki beszéd-készség is ra
gadt rám, ami kedvező lenne, ha az íde-
gennvelvi lektorátust választanám. 
DOBROVOLNY ANNA, a lektorátus ve
zetője az egyedüli ugyanis egyetemün
kön, aki a szlovák nyelvet tökéletesen 
beszéli. Hogy a "-kiejtése-" milyen modo
ros, egyéni, azt tapasztalták. Ha én len

nék a lektorátus vezetője, azzal a cél
szerű ürüggyel kérnék több példány 
HŰZÖTÜSKÉT a tanszékemnek, hogy 
le akarom idegen nyelvekre fordítani. 
Bárcsak annyira fogok tudni műszakian 
oroszul, mire végzek, amennyit itt ta
nultam, ez a lektorátus vezetéséhez ele
gendő is lesz. 
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Mehetnék éppen a Tüzeléstani tan
székre is. Dr. DIÓSZEGHY DÁNIEL 
tanszékvezető, egyetemi tanár, a műsza
ki tudományok kandidátusa, TTIT-veze-
tő, OMBKE-választmányi tag, MTESZ-
elnökségi tag. az Egyetemi Kultúrbizott-

ság elnöke stb., 
stb., ugyanis 
abban a kelle
mes helyzetben 
van, hogy a 
fenti egyesüle
tek gyűlésein 
nem kell meg
jelennie, mert a 
sok ülés közül 
mindig akad 
egy másik, ame
lyikre hivat
kozhat. Magam 

legalábbis így csinálnám. Ambicionál a 
tanszékvezetés elvállalására az is, hogy 
büszke lehetnék az ózonizátoromra és 
a gázgenerátoromra (pont olyan, mint 
egy nagy, csak kicsi!). 

Römizni is tudok (bár én ezzel nem 
fogok dicsekedni, mert szerintem nőies 
játék), úgyhogy a katonai tanszéket is 
el tudnám vezetni. LIPTAI LÁSZLÓ 
százados, a Katonai tanszék mb. veze
tője tudniillik főleg römizni szokott. »A 
rabló römi« változatait is fölényesen ke
zeli, amit legjobban a szobalőtér meg
építése s főleg a hozzá szükséges anya

gok "összejátszása^ bizonyít. Rádióadá
sok alkalmával meg a borbély-műhely
ben szokott pánikot kelteni. ("Itt csuka 
beszél, cél az épület alsó széleközepe, 
hadsereg össztűz. Tűz!«) 

A Testnevelési tanszéken, ahogy lá
tom, egészen 
jól testhezálló 

munkaköröm 
lenne. 

Dr. SCHANDL 
VILMCSNÉ 

tudniillik főleg 
a lányokkal fog
lalkozik. Erre 
én is szívesen 
vállalkoznék — 
persze csak ak
kor —. ha egye
temünk vezetői 
megfelelő légköbméter létesítményt és 
bizonyos kalória-pótlékot biztosítanának 
hozzá. 

Vagy talán fizikusnak menjek inkább? 
NAGY ELEMÉR tanszékvezető egyete
mi tanár, a fizikai tudományok kandi
dátusa, arra a legbüszkébb, hogy az 
egyik bridzs-licitjét még a "szakiroda-
lom« is közölte. Ennek ürügye alatt min
den tanszéki sakkjátszmába belelicitál 
és állítólag tarokkban sem tudták még a 
huszonegyét elfogni (?). Kártyázni én is 
megtanulnék, másrészt táblára rajzolni 
én se szeretek, tehát elvállalhatnám. 

mMM 

Micsoda perspektíva áll előttem, szinte még nem is tudok a sok lehetőség 
között helyesen disztingválni. Viszont van még időm. Az ábris uv.-mat már le is 
raktam. Igaz, hogy az egyik áthatási pont kétszeres transzformációja után képzett 
affin-képén nem, ismertem fel a helyzet specialitását, de ennek oka nem pszihikai 
adottságaim hiánya, hanem a vizsga tényének fizikai behatása volt. Matematiká
ból meg biztos át fog engedni a vizsgáztató az utóvizsgámon, ha megmondom neki, 
hogy kollegák leszünk. 

MÁR MÁSODÉVES HALLGATÓ. 
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IERPETUUM MOBILE. . . 
NAGY ELEMÉR FIZIKAÓRÁN: 
Az üvegru'ha nagyon üdvös dolog. Például. 

foa kigyullad a mozi. a .nézők nem azért haltnak 
meg. mert meggyúlt a rutoáiuk. tartem mert 
megfulladtak. (Szerk. megjegyzése: Tűz esetén 
azonnail megérkezne Ibos ilván adíuniktus, tííz-
rendészetí felelős. társíiH.íii.~>: t. 
színes felvételi ars a da Imi 

készítene.) laWa-rúgökaimis 

FIZIKAELÖADASON 
a népszerű Tojás mesiecrv'Zi: 
Kérem, laíki még ezek utén is perpetuum mo

biléi alkar csinálni, az mesjdömíM azt a Fölvételt, 
hogy szél elten nem lehet . . . vitorlázni. 

KATALÓGUSTARTÓ SZERKEZET 
A HÜZÓTÜSKE SZAMÁRA. 
Tervezte, rajzolta, méretezte, előadta és az összes jogokat fennfairtia. 

Naeie Lemmer 
minden helyi fdzUkus .atviia és vezére. 

MŰKÖDÉSI LEIRAS. Ba először az egves. 
maid a kettes fotocella előtt elmegy egv em
ber, akikor a fénv megszakad és a szerkezet 
levonja a konzekvenciát. Fordított esetben 
ugyanez a helyzet, csal; akikor kiiment valaki. 

A HüZÖTOSKE munkatársa közli, hogy e zse
niális szerkezetet a következőképpen lehet (át
játszani: az 1. számú •balteató. aki kint van. 
elmegy az l-es cella előtt és megáll. Bentről 
kijön valaki és elmegy a 2-es cella előtt. Mos; 
a szerkezet jelzi, hogy egy hallgató bement. 
Ha most. aki bent volt. az kimegy, és akt kint 
volt. az bemegv. úgy a szerkezet úiíra azt jelzi, 
hogv egy hafilgató bement. Mivel a szerkezet 
miár akkor is jelzett, miikor ia 2. számú .hallgató 
téliesen legálisan bement, a szerkezet 3 hallga
tót tart nyilván, amikor 'Dedlg cs/ak 1 van bent. 
Ezt a módszert kellő rendszerességgel ismételve, 
elvileg egy egész évfolyamot ki tehet lopni a 
teremből. 

Azt mindenki tudja, hogy egyetemünk szere
tett 5 éves Rektora mennyire kedveli 5 éves 
Mackó kutyáiét. Egvízben Miskolcról Budapestre 
utazott Pista bácsi éiiel és Mackó nélkül. Iev 
a (következő történt. Kb. 'a 138-ias fcm-lkő körül 
Pista bácsi megállást kívánt Zöldi László gép
kocsivezetőtől. A kiszállás oly körülményesség
gel történt, hogv közben Zöldi albcVMskolt Az 
első aitócsapiásra felébredt és azt másodiknak 
vélve, ózonnal elindította a Tatraiptant. Gyön-
eyös (86-os kim-kő) előtt hátraszólt var'on be
forduljanak-e a városba feketézni. A hiátmszn-

Iiást többször megismétel
te, (inaid válasz híián 
hátra is fordult. Nem 
látott semkit. Először azt 
hitte, -alvás közben a Rek
tor legurult .az ülés elé. 
Miután ott sem találta. 
villant iát agyán a való
ság és a sebességvektor 
értelmét ellenkezőre vált
va, abszolút értékét meg
kettőzve haladt vissza a 
138-as km-kő felé. Szeren
cséje volt. mert a Rektor 
időközben nem változtatta 
helvvektoráí s ígv megta
lálta őt. A találkozás utá
ni beszélgetés, saijnos. nem 
fér el erre az oldalra. 
Mackó viszont bizonyára 
időben figyelmeztetett vol
na és akkor szegényebbek 
tennénk e történettel. 
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J0NGLEUR°K 
A LEGKÖNNYEBB TANTÁRGY 
(magtnetctfonszall'aur'ól olvasva) 

, No'kérem, eddigvoltamese. Mostvegyünkegv-
konkrétpéldát, Legvenegvsizá ztízpenha ivarra siizzó • 
[ámpánlk; itttehátuegyenlősziázlízvolt, Déegvenllő-
hatvanwafct. K'érdés: mennyileszazsi? Ropnia ntcgv-
szerü. Ismerjükrégeniaztazösszefüggést, hogvpé-
egyen!öuszőri. ebbőligvenlőpéperu. Behel yettesí i-
veazérté'keket. i továbbá egyéni őbatva.riiperszá zti-
zegvenilőnullaegész ötszáznegvvenötezred-
am'per. Ésmostminidenikiörül, népünneoélyökörsü-
tés!ageMér .heevén. mertökör aikiígvcsináliia, Szá-
niitsukLieva-iiiscsiaikiiazelileniáHiá'Sit PéegyenlÖiszeru. 
deoiimbácsitönvénveszerinluegvenló'Lszerer, eb'böil-
ie erve n'l önpere r, e ztbehel ve t tes ítve 1 esz pée g v en 1 ő -
mivel. Anótiaisaztmondiia. hogyaszoraaz'anégvzet. 
kis-angyalom, há't'uszoruiazunégvzei. kis-angvalom. 
iörveerrel. Teháipéegvenlőunégvzetperer. Ebböl-
eregvenlöunégyze'tperpé egyenlösziáztizennégvzei-
perfaatvan, egYenlő!kétsz.ázegvohm. MiárisLátjuk. 
ihogvna'gvob'b'leszaz'iniienzitiás.. dielmüveiliegenveíiáik 
nemnőnök.azégi.g, azintenziiiásseimniőhetavégielen-
ségig. Tudjukviszoní, hogviiegyenlőuperer, gyorsan 
behelyettesíti üikazértékekei. iegvenlöszázitízpefkét-
sziázegvenlönullaegészötszáznegyvenlbétezred. Ter
més z e tesennemf ü ge va'gyn agancs. 'hanem amper. 
EzzeLanéldiátmiegdldötSuk ésegvibeinaztiLslátihatiuk. 
h o gv avii'1 lamosigép elktta ntá r g va legikönn ve'bb -a vi Iá -
gon. csupánazelekíroieehnikátkelitudnli. 

ÉRINTÉSVÉDELEM. 
Ha megkérdezzük >a kisgyereket, hogv mi ül. 

azt fogia félellni, hogv az óra és a nagymama 
üt. Ezért a villamos berendezésekre figyelmez
tető táblát kell helyezni. Haliálfeíet a csontok
kal. ho.gv a kutv;í;k ú- feliének tölte! 

REMÉNYTELEN ESET 
Villamos-gépekből vizsgán Gáti adiunk'.us men-

iő kérdést ad. 
— Legalább azt mondta meg. liO'gv miiven 

mélvre kell fektetni a kiábelt? 
Schwenzberger boldogan: 
— Fagypont alá. 
URAY HASONLAT: 
Kérem, ha a kefék elkopnak, űcv zörögnek, 

mint 16 római triumvirát. ha harcba készül. 

HALLGATÓ IMÁJA 
fizikiavizsga előtt: 

...Mi atvámk Poisson, ki ülsz a katedrán. 
Rettegés a te neved. íöiiön meg n iókedved, 
V'gv vizs-gán. mini vizsga után. 
S ne idézz meg uv. elé minket. 
Mert tied a plajbász hatalma. 
De miénik az index^tartalma Ámen." 

EGY KIS RELATIVITÁS. 
— Miért nem jó a ciklotron iaz elektron fel-

gvorsítiására? — hangzik a nagy ikérdés 'a f;iz'ik.a-
vizssám. 

— Mert relatív tömegváltozás lép fel — feleli 
a hallgató. 

— Igen, de ez miben nyilvánul meg? 
— Hát .. . az elektron annyira meghízik, hogv 

nem fér ki a ciklotron nyílásán, 

KIVÁGTA A REZET. 
A t-anulókörben magy vita folyik. 
— Hogvan lehetne az erős havazás ellenére 

megmenteni a villianvvczetéket a szálka dástól? 
—- vetette fel az egvlk hallgató. 

— Egyszerű •— szólt valamelyik — a csogö-
rén v mim iá i á na esi ná 1 u nk egy . .huzalgör én v' ' -t. 

— Igen ám. de azt met? mi haiitianá? 
— .Mi? — viágia ná az ulító. — Hát a kóbor 

áram. 

KICSI A GYURKA. 
Tevan adjunktus Viill. gépek órán az áram-

iránvökről a következőket mondja: 
— Kérem, itt bemegyünk a,z armiatúnába . . . 

itt megyünk tovább. 
Eűökor megjegyzi az egyik hallgat't'i: 
— Hát ö még csak belefér valahogy, de hogy 

mi hogv férünk mellé, azt nem tudom. 
RÉSZLET LÁNYI ADJUNKTUS ELŐADÁSÁBÓL, 
A ,,LÉPÉSFESZÜLTSÉG"-RÖL. 
— A földelőhöz közel sétálva, előfordul, hogv 

valakinek a két lába között különösen nagy fe
szültség uralkodik. 

Egv hang: 
— A nők kicsit lépnek! 
— Azoknál nincs is olyan feszültség. 
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L Í G Y E T E M Ü N K SPORTÉLETE 
;III 

Rövid beszámoló az egyetem 
legjobb sportolóinak kemény 
munkájáról, képekkel illuszt
rálva. 

X. FUTÓTRÉNING. 
Cél a menza. 

2. ŰSZÁS. 
ösztöndíj osztás előtt egy héttel 

(adósságban). 

5. VIVAS 

3. CÉLLÖVÉSZET. 
A menzán rendezik meg a követ

kezőképpen: 
I. Halig.: Öregem, légy szíves, lőjj 

nekem egy helyet a menzán! 
(S az öregem tényleg lő, néha egy 

egész asztallal.) 

1. HORGÁSZÁS. 
/. Halig.: Jónapot, sporttárs! Fogott 

már valamit? 
IX Halig.: Bizony, még alig-alig, 

pedig már négy éve próbálkozom. 
A legnagyobb közkedveltség

nek örvend. A Miskolc-Tapol
ca közötti autóbuszjáratoknál 
folyik le a következőképpen: 

I. Utas: Ne taposson a lá
bamra, maga marha! 

II. Utas: Miért rakja alá? 
Dugja ki az ablakon! 

Kalauznő; Ne falják fel egy
mást! Nem szégyellik magu
kat, ahelyett, hogy minél előbb 
feltolnák a pofájukat, hogy el
indulhassunk! (Miközben csenget, megjegyzi): Borzasztó, kérem, némelyik utas hogy 
beszél!? (Feléjük): Ne pofázzanak, örüljenek, hogy van aki figyelmezteti magukat! 

doxi JS Varga Gábor docens 

1. LOVAGLÁS. 
Professzoraink kedvenc sportja. Sza

vakon, ábrákon, képleteken, levezetése
ken szoktak lovagolni. A legutóbbi kol
lokviumi derby eredményei: 

1. Bálint Lajos »Bázis« nevű lován. 
2. Zorkócz-y Béla »ÁUapotábra« nevű 

lován. 
Figyelmeztetjük új elsőéveseinket, 

igyekezzenek jól megismerni a fenn fel
sorolt lovakat, mert ismeretlenekkel 
szemben rugósak és harapósak. 

8. AUTÓZÁS. 
A diákszállók előtti versenyutón ren

dezik a versenyeket. Versenyfeltételek: 
Sufnimobillal végighaladni a 200 m 
úton, tetszőleges helyzettel és sebesség
gel, kurblizás nélkül. (Eddig még senki
nek sem sikerült.) 

6. FUTBALL. 
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GÉPESZEK 
a kohászokról 

A kohászok azok kohászok. Ezzel tu
la jdonképpen m á r meg is m o n d t u n k 
mindent . A lap jában véve, nagyon ren
des fiúk, csak ne lennének anny i ra ko
hászok! Annyi bennük a kohászság, mint 
az acélban a vas. Amíg mérnökembr iók , 
addig ráé rnek és reggeltől estig, sőt es
tétől reggelig kohászkodnak. Ha egy gé
pész a sok ra jzra panaszkodik, gúnyo
san nevetnek, de ha egy csavarocskát le 
kell pingálni , van s í rás- r ívás és fogak 
csikorgatása. Időnként kényte len az em
ber csodálni őket, ami igaz, igaz. C.,H-OH 
t u d o m á n y u k egyedülálló. M á r Macedó
niai Fülöp m e g m o n d t a fiához küldöt t 
in te lmeiben: Kohássza l versenyt ne 
igyál! 

Áll í tólag jól t anu lnak . Az 
is igaz, hogy ná luk az egye
temi zászló! Na dehá t ez 
csak olyan kohász susmus . 
Ki hiszi azt el, hogy jobbak 
n á l u n k ? No ná, majd pont 
mi hisszük el! 

Van nek ik egy nótá juk, 
amelyet csupa színtiszta 100 
százalékos szerénységből 
kohász- indulónak neveznek 
és úton-útfé len zengik. Eb
ben a nó tában éneke lnek 
arról , hogy »-Rityeg-rotyog 
a kohó, izzanak az ércek.* 
Nagy tüzeket r aknak , min
denféle f e r ro -marma ládéka t 
dobá lnak a különböző üs
tökbe, időnként harangoz
nak, csengetnek, füstölnek, az ember azt 
hiszi, hogy ez a sok r i tus majdcsak meg
ha t ja a kohászok jehovájá t és acéllá vá l 
toztatja azt a gyanús színű folyadékot, 
ami t főznek. 

De vicces emberek is ám ezek a kohá
szok. Főznek, ro tyogta tnak egy üstöt, k i 
öntenek belőle valamit , az tán azt mond
ják, hogy ez C. 10. Persze, azt nem 
mondják meg előre, hogy ez a kohász 
t i tkos í rás szerint A. 70. 11-et jelent . 
Hadd dühöngjön szegény gépész — 
»miénk a programszerűség , övék az ex
por t t e rv és a p rémiumelvonás« — 
mondják. 

'SBjjgia isoAJO }uaq.iazsopio jod 
(sjBupni 'jmuiasj e qaujauist qazsadag B 
Hq) ,IOq B qBUqOZSBqoq V 'UBA 3Apa>] Of 
qBsa Sipa-d gazsaj Agoq 'qiiuaial'tq uB;n 
ojad oi }Jatu 'IUUI qrqaA a[ in uiau zsBq 
-oq ngassadaq ppBgojaq saiajnsaaq v 
'qBfjjBigaiu sí juaqaaquia §aao gauu }za s 
UBqqmoq saAa q gaui qauzsa] JBUIJBPBS 
-oj a.ua 'qBuzsi uiau q e q qqasgja jauzjA 
-epozs qa jaqma UBZOC ua;.iaujSTzg>j 

•qBupnj JJBSO 
}iAuuauiB 'qau}aq}zsar[i sa qau}aqjrq 
JIA'UUB ugqn)om.iajzsBpeA IBÍBS V qupB.i 
-EOI qazsadag qauauzaqaAgi qBsa 'qa.i 
-aquia souzssq BAOA uBqBfdBjv 'Bjqozs 
- sqoq B g a r a s a 'qBlqjjBq BJSBUI uaA'uaj 
-azs 'mpBgojja qEUqnlqBfBS qauzaqaXgi 
u t a sqos laifajas v Pia-ll3! uaj jazuQ 

'(jjauistzgq qngasAuajazs traui) qni 
-BU qEupnj jaqqgt A"goq ' tu jamsqa qBf 
-jreqE uiau ;ZB qBSD IOJJJOZSB^OII v 

ÍJOA'SBU qqBregax joqqB ap 'jja; 
-]g\ }o>[Eq 'api }aqg qaipag 
-uaaq uet'dBu Eqau qozsBq 
-o>£ B aoq iu iv 'aJtatn.ia}zsBp 
-BA dazs riAau »sa[azaqgH« 
B qngoj B lej Bioga-g qEq 
-n.tao ze qr]na[aq aquaputuu 
>(i>|B 'qozB ua}jaiusizg;ji 

qBSB.uoj SBAUB 
-SJBAU qqorSaf rszsBqoq 
B uaddaquaA'[t qizadaq q o 
qjauisi gB|TA zsaga ZB ;aq 
-i3ZS3jdag í}0]JBAg UBqqBU 
-azs A'gEU n iazaAau t fa ias v 
'BAJOLUJOIU 1B5(BAEZSSZBJBA 
soizsaqt ' sa jnj 'sBjnj ' SEJ 
-EUI 'sB[Bgja}zsa >)B!')uo.qa 
1IS3B BgB.tp 4JO).IBAg IBIJE 
qozsBqoq B qiqB 'qozB JJQ 

•»jja uias nu i 
-uras ap 'pnj juaputui Agoq qpjEgEiu izs 
-tq yzB iqE 'jaquja ZB ZB« :uBquoqixa[ B 

Saui qmzBuqBgoj Agi jzsadag v BUi^Bp 
-o.ttq qBSogBsqEAiq tuianazs B ;BZSBqoq 
E ap qa p[B ' ;aqai i q u a p u a u z s a d a o 

»q3uugf uBjn ™ ZB 
>[ESO qazsadag B sa : -» AuBtuopnj uap 
-UIUI qQ 'ugpigj B ot u a p u u u ;}ozeuuBzs 
qn^gi sa yBqozsBqoq B j n ZB otuiajat 
•iQzsgia« iUBqBqqiq B JEUI ijO}BjTgaj\i 

JOAÍIDZSdCtDd V 

JIOZSVHOJI 

snaoffvif n 
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FILOZOFÁLÁS: 
Az emberek kis korukban sokkal ér

telmesebbek, mert mindent megkérdez
nek, amit nem tudnak. Később azonban 
mindent elfogadnak, úgy, ahogy van. 

INTELMEK: 
Az sohasem fog végezni, aki olyan 

munkatervet csinál, amelyik mindig a 
holnapi nappal kezdődik. 

BEVEZETŐ SZAVAK A KÉPL. 
ANYAGOK MEGMUNKÁLÁSÁHOZ: 
. . . Mert kérem szépen, a képlékeny 

alakítás tényét az ember már egészen 
kicsi korában is tapasztalhatja . . . 

Nem tudom, észrevették-e 
már, de a kézikönyvekből 
mindig az hiányzik, amire 
éppen szükség lenne. 

* 
Mielőtt húznánk, próba

húzást végzünk. Kérem, 
sohse egyet, egy húzás nem 
számít. Legalább hármat, de 
legjobb, ha tíznél kezdik. 

KATALÓGUS SZEMMEL. 
»Ezek a nagy üres helyek ugye, annak 

tudhatók be, hogy hidegben a testek 
összébb húzódnak?« 

Az első sorban ülők röviden megma
gyarázzák, hogy a hiányzók utóvizsgán 
vannak. 

A következő alkalommal újra sok a 
hiányzó. 

^Mondják, kérem, milyen ünnepnap 
van ma?« 

Az évfolyam kórusban zengi: Villa
mosgépek. 

PEDIG EGYIK BÁCSIKÁJA 
FESTŐMŰVÉSZ. 
Schey, aki a képzőművészeti kiállítá

son legfeljebb az absztrakt művészet kö
vetőjeként szerepelhetne, ezzel kommen
tálja egyik ábráját, amit a táblára raj
zolt: 

— Próbálják meg ezt az absztrakt va
lamit kifejezőbben reprodukálni. 

A SlNGYARTASBÖL: 
Mert a vonatnak sok kereke van, ké

rem, sok vonatnak még több kereke van, 
ezért szükséges a sínvégek edzése. 

RÉM-JÓ-MESE. 
Egy elég vad fejtegetés után, amit a 

hallgatóság kétkedve fogad, megjegyzi: 
— Ez, kérem, nem egy metallográfiai 

rémmese. 
MONOLÓG 
(Diplomáról negyedéveseknek): 
... Még elsőévesnél megérti az ember, 

dagad a mellük a nemrég lezajlott érett
ségitől s azt hiszik, hogy mindent tud
nak. Itt pedig a négy és féléves egye
temi oktatás alatt rájön az ember, hogy 
nem tud mindent. Ez a minimális felté
tele annak, hogy a diplomát megkap
hassák. 

(Közben észreveszi, hogy az egyik hall
gató jegyzi a monológját és megszólal: 

— Maga csak ne írjon semmit!) 
LENDITÖKEREKEKRÖL: 
Gépelemek órán Kiss Ervin docens, 

Schey János docens barátja a lendkere
kek méretezésről beszél, mire a kis Bros 
közbe szól: 

— Én már kiszámoltam és "baromi 
nagy« kerék jött ki. 

— Biztos, hogy jó a számítás? 
Kis Bros a nyakához teszi a kezét, 

mutatva, hogy a nyakával felel érte. 
Mire egy hang hátulról megjegyzi: 
— Nem kell félre érteni, csak azt mu

tatja, hogy fej nélkül számolta. 

Professzori sziluett az 1954-es 
HÜZÓTÜSKE-Idállitáson 
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AMINT AZ ÉLETRE TANÍT. 
Hát kérem, ez a Cross-motor, ez t'sz-

telt elvtársak, nem jó. Régi is és nem is 
vált be. Csak azért mondtam el, hogy 
ne tessék mégegyszer feltalálni, mert 
hát már megvan. 

EPIZÓD. 
Amikor szeptemberben az egyetemen 

is árultak dinnyét, a vásárlók között volt 
egy fehérköpenyes is, akinek a sok rossz 
közül véletlenül sikerült egy jót kivá
lasztani. A dinnyeárus nem is hagyta 
szó nélkül. Elismerően megjegyezte: 

— Ügy-e, maga is kereskedő? Egész 
jó dinnyét választott. 

Mire háncsa bánatosan: "Látják, e'v-
társak, az 'stenit, kereskedőnek néztek!" 

A MOTOR TULAJDONSÁGAI. 
Ez a régi gázmotor, t'sztelt elvtársak, 

igen jó motor volt. Nagy is volt. erős is 
volt, csak egy baja volt: igen sok kezelő! 
fogyasztott. 

MENNYI A LAPATSZAM? 
Vízgépek órán egy feladatot számol, de 

sehogysem akar kijönni. Végül a hall
gatók felé fordul és kétségbeesetten, bo
csánatkérő hangon: "Hát t'sztelt elv
társak, hiába, nincs mit tenni, véges a 
lapátszám.« 

NÉZTE, DE NEM LATTÁ. 
(L. Gábornak sehogyan sem sem megy 

a harmadik kérdése Kalorikus gépek 
vizsgán.) 

Lancsarics: Nem, elvtárs! Maga ebbe 
bele se szagolt! 

L. Gábor: De kérem, én néztem! 
Lancsarics: Nézte, nézte! Én is nézem 

a reklámot az újságban, mégsem tudom. 

[IfajLüííÖfiJlDCDtóDJ 
NÉPSZERŰ MAGYARÁZAT: 
Kérem, az ágyú egy olyan hőerőgép, 

amelynek a dugattyúja soha nem tér 
vissza. 

VAN-E OLYAN, HOGY DUGGÉP?... 
(Az utolsó előadási órán zárthelyit kel

lett írnunk a dugattyús gőzgépről, s 
minthogy Lancsa bácsi eléggé elhúzta az 
órát, a zárthelyi feladatot igyekezett rö
viden lediktálni, ezért rövidítésekben 
beszélt. Ezt persze — ahogy az alábbi 
esetből kiderül — nem mindenki értette.) 

Lancsa bácsi: Írják, kérem! Egy 15 
leős duggép . . . 

H. Ferenc: . . . Mi az, hogy duggép?! 
Mi az, hogy duggép?! Mi ezt még nem is 
tanultuk! 

J E G Y Z E T H M O N D A T . 
A lángcsöves kazán legkisebb átmé

rője 0 600 mm lehet a bemászhatóság 
miatt. 

(Lancsarics a kohászok részére írt Ka
lorikus gépek c. jegyzetéből.) 

JÓ, MI? 
. . . Szoklák már mee véére, hogv itt. a míi-

egyetemen dolgozni ItePl. nelm nyaralni. Nyaralni 
'liehet Hajdúszoboszlón, a Balatonon, a Mátrá
ban, de itt dolgozni kell — csattan fel Pintér 
Kálmán tanársegéd hangia génratizevaikorlaton, 
miután 4 Igazolatlan órát ragasztott 'a B/204. 
tankör ..Integráló Nagymestere" nyakába-, mert 
nem ralizott a gyakorlaton. 

— LNa ló, tanár úr kérem de lia nem lehet 
az egész városban nauszt kainni — mentegetőzik 
a tettes. 

— Hiát ide figyeljen — válaszol a tanársegéd 
— én hozok magának pauszt a városból! 

— Hát . . . hát. tanár úr líérem. afckor én 
-adok rá nénzt! 

