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. . . Azt tartják, hogy az ember lelke a nevetésben tör fel
színre. Lenin gyermekkorától szerette a humort, értette és be
csülte a tréfát. Ügy tudott nevetni, hogy kicsordultak a köny-
nyei, szívből jövő kacagásával „megfertőzte" környezetét is, 
s ez a nevetés mintegy felszínre hozta jellemét, egészséges lel
kületét ... 

Borisz Polev'oj 



Mottó: 

Nem érzed-é a lanyha szelletet. 
Mely arczodat legyinti s elröpül? 
Vékonyka porréteg marad, hol elszáll, 
Egy évben e por csak néhány vonalnyi, 
Egy századévben már néhány könyök, 
Pár ezredév gúláidat elássa, 
Homoktorlaszba temeti neved ... 
S mindezt nem a mennyrázó fergeteg, 
Nem bömbölő földindulás cselekszi, 
Csak gyönge szellő, mely körülenyelg. 

Madách Imre 
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1. ISTVÁN 

(Kör.: *.OCsot>\\oTT) 



Nihil obstat! 
ImprimatUr 

Utó-szó 

Tekintettel arra, hogy e IV. Húzótüske minden tanácsom és intelmem elle7iére, 
anyagi fedezet nélkülözése mellett is megszületett, annak elolvasására — ezen kény
szerítő körülmény ismeretében — az engedélyt utólag megadom. 

Kötelességemnek érzem azonban a nyájas olvasót figyelmeztetni e fércmunka 
(csupa fűzés) komolytalan voltára, melynek tudománytalanságára mi sem jellem
zőbb, hogy a tények és események ábrázolásánál még a szokásos h5%~° s mérnöki 
pontosságot is nélkülözi. 

E körülményt az sem mentheti, hogy ezen — lassan már törvényszerűen, de 
tartalmában sajnos, mindig szabálytalanul megjelenő — sorozat e IV. tagja is állí
tólag elsősorban humorérzékkel rendelkező műszakiak számára készült. 

Negatívumként kell elkönyvelni az évkönyvből kicsendülő azon hanyag (áltudo
mányos) felfogást is, amely szerint a humor tudatunktól függetlenül létező valami 
volna. Ez éppúgy nem igaz, mint ahogy tény, hogy egy és ugyanazon időben látni, 
hallani a Hutü cikkein, ábráin nevető és bosszankodó embereket. 

A könyv egyetlen tudományos értékét az a felismerés képezi, amely szerint az 
ókor tulajdonképpen ifjúkort jelent. Valóban igaz, hogy az egyedi ember soha nem 
mondja ifjúkoráról, hogy az én ókoromban... Még a gyerek is így beszél, ... ami
kor még kicsi voltam... Mi, felnőttek, ezen legtöbbször csak nevetünk, pedig 
a gyermek sokkal helyesebben fejezi ki a mozgás, a változás tényét, annak fázisait, 
a keletkezést, fejlődést, átalakulást. Végső fokon egy intézmény életében is lehet 
beszélni korszakokról, sőt, ha megfigyeljük, Egyetemünkön U léteznek még ókori 
(ifjúkori) jelenségek (nem tévesztendő össze az alpári esetekkel!), annak ellenére, 
hogy az ún. újkorban élünk. 

Végső fokon tehát az olvasási engedély megadására e kötet azon törekvése 
késztet, amellyel a dolgokat fejlődésükben (Őskortól kezdve) igyekszik bemutatni, 
nem hanyagolva el a neorealizmus „humorban szépítve" (lekerekítve) irányza
tát sem. 

Ami azonban magát a humort, előállítási módját illeti, az olykor még sok 
hasonlatosságot mutat a Szeleta-barlangbeli rokonságunkéval (ütögetés, pattintga-
tás), de remélhetően utoljára. Bízom abban, hogy 
az V. Uutü-generáció már e tekintetben is leg
alább egyes neo-közösségek (gittrágók, klikkegy
letek) humort termelő nívójára fog emelkedni 
(csiszolt munkaeszközök, automata fúró-maró be
rendezések). 

Remélve, hogy ezen észrevételek (és a várható 
következmények) okulásul szolgálnak majd az új 
nemzedék számára, magamat és e kiadatásomat 
az V. Hutü-generáció oltalmába ajánlom. 
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I. R É S Z 

ÓSKOR 

Ha én lettem volna a Meós a Föld átvételekor 

Ej, ej, Istenkém, hát ez egy golyó!? 
Dehogyis golyó; tök ez. vagy tojás! 
És milyen rücskös! Csupa kiütés. 
Csupa göröngy és csupa horpadás! 

A tengely meg, ni, elferdült egész, 
És ráadásul kenetlen forog, 
A közepén, lám, már majdnem besül, 
A két vége meg csak úgy csikorog. 

És a kérge is folyton megreped 
És sisteregve jön a bele ki; 
A felén sirnak, felén mulatnak .. . 
Az Egyenlítő minek hát neki?! 

Nem is említve, hogy milyen koszos! 
Ez a ragadós, piros folt mi itt? 
Áhá, vér! Ennek folyton folyni kell? 
Szép kis találmány! Hogy Ebben ki hitt. 

Vissza is adom. Silány munka ez. 
Más ezért régen fegyelmit kapott. 
Csináld meg újra, jobban. Istenem! 
Szánd még rá azt a hetedik napot! 

(Irta egyszer Elekes Attila 
a , ,Ludas Matyi"-ban) 
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Ha az egyetemet egy őskori építész fejezte volna be . . . 



Ű-mottó: 
A történelem mindig önmagát ismétli, 
csak a szereplök változnak. 

Thukididesz 

Az utódoknak 

Az az érzésem, hogy mi is kb. ugyanolyanok voltunk. 111. vagyunk, mint elő
deink (ők) és utódaink (ti). Ugyanúgy izgultunk, hogy íelvesznek-e bennünket az 
Alma Mater kötelékébe, mint ők, és ugyanúgy fogadtuk. — ki magának, ki más
nak —, hogy úgy fogunk dolgozni és tanulni, mint egy született kisangyal. Ugyan
úgy izgultunk az első vizsgáinkon, mint ők (s az utolsókor talán még jobban, da
rára az ötvenegynéhány összeszedett vizsgarutinnak). Vizsga előtt és főleg sikerte
len vizsga után, ugyanúgy elhatároztuk, hogy ezután minden időnket a tanulásnak 
szenteljük, és ezeket az ígéreteket ugyanúgy betartottuk, mint ők és ti (vagyis 
sehogy), mert: vizsga után kell egy kis kikapcsolódás; kulturálódni is kell, egy kis 
színház, egy kis mozi; olyan jó tavasszal sétálni Tapin: bűn lenne egyszer-kétszer 
(sőt egy héten többször) ki nem menni a strandra; olyan megejtően szép szeme 
van (nem a strandnak, hanem Neki), hogy muszáj gyakran nézni; olyan szép a Tapi 
a havas télen; és általában a Tapi mindig szép és jó. 

És a következő vizsgán ugyanúgy örültünk egy ici-pici egs-nek, amint ők örül
tek, akik elmentek — és ti fogtok örülni, akik itt maradtok (ha mi elmegyünk). 

Matézis előadáson mi is ugyanúgy asszimiláltuk a marhahúst (Gazsi) és kata
lógusok alkalmával (Bálint: a törvény, az törvény) mi is ugyanúgy a cédulák szá
mának növelésével (melyeknek nem volt meg az előadást hallgató hallgató-fede
zete) igyekeztünk a népszaporulatot növelni (bár Susi szerint ennek állítólag ter
mészetesebb módjai is vannak!). Elődeinkhez híven, ápolva haladó hagyományain
kat, ugyanúgy részt vettünk Culmann-emlékversenyeken (közreműködtek a mecha
nikai tanszék zenekara és szólistái). Ugyanolyan sok bajunk volt Lancsa bácsi gőz-
és vízcsöves kazánjaival, és ugyanolyan hősiesen indultunk vizsgázni a ..Császár 
parancsára", mint ők és ti. 

Mi is ugyanúgy szidtuk a menzát, ha enyhén párolt cipőtalpat adtak, ugyan
úgy reklamáltunk, de ugyanúgy nem értünk el semmit, mint ahogy ők nem értek 
el és ti sem fogtok. 

Ugyanolyan nagy hévvel patronáltuk mi is a város szépeit és vallottuk be 
nekik, hogy a bensőnkben miattuk dúló erőrendszerek harcát ők (ill. Ö) idézték elő, 
s ugyanúgy kértük őket, enyhítsék keblünk belső túlnyomását s ezt ugyanúgy meg
kaptuk, mint a többiek (egy kis vacsora, egy kis tánc, egy kis flört, egy kis . . . stb.). 
És közülünk néhányan ugyanúgy elvéreztek a szép nemmel folytatott harcban (mert 
a lánykák, a szép és gyenge nem, itt is olyan szép gyengén mondja a ,,nem"-et) és 
agglegény társaik előtt ugyanúgy megbélyegeztettek a gyűrűvel (ők most nevetnek, 
mi majd akkor, ha ők is!). 

Igen, a 4 és 1/2 éves élet-halálharc, s az utolsó felvonás, a diplomavédés, ugyan
olyan nehéz volt és lesz. mint Nekik és Nektek. S ezért néhányan közülünk ugyan
úgy mondják, hogy: a fiamat még a műszaki egyetem környékére sem engedem! 
Azt persze ugyanúgy nem gondolták komolyan, mint ők, legfeljebb nem tartoztak 
a „lelkesek" közé, akik ugyanúgy vannak nálunk is, és ugyanúgy szidjuk őket, 
mint Ti. Ugyanúgy, ugyanúgy, ugyanúgy. Minden-minden ugyanaz és ugyanolyan. 
Talán még a humorunk is. Vagy mégse? 

Döntsétek el! Íme: 
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s. o. s. 
Kedves Barátom és Munkatársam! 

A „Húzótü&ke" IV. kötetének szűkebb szer
kesztő bizottsága nevében megkérlek, hogy írá
saiddal, rajzaiddal vagy fotóiddal, emlékezetedben 
élő humoros esetek lejegyzésével, ötleteiddel, ta
nácsaiddal és támogatásoddal segíts alkotó, gyűjtő 
és szerkesztő munkámban. 

Címem: Húzótüske, Miskolc—Egyetemváros, 
Ábrázoló Geometriai Tanszék. Szerkesztői meg
beszéléseinket minden kedden 5 és 8 óra között 
az E/4 kollégium 307-es szobájában tartjuk. 

Szíves közreműködésedet előre is köszönve, 
üdvözöl a 

HÚZÓTÜSKE 

Az első reménysugár 
Kedves Húzótüske! 

Köszönettel vettem a szűkebb bizottság levelét és tájékoztatásképpen közlöm, 
hogy sokirányú elfoglaltságom miatt nem érek rá. de ha röhögni akarsz, úgy ajánlom: 

rajzaimat az Ábrázoló és Gépelemek tanszékén (készítettem 1949—50-ben), 
fotóimat a Dékáni Hivatalban (3 nézetben), 
emlékezetemben élő humoros eseteket a Személyzeti Osztályon jegyzőkönyvek 

formájában (mind odavezettek, jutalmat soha nem kaptam), 
ötleteimet a házassági anyakönyvi kivonatomban; 
tanácsaimat a lemorzsolódott hallgatók 3000 Ft-os jelenlegi fizetéseiben, 
támogatásomat e levélben, 
alkotó munkámat azt ne keresd, 
gyűjtő munkámat elfuserált lottószelvényekben. 

Egyébként nagyon köszönöm, alkalomadtán majd még . . . 
Üdv. Karesz 

Felfelé a lejtőn 
Kedves Pistám! 

Sajnos, időm igen szűkreszabott, így nem tudtam előbb megírni a cikkeket. . . 
Szabad időmben újításokat csinálok. Eddig két újításomat utasították el. 
Azonkívül udvarolok. Ott nem utasítottak el. Még az a szerencse . . . 
(Tudod, az úgy van, hogyha az embernek nincsen elég baja, akkor megnősül. 

Ha még ezekután sem elég az idegeskedésből, a gondból, akkor vesz egy motor
kerékpárt . , .) 

Na. azért persze a két cikk elkészült. Ha tudok egy kis időt szakítani, küldök 
még. . . 

Üdv. Attila. 
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II. RÉSZ 

ÓKOR 

Köszönet talán Archimedesnek 

Bizony szégyen, de akkor sem tudom. 
Melyik volt az a lángeszű görög, 
— de áldott sírján, úgy gondolatban. 
Hekatombákat gyújtok, füstölök — 
Aki hajtva az égi tűztől (vagy 
Víztől) elsőül szerkesztette meg. 
S megdönthetetlen tézisbe szedte 
A közlekedő, szent edényeket. 
És leborulok a tudás előtt! 
Mert míg kedvesem fürdik ott Pesten, 
Bármely sarkán a széles világnak 
Vízbemárthatom én elnyűtt testem. 
S át óceánon, folyón, tavakon, 
Patakon, kúton, csöveken, falon. 
S csapon, mely kádjába zuhog bele. 
Egyazon vízben pancsolok vele. 

Ha az egyetemet egy ókori építész fejezte volna be . . . 
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Kedves Barátom! t" 

Elnézést kérek a késésért, de töprengenem is kellett a válaszon. Nem lett volna 
ui. ildomos, ha a korhűségben nagy kár esik. (Szegény Anonymus is jobban vigyá
zott volna, ha sejti, hogy egykor még forrásmunka lesz irományaiból.) 

Valóban jól sejtetted. Egyetemünk ifjúkorában az ún. alaptárgyi tanszékek, 
tehát a matematikusok és a (jól vagy rosszul) alkalmazott matematikusok (az ábris 
is ide tartozik1.) biztosították azt a misztifikált légkört, mely általában mindig az 
ókori állapotokra jellemző. A Szentháromságot akkor keresztelő (+ , —) Szent János. j 
Sámuel prof. (i) és a két városit (B. M. v.) Géza fejedelem képezték. Rezidenci
ájukhoz olyan neves férfiak tartoztak, mint tövis-nélküli Szent-Pál. Miklós püspök 
a krampuszos, a három-királyok Gáspárja, aszi (szi) Szent Ferenc tata és rettenetes 
Iván. aki csak két szentséget (első és utolsó „kenet") ismert el. i 

Sámuel prof. (i) volt az. aki elsőnek rendszeresítette a mea kulpa, mea mate
matika kulpa ... kezdetű vizsgaexhortációt, óriási előnyt biztosítva ezzel segédpap
jai számára. (Ui. így lelkiismeretfurdalás nélkül adhatták meg a híveknek az utolsó 
kenetet.) A kárhozatba jutott híveket Miklós püspökre és rettenetes Ivánra bízták, 
egy kis „vesszőzés" céljából. János evangélistát ékesszólásáért pedagógiai föpász-
torrá nevezték ki a diakónusok (tanársegédek) gyülekezetéhez. Többen megzavarod
tak a sokváltozós pedagógizálástól (részletesen lásd Több egyetemi tanárt. . . című 
tanulmányomban), ezeket Géza fejedelem, mint rend-főnök, lelki-fröccsel látta el, 
rábízva a dolgok világiasabb részét a katonás rituálékat kedvelő, de remeteléletii 
Horváth bánra. Mindezek mellett a diakónusok egy-egy gyóntatóhoz is be voltak f 
osztva. (Első lelkiatyám pl. úgy rémlik, a háromkirályok közül került ki. Mondha
tom, nem sok tömjénfüstöt kaptam. Hja. ez nálam is mindig hiánycikk volt, mint 
az arany, vagy a mirrha.) ! 

Általában mondható, hogy egyetemünket ókorában matematikus alapon fej
lesztették. (Nekik pl. két tanszékük is volt!) Az igaz, számontartani valójuk is akadt 
bőven. Műszaki Főiskola. Bolyai Társulat, Előkészítő tagozat, a „Te van" (tegező- \ 

dési) mozgalom stb. elég gondot okoztak. Az 
" \ első munkaverseny értékeléseket is pl. tövis-

X nélküli Pálra bízták. Ekkor derült lei. hogy 
csak félig volt szent. (Ui. a tanszéki csapat
versenyt az ábrisosok nyerték, annak ellenére. 

x hogy egyénileg a tabella végére kerültek, de-
í. hát fő a titokzatosság, nemde?) 

Tökéletesen igazad van, amikor azt írod, 
I hogy Archimédes sem véletlenül lett víz-szak-

--x értő. s hogy az özönvíz műszaki vonatkozásai 
\ . \ rf mellett annak babonás felfogása is felizgatta 

\ ! '<••! képzeletét. Abban is egyetértek veled, hogy az 
V, \ . • '* y'j ő eredményeinek költői misztifikációkra való 

^ • v '•....-•'';j felhasználása ellen is küzdenünk kell. 
\ ! ' y fi Amit a mérnök-képzés egyetem-történeti 
\ "x _ • . vonatkozásairól írtál, helyes, a bányamérnöki 
j ~~ / kar jelenti valóban a kezdetet. 
' v, -J J Általában egyetértek a leveledben érintett 

/ , "w*'j / dolgokkal, azt azonban nem ismerem el, hogy 
\ ~,— /',.' az utópiák minden reális alap nélkül szülét- T . 

X; / / mk. Te a Gulliver-i figurákra is hivatkozol. 
\ ^ . \ / ; \ pedig itt is kimutatható a tartalmi háttér, mint 

• '/, %. a köv. rajzban, illetve prédikációban is, amit 
/ / \ • • itt mellékelek számodra tanulmányozás célja- / 

> . i ~ bői. Használd fel őket, ha tudod ... 

•' ' .;«. •' ölel barátod 

július o. Csípi 



Álom (és valóság) 

Prédikáció az ábrázoló zárthelyiről 

Az Űr, kiket szeret, nagy megpróbáltatásoknak veti alá, hogy lássa, rábizonyul-
tak-é hűségére. Boldogok azok. akik szegények ábrázoló-tudásban, mert övéké az 
uvék időszaka. De imé, a többinek meg kell mutatnia az Űr iránti hűségét. És rájuk 
küldé a zárthelyik idejét. 

Kezdetben vala, hogy az Űr monda az ő népének: menjetek és szemlélődjetek 
a térben. És a hívek elmenének és nem találák a teret. S akkor az Űr haragra 
gyúlt az ő elméjében, és szóla: vagy nem hallottatok-é Sodomáról és Gomoráról? 
Vagy nem láttátok-é a csapást, amit ma küldtem rátok? Mire a hívek felelék: 
A csapást nem láttuk Uram, csak az esésvonalat. Ekkoron a hívek térdredőlének, 
miután dőlésszögük valódi nagyságát alkalmasan megválasztották. Ennek ellenére 
haraggal monda az Űr: most pediglen legraduállak benneteket. És elkezdé négy 
egyenlő részre osztani az elölállókat. Mire azok könyörgenek: Uram, inkább mess 
bennünket merőlegesen, vagy forgass szintsíkokba. És az Űr megkönyörüle rajtuk. 

Eljővén a zárthelyik ideje, a szomszéd padsorok szent frigyre lépének egymás
sal. Az Űr pedig elküldé az ő szolgáját tanársegéd képében, zárthelyikkel a hóna 
alatt, mondván: ne tekintsetek oldalsó és hátulsó felebarátaitok padjára, mert ha
sonlóvá lesztek Lóthoz, az ő házanépéhez és sóbálvánnyá változtok. Lőn pedig 
ekkoron sírás és fogak csikorgatása, melynek elmúltán a hívek megtépdesék ruhá
jukat, hamut szórának fejükre és nem metélek szakállukat három hétig. 
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Vízözön 

Már három hete szakadt rendületlenül 
az eső. A legalsó emeletet ellepte a víz, 
a fáknak már csak a koronája látszott ki, 
a vigasztalan, sivár tengerből. Az emberek 
a háztetőkre menekültek, ott mérték a víz 
emelkedésével lineárisan csökkenő remény
nyel a szabadulást. És ekkor tűnt fel a vég
telen vizén egy kopott bárka, egy új Noé 
bárkája. 

— Dr. Ing. Noé — mutatkozik be a ha
jós —, még van egy kis hely a bárkámban, 
ha esetleg valakinek lenne valami óhaja . . . 

Lancsa' bácsi: Csak az egyik autót leg
alább! De melyiket? A Tátra szebb, a másik 
kedvesebb, jobban a szívemhez nőtt. . . Nem 

lehetne mind a kettőt? Egy vízözönt már úgyis megértek . . . 
Noé: Ne vegyem fel mindjárt az egész sufnit? 
De máris kis csoport tolong a bárka felé. Vállukon kockákat cipelnek, s Mohr-

köröket görgetnek maguk előtt. Azonkívül minden állatból visznek egy párat (pl. 
frk-t, ek-t), no meg egy horgászbotot. 

* 
A bárka előtt már ott topog az elektrotechnikai tanszék is, teljes felszereléssel, 

kocsira pakolva. Egy Móriczka-ábra, hogy az utókor ne unatkozzon, az Uray-féle 
leányzó egyik fekvése (a bal), egy majom, hogy legyen minek a vízbe ugornia. 
Kész a kocsi, csak húzni kell (1. ábra). 

A marxizmus—leninizmus tanszék társadalmi méretekben készül az útra. Hoz
zák az összes kötelező irodalmat, hogy legyen iránytű, továbbá két nyílhegyet egy 
köbaltáért, valamint Urbancsok elvtárs óráját, mely tíz töltőtollat ér, mikor az óra 
az egyenértékes (2. ábra). * 

A mech. techn. tanszék csiszolt 
vasdarabokat hoz, hogy a történelmet 
ne kelljen a csiszolatlan vaskorszak
ban kezdeni, annál is inkább, mert 
olyan nem is volt. 

A jizikai tanszék fluxus-tutajon 
menekül, s Üjszászi elvtárs, egy má
sodik típusú perpetuum mobilét visz 
a hóna alatt, hogy megmutassa az 
utókornak, mit nem lehet feltalálni. 

A gépelemek tanszéke már meg
kezdte bevonulását a bárkába, mikoi 
riadt ember szaladt vissza a tan
székre. Herczeg adjunktus volt. Csak
hamar visszatér ziláltan, hóna alatt 
egy csomaggal. — Majdnem elfelej
tettem a középvonalat — lihegi, és ő 
is eltűnik a bárka mélyén . . . 

1. ábra 

2. ábra 
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A „HUZÖTÜSKE 1958" egyik rajzát 7Vr/>/<i/i professzor mutatja Lancsa' bácsinak méx 
nyomás előtt, mégpedig azt „Ahol meghotlasz. kincs van a föld alatt". 

L.: Haha . . . haha . . . nagyon jó . . . 'stenit neki Zénókállt, erről jnt eszembe, az őre;; 
Pista elvette a 3 tonnás Csepelemet . . . 

T.: De Lojzi bátyám, neked inéi: van egy másféltonnás . . . 
L. (közbevág): Ah . . . kis autó. nem autó . . . 



5" ~ 



„Érthető az, t'sztelt elvtársak.. ." 

EGY ELŐADÁSON MEGJEGYZI: 
— Nem tartok katalógust, mivel pót

hallgatóság jött be, de ha el tetszenek 
menni, akkor tartok. 

EGYIK ÓRÁJA ELŐTT alaposan meg
ijesztette a késönjövőket. Öra előtt ka
talógust tartott, a kintrekedtek nagyban 
tolongtak az ajtóban, mert szerettek vol

na bemenni. Erre Lancsa bácsi: „Nyu
galom, elvtársak, mindjárt bejöhetnek, 
csak előbb megtartom a katalógust." 

LANCSARICS PROFESSZOR egy kor
mos égőfejet ad a hallgatóságnak elő
adáson: 

— Nagyon szégyellem magam, hogy 
nincs kipucolva. Igaz. mire végigér az 
évfolyamon, úgyis tiszta lesz. 

LANCSA: A lánggyújtásos robbanó
motort még nem is olyan régen hasz
nálták. Az első világháború előtt. 

LANCSA BÁ' vizsga közben kérdezi 
Antal Mikitől, aki éppen rekedt: 
. — Szeret maga kocsmába járni? 
— Nem. 
— Mert mindig hallom, hogy jön haza 

éjfél felé — énekelve. 
— Nincs is jó hangom! 
— Nem is mondtam, hogy szépen éne

kelt! 
* 

Pesten is van egy ilyen légcsatorna, 
ahol modelleket és más egyebeket meg 
lehet fújni, hogy úgy mondjam. 

DIESEL-MOTORRÓL VAN SZÓ: 
— Ha a motor kinn áll egész éccaka, 

és reggel akarják indítani, szeret az in
dulni? 

KATALÓGUS az óra elején. Csikasz 
későn jön: 

— Várjon egy kicsit, elvtárs, marad
jon kint, mi is vártunk magára. 

A TANÁRI KAR ideológiai konferen
ciáján Lancsarics prof. a hazai mezőgaz
daság fejlődéséről tartott kiselőadást. 
A gépállomások példáit Borsod megyé
ből kívánta meríteni. Egyszercsak ez a 
mondat hangzott el: 

. . . Megkérdeztem, hogy a gépállomás 
munkáját milyen terv irányítja? — Sem
milyen — volt a válasz. Ügy látszik — 
fűzte tovább Lancsa' bácsi —, hogy ez 
a gépállomás szájhagyomány alapján 
dolgozik . . . 

* 
DIESEL-MOTOR porlasztót ad megte

kintésre: . . . d e emlékek nélkül kérem 
vissza .. . 

LANCSA' BÁCSI MONOLÓGJA: 
(Bejön.) 
„Tessék bezárni az aj tót . . ." 
(Meghajol.) 
„Kevesen tetszenek l enn i . . . kataló

gust kellene tartanom . . . Áh .. ." 
(Befordul a tábla felé, szokott módon 

bemelegíti lengő mozgással a kezét, majd 
meggondolja magát, táskája tartalma 
rövidesen az asztalra kerül és a táska 
szája a hallgatókra ásit.) 

„Tiszt' elvtársak. Amint tetszik tudni, 
240 millióba került az egyetem . . . kata
lógust tartok .. ." 

LANCSA SZIGORŰ! 
L.: Amint tetszik tudni, holnap zárt

helyit írunk. .. Tessék hozni ceruzát, 
papírt, radírt, vonalzót. . . 

Borszuk: . . . és fejesvonalzót. . . 
L.: Ügy v a n . . . kettőt hozzon az elv

társ, kettőt . . . szabad a nevét. . . (beírja 
a kis könyvbe) .. . Bor . . . szúk . . . Ti . . . 
bor . .. mó . . . ká . . . zott. . . 
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LANCSA': Kérem szépen, ami a füzet
ben van, azt tessék lerajzolni a tábláról! 

L.: . . . A gőzgép előnye: két ember-
öltöt elszolgál, továbbá egy mázsa vasat, 
ha kivesznek belőle, akkor is jár! 

L.: Egy normális motor 30 . . . 40 LE-
vel jár, de ha megtömik kompresszor
ral, kijön belőle 100 ló is . . . 

L.: Azért építünk magas kéményeket, 
hogy a koromból kapjon más is! 

NAPSZAKTAN 
— Professzor úr kérem, mikorra jöhet 

a tankör vizsgázni? 
— H á t . . . nem tudom, elvtársak . . . 

éjszaka nem lehet. Jöjjenek . . . úgy ebéd 
után .. . hét órakor! 

L.: . . . 'stenit neki, énekel a kréta! 

L.: Tessék megmondani a többségnek, 
aki nincsen itten! 

L.: . . . M a már ócsó az olaj, jobban 
használják a traktort, de a gőzeke (na
gyot sóhajt) az nagyon jó vót, nagyon 
j ó . . . 

* 
MEGKÖSZÖNI a kapott üdvözlőlapo

kat és megjegyzi: . . . nem akarom meg
kérdezni, hogy ezek az elvtársak itt van
nak-e? 

GÖZGÉPGÖRLÖK 

Lancsa' bácsi: T'sztelt elvtársak! A 
gőzgépet először kávéházakban mutogat
ták és így indult el ez a találmány. Ma 
a kávéházakban görlöket mutogatnak, 
mert nem csapnak olyan zajt és a be
vétel is nagyobb! 

EGY TANCSOPORT mérése előtt a 
következőket mondta: 

„Senki sem tudja, jövőre mit fog 
gyártani, ha innen kiszabadul, megsza
badul. A mérésnél minden magyar 
gyártmány, tessék kérem szeretettel kér
dezősködni!" 

* 
A DÜS KEVERÉKRŐL: .. .Meggyul

lad az, kérem. Tetszett kérem olvasni az 
újságban, hogy benzinben mosta a haj'át, 
kályha mellé ült, s elvitte a mentő . . . 

* 
LANCSA' BÁ RÁGYÚJT egy cigaret

tára — kérdezi: Tudják, elvtársak, mi 
volt 1939-ben a SMOSZ? — Sétáló Mér
nökök Országos Szövetsége. 

LANCSAIDÁK: 
A kopogásról: Miért kopog a motor? 

Persze, ha leáll, akkor már nem kopog! 

Mozdonyozásról: A mozdonyon megsül 
az ember első része, a hátsó része meg
fagy! 

* 
Szerelő gyakorlaton: Nem lesznek na

gyon maszatosak, az előzőek már letö
rölték róla a piszkot. 

Hűtés köpennyel: Egy olyan térben 
van az égés, mely kívülről hűtve van víz 
köpönyeggel. 

Egy kis haditengerészet: A hadihajó
kat gőzgép hajtja, mert a tüzérek nem 
szeretik, ha a céltávcsőben mozog a cél. 
Belsőégésű motoroknál óhatatlan a rez
gés. 

* 
öblítéstan: öblítésnél a fele keverék 

kimegy. A diesel-motorokban csak le
vegő van. A levegő nem kerül pénzbe, 
hadd menjen ki. 

12 



KIS KÖVETELMÉNY. (Egész órán át 
rajzol, majd óra végén megfordul): Ezt 
a rajzot fogom kérni a vizsgán, ez a le
geslegegyszerűbb turbinácska. Ezt a kis 
vacakot csak megkövetelhetem. 

ÁRUISMERET történelmi távlatok
ban: Az 1800-as években még fejletlen 
volt a kőolajipar, akkor még gyógyszer 
volt a petróleum. 

KÉT EMBER BECIPEL nagynehezen 
egy öntvényt. Lancsa' megszólal: 

„Szeretném, ha megnéznék, legalábbis 
kéz a kézbe adnák az öntvényt." 

LANCSA BÁCSI MAGYARÁZ: „Ottó 
eltévesztette a szelepbeállítást, a motor 
komprimált, lőtt egy nagyot és felpör
gött. Ettől kezdve megkapott mindent: 
hírt, dicsőséget, kormánykitüntetést stb." 

r - - « • -

AÚZ *>-**$& 

LANCSA BÁCSI (bejön, elővesz egy 
papírdarabot): 

— Bujnóczky Tibor itt van? 
B.: — Igenis, professzor úr! 
L.: — Hát kérem szépen, ez nem eljá- • 

rás. Ott tetszett felejteni a puská t . . . az 
asztal alatt. Sajnálom . . . nem írhatom 
be az elégtelent, csak ha vezérlésekből 
újra tetszik számolni. 

PAPIN lőporgázas szivattyújáról: Ha 
nagyobb adag lőport tettek be, hát ké
rem, akkor egy másik szivattyúkezelőt 
kellett keresni. 

Gázmenet. Van szelepnyitási túlfedés. 
de azonban nem jön zavarba a gáz, hogy 
merre menjen. 

* 
Végkonkluzió: Tehát kérem a motor 

nem tud tökéletesen elégni. 

V. BETEG VOLT, nem tudott vizsgáz
ni. Halasztást kért. Lancsa nem akarja 
megérteni, és megjegyzi: . . . de azonban 
azért csak fog vizsgázni. . . legföljebb 
megbukik, hisz az is eredmény . . . 

EGYSZER MEGKÉRDEZI Lancsa bá', 
hány százalékos a kazán hatásfoka. A 
jelöltnek fogalma sincs, de azért félén
ken megjegyzi: 15 százalék. L.: Hogyne, 
a pásztortűzé, meg a szalonnasütésé. 

LANCSA BÁ'HOZ már harmadjára 
megy vizsgázni egy hallgató. Lancsa bá' 
megismeri, és zord hangon mondja: „Az 
elvtárs már a múltkor is itt volt! Nem 
tetszett még levizsgázni?" 

Mire a hallgató: „Nem, mert a pro
fesszor úrnak ki tetszett rúgni." 

Lancsa: „Áááá. Hát nem vagyok én 
olyan udvariatlan." 
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Kiegészítés az „Őslénytan" című jegyzethez 

.-ym 

A bányaművelő, ge
ológus, olajbányász szak 
részére megjelent „ős
lénytan" című jegyzet 
megjelenése óta a pale
ontológia e sorok szerző
jének és munkatársa
inak fáradságot és az 
egyetem pénzét nem kí
mélő kutatásai nyomán 
újabb adatokkal gazda
godott. 

Munkásságuk ered
ményeként új állattörzs 
vált ismeretessé a tudo
mányos világ előtt, ne
vezetesen a pszeudover-
tebrata (álgerincesek) 
törzse. 

Minthogy a tárggyal 
kapcsolatos könyvünk a 
nagy érdeklődés miatt 
még a nyáron elfogyott, 
s következő kiadása most 
van sajtó alatt, a folya
matos tanulás biztosítása 
végett az alábbi részle
teket közöljük. 

Itt mondok köszöne
tet a HŰZÓTÜSKE szer
kesztőségének és a Bor
sodi Nyomda dolgozóinak 

áldozatkészségükért, 
amellyel lehetővé tették, 
hogy szerény munkánk 
eme részlete hazánk ezen 
közismert és nagytekin
télyű évkönyvében nap
világot láthat. 

X. törzs. Pszeudovertebrata. 
I. altörzs: Huliganesek (csöves-nadrágosak). 

a) Paleohuliganae (régi csöves-nadrágosak). 
b) Euohuliganae (új csöves-nadrágosak). 

(Az utóbbi csak recens előfordulásokban.) 
X. I. a) Paleohuliganae. 
A paleohuligánok a ma élő huligánok ősei. A karbon soroksári emeletének asz

faltjában jelentős maradványokat ismertek fel a kutatók. Testük kétoldalasán rész
arányos. Hosszuk mintegy 25—30 m, magasságuk mintegy 9 m volt. Ennek a nagy 
méretnek köszönhették, hogy a karbon más kicsinynek ugyancsak nem mondható 
élőlénye között is jellegzetes ragadozó életmódot folytattak. Kettős csőalakú láb
köpenyük kövesülésre alkalmas. 

Mint a fentmaradt nyomokból és a graptolitesek (írásállatok) feljegyzéseiből 
megállapítható, táplálékukat a következő ravasz módon szerezték. 

Reggelenként a mammut kisétált az erdőbe. Felesége otthon becsomagolt némi 
tízórait, hogy ha az öreg a szenesülés folyamatával, vagy más karbonkori problé
mával kapcsolatos elmélkedése közben megéhezne, hát legyen mit ennie. A huli-

Pojjákő 
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gánok óvatosan utána lopóztak. A vezérhuligán intésére élénk lármázásba kezd
tek. Éles, rikoltó hangjuk, groteszk mozdulataik annyira zavarba hozták a jámbor 
állatot, hogy az riadtan menekült vissza csendes családi fészkébe, az erdőben felejt
vén uzsonnáját. 

Más alkalommal gyanútlanul vadászgató ichtiosaurusokra rontottak és elvet
ték annak zsákmányát. 

A törzsfejlődés során talplemezük és a pofájukon levő bőr egyre vastagabb lett. 
Kialakultak a dupla-talplemezes paleohuligánok, az ún. huliganosaurusok. Kettős 
lábköpenyük elszükült, egyes fajoknál alul felhasadt, és vitézkötéshez hasonló var
ratvonalak (ún. lobavonalak) jelentek meg rajta. A legfejlettebb nemeknél a loba-
vonalak erősen tagoltak. Ez utóbbi ún. huliganesek azonban a rágógumifa nedvé
vel táplálkoztak, tehát nem számíthatók a kimondott huliganosaurusok közé. 