Csúzi lecsűzott a csúzosról! 
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DUDUJKÁNIA_ 
Ami az V-es á l ta lános iskolai Földrajz-könyvből kimaradt 

Fekvése. Középeurópa legkorszerűbb vidékén terül el. Északról és keletről az 
Avasi havasok égbenyúló bércei határolják,'délen a Hejö-folyam szélesen höm
pölygő vizéig terjed. 

Hegy- és vízrajza. Felszíne rendkívül változatos. Északi részén fiatalkori ős-
hegység húzódik, lejjebb újkori gyűrődések találhatók. Az ország nyugati részén 
emelkedik az Uvé domb, amely lekopott variszkuszí hegység maradványa. Tőle 
délre a nagykiterjedésű Marak-Szunk sivatag terül el. vörös salakkal borítva. Itt 
szoktak marakodni a bennszülöttek gömb, ill. ellipszoid alakú állati bőrökért. Fő-
folyója a Hejő. Dudujkai szakasza végig papír-hajózható. További folyók még a 
Vízcsapok, amelyeket mindig elfelejtenek elzárni (nem is lehet). Ez gyakran vesze
delmes, mert a lefolyástalan Mozs-Dokk vidékén így már több alkalommal árvíz 
keletkezett. Az árvíz rendszerint átnedvesíti a padlót, mire az Al-Só-Szint meny-
nyezetén megindul a vízesés. 

Mezőgazdálkodása. A menzán muskátli és kelkáposzta, egyes ablakokban 
Rózsa, Ibolya található. Az épületek között elterülő dombos vidéken gyomot, gazt 
és dudvát termesztenek. A prairien szarvasmarhát, lovat és sertést tenyésztenek. 
Az északi részen juh nyáj legel, miközben a gép-elemek futballoznak. A Lancsa 
T. Sz. (Tan-Szék)-ben traktortenyésztés folyik. Itt nevelik a legjobb fajtraktorokat. 

Ipara. Legfontosabb az Ügyiratgyártó ipar, amely sok embernek ad kenyeret 
és még többnek bosszúságot. Az Erőlködőműben szén oxidációjával jóminőségű 
füstöt állítanak elő, s mint mellékterméket, meleget nyernek. Jelentősebb üzemek 
még a Talpaló Üzem és a Szőrtelenítő Nemzeti Vállalat. 

A kereskedelmet az »Aranyásó« és »Biiffé« nemzeti vállalatok, valamint — 
időnként — »Arthur bácsi" elnevezésű maszek bonyolítja le. 

Pénzgazdálkodás. A buszmegállónál rongyos ruhában, szőke, szeplős kisfiú 
áll, s minden arra elhaladót megszólít: — Bácsi, tessék mán adni tízfillért... A 
többi lakos szociális juttatásokból él (segély, ösztöndíj stb.), ami mindig kevés, de 
sohasem elég. 

Közlekedése. Autó, kerékpár és lóvontatású kordély áll a közlekedni vágyó 
emberek rendelkezésére. Legelterjedtebb azonban a gyalogos közlekedés, mert ez
zel az ország minden részébe el lehet jutni. 

Lakossága. Zöme a finn-ugor nyelvcsaládhoz tartozó gépész nyelvet beszéli, 
kisebb hányada a kohász és bányász néptörzshöz tartozik. A Főépület elején egy 
tankörben földmérők élnek, akik bánvászokkal testvérnépek. Az egyetemi dolgozó 
nevezetű népfaj az ország minden részén megtalálható, legnagyobb részben az 
Olympuson. Népviselete a fehér (?) köpeny. A többi törzsek népviselete ökonomi-
kusabb (barna, kék stb.) színű. 

Kultúrája. A levéltárban katalógus cédulákat, uv.-jegyeket, történelmi jelentő
ségű törzs-könyveket és ügy-iratokat őriznek. Fejlett a képzőművészet. A 
nagy népszerűségnek örvendő művészi faragott köveket a Főépület mellett működő 
Sírkőfaragó ktsz. készíti. A festészet neonaturalista irányban fejlődik. Bizonyítják 
ezt a diákotthonok sajátságos, természeti színei. Dudujkánia költészete az egész 
világon híres. A sötét időszak után, amikor eljön a virradat ideje, a költők lelkes 
szavakkal buzdítják felkelésre a népet. És a nép naponkint felkel, felöltözik, meg
reggelizik s még idejében elér az előadásokra. 

Fontosabb telephelyei: Az ország fővárosa Olympos, ahol azonban csupán egy 
földi halandó: a Rektor kormányozza Dudujkániát. Fontosabb helyiségek més 
Angyalvár, ahol mindenkire vár egy angyal, továbbá a Matematikai tanszék, Fizi
kai tanszék, Gépelemek tanszéke stb., ahol már nem egy angyal vár a vizsgázó 
bevándorlókra. 
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Már akkor 
gyanút fog
tam, mikor 
beléptem az 
ebédlőbe. Az 

asztalok 
mellett vége

láthatatlan 
sorokban 

görnyedtek 
az emberek, gondterhelt arccal néztek 
maguk elé, s mélyen elgondolkozva, 
minden figyelmüket rágószervükre irá
nyítva, némán csámcsogtak. Első be
nyomásom az volt, hogy talán valami 
mohamedán vallás misztikus szertartását 
végzik, de csakhamar rájöttem, hogy té
vedtem: valamit ettek.Igen, hal volt ebéd
re egy »l«-el és káposztával. Asztalhoz ül
tem, ,s a menza jóvoltából szokatlan, rö
vid várakozás után — másfél óra — már 
jómagam is vígan nyámogtam a húson. 
Szép derék állat lehetett valamikor ré
gen, még eleven korában. Most azon
ban szálkás volt, nagyon szálkás. Figyel
mesen forgattam a falatot a számban s 
nyelvemmel gondosan körültapogattam, 
hogy szúr-e. — Hopp, megvan, itt egy 
szálka! Már piszkálom is a nyelvemmel, 
a vékony csonttű kiül a szájam szélére, 
ahonnan két ujjal óvatosan leveszem. 
Igen, ezt így kell csinálni. Még kissé 
ügyetlen vagyok, de ebéd végére begya
korolom. Velem szemben bozontos szem
öldökű fiú ül. Ö technikásabb. Nyelvé
nek egyetlen mozdulatával előrelöki a 
szálkát, száját összecsucsorítja, s már 
kint is van a halcsont. Milyen gyakor
lott, biztosan negyedéves! 

Lám, az a másik fiú, aki mellettem ül, 
már nem csinálja olyan jól. Két ujját 
bedugja eltátott szájába, s úgy igyekszik 
kihalászni a szálkát. Persze nem sikerül. 
— Jaj, megszúrt! Egész elmerültem má
sok szemlélésében s közben nem ügyel

tem arra a nagyobb fa
latra, amit bekaptam. 
Na, megvan. Milyen 
nagy darab! Ha ez az 
ember torkán akad! Em
lékszem még, a nagy
anyám mesélte, egyszer 
lakodalomban halat et
tek és a násznagynak 
torkán akadt a szálka. 
Másnap temették. Meg-

^ JHRLRTJ] 
jegyzem, ezt 
a kis törté

netet a nagy
anyám is a 
nagymamá
jától hal
lotta. 
És milyen 

mulatságos 
ez a sok em

ber itt, ahogy komor arccal tányérja 
fölé görnyed, s mintha valami igen ko
moly feladatot hajtana végre, rágcsál. 
Talán lehetne ezt verseny formájában is 
csinálni: mondjuk, ki talál több szál
kát. Aki egyet sem talál, az zálogot ad. 
Vagy például elrejtünk a halak között 
egy gombostűt. Ezt kell megkeresni. Aki 
megtalálja, azé lesz az összes szálka! 
Különben nem is értem, minek az a 
szálka, a halnak. Nekem például nincs 
egyetlen szálkám és mégis megvagyok 
nélküle. Megjegyzem, bordám is csali 
tizenkettő van, ennek a halnak pedig, 
hm, barátom . . . hogy ennek a halnak 
mennyi bordája van! Becsszóra, egy bor-
dáslengelynek sincs ennyi! 

\^\ 

Már egy órája tusakodom ezzel a 
hallal és még mindig nem fogyott el. 
Már mindenki elment az asztaltól, most 
egyedül maradtam, a hallal. Párviadalt 
vívunk. Én támadok, hatalmas falatot 
kapok be. A hal visszaszúr. Kivédem, 
azaz kiköpöm a szálkát. Most meghara
pom a halat, az ismét szúr. Nyelvemmel 
keresem a szálkát, de nem találom. Hara
gosan forgatom a falatot a számban, de a 
rejtett lándzsa nem kerül elő. Ügy lát
szik, eltört. Megnyugszom. Még egy 
utolsó rágás és — juj, megint belém 
szúr. Kiköpöm a halat, nem küzdök to
vább, feladom. Egyenlőtlen erők küzdel
me ez, nekem nincs fegyverem. A hal 
kiszúrással győzött. . . 
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MENZÁNK A KÖLTÉSZET 1UKREBEN 
Ady Endre bányagépészhallgató. Sárban és meglehetős esőben jön a Kocsedó-

iról. Nagyon ideges, délután ugyanis 2—4-ig zárthelyit fognak írni. 
Óráról jöttem, órára megyek. 
Ebédelnem kell félóra alatt, 
Mégis megkérdem tőletek, 
Jut-e számomra a menzán egy falat? 

Kocsedóról a sárban jöttem el. 
Cipőmben cuppog mocskos préri lé? 
Szabad-e hátulról betörnöm 
(Éhes fáradtan) a többiek elé? 

Étkembe forró ólmot öntsetek! 
Legyek az új, a vasevő Vazul! 
Ne érezzem a tarhonya vad izét! 
Tiporjatok reám durván, gazul! 

De addig sárban, kínban mit se várva, 
Azért egy széket mégis elkapok, 
És ha elátkoz százszor is a tömeg, 
A győztes mégis, mégis én vagyok! 

Shakespeare Vilmos vendég Hamlet barátjával. Délidő az Egyetemen. Az egyes 
előadó pillanatok alatt üressé válik. Utoljára Hamlet dán királyfi lép ki. Az aula 
előtt megáll, magábamélyed, tőrével játszva monologizál. 
"...Enni, vagy nem enni — ez itt a kérdés! Oly cél, minőt óhajt a diák. 
Akkor nemesb-e gyomrunk, ha tűri 
Az éhség minden kínját, bajait? 
Vagy ha kikél rémes korgása ellen 
S menzára futva vet véget neki? 
— Leülni — ebédelni — és jóllakni — 

De, hogy jut-e hely benn az étkezőben? 
És hogy adnak-e kellő mennyiséget? 
Ez visszadöbbent. S mégis a cél csak ez, 
Mi a hallgatót futásra készteti!« 

Babits Mihály Szekszárdról. Miután rémesen kifáradt, zsebkendőjével homlo
kát törölgetve, így méltatlankodik: 

Futva jöttem át a réten, 
Mások is futottak vélem; 
Futva egyre és előzve: 
— Lankadt lábbal sok nem győzte 
S most, hogy célhoz értem végre, 
Nincs hely, várok az ebédre . . . 

És csak várva, állva, várva, 
Áldást mondok a menzára; 
Kívánom az alvilágba, 
Alvilágba, Léth' vizébe, 
Léth' vizébe, hol a Cháron 
Ladikjában ladikázzon! 

Petőfi Sándor gépészmérnökhallgató. Ö mellesleg a városban lakik 
étkezik a menzán. Amikor egy hang ebédelni hívja, gúnyosan így szól: 

Mit nekem ti rongyos Menzátoknak 
Káposztától illatozó tája; 
Tán csodállak, ámde nem szeretlek, 
Gyomrom silány főztedet nem állja. 

Otthon anyám éléskamrájában 
Ott vagyok honn, az az én világom; 
lluskámnak csókja jut eszembe, 
Ha a füstölt sertéskolbászt látom! 

Vörösmarty Mihály vőlegény. Belép az ebédlőbe, ahol rengetegen várnak az 
ebédre. Meglátja a tömegben Laurát. Odamegy hozzá és megkérdezi: 
Hová merült el szép szemed világa? 
Mi az, mit kétes távolban keres? 
Talán egy helyet figyelsz, de hiába, 
Vagy azt nézed, hogy jön-e a leves? 

Tán az éhségnek éjszín fátyolában 
Csirkepaprikás réme jár feléd, 
Vagy kételkedsz az itt ülők szavában, 
Kik foglalták az asztalok felét? 

És végül az egyszerű hallgató. Műkedvelő költő és versfaragó. Miután hosszas 
várakozás után leül, elkezd kínrímelni: 

Befejeződött az óra, 
S mi rohanunk a menzára, 
Kedves komám, jöszte, jöszte; 
Vár a finom kelkápöszte. 

Félig van a lapos tenyér, 
Mellette egy szelet kenyér. 
Pohár tele langyos vezzel, 
Gyere, komám, lakj jól ezzel! 
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A IV. éves gépészmérnökhallgatókat különös szerencse érte. Ilyes
mi még nem fordult elő a mérnökképzés történetében: A mérnöki tudo
mányok elsajátítása közben ugyanis megtanulhatnak egy különálló 
szakmát, az akrobata és zsonglőr tudományok mesterségét. Nagy előnye 
ennek az oktatásnak az, hogy a műszaki képzéssel párhuzamosan folyik 
és semmiféle többletidőt nem kíván. 

De ismerkedjünk meg az oktatással közelebbről, s ebből a célból 
nyissunk be kedden délelőtt 11 óra körül a VI. sz. előadóba, ahol a IV. 
éves gépészek akrobata, zsonglőr és gyártástechnológia órája van. Az 
előadó jobbkezével az előredőlni akaró katedrát ellensúlyozza, ballábá
val a lezuhanó táblát támasztja alá, ezalatt jobbkezével a magyar ipart 
ostorozza. 

A teremben hosszú padsorok lebegnek, ha valaki egy kicsit is ért a 
mechanikához, könnyen megállapíthatja, hogy a padok olyan kéttáma
szú konzolos tartók, amelyeknél a leülés pillanatában — a műszaki cso
port karbantartásának hiányosságából — egy támasztó erő megszűnik 
működni s a leülő test a rá ható nyomatékok következtében előre esik. 
De mégsem esik előre, és ez benne az akrobatika, a hallgató ugyanis 
ösztönösen kiegyensúlyozza magát s emellett kollektív munkát is végez, 
mert az előtte lévő padsor gyengébb képességű akrobatáit is támogat
nia kell. 

A zsonglőrség ezután már magától értetődő, ha arra gondolunk, 
hogy ezen mutatványok állandó végzése közben jegyezni kell az előadá
sodat és rajzolni kell a táblára felkerülő ábrákat. 

Már csak egyetlen kérést terjesztünk a műszaki csoporthoz, szedje
nek ki a székeikből és asztalukból két-két egy síkban lévő lábat. Ilyen 
munkakörülmények között próbálják meg munkájuk elvégzését, csupán 
egy műszak alatt. Ha nagyon kényelmetlen lesz, rakják vissza a szóban
forgó lábakat, de előbb csavaroztassák le a mi padjaink lábait is. 

ELMÉLKEDÉS AZ ABLAKBAN. 
Már régen feltűnt nekem, hogy a Diós

győr felé pöfögő szerelvényeket több 
mozdony húzza. Többször láttam, hogy 
két nagy mozdony mellett még ott füs
tölt egy kicsi is. A két nagyot megértem, 
de minek ott a harmadik? Talán úgy 
vannak: had tanuljon a kicsi! vagy talán 

azért, hogy míg a két nagy mozdony 
erőlködik, addig a kicsi füstöljön?! 

MŰSZAKI FAVICC. 
Két szövetelem beszélget. 
Ferrit (a perlithez): Nézd, milyen jó) 

olvad az a nyavalyás öntöttvas. 
Feriit: Hja, könnyű neki, eutektiku-

mot végzett! 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

a Miskolci Rákosi Mátyás Nehézipar i Műszaki Egye tem Rektor i H iva ta l ának egyik 
reprezenta t ív helyiségében tar to t t I II . Örökösödési ülésről. 1956. II. 10-én 18,50-től 
végkimerülésig. Je len v a n n a k : Sokan és mások. Elnök: Nincs. Jegyző: Én. Tárgy : 
ö rökösödés , min t olyan, á l ta lában és egyál talán. Előadó: dr. Schand l Vilmosné, 
min t a t á rgy égi sz ikrá jának k ipat tantó ja . Magas színvonalú előadói beszédében 
azon aggoda lmának ad kifejezést, hogy nincs apropó, mer t III . 15-e nem fogad
ta tot t el. 

Hozzászólás: Keszler József t i tkár elvtárs , mint az égi szikra tüzének lelkes szitója 
azon vé leményének ad kifejezést, hogy apropó nélkül is lehet p roduká ln i ad hoc. 
Egyetér t : Mindenki . 
Előadó (mint fent): Kifejti, hogy nem látja t isztán a gazdasági profilt, amin én 
egyál ta lán nem csodálkozom, mert én sem lá t t am még. Ezek u tán a külföldet kép
viselő e lv tá r sunk a műsor vörös fonalát végig húz ta előt tünk, a láhúzva azt a lénye
get, amely szerint ezen fonal nem ej tendő el, mer t ebben az esetben a műso r 
elveszti eredet i jellegét, célját éspedig nem fogunk örökölni semmit s ekkor nincs 
é r t e lme az egésznek. Hozzászólt még a gazdasági proli ihoz is. Ügy vélte, hogy okos 
dolog előre inni a medve bőrére, mer t ha bőr nem is lesz, inni azért nem árt . 
Ezek u tán többrendbel i hozzá-, mel lé- és utánszólás után azon egyhangú vé lemény 
a lakul t ki, hogy rögzítsük a műsort , men jünk rá, egyrészt nehogy el tudjon sza
ladni, másrészt, pedig m á s r a úgy sem t u d n á n k menni . A konkré t megbeszélés során 
mindenk i fel tár ta a sötét pontokat . Itt többek között kiderül t , hogy a színjátszás 
sötét pontot je lent az előbb emlí tet t vörös fonálban. Ettől függetlenül megál lapí t 
tatot t , hogy egy vezérlő gondolat e lül te tése fo lyamán ezen pon t ra is fény derül . 
Aggályok: 1. Borsodi Örökségünk hol késel az éji homályban, ha mi nem köt jük 
m a g u n k a t hozzá. 2. Ez provincial izmus és nem megy, csak ha színt ke resünk és 
egy á l ta lam nem ismert mondai a lak ágyába szorít juk. 3. A szabadságunk, mint 
vezérlő gondolat, olyan bő, hogy külföldi vé lemény szerint nem javasolható . 4. 
Valami okos dolognak kell lennie , mer t azért a hal lgatók is megnézik a műsor t . 
5. Mi legyen a vezérlő gondolat? 6. Nincs vezérlő gondolat. 7. M á r van vezérlő 
gondolat, de valami enyhe roman t ikus s t ichhel kel lene megfogalmazni. Ebben m a 
rad tunk . 8. Megért i -e az ifjúság, hogy az öröklés, mint tény. fennáll , ha nem is mi, 
d e mások (pl. Benjámin) m á r örököltek. 

I t t a jegyző anyagkuta tás i célzattal el távozási engedélyt kér t az ülés elnökétől 
Szavazás u t á n megál lapí tha tó , hogy az ülés egyhangúlag hozzájárul t a jegyző A-.' 
idejű távollétéhez. A jegyző megköszönte a beléje helyezett bizaimat és lelépeti 
2 A - t időre. 

Amikor a jegyző visszatért éppen a hazai ipar ápolásán fáradoztak. Fe lmerül t az 
a javaslat , hogy a korea iaka t csiszolni kel l (négy ékes megmunká l á s , a jegyző 
megjegyzése), és ők é lhe tnének az egzot ikum varázsával . Ezek u tán mér legre 
te t ték Török Erzsit és az Állami Népi Együt tes egyik férfi szólóénekesét, hogy 
ünnepélyesebbé tegyék a reprezentációt . Itt egy ünnepélyes pi l lanat ig mélységes 
csendbe burkolóztak az ülés tagjai, aminek az volt az oka, hogy Béda Gyula , 
korunk és a műszaki tudományok nagy aspi ránsa , végigvonult a folyosón, bámu
la t ramél tó fütyüléssel. A m u n k á t folytatva, az ülés azzal a problémával foglalko
zott, hogy nincsenek nők. Ezzel nem ér te t t mindenk i egyet, én sem. Bőven vannak , 
sőt túl bőven. 

Rövid eszmecsere u tán az elnök megál lapí to t ta , hogy hasznos munká t végez tünk 
és azon r eményének adott kifejezést, hogy h a m a r o s a n meg ta r t ha t j uk a IV. ö r ö 
kösödési ülést is. Végezetül a jegyző megköszönte a belehelyezett bizalmat és fel
kér te az ülés tagjait, hogy a jegyzőkönyvet ír ják alá. 

(I'. H.) 
az iKésen jelenlevők 

sokan és másoi 

III. sz. melléklet a „HÜZÓTÜSKE 1956"-hoz 

Árta t l an kis ga lambfehér rajzlap fek
szik az asztalon, ra j ta kusza fekete vo
na lak : egyenesek, körívek, á tha tások . . . 
Asztal előtt ál l az Elsőéves Hallgató, két 
kezét há tamögöt t összekulcsolja, jobbjá
val izgatot tan szorongatja ba l csuklóját , 
nyugta lan t ek in te te hol a ra jz lapra pil
lant , hol a t anársegédre síklik, aki most 
itt ül, min t a tanszék megtestesí tője , 
idejött, hogy ítéljen eleven rostélyfelü-
leteket és hol takat , s ó rá jának nem lesz 
vége . . . 

SZŐRÖZ A TANSZÉK... »Ez it ten 
mi, ké rem? Ez a kon tú r ott nem lát
ha tó . . . Ezt az élt nem lehet látni , lát ja 
kérem?« Az Elsőéves Hallgató é rdek
lődő arccal közelebb hajol, próbál olyan 
ér te lmes képet vágni , amilyet csak tud. 
Bizonygatja, hogy igenis, ő látja, hogy 
nem lehet látni , persze, hogy látja, pe 
dig dehogy látja, n e m is azt nézi, ha
n e m azt a csövet, amiről tudja, hogy 
soha az é le tben nem fog benne olaj 
folyni, m e r t a belső á tmérője 3 mm-re l 
nagyobb a külsőnél. Oh, csak ezt ne ve
gyék észre! 

SZŐRÖZ A TANSZÉK ... »Ez itt mi 
csoda? Kérem, itt lekerekí tés van, 1,5 
mm-es sugár! Ez az á tha tá s nem ilyen! 
Hogyan szerkesztet te? . . . Ügy? Akkor 
nem csinál ta pontosan! . . . Ez a nyil 
hogy néz ki? Kérem, ilyen nyilat leg
u tóbb a folyosó s a r k á n l á t t am »Fűsze-
resbolt« fel írással ." Piros ceruzával 
szabvány-nyi la t rajzol. De mekkorá t ! 
»Ezt a kótasegédvonala t miért húzta 
tovább 2 mm-re l , ez sok, elég 0,5 mm.« 
Áthúzza pirossal a felesleges vona lda ra 
bot. Háromszor is, jó vastagon. Az Első
éves Hal lgató összeszorítja szájaszélét 
és nyug ta lanu l hol egyik, hol másik lá
b á r a áll. Mint a gólya. 

SZŐRÖZ A TANSZÉK.. . » Innen 
hiányzik egy háromszög! Kérem, mit 
képzel maga, mi viccből rajzolunk há 
romszögeke t?" Ha t a lmas kérdőjeleket 
vés az áb r a kellős közepébe. Az Első
éves Hallgató szinte hal lani véli, hogyan 
zokog fel a papiros, mikor ha t tyúfehér 
lágy tes tébe du rván belehasí t a vörös 
irón. Szere tné megfogni a mindenha tó 
Tanszék kezét, szere tne sikoltani , hogy 
ne, ne, ne bán tsa ! De szó n e m jön a j 
kára , csak áll némán, de rmed ten a 
Tanszék előtt. 

SZŐRÖZ A TANSZÉK .. . Kegyet len 
arccal hajol a rajz fölé, kéjesen nyújt ja 
előre kezét, hogy ismét lecsaphasson a 
piros ceruzával . A rajzlap pedig csak 
fekszik fedetlenül, kiszolgál tatva a T a n 
szék kénye-kedvének , profil jába omlik 
kusza hollótus haja, szép fekete csap
ágy szemeit szemérmesen lesüti és szé
gyenlősen elpirul. Lassan m á r több lesz 
ra j ta a piros vonal, min t a fekete. Csú
nya vörös ráncok húzódnak, sima fehér 
lapján, szinte azt h inné az ember, hogy 
ő sir, pedig csak a szék nyikorog . . . 

SZŐRÖZ A TANSZÉK . . . »Ez a szám 
nem szabványos . . .« Fel í r egy szabvá
nyos kettest . Éppen a rajzlap közepére, 
m in tha máshol n e m lenne h e l y e . . . »A 
bal alsó sarok, kérem, üres, oda miér t 
nem rajzolt va lamit , mondjuk . . . mond
juk . . . egy biztosító a l á t é t e t . . . nem, azt 
nem, de mondjuk egy M6-os csavar
anyát — egy a t ízben . . . az még nyu
godtan elfért volna . . .« 



SZŐRÖZ A TANSZÉK .. . ^Rendetlen 
az írása, kérem. Az »a« betűk olyan so
ványak, mintha ők is a menzán étkez
nének. A »k« és »t« betűk úgy dülön
gélnek, mintha nem is tussal, de 
legalábbis francia pezsgővel húzta volna 
ki! Ennek, kérem, 75" alatt kell dűlni. 
Ez itt legalább 80". . . még árnyékban 
is . ..« Szép egyenes betűket rajzol fel. . . 
pirossal. . . egy bika megvadulna tőle. 
Az Elsőéves Hallgató csak áll mozdulat
lanul. "Látja, így kell, ké rem. . . Itt 
egyenes . . .« 

Az Elsőéves Hallgató most közelebb 
hajol. Piros karikák táncolnak szeme 
előtt, rémülten kapaszkodik meg az asz
tal szélében. Csak most veszi észre . . . 
nem akar hinni a szemének .. . De nem 
csal a szeme . . . Igen, már emlékszik 
is . . . Tegnap este a fémgyűjtés jelentő
ségéről beszélgettek rajzolás közben. És 
ime, a figyelmetlenség eredménye1: a 

"Hatlapfejű fényes anya« helyett a kö
vetkező felírás éktelenkedik a cikklista 
harmadik sorában: "Gyűjtsd a vasat és 
a fémet!« Szentséges ég! Csak ezt észre 
ne vegye! De j a j . . . máris arrafelé kú
szik a kegyetlen piros ceruza. Felszalad 
a szigorú szemöldök . . . Oh most . . . most 
böki le a ceruzát, éppen a mondat kö
zepére. .. Az Elsőéves Hallgató elsápad... 
reszketni kezd . . . s már hallja is a fe
lelősségrevonó szavakat: "Ez itten mi?" 
Köszörüli a torkát. . . válaszolni akar, 
de hang nem jön ki belőle . . . Forog 
vele az egész terem, az asztal, a rajzlap. 
Oh, ilyen végzetes baklövést csinálni 
egy rajzon! A tanársegéd szigorú arccal 
néz rá. "Kérem, miféle buta vicc ez? 
Mióta húzzuk le a »t« alsó szárát a vo
nalig? . . . Ezeket még javítsa ki, kérem, 
aztán adja be. Azt a kis pirosat meg 
igazán ki lehet radírozni.. .« 
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„A PÁLYATÉVESZTETT" 
tDr. Kármán Fanni Lajosniányal) 
Eredetileg orvosnak készült. Első 

év után idegen Nyelvek "Főislfcoliáíjár̂  
alkart menni. iHanmadéves gépész
mer nökh a:l 1 ga t ó fkonáb a n többek kö
zött fíéoé&zimérnők is akart lenni. 
Ezen kívül több piálva tetszett .neki. 
így ol. sokat emlegette a színészi, 
újságírói és ügyvédi pályát. Jelenleg 
tehetséges fotó- és inádfióriüorier, vi
szont a közeljövőben íróvá keneti ki 
maigiát. SzárnyiprábiállgaíásíaS a HÜ2Ö-
TOSKE-ben is észrevehetőik. Az élet 
hosszú, a 'hős pedig fiatal. 'Lehet be-
lÖle atomfizikus, sarlklkuíaíó vagv 
hadvezér. De az is lehet, hogy egé
szen ió gépészmérnök 'Valiik m;ii d 
belőle. 