Az írásállatok (graptolitesek) feljegyezték olyan paleohuligánok létezését is, 
amelyeknek kettős talplemeze felett többszörös varratvonalrendszer (ún. gojzer-
szeptumok) alakultak ki. Ez a feljegyzés azért érdekes, mert ezen őshuligánok lehet
tek annak a fajnak képviselői, melyből a ma élő gazdag huligánfauna kifejlődött. 

Mint érdekességet megemlíthetjük, hogy a graptolitesek feljegyezték az utóbbi 
huligánfajta étrendjét is, bár a feljegyzések hiteléhez sok kétség fér, mert az ada
tokat az ősmenza listájáról vették. 

Íme, a nevezetes étrend: 
Előétel: stringocephalus burtini, jáspisban; 
Leves: coeloptichium agaricoides, bogárcsigatésztával; 
Húsok: 1. tyrannosaurus hátszlnszelet archeopterix tojással és 

astelospongia praemorsában rántva, 
öskorpafűmártással, új burgonyával; 

2. rostonsült mastodontalp, congériás mésziszap-mártással. 
makarónival; 
riolittufa mazsolával, 
rigójancsi; 
edényes virágtalanok levélripacsai. 
lepidodendrongyökér; 
Sigillariapálinka, 
glossopteris likőr, 
Hubertus. 

De mi lett a nagytermetű huliganosaurusokkal? Miért pusztultak ki? Erre vo
natkozóan kutatóink között különböző nézetek alakultak ki. Az egyik elmélet a túl
ságosan hosszú (27 m) idegpályával, más elmélet az aklimatizációs készség hiányá
val magyarázza kihalásukat. A vita még ma sem dőlt el. Elég megbízhatónak lát
szik egy írásállat feljegyzése, amelyet az alábbiakban közlünk. 

„Szabad idejükben csapatostul kószáltak a Nilus partján. Más dolguk nem 
lévén, megjegyzéseket tettek a parton sütkérező krokodilokra. Egyes huligánok 
megittasulva a locsánfa nedvétől, gyak
ran verekedésbe kezdtek. Ilyenkor az ős-
liliom szirmával ütötték egymást. (Nem 
lehetett túlságosan simogató érzés, mi
vel egy-egy ilyen szirom súlya mintegy 
15—20 t volt abban az időben. — A szerk.) 
Idővel egyre többet ittak és még többet 
verekedtek. Odáig fajult a dolog, hogy 
lassan már a táplálkozásra és szaporo
dásra sem jutott idejük. így azután fo
kozatosan kipusztultak. Ebben az időben 
nagy szélviharok dúltak Afrikában, a 
többi ősdög megkönnyebbült sóhajtásá
tól. 

Sajnos, mint már említettük, a pa
leohuligánok egy másik fajtája csak rá
gógumit fogyasztott, így hát korai volt 
a kis írásállat és kortársainak öröme. 

Tészták: 

Gyümölcsök: 

Italok: 
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Idegen szavak szótára 

— Higgyétek, nem is olyan veszélyes az az ábris vizsga! 
— De. ha mégis elhúznak? 
— Mi történhet, van utóvizsga! 
— És ha . . . ? 
— Akkor még van piros! Egyébként engem is kirúgtak annak idején ábrisból, 

mégis itt vagyok! 
— Megtudhatnánk? 
— Elmesélhetem. Végeredményben nem titok. Archimédesnél hallgattam an

nak idején, ül. csak hallgattam volna, azaz hallgatnom illett volna. d e . . . 
— Sejtjük! 
— No, nem biztos! — Igaz, mért lenne titok? Valóban udvaroltam egy kedves, 

bájos kolleginának. Medika volt. — Tudnotok kell, hogy akkor még nem volt ilyen 
nagy a szakosodás, és mindenki hallgathatott mindent. így került ő is a geometria 
előadásra, ahol tulajdonképpen megismerkedtünk. Egymás mellé kerültünk egy
szer és megkérdeztem, hogy aztán mindez miért érdekli? Zavarosnak tűnt a fele
lete, hogy a testek miatt és hogy ezirányu stúdiumainak már eddig is sok hasznát 
vette a praxisban, etcetera, etcetera. Nem is emlékszem ezekre, hisz nem ez volt 
a lényeg. — Nagyon szép, értelmes szeme volt. 

Hol itt, hol ott volt az előadás a hajnali órákban, míg Syracusae felett nem 
tűzött a nap. Emlékszem, milyen nehezemre esett felkelnem hajnalonta. Futottunk 
a gymnasiumba. vagy a theatrumba, ahol éppen kedve volt előadni a Magisternek. 
Achimédes köreit legszívesebben a homokba rajzolta. Mi pedig többet ültünk kö
rötté a puszta földön, mint a padokban. 

S mi Medikával egyre hátrább. Sokszor csak a kis lepecsételt viasztáblácskák 
miatt voltunk már ott, melyeket időnként a famulusok osztottak ki közöttünk, hogy 
belekarcoltatva nevünk, ismét összeszedjék. Romlatlanok voltunk és hiszékenyek. 
Azt hittük, ennek — ha elmulasztjuk — következményei lesznek. 

Még eljártunk az előadásokra, de már nem nagyon figyeltünk. El voltunk fog
lalva egymással. Kedvenc játékaink voltak. Legszívesebben Zénón paradoxonait 
játszottuk. Medikám volt a teknősbéka, én Achilleus. Megtettem az utat felé. 
ö továbbhúzódott. A különbséggel megint közelebb bújtam hozzá, míg ő megint 
odábbcsúszott egy kicsit. — S ezt így folytattuk a végtelenségig. Ma is mosolygok 
magamban, mennyit mulattunk az öreg Zénónon, — mert mi ekkor már tudtuk, 
hogy ennek a paradoxonnak mi a megoldása. 

Persze, a megoldásra idő kellett. Gyakorlataink az esti órákban voltak. A déli 
forróságban mindenki pihent. A hőségtől és az éhségtől bágyadtan heverésztünk 
a mensa előtt, várva, míg az aznapi áldozati marha valamelyest megfő, aztán várva, 
míg sorra kerülünk. Az ebéd fáradalmait a collégium hűs falai között pihentük ki. 
De az este, azok az esték! Famulusom nem volt szigorú. Medika állítása szerint 
hozzá az övé sem! így hát egyre rendszeresebben találkoztunk esténként a fóru
mon, a homokóra alatt. Sosem felejtem el azokat a tengerparti sétákat. Békabre-
kegés, tücsökzene. Nyögtek a parti fák, sóhajtozott a tenger — és Medikám. És tán 
szúnyog sem volt annyi — füstölt az Aetna — mint manapság. Mindenesetre, ha 
csípést éreztem, tudtam, Medika az. Te — súgta — hagyjuk a „Teknősbékát", játsz-
szuk inkább a „Felezést". Erre én megtettem a köztünk levő út felét, aztán ismét 
a felét, aztán megint a fe lé t . . . és ő hagyta, a Drága! 

Mindez persze nem vitte előre szakirányú tanulmányaimat. A mathesis col-
loquiumom még szerencsés volt. A „kimerítés" elvét kérdezte Archimedes. — Tud
tam, hisz magam is ki voltam merülve. És a »-t kérdezte. — Meglehetősen ponto
san tudtam, hisz — mondanom sem kell — elégszer megmértem Medikám karcsú 
derekának kerületét és átmérőjét. 

A geometria vizsgán aztán megtörtént a baj. Archimedes nem adott ki jegy
zetet. Elve volt — tessék figyelni. A papyrus különben is hiánycikk volt akkoriban. 
A római—pun feszültség miatt az egyptusi behozatal majdnem teljesen leállt. Csak 
olyan intézmények kaptak valamelyes ellátmányt a tyrannus kiutalására, mint pél
dául a Hydraulicai Tervező Vállalat, mely főleg nagyhatósugarú hadigályákat const-

2 77 

HIK&I?*RI Mr1SZ• KI EGYETM 
G É P E L E M E K T A N S Z É K E 

(UoSCI-CilCA'ETEMVAKOá; 



ruált. Archimedes félállásban volt a vállalatnál. A pletyka szerint, el is látta ma
gát bőven papyrusszal, de ült rajta és várta az időt, amikor majd a jegyzetírásért 
fizetni is fognak. 

A veleje mindennek, hogy nem volt jegyzet. Sem kiadott, sem saját. Hmm! 
Medika húzott ki a csávából. Gyere velem a Bybliothecába — mondta. Talál

tam egy remek könyvet, minden ben ne van. Jobb. mint Aristoteies! Van benne 
geometria is. Aztán majd kórbonctanra ideadod nekem. 

„Idegen szavak szótára" volt a könyv címe. Kivettem és nekiestem a tanulás
nak. Két nappal és három éjszaka minden energiám ebbe fektettem. Medika meg
értő volt. Igaz, megígértem neki, hogy ösztöndíjfizetés után elviszem a baccha
náliára. 

Szokatlanul gyorsan pergett a homok a homokórán. Aznap tehát ünneplő tógá
mat vettem fel. Nem voltam magambiztos. Ma sem tagadom, a tunicám remegett 
kissé. 

Előttem kettőt dobott ki. — Jupiterre, pedig ezek azután igazán ott voltak min
den előadáson! Két igazi könyvmoly! Még gymnasticából is felmentették magukat, 
hogy több idejük legyen magolni. És udvarolni sem udvaroltak, legfeljebb a haeté-
rákhoz jártak el ösztöndíj után. Akkor én . . . 

— „Kérem a következő felelőt" — hallom. — ..Index? — Magának három cata-
logusa volt!" 

— I-igen — szólok. 
— „Mit tud az ellipszisről?" 
összeszorul a torkom. Igen. — Aztán a barna ködben valami tiszta derengést 

látok. Igen! — Hát én ezt tudom, szakad fel bennem a szorongás. Igen. tudom, azt 
is tudom, hol: „Idegen szavak szótára", kisszótár sorozat, 170. oldal, a jobb hasáb 
közepetáján, igen, és már mondom is: 

—' Az ellipszis . . . az ellipszis „önmagába visszatérő görbe vonal, amelynek 
minden, a kerületén fekvő pontja két ponttól, a gyújtópontoktól egyenlő távolságra 
van." 

Valami baj van talán? Valami nem . . . Nem így szoktak nézni az emberre, ha 
jót mond. Pedig, pedig én biztos .. . 

— „Mi a hyperbola?!!?" 
Agyam lázasan dolgozik. Még nincs semmi baj! 278. oldal, jobboldali hasáb, 

legelső szó: 
— A hyperbola „kétágú kúpmetszet, amelyek mindegyikének két vége nyitott, 

domború oldalukkal vannak egvmás felé fordítva." — Igen, így fordítva egymás 
felé. .. 

Mutogató karom lelankad. Látom, hogy minden elveszett. — A harmadik a 
mentőkérdés. Mentőkérdést. . . ! 

A Magister már' nem törődik velem. Figyelme a két famulusé, kik egy kád 
vizet hoznak be neki. — Csodálatos, hogy nem dühöng rám. Ez biztosan a kád 
miatt van, az tette nagy emberré. Mondják, hogy a „Heurékára" mindig szívesen 
emlékezik. Kicsit senilis már az öreg. — De, Marsra, mi van velem, hogy így elré
vülök?' Concentrálni, concentrálni! Már érzem, hogy nem tudok és kiver a ve
rejték. 

— „Kedves fiam. regéljen valamit még a paraboloidról" — fordul ismét felém. 
Tudtam, tudtam, hogy parabola kérdés lesz! Parabola-paraboloid, 559. oldal — 

látom, tudom, tudtam!! 
— „Heuréka!" — üvöltök fel és már meg is remegek: micsoda őrültséget kö

vettem e l . . . De az öreg csak mosolyogva fenyeget meg: 
— „Quod licet Jovi, non licet bovi!" No, mondja, ne féljen!" 
Magamban hálás vagyok neki és elismerem, a hasonlat valóban jó. Ó, én ökör, 

ökör, ökör .. . 
— Tehát, izé, tehát a paraboloid „a parabolának a saját tengelye körüli forga

tása útján nyert sík." 
— „Sík?" — üvölt fel Archimedes. — „Sííík!" — Az indexemet úgy kapták el 

a collegák. — Sííííík?!? Halántékán kidagadtak az erek. Idegcsillapítóul nagy csob
banással dobta magát a kád hideg vízbe. — „Hallatlan, hallatlan" — nyögte és 
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levegő után kapkodott. Végre megkönnyebbült annak a víznek súlyával, melyet 
kiszorított. 

Medika kint várt a fórumon. 
— Tök — mondtam classicus tömörséggel. — Milyen könyvet adtál te ne

kem? Mi? 
Láttam, nem érti. Hol jár ennek az esze, amíg én . .. 
— Ovidius dissertatioját elfogadták, hallottad? „Ars amatoria" a címe. Igen 

dicsérik. Tegnap citált nekem belőle részleteket. 
— Te, te, mit akarsz ezzel mondani? 
— Ovidius ügyes fiú. Jövője van. Holnap este felolvasást tart a fürdőben. Meg

hívott — engem. 
— De drágám, ilt a két jegy a .. . 
— Nem vagyok drágád! 
Aztán kitört a második pun háború. Végülis Miskolcon fejeztem be tanulmá

nyaimat. Szegény öreg Archimedes akkor már halott volt. Azt hiszem, ő sohasem 
engedett volna át geometriából. 

— És a könyvvel mi lett? 
— A könyvvel? — Az 57-esnek új kiadását érte meg 1958-ban és 19tí0-ban 

Budapesten — ..Idegen szavak kéziszótára" címen — a .,Terrá"-nál. 

TORNABEMUTATÓ A LEGNAGYOBB BOLDOGSÁG 
— Abbahagyhatod! Nem figyelnek ide! — Ah! Végre egy kis csemege! 

2* 19 



EGY KIS 
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AZ ÚJONNAN ÉPÜLT soproni klub
ház előtti téren, ahol Vendel prof. háza 
áll, van egy hattyús szökőkút. Vizet 
ugyan már csak akkor lát, ha eső esik. 
A hattyú fejét és püspökíalatját ui. el
hordta egy szőnyegbombázás szele, de 
elsősorban nem erről nevezetes: 

Ügy esett, hogy Vendel professzor la
kásán már n-ed ízben tette tiszteletéi 
egy őshallgato vizsgázás végett, de az 
n-ik kísérlet sem volt túlságosan biztató. 
mire Vendel professzor így jósolt: „Ma
gából is csak akkor lesz mérnök, fiam. 
ha ez a kőhattyú kitollasodik." 

Az (n-}-l)-ik kísérlet előtti éjjel aztán 
egy párna meg egy üveg méz segítségé
vel a hattyú megtollasodott és a krónika 
úgy mondja, mégis mérnök lett belőle. 

Azóta előrelátó vizsgázók már az első 
kísérlet előtt tollal és mézgával áldoz
nak az Alma Mater szent madarának. 

Aki „papírforma" alatt 
szerepelt, kíméletlenül 
elzavarta. Mivel a Bá
nyaműveléstan sokfél
éves tantárgy volt, nem 
egészen valószínűtlen az 
alábbi história. 

A harmadévre Sopron
ba került „balek" ismer
kedik az új viszonyokkal, 
és ezt természetesen a 
diákszállóval szemben 
levő „Deák-tanszéken" 
kezdi. 

A sörkertben három ötödéves öreg 
firma üldögél, akik szíves szóval invi
tálják a balekot asztalukhoz: 

— Gyere, balek, ünnepelj velünk! 
— Mit ünnepeltek tulajdonképpen? 
— Centenáriumot. 

???? 
— Hárman összesen százszor voltunk 

Esztónál vizsgázni. 

AZ ELSŐ MISKOLCI 
BALLAGÁSKOR. 
Egyik miskolci: Mi van itt? 
Másik miskolci: Föl vonulás. 
E. m.: Kiknek? 
M. m.: Érettségizőknek. 
Meghallja egy egyetemi hallgató: Ezek 

egyetemisták! 
M. m.: Igen. igen. egyetemista érettsé

gizők. 

KEVÉS OLYAN BÁNYAMÉRNÖK 
dolgozik ma az országban, aki nem vizs
gázott Esztó Péter professzornál, ha pe
dig vizsgázott, az aranydiplomájáig is 
megemlegeti az ő furfangos vizsgakér
déseit. 

Ilyenek voltak a könnyebb kérdései: 
Hogyan veszek ki egy fúrólyukba esett 

gumilabdát? (A lyukat teleöntöm vízzel.) 
* 

Miért főzik a szilvalekvárt rézüstben? 
* 

Mi minden kell egy ökör megpatkolá-
sához? (Többek között mészáros is, ha 
kényszervágásra kerül sor.) A 3-ik U. V. 
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ZOOLÓGIA 

PAZAR B. BÁCSI: Bocsánat kolléga, 
egy pillanatra, a kolleginának kiadom a 
tételt. Első kérdés: adnám a röntgen
vizsgálatot, de úgysem tudná . . . 

Kollegina: De tudnám . . . 
Pazar: Hát akkor legyen a Brinnel-

vizsgálat! Második kérdés . . . egy két-
medvés kalapács . . . 

Kollegina (félénken néz rá). 
Pazar: Hát egymedvés . . . 
Kollegina (tovább fél). 
Pazar: Hát egy Ajaxot.. . vagy egy

szerűen, amelyiket akarja . . . 
Harmadik kérdés: . . . h á t . . . az alumi-

niumhengerlést tudja? 
Kollegina: Nem tudom a hengerlést. . . 
Pazar: Hát akkor .. . írjon, amit akar . . . 

(a kolléga felé) ... úgyis megfogom a 
kolleginát a második mondatnál .. . 

MEGOLDANDÓ a következő feladat: 
Egy G [ = 54 kp súlyú leányzó, vala

mint egy G; = 72.4 kp súlyú férfiú együtt 
táncol a „Vén keringő dallamára" című 
öreg keringő dallamára. A férfiú 43-as 
cipője talpfelületének 60 %-ával a par
kettra, a fennmaradó 40%-kal a leányzó 
lábára nehezedik. Számítsa ki: 

a) a két test közös perdületét az ifjú 
hölgy feljajdulásának időpillanatában: 

b) ha a zenekar a fentebb említett ke-
ringőből váratlanul egy 17 ütem's sebes-

Majom ül a ringlispilen, 
Számítsuk k i . . . stb., stb. 