„A KÖLTŐ" 
(Szaladgál Béla) 

Költői tevékenységét az I. sz. Diák
otthon első emeletén fejti ki reggel 
7 óra .körül. A ['költői ihlet 3/*7-kor 
kiragadia ágyából és 7 óra 1 Dere
kor már kedvenc kötteménvei között 
laláJii'uk, amelyből idézünk /néhány 

— — címet: „Én a Kazár rokona vagyok". 
..Kinek nevezzelek". .,.A későnkelők" 

(rövid utijegyzet) stb. Kritikai körakiben a ..zöldlábú elvtárs" iköMői 
álnéven vált 'ismertté. Elmélyedt kutatómunkát végez a szekrényeik 
tetején és a szobák más zugaiban, valamint .az ágyaik rend;ében. 
Kutatásainak eredményért a s<Ziál>lóigazgatók rendszeresen közilik. 
Most dolgozik nagyarányú tudományos munkáján, amelynek; célja 
a diákszállók rendszabályait 82 pontra kibővíteni. Tevékenységének 
mozgató rugója az -j titkos cél. hogy diákotthon igazgató legyen. 
A ., S zé tosztó B'izot tsá gok'' mii nkiála befejezése óta bú síkom 11 r. 

„ A S Z E N D E " 
«#£.'..' -,y v (Szepetőílem Gyöngy) 

p F • • • : 1 Szívét még nem iáría át Ámor 
ij | | mérges nvlla. iRalizolá&kor a legválsá-
1 • ¥ gosaíbb püDIana tóikban csak ennyi t 
*§4» . €, mond: Az annya iórnindeni t ! — Utána 
':i gk dpK v bü'nlbocsiánatot tart . Nagy skót. [Ma-

tvóföld l eg taka rékosabb embere. Ha 
y '•-*•"' 1 ""•-.., teát iszik, inem tesz bele cukrot, csu-

r. -*-*̂ r-* / nán Icavanással édesíti. Ami'kor lép-
i>v j/f í csőn ímegv. .a térdét nem hajlítja be. 
1 \P\pl y Ii'iLTV ne kooiéik a n a d r á g j a . Minden 

\ "" ^-Js-É,'' holim'ii'án 'látható a monogramm: P. 
Gy, Ujabban a homlokára is ráírta. 

' ,, , i -'•"* •'''.•"' nehogy elveszítse a feiét. Nem iszik. 
' f\ %*̂ ., .••" nem dohiánvzik, nőik után nem iár. 
; "- '%-. -- egyszóval: rniníaíféri-jelölí. A lá-

I \^/ nyos mamák figyelmébe ajánljuk. 

V. ÉVES 

?[/. 

• ' 

„A HANYAG" ; £áL Agm 
(Deszarkamzator Gyoro) 

Dúsan növő' szakállát családi és ' 
sátoros iinineoe'k előtt borotwáMa. 
Zsebei kéthetes időszaikonkénií jobb és balol-dalon periodirkusan sza
kadnak le. Kabátján gombok helyett biztosítótű' a rendszeresített 
ziárótag. melegítői, mint általános éjjeli-nappali ruhadarabot új 
divatként hordja. C'Pü'kréjntalka.rékossiáeií versenyben va-n. Szöptem-
bertől februáriig fél dobozzal 'hasánál el' a:ktatás;kakarb'aniartási cé
lokra. Szekrényében a kenyér és szappan; a zsír és a borotvakész
let; a tisztaság különböző fokán lévő ingekkel él együtt. 

„;T<5Í(J = nem szabad kihagyni 3S 

TÍPUSOK 

l l F - A J : 

' f 

„A SZESZES" 
(Liternyi Piaista) 
E ielzö még középiskolában ragadt 

rá. Az ..ivászat érdemes mestere" cí
met lOedig eov kohiászlbálon érdemel
te meg. amikor minden kohász ba
rátját ,az asztal alá itta. Még a lteig-
iobb ivótársal is elrémülve hallják, 
amikor hazafias népírontiagi neklbuz-
dfulással. szerény 'mély hangon od.aszól 
a .pincérnek: ..Kérek még egy korsó 
rumot!" A jelenlevők rendszerint ke
resztet -vetnek, amikor a nagv űrtar
talmú, tömény szesszel tele edény .má
sodperceik alatt ikiürül. Egerben nem
hogy pince, de még hordó sincs, 
amelyből Ő ne ivott volna. Ujabban 
kissé hanyatlik, s ígv sok kohász ba
rát i a megközelítette őt. Megfelelő 
edzéssel azonban újra az élvonalba 
küzdhet! magái. 

„A PRECÍZ" 
(Maharasojoros Lászlóén") 
A szorgalom és pontosság minta

képe. Reggeltől estig itamul és umég ----"M^' 
vasárnan is „jegyzetel". Több kötet
re rúgó. enci'klopedi'kus [jellegű jegy
zeteibe mindent La; egyez. Füzeteiben 
az előadás képlete;. ábrái, viccei 
mellett az is megtaláilbíitó, ki mi
kor nem ílgyelt és pl. hogy Snsi nnükor akart kis egeret fogni. 
Lbéd uián Ö perccel már a ;ancsoportban ül. Zsebéből madzagon 
lógó kulcs.)t vesz elő. kinyit vele egv Fiótoot. Lo'.iől előszed három 
kulcsot, amelyekkel további három fiókot nyit ki. Kikeresi feljegy
zéseinek összefogkalö katalógusát, kiválasztja ;i megfelelő iegyztetet 
és .fellapozza. A füzetben ez áll: .,1952. XI. 20. 3 db. rajzszegei r.d-
fam A. J.-nek." ..Visszabozíta 1953. XI. 22. 10 órakor." „1952. XI. 
30. ,11 órakor tízperc tizenöt percig tartott. Öt percig hazagondol-
tarn," Bead itt feladatai közül a legrövidebb 80 aldad'. Az illetékes 
tanszék javítiás (111. 'továbbiképzés) céilából 20 oMalra adia iki 
egy-egy tanársegédnek. Negyedéven már színiházbérletet is váltóit. 

„ A H Ö S S Z E R E L M E S " 

(Kis Gáimor) 

Jellemzőié: minden nőbe sze" 
relmes. akivel tíz .percnél to
vább beszél. Az egyetemen már 
az összes leányba szerelmes 

volt. Jelenleg a Vámos Ilonka első osztályát ipatamálja. Évfolyam-
bálok előtt több tucatnyi meghívót 
küld különböző korú és minőségű 
hölgyeknefk. Időnkint céltalanul bo-
lyong a városban, il-lyestikor cigaret
tázik, hogy férfiasabbnak lássék és 
J!>bban te>sék a leánvoknak. Boilyon- f :;h "x-
gásai (közben sok leánnyal beszél és / X ^ 
néhányat hazakísér. A szerelmi val- / 
lomás'ig 'sohesem int el. mert már eb- /zr.— -"•.*;-_.... \ 
hez bátortalan. Ettől függetlenül fe;- : ,t ' . ' g . ,m 
íődiőlkiápes. M'ár láttáik öt a Széchenyi *"* • • s ^ 
utcán kar .infogva e g v leánnyal . 

„ S T U D E N T W I T H B I G 
P I C T U R E " (Sir L. Cli. Dr. Key) 

öltözéke elegáns, tartása előkelő, modora leereszkedő, megjelené
se elbűvölő, sikere (egy-két 'tanszék kivételével) óriási. Általános 
műveltsége, olvasottsága — salját bevallása szerint — magasabb, 
mint a sokévi átlag. Az idegen szavak tudora: a legközismertebb 
operaáriáik dúdoló dalnoka.. Golyóscsapágygyártiásban el nem ismeri 
szaktekintély. Ezzel szemben iólsikerütt karikatúrái a HCZÚTl'SKL-
ben élvezhetők. 

3* 
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Nyári vándorlásbúi 
Üjra visszajöttem, 
Visszahúz a szívem 
Oda, hol születtem. 

Megy ám itt a munkai 
Zúg a gép mellettem. 
Nicsak, ni! Most látom: 
Halhatatlan lettem. 

Üj fákat ültetnek 
Az út mentén végig! 
Nőjetek, ifjú fák! 
Nőjetek az égig! 

Szép új kéményünkre 
Méltán vagyok büszke, 
Hej, hogyha már Pestig 
Látszanék a füstje! 

Í6vya = unaloműző kartonlapok 37 

HÚiákszerelevn dalban elbeszélőé 

VALLOMÁS: 

ERZSIKÉNEK 

Ma ismertem meg Erzsikét, 
Néki írem e versikét. 
És ki is mondom kereken, 
Hogy halálosan szeretem. 

Zöldéi a fű és hajt a nád, 
Napozni látom nagymamát; 
Tavasz van! — majdnem szétesem, 
Szerelmes vagyok rémesen, 
Ugye meghallgat édesem? 

Magához száll a sóhajom, 
Nincs nékem semmi óhajom, 
Csak bánat dúlja lelkemet, 
A keserűség eltemet, 
Mert érzem, Maga nem szeret. 

Szeressen kissé engemet, 
Akkor tovább nem szenvedek, 
S bár arcom könnyek öntözik, 
Szívembe öröm költözik, 
Lelkem jókedvbe öltözik. 

Bízom Magában Erzsike, 
Meghatja ez a versike! 
Bennem ég a nagy szerelem, 
Remény duzzasztja kebelem, 
Ezzel bezárom levelem . . . 

CSALÓDÁS: 
MEGÖLÖM . . . 

Sajog bennem a fájdalom, 
Tehozzád írom bájdalom, 
Hogy lásd Te is a kínomat, 
Amikor ássák a síromat. 

A hűtlenséged még ma fáj, 
Szívem nélküled néma táj; 
Ha kinyitom az ablakom, 
A szél zúgását hallgatom, 
Bánatom azzal altatom. 

Nem vagyok még csak iskolás, 
Tanulok, mint a vízfolyás, 
De mihelyt itt az alkalom, 
Ütni fog jobb s a balkarom 
És Brixol Lalit felfalom. 

Legyek lábtörlőd kedvesem, 
Járjak rongyokban, tetvesen, 
Húsomba vájjon tíz köröm 
És ne maradjak kő-kövön, 
De Brixol Lalit lelövöm. 

Elvitted tőlem álmaim, 
Lelkem bűvös, bús árnyain 
Nincs már jókedv és nincs öröm. 
De te sem maradsz kő-kövön, 
Ha Brixol Lalit megölöm. 

BOCSÁSS MEG, JANIKÁM . . . 

KIBÉKÜLÉS 

Hibás voltam, én belátom, 
Brixol Lali a barátom 
Eljött hozzánk hébe-hóba, 
Alig álltam véle szóba, 
De megcsókolt az ajtóba'. 

Ne haragudj édesem, 
Én szeretlek rémesen, 
Mindig csak rád gondolok, 
Majd mindent megfontolok 
De itthon van sok dolog. 
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Magunkat mért kínoznánk 
Gyere majd el mihozzánk, 
Sütök neked kalácsot, 
Verd meg Lalit, ha látod, 
Maradok hű barátod. 

Most bezárom levelem, 
Éljen hát a szerelem! 
Én írtam e versikét, 
Sokszor csókol Erzsikéd. 

LELKI VÁLSÁG 

ECCSÜ: A SZEGÉNY KÖLTŐ 

Eltelik egy emberöltő, 
Nyomorog a szegény költő, 
Csak írja a verseket, 
Csak írja a verseket. 

Tele van vad szenvedéllyel, 
Könnyes szemmel szenved éjjel. 
És nem érti senki meg, 
És nem érti senki meg! 

ISTEN VELED! ÜJ SZERELEM 

Nem én voltam hozzád durva, 
Te voltál egy kissé furcsa, 
Átejtettél engemet. 
Te voltál a boldogságom, 
Madár dalolt minden ágon, 
Rózsás volt a kertetek. 

JULISKÁNAK 

Megleltem az élet kulcsát, 
Mert megláttam tegnap Julcsát, 
Ki is mondom kereken, 
Halálosan szeretem . . . 

Most már minden késő, késő, 
Mert szívemben váj a véső, 
Mint a fában jár a szú. 
Szép szerelmem, fúr a válás, 
Ámbár másnál már a szállás 
Bennem él a méla bú. 

Álmomban Lalit lelőttem, 
Te zokogtál én előttem, 
S ő ott feküdt véresen. 
Elbúcsúzom most tetőled, 
Nem kell már a csókelőleg; 
Isten véled édesem! 

És itt minden kezdődik elölről. 
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PMOiFOK A atA»YvA«(Ö>X, 
BÁLINT . . . (Miután a tábla vésze

sen imbolyog): Mindjárt a fejemre bo
rul. (Elgondolkozva.) De van remény, 
hogy félév múlva megjavítják, tegnap a 
gondnokság megígérte. (Erőlködve húz-
zx a táblát lefelé). Ha eddig nem 'kap
tam sérvet, akkor most biztos kapok. 
Közép-Európa legkorszerűbb egyetemén 
nem mozog a tábla! 

BITVAI: . . . Nem merem a táblát le
húzni, ímerit akkor elmarad a következő 
órám. 

BORBÉLY . .. (ír és a táblába bevert 
szög felhasítja a kezét): 'stenit, már az 
ember testi épsége sincs biztonságban 
emellett a tábla mellett! 

GÁSPÁR . . . (nézegeti a táblát, mert 
nem mozdul, majd észreveszi a drótkö
telet, amely el van szakadva): Kérem-
szépen, már tudnak olyan drótkötelet 
készíteni, amelyikkel egész csatahajót 
el lehet húzni, miért nem tudnak ide 
egy olyat szerelni? 

KORDOSS . . . (Nagyot sóhajt, majd 
teljes súlyával ránehezedik a tábla fo
gantyújára, de az nem mozdul.) ... 
(Nem szól semmit, csak lemondóan le
gyint). 

LANCSARICS ...(a tábla egy durra
nás után megalkad): Nem baj kérem. 
egyszer majd csak leesik. 

NAGY ELEMÉR . . . (a le nem húz
ható tábla aljára egy nehéz egyenletet 
ír, majd megnyugtatja a hallgatóságot): 
. . . a következő sor könnyebb lesz! (A 
hallgatóság felsóhajt — erre újra meg
szólal). Nem maguknak, hanem nekem, 
mert neim kell majd úgy ágaskodni! 

PETRICH (a rosszul festett táblává 
akar írni, de a kréta nem fog): Ez a 
tábla nem tábla, ez a kréta nem kréita, 
az önök szeme pedig romlik! (A sarok
ba vágja a krétát.) 

SCHEY (rángatja a táblát, de nem 
jön le): Ezt csak valami madzag tart
ja?! (NyújtózWodva ír.) De mit csinál 
az, aki alacsonyabb nálam? 

SOMODI: Ja, kérem, a tábla egy 
mechanikai szerkezet. Tudvalévő, hogy 
a suszternek jó cipője, a szabónak jó ru
hája ugyebár nincs, itt pedig kérem 
rengeteg mérnök van az egyetemen. 

URAY .. . (Ráncigálja a táblát. Egy 
hallgató kimegy segíteni, egyszercsak a 
tábla megszalad, mindketten elugranak. 
Vray kajánul mosolyog): Mondja, maga 
is a családfáját félti? (Kis idő múlva a 
lógó táblát vizsgálva.) Ez remélem 
clyan, mint az ökörfarka, hogy lóg, lóg, 
de nem esik le. 

ZORKÖCZY: Lehet egyáltalán moz
gatni ezt a táblát? 

TÍZPARANCSOLAT 
Kezdetben vata -a IközJér/vonal s arra teremte Ciépraiz szerint éljenek. Megszólal ekkor az úr 

az úr az eget, a itöldet és a GéDraiz ü'I-t. Te- és kinvilvánitá az .MNOSZ 10 parancsolatát. 
remíe még hozziá egvetemistiá'kat. Ihogv azdk a amely megtalálható a Gépelemek tanszéken. 

1. Forgassátok a Géprajz H-t! 
2. Szeresd felebarátodat és székére rajzszöget az ő hegyével felfelé ne tégy, 

mert ellopják onnan, és jaj annak, aki rajzszög nélkül rajzol! 
3- Minden rajzeszközt használj, de egyet, a betűsablont ne érintsd! 
4. Felebarátod, vagy Pálfia rajzát 1 az l-ben lekópálni ne kívánd! 
5. Tisztátalan kézzel a rajzlaphoz ne nyúlj, úgyis bepiszkolódott az már 

a papírboltban! 
6. Az asztalra tust, lekvároskenyeret és csizmát ne tégy, mert hogy jönnek ezek 

az asztalra? 
7. A szabvány hetes szárát ne húzd át, hogy hosszú életű lehess az egyetemen! 
il. Pauszról olyan tvsfoltot, mely a másik oldalon vala, kivakarni ne próbálj! 
9. A rajzot olyan sorrendben húzd ki, ahogy az meg vagyon írva a Gépelemek 

tanszéke hirdető tábláján és más Vörös könyvekben. 
10. Ha az elmaradt rajz beadására dékáni engedélyt kérsz, igazat és helyesen írj, 

(mert az csak 5 Ft-ba kerül) és akkor meghallgattatik kérésed! 
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A 
TERMELÉS! GYAKORLATOKAT KÉSZÍTETTÉK 

(KIVONATOK PRAXI-JEGYZÖKÖNYVEKBÖL) 

(« - «>) 

A) KOHÁSZOK 
A MANNESMANN-FÉLE 
CSŐGYÁRTÁSNÁL: 
— Az anyag két fő és egy segédhen

ger között harmonikusan hajtogatva ki
lágyul és szinte rápréselődik a tüskére. 

— Egy kirnerrel lyukat fúrnak bele 
(már mint az anyagba), hogy központo
sán fusson a mangánfejre. 

AZ ECHARDT-FÉLE 
CSŐTOLÓPADRÓL: 
. . . 200 légkörrel 500 t erővel nyomja 

a tüskét az anyagba. Az anyag folyását 
75 atmoszféra víz nyomással akadályoz
zák meg. 

MOZOG VAGY NEM MOZOG: 
— A munkadarabot és a kés mozgá

sát figyelve, a munkadarab forog; ez 
álló mozgás . . . 

A TAPINTÓ METAMORFÓZISA: 
— A felületen egy letapogató gyé

mántkúpos (peck, kúp) végét csúsztat
juk végig. A tapintó süllyedése és emel
kedése váltakozó árammá alakul . . . 

HÁNYADRENDÜ VAJON A TÉR? 
— A köszörűkő mozgatása három di

menzióban történik, azonfelül két egy
másra merőleges függőleges és merőle
ges síkban is elforgatható . . . 

HOGYAN KÉSZÜL 
A FORGÁCSOLÓ SZERSZÁM? 
— A nyers munkadarab alakja a kü

lönféle szerszámgépeken végzett meg
munkálás alatt fokozatosan megválto
zik és így alkalmassá válik a terme
lésben . . . 

A CSŐGYÁR 
TERMELÉKENYSÉGÉRŐL: 
Az üzem napi teljesítménye 1200 db 

cső. A magyar—brazil mérkőzés alkal
mával tartott műszakon 1600 db csövet 
gyártottak. 

A FÉMTUSKÖK HEVÍTÉSÉRŐL: 
A tuskókat gáztüzelésű kemencékben 

hevítik, a kemencék olajfűtésűek. 
A FÓLIA HENGERDÉRŐL: 
— Tulajdonképpen semmiben sem kü

lönbözik az aluminiumhengerléstől, itt 
is hengerrel hengerelnek. 

NAGYOBB REPEDÉST SZEMMEL, 
KISEBBEKET SZEMTELENÜL: 
— A csapágyak anyagán repedések 

nem engedhetők meg. Ezt szabad szem
mel ellenőrizték. Szerintem sokkal he-
jesebb (így írta!) lenne az etalon hasz
nálata. Ezt egyébként többször is aján
lottam . . . 

A BELSŐ ANYAGMOZGATÁS 
LÓERŐJÉRŐL: 
— Én helytelenítem az üzemen belül 

a lovasfcgattal történő anyagmozgatást. 
Egyrészt nem gazdaságos, másrészt ki
mondottan hátrányos. A mozgatásra 
ugyanis egyébként is oly kevés hely áll 
rendelkezésre, hogy egy-egy fogat tél

iesen elrekesztheti a forgalmat s ezért 
sok helyen lehetetlenné teszi még a 
személyek közlekedését is. Mind 
amellett még nem is túlzottan bizton
ságos, hiszen sohasem lehet tudni, 
hogy az alkalmazott ló nem ha
mis-e? . . . 

B) GÉPÉSZEK 

taxta — 2 ujjas zakó ti 

/"ÖLGY, SKATULYÁK, ÁLLVÁNY, ÁROK,,, 

/ Engedj meg egy axiómát: 
/ Nem lehet egy nyugodt órád, 

/ S tapasztalataid gyérek, 
Míg Dudujkát meg nem nézed. 
Miskolc város az a bázis, 
Melyből indulsz, s itt vagy máris. 
Leggyorsabban busszal éred 
Ezt a kormos dombvidéket. . . 
S nehogy téged meg kár érjen, 

Hallgasd figyelmeztetésem: 
Egy busz űrtartalma csekély. 
Kiírják, hogy negyven személy. 
Ámde télen hetvenhárom, 
S vígan befér nyolcvan nyáron. 
Éppen ezért az a gúnya, 
Mit magadra öltsz az útra, 
Legyen használt, rosszabb holmi... 
S cipődet kár kipucolni. 
Hogyha buszra nincsen pénzed, 
Mondok más lehetőséget: 
Jöhetsz villamoson, gyalog. 

Jó, ha tanácsom fogadod: 
Villamosra akkor szállj csak. 
Hogyha: vagy nem bírja lábad, 
Vagy ha időd tenger-sok van . . . 
Egyébként jöjj gyalogosan. 
Völgy, skatulyák, állvány, árok . . . 
Jó helyt jársz, ha ezt találod. 
Kövér fűvel áldott a táj. . . 
Tehén legel, disznó s juh-nyáj. 
Es mert mocsár volt itt hajdan, 
Hogyha jő az alkony halkan, 
Az elnémult vidék felett 

. . . Visszatérő lidérc lebeg. 
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Mi lehet a ponyva 
alatt? Ez a kérdés foglal
koztatta a II. sz. Mech. 
techn. tanszék oktatóit 
1954 XI. 27-én, amikor a 
jólíűtött tanszéki helyi
ségben az ablakokhoz 
gyülekezve, lenéztek a fő
porta előtt álló 10 tonnás 
Wickmann-teherkocsi ha
talmas pótkocsiján pony
vával letakart vala
milyen gépre. Kint eső 
szemerkélt, szél fújt. hi
deg volt és egy u-vas-
tagságú sárréteg borította 
a terepet. 

De vajon melyik tanszék
nek jött? Biztos a gyűjtö
gető Gépüzemtani tan
széknek jött — vágta el 
valaki a találgatást. De 
hová teszik? Hisz' ilyen 
nagy helyiség, amely egy 
ilyen nagy gép tárolására 
alkalmas, nincs az egész 
egyetemen! Persze lehet, 
hogy cikkszámelírás tör
tént — állapította meg 
Somodi adjunktus, a tan
szék gazdasági felelőse. 
Tovább folyt a vidám 
élcelődés, amikor cseng a 
telefon és közli a portás 
bácsi, hogy 1 darab RF 5 
típusú sugárfúrógép érke
zett a Mech. techn. II. tan
szék részére, valaki men
jen le érte és vegye át. 

Pillanatnyi megdöbbe
nés keletkezett, majd te
lefonálás ide-oda, kérdez-
getés ettől-attól, vita a 

portásbácsival, stb. stb. 
Hitetlenkedő felkiáltá
sok: Ki rendelte? Mi
kor és vajon miből?! 
Ilyen gép nincs a beruhá
zási tervünkben! 

Végül mégiscsak a por
tás bácsinak lett igaza. 

A tanszék testületileg 
levonult a gépet körül
nézni. Hová tegyük? — 
kérdezték a szállítómun
kások. Fel kell vinni a 
műhelybe! — mondta Zi-
monyi műhelyfőnök. A 
sofőr a sártengerre te
kintve, viccnek vette a 
dolgot és kijelentette, 
hogy ő ugyan nem megy. 
Ezután következett a 
meggyőzés: Van ott út, 
kérem! Nagyszerű út ve
zet, a műhelybe! Innen 
nem lehet ugyan látni, de 
ha az V-ös diákotthon elé 
érünk, onnan már láthat
juk az utat és a műhelyt 
is. A lényeg az. hogy a 
gépkocsivezető megindult. 

A motor szorgalmasan 
dolgozott, a kerekek 
gyúrták a sarat, a tan
szék oktatói egyrésze kí
sérte a szállítmányt, má
sik része a műhely előtt 
várta. A műhely előtt 
mintegy 100 m-re, az ott 
emelkedő 10—15 fokos 
lejtőn megállott a kara
ván. Forogtak a kerekek, 
hiába volt 10 hajtott ke
rék, differenciálzár, a 
Wickmann egyre mé
lyebbre ásta be magát a 
puha egyetemvárosi sár
ba és egy mm-t sem ha
ladt előre. Most jöttek a 
tanácsok: Téglát kell alá
rakni! Fát kell alárakni! 
Köveket kell alárakni! El 

kell lapátolni a sarat! Sí
neket kell lerakni, azokra 
deszkát fektetni és úgy 
felvontatni! Más útirányt 
kell választani! Vissza kell 
menni! Salakból ideigle
nes utat kell csinálni! 
Meg kell tolni a rako
mányt, hisz vagyunk hoz
zá elegen! Ehhez tudni 
kell azt is, hogy a gép sú
lya 15 ezer kg volt. 

Ezalatt kiderültek a 
következők. A gép széles
sége 2 m, a műhelyajtóé 
csak 1,6 m, a gép magas
sága 3,8 m, a műhely
ajtóé csak 2,5 m, a mű
helycsarnok magassága is 
csak 3 m. Ez nem baj, fal
bontás úgyis régen volt a 
műhelyben, ezt a problé
mát könnyen meg lehet 
oldani! Majd a ta
nársegédek megcsinálják 
rohammunkával, ők úgyis 
mindenhez értenek! Kint 
a gépnél újítás történt: 
miután a Wickmann hasig 
süllyedt a sárba, félő volt, 
hogy teljesen elsüllyed. 
Valamelyik ottlévő vitor
lázó-repülőnek eszébe ju
tott a megváltó szó: Csör
lő! És már működött is a 
csörlő. Az autó lassan meg
indult. A Gépelemektől 
valaki megállapította, hogy 
túlnagy a pályaellenállási 
tényező. Valaki a Mechani
ka tanszékről kijelentette, 
hogy menjünk távolabb, 
mert túl nagy szigmát lát 
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a kötél veszélyes kereszt
metszetében és jól láthat
ta, mert a kötél a szoká
sos kontrakció után né
hány másodperc múlva 
elszakadt. És a pótkocsi 
visszavánszorgott eredeti 
helyére. Egy ideológiailag 
fejlett ember megállapí
totta: Egy lépés előre — 
kettő hátra! Közben új 
ember érkezett: Szerez
tem egy kis pénzt és vet
tem Nektek egy szép 
nagy fúrógépet! Olcsó volt! 
Nekem túlnagy, de Nek
tek jó! Egyszer csak meg
épül a C/2 és abba majd 
belefér. Te, mondd, lehet 
ezen motorhengert fúrni? 

A műhelyfőnök ezután 
kijelentette az objektív 
valóságot, — a gépet a 
műhelybe felvontatni nem 
lehet! Nem baj. elvtárs! 
— mondotta valaki, te
gyék csak le ide! Kicsit 
arrébb azért, hogy a trak
tor tudjon közlekedni. Er
re vártak a szállítómun
kások és az éjszaka folya
mán lerakták a gépet a 
pótkocsiról. Az RF5-ös 
radiál fúrógép így a szo
kásos betonali helyett a 
képlékeny sárból készült 
alapra került. Ennek ta
lán örült is a gép, mert 
kényelmesebben alhatta 
téli álmát. 

A gép nem maradhatott 
egyedül. A megoldás ké
zenfekvő: állandó őrséget 
kell a gép mellé állítani. 
Az őrséget a tanársegé
dek adják, a felvezetést a 
Katonai tanszék végzi. A 
G. H. (bocsánat, Terv- és 
Pénzügyi Osztály) hamar 
kiderítette, hogy ez az 
őrség túl drága lesz és 
nincs rá keret. Erre fel
kérték a tanszéket, hogy 
a gépről való gondosko
dását más eszközökkel 
oldja meg. Ujabb tárgya

lások után új határozat 
született: házat kell építe
ni az RF fölé! így szög
acélból, 2 rnm-es vasle
mezből egy hegesztőpisz
toly segítségével stílusos 
kis házacska készült az 
RF5 fölé. Az RF5 új házi
kójával együtt nagyon jó] 
beleilleszkedett a provi
zóriumok stílusába! így 
egyesek kínai pagodának 
nézték, mások, akik túl 
sokat fizettek a szobor
alapra, azt híresztelték, 
hogy az Egyetemvárosban 
már felállítottak egy 
Buddha-szobrot. Közben a 
gép a házával együtt egyre 
jobban süllyedt a sárba. Üj 
határozat született: egy 
piros zászlót kell a tete
jére tűzni, mert ha egy 
szép napon vag3' éjszakán 
a gép elsüllyedt, tavasszal 
pontos helyen tudják kez
deni az ásatást. Erre csak 
azért nem került sor, 
mert a hőmérő higany
szála 0° alá süllyedt és a 
sár megfagyott. 