Két-medvés kalapács 

ségű foxtrottba csap át, akkor a közöt
tük már meglevő vonzóerő elegendő-e 
ahhoz, hogy a fellépő centrifugális erőt 
legyőzze. 

* 

KIRÁLY (AZAZ KIJHÁLY): „Függ a 
kajhika, a kajhika fojhog és mászik 
jhajta egy bogájh. Kéjhem, Bojhszuk, 
ne szójhakozzon a szajhvasbogájjhal, in
kább figyelje a göjhbe jhudak nyijhó-
ejhőábjháját." 

* 
TÖRTÉNELMI MATERIALIZMUS 
VIZSGÁN: 
Sz. E. hallgató: „Proletár az. akinek 

nincs semmije, nincstelen, csak gyere
kei vannak." 

(És akinek még az sincs, hát az mi? . . . 
Szerk.) 

* 
DOLFI ÉS ZIRHER barátságosan bok

szol K. adjunktus előadásán. K. észre
veszi és kihívja Dolfit a táblához egy 
csere-bomlás megoldására, ami persze 
nem megy. K. jóindulatúan megjegyzi: 
Mondja meg a barátjának, ne üsse ma
gát, mert úgy látom, magát nem lenne 
nagy kunszt hülyére verni. 
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Gulliver az egyetemisták városában 
II. rész. 

A buszjelenet után teljesen megdermedtem. Hiszen én bejártam már temérdek 
országot, de ilyesmit nem tapasztaltam. Itt úgy látszik, kevés érzékkel rendelkez
nek a bennszülöttek. — Sőt! — Talán nincs is érzékük. Megborzongtam. 

— Ezek a kőszívűek ivadékai! — villant át agyamon, s mivel a kíváncsiságom 
annyira felkorbácsolta idegeimet, hogy megismerjem e különös nemzetség különös 
életét, gondosan kivettem a szívem, elrejtettem, s egy színtiszta egyetemista cso
portba keveredtem. Éppen akkor mentek — mint beszédükből kivettem — a „men
zára". S megfigyeltem, hogy míg ezt kijelentették, milyen félelmetesen csillogott 
a szemük. Ebből arra következtettem, hogy megint valamiféle borzalom szemtanúja 
leszek. Tekervényes ösvényen haladtunk egy ideig, majd egyszerűen átvágtunk egy 
mezőn. Gondoltam, hogy erre azért van szükség, mert az ellenség a menzába fész
kelte be magát, s az ösvényről várja a támadókat. Meg is kérdeztem az egyiktől, 
da azt válaszolta, hogy hülye vagyok és ha nem tudnám: rektori rendelet tiltja 
a mezőn való átvágást, tehát világos, hogy ott muszáj menni. — Tehát ez egy anti
rendelet — mondtam, mintha érteném. Erre ő ékesszólóan mandrónak és más effé
lének nevezett, majd azt mondta, hogy adjak neki egy bagót, de — hozzátette — 
tüzet is. Mondanom sem kell talán, hogy halvány sejtelmem se volt a bagó miiété
ről, de azért rávágtam, hogy nincs. Nem hitte el, de azért nem faggatott tovább. 

Közben az egyik úton rohanó egyetemistákat vettünk észre. Ugyanarra tartot
tak, amerre mi, s erre mi is futásnak eredtünk. Az épület bejáratánál óriási tömö
rülés keletkezett. Recsegtek a ruhadarabok, szitkok és nyögések röpdöstek. Az volt 
az észrevételem, hogy az egyetemisták szeretik a tülekedést. Ügyszólván, ez az éle
tük sava, borsa. Persze, mint utóbb kiderült, nem mindenben. A menza elképzelé
seimtől eltérően, egy étkezőhelyiség volt. Amint valakinek sikerült bepréselődnie 
az ajtón, eszeveszett futással rohant egy asztalhoz, minden tányért felborított rajta, 
vagy a székeket döntötte az asztalhoz, és nem engedett oda senkit, miközben azt 
hajtogatta, hogy foglalt! Ennek az lett az eredménye, hogy a kb. 20 asztalt, ame
lyek mindegyikénél 8-an ehettek volna, 20 egyetemista foglalta el, a többiek pedig 
ezalatt cikáztak fogcsattogtatva. Hosszas elmefuttatások következtek, a hoppon
maradottak részéről, aminek következtében még egy páran kiharcolták az asztal
hozjutást 

Legnagyobb meglepetésemre, többnyire főtt ételeket tálaltak a pohárnokok, 
s általában csupa félkész ételeket. A bableves, amelyik nemzeti eledel, egész sajá
tos módon lett elkészítve. Egyesítette ez a bab kifejlődésének egész szakaszát, amíg 
eljutott a fogyasztásig. Volt e levesben egy kis híg föld és kavics, amely nyilván 
azt magyarázta, hogy a bab a földön termett, s mivel a föld minősége rossz volt 
— kavicsos — így a kavics is egy jelképpé vált. Néhány babhüvely azt példázta, 
hogy a bab hüvelyes növény, s a leves ízetlensége, sótalansága pedig nyilvánvalóan 
igazolta azt a tényt, hogy az ételízesítők importanyagok. Ezt így magyarázta el 
nekem az egyik pol. gaz. uvés (ez itt egy 
tisztség). A levesben hús- és bőrdarabok 
úszkáltak, de nyers állapotban. Egyszó
val az egész leves egy szimbólum volt. 
Azután volt mákostészta, de ezen vajmi 
kevés mákot lehetett találni. Csodálatos
képpen azonban nem a mák gubóját 
rakták a tésztára, bár töredékekben ezek 
is látszottak. 

S ekkor jött a meglepetés: A vad 
egyetemistáknak semmi sem ízlett. Nem 
hittem a fülemnek. Ezekben az ember
szabású élőlényekben még élt a régi ösz
tön, hogy a jó falatokat szeressék csak. 
Hangosan szidták a menzafőnököt, mi- t N Y A K L E V E S 
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közben többször kiürítették a kenyerestálakat. Megfigyeltem továbbá, hogy itt 
mindent kanállal esznek, még a mákostésztát is. A sok élmény azonban már any-
nyira kimerített, hogy otthagytam a menzát és pihenés után néztem. (Folyt, köv.) 

ÍV. rész. 

Egy szép verőfényes délután azt ajánlotta a barátom, hogy menjünk ki a MA
TEMATIKUSOK—GÉPELEMEK mérkőzésre. Tudatlan kérdéseimre elmondotta, 
hogy ezen a mérkőzésen két csapat méri össze tudását. A cél az. hogy az ugyan
azon csapat játékosai az ellenfél hálójába továbbítsák a labdát. Az a győztes, aki
nek ez a legtöbbször sikerül. Ilyen ismeretekkel felvértezve indultam el tehát a sok 
élményt ígérő eseményre. Nagyszerű idő volt. A játéktér két végén nagy kapukat 
állítottak fel s ajtó helyett mindegyiken háló volt. A pálya körül jókedvű egyete
misták foglaltak helyet, latolgatták az esélyeket. A derűs hangulat még csak foko
zódott, amikor megjelentek a játékosok. 

— Hű, micsoda hajtás lesz! . . . 
— Te! A Zénó nem játszik. 
— Fogadni mernék, hogy Dömötör ledifferenciálja Apókát! 
— Micsoda rugalmassági modulusza van Mörk Jancsinak! 
Ilyen és ehhez hasonló kifejezések röpködtek. A két csapat kifutott a pálya 

közepére és háromszor kiáltották fennhangon, hogy: Éljen! Nem tudtam, hogy kiről 
van szó, de nem kérdezősködtem. Mindegyik játékos elfoglalta helyét a pályán, 
s megkezdődött a játék. 

Az én szókincsem, sajnos, még ma sem elégséges arra, hogy élményszerűen le 
tudnám írni ennek a mérkőzésnek a menetét. Ezért, remélem, nem haragudnak 
meg olvasóim, ha ezt barátom tollából közlöm. 

Már az első pillanatok óriási riadalmat okoztak. Salánky teljesen ártalmatlan 
helyzetben, a kapufába rúgott. Törő teljesen verve volt már. Az ellentámadás során 
Obádovich szöktette Vinczét, akit utána sokáig nem is találtak meg. Sokak szerint 
eltűnt a mezőnyben. Óriási iramot diktáltak a csapatok. Nem volt elveszett labda. 
Mindig kihalászták a Hejőből. Az 5. percben Mörk kiugrott a védők gyűrűjéből, 
de az ijedtségen kívül nem lett semmi baja. Nem sokkal utána ugyanő a néző
közönség nagy ámulatára, hatalmas kapufát lőtt. A 8. perc meghozta az első gólt. 
Vincze, aki időközben előkerült, villámgyorsan belerúgott a labdába, amely a meg
lepett kapus mellett csapódott a hálóba. 

A Gépelemek nem adta fel a reményt. Apóka pillanatai következtek. Remek 
csellel ment el Szarka mellett, de a labdát senki sem passzolta le neki. Óriási hely
zet volt. Utána sokáig fogta a fejét. A 13. percben villámgyors Salánky—Vida ado-
gatás után Vidánál maradt a labda. A 15. percben Mörk lövésére a kapus nagy 
robinzonáddal hullott a földre, a labda a fejéről pattant a mezőnybe. Szenzációs 
pillanat volt. Két perc múlva megint nagyszerűen nyúlt el a levegőben, de senki 
nem vállalkozott lövésre. 

A 22. perc meghozta a kiegyenlítést. A Gépelemek balszélsője elhúzott Dömö
tör mellett és óriási pipát lőtt. 1:1. A kezdés után Obádovich rohant el középen, 
lapos beadását azonban a szélsők elügyetlenkedték. Az ellentámadást Dömötör 
remek ollózással szerelte, de az előrehúzódó Szarka tanár úr beállította a 2:l-es 
félidő eredményt. 

Szünet után a Gépelemek tanszék nagy hajrába kezdett. Egymásután záporoz
tak a lövések, de Törő az alkalmas pillanatokban mindig elugrott előlük. A Gép
elemek balszélsője a 18. percben megint elhúzott, s máris 2:2 lett az eredmény. 
A győztes gólért nagy hajsza indult. Vincze felvágta Apókát. A szabadrúgást Mörk 
újfent kapufának lőtte, majd 1 perc múlva a Gépelemek megszerezte a győztes 
gólt. A kapus jobbra vetődött, a labda begurult a bal sarokba. 

Én még csak annyit teszek hozzá, hogy valóban egész érdekes játék volt. A kö
zönség nagy ujjongással nézte végig a mérkőzést és megállapították, hogy túl finom 
játék volt, ami az elkövetkezendő zárthelyik eredményeit, sajnos, egyáltalán nem 
befolyásolta. 
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A Húzótüske sportrovatának 
szerkesztői üzenete 

„Sportbúvár" jeligére, önnek volt igaza 
fogadótársaival szemben. A NME Tanácsá
nak csapata az 1953/54-es bajnokságban leg
gyakrabban valóban a következő összeállí
tásban szerepelt: Csépányi — Horváth I.. 
Olasz, Péterffy — Geleji dr.. Pattantyús II. 
— Borbély, Petrich, Sályi, Terplán, Ágos
ton. Egy-két mérkőzésen szerepeltek még: 

i Verő. Zorkóczy. Kordoss és Kozma. 
Kérésére közöljük „A mi sportunk" ak

kori évvégi értékelését a játékosokról. 
Csépányi kapus kapta és hárította a 

legtöbb támadást. A gólokért mindig őt 
okolták, pedig sok lövést öklözött kornerre. 
Általában ballábbal végezte a kirúgásokat. 
Horváth I. (népszerűen ..öreghori") még a 
mezítlábas időkből maradt a csapatban. 
Erős, zömök, magabiztos játékos, aki azon
ban néha-néha a labda mellé is rúg. Mun
káscsapatból szerződtették. Különösen a 

Y^f I / partvonal mentén nagyszerű.' Olasz közép-
Q ! v*r " r-'v~--J hátvéd, vagy kullancs. Az edző és a csapat

kapitány kérésére többször különleges tak
tikai elképzeléseket valósított meg. Kulcs
játékos. Végszükség esetén hazagurít. Nép
szerű, hiszen annyi levelet kap az ország 
minden tájáról, mint egy színész. Péterffy 

a csapat egyik legsebezhetőbb helyére került, ahol már többen elvéreztek előtte. 
Kissé -bizonytalan kezdés után a csapat egyik erőssége. Hamar feláll, ha elesik. 
Ellátja egyben a szertárosi tisztséget. A jobbfedezet helyén játszik a csapat rég
kipróbált, rutinos, szellemes játékú tagja, Geleji dr., sok sportkitüntetés tulaj
donosa, aki évekig játszott a csepeli bajnokcsapatban. Egy-egy kitöréséről sokáig 
beszélnek a szurkolók, összeköttetései egész az OTSB-ig nyúlnak, úgyhogy szavát 
nemcsak csapattársai, hanem az edző és a bíró is respektálják. A balfedezet helyén 
találjuk a csapat legidősebb és legudvariasabb tagját, a miskolci Patyi bácsit, azaz 
Pattantyús ÍJ-őt. Régi csapatában, a Győri Vagonban középcsatárt játszott, össze
csapásoknál, ha meglökik, ő kér bocsánatot. A jobbszélső Borbély játékán meglát
szik, hogy külföldet (Németország és Románia) is megjárt játékos. Ragyogó labda
levezetés és kiváló leadások jellemzik és ezek feledtetik, hogy bizonyos helyzetek
ben játéka még merev. Petrich a sok más sportot is űző, lelkes játékosok közé tar
tozik. Minden perspektívában jó a gömbérzéke. Különösen beszédes volt játéka az 
évnyitó mérkőzésen. Hajlamos a váratlan kitörésekre, viszont kár, hogy döntő hely
zetekben visszaadja a labdát. Sályi középcsatár és egyben csapatkapitány nagy
technikájú taktikus. Játéka kissé lassú ugyan, de ugyanakkor rendkívül hasznos. 
Sokat vállal magára, minden szabadrúgást, sőt még a partdobásokat is maga végzi, 
ugyanakkor viszont a leglehetetlenebb helyzetekben, még a 16-oson belül sem veszti 
el hidegvérét. A balösszekötő a kissé hízásnak indult Terplán, abszolút kétlábas, 
nagy munkabírású. Még el sem rúgták a labdát, már tudja, hol fog leesni. A csa
pat szinte minden posztján használható. Már középcsatár is volt egy-két mérkő
zésen. Kár, hogy hangulatjátékos, a győzelem fellelkesíti, viszont, ha vesztésre áll 
a mérkőzés, akkor gyorsan lehangolódik. Ágoston balszélső a csapat Benjáminja, 
egylábas, lelkes játékos. Nagyon ragaszkodik a partvonalhoz, s így gyakran túl
zásba vitt cselei közben vagy dancsolják. vagy partra szerelik. 

József 
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A ritkábban szóhoz jutó játékosok 
közül Verő mindenki által, elismert jó 
játékos, de hajlamos az egyéni játékra; 
Zorkoczy hihetetlenül lelkes és az összes 
jó taktika gyakorlati alkalmazója (kettős 
igazolásuk van, mindketten egy buda
pesti csapatban is játszanak egyidejűleg); 
a Diósgyőrről szerződött Kordoss szerény, 
szorgalmas, nagycsaládú, hasznos játé
kos; Kozma jó csapattag, ha megszólít
ják, vigyázzba vágja magát, játéka kissé 
sablonos. 

Levele további részében érdeklődik, 
hogy mi történt a csapat tagjaival az el
telt idő óla. Csépányi a megyei tanács, 
Borbély és Ágoston a budapesti ME, 
Kozma, majd az őt követő Záhonyi a 
Honvéd SE-be távozott. Helyükön Simon. 
Gáspár és Téglássy (aki a szakszervezet
be tömörült játékosok bizalmija) játszik 
nagy kedvvel és odaadással. A balszélen 
hosszabb átmeneti próbálkozás után a 
franzstadti Rákos jelenti a végleges meg-

Sindor 
oldást. Sajnos, Patyi bácsi örökre el
távozott szeretett csapatától, emlékét 
márványtábla és mellszóbor őrzi. He
lyét már évek óta Horváth 11. tölti be. 
A középcsatár helyén Sályi sérülése 
vagy szabadsága alatt többen is ját
szottak. Amióta Terplán megsérült, 
azóta a gyors és jól fejelő Gáspár a 
helyettese. 

Az új bajnoki évadban komolyan 
erősített a csapat, s az új fiúk: a sop
roni Zambó és Falk máris a csapat 
erősségei. Nagy kár, hogy más csapa
tokhoz hasonlóan, az edző (instruk
tor = minisztériumi előadó) gyakran, 
sokszor félévenként változott. Meg 
kell még emlékeznünk a csapat inté
zőiről: Molnár, Nagy és Tar sporttár
sakról, akik időnként beugranak egy-
egy gyúrásra, sőt játékra is. 

Kérdi továbbá, mi várható a csa
pat jövőbeli szereplését illetően. A 
legutóbbi erősítéseket is figyelembe 
véve, a csapat a legjobb hazai, sőt 
külföldi csapatokkal is felveheti a 
versenyt egyenlő vagy győzelmi esély-
lyel. Kár, hogy a klubház még csak 
kétharmadrészt van készen, s különö
sen a gyakorló csarnok (C/2) hiánya 
akadályozza, hogy az edzések a leg j 

korszerűbben folyhassanak. 
Végül ideírjuk levélírónk buzdí

tását: Hajrá miskolci NME! 

Falk Ricsi bá' 
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János 
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A miskolci „hagyomány" 

Sok embernek még több ideje ment már el arra. hogy eldöntsék végleg —, de 
nem utoljára —, hova kerüljön az egyesített bányászkar: Sopronba-e, avagy Mis
kolcra? Jellemző azonban az emberekre, hogy nem egyforma az ízlésük és mind
eddig nem is változtattak eme jó szokásukon. Van, aki az egyik várost pártolja, 
van, aki a másikat, ismét mások mind a kettőt. Itt nálunk a hangulat — ez csak 
természetes — Sopron-párti. Azért itt is vannak egyesek, akik miskolcinak érzik 
magukat. Nem akarok lázítani, de én is ezek közé tartozom. Látom, amint haragvó 
oroszlánként gyűlnek a kamara tagjai az olvasó köré, de én csak folytatom, mivel 
fene nagy bátorsággal fogtam neki e cikkírásnak. Ezt a fene nagy indulatot — 
amint látom — máris gyümölcsöztethetem, mert lakótársaim éppen most támad
tak meg az előbb említett — egyesekre nézve sértő — állásfoglalásom miatt. Egy 
pillanat, hadd intézzem el a fiukkal az ügyet. Azonnal folytatom . . . kis türelmet 
kérek. . . 