A téli álom alatt a moto
rok — csillagba kapcsolva 
— pihentek, állott a három 
forgóvektor egymástól 
pont 120°-ra szimmetriku
san, végeiken a nyilakat 
is lehetett látni. Az SKF-
csapágyak békésen ültek a 
tengelyvégeken és figyelték 
az egyetemváros szépségeit. 
A tengelyek egyhelyben 
állottak, legtöbbjük füg
gőleges testhelyzetben, 
némelyiknek a bordáit is 
meg tudtuk számolni. A 
fogaskerekek egymásba
harapva várták a tavaszt. 
Fogaik még épek voltak, 
a felületük ugyanis 58— 
64 HRc-ra volt edzve. Lent 
a megdermedt olajban 
néhány feszültségtenzor 
úszott összetörve és el
használva. A fúróorsó is 
tétlenül állott csap

ágyaiban, pedig átmé
rője 65 mm, lökete pe
dig, a gépkönyv adatai 
szerint, 400 mm. Az ön
tött alkatrészek rendkívül 
vidámak voltak, ők a ter
mészetes öregbítés meny-
nyei örömeit élvezték, 
amiről csak hírből hallot
tak eddig. 

Az RF5-ös sugárfúró
gép büszke lehet, mert 
tétlenségében is megihlet
te kétízben is, az Észak
magyarország című sajtó
orgánumot és egyete
münk közismert futóri
porterét, Könczey Gábort, 
amiáltal a gép országos 
hírűvé vált. 

Lassan eljött a tavasz, 
március, április, május. 
Megindult a levelezés az 
RF5 ügyében. Kezdődtek 
a tárgyalások, alkudozá
sok, helyszíni szemlék, 
kiküldetések, kalkulációk, 
megállapodások. Szület
tek az akták: feljegyzé
sek, jegyzőkönyvek, át
iratok, indokolások, alátá
masztások, hozzáiárulá-
sok, engedély-kérések, 
mindezek persze 3, 4. eset
leg 5 példányban. Ennek 
eredményeképpen a Mech. 
techn. II. tanszék elcse
rélte az RF5-ös sueárfúró-
gépet olyan gépekért, 
amelyek be is férnek a 
provizórikus műhelvbe. 
És egy jó félév múlva. 
1955. május 30-án, ugyan
az a teherautó és ugyan
azok a szállítómunkások 
vitték vissza a gépet oda. 
ahonnan elhozták — Bu
dapestre. 

És ezek után el lehel 
gondolkodni, mi lett vol
na akkor, ha nehézipari 
jelzőjű egyetemünknek 
már lenne igazi műhely
csarnoka. Mert hogy a ra-
diál-fúrógépre szüksége 
lett volna, az nem vitás. 
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MENZH 

IE 
Éppen hogy csak nem nyerítve, 
vágtat be az ebédlőbe, 
mint a prérik büszke méné: 
a Menza Réme. 

Flegmán leül szemben veled, Dirmeg-dörmög szörnyű kedve, 
lefoglal három-négy helyet. 
Türelmetlen s ingerülten 
káromkodik rendületlen: 
Az étellel meg mi lesz? 
A fene már majd megesz! 

akárcsak egy mérges medve, 
olyan ez a morcos legény. 
S te nem tudod, mért oly heves, 
nemsokára itt a leves, 
biztos nagyon éhes szegény ... 

»Pocsék ez a leves, 
ne egyétek meg ezt!" 
— Szól az ifjú Rém — 
s tálat félrelökvén, 
lenyalja a kanalat. 
Sóvárogva nézed 
az otthagyott étket. 
Kevés volt, ennél még, 
nem jön a főzelék 
és nézed a falakat. .. 

Végre meghozzák a főzeléket. A men
za ez alkalommal tojással kedveskedik. 

Hallatlan ez már megint! 
Ki látott hát ilyen kínt? 
Ebédelni kések nélkül, 
az ember már belekékül, 
ilyen piszok kitolást, 
hogy vágjam a lágy tojást? 

Rövid töprengés után arra a szenzá
ciós megoldásra jut, hogy előveszi saját 
zsebkését. Miután gondosan felszeletelte 
a tojást, a kelkáposztát, a tálat és az 
asztalterítőt, beletörli a kést az abroszba. 
Ezután előadást tart a tisztaság jelentő
ségéről, majd építő bírálatot gyakorol, 
amelyben kifejti, mennyire káros jelen
ség, hogy a menzán piszkos abroszt terí
tenek az asztalra. 

Ezzel végetér az ebéd s a Menza Réme 
elvonul a vacsoráért: 

Tapogatja a kenyeret, 
melyik nagyobb, melyik a szebb? 
"Hány paprikát adnak nékem?" 
— Kettőt, kérem. — 
"Hát ezt már nem! 
Többet eszem!" 
— Nem engedem! — » - ^ 
»Majd elveszem!" ^y/í 
— No de kérem! — 
"Haljak éhen? 

Mindjárt végem, 
Három hete alig ettem ...« 
S belemarkol a Jcosárba, 
kivesz kilenc paprikát. 
Tiltakoznak, de hiába, 
nem zsenírozza magát. 
Szimatol és nagyot sóhajt: 
Ennek milyen szaga van? . .. 
Rettenetes, büdös a sajt! 
Nem eszem meg romlottan! 

S miután konstatálja, hogy a sajt azért 
büdös, mert megromlott, eldobja, még-
cgyszer leszidja a menzát, mert a papri
ka elfogyott s három hallgatónak nem 
jutott belőle, aztán megindul a kijárat 
felé. Útközben gyűjtögető életmódot 
folytat: 

Összeszedi, amit talál, 
lehet pohár, lehet kanál. 
Lehet kés is, lehet villa, 
akár éles, akár tompa. 
Zsebreteszi, összeszedi. 
A fenének kell az neki! 
No de azért hazaviszi. 
Hazaviszi boldogan, 
mondván azt, hogy: jó ha van. 
Elvágtat, mint prérik méné, 
s nem marad más, csak emléke. 
De holnap eljön újra, 
a régi nótát fújva: 
s leül melléd a Menza Réme ... 
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NINCS ÚJ A A L A T T 
Ma már alaposan megingatta 

a rohamléptekkel fejlődő tudo
mány ennek a régi szállóigének 
a hitelét, mégis vannak esetek, 
amikor a görögöknek igazat 
kell adnunk. Hogy csak egy 
példát említsek, ki hinné pl. a 
Menzáról, hogy már az ókor
ban is létezett. Hála az oknyo
mozó történelemkutatásnak, 
ma már fejlődésében is ismer-

aritatív intézményt. 
Bacchus (Dionizosz) nevű férf'iú-

hetjük ezt az örök problémát és gondot okozó 
Már a görög mithológiában olvashatunk egv 

ról, aki olyan asztaltársaságot alapítóit, amelynek tagjai inkább ittak, mint ettek. 
A legelső hitelesnek mondható feljegyzések egy Menzos nevű görög filozófustól 
származnak, aki nemcsak mint történész, de mint sport-korifeus is eléggé el nem 
hervadó érdemeket szerzett a közétkeztetés területén. Az ő idejében kezdődtek 
ugyanis az első nagyobbszabású, de még nem olympiai méretű, sportversenyek. 
Ezen versenyek több napig tartottak távol a családtól, otthontól. Menzcs volt az 
első, aki ezen versenyzők ellátásáról tervszerűen gondoskodott és olyan sikerrel, 
hogy a történelmi idők folyamán egyre-másra alakultak ilyen természetű vállala
tok, amelyeknek mai csúcsformája az ún. Menza. 

Egyes magyar filológusok szerint a fenti elnevezés magyar eredetű. Állítják, 
hogy a »Mennyi-zósz« indulatszóból származik e kifejezés, mégpedig a Mem-zósz, 
Meni-zasz, Meni-za, Men-za hangzástani átalakulások folytán. Egy régi magyar 
nyelvemlék-töredéket is megemlítenek nyelvészeink, amelyben a kővetkező szöveg 
található: »Latjatuc íeleym meny-zos leve tsuroga sümtüchbeöl.« 

Mai magyarsággal mondva, ezt jelenti: ^Meglátván a Menzát, könny csordult 
ki szemeikből." (Egyes historikusok magyarázata szerint az örömtől.) 

A görög följegyzések igen értékesek. Kiderült ezekből, hogy pl. ismerték mar 
a tápérték, a hőmennyiség fogalmát. Rájöttek arra, hogy az atléták teljesítményét 
egy esetleges hízási folyamat erősen lerontja. Ezért a tápanyagok fogyasztását 
maximálták. Később egy alsó határt is megadtak és az így, tűréssel előírt, táplá
lékmennyiséget »minimax Kalor«-nak nevezték el. Ez oly kalóriamennyiségef 
jelentett, amely egy sportoló constans formában való tartásához szükséges. 

Persze ma már az ideális kalóriaszükségletet az élet minden területén ás sok
kal precízebben ismerjük, mint annakidején a görögök. így pl. «1 Konc« az a 
kalóriamennyiség, amely »1 Normál egvetemi hallgató«-t optimálisan szellemi mun
kára kényszerít. »1 Normál egyetemi hallgató" alatt olyan 18—23 év között lévő 
reggel 7 h-kor kelő, este 22 h-kor lefekvő, napközben csak az életszükségletei vég
zéséhez szükséges fizikai munkát végző fiatalembert értünk, akinek testsúlya 55 kg, 
gyomrának űrtartalma 2,5 liter és emellett békés, szelíd lelkülettel és nőtlenséggel 
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is rendelkezik. A legújabbkori vizsgálatokból ui. kiderült, hogvha a hallgatók gyen
gébben vannak táplálva egy bizonyos optimumnál, akkor nem nagyon tanulnak, 
inkább csak alszanak. Viszont, ha túl vannak táplálva, akkor meg nyughatatlanok, 
folyton mászkálhatnékjuk van s azért nem tanulnak. 

Legérdekesebb talán az, hogy a Menza és a futás fogalma már az ókorban ösz-
szeolvadt. A görögök ugyanis minden időt igyekeztek edzésre felhasználni és az 
étkezőhely felé is gyors gyaloglással, majd iutással közeledtek, amelyet azután egy 
finis zárt be. Ez olyan levezető-mozgás féle volt náluk. Akik ezen az utolsó finisen 
az elsők közé kerültek, azok egy fél vagy egy órával előbb kaptak ebédet. A töb
biek addig énekléssel töltötték az időt. 

Ezt a lemaradó társaságot nevezték a görögök »Chóros«-r.ak. Ebből a szóból 
származik egyébként a magyar Korog és Kórus elnevezés is. 

A görög időkben az egészen lemaradó versenyzőknek újra kellett futniok. Ezért 
őket »repetiroszok«-nak nevezték. Ök még nem sejtetlék, hogy az ilyen lemaradók
nál tulajdonképpen a kondícióval van baj. Ma ezen úgy segítenek, hogy a később 
érkezők — akiket ma is repetázóknak neveznek — egy pót adagot is megehetnek. 
A pótadag egysége az »1 Mócs«. A Mócs olyan főtt bőnye, vagy népszerű nyelven 
cumpli, nehezen emészthető, enyvgyártásra is alkalmas, szabványosított alapanyag, 
amely főtt állapotban a gvemorba kerülve, kiadós ebéd érzetét kelti, anélkül, hogy 
az előírt »1 Konc« úgynevezett ideális kondícióegységen lényegesen változtatna. 
Hatása tehát elsősorban pszihikaí és ez így helyes, mert az »1 Kon:« tudományo
san megállapított egység, amelytől eltérni a már ismertetett szempontok miatt nem 
célszerű. 

Ugyanezt a célt szolgálja egyébként a leves is. Ennek kalóregvsége az >-l Lötty-". 
Ezalatt olyan levesmennyiséget értünk, amely egv előírt normál hallgató gyomrába 
forró állapotban, nvári középhőmérsékleten betöltve, még hónaljban sem okoz 
1 " C-nál nagyobb hőmérsékletemelkedést. 

Nem célom, hosszú fejtegetésekbe bocsátkozni e tárgykört illetően, annyit 
azonban mégis meg kell állapítanom, hegv e két zseniális találmány, a leves és 
a repetázás, nemcsak gazdasági, de fontos tudományos problémákat is áthidal. 
Hiszen egv kis belemélyedés után rájöhetünk arra, hogv az »egy szabvány hall
gató", mint egység, absztrakt. A hallgatók nagy többsége bizonyos mértékben eltér 
ettől. Teljesen tudományos étkeztetés esetén minden hallgatónál egy étkezési 
koefficienst kellene tulajdonképpen megállapítani, ami igen nagy apparátust'igé
nyelne. Meg vagyok győződve ar
ról, hogy a tudomány e téren to
vábbi meglepő eredményeket fog 
még szolgáltatni. Ma már a hő
mérséklet, oxigén- és vízszükség
let optimális mennyiségének a 
meghatározása is a tudomány 
bonckése alá került és remélem, 
legközelebbi cikkemben már ezen 
kutatások eredményeiről is be
számolhatok. DIETOS. 
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A műszaki gya
korlatban igen 
nagy szerepet ját
szanak a különbö
ző igénybevételek. 
Az egyetemi hall
gató a műszaki 
tudományok ta
nulmányozása közben nagyon 
gyakran találkozik az igénybevé
tel különböző fajtáival. Év elején 
általában ráér. Nem kell az első 
percben TÚLTERHELNIE magát. 
Zárthelyire készülést, rajzbeadást 
halogatja, húzza, halasztja (ezt ne
vezzük HÚZÁS-nak). Elröpültek 
az első hetek, itt az első zárthelyi, 
és azonnal ellenkezőre fordul a 
helyzet. Egyre gyorsabb az ü tem: 
Na, gyerünk. NYOMÁS! Zárthelyi 
után megpihenve, különösen tava
szi estéken, a VI-os diákotthon ab
lakában találkozunk a KARCSÚ 
TESTEK KIHAJLÁSÁ-val. 

Párosan szép az 
este. Bizony, néha 
nagyon sok be
szédbe telik, amíg 
létrejön a BEFÜ-
ZÖDÉS, amely
nek eredménye 
azonban kétes, 

mert ezt gyakran követi a SZAKÍ
TÁS. Lengéstani problémákkal 
egyeseknél Tapolcán találkozunk 
KILENGÉSEK formájában. A ta
pintatlan tanszék szegény hallga
tókat állandóan FÁRASZTÓ 
IGÉNYBEVÉTELNEK veti alá. A 
vizsgák előtt MAXIMÁLIS FE
SZÜLTSÉG lép fel. Egyesek ilyen
kor rémülten NYÍRÁSRÓL beszél
nek. Amikor a hanyagság követ
kezménye az uv., a számonkérés
nél bőven van csűrés-CSAVÁRÁS. 
Barátunk csak ekkor látja, hogy 
már csak a vizsgáztató szívének 
magafelé HAJLÍTÁSA segít. 

^«ív 

AMI AZ „V. ÉVES TÍPUSOKBÓL" KIMARADT. 
«-A HÁZASPÁR« 
(Fekete Ella — Döfövecz Benő) 
Az első évben egy tanulókörbe kerül

tek, egymás mellé. így kezdődött. 
A menzán folytatódott. A lány küz-

ködött a tányérján lévő rágós húsdarab
bal. A fiú felajánlotta bicskáját. A lány
nak ez tetszett. Később a lány húsadag-
jának egy részét ajánlotta fel. Ez a fiú
nak tetszett. A következő évben már 
együtt jártak, ültek, álltak. Az előadá
son egymás kezét fogták, matematika
példáknál a megoldást egymásban ke
resték. Szünetekben a lány a tenyeréből 
etetgette a fiút és viszont. 

Negyedéven már nem jártak a men

zára. A fiú ételhordóban hordta az ebé
det. Rossz nyelvek szerint az ételhordót 
is ő mosta. 

ötödéven szerelmükben gyökeres vál
tozás állt be: egy új, porcelán ételhordót 
vásároltak — és majd el is felejtettem 
— meg is csókolták egymást. 

NA, NA! 
Rajzolás közben a hallgatók vidáman 

dalolnak, de leginkább fütyülnek. 
Ki hogy tudja, úgy fújja, legélesebben 

mégis az egyik leány fújja, mire a köze
lében lévő fiú odaszól: 

^Tebenned egy fiú veszett el.« 

1 

Schey Hanzi doci 

IV. sz. melléklet i „HŰZÓTÜSKE 1956"-hoz. 
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tMMtoví ctónnár* 
(Vidámságok a diákszállók életéből.) 
Ki ne emlékeznék a régi Dimitrov 

diákszál ló por tására , Miska bá - r a? Sok 
jó tu la jdonsága közül k iemelkedet t nagy-
szerete te a bor iránt . Ha va lak i egy-két 
nagyfröccsöt fizetett neki . vagy hozott 
egy l i ter bort, a k k o r m á r minden el volt 
intézve egy t a n u l m á n y i félévre. A há rom 
egri is hozott neki egyszer egy l i ter vö
röset. Az így megalapozott protekcióra 
számítva, egyikük véle t lenül tovább m a 
rad t ki este, min t illik s többet ivott, 
min t a sokévi átlag. Jö t t t ehá t hazafelé 
a Deák (ma Déryné) u tcán s m á r a Pece 
»patak« hídján bei rányozta m a g á n a k a 
Dimit rov kapuját . Biztosan azért , mer t 
még n e m tanul t Geodéziát, egy picit el
téveszte t te az i rányt és a kb. 10 mé te r 
rel odébb lévő, ugyanolyan lépcsős be
j á r a t i templomaj tóhoz jutot t . Először fi
noman, majd erősebben kopogott, végül 
e lvesztet te tü re lmé t és borgőzös hangon 

mm ML ffei 

ezt k iabá l ta : »Hé. Miska, nyisd ki az 
ajtót!« (Semmi nesz.) »Miskaaa, Miska-
bááá!« És kézzel- lábbal rugdosta a t e m o -
lomai tó t s csodálkozott, hogy az öreg 
szent Mihály n e m jön le az égből ki
nyi tni a vaskaput . 

•le 

Dimitrovi szobánkban egy dé lu tán de
nevér t fedeztünk fel. Csak M. hiányzot t . 
P i z samára vetkőzve, kezünkben tö rü lkö
zővel nek i l á t tunk a nagy hajszához. Nagy 
csörömpölés közepet te s ikerül t a vadá 
szat. A denevér megvolt . Cérnáva l ki
kö tö t tük a h iányzó M. ágya fölé a k imúl t 
denevér t . M. 10 óra u t á n jöt t haza, amikor 
a szigorú szobarend szer int m á r n e m 
éghete t t vi l lany. Amin t a pokrócot 
m a g á r a húzta , észre vet te a feje fölött 
lebegő denevér t . Mint a vi l lám, úgy dug
ta fejét a pokróc alá. Amikor pedig azt 
gondolta, hogy elrepült feje felől a ve
szély, lassan kibúj t a t aka ró alól. I smét 
megpi l lan tva az ott lebegő állatot, gyor
san visszabújt , de egyik kezét k inn
hagyva, megkísére l te elhessegetni a de
nevér t . Ekkor azonban be leakadt keze 
a cé rnába és azonnal rá jöt t a cs íny
tevésre. Hosszú »nevetés« u t á n lassan 
^bever tük a szunyát« (szóval e la ludtunk) . 

4 Húzóttiske 
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Í G Y A D J A T E L O 
Mottó: 
,,Öh. ha ígv adnátok eiő t>i a szellemi kil*ncs«t, 
Nem lenne sohia tán, álimos ra 'balga diák!" 

ELSŐ LEVONÁS. 

(Az előadóterem elsötétül, csillagok 
gyúlnak, esetleg egy-két holdvilág. Az 
előadó belép, s beszélni kezd.) 

»Ha egy langyos nyári estén feltekin
tünk a csillagos égboltra, úgy látjuk, 
hogy minden nyugalomban van, ott 
ülünk a kis padon Esztikével, tejünk le
lett halkan susog a vén platánfa lombja, 
s a néma parkra rátelepszik a nyári est 
tiszta csendje. És minden nyugalomban 
van. Nyugalomban van a holdvilág, a 
platánfa, a bokor, a kispad . .. 

Hozzáérek Esztike kis kezéhez. Esztike 
is nyugalomban van. 

MÁSODIK 

(Amikor a függöny szétmegy, bájos kis 
vasszerkezeti ábrát látunk a színen. Elő
térben két nyomott rúd, háttérben egy 
húzott rúd, mérgesen néz, mert fel van 
húzva. Balra nyíróerő ábra, elszórtan 
mátrixok.) 

Két nyomott rúd beszélget: 
— Kérlek szépen, te hogy vagy mére

tezve kihajlásra? 
HARMADIK 

(Az előadó, a Rákóczi induló hangjai 
mellett, pejparipán bevágtat a terembe 
s elkiáltja magát): 

»Régi dicsőségünk, hol késel az éji 
homályban ?« 

(»Régidicsőségünk" előlép az éji ho
mályból): Jelen! 

»Mai előadásunk tárgya, 48 mintájú 
Régidicsőségünk, melyet a következő 

— Esztike, tudja maga, hogy mennyi
re .. . hogy mennyire relatív minden? — 
suttogom a lánynak. — Esztike megér
tően bólint. 

— Igen, mert például, ha én most ezt 
az egész parkot egy másik koordináta 
rendszerből szemlélem... mondjuk a . . . 
a Jupiterről, akkor azt látom, hogy min
den forog . . . 

A föld forog, a kispad is forog, Esztike 
is forog.. . Igen, mert minden relatív..." 

(A katedra lassan "> szögsebességgel 
forogni kezd. A szín elsötétül.) 

LEVONÁS 

— Köszönöm jól. 
— Na, ne viccelj, komolyan beszélsz? 
— A legkomolyabban, így görbüljek 

meg, ha nem igaz! (Meggörbül.) 
(A színfalak mögül előlép a konfe-

ransz, s elmondja, hogy a nyomott rúd 
azért görbült meg, mert a "meg kisebb 
volt, mint ffmax. 

— Függöny. — 
LEVONÁS. 
csoportosításban fogunk tárgyalni: 

1. Régidicsőségünkről általában. 
2. Régidicsőségünk szerkezeti felépíté

se és működési elve. 
3. Régidicsőségünk szerepe a korszerű 

hadviselésben.* 
(Előadás alatt a hallgatók szórakozta

tására indulókat játszik a honvédzene
kar.) 

NEGYEDIK LEVONÁS. 
(A függöny elpárolog, az előadóterem

ben Glimm-fény diffundál be. A színen 
körfolyamatok zajlanak, itt-ott kóbor 
fluxusok, és néhány lézengő izotóp. Be
lép NAGIE ELLEMERY, a nagy keleti 

mágus asztronómus. A táblára rezgőkör 
telepszik. A mágus beszélni kezd): 

Balga dyakuk, kik szűk agyatok cse
kély tartalmával hasztalan próbáltátok 
megérteni legutóbbi üzenetemet hozzá-

üj.i77üia = terembura 

tok, amelyet a zharthejunak nevezett, 
sokszorosított papíron küldtem hozzátok 
pribejekjeim által, tudjátok meg, hogy 
ama titokzatos anyag, amelynek negatív 
fajhője van, nem titok többé, mert én és 
az én tan-sejk-em korlátlan mennyiség
ben rendelkezik vele. A titokzatos 
anyag, óh, ti balgák, hőenergiát szolgái
tat s perpetuum mobilét működtet. El

jön az idő, amikor e csodás anyaggal 
nemcsak mi, hanem ti is perpetuum rno-
bilálhattok. Ami pediglen még marad 
belőle, azt a világegyetem tengelyéhe? 
cfatcljuk, hadd forogjon azzal az idők 
idejéig. Zamen. 

(Villámcsapás, egy relé sikoltozni kezd, 
Dyakuk, kishitűek és kételkedők meg
szégyenülten el.) 

ÖTÖDIK LEVONÁS. 

(Színes fénycsóvák, cintányér, zaj, bru-
hahaha, zene: ^megjött már a . . .« stb.) 
Műsor: 

1. Az elfajult eutektikum (drámai je
lenet). 

írta és rendezte: Lique Idus. 
Játsszák: A-Szilárl B-Szilárd. 
2. Soli Dusi chansonokat 

énekel a vas-szénötvözetek 
állapotábrájából, mikrosz
kópon kíséri a peritektikus 
reakció. 

3. Tamman-Hauser nyi
tány, előadja a kohéziós 
erők fúvószenekara, vezé
nyel a szerző. 

(elbeszélés 4. Szabadságfoki emlék 
elmondja: Konver Teréz). 

5. Részletek Schubert: »Három a kris
tály* című operettjéből. Előadja az al
pakka dalárda. Közreműködik az ón 
bizmut vegyeskara és az ólomkamara 
kórus. 

6. Miska bácsi 
perlitje. (Válasz a 
ság kérdéseire.) 

7. Befejezésül 
Trió-« táncdalokat énekel. 

Műsor után tánc reggelig. 
A büfében sonkás zsemle, 
ledeburit és különböző fo
lyékony-oldat kapható. 

lemezes 
hallgató

i a k 

HATODIK LEVONÁS. 

(A konferanszié belép és szól): Tragi
kus Ábrázolás dalban elbeszélve, énekli 
Adjunk Tusnelda. 

Feketefejű kis írón 
Szaladt végig a papíron, 
Nyomán hiperbola ível, 
Lágy hajlású, karcsú ívvel. 
Aszimptóta vágyakozva 
Követi, de szólni nem mer. 

Kényes, kacér hiperbola 
Ránevet a rajongóra, 
Odasimul szép szelíden, 
No, de azért nem egészen. 
Ő csak játszik, míg a másik 
Reményt táplál a szívében. 

»Öh, csak egyszer érinthetném 
Formás, kecses, karcsú ívén!" 
így sóhajtott fel epedve, 
Hiperbola kinevette. 
Aszimptóta a bolondja, 
Követi a végtelenbe. 

HETEDIK LEVONÁS. 

(Amikor a függöny szétmegy, csap
ágyak, csövek, metszetek, tengelyek lát
hatók a színpadon. Jobbra elől, nagy 
fogaskerék mellett kis fogaskerék sír, 
mert jön a foga. A festőin elrendezett 

gépelemek között guggol az előadó és 
izgatottan keres valamit. A közönség iz
gatottan várja, hogy meg lesz-e?) 

Előadó: Hiába, nincs sehol. Elnézést 
kérek, de nem találom a középvonalat. 

4' 
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• •A 

1955, farsang 

Minket is meghívtak a farsangi bálra, 
Nagy a készülődés, jót mulatunk máma. 
Némelyik legénynek olyan a ruhája, 
Saját édesanyja se ismerne rája. 

Ügy hullott az eső, mintha áldás vó'na. 
Kinyílott a sok száj, pedig nem volt rózsa. 
S mintha az esőnek lenne testvér mása. 
Hullott a szitkoknak bő záporozása. 

Eljött a Szelete egykori lakója, 
Milyen okos ember, nem is hinnéd róla. 
Azt mondja, fejlődünk, nem számított 

többre, 
Csak az utak mentek már azóta tönkre. 

Mikor hajnaltájban indultunk pihenni, 
Csendben lopakodtunk, hogy ne lásson 

senki. 
Eb, aki sajnálja, odalett a dolmány! 
Vége a farsangnak s még a MÉH is jóljár. 
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KRAMBAMBULI* 
(Régi vidám Selmecbányái diáknóta) 
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2. Sajnálnom kell a sok bolondot, 
Ki nem szeret s bort nem iszik, 
Szamár marad, bár bölcset mondott 
S bár mások angyalnak hiszik. 

Sok állat a vizet nyeli 
És azt hiszi krambambuli, 
Krambambimbambuli, krambambuli! 

3. Kram,bambulit fogok én inni, 
Ha minden más vágy sírba száll, 
Ha a halál elkészül vinni, 
Ha lelkem testemből megvál, 

Vele iszom, míg leterít, 
Az utolsó krambambulit! 
Krambambimbambuli, krambambuli! 

* A knaimbambulit a magvar bánva- és koh 
németlakta vidék rögzítette ímii weichen D) nu 

A ikTatnibamlbulfl készítésére vonatkozóan Mi 
adott a mai ifiúsáí.Mvik felvilágosítási: 

1. Klasszicista kramlximbuH: Rácsra helvez 
gyújtani. A lefolvó csordalék egv másik rácsra 
mandulán ;áramoil;ék kérésziül, hoigv azutáni egv 
ral keveredhessék. E keverékhez an^nvi rumot 
meggvúithaió legyen. Töltés és ivás égve. Ivás 
ható. 