A kamara (kórusban): — Te, kisöreg, miket firkálsz te itt!!??? És méghozzá 
újságcikknek szánod? MüU? 

Én (szólóban): — Várjatok . . . Ein moment, momcntocska . . . megmagyarázom . . . 
A kamara (kánonban): — Nekünk ne magyarázz semmit, mert letöröljük veled 

a szekrény tetejét! 
Én (per szóló): — Hadd magyarázzam meg! Igenis Miskolchoz fűz valami, a m i . . . 
A kamara (két oktávval feljebb): — Nagyon a begyünkben vagy m á r . . . Piff, 

Puff, Puff, Pifffff... Ez az utolsó nagyon nagy volt. Nem bírtam ki, elájultam. 

Tehetetlenségi nyomatékom a földbe gyökeritette a lábaimat. Omega Vektor 
jött velem szemben az utcán. Ha jól láttam, eléggé derivált állapotban volt, mert 
a feje felett egy pont tartózkodott pikáns meztelenségben. 

— Szervusz atya, — azt mondja —, régen találkoztunk már. mivel foglalkozol 
újabban? 

Én nem szakítottam meg kontinuitásomat és folytatólagosan csodálkoztam,' 
képtelen voltam magamhoz térni. Azt már természetesnek vettem, hogy miután 
köszönt, a vektorjelet nem tette vissza fejére, mintegy igazolva a nagy hőséget. 
Miután én még-mindig nem válaszoltam kérdésére, ő kezdett el mesélni magáról: 

— Nagy eset történt velem a minap. Éppen megyek reggel a munkahelyemre 
— tudod a Tudományos Akadémián dolgozom —, hát, egyszercsak odajön hozzám 
egy pali és — se szó, se beszéd — hátulról keresztbeszoroz róval. Mindjárt rendő
rért kiabáltam, mit képzel ez az alak magáról, csak úgy keresztbeszoroz . . . Hm, 
egész fel voltam háborodva. 

Odajött a rendőr, erre ez az alak elkezd neki magyarázni, hogy őneki joga 
van ilyet csinálni, — mert ő a műszaki tudományok kandidátusa, és én vagyok az 
Omega Vektor, és az teljesen normális dolog, ha ő engem keresztbeszoroz róval. 
mert ő meg akarja kapni a „nagyá" pont sebességét.. . Hát, aztán megkapta. Ügy 
vágtam szájon, hogy a mentőkért kellett telefonálni. Erre megszólal mellettem egy 
mérnök: 

— „Nagyon helyes, ez megkapta a magáét. Mit kotnyeleskedik bele olyasmibe, 
amihez nem ért. Én nem szóltam semmit." 

— Jó eset, mi? — fejezte be relatív mosolyra húzva el a száját. 
— Jó — nyögtem ki végre. 
— Na. viszlát öregem — azt mondja, és elkezdett forogni főtehetetlenségi ten

gelye körül, majd mindinkább gyorsuló mozgással befordult az ikszipszilon koor
dináta sík mögé. 

Alig ocsúdtam fel meglepetésemből, amikor valami koncentrált nyomatékot 
éreztem a vállamon: 

— Nem akarom túlságosan igénybevenni — kezdte valaki a fülem mellett —, 
de ezen túl kell esnünk. 

— Oppardon — mondom, s már meg se lepődtem —, kihez van szerencsém? 
Statikailag teljesen határozatlan vagyok . . . Nem tudom, hová tegyem ö n t . . . 
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— Clapeyron küldött a Többtámaszú Tartókat Gyártó KTSZ-töl. Talán emlék
szik még rá, hogy rendelt nálunk egy tartót és elfelejtette kifizetni az előleget. 

—' Mennyi lenne az? — hebegtem zavartan, miközben belső erőim az arcomon 
bizonyos eltorzulásokat okoztak. Nem tudtam megjátszani a merev testet. 

— Nem okvetlenül szükséges a pénz — mondta az ismeretlen —, ha van egy 
garancialevele a mechanikai tanszéktől, nekünk az is elég. Már úgy értem, hogy jót 
állnak önért. Tetszik érteni? 

Hogyne értettem volna, de nem volt pénzem egy vas se. és a mechanikai tan
szék éppen hogy nem áll jót értem. Na. most mit csináljak. 

Éppen ezen gondolkodtam, amikor magamhoz tértem. Az orrom piszkosul sa
jogta magát. Az egyik szobatársam még végezte rajtam a mesterséges légzést, majd 
mikor látta kinyílni bedagadt szemem, megkönnyebbülten sóhajtott: — Na végre! 

És én akkor megszólaltam, felelősségem teljes tudatában: — Az elején akar
tam ezt megmondani nektek, de nem hagytátok, hát most figyeljetek: Igenis, Mis-
k<~'choz vagyok kötve, nincs meg még a mechanika szigorlatom! 

A XX. SZÁZADI EGYETEMVÁROSI 
TÁBLAFESTÉSZET REMEKEIBŐL . . . 

Ismeretlen festő: A G. 307 tankör mártíromsága 

28 



.•• í ;V 
ftrí l-—^ 

Á .^^^MHH^J 

IjBS 

c^iff. * f-\ 

A Nap jóvoltából fény derült 
a mechanikára, de azért van, 
ami árnyékban maradt. 

Fel kellene vágni önt, 
hogy ezáltal határozottá váljék. 

Ki miben vétkezett... 
— Ami Dante Poklából kimaradt — 

Egyre lejjebb menve Pokol lépcsején, 
„Keményítsd szíved és örvendj bús diák 
— mond a Szellem — végére érkezénk!" 

Fáradtan állván nagy vasajtók előtt, 
mely hogy kinyíljon — mert ez lön a célunk 
ellökünk onnét egy támasztóerőt. 

S ott benn, óh torz álomnak is rettenet: 
súlyos tárcsán átvetett kötélen 
fehérköpenyes árnyak függenek. 

Gyorsulva indul egyik s mélybe hull... 
egy nyikkanás ... egy slukk a bűzhödt légből. 
s ki most fent fityeg, ő kerül majd alul, 

mert nincs megállás. — Üj impulzust nekik! 
Amott egy másik alfa szöggel indul, 
s pályája végén pólusra huppanik, 

s ki kéjjel mondott egykor elégtelent, 
rücskös lejtőn itt visongva csúszkál 
kaszvany súlypontján, mit nem takar köpeny. 

Köröttük vigyorgó gyilkos démonok 
ordítva ropják diadalmas táncuk, 
az undok theták és ledér tenzorok 

egymás vektorát szorítva bősz körben, 
— mint részeg ember az éjféli csendben — 
„elégtelent" üvöltve keringenek. 

„Elég!" És félve kérdem kínt a Szellemet: 
— „Pokol Rektora, mért szenvednek ők, 
és mi volt belül e rémes perdület?" 

„ök vették el tőled Álmod Tavaszát, 
huncut csillagszemedre vonva 
a bánat könnyének égő fátyolát. 

kik fenn a Földön példákat kreáltak, 
mostan őket szúrják itt a vektorok, 
ők bűnhődnek itt: a mechanikusok!! 

Mit kiagyaltak, íme: valóravált, 
maguk oldják meg példáikat és 
hallgatják vizsgáik gyászos kardalát!! 

Dante és „Ludas Matyi" után 
U. V. 
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BÁNYÁD O MÁK 

FALLER JENŐ BÁTYÁNK az ARBSZ-
ből (Általános Robbantási Biztonsági 
Szabályzat) vizsgáztat, és arra lenne kí
váncsi, milyen jellemző műszaki adato
kat kell ismerni az egyes bányászati 
robbantóanyagok kiválasztásához és fel
használásához. „Mondja csak, édes ko
mám, mit kérdezne a kereskedő, ha be
menne hozzá robbantóanyagot venni?" 
A páciens mond valami keveset, ezért 
tovább biztatja: ..No, gondolkozzék csak. 
mit kérdezne még a boltos, pl. a csoma
golásról?" A páciens izzad, aztán ezt fe
leli: „Becsomagoljam, vagy itt tetszik 
elfogyasztani?!" 

DOCENS dp DECENS 
Bocsánczy János docens az SZTK-ba 

ment szemüveget cserélni. Az ügy admi
nisztrációval kezdődik. 
, — Hol dolgozik? 

— Egyetemen. 
— Milyen egyetemen? 
— Műszaki Egyetemen. 
— Milyen műszaki egyetemen? 

Bocs 
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— A miskolci Nehézipari Műszaki 
Egyetemen. 

Az SZTK-s hölgy ír, majd hosszasan 
vizsgálja az igazolványt, de már nen\ 
kérdez, hanem elszántan beírja a karto
ték „állása" rovatba: decens. 

(A rend kedvéért kiírtuk, hogy a latin 
szótárban decens = tisztességes, szép, 
csinos, bájos! olvasható.) 

* 
Dr. Boldizsár Tibor professzor előadá

saiból: 
„A csőlerakódásokról" . . . a belgyó

gyász sem nyitja ki az ember hasát 
minden gyomorrontáskor.. . 

„Az aknaácsokról" . . . olyan munká
sok ezek, akik nem érintkeznek a mér
nökökkel .. . 

„A biztonságról" . . . nem szabad há
zasságot kötni, mert utána az sok bajjal 
jár — viszont ésszerű kockázatot vállalni 
érdemes . . . 

„Mikor kell tanulni" . . . aki ott tart az 
energiagazdálkodási tudományban, hogy 
lyukas csövön levegőt szállít — vizet 
nem, mert az tócsát csinál — az előbb 
tanuljon .. . 

„Az újítókról" . . . megy jobbra-balra, 
míg végül valaki felkarolja, nehogy azt 
mondják, hogy ezeket mindig elnyom
j á k . . . 

,,A tudásszomjról, azaz amikor keve
sen vannak az előadáson" . . . az érdek
lődés hiánya bizalomra vall, akik érdek
lődnek, rendszerint bizalmatlanok . . . 
amint látható, szerencsére, ilyenek ke
vesen vannak . . . 

1 



„Milyen is volt régen" 
. . . ha az öreg bányászo
kat előcitáljuk és érdek
lődünk tőlük, hogy mi
lyen is volt a bánya Pis
ta bácsi ekkor, meg ek
kor, akkor rendszerint 
ilyen választ kapunk: 
hát akkor ennek volt a 
lakodalma — úgy hogy 
pontosan emlékszem 
rá . .. 

„Sokszor van az ma is 
így" . . . a Lánchíd építé
sekor elhatározták, hogy 
két évig adózni kell min
denkinek, mire egy öreg 
fölszólal ellene: minek az 
arra a rövid időre. . . 

„A karbantartásról" 
. . . a fej tőkalapácsok kar
bantartását intézménye
sen kell biztosítani, de 
nem úgy, hogy Jóska, te 
majd szétszedsz vagy öt 
kalapácsot. . . Jóska csak 
akkor szedje szét, ha ért 
is hozzá . . . 

„A szervezésről" . . . az 
elemi iskolást sok min
denre meg lehet taníta
ni, magukat már kevés
b é . . . 

„Ki a felelős" . . . rossz 
a konstrukció — szokták 
mondani —, ha valami 
nem megy . . . pl. ha egy 
kocsist felültetnek a te
herautóra, így szól: Rossz 
a konstrukció, mert nin
csen gyeplő . . . 

„Elég-e a szakkönyv?" 
. . . a könyvekben minden 
le van írva, de nesze 
semmi, fogd meg jó l . . . 

„Mi a bicskabánya?" 
télen kinyitom, nyáron 
becsukom . . . 

„Egy elszólás" . . . a Pe
tőfi II. fejtőgép 10 . . . 15 
C-ú lejtőn is használha
t ó . . . 

„A számolási készség
ről" . . . gyakorolják a szá
molást a logarléccel, ak
kor ügyességre tesznek 
sze r t . . . úgy lesznek, 
mint a vívók, nemcsak 
kardjuk lesz, hanem vív
ni is tudnak . . . 

^^iPW^TOipTnríiTíKi 

Fallcr Guszti: Most pedig felvázolom 
korszakalkotó freskómat, . . A 

Zöldi Béla bácsi 
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LELÉPÉSI 

Megfontoló alias Szöszi 

elég színes az életünk. Megjártuk Miskolcot 
sek k é t s z e r e s e n is megjárták!) — Most 
fel vidám danázásunk (á 80,— forint). 

De idézzük csak, hogy is volt? (Halot
takról vagy rosszat vagy semmit.) ö t évvel 
ezelőtt zöld fülekkel megjelent egy ágról
szakadt trupp. (A zöld színt azóta is kedve
lik, főleg kártyaasztalnál.) A 16 éves bak
fistól is csak félve merték megkérdezni, 
hogy „néni kérem, merre van az egyetem?" 
De aztán belejöttek! November közepén a 
rajongott matézis és ábris órákon már alsó-
zással ütötték agyon egyesek az unalmat és 
leendő Kossuth-díjaikat. De véres csütörtök 
is volt az első vizsga! Sok jobb sorsra érde
mes bajtársunk úgy dőlt ki a sorból, mint 
egy kivénült remonda a hámból. De csüg
gedés nem vett rajtunk erőt. Hősi halot
taink testén át indultunk újabb rohamra, 
újabb katasztrófa és a halhatatlanság felé. 
A fizika és a mechanika már úgy érte fá
sult lelkünket, mint a fatalista igazhívőt a 
pestis: Masallah! 

Ezután az újabb tömegszerencsétlenség 
után már csak annyian maradtunk, hogy a 

Megjelent már két szívfacsaró 
visszaemlékezés, hogy olvasásuk
kor az ember szeméből patakzott 
a sör, miként hordóból a könny. 
Nem is csoda, hogy a „Szép idő 
volt. . ." és a „Kár, hogy elmúlt, 
jaj de kár . . ." olyan rezignált lel
kiállapotok kényszerzubbonyába 
gyömöszölt bennünket, hogy csak 
hüppögve, könnybe mártott tollal 
tudtuk megírni saját nekrológun
kat. 

Hát szó se róla! Szép és jó idő 
volt! Eltekintve attól az ötven egy
néhány vizsgától, az öt szigorlat
tól, és zsebünk krónikus gazdasági 
válságától, eltekintve a piros és 
fekete UV-k seregétől! De legalább 
nem mondhatjuk, hogy nem volt 

és megjártuk Sopront is. — (Egye-
pedig újból Miskolc csendjét veri 

Zugvőlegény alias Szivar 
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NYILATKOZAT 

krónikát nem kívülállónak kell 
megírnia. És az eminensek? De 
csüggedés még mindig nem vett 
erőt rajtunk. És jött Sopron az 
ő nektárjaival és hunjaival. De 
évfolyamunk a habozás minden 
jele nélkül azonnal feltalálta ma
gát (1. Darwin: A létért folyó 
harc). Miskolci állampolgárságunk, 
uv.-ink honosítása nem ment min
den zökkenő nélkül. Amíg ez a 
diplomáciai jellegű vita folyt, nem 
tétlenkedtünk. Megismerkedtünk 
Sopronnal. Volt, aki személyi, volt, 
aki tárgyi jellegű ismeretségekre 
törekedett. Az előbbiekből több 
életfogytiglanos került ki. ök már 
nem viselnek többé kalapot. Béka 
poraikra. A másik náció sem ke
rülte el sorsát. Közülük kerültek 1 
ták csatakiáltasukat éjfél és reggel 

Házmester alias Dzsambul 

A Telhetetlen (v. a Mindenevő) 
alias Vitamingombóc 

:i a notórikus adósok. Ezek sokszor hallat
félnyolc között. 

S a IV. évben, még egyszer utoljára le
csapott a mennykő. Csak a bányász „Jó
szerencse" mentett meg bennünket Moloch-
tól — a Mechanikától. Reszkessetek és 
mormoljatok zsolozsmákat, ha nevét hall
játok! 

Végül ősszel visszatértünk régi harca
ink és dicsőségünk színhelyére: Miskolcra. 
Bevonulásunk nem aratott átütő sikert. 
Nem is lehetett másképp. A prófétákat sa
ját hazájukban csak elfalazás várta (az E/5. 
III. emeletén), ámbár helyenként már deres 
a fejünk, de ha a nők térhódítását a Nehéz
ipari Műszaki Egyetemen kvalitatíve szem
léljük, nem azt bánjuk, hogy a mosdóhelyi
ségtől falaztak el bennünket. 

Zöld fülekkel jöttünk, kék szalaggal s 
piros orral távozunk. "•• 

A LEGIFJABB 
BANYAMÉRNÖKJELÖLTEK 
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Szép Sopron 

Búcsúnk nem lenne teljes, ha nem ál
doznánk egy vidám sarkot az elhagyott 
kedves város, Sopron emlékének. Mi
ként a 40 év előtti vén diáknak Selmec, 
nekünk, mostani valétánsoknak Sopron 
volt a Mekkánk. A fiatalságnak pedig 
történelem mind a kettő. Nékik az ősi 
egyetem új székvárosát kell úgy szeret
niük, ahogy az előttük járók Selmecet. 
Sopront szerették. 

Séta a Lövérekben 

Idézzük hát az emlékek rózsaszínű 
pápaszemén keresztül a szép Sopront, 
ahol vörösbor folyt az Ikvában, kolbász
ból fonták a kerítést is és kedves leány
szemek simogatták (volna) karunkon a 
valétaszalagot. Most már így emlék
szünk. Pedig akkor úgy emlegettük, 

Soproni szelek 

hogy Sopronban vagy fúj a szél, vagy 
esik az eső, vagy harangoznak. 

Ott is megesett, hogy vendégszerető 
lányos mamák helyett a Lővér-körút 
cseresznyefái láttak bennünket vendé
gül. Ott nem személytelen központi fűtő 
csúfította el a diákkamrákat, hanem 
kedves és családias vaskályhák ontották 
a bányatüzek kedves és megszokott illa
tát. Ott magunk műveltük le a pince 
szénkészletét is, nappal bányahatósági 
engedéllyel, este Snélkül. 