2. Puncsolt kraimbambuln: Borba főzzünk te 
fahéjon. A szürleibe mazsolát, fügét, diói, maii' 
railni. E keverékhez annyii rumot kell . . . (innen 

A megfelelő keverési arány eltalálásához a 

mérnökhallgatók mindig p-kel énekelték, csak a 
ha p = b-k el. 
ka József professzor, a kémiai tudományok doktora 

eti süvegcukroi le kell önteni rummal és meg kell 
helyezett száriáoit, aprított déligyümölcsön, dión. 
második rács allatt elhelyezett, forró forralt bőr

kéi! adagolni, hogy az egész egy égő kockacukorral 
közben a második rácson lévő csemege fogvaszt-

it. amelyet átszűrünk édes borson, szegfűszegen és 
duját és cukrot helyezve, az egészet úira 'kell for-
megegvezik az 1. megfelelő mondataival!) 

HCZOTÜSKE kíván jó szerencsét! 
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ÁBRÁNDOZÁSOK. 
KIBE SZERELMES? 
A Tata az egyik tagot a táblához szó

lítja. Az illető lassan, lomhán mozogva 
megy ki. 

Tata: Siessen már, mint vasárnap s 
Széchenyi utcán a szép lányok után! 

Hallgató: Azt én nem,szoktam! 
Tata: Mit bánom én, akkor a szíp 

fiúk után. 

TÉGLÁSSY ^ELIGAZÍTÁST« TART 
A DEMONSTRÁTOROKNAK. 
». . . Felhívom szíves figyelmüket ar

ra, hogy vannak hallgatók, akik nagyon 
bárgyú és hülye kérdéseket tudnak fel
tenni. Ráadásul párosul ez azzal a jo-
tulajdonsággal, hogy velük ezt elhitetni 
képtelenség, azért az ilyennel ne is kí
sérletezzenek. Ilyenkor két eset lehel -
séges. Ha a hallgató csak egs-re vagy 
közepesre aspirál, lebeszéljük róla, hogy 
"talán csak nem akar 2—3 estét vaka
rózni egy ilyen jeleseknek való problé-
mám<? Ha meg éppen jóra vagy pláne 
jelesre ásítozik, ki kell adni az útját, 
hogy >*ezt ma már minden valamirevaló 
egs. tudja«. 

TAT AS-MEG JEGYZÉS: 
(az egyik taghoz, aki felelet helyett csak 
értelmetlenül morgott): 

»Ne morogjon az orra alatt, mert még 
azt hiszik, hogy a tanszék ezt is meg
követeli*" 

RAJZBEADÁSKOR... 
— Tata, járt maga a mezőgazdasági 

kiállításon? 
— Miért, adjunktus elvtárs? 
— Mert látom, hogy maga is az ökör

től tanulta a vonalvezetést. 

«A gyűrűfelületet többek között hajó
töröttek és nősülő fiatalemberek hasz
nálják. « 

* 
(Az egyik bőbeszédű fiúhoz): 
»Miért nem kezdi mindjárt ott, ahol 

Ádám és Éva maguk elé akasztották a 
fügefalevelet.-" 

* 
(Vargához, aki lassan törli a táblát): 
"Mondja, mester, miért nem ment 

maga püspöknek, ott direkt előnyös az 
ilyen kenetteljes mozgás." 

RAJZBEADAS ELŐTT. 
Mogyorósi, alias Bronsti. aki közis

merten hadilábon állt az Ábrázoló tan
székkel, elégedetten szemléli gondosan 
kihúzott rajzát. Majd hirtelen egy vas
tag vonalat húz a síkok és döféspontok 
közé. A többiek megrökönyödve kérde
zik tőle: 

— Ezt minek rajzoltad be? 
— Azért, hogy a tanszéknek is legyen 

min gondolkodni. 
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TVN-DOB LIS-LIP IP GAZD VIZSGAN 

Liska: 
Mik a munka tár
sadalmasításának 
formái? 

Hallgató: 
1. Kombináció. 
2. Kooperáció. 
3. Spekuláció. 
4. Manipuláció. 

EGY KIS TÉVEDÉS. 
Melyek az ipartelepítés 

KIMENT A HAZ AZ ABLAKON . . . 
— . . . és így 8000 kétszobás összkom

fortos lakást dobtunk ki az ablakon . . . 
(Marxizmus előadásból. 1955. okt. 13.) 

VÁRATLAN FORDULAT. 
Gió iparvállalat zárthelyijéből: 
Iparágnak nevezzük az olyan üzemet, 

amely körülbelül azonos terméket állít 
elő. Ilyen pl. a közlekedés és kereskede
lem. 

A HUN. 
Orosz zárthelyit írnak a negyedévc-

sek. Az egyik tag tanácstalanul tekint
get szerteszét. A zárthelyit vezető Ma
rxisak lektor (Plehi) megáll mellette: 

— Mcndja, maga nem hun szárma
zású? 

— Nem, lektor elvtárs. Miért? 
— Mert hun ide néz, hun oda. 

Tanársegéd: 
alapelvei? 

Hallgató: Az egyszemélyi vezetés és 
a demokratikus centralizmus. 

EZ MAR DÖFI! 
Liptai szds. szakaszparancsnoki érte

kezletet tart: 
— Borbély professzor elvtárs megtaní

totta önöket a differenciálásra és integ
rálásra, általában a matematikára, mi 
pedig megtanítjuk önöket alkalmazni 
azt. 

EGY KIS KATONAI TECHNIKA. 
Árva szds. előadásából: 
. . . mert kérem, jegyezzék meg, hogy 

géppisztolyra stopperórával lőni nem 
lehe t . . . 

NEM ROSSZ . . . 
"Katonaié-bői is zseniális hallgatóink 

vannak, mint az alábbi történetből ki
derült. 

Árva szds.: Mivel lehet a be nem lá
tott területeket felderíteni? 

Hallgató: Mikroszkóppal. 
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VIZSGÁRA-KÉSZÜLÉS 

Mechanikára 

Kémiára 
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Katonaira 
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Marxizmusra 

Fizikára Géprajzra 

Jelmagyarázat . út ; 6 több órai ácsorgás 
^ ^ " 

Utjelek az ***<<** 
elkésetteknek ^ ^ 

Vidékiek t e s t e n 
v a g y 

merre van a Toldi mozi ? 

V. sz. melléklet a „HÚZÓTÜSKE 1956"-hoz 
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<^J-ázó férfi fohásza 
<Diákszálló 1953. leien 

Hideg, havas, hóviharos 
Márciusi esten. 
Fagyos, fázó, fakó ajkkal 
Imádkozni kezdtem: 

Bánatos, bús borongással 
Tekintek a télbe. 
Ablakráma repedésén 
Szűrődik a szél be. 

»Édes kedves jóistenem, 
Hozzád szólok hittel-
Ezt a rideg-hideg időt 
Valahova vidd eV 

Hallgasd meg a kérésemet 
És ha jön a reggel 
Olvadjon ki a fűtőtest 
S fűtsön hő meleggel!« 

Felvettem magamra mindent: 
Zoknit, zakót, sálat. 
Kardigánt, kabátot, kesztyűt. 
Inget is egypárat. . . 

Elmondtam az imádságot 
Félig fagyott orral; 
Szerettem vőn' megszentelni 
Forró forralt borral, 

Mégis fázom, fogam vacog; 
Kezem, lábam, reszket: 
Búr az ablak jégvirága 
Nyárra emlékeztet. 

Ámde senki sem sejtette, 
Mit mormol most Szarka; 
így hát belefojtom vágyam 
E szomorú dalba. 

Utóirat: S a hideget a szobában 
Alig-alig bittam; 
Befagyott a töltőtollam, 
Míg e verset írtam. 

MARXIZMUS-LENINIZMUS 
VIZSGÁN TÖRTÉNT 1955-BEN. 
Több hallgató húzta ki a következő 

kérdést: »Mi a kommunista-kiáltvány 
jelentősége?^ Mint minden tantárgy 
vizsgakérdésére, úgy erre is kialakult az 
a sablonos felelet-kezdés, hogy: "Lenin 
elvtárs azt mondta róla, kötetekkel ér 
fel, Sztálin elvtárs pedig azt, hogy ez az 
Énekek éneke.« 

Egy I. é. bányamérnökhallgatóleány 
hasonló módon akarta kezdeni, de elfe
lejtette az »Énekek éneke« terminoló
giát és zavarában valahogy a következő 
csúszott ki száján: 

"És Sztálin elvtárs azt mondta a kiált

ványról, hogy 
daloskönyv . . .« 

az olyan, mint egy 

LISKA ADJUNKTUS AZ ELSŐ 
IPARGAZDASAGTANI ÓRÁN. 
Az ipargazdaságtanból meg fogjuk ta

nulni mindazt, amit politikai gazdaság
tanból nem. tanultunk meg. Ebből is lát
ható, milyen nagy az anyag! 

* 
István adjunktus: "1905. okt. 17-én a 

cár kiáltványt adott ki, amelynek any-
nyira örült a liberális burzsoázia, hogy 
az utcán napernyős nők és cilinderes 
férfiak ölelkeztek.« 
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A GÉPÉSZMÉRNÖKKÉPZÉS TECHNOLÓGIÁJA 
Cefi. RM üzem: MUVELETTERV Gyártási jel: Müvelettcrv siáma: 

Nshétipari 
tlérrioKyyár. 

Gépészmérnök • 
gyártás 

1951— ~> Nshétipari 
tlérrioKyyár. 

Gépészmérnök • 
gyártás 

Munkadarab megnevezése- . . . 
G epeszme rnok 

1951— ~> 

A r y j g ; Nv.Tíincret: A fdfckvéit kékkei Munkaiarab je le : Lapszám: 
Káőer Jó, nagy A norltisi Irányt kek nyfla] 

A megmuniiSiiíl plroJJll 
kell • vállalón megitlttm n-t 

Művelet 
jele Művelet leírása — Vállat Ki-Késziti Munkagép Készülék Szerszám Ként-

méröfcszköz 
Jdlemií 

teennotógiai 
adatok 

Meg]egy«i 

< ü nyersdarab átvétele Fel vé te
lezők — — — Káder móré 15 db 

önéletrajzban Mta iacta est. 

Gépelem Rajz
asztal. 

Fuss- Minél 
.? Elörajzolás és „Húzó-

tüske"sz. 

Rajz
asztal. kihuzó A, ivméró. gyorsabban 

Nagyolás. 
ioc ioc 

3 ° ^ ^ r ^ L . .Bordély' fej- Diff Alakos 
egs'~' 

Henni: vagy 
^ T ^ ' i Usse-I múJiely. eszterga. osztófej kiszúrékés. 

egs'~' 
nem menni ? û H"— û H"— 

" ~ * * * f ^ i ^ ~ " 

Vizsga hofektn Hőd!) de 
4 Feszültségmentest tés Men.-tck.t. Vizsgatér. tartás íjéra. melegem veit. 

Sim/tás. 
—-~—^~iy i2 

HCrK^Tr-^ Nagyfára; Kitoló mérce; Kinn a bárányt 

í ^eJÁ {t\*S* | ) W' Men-tek.il. féle készülék. Simito- „ IparúZÓ " ic- 3 óra/db. 
r^^S^^^Ci 7 ] 

készülék. kéfdés. mellényzseb- benn a Kordoss. 

rPm forgácso
ld. 

etainn sorozat. 

í 
Ellenérzés. Skin effektus lkin-hatás) Fizikai Rezgés - „ INDEX ' f - 500 Hz. 

lTt-trt4nt 
laki átment 1 

Harmadszorra 
í megfigyelése riEO keltö. volt mire 

f - 500 Hz. 
lTt-trt4nt 

laki átment 1 talán... 

7. Edzés tleo-tek 1. ftoctifreif.' — — - Felmelegíteni c 
kára, majd ir 
elégségessel. 

járeményseg fo
telben hűtve egy 

Köszörülés és ~ir~3^r Szorong 
tkilgóltyörás.' 

T J jK 'C^ 300*30xJG Sm ma sági 

iVJ^J. Fenék - WI1NQSZ. kiászer móríszáa 
fl J§|~~ tten-tek.li/ 

BL 
.Fortuna' 
koszorú 

rugós 
készülék. +510. KB 

„Simma 
Dugós 

• llentyű. 

t}f: 0,00008- • 
Fútpontosság. 

t 1SIÓ 

Nem irható te. 

géllyö ' 

'„ Regen' Szerelésnél meg-
Tratorá- Vitt- Qkono- Elégséges 

S Bejáratás. fWJ. maschine mai Ser SFéfl)úzé szemre, tisztelt jó lesz?! szek a gépre 
Typ.1812. ilftársak 

jó lesz?! 
a k asz tandók 

Vendéglá Sha-
swingeió. 

Csapos 
készülék 

Féldeciwéter, v> ftiter/sro. 

«. Mosás és szántás. tó Ipari 
Váll 

Sha-
swingeió. 

Csapos 
készülék Dugóhúzó Dugés -

ive szer 
e- 2ford/p. 
e, - 4-ferrí/p. 

II Végellenőrzés és csomagolás B Biz ~ ~ mérőóra kék , Kossuth'-bal 

J t v f t á i o k J M l t i i i k 
|»V. . te ^ javított* Kelet . Ellmflriite | Kelet J*Y jele Javított* Kati | EHcnerfcflc Kelet 

' IMIM •Vo^+m-T? 
2.ÜIU. ?^f^?=^ 1 \ 
- k i w w . | K « « , ' ElhnCriitt Keleti Kelet 

STfZ 
Veia'..mú raüvdttl utialtit IHmi : pflrtny t I 

í t JÚa . ' ^ «i 

Keleti 

„j ?**&***% ••• fim 

Kelet 
STfZ kitölteni! oitt.ly Huzótüske. 

http://Men-tek.il
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A MÉRKÖKGYÁRTÁS ^p I I 

AV>GY TECHNOLÓGIÁJA 
HOGYAN LETTÜNK GÉPÉSZMÉRNÖKÖK? 

Bevezetés. (Valamelyik szerkesztőségi ülésen elkallódott.) 
A bevezető folytatása. A bevezetőben leírtak alapján elképzelhetjük, milyen 

nagy fontosságú volt a feladat, amelyet a R. M. N. Mérnökgyár 1951. augusztusá
ban kapott: "Ebben az évben a tavalyi termelés háromszorosát kell teljesíteni.** 
Nagy sürgés-forgás keletkezett erre és hosszas tervezgetés után megszületett a 
gyártás menete, amelyet az alábbi műszaki leírás tartalmaz. (Művelettervet 1. az 
előző oldalon.l 

Műszaki leírás: A mérnök alapanyag- és középkádergyártó üzemek azonnal 
átálltak a terv teljesítésére, hiszen idáig inkább a könnyűipar számára gyártották 
az orvos, gyógyszerész, vegyész és hasonló gyártmányok felkészítését. Az első 
negyedév küszöbén a tanulás teljes kapacitással indult meg. A nyers munkadara
bokat először a Matematika műhelyében, Borbély főmérnök vezetésével nagyol
ták. A nagyolás okozta feszültségek eltüntetését Zorkóczy főtechnológus irányí
tása mellett feszültségoldó izzítással végezték. A feszültségoldó izzítást a darabok 
elorajzolása követte, amelyet Terplán főmérnök szervezett. Az előrajzolást mély 
nyomokkal és hosszú ideig végezték, hogy ne halványodjék el az ide-oda szállít-
gatások alatt. Ezután a darabokat a legkorszerűbb forgácsoló szerszámokkal simí
tották, majd a nagy Elemér MEO-ja közbülső ellenőrzést kezdett a darabokon, 
amely a következőképpen folyt le. A darabokat izgalommal töltött erőtérbe 
helyezték és egy kinyíló indexben megjelenő jel mutatta az eredményt. Ha az 
indexben I-nél nagyobb szám jelenik meg, akkor a munkadarab megfelelő s a 
megfelelőségi fokot különböző számok mutatják. Ha nem megfelelő, akkor »uv«-
jel jelenik meg. A következő félévben csökkent a termelés, mert az egyetem 
Mechanika és Mech. techn. II. tanszéke kísérleteket folytatott. A kísérletek célja 
a munkadarabok kifáradási határának megállapítása volt. A kísérletekkel egé
szen a kifáradási határig mentek, sőt tovább akarták emelni az igénybevételt. 
Szerencsére a gyár vezetői időben közbeléptek, így sikerült elejét venni a hatal
mas igénybevétel következtében fellépő kifárasztásnak és törésnek. A már majd
nem kész munkadarabok ezután ismét Zorkóczy főtechnológus keze alá kerültek. 
Itt mindegyiket jól megedzették, hogy ha kikerülnek a gyárból, minden kopásnak, 
ütésnek és a »fúrás«-nak jól ellenálljanak. A megmunkált, megedzett, kész gyárt
mányokat végső ellenőrzés céljából előbb Bálint főmeós árgusszemű vizsgálata, 
majd egy MEO-bizottság elé kerültek. Amelyik gyártmány ezeken az ellenőrzé
seken keresztülment, azt nyugodtan piacra lehet dobni. 

SZABATOS E L Ő A D Í S B Ó L RÉSZ-RÉSZLET 

A mai órán a kárhelvekről fogok önöknek előadni. Előadásom célja, hogy 
ismertessem önökkel a kárhelyek fogalmát, a kárhelyek helyét és mindent, ami 
a kárhelyek megértéséhez szükséges. 

Na, elvtársak! Ki tudná nekem megmondani, hogy mit is nevezünk kár
helyeknek? Na ki? Hát majd én megmondom. Gauss fogalmazása szerint kárhe
lyeknek nevezzük mindazon helyeket, ahol károk történnek. Ki tudná nekem 
megmondani, hogy hányféle kárhelyet ismerünk? Hát, kérem! Három féle kár
helyet ismerünk. Vannak kis kárhelyek, vannak nagy kárhelyek és ami a kettő 
között van, vagyis sem nem kis kárhely, sem nem nagy kárhely, az, elvtársak, a 
közepes kárhely. Kis kárhelyen történnek a kis károk, nagy kárhelyen a nagy 
károk és a közepes kárhelyen a közepes ká rok . , , 

trai6eri = emelővas ől 

fftag.uk a csészeatiaU, amd^elc t^üintk, 
vaayis a ctyút'á csís<zeat{ak... Marsbeli 

előadó 
marsbeli 
előadása marsbeli egyetem marsbeli hallgatóinak bolygóközi tárgyból 

Kedves hallgatóim! Tudjuk azt, hogy általánosságban mi a 
csészealj, ami repül. Vagyis mi az, ami repül, mint csészealj, 
illetve mi, ami mint csészealj repül, ami nem más, mint a repülő 
csészealj. Most nézzük meg ezt a kérdést általánosságban, mert 
világos, hogy nem nézhetjük másként, csak általánosságban. A 
csészealj tehát általánosságban csészealj. Maga a csészealj több
féle megoldású lehet, tehát lehet a megoldása többféle. Ezt külön szeretném ki
hangsúlyozni, mert tudjuk azt, hogy a csészealj az emberek fejéhez is repülhet. 
Fontos az, hogy repülhet. Az ember fejétől azonban el is lehet tekinteni, mert 
tudjuk, hogy a repülő csészealj a világűrben is repülhet. 

Röviden most azzal szeretnék foglalkozni, hogy hogyan repül a császealj 
a levegőben, azaz a repülő csészealj és nem például a teás csészealj, ami szintén 
repülhet, nemkülönben a köpőcsészealj, ami csak nagyon kivételes esetben 
repülhet. 

Nézzük tehát, hogyan repül egy csészealj és mi az oka annak, hogy repül. 
Tudjuk azt, ha valami nem úszik, nem a szárazmarson megy, és nem áll, akkor 
az r epü l . . . 

DIPLOMATERV-MEGVÉDÉS 

http://fftag.uk
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a-vas: Egyetlen fa. amely
ből lehet vaskarikát csinálni. 

Adag: A minőséé mennyiség
be való átcsapiása. Élvezhetőbb 
éterek esetén minimálisan cse
kély, húsbúi nem ritkán sem
mi. 

Álmatlan éjszaka: (Lásd ,.ra!z-
beadás"-t) . 

Beszélgetés: Az előadóban 
való. nem télies mértékben ide
vágó tevékenység. 

Bújócska: Vasárnap délutáni 
szomorú tömegitelenet. A men-
aán látsszák: 30—40 hústadag 
s ugyanennyi 'éhező haflleató. 
Egv-egv dnihÖdtebb hal Leató 
drasztikus kirohanására né
hány nyúlszívű 'hússzelet ön
ként Jelentkezik. 

Butaság: Olyan betegség. 
amely nem a betegnek fiái. ha
nem annak, aki hallja. 

Csap: Tu 1 a idónképpen: i s a-D. 
finn-ugor eredetű szó. Megté
vesztést, becsapást .jelent. In
nen ered a vízcsap elnevezés 
is, .amelyről sokan azt hiszik, 
hogy a csap elfordításának 
mértékében .a kiömlő víz menv-
nvisége szabályozható. A mos
dók csapjai -azonban az elfor
gatás mértékétől itelliesen füg
getlenül folvniak, vagv nem 
folynak. A cs-aipoik további faj
tái még: nyak-csapok. taflíD-
c sápok, i ég-csapok és légv-
csapók. 

Császár: Az iparban az az 
egyén. aki Bálintnál minden 
utóvizsgán átment. A magvar 
ipart ostorozza és nem babo
nás. ,amikor 90 fokos eszterga
csúcsot alkalmaz. 

Derékszög: A !0 mm átmé
rőnél nagyobb átmér 5: ű szöe 
már elég derék. A .geometriá
ban a 90 fokos szöget nevezik 
így, A gyakori a tb am a 90 ío -
kos szöget eldoblak, mert na
gyon meleg. 

Diákotthon: Helviseg. ahol 
nem szabad: :egge ' aludni 
délelőtt tartózkodni. es*e i 1 
után hazajönni, a : e : 7es italo
kat fogvaaztani, tiltott szer~r-
csoj átékot íízn i. kutyát és ke-
r ékiDiart bev inni. b ' akon k' h a -
ioliiii. pad lón köoni, .űre léjr.-i, 
vészféket megbúzni, kintorna 3'Í-
ni és bent tornászni, kereset 
ni. valamint eb'halakat tenyész
teni. 

Dimitrov: Diákszálló zárdai 
vastag falakkal és vasráccsal. 
A vándorló egyetemisták leg
első fellelhető telenhelve Mis
kolcon, a 40-es éveik végén és 
az 50-es évek eleijén. Lakói 
gyűjtögető és vadász életmódot 
folytattak. A gyűjtögetést té
len űzték, fa- és széngvüjtés 
formái'ában.. a vadászatot a me
legebb időszakokban a főutcán 
és a népkertben. A szomszédos 

dörzsöld e ív. Guttmann tan
szék) vidékén élő törzsekkel a 
vadászzsákmánv miatt többször 
kerültek összeütközésbe. 

Ébresztősdi: Hajnali társas-
i á t ék. Jiá t s szák: h a-t -in vol c ál
mos, alsóbbéves hallgató és 
egy V. éves szintfelelös. A 
szintfelelös kopogtat .az ajtón, 
belép és .az«t mondja: ..Fiúk. 7 
óra elmúlt (3A8) kelíietek fel!" 
Erre az ágyban tartózkodó 
hallgatók lehetőleg egyszerre 
válaszolnak, hosv a szintfele
lös ne értse, hogv hová küldik. 
ma;d később felkelnek. Aki leg
el ős zö r kel fel. V. éves kora -
ra az lesz a szintítfelelös és ak
kor újra kezdődiik >a íáfték. 

Favicc: Az előadok által mon
dott viccek azon faja. amelvek 
kényszerű meghallgatása vitán 
az előadás szinte üdíiőleg hat. 

4> : Görög betű: fii. Jelen
tése többféle lehet. Matemati
kában szöget Jelené, vagy elég
telen zárthelyit. Fizikában flu
xus. Katonaiban: figyelő. Gép-
e 1 emekbe n: átmérő. O rvo sokná 1: 
neg at ív tü dolelet. 

Géprajz-készítés: Olvan folya
mat, amikor a kelleténél több 
tust viszünk fel bizonyos esz
közökkel egy laipra s a felesle
ges részt kivakarítuk. 

Gyakorlati áramlástan: Min
den vízből kivett test annvit ve
szít súlyából, mint a víz által 
lemosott niszök sú Ív a. 

ISA-szabvány: Nemzetközi 
szabvánv. nálunk már a tatár
járás előtt használatos volt. Ezt 
bizonyítja a XII. sz.-ból való 
egyik legrégibb írott nyelvem
lékünk, a Halotti beszéd, hi
szen .,Isa pur és chomuv vog-
nnic". 

Izes-grízes metélt (némely 
iiroda lomba n í zeti en- grízetlen -
meztelen tészta néven lelhető 
fel): Menzaétel-faiita. a tészita-
félék családfába tartozik. Ehető. 
Sajátsága, hogv az elnevezése 
— ízes-grízes — rímes. Ize 
rémes. 

Javítások: 1. Valaki végig
megy a mosdóban, egy vasda
rabbal ütögeti a vízcsapokat, 
ara iái ta 1 azok r.l.k a lm a s s á v á 1 -
nak arra. [hogv huzamosabb 
ideig folyjanak, anélkül, hogy 
el lehetne zárni Őket. 

2. V átfázott kabátú emberek 
szömv íí imé 1 v á rkot á snak. ke-
resztüJ-kasul az egyetem terü
letén, hogv később legyen mit 
betemetni. 

3. Bezárt mosdóai&ó. Lélek az 
alfftón se ki, se be: ..Javítás 
alatt". A iavítást nyilván táv
vezérlés útién végzik. 

4. Mind eddig befelé nyíló aj
tókat megfordítlák. hogv kifelé 
nyíljanak, niunkaszükséglet: 3 
munkás 2 heti munkája. 

V I D Á M K I S 
5. A mosdóhelviséeek szint

lét 30 cm-rel emelik, hocv az 
alacsony haUeatófcnak — aki
ket esetlae Wa'lit Disney mesé
iéből veitek fel az eevetemre 
— ne kelllien nvúitózkod'niok. 

Keringő-est: Bevetemisták va
sárnak délutáni ártatlan szó
rakozása hazai és import lá
nyokkal. 

Kifőtt tészta: Zsírtalan me-
téltcsomó. savanyú túrónvomok 
.-i lói imitt-amott kitartdntoálo 
barma szőrlk«Dacoikba:l. 

Kirchhoff I. törvény: A fizika 
törvénykönyvének H. felezésé
ben szereplő 9. §. „A csomo-
r>;>n<t felé ílartó ára.mök összeee 
mindia esvenlő az onnan elfo
lyó .áraimoki összesével. A tör
vény metrszeüőiiét a tanszék 
8—16 Ft-ie teniedő D'énzibírsáe-
sa.l sújtja, — .amelyet a rektor 
kivételes esetben 24 Ft-ra emel
het." 

A 13. §. a továbbiakban ki-
mondiia: a törvénv nem tudása 
nem memtesíti a következmé
nyeik alól a íörvényszesőt. 

Kitörés: Az liikorban a 2én-
raiz területén aükaJmazzák. 
Egykorú forrásokból arra lehet 
következtetni, hogv már a XV.-— 
XVI. sz.-ban is ailkalmazt'ák. 
Hiteles adatok szerint az első 
kitörést Zrinyi Miklós alkal
mazta, amikor .a törökök Szi
getvárt ostromolták. 

Kopaszodás jele: Amikor az 
ember csak délben veszi ész-e. 
hogv reggel elfeledteti fésül
ködni. 

Körző: Logaritmikus spirális 
előállítására alkalmas eszköz. 
Használata úev történik, hogv 
a körző egyik szárát beleszúr
juk a raizkMiba (ló erősen!), 
maid az irónos részt egv pont
ba helyezzük és elforgatjuk. Az 
is előfordulhat, -hogy visszatér 
a kiinduló pontba. 

Közelítés: Több nagv filozó
fus próbálta1 már meghatároz
ni ezt az elvont íogaitrnait. Leg
találóbban Silling ladiiinktus 
jellemezte: ..Tudjuk, hogv a 
Poissou-féle szám 3—4 körül 
mozog. Grashof feltételezi, hogy 
ez a szám végtelen. Ez kérem 
durva közelítés . . ." 

Közmondások: A köz által 
használatos szólás-mondások. 
Ilyenek n'.: ..Szemesnek áll .a 
vi'lág. — szemtelennek egv 
nagv pofon." A gépnaizzal küz-
ködő hallgatóság között raizki-
húzás ideién iária a következő 
mondás: ..Kis csalás. nem 
ámítás." Akt elbukik matema
tika nv.-n ..Durn sniro V", ? ". 
Mechanika-előadáson tia liba t-
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ENCIKLOPÉDIA 
juk: ssC-ból is megárt á sok ." 
Vagy pl. /a diákotthonokban 
igen elterjedt közmondás: ,,Kji 
korán kel. nem írják fel." 
Ezen kívül még vannak termi
nológiák, amelyeket a köz szo
kott mondani. — pl. amiko-
nem fog a kiihúzó. m g v a rajz
lapra dó'l a tus. — De ezzel kis 
enciklopédiánk e helyen nem 
foglalkozik. 

Kulisszatitok: Lásd zárthe
lyit a mechanizmusok elméleté
ből. 

Légyfogás: i( o r d o s s pro
fesszor szerin': Az előadóbin 
való nem íelies m.'.lékben ide 
vágó f ogtalatossá g. il de tarto
zik még a kár tv i íás . újságol
vasás, valamint az emberi szük
ségletek kielégítése, u. m.: al
vás, evés stfb. 

Létszám: A Mechanika-elő
adáson jelenlévő hallgatóság
nak azon száma, amelv A ér
tékkel különbözik a valós ér-
tékitöl. ahol k az egvs6gnek 
egészszámú többszöröse. Meg-
állapíjása különböző módon tör
ténhet. 

!. Dékáni felelősök (fullajtá
rok) jelentése alaöián. ahol ál
talában X = 5-^6. 

2. Minden hialilgató felírja ne
vét egv kis cédulára, s azt le
adja az ajtónállónak, aki Ösz-
szeszedi s elteszi emlékül. Rit
kábban alkatmiazzák. mert túl 
egyszerű módszer. 

3. Mallgaitóniak álcázott ta
nársegéd egv óvatlan pillanat
ban megszámolja a lábakat, s 
a lábak számát osztja kettővel. 

4. lEnnek továbbfeilesiztése. a 
hallgatóság az ajtóban leveti 
cipőiét. így csak a cipőket kell 
megszámolni. 

Leves: Évszaktól és elneve
zésből függetlenül, mindig azo
nos szagú. ízű binér rendszer. 
A szilárd fázist kevés zöldség 
és igen sok csiga-, vagv le-
bencs^tészta adia. Fölötte vilá
gosbarna — népiesen drapp — 
zavaros folyadék, olykor iól el
különülő vörösre paprikázott 
ólai réteggel. Utóibbi esietben 
• - i ól m e gkü 1 önfo öz tetih et ö f-á -
zishatások folytán — ternér 
rendszerről beszélhetünk. 

Lyuk: Az anyáig folytonossá
gának hiánya következtében elő
állott többnyire kör keresztmet
szetű üreg. Egyesek szakszerű
en farinak nevezik és türésez-
ni szokták. Nem szokás türé-
sezni azt a lvuikat. ami a najz-
lapon keletkezik, hia erősen va-
kariuik. Ezeket felosztjuk: kis-, 
közepes és nagy lyukakra. Kis 
lyuk. amit csak a tanszék vesz 

észre, közepes lyuk. amit szom
szédunk is észrevesz, nagvlvuk 
a S im ólon - al ágút S vái cba n 

Martenzit: Az edzett acélnak 
az a fajtá'a. amelynek térrá
csában bent rekednek a szén
atomok, az-az szénrekedése van. 

Menet: Felosztás szerint meg
különböztetünk többfélét, úgv-
m int: sor. dolatmenet, d i; j \ a 1 m e -
net. körmenet, gvászmenet és 
WhiH wo rtih - me net. 

Metallográfus: Azon égvén, 
aki a fémek vizsigálavával és ku-
tatá sával fogl alkozik. Vennak 
fémek, amelvek kis kerek la
pocskák a.l akiáib.a n. szá mm a 1 
ellátva találhatók meg a min-
denniaDl életben. Aki ezek ku
tatásával foglalkozik, az nem 
metál!••")gráfus, hanem — sóher. 

Műszaki propagandaszek-
rény: A Gépelemek tanszéke 
előtt elhelyezett üvegkoporsó. 
A benne fekvő kúpgörgös csan-
ágv nem tévesztendő össze Hó
fehérkével. 

Népbolt: „Leltár miatt zár
va" című íelira't elhelyezésére 
szolgáló helyiség. 

óh: Éhezők íremén vtvesztett 
sóhaia délidőben a menzán. 

Palást: Középkori ruhadarab. 
Királyok, kúpok- papok és hen
gerek szokták viselni. 

Pulchrirnonium: Csillogó, ér
ces csengésű, könnyű fém. A 
legritkább elem, mert a vilá
gon sehol sem található. 

Q betű: Injaik: i| mint au-
tva. Olvassák: a mint lequár. 
A műszaki gyakorlatban q-val 
a könnyebb. Q-val a nehezebb 
súlyokat lelöliik. 

Rajzbeadás: (lásd ..álmatlan 
é;szaká"-t). 

Remény. Egyetemünk felsőbb 
vezetésének menzát rendsz ibá-
1 v oz ó i n té zikedé s ébe v e ;e ti hit. 
Csokonai szerint csalfa és vak. 
Már iákkor is . . .? 

Réz: A legértékesebb színes
fémek egyike. Véd a korrózió 
ellen. Ezért, ha egv anyagot 
korrózióállóvá akarunk tenni, 
akkor azt egyszerűen berezel
tük, esetleg bebronzoliiiik. 

Süllyesztettfejű csavar: A 
csavarok népes családiának 
azon faitáila. amelynek fe;e az 
alkatrészben előre kivájt mól vé
désben 'helyezkedik el. Alkalma
zása: ha a ralzlap szélén Kell 
csavart rajzolni. süllvesztettEe-
iűt rajzolunk, hogv elférjen. 

Számtani sor: Végtelen szám
tani sornak nevezzük a hallga
tók azon sorát, amelv reggel 
7*8 és 8 óra között a menza 
előtt reggelűére vár. 

Sztatikailag határozatlan: Az 
olyan kéttámaszú tartót nevez
zük szlatikaliaig határozatlan 
szerkezetnek, amelv 3—4, eset
leg 5 helyen van alátámasztva 

Tartós folyás: Lásd ..vízcsa
pok '' - ait. 

Jételek: Egves feladatok el
végzésére alkalmas összefüggé
sek. Pl. háromszögű csomót a 
nyakkendőre Pythagorasz téte
lével kötünk. A ..nerdület té
telt" iól a lk.^lm.azhat uik tánc 
közben. Különösen közkedveltek 
az olasz tételek: a Castigbano 
és a Sanca-Lucia tétel. 

Tuskihűzó: Raizlapvágára és 
különböző vastagságú, legtöbb
ször igen különböző vastagságú 
vonalak húzására alkalmas esz-
köz.É 

Türelem: Az élőiénvek sokáig 
nvúitható tulaldonsá'ga. birkák
nál végtelen, embereknél idő
ben csökken. Ha vége szakad, 
a türelm.ét vesztett kárvallott, 
vért kíván. 

Tűrés: Az a névlegestől való 
mér'etelté"és. amelyet két illesz
kedő .alkatrész egymáshoz való 
viszonyában eltűr a Gépelemek 
taaszéke. 

Unalmas előadó: Aki a sniát 
előadásától is elalszik-

Uv.: Indexben előforduló rö
vidítés: ultíimta via = utolsó út. 

Ütemterv: A lövőben elvég
zendő munkák tervszerű, idő
rendi összeállítása, amelyet már 
mindenki készített életében, de 
még soha senki sem ta-tott 
meg (kivéve Majoros L. V. é. 
gé^észmérnökhalilgatöt..) 

X: Két egvmást metsző egye
nes vonal. Jelentése többféle 
lehet: 

1. A KR E S Z -ben útlke res z t P -
ződés. 

2. Mátémat lkában ismeretlent 
jelent. 

3. Szimbolikus névben a csa
ládnevet: (X. Y.) 

4. Nyelvtanikig ksz. hangot 
(tvuxem, i.gvexem). 

5. Tanulmányi osztályon iga-
z otla 11 ;-• n mul a s z tá st. 

6. Női lábaknál hibás szer
kesztést. 

7. Orvosoknál semirniit, mert 
itt keresztet használnak. 

Vonalzó: Van görbe és ult
ra-görbe vonalzó. A háromszö
gű vonalzók egyes é^i bizo
nyos szöget zárnak be egymás
sal. Egyesek szerint ez 30. 00, 
45. .90 fok lehet. A gyakorlat 
ezt nem Igazolta. Ellenőrzése: 
két vonalzót élével egymás felé 
fordítunk. Ina a 'köztük lévő rés
ben egv kétfilléres elfér, akkor 
még jó. Vannak speciális vo
nalzók, amelyek között már 
13.52 fillér is eilíért . . . Méret-
vonalzó a 'vonalzók azon íaia. 
amelyet mindenütt ajánlanak, 
de sehol nem lehet kapni. 

Zavaró-tag: Zavartkeltő, mun
kánkat gátilló jobbold al i e 1 em. 
Az inhomogén diff erén ci á 1 
egyenletben fordul elő. 
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E L E K T R Ó D Á K , T Ü Z E K , GÉPEK9, K O H Ó G É P E K . . 

Gverünk most már tovább \Te értsenek rosszra, 
Egy lenessel, kérném. Én sem másra ériem. 
Fordítsunk egyet a Kondenzátor volt csattá 
Leányzó fekvésén. Amit elbeszéltem. 

Gumi használata 
Előnyös, úgy vélem 
Csialk arra vigyázzunk. 
Túltöltés ne érjen. 

S mielőtt a maiíom 
Vízből jönne ériem. 
Uray professzort 
Szószerínt idéztem. 

A tüzelés kérem 
Egyszerű ez roppant, 
Egv sz.ál gyufa kell és 
Miáris hangra lobbant. 

A gáz az veszélyes. 
De mennyire kérem, 
Aki azt nem tudja. 
Az hozzá ne érjen. 

Egyei kell c&sik, hoffv úgy Dehát egy szakember 
Per tangentem ériünk, S Dani szíve dobbant. 
Ama kell vtgyázni. Nem is k >hász, kérem. 
Hogy mi meg ne égjünk. Aki még nem robbant. 

A kohász miMT&iáiá Mert hiszen Gynhött is 
Mlindig mefeeg-mehéz. Szokás volt már rhégen 
Ezért kell Ihozziá egy Inkább két génét, mint 
Gépi berendezés. Egyemhcht b;-i; éhrieu. 

Ennek művelőié A munka [könnyítés 
S atvjia Patyi bácsi. Mutassa az utat. 
Jószívű tanácsát Ezt [egyezzék iól meg 
Megszívleli 'bárki. Kedves kohász mhak... 

Technológusoikiniak 
Ékes szó-szólója 
Apuskám — Geleji, 
Mert hát más kii volna. 

Sok baii.a vian néki 
Tankörrel, Tanszékkel, 
Keni sikerült ralizzál, 
TúThívoti fényképpel. 

Mert a tanszék lassan 
Már oda kulminál. 
Az éi lepléről is 
Színes képet csinál. 

De meg is lett aztán 
Ennek eredménye. 
A sok felvételtől 
Lekopott lencséié. 

- - / 

E<B2? ÍM S(g^BS 
•flz esztergapad fó részei s 

ZfóorsóHöz a 
3. Fóorsó 
k Oorfon szekrény 
5Wengyel« í<é$tortó 
SWeresztszén t 6. 
7-Ués 
&fkje regszeg 
S Lámpa 

ÍQ Fdy. tartály 
ftÜtUözÓ 

VI. sz. melléklet a „HÜZÓTÜSKE 1956"-hoz. 



65 

T, ERVSZERU M EGELŐZÖ K ARBANTARTÁS 
(Jelenet) 

Szereplők: Dr. TMK és Revolver Automata 
Szín: Dr. TMK orvosi rendelője. 
R. A. (belép, köszön, nagyokat zörög és szomorúan nyikorog). 
Dr. TMK (tolómérővel a kezében): Mi baja, fiam? 
R. A.: Doktor úr, kérem, nagyon fáj a főorsóm és két napja munkadarabrekedé-

sem van. 
Dr. TMK.: Jó, megvizsgálom, vesse le a csapágy fedelét! 
R. A. (levetkőzik). 
Dr TMK (fordulatszámlálót vesz elő és R. A. főorsójára illeszti): Forogjon, ké

rem . . . forogjon . . . gyorsabban . . . Jó, köszönöm . . . elég. Látom, nagy 
fordulatszáma van. Szédülni nem szokott" 

R. A.: De igen, gyakran szédülök. 
Dr. TMK.: Tátsa ki a sebességváltószekrényét és mutassa a fogait! J ó . . . nyújtsa 

ki a vezértengelyét. Ó, kérem, én úgy veszem észre, hogy magának magas 
menetemelkedése van. Várion, azonnal meglclómérőzöm. (Megtolómérőzi.) 
Hát igen, 39,5" emelkedése van. Ez bizony magas. (Fejét csóválja.) 
Mondja, a motoriának nincs panasza? 

R A.: De igen, sokszor kihagy. 
Di TMK (megvizsgálja a motort): Nincs itt semmi baj, csak rossz az áramrend-

szere. Magán fáziscserét kell végrehajtani, akkor majd megszűnnek a 
zavarok. Más panasza nincs? 

R. A.: Nincs, kérem, csak fel vagyok lazulva és zörgők. 
Dr. TMK: Jó, öltözzön akkor fel. Felírok magának a munkadarabrekedés ellen 

napi háromszori gépolajat, lazulás ellen pedig csavarkulcsot. Ha zörög, 
ezzel szorítsa meg magán a csavarokat. Azonkívül eltiltom az 1400-as 
fordulatszámtól és kiírom fáziscserére. Addig, amíg nem esik keresztül 
a műtéten, lassan induljon és sokat pihenjen, (Kitölti a gépkártyákat,) 
Itt vannak a gépkártyái. Elmehet, javuljon meg. Viszontlátásra! 

R. A. (Elmegy.) _ F ü g g ö n y . _ 

ALMOS EMBER SZOMETTJE 

Ólom tagokkal hajnaltájban hétkor 
Fekszem az ágyam lágy meleg ölén, 
Álomtündérkék hajlanak fölém: 
Az álom méze takarómon szétfoly'. 

A folyosó űrben hangszóró zenél, 
Komor, vad hangja sérti a fülem. 
Muzsika szárnyán félnyolcat üzen. 
A takaró alatt agyamig elér. 

Múlnak a percek, telik az idő — 
Az egész reggel fehér lepedő, 
Lomhán pihenek karjai között. 

Háromnegyed nyolc. Búsan felkelek. 
Új nap kezdődik. Istenveletek 
Reggeli édes, lusta örömök. 
5 HúzólO&ke 

AZ EGYETEMISTA BOSSZÚJA 

Rajzbeadás előtt egy nappal egy hall
gató elmegy a folycsóvégi papírüzletbe. 

— Kérek egy rajzlapot. 
— Nincs. — 
— Pausz van? 
— Nincs. — 
— Rajztól! van? 
— Nincs. — 
— Tus van? 
— Nincs. — 
Ekkor a hallgató észreveszi, hogy ci

pőkrém van és kajánul elmosolyodik? 
— Tessék mondani, box van? 
— Igen, kérem, van. 
— Köszönöm, az meg nekem nem 

kell. Viszontlátásra. 
— Viszontlátásra! 
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A KONSTRUÁLÁS TECHNOLÓGIÁJA 
EZ IS MEGOLDÁS. 
A hallgató a gépelemek feladatát ké

szíti és az emelőorsó méretezésénél an
nak hatásfokául 160 % jön ki. Tanács
talanul fordul a tanársegédhez, mire 
Könczey tanársegéd türelmetlenül: 

Jó az. Csak írja be, hogy kell egy em
ber, aki a végét fogja, hogy el ne sza
ladjon. 

HOLNAP ILYENKOR... 
Terplán Zénó egy bonyolult gépelemet 

szokásos sebességével három képben fel
rajzol a táblára, majd hátrafordul az öt 
izzadva követni próbáló hallgatók felé 
és megkérdi: 

— Megvagyunk az ábrácskával? 
Mire egy hang a tömegből: 
— Tessék talán benézni holnap ilyen

kor. 

FEJÉN A SZÖGET. 
A hallgató tartályfeladatát készíti, de 

nagyobb szegecsátmérő jön ki neki, mint 
a tartály fenék-átmérője. Mellette ül 
Gyurka, aki felfigyel, majd megjegyzi: 

Tudod mit, verd bele a tartályt a sze
gecsbe. 

MEGFOGADTA A TANÁCSOT! 
Tartályméretezésnél az egyik hallga

tónak 1 szegecs jön ki. Megkérdi a ta
nársegédtől, hogy mit tegyen. 

Tanársegéd: Hát vegyen többet. 
Hallgató: Kétszáz elég lesz? 

ŰJITAS! 
A IV. éves gépészmérnökhallgató 

csapágyat méretez és számolja a szük
séges hűtőolaj mennyiségét. Hosszas lo-
garléctologatás és számolás után meg
döbbenve tapasztalja, hogy negatív 
szám jön ki. Egy darabig töpreng ennek 
a matematikai ténynek fizikai tartal
mán, majd boldogan felkiált: 

Fiúk, az én csapágyam olajat termel' 
KIZÁRÓLAG MŰSZAKI ELŐADÁS. 
Terplán (két indikátor diagrammot 

rajzol villámgyorsan és közben ezt 
mondja): 

»Lenn egy löket, fenn egy nyomás, 
még egy löket, még egy nyomás és kész 
a két diagramm!« 
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P1% 
Ma/n^ia Fígijucx 

K. oraján az V. éves kohászok nem 
nagyon figyelnek. K. egyszer az évfo
lyamhoz fordul és egy példa elkészíté
sere onkent jelentkezőt kér. Néhánv 
másodperces néma csend után egy této
va kéz a magasba emelkedik 

K. (boldogan): Tessék, kérem, na iöi-
.jon, csináljuk a példát! ' 

Magyari (hirtelen felocsúdva rémül
ten): Professzor úr kérem, én táblát tö
rölni jelentkeztem! 

f 

KOHÁSZOK-E 
A TECHNOLÓGUSOK? 
Zsák prof. órán a kohászokat méltat

va, megjegyzi: 
— Mert önök, ugyebár, kohászok! 
Itt megáll, látszik rajta, hogy erősen 

gondolkozik, végre felderül az arca és 
folytatja: 

— Még a technológusok is. 
FORMAMINTA. 
Zsák prof. öntészeti órán már 20 per

ce a forma és minta különbségéről be
szél, erősen hangsúlyozza, hogy egyesek 
összekeverik ezt a két fogalmat, majd 
az asztalhoz lép, felvesz egy famintát és 
megjegyzi-

— Lássák, kérem, ez a forma. 

EZ IS JÓ! Dr. Schrodt előadásából. 
. . . már Aristoteles is felfedezte, hogy 

van matéria prima és matéria substan-
cía. Ügy képzelte el, hogy a matéria 

prima minden anyag alkotója, a matéria 
substancia pedig meghatározza, hogy 
milyen is az, arany-e, vagy tökmag. 

BITVAI EMELŐGÉPEK 
okítása ürügye közben felrajzolt egy 
differenciálművet: 

Na most, kérem, az egyik kerék áll, a 
másik kétszer olyan gyorsan forog. Kér
dés most az, hogy ez számértékileg 
mennyi? 

SEMMI SEM LEHETETLEN. 
Bognár prof.: Legalább azt mondja 

meg, hogyan készítik a vasbetont. 
Kollegina: Apróra vágják a vasat és 

a betonba keverik. 
ZSÁK PROF. 
A HOMOK ELŐKÉSZÍTÉSÉRŐL: 
Az öreg mesterek, kérem, éjjel készí

tik a varázskeverékeiket, mert biztosak 
benne, hogy a mérnökök már ilyenkor 
a kocsmában ülnek. 

5* 
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1955, szeptember 

Hosszúlábú gólyák délvidékre szállnak. Az elsőévesek birkóznak a léccel 
Szépreményű ifjak egyetemre járnak. Nem nyers erő kell ám, inkább többet 

ésszel. 

Ilyenkor a menzán javul a minőség, Az új Földmérő' Kart melegen köszöntjük, 
Jobbak az ebédek, de azért nincs bőség. Céljaink közösek, járjanak hát köztünk. 

ff A *tr4>Jn>m\*MjL mm ^ • i Í j 

h*) kezdődik 

,indítási ünnepség" 
® Begyulladt 

VII. sz. melléklet a „HÜZÖTÜSKE 1956"-hoz. 
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ÉN A CSÁSZÁR ROKONA VAGYOK 
ADY E N D R E ÉS B Á L I N T L A J O S T A L Á L K O Z Á S A 

EGY CSOKOR SOMODI RÉMDAL. 
Sokáig néz egy kész rajzot, majd ok-

tatóan megjegyzi: 
A skicc már rendszerint előreveti a 

végleges megoldást (ártatlan arccal), 
mert ugyebár, ez a skicc? 

Rajzokat javít, mielőtt beszedné és 
mindenkivel kivakartat egyet és mást. 
Egy hallgatóhoz örömmel és biztatóan: 
Maga abban a szerencsés helyzetben 
van, hogy vakarás helyett az egészet el
dobhatja. » 

Sokáig nézi B. B. Norton-szekrényé
nek fogantyújáról készült rajzot, majd 
megjegyzi: 

Kérem, ha ez az izé hosszabb volna, 
és jobban lógna, egészen máshoz hason
lítana. » 

ELŐADÁS RÉSZLET: 
Mert kérem, az építészek igen furcsa 

emberek. A mi felépülő műhelycsarno
kunkra pl. terveztek egy ajtót, amire 
senkinek nem lesz semmi szüksége, ál
landóan zárva lesz. Mi mondtuk, hogy 
nem kell az ajtó, ők erre azt mondták. 
hogy az axisnak kell. Hogy ki és mi az 
axis, azt nem tudtuk meg. Gondoltuk, 
a főépítész. Később kiderült, hogy az 
olyan . .. (leírhatatlan mozdulat a hom
lok előtt). Szóval mi az ajtót kihúztuk, 
ők beírták, mi újra kihúztuk, ők újra 
beírták. És az axis lett a győztes. Mind
ezt tanulságképpen mondom, ha netán 
építészek karmai közé kerülnek. 

Én a Császár rokona vegyek, 
Szeretem a bázisüléket. 
Szeretem a császárképző 
Mesterséget. 

Szeretem az ostorozókat 
Dorongolva, ha ütnek, őket 
Az ipart szüntelen szapuló 
Tanerőket. 

Én szeretem a vállas tengelyt, 
S a bús, bámész balga diákot, 
Aki vacogva bámulja a 
Méretláncot. 

Szeretem a közpentozókat. 
A kúpokat, a hézagidőket, 
Az illesztéshez kurtán konyító 
Tévelygőket. 

Szeretem a hibaelosztást, 
S Császár von Gauss egyenletét, 
Gyenge egsek-közepesek 
Menedékét. 

Szeretem a számadás óráit, 
A bánatos vizsgaidőket. 
Szeretem összeszidni azt, 
Akinek nem megy. 

Szeretem a precíz dolgok 
Fizika-mechanikai mását, 
A fogalmak, a szent fogalmak 
Bonyolítását. 

Én a Császár rokona vagyok, 
Szeretem a bázisüléket. 
Szeretem a császárképző 
Mesterséget. 
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M Ű S Z A K I ÉRZÉK FEJLŐDÉSE 
ELSŐ ÉV: 
Szorongó érzés és a "kiválasztottak^ szerény, de azért mégis boldog borzon

gása fut végig az emberen, ha hallja, vagy leírva látja ezt a bűvös szót: MARINK 
FEJ. Oh, vajon mit jelent ez a női névhez hasonló varázsige? A »Marine« biztos 
Máriát jelent, a »fej« meg magyar szó. Mária-fej lenne? Vagy Mária-kép? — A 
templomi Mária-kép jut eszembe. De hisz ez lehetetlen. Én gépészmérnök akarok 
lenni, nem pap. Mégse Mária-kép lehet. 

Meg kellene tán kérdezni valakitől. De kitől? Valamelyik nyelvésztől? — 
Mert egy másodéves, vagy egy tanársegéd biztosan kinevetne. Vagy lexikonban 
nézzem meg? Nem! Nem érdeklődöm utána. Biztos valami egyszerű dolog lehet. 
De így ismeretlenül olyan fenségesen hangzik: MARINK FEJ! Milyen titokzatos 
és milyen felemelően értelmetlen. 

Egyelőre megelégszem azzal, hogy lerajzolom és kiszerkesztem két adott kört 
érintő harmadik kör középpontját. Igen. Szerkesztem a szó euklidesi értelmében 
úgy, ahogy azt középiskolában tanultam. Tűhegyes körzővel, hajszálpontosan raj
zolok. Nehezen megy. Körülbelül egytized mm az eltérés. Kiradírozom és újra 
szerkesztem. Tizedszerre sikerül. Igaz, eltelt vele a délután és bepiszkolódott a 
rajzlap, de büszke vagyok a pontosságomra. Elvégre egy leendő mérnöknek pre
cíz embernek kell lennie. 

MÁSODIK ÉV: 
Meghatódva állok egy CSAPÁGYPERSELY előtt. A kezembe veszem. Elég 

nehéz, Van vagy négy kiló. he kell rajzolni három, képben. Műszakilag helyesen. 
Hál igen! Ez már a mérnöki gyakorlat. De ez még nem minden. Be is kell kótázni 
ós a méreteket rárakni. Mérek és rajzolok szakadatlanul. Arra már rájöttem, hogy 
nem fontos század mm-nyi pontossággal rajzolni. Később a tolómércét is elhagyom, 
elég a logarléc és a műszaki szemmérték a méretek meghatározásához. 

Idővel már vízszintes S betűt és egyenlőoldalú háromszögeket is rakok a 
rajzra. Ez állítólag a felületi minőséggel függ össze. Csak tudnám, mi az a szuper
finis ... 

De azért napról napra fejlődök. Lassan tűrni is megtanulok. A tűrésmező vad 
dzsungelében Hl-ekeí és f5-öket keresgélek és a méret után elegánsan odaírom 
őket. Hogy ezek az impozáns hieroglifek mire jók, nem tudom egész pontosan, de. 
sejtem, hogy tőlük pontosabbak, lesznek a méretek. 

Évvégére sok mindenre rájön az ember, pl. arra is, hogy a rajzolás hatás
fokát az ^irodalomból való kopálással" nagyon jól lehet növelni. Hiába! Fejlődik 
a műszaki érzékünk. 

HARMADIK ÉV: 

Holnap rajzbeadás. TENGELYMÉRETEZÉS a feladat. Bűvös képletekbe kell 
az adatokai behelyettesíteni. Hosszas logarléc tologatás után ki is jön a tengely 
átmérője. Leírom és csalódottan suttogom magam elé: Rémes, hiszen ez csak 0,2 
cm! Még mm-ben is csak 2 mm. Ébresztőórába talán megfelelne, de hogy fog ez 
átvinni 10 LE teljesítményi? Most mit csináljak? Már háromszor számoltam át 
és mindig ugyanannyi jött ki. .. Rágom a ceruzát, nézem a már megrajzolt ten
gely 25 mm-es átmérőjét, amit eredményül kell kapjak és mivel Éva nincs a tan-
körben, keservesen felsóhajtok... Ekkor egy tapasztaltabb valaki megszólal: Oh, 
csak ennyi a baj? Vegyél csak rosszabb anyagot! Vagy növeld meg a biztonsági 
tényezőt! Keress alkalmasan megválasztott konstanst! 
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Újra számolok... Harmadik próbálkozásra 1,99 cm az eredmény. Nagyszerű! 
Kiáltok fel. Közben azon gondolkozom, hogy nem lesz-e túl nagy a 10-es bizton
sági tényező? És az is eszembejut: Mi lenne, ha utána számolnának?... De elhes
segetem ezeket a gondolatokat, hiszen a Tanszéknek kisebb dolga is nagyobb 
annál, hogy utána számoljon. Biztonság okáért azonban csak a képletet és a vég
eredményt írom oda. Persze, harmadéven több kérdés felvetődik. Ezeket jó mű
szaki érzékkel oldom meg. így pl. általában ideális anyagellátást tételezek fel és 
a maximális kielégítés elvét tartom szem előtt, amikor selyem szíjat választok 
a szellőztető ventillátor hajtására. De érdekes, azon csapágyak problémája is, 
amelyeket állandóan melegíteni kell, hogy működés közben be ne fagyjanak. 

És a fogaskerék szerkesztésénél előforduló 1—2 mm eltérés sem okoz már 
különösebb gondot, már az sem érdekes, hogy 6 értékes számjegyet kell meghatá
rozni: — logarlécen leolvasok hárma1 és még utána írok jó gyakorlati érzékkel 
hármat. 

Ugye, mekkorát fejlődtünk tavaly óta? 

NEGYEDIK ÉV: 

Három év harci tonasztaWával a háfam. mögön. bátran kezdek az ESZ-
TERGAPAD-felada' kidolgozásához. Természetesen előbb raizolok és majd a 
végén méretezek. Nehézség nincs, csak az. hogii nem leszek kész határidőre. A 
korszerű méretezés alapelvei is kialakulnak már, amelyekkel bármilyen nehéz 
feladat megoldható. 