A karácsonyéji angyalkák pedig, de 
sok „isteni fényben tündöklő firmát" ta
láltak lepedőnyi rajzai felett, ha nem a 
számológépet csörgette a bányamérés-
tani tanszék e célra mélyhűtött számoló
szobájában. De elég a szóból. A mérnök 
rajzban gondolkodik. 

„Pincefejtés" 
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KÖZÉPKOR 

Az Mátyás Királynak nagy dicsireti 
Részletek Heltai Gáspár „Chronica az magyaroknak dolgairól" 

című könyvéből (1575) 

Megkerestető minden országokban az jeles és tudós férfiakat, és drága költsé
gekkel elhozatá azokat Magyarországba. Külembkülembféle mesterembereket is 
behozata az országba . . . Nagy, mély, széles, hosszú és igen temérdek fondamen-
tomokat vettete fel és megrakata azokat valamennyere a föld felött és nem monda 
senkinek, mit akarna oda csináltatni. De készen immár mind meggondolta és meg-
jedzette vala nagy papírosra az fondálókkal, minémü lönne az az épület. 

Jedzette vala a kapu felött szép szobákat, boltokat és kamorákat, hol az egész 
akadémiának, avagy fő országnak oskolájának prépostja laknék, ki mind a több 
deákoknak, lektoroknak, mestereknek és doktoroknak rektora és vezérlője volna. 
És úgy rendelte vala, hogy éjszakára a kapu a ló l . . . mind az egész szeren alól egy
más mellett mind konyhák volnának és a felett mindenféle szükségekre való há-
zok: mert azt tekéllette vala őmagába, hogy az negyvenezer tanoló deákokból egy 
sem jőne be egész esztendeig az várasba semmi szükségeért, hanem mindenek ott 
bőven volnának a schola mellet t . . . És a prépost avagy rektorsághoz és az oekono-
mussághoz jeles és nagy jószágot akar vala szakkasztani és sok ezer forintára jö
vedelmet, hogy mind e széles világon nem lönne jobb. szebb és bővebb schola 
a n n á l . . . a fondamentomát megásatá és megrakata és meglátszanak ott a mai na
pon is. noha nem tudja minden ember, micsoda és mit akart avval indítani. 
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„S ha orrodba kapaszkodnak. 
mert nézik kapaszkodónak . . .' (Várközi) 

Inkvizíció 

Ha egyetemünk középkorát vizsgál
juk, megdöbbenve tapasztaljuk, hogy 
éppúgy nem mentes inkvizíciós jelensé
gektől, mint pl. az ókor a babonától. 
Dudujkániában a közönséges hivatásos 
inkvizitoroktól (a vizsgáztatók) és azok 
pribékjeitől (gyakorlatvezetők) kezdve a 
legkifinomultabb módszerekkel dolgozó 
kellemetlenkedőkig (hivatalnokok, írók, 
művészek) minden fokozat megtalálható. 
Van azonban egy MGK-nak (miskolci 
gépesített kínzók) nevezett szervezet, 
melynek sanyargatásai ellen a lakosság 
egyöntetűen küzd. Dudujkánia népének 
eme harcát számos cikk, rajz örökíti 
meg. A felvilágosodás eszméiért folytatott munkánk kötelez bennünket arra, hogy 
ezekből néhány szemelvényt közzé tegyünk. 

A KÉK BÖLÉNY . . . Őseink gyakran fogtak el egy érdekes kékszemű állatot, 
amit kék bölénynek neveztek és közlekedésre használtak. 

. . . Különös ismertetőjele, hogy emberfürt lóg az oldalán, benne kalauznő szó
nokol — . . . húzódjanak beljebb, a kocsi közepe még teljesen üres . . . még táncolni 
is l ehe t . . . fújják ki magukból a levegőt. . . 

.. . Valakinek a lábán kötök ki. Oh pard Nem tesz semmit" — vág sza
vamba. — „Node mégis" kockáztatom meg. „Kettes busz ez" — felel vissza és 
leszáll. Én még nem. Nyomnak . . . még nyomnak.. . már nem éri a lábam a föl
det . . . az izzadság csurog rólam, rólad, róla . . . 

. . . Furcsa . . . mégis disznóság . . . bezzeg . . . Többen vitázni kezdenek, előbb 
csak személyes névmások röpködnek: magát, önt. önnek . . . később jelzős szerke
zetek . . . Anyák napja van . . . 

GRIMM BUSZOK. Hol volt. hol inkább nem volt, volt egyszer egy öreg, rozoga 
járat, hogy még a gyerekek is félve szaladtak el, ha látták. Ez az öreg busz oly 
annyira inga (a motorház jobbra, a szekrény balra), hogy éppen ezért Ingajáratnak 
nevezték. Grimm-busznak is hívták fedél nélküli motorháza, csepegő teteje és két 
üteme miatt (előbb a vezető próbálta mindig beindítani, majd az utasok tolták). 

Történt pedig, hogy ezt a buszt Piripócsnak, borsvidék fővárosának adomá
nyozták, hogy hírét, gazdagságát emelje. Büszkék is voltak rá a piripocsiak, mert 
hiszen ódon házaik közt legfeljebb csak párjukat váró villamos-ládák zötyögtek 
addig. (Mesélik, hogy egyszer az egyik ilyen láda utasa felháborodva kiáltott fel 

egy váratlan fékezés után: Mi ez, kérem! A kalauz 
azt válaszolta, hogy egy tehén ment a vágányok kö
zött. Egy későbbi fékezésre az utas már nagyon ki
kelt magából: Mi van kérem, megint egy tehén? 
— Nem — válaszolt a kalauz rezignáltán —, ez még 
az előbbi tehén.) 

Vala pedig ugyanabban a városban egy szólás
mondás, mellyel azokat illették, akik nagy badarsá
got mondtak. Valahogy így használták ezt: „Látom, 
te is a csabai egyetemre jártál." 

És, mint ahogy a mesében lenni szokott, Piri-
pócson egyetemet alapítottak, méghozzá csabai fek
vésűt, hová a villamosládák se jutottak el. Azt se 
tudták a város lakói, örüljenek-e, vagy sírjanak 
meglepetésükben. Inkább sírtak . . . oda kellett ui. 
adniuk büszkeségüket, az inga járatot ingajáratnak, 
s talán még most is könnyeznének, ha azóta a busz 

Autóbuszutas három képsíkon össze nem rogyott volna. « 
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NYILATKOZAT. Itt, e helyütt kegyelettel adózunk azoknak a vezetőknek, akik 
az elmúlt tíz évben nem álltak meg az egyetemvárosi megállónál, hogy letegyék az 
utazóközönség felét-háromnegyedrészét, „mert nem volt jelezve!" A kegyelet azért 
szükséges, mert ki tudja, kívánságaink hátha teljesültek. S akkor mardosó lelki
ismerettel vádolhatjuk magunkat: mindennek mi vagyunk az oka. Mert álmosan, 
elgondolkodók, szerelmesek, vagy talán egyszerűen figyelmetlenek voltunk, és való
ban nem jeleztünk. Egyébként az örök jelzőlámpa fényeskedjék nekik! Sokan és 
többször. 

BEFÖZÉS-SÜRÍTETT JÁRATOK. Vegyünk egy félig használt, naphevítette, 
guruló konzervdobozt, és lazán töltsük meg puhára főtt tapolcai utasokkal. Azután 
tartalmát rázzuk addig, míg egy busz Tapolcától az Egyetemvárosig nem ér. Ekkor 
adjunk hozzá — ízlés szerint — 50—60 db állottabb levelező vagy nappali hallgatót, 
annyi fűszerrel keverve, amennyit csak a nyelv elbír. Az így nyert tölteléket 5 per
cig állni hagyva, további rázassál még sűrítjük, majd dunsztolással a még meg
maradt levegőt is eltávolítva, különleges zamatú csemegéhez jutunk. 

* 
Egyébként az egyetemi közlekedés még mindig nem jó. Az egyetem gondos 

vezetői cselhez folyamodtak. Leszerződtették a városi tanács Építési- és Közleke
dési Osztályának vezetőjét félállású tanársegédnek. Gondolták, az egyetemre járás 
kényszerűsége folytán személyes tapasztalatokat szerezhet az idejárok kálvária
járásáról. Mit tesz a sors? Az osztályvezető röviddel azután saját kocsit vásárolt, 
s azóta ezzel közelíti meg második munkahelyét. 

Sajnos, az inkvizíciós jelenségek egyre szaporodnak. Legújabban a könyvtár 
munkatársaitól kaptunk erre vonatkozóan rajzos jelentést. Íme a rajz: 



Az árulkodó ablakpárkány 

A napokban „hivatalos" ügyben várakoztam az E/3 ..szálló" második emeleti 
folyosóján. Ez a szálló — mindenki tudja — arról nevezetes, hogy igen szívós és 
harcias törzsek lakják. Itt ütöttek tanyát a matematikusok, mechanikusok, pol. gá
zosok ivadékai. Remekül kiépített labirintus. Kívülről nézve semmi különlegessé
get nem árul el, s talán ha egy idegen puszta kíváncsiságból bejárná ezt a biro
dalmat, nem is venne észre semmit. Azt gondolná bizonyosan, hogy itt igen ren
des, jóviselkedésű emberek laknak, akik végzik szorgalmasan napi munkájukat az 
emberiség, s maguk üdvéért. Azt hinné, hogy ezek az emberek ugyanolyanok, mint 
pl. egy városi, vagy egy falusi ember, ugyanazokkal az igényekkel, ugyanazokkal 
a szórakozásokkal stb. Sőt, talán még arra is gondolna ez a szerencsétlen idegen, 
hogy az üdvösség épületében csatangol, s talán még a nyála is kicsordulna, ha be
tekintene azon az ajtón, amely a „Rektori Hivatal" büszke címkéjét viseli. De bi
zony, ez az ember akkor nagyon szerencsétlen lenne, ha mindezt elhinné. 

Figyeljenek csak ide, kedves Idegenek! Én lerántom a leplet erről az épületről 
— jobban mondva — lakóiról. Mint említettem már, várakoztam ott az egyik fo
lyosó ablakpárkányára könyökölve. Nézelődtem ki az ablakon, majd — pusztán 
véletlenségből — rátévedt szemem az ablakpárkányra! Rögtön feltűnt, hogy tele 
van írva. Szinte ujjnyi hely sem akadt rajta, amin ne lett volna írás. Ezeket olvas
tam róla: 
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És így tovább. Kell vajon ehhez kommentár? Kik voltak ezek a szerencsétlen 
halálbamenők? Kik voltak Ők, akiknek volt még erejük párkányra vetni lelkük 
utolsó rezdülését? Bizony, kedves idegenek, ezek a bátor emberek valaha szintén 
boldog idegenek voltak. Ugyanúgy éltek, ahoey más ember. Ettek, ittak, mulattak, 
szórakoztak, sportoltak, ultiztak, udvaroltak. Bemerészkedtek ebbe a labirintusba 
vidáman, ifjan, de a végzet bizony utolérte őket. Nem akarok én ehhez többet 
hozzáfűzni, csak annyit: Ember! — Gondold meg jól tehát, mielőtt ide belépsz! 
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Ki mit szokott mondani? 

Lefeküdtem és örültem, hogy a többiek nem vizsgáznak, csak magam „mérkő
zöm", örültem, mert nyugodt ajtócsapdosás, székrugdalás nélküli, 274 K"-os éjsza
kán pihentem ki fáradalmaimat, rendezhettem gondolataimat a holnapi vizsgára. 

Odakint busz morajlik a kanyarban és lámpája végigpásztázza az ágyam felett 
a falat, és néhány jellegzetes alkohol-spektrumot vetít ki: a kései István, Pista, 
János és Éva köszöntések maradékát. Éppen a pohár szélének vonalát nézném — 
erre még emlékszem —, majd egyszer egy bökés és a kettő nem volt egyidejű, 
közte egy éjszaka telhetett el, mert az órám 3//, 9-et mutat és nekem 9-kor vizs
gám lesz. 

összeszedem a kellékeket, néhány elektronágyút és nagytömegű spektrográfot 
kézszerűen kiképezve, hogy az anyagkiválasztást a zsebemből elősegítse és elindu
l o k . . . b a l . . . j o b b . . . b a l . . . j o b b . . . majd lépcsők.. . 9 3 . . . 9 4 . . . 9 5 . . . megér
keztem a Ill-ik emeletre, itt furcsa viharelőtti csend, egy felírás, hogy „Fizikai tan
szék" és körülötte fékezési röntgensugárzás és fluxus, meg minden koszorúként. 

Az ajtó kinyílása, majd a sorrend kinyilatkoztatása után minden vizsgázó totó-
zik, hogy érvényes-e a Pauli-féle kizárási elv a vizsgáztató személyére is, ugyanis 
azonos állapotban, ha igaz, nem lehet kétszer ugyanahhoz a vizsgáztatóhoz kerülni, 
de akkor én nem is vizsgázom . . . 

Csak semmi öröm, rövidesen bebizonyosodik, a tanszék milyen rejtett tarta
lékkal rendelkezik és töprenghetek az új vizsgáztató „viselkedésén". Odamegyek, 
benyúl a tételek közé. kihúzza az egyiket, majd visszateszi. Mikor még kétszer 
megismétli, feladom a jó idegzetemről szóló elméletem. Rámnéz kérdően és szóval 
is kérdez. 

— Mondja, szokta maga a „Jóéjszakát gyerekek" műsort hallgatni? 
— Ritkán . .. 
— Nos, annál jobb, legalább sajátja lesz az ötlet, mondjon egy mesét három 

alapvető atomfizikai fogalom beleszövésével. 
Hát legyen, gondolom, lehet, hogy Andersen megfordul a sírjában, dehát miért 

nem várt, míg felfedezik a spint, az + l/j és neki is könnyebb lenne forgolódni. 
A hosszú gondolat végén kérdésre riadok. 

— Nos, megy a mese? 
Bólintok, vagy talán mondom, is az igent és belekezdek: 
— Beszélik, de legjobban Jenő tudja, hogy a régmúlt időkben szép, meleg 

őszök voltak és ridegszívű, szigorú nagyapák lakták a környéket. Történt egyszer, 
hogy a plebsz ká-ad része elment ajándékért, amibe a nagyapák hallgatólagosan 
beleegyeztek. 

Védőöltözetet öltöttek és az éj leple alatt közelítették meg nagyapa kertjét, és 
elkezdték az ajándék átvételét. Ekkor valahonnan kutya alakjában a kert őrzői 
kezdtek jönni, nem értesítvén őket a maximális törvényességről. Nem várva, hogy 
az esemény hamarabb következzék be, mint az ok, C/n — v sebességgel leereszked
tek a lejtőn, a kutyák a hazai pálya és a szaglás előnyével rendelkeztek. Már csak 
8—10 lépésre egy bokorsor átugrása jelentette volna a menekülést, mikor egy 
deltá-ra kifogyott az alátámasztás, a ká-ad rész egy tagja elől. Csend (még a ku
tyák is megijedtek) és utána m-szer delta múlva, a mélyből az „úr hangja" szólt. 
Mintha potenciál-gödörből jött volna a hang. 

— Hozzatok gerjesztett állapotba, mert nem tudom átugrani, de megfúrni se 
a falat. Nincs feles energiám. 

— Köszönöm... ez elég ahhoz, hogy kiérezzem belőle, legyen egs. 
Hurrá!!! — felkiáltok, majd hozzám szólnak, deákkor látom, hogy az ágyból 

próbálok kiáltani. Hiába, „éhes disznó makkal álmodik" — szokták mondani, de 
Szidi nekem azt mondta, hogy nem iszik többet. 

(De kevesebbet se, mint eddig.) 
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A gyakorlat keservei 

Volt egy nullkürzöm, nem tudom, 
honnan, és eltűnt, nem tudom, hová! 

KÉT GÓLYA éjszakába nyúlóan gür
cöl a rajzon. 

Egyik: Vili. álmos vagy? 
Másik: Áh nem. hanem Vilmos. 

* 
EMELŐ BAKA NEVE 
Az első gépelem-feladat emelőbak mé

retezése volt. A tanársegéd elmagya
rázza, mit kell csinálni, majd kiosztja a 
feladatot. Egy hallgató késve érkezik, 
nem tudja miről van szó és kéri a fel
adatát. A tanársegéd diktálja: — No, 
írja! Emelőbak a neve. 

A hallgató csodálkozik és leírja: „Emelő 
baka neve" — s várja a folytatást. A ta
nársegéd tovább diktál: — F = 500 kg. 
d, = 30 mm. 

Mire a hallgató kíváncsian: — Tessék 
mondani, a katonaságnál mindenkinek 
fedőneve van? 

* 
LEVELEZŐ HALLGATÓ nagy lendü

lettel hozza beadásra az acélszerkezetek
ből feladatát. Amikor táskájából kiveszi 
az egyik feladatot, megdöbbenve látja, 
hogy a lapok csak keretezve vannak, és 
üresek. 

„Ejnye, elfelejtettem, hogy nem csi
náltam meg!" 

MI A PÁRHUZAMOSSÁG? — Két 
• egyenes olyan tulajdonsága, amelyet két 

vonalzóval és türelemmel sem lehet 
soha megvalósítani az ábrázolós rajzon. 

GÉPRAJZBÓL a gépelemek tanszéke 
raktárából az elsőéves bányászok mo
delleket kapnak. Éppen egy olyan hall
gató következik, aki a második félévben 
iratkozott át a gépészektől a bányászok
hoz. Tar Sándor adjunktus végigméri, 
majd megjegyzi: 

— Ez egy elfajzott gépész, valami jó 
nehéz munkadarabot adjunk neki! 

* 
TÉGLÁSSY TATA MONOLÓGJA 
Rajzbeadás előtt a népszerű Svejk ba

rátunk bizony még csak a nyomvonala
kat vetette a rajzlapra. Rápillantván a 
többiek „sűrű" rajzaira, gyors elhatáro
zással ő is húzott kapásból egy-két vo
nalat, bejelölt egy-két metszési pontot, 
azokat meg is betűzte, és .. . beadta a 
rajzot. 