Ezek a következők: 
1. Ahol nem felel meg az alkatrész, ott ne méretezz! 
2. A biztonsági tényező nagyságát úgy vedd fel, hogy a kívánt eredmény 

jöjjön ki! 
3. A logarlécen is lehet csalni. Ha muszáj, tízes nagyságrendben is tévedhetsz, 

anélkül, hogy észrevennék. 
4. Alkalmazd az irodalomban található és alkalmasan megválasztható ténye

zőket. 
5. Csak a képletet és a végeredményt írd be a számításba. 
6. Ha sehogyan sem jön ki az eredmény, szorozd meg a tankör-számmal, szo

baszámmal, a menyasszonyod életkorával, vagy azzal, amivel éppen akarod. 

NÉGY ÉS FELEDIK ÉV: 

Nagyon büszke vagyok a műszaki érzékemre. Bizonv, már a kisujjamban van 
az egész "Gépelemek* c. tárgy. Teljes biztonsággal kezdek a diploma-feladatom, 
kidolgozásához. Egyszer csak fejlett műszaki érzékszerveimmel azonnal érzem, 
hogy valami nincs rendjén .. . Számolnom, kellene .. . Mégis csak ki kellene hozni 
valamilyen eredményt... De mit csináljak? Tengelyt méretezzek? Csapágyat szá
mítsak, vagy fogaskereket szerkesszek? — Kétségek gyötörnek... Hogy kezdjek 
most hozzá a számításhoz! Hogy bizonyítsam be, hogy jó, amit a csalhatatlan 
műszaki érzékemre támaszkodva, megrajzolíam .. . Pedig jó, én érzem.., De 
nem hiszik majd el... 

Oh, áldott Műszaki Érzékem... csak legalább tengelyt tudnál méretezni! 

VIZSGÁN, KEMÉNYSÉGMÉRÉS, ÓH. 
Prof.: Eay literben hány cm3 van? 
Halig.: Száz. 
Prof.: Kevés. 
Halig.: Kétszáz. 
Mire ezerig eljutottak, az elégtelen 

nár be volt írva a leckekönyvbe. 

— Miiven keménységmérést ismer? 
H.: Brinell keménységmérést. 
— Igen . . . És még? 
A hallgató gondolkodik, majd rávágja: 
— Ja igen. A Whitworth keménység

mérést, 
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FÓKÜSZPONTKERESÉS 
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M E T A L L C G F R A F I A 
Z Á R T H E L Y I B Ő L : 
. . . Bemár tó kéregedzésnél pedig a 

m u n k a d a r a b o t 850 ' C-cs vízben hir te len 
lehűt jük . . . 

(Nem lesz kicsit melee?) 
EGYRE MEGY. 
Szerkezeti anyagok zár thelyin egy 

ké tmedvés kalapácsot kellett rajzolni. 
Az egyik hal lgató megkérdezi : 

— Nem lehetne inkább két egymed-
véset? 

PAZAR ÉS AZ ILLESZTÉS. 
. . . Mert kérem, három féle illesztés 

van. Az egyik, amelyik danolva bele 
megy, a másik , amelyiket be kell nyom
ni és ha rmad ik , amit m á r be sem lehet 
vern i ! 

JÖTT MENT 

ZCRKÖCZY BÉLA BÁCSI 
AZ ÉRZÉKENYSÉGRŐL. 
Kérem, a pácr ideg-ég az anyagnak 

olyan tula jdonsága, hogv ha az ilyen 
anyagra hegyesen ránézünk, széttörik. 

ALKALMAZOTT MATEMATIKA 
A VIZSGÁN: 
Prof.: K é r e m ! Megá l lapodtunk tehá t 

abban , hogy ezt a szerszámot komplex 
igénybevéte l re fogja méretezni . — (Kis 
gondolkodás után.) — Egyál ta lán mit ért 
azalat t , hogy komplex igénybevétel? 

Páciens (kissé habozik, majd felcsil
lanó szemmel magabiz tosan rávágja) : 
»Van egy valós és imaginár ius része." 
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/Q matematika ÁTPOLITIZÁLÁSA ÉS GÉPESÍTÉSE 

NÉHÁNY SZÚT A SOROKRÓL! 

Riiszolás 

B. SAMU BÁCSI 
ÉS A KÁVÉDARÁLÁS. 
A vektorokró l t a r t előadást. M á r el

mond ta a csavar-szabályt , de a lányok
nak még külön megmagyarázza a tel
jesség kedvéért . Kérem, ha leülnek ká
vét dará lni , lábuk közé veszik a darálót , 
jobbra csavar ják és alul csurog a kávé. 

HAZAUTAZÁS ELŐTT: 
»A holnapi gyakorlatokon — tekin te t 

tel a hazau tazás ra — elnézzük a málhás 
és igás, esetleg fogatolt megjelenést , de 
a táblához nehogy há t izsákka l menjenek 
ki felelni!« 

Tárgyunk mai anyásának 
fontosságiéi és döntő szerepéi 
tekintve, elvárjuk az el'vi.á---
sakió], hogv a súlvDonissZ'á-
mítási kérdéseik szoros kap
csolatát a gyakorlattal méi-
tiányoliiálí .azzal, hogy az elv
társiak felülről nyitott és alul
ról ziárt hatmaziként odaad:') 
figyelemmel a legmesszebb
menőkig azt eksakátítiák. A 
múlt órán látták az elviár-
sa.k. hogy bizonyos Ofjnarinj-
nista, megaillknwó sorok meg
fertőzik a jóindulatú abszolút összetartó s irain-
kat. Az ilyen clőielváltő itt. IköDÖnvegforgató 
elemekből álló opportunista, megalkuvó sorokat 
ki kell zárni az abszolút összetartó sorainkból. 
mert úgy vélfük. ezzel is elősegítjük az elv
társak 'helvtálliásiát a vizsgajegy termelés loká
lis maximumának szukcesszív approximációié
ban. Egy pillanatig sem kétséges előttünk, elv
társak, hogy önök helyeslik ezen túlmenően a.z 
összes széttartó, divergens sorolk tárgyunkból 
való kizárását. Kiegészftve aizzail a1 ímegiegvzés-
sel, hogv -Fourier ingadozásából keletkező sorok 
is csak kritikával fogadhatók ell. küliönös tekin
tettel az ellenállás alatt kényszerítést rezgések
re. Sa'inos, meg kell vallanunlk" a.z elvtársaknak 
nyíltan, hogy bizonyos sorok ellenállása, a mulit 
órán említeti rendszerből átnyúlik egész napja
inkig s ezek likvidállása még Caiuchv politikát 
előrelátásának egyenlői lenség! tételével sem va
lósulhat meg. Mivel nem kivárnunk átesni a hi
perbolikus pa-aiiiloid túlsó otdalána. a. következő 
Archimedes által igen élesen meglátott aranv-
axiomával folytatjuk eladásunkat: Minden szak
tárgy annyit veszít súlyából, amennyi aiz elő-

Sltal kiszorított és a szaktárgyba beszorított 
helytelen politika súlya . . . 
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/! RELATIVITÁS, 
Sokaknak nehézséget okoz a relat ivi

tás e lméletének megértése , bár az élet 
tele v a n relat ív dolgokkal. 

Vizsgáljuk például a menzai adagot, 
mint a relat ivi tás e lméletének klasszi
kus témájá t . 

Először is: Szemlél jünk egy zárt rend
szert, — kevés főzeléket mély tányér 
ban. Nyilvánvaló, hogy a tömeg látszó
lag kicsi. Most t é r jünk át más rend

szerre. Helyezzük a fenti főzeléket lapos 
t ányérba! Mit l á tunk? A tömeg többnek 
látszik. Érdekes í igvelemmel kísérni az 
1. áb"án lá tha tó menza- t ányérok fejlő
dését az évek folyamán. Ennek ma te 
mat ikai b ; zcnyí tása a következő: 

A me.Tza-tányérok színvonala, ű r t a r 
ta lma: Mit), időben folyton csökkenő 
függvény (1. 1. ábrát) . Az éte l menny i 
sége földi koordiná ta rendszerben (1. 2. 
ábra) a q=F(t; g; m; v; p ; fc; e) sok
változós per iodikus függvény szerint 
változik; ahol a változók: í — idő, g — 
gólyák ámítása , m — a telepvezető vál

tozása, v — vizsgaidőszak, p 

*f — panasz, k — évkezdet, e — 
ellenőrzés. A többi változó el
hanyagolható. A görhe je l lem
zője: á l ta lános időbeli t enden
ciája csökkenő. 

1SÍ* &54+0.5 
2. ábra 

1955* 

MINT OLYA IX 

fjőM mi** 0.5 
3. ábra 

'355 t 

A földi koordináta rendszerből á t t é rve 
a menza- tányérok rendszerére , az étel 
relatív mennyiségét : Q = q / M függvény
kapcsolat adja meg (1. 3. ábrát) . Tehát 
q h iába csökken, M csökkenés Q-t ál
landó színvonalon ta r t ja ; az étel meny-
nyiségének időbeni tendenciá ja ál landó, 
azaz: a t ányé r mindig félig van. 

Sajnos, azonban megvál tozik a hely
zet, ha a hal lgatóság gyomrának szem
szögéből szemléljük ugyanezeket , ami
kor a feltálalt bab- , borsó-, lencse-, ká
posztafőzelék és nem utolsósorban tar
honya, más zárt rendszerbe, a diák
gyomorba megy át . 

Ha Q a t ányérban , Q' a 
gyomorban észlelt mennyiség, 
a két rendszer közötti kapcso
lat: 

< r — g r -
t l / l + C2 

<D» fflh+0,5 
4. ábra 

W5 

ahol c a fény terjedési sebessége (km b). 
amelyet a szemkápráz ta tó és szemfény
vesztő tényezők (mócs'ng, csont, kavics 
s t b ) mia t t kell f igyelembe venni . Az 
összefüggésekből a 4. á b r á n lá tha t juk a 
görbe ka rak te rének időbeli csökkenését . 
Mivel I r + c - > 1, így Q' < Q (ahol a < 

jel azt je lent i : egyre kisebb). 
Végeredményben tehá t leszögezhet

jük : a menzai adag is, min t sok más 
olyan, relatív. 
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K a r e s z harmad 
éves volt és komo 
lyan udvarolt. Ez 
nem is olyan nagy baj, de szíve vá
lasztottjának névnapja közeledett. 
Gyorsan pénzt kért kölcsön és 
ajándékot vett. Sajnos, a hitelezők 
nagyon szűkmarkúak voltak és 
arra már nem telt, hogy kifutó vi
gye el az ajándékot. Karesz nagy 
búsan üldögélt a diákotthon egyik 
ágyán. — Mi bajod? — szólítottam 
meg. — Eh, hagyd, öcsém, nem ér
tesz te ehhez! — De elmesélte, 
hogy mi baja van. — Rá se ránts, 
— mondtam neki, — majd én elvi
szem. — Erre ő csillogó szemmel 
ugrott fel. — Igazán képes volnál 
rá — Na hallod — feleltem, nem 
számolva a következményekkel. 

A szót tett követte. Sötétedéskor 
útnak indultunk. A boldogság ka
puja elé érve, Karcsi szívszorongva 
így bocsátott el: »Csak valami mar
haságot ne csinálj!« 

Határozott léptekkel keresztül
mentem az udvaron, majd egy kis 
habozás után beléptem az első a j 
tón, ahonnan világosság szűrődött 
ki. Egy barátságos kis konyhában 
találtam magam, s velem szemben 
egy fiatal szőke lányt láttam. Egy 
pillanatig csodálkozva nézett hol 
rám, hol a kezemben lévő feltűnő 
alakú csomagra. 

Hivatalos hangon 
meg, hogy itt lakik 

Éva kisasz-
szony. — Igen, — fe
lelte ő egy kicsit elpi
rulva, — én vagyok. 
— Parancsoljon, ak
kor ez a magáé, — 
nyújtottam feléje. 
Aztán megfordultam 

A NÉVNAP 

kérdeztem 

és indulni akartam 
kifelé, de a nyitott 
ajtóban egy idősebb 

hölgy állt, mint később kiderült, 
Éva édesanyja. Ö, miután lányától 
értesült a dologról, a konyhaszek
rényhez lépett és egy ropogós 10 
forintost nyújtott felém: »Fogja. 
ez a magáé!« — Köszönöm szépen, 
— szabadkoztam, — de nem fogad
hatom el. — Fogadja csak el, jó 
lesz az még magának, — tódította 
Éva is. — Bizony, jó is lett volna, 
mert csak egy villamosjegy ára 
szomorkodott a zsebemben. Végre 
pár perces huzavona után mégis én 
maradtam a győztes és a csábító 
tizes az asztalon maradt, miután 
megnyugtattam őket, hogy már ki 
van fizetve. 

Majd puszta udvariasságból és a 
tizesért, kárpótlásul megkérdezték, 
hogy hol dolgozom. — A hármas 
számú virágüzletben — feleltem 
bizonytalanul. — Na és nehéz a 
munka, mikor szabadulok fel, so
kat kell-e szaladgálni és ki küldte 
a virágot? — adták fel egymásután 
géppuskatempóban a kérdéseket. 
— Már szerettem volna légnemű 
halmazállapotúvá változni, de fe
lelni kellett a kérdésekre. Végre 
útnak engedtek. 

A történet másik része egy félév 
múlva egy egyetemi bálon folyta
tódott tovább. Táncra kértem egy 

szőke lányt. A bemu
tatkozás után vizsgáló 
szemmel nézett rám. 

Hányadéves maga? 
Azonnal válaszoltam: 
»Negyedéves.« »Igen, 
-*• mondta mosolyog
va—és a 3. sz. virág
üzlet kifutója . . .« 
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EKETE ÜSTA 
(X Tew-és PenzíigijiOsztalg 

leánykori nevén: Gazdasági Hivatal, 
alvilági becenevén* 6éhá -

fobin őseiről. 
1 I PÉTERFFY LÁSZLÓ: gazdasági igazgató, szü-
—I letett a XX. sz. első szakaszában. Eszére csavar
menetet a budapesti Építőipari Műszaki Egyetemen 
készítették. Idegzete méregben edzve, ugyanott ki
próbálva, bejáratva itt Miskolcon. Felelős: min
denért, ami ezen az egyetemen van és rossz. Szidni 
nem érdemes. Megszokta, s így nem veszi szívére. 

GERENOAY KORNÉL: a Be
ruházási Osztály vezetője. Leg

újabban már szellemi téren is végez beruházásokat 
^Mérnöki ismereteké címen. Igaz, hogy amíg amott 
osztályvezető, itt csak előadó. Felelős: mindenért, 
ami egyetemünkön nincs. Szidni, felelősségre vonni 
kár a fáradságért. írásban tisztázza magát bármi vád 
alól. 

Q ifj. BENDE EDE: a Pénzügyi 
Osztály vezetője. Alapítási tag. 

Kinevezése annakidején nagyobb probléma volt, 
mint a Rektoré. Felelős: ösztöndíj, szociális segély és 

egyéb pénzügyekért. Szidni drága 

J LAKATOS ISTVÁN: vezető 
gondnok. Saját nevelés. Fiatal 

házas. Felelős: vízcsapok, zárak, 
fénycsövek, takarítóasszonyok ál
lapotáért. Érzékeny, tehát eredményesen szidható. 
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5 I KÁDÁR ISTVÁN: diákotthoni főelőadó. Hitves-
—I könyvszakértő. Felelős: melegvíz, lepedőcsere, 
rezsóhasználat stb.-ért. Szidni-verni veszélyes. Erős. 

^ I ZIMÁNYI GÉZA: tömeg és bérügyi előadó. Ö 
—I a felelős azért, hogy hányan vagyunk az egye
temen. Legújabban gyógyszerészeknek tart társa
dalmi munkában »szépírás« órákat. Szidni nem sza
bad! Jól dolgozik. 

7 I KALBERT LAJOS: gépkocsi előadó. A gépkocsi 
— ! ügyeket nem ő intézi. Hadvezéri tehetség. Leg
utóbbi hadgyakorlatán pl. az Uvé dombot (Dudujkát) 
kerítette be (dróttal). 

8 ADAMOVICH REZSŐ: előadó. Az adminisztrá
ció hőse. Azelőtt Miskolc város polgármestere 

volt (tarokkban). Felelős: az összes pecsétekért, alá
írásokért, belégért stb. Szidást jól bírja, ütni viszont 
nem szabad. Törékeny. 

HORVÁTH JÁNOS: a Személyzeti Osztály ve-
zetője. Majdnem nagyapa. Szervezetileg nem 

tartozik a fenti társasághoz, felelősség tekintetében 
azonban igen. Ö a legnagyobb felelős minden rosz-
szért. Nála felelősebb már csak a Rektor és a Hall
gatóság. Szidni felesleges, állítólag felesége igen tár
gyilagos asszony. 
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't* V* V A L A M I . . . 

f/l 
' ) Gáspár-axiómák 

HASONLAT 
A SZAKACSMÜVÉSZETRÖL 
A mérnökök rendszer int ké rnek egy 

recepte t a matemat ikus tó l . »Mi nem va
gyunk ma temat ikusok , csak ad janak ne
k ü n k egy receptet.-" Na jó, jó, kérem, de 
azért csak tudni kell, hogy mikor ve
gyünk kami l la - teá t és mikor — ciánkáli t . 

A NAGY KOPONYÁKRÓL: 
»A legnagyobb koponyáknak is szük

ségük van k ihagyásokra . . . van, akinél 
ez a k ihagyás egész életen át tart .« 

A MÉRŐESZKÖZRŐL: 
••Földi távolságok mérésénél még lehet 

a collstojckot ide-oda tologatni, égitestek 
közötti távolságoknál ez m á r kissé ne
hézkes.« 

A PONTOSSÁGRÓL: 
»Az orvosnál egy tizedesvessző ide 

vagy oda dönti el, hogy az ember ide 
vagy oda . . .« 

J U U U J . . . 
Egyik kollegina, aki nem volt túlzot

t an já ra tos a ma tema t ika berkeiben, a 
s imulókörökkel és magasabbrendű ér in t 
kezéssel foglalkozva, ho l tpont ra ju tot t s 
mint i lyenkor szokás, a tanszékre ment 
konzultálni . Késő dé lu tán lévén, a tan
szék tagjai hazafelé igyekeztek és a 
prof. felhívást intézett a tanszék tagjai
hoz: 

— Na! Ki taní t ja meg a kolleginát 
magasabb rendben ér intkezni? 

GEOMETRIAI TÉTELEK 
GÓLYA FOGALMAZÁSBAN: 
Mi a kör? — A kör egy pont köré hú

zott egyenes. 
Mi az ellipszis? — Két pont kö ré hú

zott egyenes. 
Mi a szabályos test? — Azon pontok 

mér t an i helye, amelyek szeret ik a ren
det. 

MENZAI BÜROKRÁCIA. 
2 hallgató V28 előtt 2 perccel érkezik. 
Kiszolgálónő: Mi az, kérem, i lyenkor 

jönnek? Mit képzelnek, mi mindig rá
é rünk? 

Hal lgatók (veszekednek). 
Kiszolgálónő (veszekszik és hajthatat

lan). 
Hallgatók (reményvesztetten el). 
Másik 2 hallgató ll-,8 után 10 perccel 

jön. 
Kiszolgálónő: Mi a z . . . stb. (mint 

előbb). 
Hallgatók: De kérem, nekünk nincs 

jegyünk, mi r epe tá ra jö t tünk! 
Kiszolgálónő (bájos mosollyal): Ja , az 

m á s ! (Tetős tálat tesz eléjük.) 
SÁR, SÁR, S Á R . . . 
Az elsőéves hal lgató megérkezik az 

Egyetemvárosba . Ret tene tes sár van 
(mint mindig). A gólya bak ta t a két 
nagy bőrönddel . Laci bácsi, a 4. sz. d iák
ot thon por tása , ká rö rvendve nézi. 

Az elsőéves megszólal : ^Tessék mon
dani , por tás bácsi, mindig ilyen sár 
van i t t?« 

— Dehogy, édes fiam! Csak ha esik 
az eső! 
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P U P U J K A I eito&ct S O R O Z A T 
— 3-1K RÉSZLET — 

(Amerikai újságíró szenzációs megfigyelései egyetemünkön.) 

Lapunk olvasói riport-sorozatom első részében tájékozódhattak arról, hogyan 
érkeztem meg Budapestről Miskolcra gyorsvonaton 5 óra alatt, majd a második 
részben pedig arról, hogyan jutottam el a pályaudvarról a Dudujka völgyébe 
szörnyű viszontagságok után. Mai tudósításom már riport-sorozatom végcéljáról, 
az egyetemről szól. A már említett egyetemi buszról leszállva, szorongó érzéssel 
álldogáltam az ajtóban várva a bizonyára nagyon szigorú igazoltatást. Mi lesz. 
ha igazolványaim hamis volta kiderül? Legnagyobb meglepetésemre azonban ez 
alkalommal tévedtem. Senki nem kérdezte, ki vagyok, mit akarok? Sőt pár perc 
után hozzám lépett egy idősebb portás kinézésű, de biztosan álcázott államvédelmi 
férfi és megkéri, hogy kis ideig vigyázzak már a portára, amíg ő elintéz valamit. 

Ez felbátorított és merészen kezdtem el értesüléseim gyűjtését. 
Megtudtam, hogy az egyetem vezetője származása miatt került ebbe a pozí

cióba, amit az bizonyít, hogy neve mellett ott szerepel a ^Kossuth-díjas rektor* 
megjegyzés. Ez amerikaiul azt jelenti, hogy Kossuth Lajos leszármazottja. Az egye
tem többi vezető pozícióját vagy munkáskáderek (bognár, borbély, varga, hajtó-
verő, szabók, csordások, molnár, kovács, diószegő, lakatos, kádár stb.), vagy pedig 
idegen személy (4 darab horváth, olasz, oláh, lengyel, egy meghívott sváb, polyák, 
néhány tóth stb. stb.) tölti be. Akad azonban egy-két olyan oktató is, akinek 
származása nem a legmegnyugtatóbb (herczeg, király, érsek), illetve akinek ősei 
már Jézus tanítványai közölt megtalálhatók (Simon, Péter, Jakab). Ugyanakkor 
a katonai hagyományokai egy-két pattantyús és huszár képviseli. 

Itt is propagálják az 5 éves tervet olyannyira, hogy az egyik ajtóra magyarul 
és németül fel van írva: Terv-plan. Érdekes, hogy egy hallgató tréfából ugyan
olyan betűkkel odabiggyesztette magánvéleményeként ezt a szót, hogy: Zéró. Meg
tervezték ugyanis az egész egyetemet és éppen azt a részét építették meg, ame
lyik ráesett egy szőlő- és gyümölcstermelő szövetkezet csücskére. Mivel 1953-ban 
a mezőgazdaság lett a kedvenc, elhangzott a jelszó: "Le az egyetemmel a csü
csökről!^ Erre hatalmas acél-csövekkel összekötötték az összes épületeket (l. I. 
fényképet) és a végére az iparvágányon 3 amerikai gyártmányú un. Truman-
mozdonyt kapcsoltak (l. 2. fényképet) azzal a céllal, hogy az egészet lehúzzák 
a csücsökről. Szemtanúja voltam a mozdonyok erőlködésének. Büszkén állapít
hattam meg, nem az amerikai ipar termékein fog múlni, ha az épületek mégis 
a helyükön maradnak. (Folytatjuk.) 

VIII. sz. melléklet a „HŰZÓTÜSKE 1956'-hoz. 

TANÁCSÜLÉS RÉSZLETE 



6v tfVi = kóceráj 

E G Y E T E M Ü N K T Ö R T É N E T E 

ásdltopeic*.-
Népváhösrlrh hm 

(ái i ii ff, szolidban 

Kőiéikor •• 
i Uniékammj 

*», IVSr***- fMossaítus kopitolíimus jműtT 



82 Tant =5= fürdőváros 

RÉSZLET A „BÜKKKORTYRAVEZETŐ" CÍMŰ ÚTIKALAUZBÓL 
SPORT, LAP- ÉS KÖNYVKIADÓ — 1954 

MISKOLC: 
Északmagyarország .i-pari, kereskedelmi és 

•kőzitókedési központija. A bükki 'kiiriá̂ rudû liások 
egvik legalkalmasabb kiindulóhelve. Nagy fon
tossá giár ól és szépségéről beszélnek azoik az el
nevezések, amelyek Miskolcot, mint a „'Sziniva-
par't Velencétié"-t, vasry a ..Nehézipar felleg-
várá"-t említik meg1. 

Számos új létesítménnyel is szaporodott 
Miskolc a felszabadulás óta. Uj épületeik, ház
sorok, új utak, új egyetem épült, és 150 ezer 
lakóval, MiskoBc Magyarország második városa 
lett. 

MEGKÖZELÍTÉSE: A személvpálvaíudvartól 
AL.skol'c felé vivő jelzet len úton indulunk el. Jobb
ra, balra, előre és 'bátra tekintgetünk turista-
szemmel, Néhol1 megállunk és szétnézünk. Elin
dulnánk, de nem tudunk. 

A látvány nagyszerűsége lekötött. Lássam 
mégis megindulunk. 

Nemsokára a Selvemrétre érünk. A Selvemrét 
völgyébe leereszkedve, sűrű fenvőerdőn át visz 
utunk, s egy kis kapaszkodó után ('Selvemrét 
erőse) a város közepébe erünk, 'amit piros, sár
ga és zöld .Jelzéssel ellátott oszlopok jeleznek. 

KIRÁNDULÓHELYEK: Kossuthszállás. A köz
lekedési lámpától nyugat felé indulunk el a zöld 
jelzésen (a piros és sárga n'elzés tilos utat je
lent) és Ötpercnyi séta után a miskolciak ked

velt kirándullóhel véhez. a Kossuthsziállásihoz 
érünk. Áldunk niee- egv pillanatra és nézzünk 
körül': A Kossuthszállás függőleges, meredek 
szlklaif.ail'ai merészen törnek a csúcson 'látható 

hölgyalak felé. (A hölgvaliakról közben kiderült, 
hogy nincs a Kossuth szállás homliokzatán. Saj
nálatos tévedésünkért ezúttal kértük az olvasó 
elnézését.) A bátrabb turisták szívét ennek elle
nére -gyönyörűség járja át, ha ennek megmá
szására gondom ak. 

Hatalmas alagúton keresztül1 'haladunk, majd 
a lépcsőszerű sziklai vekkel körülvett bejáraton 
átjutva, kis teremben tálaljaik magunkat. 

Szemben a ,.Jereván" bar-bár-barlang, ahol 
egyes sporttársaik 'barbár táncokat járva adóz
unk őseik emlékének. 

Baloldalon v . n a ..Fehér terem", amelynek 
bejárata melllett szesszel konzervált ősembereke'' 
láthatunk, akik még az ó-bor korból maradtak 
meg. 

A Fehér teremben megkapó látványt nyújta
nák -a különböző színeikben pompázó 'borvirágok. 
A ,,'Fehér te rem" a sporttársak és sporttiárs-
nók kedvelt pihenőhelye. Meleg ételt és italt 
küi/hatunüc. W. C. kint. 

Avas: A Kossuthsz állástól indulunk el s a 
Szinvia hídján áthaladva, az Avas lábánál meg
álltunk. (2 Perc.) 

Ttupt = Rornyik'László tanársegéd u 
Visszapillantva elragadó 'látványt nyújt a há

ziak között kanyargó pattiak, .amely Miskolcn a k 
oJv kedves velencei jellleget és sza.got ad. 

Utunkat az Avas lépcsőin 'íolyiaitjuk. Rövidesem 
egy gótikus templomhoz érünk, amely messze 
kiima.g'aislíik a körülvevő borospincék és sírkövek 
közül. Valóban, a miskolci polgár memcstaik tes
téről, hainem telkéről és nyugodt pihenéséről is 
Gondoskodott: lelki táplálékát részben a temp
lomban, résziben a pincében szerzi meg. Igaz, 
gyakrabban a pincében, mert bár a szenteltvíz
ben sok iaz ígéret, a borban annál több a való
ság, amit .az is 'bizonyít, hogy egy-két liter el
fogyasztása után még la legpogányabb lélek is 
rájön, hogy ..sohasem halunk meg!" S ha egy
szer mégis megtörténne, nyugodt .pihenéséről 
kedves borospincéi mellett gondoskodik. 

Az Avason ételt nemaitinvira. italt mindenütt 
kapunk. W. C. itt-ott. (Csúcsraérés 25 perc.) 

Tapolca. Miskolc közelében fekszik. Arról is
merhető fel legbiztosabban, hogy Csaba királyfi 
itt töltötte meg kulacsát 2225 évvel ezelőtt. (Nem 
tévesztendő össze a pár km-rel távolabb lévő 
Lillafüreddel, aihol szintén megtöltötte.) 