A következő héten Tata az alábbi szó
noklat kíséretében szolgáltatta vissza a 
rajzot tulajdonosának: 

— Mester! Az egész tanszék nevében 
köszönetet rebegek önnek a velünk 
szemben tanúsított figyelmességéért, de 
bejelentem, hogy a jövő hétre már van 
elég munkánk, s így nincs rá szükség, 
hogy újfent megdolgoztasson minket! 

* 
RAJZTAN 
Rhadenteini függőboltozatot rajzoltat 

a prof. vizsgán. A hallgató hosszas küsz
ködés után minden elemet felfüggeszt-
hetően képez ki, ami a végén bizarr 
módon hat, valahogy így: 

Dió' prof.: De kérem, mi ez? Ne vitéz-
kötéses dolmányt rajzoljon! 

* 
AKVÁRIUMTAN 
Ventillátort rajzol egy hallgató „Tüze

léstan" vizsgán: 
Diószeghy: Mi ez? ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Hallgató: Ventillátor. / ~~l 
Diószeghy: Ez? Ez egy \^j 

ebihal, fejlődésének kez
deti állapotában . . . 
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ELEKTROTECHNIKA gyakorlaton. 
Rudi késve érkezik a gyakorlatra, s így 
menti ki magát: 

— Tanár úr kérem, későn mentünk 
ebédelni. 

— Nem baj, én is később jöttem. 
Rudi (félre): — Épp erre számítottunk. 

SZABÓ SZILÁRDTAN 
A kördiagramm-szerkesztésről: 
— Pontosan kell ezt csinálni, kérem. 
(Hátulról valaki bekiált): — A zárthe

lyin a tanszék majd a második tizedesbe 
is beleköt. 

— Nem kérem, a harmadikba! 

ÁLTALÁNOS GÉPTAN ELŐADÁSI 
ÓRÁN Terplán Z. a névsorból felszólít 
egy tagot, hogy legyen szíves a táblánál 
a megkezdett feladatot folytatni, mire a 
tag pofátlanul feláll és maga helyett be
mondja: .,Nincs itt." ,.Nem baj, akkor 
jöjjön maga" — szól hozzá a professzor. 

* 
BÁNYAGÉPÉSZEK DIPLOMATERV 

VÉDÉSÉN két gyengébb jelölt felelete 
után Boidizsíir prof. a következőképpen 
jellemzi a jelöltek „tábla
technikáját": 

Tarján prof. kérdése: 
— Rajzoljon egy ciklont 

Jelölt rajzol: 
Tarján prof. részletesebb felvilágosí

tást kér. Erre a jelölt szavakkal meg
magyarázza ábráját, de egy krétavonást 
sem tesz. 

Vörös prof. kérdése: 
— Rajzoljon egy transz

formátort! 
Jelölt rajzol: 
Vörös prof. is kíváncsibb. Ez az ábra 

is bő magyarázatot kap. 
Boldizsár prof.: 
— Rajzoljon egy turbó-

kompresszort! 
Jelölt rajzol: 
Boldizsár prof. is több 

részletet kíván, de csak bő szavakat kap. 
ábrakiegészítést nem. 

Végül Terplán prof. megkéri a jelöl
tet, rajzoljon felülnézetben egy síkkere
ket. 

A jelölt hosszabb gondolkodás után 
szerényen megszólal: 
. — Ezt nem tudom felrajzolni! 

Zsiga gépelemek rajzán volt 
olvasható a szövegmezőben: 

Munkadarab: Bordás tengelv 
Rajzoló: Erdős tengely. 

o 
o 
o 

— Látod, hiába mondtam a kamarásomnak 
hoRy ne rajzoljon csesz éjjel . . . 

SZABÓ SZILÁRD adjunktus: Mit gon
dol, hány fázisú ez a transzformátor? 

Ürge: Egy. 
Szabó: Nagyon helyesen mondja, hogy 

három! 

6 évvel és 15 kg-rh'ál ezelőtt, a mos
tani balekcsősz (K. Zs.) két kézzel szórja 
ábris vizsgán ábráit a táblára. A prof. 
félszemmel a félévi rajzokon fanyalog
va, félszemmel a táblát nézve, egyszer-
csak megszólal: — Legalább az egyik 
kezével tanulna meg tisztességesen raj
zolni. 

* 
KORREKTÜRA SZEMELVÉNYEK 

Hibaszám 
1 
2 
3 

Hibás szöveg 
feleület 

pólyalemez 
szegecs 

bevágódása 

Helyes szöveg 
felület 

pályalemez 
szegecs 

berágódása 
avaskohászat a vaskohászat 

Karlovits adj.: Kéremszépen. kapcsolja 
be azt a higanygőzegyenirányítót! 

Tag: — 
Karlovits: Várjon csak! Egyetlen fiú? 
Tag: Igen. 
Karlovits: Akkor hagyja. Inkább én. 
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Ez itt az x,n-edik szálló keresztmetszete, midőn x tart az E-hez és n = 1—6. 
A vízcsapra kötött villanyvasaló bizonyítja, hogy az egyik energia átalakítható 

a másikba. A kolléga csak azért tartja a gyertyát, hogy ennek ellenére melege 
legyen, és természetes érzést keltsen. 

Jobb kézben a lékbe nyúló, madzagvégre kötött macska az elmúlt nyár hold
világos éjszakáinak hangulatát akarja idézni. A macska fejére egyenletesen cse
pegő cseppek csupán Charpy hegedűművész 3/8-os üteme kedvéért vannak. A la
vórban téma van, most készül elmerülni benne. 

Jobbra fenn, az E/5 300-as szekciója látható, elfalazva a külvilágtól. A termé
szet lágy ölének rejtelmeit kutatják V. éveseink bányász módra: sikerült vizet is 
fakasztaniuk, mivel nem minden edény használható mosdásra. 

Egy tag a II.-on fizika uv.--re készül, ez látható a nyakkendőcsíkból, ez ugyanis 
íélvezető (ezüst szállal átszőtt, mint a hölgyek stólája). A füstkarika körintegrál, 
az előtte levő ételes kübli egy diff. egyenletként felfogható menzai hússzeletet tar
talmaz, amelyet elemi úton választana széjjel, de ő maga zavaró tag. 

A szálló alját lakó „plebs" régi diókcsínnyel, a csillagrúgatással produkálja 
magát, mivel a szputnyikkal szeretnének versenyezni. 

Mellette anyák napja van, mindenki a mamájára gondol, aki küldött, vagy 
küldhetné csomagot, és a másik mamájára, mert az a Kedves Laci „annyit kajál". 
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* 

qvagy fegyverkezz 
Mópy o raboló {jX̂Ö" 

rfé\ alóu 3-Aor. 

HMM 
mamm 
HfMWl 

^0my 
Az.elhagyott' 1/ 1L. 
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-^í- 'B. 

Üzemlátogatáson 
a „Soproni Selyem"-ben 
— Jc, fiúk!! 

Úton — útfélen 

— vagy inkább útszélen? Mert a dolgok 
kétségtelenül akkor kezdődtek, amikor 
először egyensúlyoztunk a Lenin Kohá
szat lejáratánál a járda élén úgy négy 
évvel a második űrrakéta e lő t t . . . 

Azon az emlékezetes gyárlátogatáson 
állítólag valaki kazánrobbanást vélt ész
lelni egy eldűlt lemez robajában, de ak
kor még jók voltak az idegeink, csak a 
vezetőnk sápadt el. 

Készül a praxíszöveg 

Hogy is volt csak? . . . 
„Elvtársak, ki szeretne mozdonyon 

ülni? Persze csak állni lehet. Hatvanig. 
Van az állomáson resti is, de azonban 
nem kell berúgni! . . . Aki fázik, vigyen 
csomagolópapírt, bár van, akinek csak 
akkor árt a huzat, ha kiviszi. A moz
donyvezetők barátságosak. Ha ügyesek, 
még fütyülhetnek is!" 

Így hangzott valahogyan a felszólítás, 
többre már nem emlékszem. Tudom, 
hogy mentünk, hát hogyne mentünk 
volna! 

Valamelyik pesti gyárlátogatás előtt is 
jó kioktatásban részesültünk — általá
ban, bárhová mentünk, intelem, tanács, 
szempont, irányelv stb. mindig volt bő
ven. ' 

Az ötödik napon arra lettünk figyel
mesek, hogy több barátunk minden va
sat beható vizsgálat tárgyává tesz. „Mi
kor érünk a végére, ha ezek így cam
mognak?" — gondoltuk és jó nagyokat 
toltunk rajtuk. Jöttek is ők készségesen, 
de ha otthagytuk, megint megálltak az 
első reszelő előtt. Három ráspoly, két 
U-vas és egy rozsdás szög után vettük 
az egyiken végül észre, hogy alszik. 

Az utolsó két éjszakát legutóbb vagy 
másfél tucat ember a Hotel Pionír hűs 
szőnyegein töltötte. Amikor megérkezett 
a csoport, csak ketten indultak a gond-
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nok felkutatására, a többiek leteleped
tek a folyosón. 

— Szóval önök a vezetők? És hol van
nak a „gyerekek"? — érdeklődött a 
gondnok. 

— Kint várnak a folyosón, de mosdót 
is szeretnének, mert „borotválkozni" 
akarnak. 

Az efféle visszaemlékezést könnyebb 
elkezdeni, mint befejezni, nem is te
szem, folytassa most már ki-ki maga to
vább, majd elválik, a végére érünk-e 
egyáltalán . . . 

* 
Negyedéveseink budapesti gyárlátoga

tásai idején történt. A Láng-gyárból vil
lamoson utaztak hallgatóink, hogy meg
tekintsék a Városligetet és az Állatker
tet. A villamoson csak ők utaztak, és a 
kalauznő nem állhatta meg szó nélkül, 
hogy meg ne kérdezze a sok „egyforma" 
embertől: hová mennek? Az egyik fiú 
tréfásan megjegyezte: most egy kicsit 
villamosozunk, aztán megyünk vissza az 
Állatkertbe. 

* 
BÜTYÖK az üzemi gyakorlat ideje 

alatt minden szabad idejében titkolt 
szenvedélyének tárgyán: a villamoson 
csüngött. Egy este fáradtan, letörve ku
tyagolt fel a várba. Részvéttel kérdez
zük: 

— Mi történt veled? 
Lemondóan int: 
— Hagyjatok, Rákospalotán lejárt a 

villamosbérletem! 
* 

MINDJÁRT MÁS 
(Termelési gyakorlat. Budapest. Az 

egyik hallgatónak sürgős testi szükség
lete támad. Végigfésüli a vidéket, de 
nem találja a szükséges objektumot. 
Sietve belép a szemben levő szálloda 
kapuján.) 

Hallgató (tájékozatlanul tekintget). 
Pincér (jön): — Mit parancsol kérem? 
Hallgató (megmagyarázza). 
Pincér: No de kérem, ez szálloda! Az 

Emkével szemben, a túloldalon. 
Hallgató (hebegve távozik). 
(A helyzet egész feszültté válik. Men-

löötletre van szükség. A hallgató nap
szemüveget tesz fel. Félrefésüli haját, 

PESTI GYÁRLÁTOGATÁSON 

Egyesült izzás az „Egyesült Izzó"-ban 

leveti zakóját. Közben a kollegák elsza
ladnak egy L'Humanité-ért. Az újságot 
feltűnően zsebrevágja, újra belép a szál
loda kapuján.) 

Hallgató (erősen gesztikulál): .. . Peca, 
. . . a . . . Pecés . . . Prices . . . 

Pincér (tompa szögben meghajolva 
jön): — Szolgalatjára. Szíveskedjék pa
rancsolni. 

Hallgató: . . . a hol az talál, veca, a 
nem — vice — e vece, vece? 

Pincér (félkarjába öleli a hallgatót és 
eligazitja): 

Hallgató (kijön és odamegy a pincér
hez, leveszi szemüvegét és hidegen): Na 
lá t ja . . . ezt előbb is megmutathatta 
volna. 

Külföldi praxi 
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Kár, hogy elmúlt 

Egyetemváros következik! — hallottuk először a zsúfolt buszon, s mi összepré
selt, bőröndös balekok, nagy áhítattal léptünk új otthonunk földjére. Egy kissé fél
szegen, de büszkén is, elindultunk a gidres-gödrös úton a szállók felé. Kék köpe
nyes, szőrös őslakók néztek kíváncsi szemekkel az ablakokból, mintha csak azt 
mondták volna tekintetükkel: — Szegény fiuk! Kár értetek . . . 

ö t év távlatából tekintünk most vissza mi is, kohászok. Az első élmények, ese
mények eleven képekként jelennek meg újra. Ki ne emlékeznék még az első okta
tói „lelki -fröccsökre"? 

— Mérnöki habitus, folyamatos tanulás, rendszeres óralátogatás stb., stb. — 
dübörögtek le hozzánk a katedráról az első intelmek, s mi meghasonlottan, ma
gunkba roskadva szántuk-bantuk elkövetkezendő bűneinket. Nem kellett rájuk so
kat várni — valljuk be őszintén. 

Átvirrasztott éjjelek fényjelezték szorgos munkánkat. Felgyülemlett egy kissé 
az el-elhallgatott rajzfeladat, s mire észbekaptunk, sokszor már nagyon közel volt 
a határidő. Az első nagy „hajtások" időszaka volt ez. Döfés és nyomvonalak tették 
nehézzé életünket. És jöttek a zárthelyik is. Hát bizony itt már adódtak meglepe
tések jócskán! Mire úgy nagyjából egyenesbe kerültünk, ott álltunk a vizsgák kü
szöbén. Hű, de nehéz dió volt! Dehát azért csak vége lett ezeknek a nehéz pilla
natoknak is, s jött a nyár, a katonaság. Igazi puska, igazi ágyú! Meg is emlegettük 
utána mind, különösképpen az utóbbit. 

Alföldi homokbuckákon vonultunk terhünkkel a gyakorlatokra, nem ittunk 
vizet, mert azt az „ellenség megmérgezte". Szikráztak a szemek, de még hogy! 
Csodálatosan nagy csizmáinkra ki ne emlékezne? Cipőstől együtt ment bele köny-
nyedén a láb. Lásd a kísérleti eredmények grafikonját. 

A táborozás alatt igazán meg lehetett férfiasodni. Ujabbnál újabb, jobbnál 
jobb „kapcafeltekerési" technológiákat szabadalmaztunk. Némelyik kiszolgált 

őrmester irigykedve hallgatta kacska
ringós nyelvjárásunkat. 

Egy kis otthoni energia-felhalmozás 
után most már bennszülöttként tértünk 
vissza dudujkai berkeinkbe. Megtanul
tuk: a szeptembernek nem az a legfőbb 
jellegzetessége, hogy nyárutó. Nem bi
zony! Ez az UV. időszak. Ez ennek a hó
napnak az íze, varázsa, mint májusnak 
a szerelem. 

Még alig enyhült a nyár melege, 
még alig tisztultunk meg bűneinktől, 
máris csodásan új dolgokat kellett meg
emésztenünk. Mátrixokat írtunk nap
számban füzeteinkbe, s egységvektorok 
jelentek meg vad, vérengző álmainkban. 
Nekivágtunk a fizika rejtelmeinek is 
(gerjesztési törvény, elektrosztatikus tér, 
rot., div, Maxwell-egyenletek). Sok kol
légánk revízió alá vette a híres törvé
nyeket, de sajnos, a méltányolás elma
radt. Mechanikából látszólag ismert té
telekkel foglalkoztunk, mint például a 
Betli-tétel. Sajnos, időközben kiderült, 
hogy a tétel a Betti nevet viselte. 

Tüzeléstan! Csodás hangzású szó ez 
is. Egyik nevezetessége volt ennek az 
órának, hogy 8-ra, az előadás kezdetére 
hajszálpontosan meg kellett jelenni. 

Nem hibás mérés ' Tankűri szélsőérték 

Testsúly kg 

20 30 UQ 50 60 70 80 30 
Gy.FPÁ\ S.PMJ. 

D.MJmaxhelye) 

46 



Máskor háromnegyed nyolckor keltünk, ez alkalmakkor pedig hét óra negy
venöt perckor. 

S mennyi élményt hoztak a gépelemek-gyakorlatok? Hétjegyű számokat szo
roztunk össze papíron, majd tompa ceruzával vittük rajzlapra az így kapott érté
keket. Így alakult ki a fogaskerék profilja Szegény profil! 

Azután jött lassan a negyedik esztendő. Bezzeg nem voltunk már félszeg bale
kok! Komoly műszaki problémákat fejtegető tantárgyak kerültek terítékre. A tech

nológusok rajzlapjaikon örökítették meg fantáziájuk szüleményeit, az újvonalú 
kohógépeket. Sajnos, ezek olyan magasszintű tudományos alapra helyezett szerke
zetek valának, hogy a technika mai fejlettsége sem tudna megbirkózni az itt fel
merülő problémákkal. 

A metallurgusok kémiagyakorlatokon folytatták tudományos kutatásaikat. Itt 
is történtek kisebb félreértések. Járványszerűen pusztult a laboratórium üvegállo
mánya, dehát a tandíjat, sajnos, mindenütt meg kell fizetni! 

Olyan magas szintre csapott tudományos munkásságunk, hogy még az a mezei 
egér is —, amely csak úgy puszta kíváncsiságból benézett tanulókörünkbe — ször

nyen elcsodálkozott és segítségünkre sietett. Szabad idejében állandóan műszaki 
könyveket rágott rendkívül nagy buzgalommal, míg el nem érte a végzet. Éppen 
T. Karcsi fiókjában tanyázott, ahol meglátott egy jó vastag műszaki könyvet. „Fém
kohászat" — böngészte ki a tudós egér, és nekikezdett a sarkának. A fejlemények 
fonala itt ismeretlenül megszakadt, s az egérnek azóta nyoma veszett. Valószínű
nek tartjuk, hogy az ő finom idegzete sem tudta elviselni a megrágottakat. 

Üjra szeptember lett. Űjra őszi szellő lengedezett a már négy évet vénült épü
letek között. Megérkeztünk mi is, bepréseltük magunkat a buszba és ráléptünk 
ismét Dudujka földjére. Nem gidres-godrös úton baktattunk a szállónk felé, hanem 
járdán. Nem voltunk félszegek már. Azután benyitottunk az ajtón, amelyikről 
a K. 501. jelzésű tábla üdvözölt. Utolsó félév. Megkaptuk a legutolsó nagy felada
tot, a diplomatervet. Nehéz, de szép munka. Szeretnénk, ha e nagy munka méltó 
befejezése lenne ennek az öt évnek. Szeretnénk szépen búcsúzni. 