Gyógyvize a szívre és aiz ' idegekre gyakorol 
csodálatos hatást. Ez legjobban az árnyas, ho
mályos tihermiálíürdőben élvezhető — kettesben. 
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Vize gyógyító hatását a benne lévő különböző 
anvagoktól kapla., amelyek kétfélék: fémes és 
nemfémes árnyasok A ifémek .általiéban a fürdő 
mélyén fekszenek. Ezek: 'különböző nagyságú szö
gek, haltuk, zihertiik. esetleg egv-'két cipőkawál. 
A nem fémes amvaigok a víz tetőién uszikálnak. 

A fürdőket avönvöríí park veszi körül. Itt van 
a R. M. N. Műszaki Egyetem ..Anna" nevű esti 
szanatóriuma. Ide iö'nnek ikii esténként a mun
kában elfáradt, elcsigázott 'hallgatóik!, hogy 
gyógykezelésben részesüljenek. A kezelés utián 
iiáisasikocsik száHítiiák haza a gvógyultakat. 

A parkban ezenkívül füvek, fiák, padok, bok
rok és rjiárok vaunak. 

Az üdülő vendégek, különösen a hölgyvendé-
gek nagy érdeklődést mutatnak a közelben lévő 
Műszaki Egyetem iránt, s ennek élénk, lüktető 
éietéről a- Taipoloán üdülő hallgatókon keresztül 
L.iiékozódnaik. 

Legjobban megközelíthető az Egyetem-város-
bó1 gyalog, nehezebben Miskolcról gyalog, leg
nehezebben Miskolcról autóbusszal. 

Leányvár: Kirándulás fiú és Lány részére elté
vedés nélkül vagy eltévedéssel. 

4ki' 
• 4 ^ 

a) Eltévedés nélkül (1 óra): A tapolcai tavi 
fürdőtől 'indulunk el és a kék jelzést követve, 
rövid kapaszkodó után erdőborította fennsíkra 
érünk. Tovább haladva a kék jelzés mellett kb. 
1.5—2 órai út után erdő övezte tisztásra bukka
nunk,, amelynek közepén egv fa derekán táblát 
t a !á ki nik a következő sz ay a kk al: B A LESET 
ELLEN VÉDEKEZZ! 

Ez az egyedüli jel, amelyről Leányvárra Is
merhetünk. 

A tábla a vár virágkorából. 1200-ból maradt 
meg és amint tudósaink megállapították. — egy 
névtelen katona ,,Harcolj balesetmentesen" moz
galmának kiszélesítésére szolgált. 

b) Eltévedéssel (1 délután): A jelzett útról le
térünk ott, ahol legsűrűbb iaz erdő, azzal a cél
lal, hogy az utat rövidítsük. 

Körülbelül fél órát megyünk a sűrű erdőben. 
— Eltévedtünk . . .! 
Sporttársnőnk a bizonytalanság szörnyű ér

zésétől reszketve társához simul, hisz ő nem tud 
kiutat találni. 

De társa talpig — sőt azon felül is — férfi és 
a sötét erdőben, ahol már szemmel nem lehet 
megtalálni a kivezető utat, az iránytű csődöt 
mond és az ész megáll . . . — ösztönétől vezé
relve tapogatózva keresi az utat. 

S kinek-kinek ösztöne szerint, rövidebb-hosz-
szabb tapogatózás után sikerül is megtalálni a 
Leányvárra vivő utat. 

Reméljük, hogy rövid uti kalauzunk hü babá
tokra taláil a sporttá rsn'.k hátizsák; áhan. 
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MUNKATÁRSA 

TAKARÉKOSKODJ IDŐVEL . . . 
Reggel 8 óra előtt 5 perccel az egyik 

diákszálló előtt a hallgatók egy csoport
ja köszön az előadásra rohanó Sz. Zsu
zsinak, az egyik kolleginának: Szervusz! 

Sz. Zsuzsi (futtában): Bocsássatok 
meg, de nem érek rá köszönni, nagyon 
sietek. 

Prodekanagronobibliographos 

MI, MÉRNÖKÖK... 
Petrich prof. mondotta a szokásos 

lelkigyakorlat közben: 
— . . . mert kérem, az önök matema

tika tudása mind az egyetem dolgozóit, 
mind az oktatóit rettegésben tartja . . . 
és ezzel fejezte be: 

. . . mert kérem, a mérnöknek a logar-
léc olyan, mint a hajósnak az evező. 

CELSIUS ÉS LORD KELVIN. 
Kémia vizsgán a páciens nem nagy 

hozzáértést mutat a kémiához. Vagy tíz 
perce megakadt a °C és a °K közötti ösz-
szefüggésnél. A vizsgáztató adjunktus 
már unja a dolgot és megkérdezi: 

— Tudja ezt maga egyáltalán? 
— Hogyne tudnám, csak a szorzószám 

most nem jut az eszembe. 

2 0 0 0 BEN 

Kép a jovöböl 
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A A kétlaki gazda természeti csodája 

AKNA- ÉS EGYÉB SZÁLLÍTOK MEGY — NEM MEGY 
Vankó főmérnök (Aknaszál

lítás előadáson): 
A kas tervezésénél figyelem

be kell venni a bányacsi l lék 
méreté t , mer t ha egy kicsit is 
k isebbre tervezzük a kast, a 
csil léket h iába vazelinozzuk 
be, azok úgy sem fognak bele
menni . 

Bütykös mechanizmus 

Keresztfej 
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B Á L I N T : 
K.: Tessék l e ü l n i . . . Tisztelt hal lga
tóim! A mai órán . . . (és itt mindig 
egy alig é r the tő kö rmonda t köve tke
zik.) 
V.: . . . a jövő órán .egy lépéssel tovább 
m e g y ü n k és megbeszél jük . . . 

B ITVAI : 
K.: A m a i . . . szóval a mai órán szó 
lesz . . . egyszóval beszélni fogunk . . . 
m e g i s m e r j ü k . . . 
V.: . . . egyszóval, hogy a jövő héten 
mit i smerünk meg . . . (utolsó monda
tát nem hal lani soha, a hal lgatóság 
feláll, mielőtt befejezné.) 

G Á S P Á R : 
Egy hétfői nap így kezdi tanszékveze
tő docensünk az előadást: 
»Hogy n e kel l jen újságot olvasni, ké
r em . . . a Kinizsi 4:2-re győzött, a 
Honvéd pedig 3:2-re . . . 

G E L E J I : 
K.: Öcs 'kém. öcs 'kém, törölje csak le 
a táb lá t ! 
V.: Nehogy e lmenjen valaki , mer t a 
következő órán katalógust tar tok. 

K I S S E R V I N : 
K.: Jóóó szerencsét! 
V.: Folyt. köv. (A Kohómérnök i K a r 
hallgatói csak a r r a kíváncsiak, ho
gyan búcsúzik ot thonról reggel a . . .) 

K O R D O S S : 
K.: Tisztelt hal lgatóim!. . . A mai ó rán 
azokat az elveket fogom ismerte tni 
á l ta lánosságban, amelyek a múl t ó rán 
e lhangzot tak a lapján közvetlen vilá

gossá vá lnak akkor , h a te rmészetesen 
figyelembe vesszük . . . 
V.: . . . fogunk megismerkedni . De er
re majd a szünet u t á n ke rü l sor. 

LANCSA: 
K.: T'sztelt e l v t á r s a k ! . . . (Ezzel a t á b 
la felé fordul és megkezdődik a máso
lás.) — Szófoszlányok (erélyesen): . . . 
h a elosztjuk őket! . . . (suttogva) . . . 
' s teni t n e k i . . . 
V.: B u m m ! (Táblatör lőrongy vágódik 
a táblához.) . . . Idő v a n ? ! . . . (Szánal
mas arccal meghajol.) 

PATYI BÁCSI : 
K.; A m ú l t óhán itt h a g y t u k abba . . . 
V.; (Óravégi csengetés u t á n tíz perc
cel): Még öt pehe és befejezem. 

SCHEY J Á N O S : 
K. (Odamegy az első padban ülő 
hal lgatóhoz): Hol is hagy tuk abba a 
múl tko r? 
V.: Mikor is ta lá lkozunk legköze
lebb? 

SUSÁNSZKY: 
K.: Nohát , k é r e m szépen . . . viccet az 
óra végén fogunk mondani , ká r előre 
mosolyogni; addig is . . . megbeszél
jük . . . 
V..- . . . H á t kérem, idő? Akkor a jövő 
hé ten újra kezdjük . . . 

T E R P L Á N : 
K.: (Szó nélkül felrajzol gyorsan eav 
ábrát.) . . . fázisban vagyunk? Nó, ké
rem szépen . . . 
V.: . . . akkor . . . legközelebb . . . fogunk 
beszélni és meglá t juk . . . 

V A R G A GABI G Y A P I : 
K.: Az elmúlt órán az e lőadásaimban 
f o g l a l k o z t u n k . . . a mai órán foglal
kozunk m a g á n a k az anyagnak a . . . 
V.: . . . a jövő órán foglalkozni fogunk 
. . . (itt reszkető kézzel megtör l i hom
lokát.) 

- ^ 

Csapágy 
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Öt hosszú év után felértünk a csúcsra. 
Indulunk nemsoká hosszú életútra. 
Keblünkről e percben nagy kövek hullanak, 
Mégis, az elválás nem könnyű pillanat. 

Vén diákok arcán hogy' ragyog a fény 
Rég mulatott együtt ennyi víg legény. 
N'agy út van mögöttünk, de nézzünk előre, 
Ürítsük poharunk a boldog jövőre. 

Tervek készülnek itt, azt láthatjuk éppen, 
Kivül már várnak ránk, így avagy másképpen. 
Menyasszony, feleség, némelyikre gyermek, 
Kik ránk építettek messzemenő tervet. 

Két útravalót is adnak a kezünkbe, 
Egy'k a diploma, a másik a TÜSKE. 
Egyiktől az elménk tisztább lesz, úgy tetszik, 
Másiktól a szívünk jobban megmelegszik, 
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Aczél József 35, 56 
Adamovich R. 78 
Ady E. 30, 69 
Archimedes 73 
Aristoteles 67 
Árva 55 

Babits M. 30 
Balázs B. 56 
Bálint L. 8, 15, 23, 39, 

42, 59, 60, 62, 69, 87 
Béda Gy. 32 
Bende E. (ifj.) 77 
Benjámin 32 
Berzsenyi B. 69 
Bíró A. 42 
Bitvai T. 39. 67, 87 
Bogdán K. 49, 76 
Bognár J. 5, 17, 20. 58. 

67, 80. VII I . 
Borbély S. 8, 39, 55, 59, 

60, 73, 79, 80 
Bros S. 24, 26, 40 

Cast igl iano 63 
Canchy 73 
Cháron 30 
Cholnoky T. 6 
Csabal ik Gy. 58 
Csedreky L. 0, 5, 35, 37-

38, 48, 49, 54, 58, 72, 
82-83, 86, 87 

Csépányi S. 6 
Csokonai V. M. 63 
Csordás I. 80 
Csordás M. 80 
Csúzi K, 27 

Dénes M. 72 
Dévényi Gy.-né 5 
Diophantos 21 
Diószeghy D. 17, 19, 58, 

64, 80, VII I . 
Disney W. 62 
Dobrovolny A. 18, 55 
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Drahos I. 5, 20, 54, 84 
Erdélyi F. 5, 24, 61, 69 
Ernyi I. 35 
Érsek D. 80 

Fancsal i J. 3, 5, 7-16, III . 
Fancsa l iné B a r t a E. 42 
F a r k a s J. 50 
F a r k a s S. 84 
Feke te L. 17, 58 
F ink K. 64 
F i r tkó J. 20 
Four :e r 73 

Gál B. 34 
Gál J. 5, 64 
Galvács L. 5, 58, 69 
Gáspá r Gy. 17, 39, 73, 79, 

VIII . , 87, 
Gát i J. 21 
Gauss 60, 69 
Geleji S. 17, 58, 64, 67, 

79, VIII . , 87 
Gerenday K. 6, 77 
Gesztelyi E. 5, 39 
Gil lemot L. 6 
Ginovszky A. 55 
Glück A. 28 
Grashof 62 
Gribovszki L. 42 
Grossmann K. 48, 62-63 
G r u b e r I. 5, 33, 58, 64, 67 
Gyáni K. 5, 42, 43-44 

Hadfi I. 5 
Hajdú R. 6 
Haj tó N. 80 
Hamle t 30 
H a m m e r J. 66 
Herczeg I. 5, 24, 80 
Hora t ius 2 
Horny ik L. 42, 83 

Horvai F. 27 
Horvá th A. 17, 58, 80, 

VII I . 
Horvá th J. 78, 80 
Horvá th V. 80 
Horvá th Z. 17, 18, 58, 

80, VII I . 
Huszár I. 66, 80 

Ibos I. 20 
Is tván J. 57 
Iván T.-né 5 

J a k a b J. 80 
J á r m a y Gy. 5, III., 46, 84 

Kaba i L. 5, 40 
K á d á r 1. 78, 80 
Kalber t L, 78 
Káldor M. 64 
K á l m á n L. 5, 22, 23, 34-

35, 58-59, 82-83 
Kazá r L. 34, 42 
Kerekes Gy. 5 
Ker tész T. 5, 19, 20, 21, 

25, 29, 45, 51, 58, 61, 
72, 73, 77-78, 79, 86, 87 

Kesserű Zs. 5, 72, 81, 85 
Keszler J. 5, 6, 32 
Kirá ly B. 80 
K i smar ty L. 58, 67 
Kiss E. 5, 26, 58, 64, 87 
Kiss G. 35 
Kordoss J. II., 39, 42, 59, 

63, 69, 87 
Kóródy L. 13 
Kovács G. 5, 46-47, 80 
Kozma G. 5, 7-16, 21, 

II., 96 
Könczey G. 5, 17-19, 26, 

27, 43, 44, 55, 64, 66, 
73, 74, 80 

K r a k l e r L, 5 
K r e m p e r m a y e r M. 49 
K u s z m a n K. 42 
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Lakatos I. 77, 80 
Lancsarics A. 13, 14, 17, 

27, 28, II., 39, 44, 57, 
V., 74, 84, 86, 87 

Lányi A. 21 
Laura 30 
Lendvay P . 5, 36, 52, 68, 

88 
Lengyel Gy. 80 
Ligeti R. 5, 30, 41 
Lipta i L. 17, 19, 55. VII I . 
Liska T. 55, 57 
Ludvig L. 42 

Magyar i B. 67 
Majoros L. 35, 63 
M a k k A. 5, 28, 29, III., 

45. 50-51, 62-63 
Marusák Gy. 55, 64 
Matusz K. 84 
Mayer L-né 42 
Mecseki I. 58 
Mihalovich Gy. 84 
Mika J. 18, 53, 58 
Milasovszky B. VIII . 
Mogyorósi F. 54 
Molná r B. 80 
Molná r J. 5 
Molnár L. 80 
M ö r k J. 32 

Nagy E. 19, 20, 39, 50, 60 
Néró 58 

Obadovics J. Gy. 5. 73 
Oláh S. 80 
Olasz J. 80 

Pálf ia 39 
P a t t a n t y ú s A. I. 58. 64, 

80, 87 
P a t t a n t y ú s Á. T. 80 
P a z a r B. 72 
Pénzes L. 58 
P é t e r L. 80 

Péterffy L. 5, 77 
Pe tő Gy. 34 
Petőfi S. 30 
Pe t r i ch G. 8, 39, VIII . . 

84, 85 
P in té r K. 27 
Poisson 21, 62 
Poj ják T. 18, 67, 80, VII I . 
Puskás F. 11 
Pythagorasz 63 

Raisz I. 73 
Rákosi M. 6 

Sályi I. 5, 6, 20, 28, 50, 
80, VIII . . 88 

Schandl V.-né 17, 19. 32, 
VII I . 

Schey J. 26, 39, IV., 58, 64 
Schrodt I. 67 
Schwentzberger N. 21 
Sebes G. 11 
Shakespea re 30 
Silling J. 21, 62 
Simon S. 5, 80, VII I . 
Somodi J. 39,42,43,59,69 
Susánszky J. 35, 87 
Sváb J. 80 

Szabó Lajos 56, 70-71 
Szabó László 80 
Szabó Miklós I. 80 
Szabó Miklós II . 5, 42. 

55, 66, 80, 85 
Szaladnya S. 6 
Szalay F.-né 42 
Szarka Gy. 5, 7-16, 30, 

34-35, 37-38, 57, 61, 65, 
70-71, 75 

Szemán J. 56 
Szent iványi E. 0, 2, 5, 17-

19. 20, 26, 27, II., 34-35, 
36, 43, IV., 52, 55, 61, 
VI., 67. 68, 75, 76. 88 

I Szepesi Gy. 11 

Szerencsi Zs. 84 
Szilágyi G. 72 
Szluka E. 5 
Szovák L. 56 
Szőnyi G. 58 

Tajnafői J. 42 
T a r S. 3, 5, 66, 77-78, 80 
Téglássy F. 5, 8, 54 
Terp lán Z. 5. 60, 66, 80, 

VII I . 
T e v a n Gy. 21 
Tóth Á. I. 56 
Tóth G. 58, 80 
Tóth L. 31, 34-35, 56 
Tóth M. 11 
Tóth S. 49, 80 
Török E. 32 
T r u m a n 80 
Tundó J. 55 

Uh lmann A. 79 
Uray V. 21, 39. 64, VII I 

Vadas E. (Magyar Foto) 
64, 66 

Valló J. 42 
Vankó R. 86 
Varga G. 16,23,61,80,87 
Va rga J. 54 
Va rga S. 47 
V a r g h a L. 4, 5, 22, 23, 

25, 27, 31, 49, V., 86 
Vékássy A. 6 
Verő J. 58, 80 
Vörös I. 39 
Vörösmar ty M. 30 

Zimányi G. 78 
Zimonyi J. 42, 43 
Zorkóczy B. 23, 26. 39, 

60, 72, VII I . 
Zöldi L. 20 
Zrinyi M. 62 
Zsák V. 58, 67 
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T A R T A L O M J E G Y Z É K 

Borítólap. (Az előoldalt Szent iványi Ede V. é. gmh., a hátoldal t Csedreky 
László V. é. gmh. készí tet te) 0 

Ex libris. (Rajzolta Kozma Gábor V. é. gmh.) 1 
Mottó. (Rajzolta Szent iványi Ede V. é. gmh.) 2 
Benevetés . ( í r t a T a r Sándor ad junktus , kézzel í r ta és rajzolta Fancsal i 

József tanársegéd.) 3 
H Ü Z Ö T Ü S K E jelkép. (Rajzolta Va rgha László V. é. bgmh.) 4 
Szerk. Biz. fejei. (Fényképezte Könczey Gábor tanársegéd.) 4—5 
H U K I V Á L . (összeál l í to t ták az 1955/56. tanév V. é. hallgatói, rajzolta 

Galvács László V. é. gmh.) a 
A "HŰZÓTÜSKE—1954«-re érkezett levelekből. (Előkészítette Szaladnya 

Sándor aspiráns, a verset Gerenday Korné l oki. ép í tészmérnök 
költötte.) 6 

••Sic i tur ad as t ra« — hősköl temény. ( í r t a Sza rka György V. é. gmh., 
i l lusztrál ta Kozma Gábor V. é. gmh.. kézzel í r ta és in ic iá lékkal 
e l lá t ta Fancsal i József tanársegéd.) 7 

I. sz. Melléklet. Egye temünk k a r a i n a k fametszetei Agricola "De re me ta l -
lica« 1530—1557-ben megjeleni könyvéből . (A színek az egyetemi 
sapka karokat megkülönbözte tő színei szerint.) 16—17 

Profok a »TÜSKE« élén. ( í r t a Könczey Gábor tanársegéd, rajzolta Szent
iványi Ede V. é. gmh.. de dr. Schandl Vi lmosné k a r i k a t ú r á j a 
Ker tész Tibor III . é. gmh. kezemunká j ának másolata.) . . . . 17 

P e r p e t u u m mobile. . . (A hal lgatóság gyűj teménye. Dr. Sályi I s tván ka r ika 
túrá já t dr. Bognár János tanszékvezető docens, Nagy Elemér 
ka r ika tú rá j á t Ker tész Tibor I I I . é. gmh., Ibos Iván ka r ika tú rá j á t 
Drahos Is tván tanársegéd, míg a fotocellás ka ta lógus ta r tó szer
kezet vázla tá t Szent iványi Ede V. é. gmh. rajzolta.) 20 

J o n g l e u r ö k . . . (A hal lgatóság gyűj teménye. Tevan György ka r ika tú r á j á t 
Kozma Gábor V. é. gmh. és Sill ing J á n o s ka r ika tú r á j á t Ker tész 
Tibor III . é. gmh. rajzolta.) ' . 21 

Egye t emünk sportélete . ( í r t a K á l m á n Lajos V. é. gmh., a ra jzokat V a r g h a 
László V. é. bgmh. készítette.) 22 
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Kohászok a gépészekről és gépészek a kohászokról . ( I r ta Bros Sándor V. 
é. kmh . és Erdélyi Ferenc V. é. gmh. A kohász-gépész egység
ember t Herczeg Is tván ad junk tus konstruál ta . ) 24 

•>Kiskatona« tudja, hogy mi a . . . (Rajzolta Ker tész Tibor III . é. gmh.) . . 25 
H Ű Z Ö T Ü S K E megoldja a korom- és füste lhár í tás t . (Rajzolta Va rgha 

László V. é. bgmh.) 25 
Schey—Scherz. (A hal lgatóság gyűj teménye. A címet és a rajzot Szent ivá

nyi Ede V. é. gmh., a fényképet Zorkóczy Béláról Könczey Gábor 
tanársegéd készítette.) 26 

Lancsadomák. (A hal lgatóság gyűj teménye. A címet Szent iványi Ede V. é. 
gmh., a rajzot Vargha László V. é. bgmh., a fényképet pedig 
Könczey Gábor tanársegéd készítette.) 27 

Dudujkánia . (Kivonat á l ta lános iskolás földrajzkönyvből.) (Ir ta M a k k 
Att i la III . é. gmh.) 28 

II. sz. melléklet . Dudu jkán ia (térkép). (A hal lga tóság sok ötletét Kozma 
Gábor V. é. gmh. és Szent iványi Ede V. é. gmh. festet te meg.) . 28—29 

Hala t e t tem. ( í r ta M a k k Att i la III . é. gmh., rajzolta Ker tész Tibor 
III . é. gmh.) 29 

Menzánk a költészet tükrében . ( í r ta Szarka György V. é. gmh. és Ligeti 
Rudolf V. é. gmh.) 30 

Akrobat isz t ika . ( í r ta Tóth László V. é. gmh., rajzolta V a r g h a László V. é. 
bgmh.) 31 

Jegyzőkönyv (egy t ípus ülésről, amely egye temünk reprezen ta t ív ku l tú r -
megmozdu lásának egyik szervező üléséről szól). ( I r ta Mörk 
János tanársegéd.) 32 

III . sz. mel léklet Szőröz a tanszék. ( I r ta M a k k Att i la I I I . é. gmh., rajzolta 
J á r m a y György II . é. gmh., míg a »minta lapot« Fancsal i József 
t anársegéd ál l í tot ta össze t ípus-h ibákból és ő is »javí tot ta« ki.) . 32—33 

Kohász- terminológiák. (Rajzolta G r u b e r I m r e V. é. kmh.) 33 
V. éves t ípus-hal lgatók. (Ir ta K á l m á n Lajos V. é. gmh., Sza rka György 

V. é. gmh. és Tóth László V. é. gmh., a k a r i k a t ú r á k a t Szent iványi 
Ede V. é. gmh. készítette.) 34 

H Ü Z Ó T Ü S K E vándorol . 1. (Ir ta Lendvay P á l ad junktus , rajzolta Szent
iványi Ede V. é. gmh.) 36 

Diák-szere lem da lban elbeszélve. ( í r ta Sza rka György V. é. gmh., rajzolta 
Csedreky László V. é. gmh.) 37 

Profok a tábláról . (A hal lgatóság gyűjteménye.) 39 
Tízparancsolat . (A »Géprajz« című t an tá rgy h i rdetése inek paródiája . 

í r t a Gesztelyi Endre IV. é. gmh.) 39 
A termelési gyakor la toka t kész í t e t t ék . . . (Összeállí totta Bros Sándor 

V. é. kmh. és Kaba i Lajos V. é. gmh.) 40 
Völgy, skatulyák, ál lvány, árok . . . ( í r ta Ligeti Rudolf V. é. gmh.) . . . 41 
II. sz. Mechan ika i technológiai Tsz(cs). (Rajzolta Szabó Miklós tanársegéd.) 42 
Egyetemi Buddha . ( I r ta Gyán i Káro ly tanársegéd, a fényképet Könczey 

Gábor tanársegéd, a rajzot Szent iványi Ede V. é. gmh. készítette.) 43 
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A menza réme. ( I r ta M a k k At t i la I I I . é. gmh., a ra jzokat Ker tész Tibor 
I I I . é. gmh. készítette.) 45 

Nincs új a nap a l a t t . . . ( í r t a Kovács Gábor ad junk tus , a ra jzokat J á r m a y 
György II . é. gmh. és Varga Sándor II . é. gmh. készítette.) . . . . 46 

Igénybevételek. ( í r t a Gros smann K á l m á n I I I . é. gmh., a rajzot Csedreky 
László V. é. gmh. készí tet te , a »házaspár t« ugyanazok csinál ták, 
min t ak ik az V. éves t ípusokat.) 48 

IV. sz. melléklet . Schey Hanzi doci. (Festet te Szent iványi Ede V. é. gmh.) 48—49 
Dimitrovi gyöngyélet. ( í r t a Bogdán K á l m á n V. é. bgmh., a ra jzokat 

Va rgha László V. é. bgmh., míg Miska por tás bácsi ka r i ka tú r á j á t 
Csedreky László V. é. gmh. készítette.) 49 

így adja tok elő Ti! ( í r t a M a k k At t i la I I I . é. gmh., a ra jzokat Ker tész 
Tibor I I I . é. gmh. készítette.) 50 

H Ű Z Ö T Ü S K E vándorol . 2. ( í r t a Lendvay P á l ad junktus , rajzolta Szent
iványi Ede V. é. gmh.) 52 

K r a m b a m b u l i (régi Selmecbányái d iáknóta) . (A pontos leírást dr. Mika 
József tanszékvezető t a n á r biztosította.) 53 

Á b r á n d o z á s o k . . . (A hal lgatóság gyűj teménye. Téglássy Ferenc ka r ika 
tú rá j á t Drahos Is tván tanársegéd, Mogyorósi Ferenc k a r i k a t ú r á 
já t Csedreky László V. é. gmh. készítette.) 54 

Tun-Dob Lis-Lip. (A hal lgatóság gyűj teménye. T u n d ó József és Liptai 
László fényképeit Könczey Gábor tanársegéd, Dobrovolny A n n a 
ka r ika tú r á j á t Szabó Miklós tanársegéd és Liska Tibor ka r ika 
tú rá já t Szent iványi Ede V. é. gmh. készítette.) 55 

Vizsgára készülés. (Fényképezte Szovák László V. é. gmh.) 56 
V. sz. melléklet . T a n u l m á n y i k i rándulás . (Rajzolta Vargha László V. é. 

bgmh.) 56—57 
Fázó férfi fohásza a Diákszál lóban 1953. telén. (Versfaragó Szarka György 

V. é. gmh.) 57 
A kohómérnökképzés technológiája. (Kiss Ervin docens tervei a lapján 

rajzol ta G r u b e r I m r e V. é. kmh. . a fejeket pedig Ker tész Tibor 
III . é. gmh. produkál ta . ) 58 

A gépészmérnökképzés technológiája. Művele t te rv . (A nyomta tvány t Ká l 
m á n Lajos V. é. gmh. i r ány í t á sa mel le t t Galvács László V. é. 
gmh. töl töt te ki. Egy-két rajzot Csedreky László V. é. gmh. készített.) 59 

Maguk a csészealjak, amelyek r e p ü l n e k . . . ( í r t a Erdélyi Ferenc V. é. gmh. 
és Sza rka György V. é. gmh. Varga Gábor ka r ika tú rá j á t az elő
adás paródiához Szent iványi Ede V. é. gmh. rajzolta.) . . . . 61 

Diplomaterv-megvédés . (Rajzolta Ker tész Tibor III . é. gmh.) 61 
Vidám kis enciklopédia. ( í r ta M a k k Att i la III . é. gmh. és Grossmann 

K á l m á n I I I . é. gmh.) 62 
Elektródok, tüzek, gépek, kohógépek. ( í r ta Gál József V. é. kmh., a Dió-

szeghy- és a Gelej i - tanszék fényképeit Vadas Ernő (Magyar Foto), 
Uray Vilmos fényképét Könczey Gábor t anársegéd készí te t te és 
P a t t a n t y ú s Á. I m r e bácsit G r u b e r I m r e V. é. kmh. rajzolta meg.) 64 



Uftt'/cc = vege 