A LEGIFJABB 
KOHÓMÉRNÖKJELÖLTEK 
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KOHÁSZ-

Nagy Sándor 

KERECSENDEN 
Dr. Geleji Sándor akadémikus dr. Mika 

József professzorral gépkocsin utazik 
egyszer Miskolcról Budapest felé. Kers-
csend határában disznócsorda állja út
jukat. A kanász odaszól a nyitott abla
kon kitekintgető Geleji professzornak: 

— Csigavér, kartárs! Mingyá' lekerü
lünk, oszt' odább mehetnek! 

BALSAY DA (EGY KIS TŰLZÁS) 
Elektroacélgyártás órán rátér a bal

esetelhárítás problémájára, s ezeket 
mondja: 

— A mesterséges légzést egészen ad
dig kell folytatni, míg a hullafoltok meg 
nem jelennek. 

KÉPLÉKENY ALAKlTAS 
Ĵ A kohásztechnológusok a ta-

\ nulmányi kirándulás utolsó ál
lomásán. Gyöngyösön leöblöge
tik az út porát. Néhány egs 
után az egyik hallgató felkiált: 

— Éljen a kohógéptani tan
szék! 

Dévényi adj. javít: 
— Éljenek a mi dicső fir

máink és a képlékeny alakítás-
tani tanszék! 

Kiss doci összegez: 
— Helyes! Mert ha nem vol

nának firmák, mivel foglalkoz
nánk mi, és ha nem volnánk 
képlékenyek, hogyan alakíta
nának a firmák! 

LEVELECSKÉK 
1. 
Cím: Diószeghy Dániel 

Miskolcz 
Dózsa u. 25. 

Kedves Tagtárs! 
Felkérjük, hogy alapszabályunk értel

mében az* általa behozott föld tavaszi 
vetőmagszükségletének biztosítására a 
Terményforgalmi V. magtárába 35 kg 
árpát és 30 kg szemes tengerit (vagy 
napi árát) beszállítani mielőbb szíves
kedjék. 

100 kg árpavetőmagnak megfelel 110 
kg szokványárpa, vagy 110 kg májusi 
morzsolt tengeri, vagy 121 kg zab. 

1960. II. 27. 
Pecsét 

Gyomai „Győzelem" MGTSz 
Igazgatósága, 

Gyoma. 
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KODÁSOK INTELEM 

Cím: Tüzeléstani Tanszék 
Egyetemváros 

Felszólítjuk, hogy az állományában 
levő hivatalosan törzskönyvezett apa-
és anyaállatok számát — adókivetés cél
jából — mielőbb jelentse be. 

Miskolc város 
Legeltetési Bizottsága 
IV. kerületi Tanács 
Miskolc-Hejőcsaba. 

* 
GÉPEMBER 
Péter László adj. a „Kémiai elemzé

seken" nógatja a metallurgus hallgató
kat: 

— Dolgozzanak mán! Olyan lassúak, 
mint a tetű! 
• — De adjunktus úr kérem! Egyszerre 

három gyakorlatot csinálunk. 
— Ugyan mit akarnak! Egy modern 

háztartási gép 12 féle munkát is végez, 
pedig csak gép. 

Mika prof. egy elemzési eljárást ecse
tel: . . .vigyázni kell, mert tulajdonkép
pen a reakció kiszalad a pohárból. Tu
lajdonképpen . . . 

* 
KOMMUTÁCIÓ 
Egy III. é. kohómérnökhallgató nagyon 

szerény tudásról tesz tanúbizonyságot a 
vizsgán. Mentőkérdést kap. 

Dió': Tegyük fel, hogy én laikus va
gyok. Mondjuk postás. Magyarázza meg 
nekem a gázfejlesztő hatását úgy, hogy 
laikus létemre jól megértsem, feltételez
ve, hogy maga a szakember. 

Tag: Egy foggal ellátott csigakerék. 
olyan. aminek csigavonalú fogazása 
van . . . meghajt egy fogaskereket. . . 

Dió: Mi az? Hallatlan! Hát fognélküli 
csigakerék is van? 

Tag: N e m . . . azaz igen . . . (hosszan
tartó, mély csend). 

Dió': Hát kérem, nem megy. Minden 
marad a régiben, én vagyok a szakem
ber, s mint ilyen, ajánlom, maga men
jen el postásnak! 

f// 

Titántan 
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^í l i i s r r i raL-rn- la rnk Mottó: a-szor a az a-', kísangyalom. 
OlllU&gydivOIldlUJS. b-szer b az b-', kísangyalom. 
(Raymond Queneau szerint) P$lSS$%Jt5SEi Kü»»n«ytíom! 

Amióta dalgyűjtéssel is lehet tudományos pályázaton első dijat nyerni egyetemün
kön, felélénkült tanszékeinken az érdeklődés a dalok iránt. Megfigyeltük tehát a mottó-
beli diákdalnak a hatását néhány professzorunkra: 

TIZPERCBEN 
— Szabad egy szóra az ipar ostorát? 
— Neezze. Tuudja mii aaz, hogy húzótüske? 
— Talán . . . 
— Noss, kúpos, vagy neem kúpos!? 
— Csonkakúpos! 
— Igeen, de mieert? 

/ — Hogy a tüske fokozatosan beférjen a nyílásba . . . 
— Magáának mindig huuncut goondolatai vannak. Eez is biiztoss a kis-

aangyalomról juutott az eszéébe. Naa mit gondol, mekkora hosszúú feelüle-
tet kell keményíteni!? 

? 
— Háát maaga sohsem hallott a Pythágórászról? 
MATÉZIS ÓRÁN 
.. . Kérem tisztelettel, a kísangyalom szót tulajdonképpen, hogy úgy 

mondjam, egy nős ember, gyermekei anyjának szokta volt mondani. Az 
anyáról eszembe jut ugyebár a mater, a materről pediglen a mátrix, amely-
lyel az öreg Pythágórász tétele modern formában tálalható. Írjuk ugyanis föl 

a b 0 0 
—b a 0 0 

0 0 c 0 
0 0 0 c 

#H-au&, 

Jl^n^ 

amelynél plnak okáért — summa summárum — két oly aldetermináns is ala
kítható, hogy ezek egyik szinguláris egyenlősége a dalban énekelt tételt adja. 

TELEFONON 
. .. Halló! Tessék .. . Nem. nem, most nem érek rá! . . . Ma még gyorsan 

a hét hátralevő részének összes munkáját el kell végeznem, mert holnap 
már Pesten van ülésem az akadémián! .. . Nézze apuskám. nem bánom, írjon, 
amit akar. . . Mit akar írni? . . . Na nem, az túlzás . . . Pythágórászról mégsem 
lehet azt állítani, hogy kohász vo l t . . . Egyébként a könyveimben sok min
dent megtalál róla . . . lehet, hogy nem pont ugyanazokkal a jelekkel, na de 
az nem számít. . . Hát jó szerencsét! . . . Kézcsókom a kisangyalomnak! . . . 

VIZSGÁN 
. . . Hm. Na .. . na, kérem alázattal, méltóztassék csak . . . csak figyelembe 

venni, hogy egy lejtőn mozgó csille szabad kifutása mily egyszerűen számít
ható. Egyébként benn . . . benne van a Bányászati Kézikönyv II. kötetében . . . 
No . . . no nem kell azza l . . . a . . . a .. . Pythágórásszal törődni, ha . . . ha 
mindjárt az átfogóval számol az ember, . .. s azt . . . azt a kis . . . hogyishív-
jákot. .. elhanyagolja. . . . Hát . . . hát akkor írja: ío = h/M — !i Háát. 
h á t . . . ami azt illeti . .. maga nem . . . nem egy kisangyal! . . . 

ÚJSÁGCIKKBEN 
Amikor elolvastam az újságokban az új tervidőszak előirányzatait, kép

zeletben szinte beláthatatlan távlatok nyíltak meg előttem, mert a szocializ
mus és a kommunizmus gigantikus építkezései a békeszerető tábor vala
mennyi jóakaratú állampolgára számára meghozza rövid idő alatt a rövi
debb munkanapot, a fejenkinti fogyasztás növelését, a technika és kultúra 
korszerű és színvonalas lehetőségeit. így nekem is meglesz bizonyára a sza
bad időm arra, hogy három kisangyalommal, azaz leányaimmal egy vonós
kvartettet alakíthassak, s eljátszhassam velük azt a régi, kedves kis dalt, 
amelyben Pythágórász szerint: a-szor a az a2 . .. 
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ÉJFÉLKOR 
Ez a „Három bokor saláta, három kislány kapálta" kezdetű nóta dalla

mára megy, nem? Erről jut eszembe, hogy a mai korszert mezőgazdaságban 
már a kapálás is gépesítve van . . . Ja, hogy mi a véleményem Pythágórász-
ról? Én szeretem őt, én szeretem őt, sőt, a dugattyús gőzgépek számítása 
során egy-kétszer kell is a tétele. De azonban, nem beszélhetnénk inkább 
egy B. W. kazánról? Ne tessék ás í tani ! . . . Hogy kisangyalom? . . . Ha-ha-ha . . . 

LEVÉLBEN 
Mélyentisztelt Rektor Elvtárs! 
Van szerencsém bejelenteni, hogy halaszthatatlan teendőim miatt a mi

nap tanszékemen aludni kényszerültem. Már-már az édes álom pillangó ké
pében, tarka köntösével szememre szállt, amikor dal hallatszott a tanári 
szobámban, amely minden bizonnyal a felettem levő tancsoport helyiségéből 
származott. Nem mondom, a dalocska részben egy neves geométer (magya
rul mértanász) tételét ismételte a „repeticio est mater studiorum" jó peda
gógiai elv szem előtt tartásával, amelyet azonban át- és átszőtt a kisangya
lom refrénszerű ismételgetése. Amikor e levelet s. k. gépelem, ismételten 
kérem rektor elvtársat, szíveskedjék a vezetésem alatt álló tanszék admi
nisztratív létszámát, az ügyvitel könnyítésére, egy megfelelő kulcsszámú állás
sal és személlyel biztosítani. Tisztelettel ' 

SPORTPÁLYÁN 
Megvetem ugyan e bor-, illetve sörgőzös dalt, de ugyanakkor nem zár-

kózhatom el az elől, hogy mindent, azaz e dalocskát is fel ne használjam 
a felnövekvő ifjúság nevelésére, tudásának fejlesztésére, térszemléletének 
növelésére, abban a reményben, hogy ez nem középiskolás módszer; hiszen *-, 
vegyünk csak az első térnegyedben egy általános egyenest, forgassuk be első f ^ v 
képén a másikat az első képsíkba, máris megvan az egyenes valódi nagy-
sága, mint Pythágórász tételének plauzibilis, matematikamentes, a mérnöki / 
habitusnak jól megfelelő applikálása. Hogy kisangyalom? Hol van az m á r . . . 

SZEMINÁRIUMON 
A kérdés nem egyszerű. A dal régi hagyomány, ugyanakkor minden sora 

idealista vonásokat tükröz. Pl. kisangyalom a keresztény gondolkodásmód 
egyik kategóriája. Vagy Pythágórász bölcselő a numerizmus — mai jelzők
kel — vulgarista és mechanisztikus bölcseleti iskola feje volt. Annak elle
nére, hogy a ma divatos pentogramm jelvényt ő honosította meg. minden 
tanítását, még a szimbolisztikus a2 -f- b2-t is kétkedéssel kell fogadni. 

FEKETÉZÉS KÖZBEN 
E dal rám rendkívüli hatással van. De talán helyesebb lett volna a síkra 

redukált tételt általánosabban, térre vonatkoztatva, a dalba szőni. Hiszen 
három tetszőleges vektor eredője a vektoralgebra jeleivel egyszerűen így 
írható (hol van egy papírszalvéta?): 

Oi i + Oj j + o, k + bi i + &j | + bj k +C| 1 + Cj i + Cj k — ái i + dj j + da k - d , 

Ha Oi = b. b2 = b, c3 = c, továbbá a többi koordinátát zérusnak választjuk, 
akkor a d vektor abszolút értékét d-vel jelölve: abszolút értékben éppen a 
térbeli Pytíiágórrisz-tételt kapjuk, azaz d2 = a- + b- + c2. 

— És a kisangyalom? 
— B'sszorkányos! Erről megfeledkeztem . . . 
ÜNNEPI BESZÉDBEN 
Tisztelt Olvasó Közönség! Mint tudományos rektorhelyettes, tisztelettel 

köszöntöm a HÜZÖTÜSKE olvasótáborát, lett légyen az ifjú avagy idősebb 
korosztály. Az Alma Mater falai között szerzett ismeretanyag legyen az a 
fundamentum, amely alkalmassá teszi önöket e humoros évkönyv olvasására, 
megértésére és megnevettetésére. A lapok forgatása közben találnak mate
matikai formulákat (pl. a2 vagy b2), a múlt hagyományaival koszorúzott ne
veket (pl. Pythágórász), ugyanakkor azonban fel-felbukkan a serdülő kortól 
a fiatal, meglett, a legszebb férfi-, majd öregkor végéig kísérő természetes 
ellenpont: a kisangyalom. Mindehhez kívánok önöknek jó szerencsét! 

yí^t^o 

i 
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HŐKEZELÉS—HEGESZTÉS 
„Ez egy olyan tudomány, melyet ke

vesen tudnak, sok újítást lehet kidol
gozni, amelyből összegyűlik egy kis 
aprópénz, egy Moszkvicsra való is." 
(Zorkóczy prof.) 

* 
„Az ívnek is megvan az a tulajdon

sága, mint a legtöbb fiatalembernek, 
hogy a legkisebb ellenállás irányába tö
rekszik." (Zorkóczy prof.) 

* 
„Ha az edzési hőmérsékletre hevített 

darabot —80 C°-ra mélyhűtjük, abból 
porcukor lesz." (Zorkóczy prof.) 

* 
„Elkaptam egyszer egy olyan kovácso

lást, hogy az anyag barna volt. A mű
vezető is barna lett nemsokára!" (Pazar 
docens.) 

FORGÁCSNÉLKÜLI 
MEGMUNKÁLÁSON 
Kiss Lajos tanársegéd: Nyírt már a 

társaság? 
Társaság: Nem! Eddig csak minket 

nyírtak Borbély Samu módszerrel! 

Egy kis megeresztés 

..Tessenek elképzelni sok cirokseprűt 
egymás mellé hányva. Ha ilyenfélét tet
szenek látni, az valószínűleg ausztenit." 
(Pirkó ts.) 

* 
MÁGNESES REPEDÉSVIZSGÁLAT 
Mech. tech. gyak.-on tanársegédnő az 

egyik hallgatónőhöz: 
— Mondja, ha magának van egy hosz-

szanti repedése, hogyan mutatja ki? 
(Kitör a röhej.) 
— Maguk előtt semmi komolyat sem 

lehet kérdezni! 

DÉNES ADJUNKTUS ADALÉKAI: 
A nagynyomású hideg hegesztés is egy 

korszerű, modern eljárás, Magyarorszá
gon még nem is ismerik. 

* 
A szegény embernek nem mindegy, 

hogy a ruhája angol szövet, vagy lámpa
rongy. 

» 
Quasi kézenfekvő: a cunderos rongy

acélra nem lehet bazírozni. mert játszva, 
vidáman eltörik, mert hiszen az a va
cak szegregáció roppant pocsék. . . az 
egész egy nagy marhaság. 

* 
Stimmel, mint kutya szájában a tojás. 

* 
A katód nem lehet hideg, még idős 

korában sem! 

„A hegeszthetőségről" . . . Ne akkor 
derüljön ki, hogy ez az acél nem he
geszthető, amikor a híd leszakadt. Pró
badarabot pedig ne vegyünk a lemez
tábla közepéből, mert akkor lyukas lesz 
a híd. A hegeszthetőség vizsgálatánál ki 
kell zárni a trehány munkát, pl. magunk 
is cibáltunk ki ilyen gömbvasakat a var
ratból . .. 

gómivas 
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,,. . . és akkor hasfájás nélkül 
beépíthető . . . " 

„Pl. az ember feje és végtagjai között 
kétségtelenül sokféle összefüggés van, s 
ezeknek csak egy része közvetlenül is 
kifejezetten okossági összefüggés." 

,,. . . egy ember élettapasztalatainak a 
gyarapodását aligha lehet aritmetikailag 
pontosan kifejezni, pedig itt is lehet egy
szerű mennyiségi változásról szó." 

* 
„Tudjuk, hogy nem hord minden em

ber cipőt, kesztyűt, utóbbiak nem járnak 
mindig együtt a végtagokkal." 

TÖRTÉNELMI 
MATERIALIZMUSBÓL 
Részlet Rákos I. egyik előadásából: 

„ . . . és a harmincas évek végén háború
ban lóg a levegő." 

* 
Rákos I.: Ha a téeszek tejhozamát 

összehasonlítjuk az egyéni gazdák tej
hozamával . . . " 

„A hegesztésben is automatizáltak, így 
kiküszöbölték a hegesztőt, aki jól he
geszt, ha előző nap nem volt otthon baj, 
viszont rosszul hegeszt, ha valami baj 
volt az asszony körül." 

* 
„Megszagoltuk egyszer, hogy valami 

linkóci vállalatnál van rozsdamentes 
CrNi hegesztőpálca. Kimentünk, hogy 
adjanak. Nem lehet kérem — volt a vá
lasz —, mert azzal jól lehet korlátot he
geszteni. Hát ilyen korlátok vannak ott." 

„A háború nem szanatóriumi szieszta!" 

,,A hegesztett csőszerkezetekről" 
szer lefestik, aztán Jézus! 

Egy-

„A rossz hegesztőről" . . . Leömleszti az 
elektródot, mint a vizet. Erről persze a 
szerencsétlen szerkesztő nem tehet, pe
dig rendszerint őt csukják le . . . 

* 
„A tudás mennyiségéről" . . . Kint az 

üzemben prófétaként fogják tisztelni 
azt, aki ennyit tud a hegesztésről. . . 

* 
Idézetek a Kerpán-féle gazdaságtani 

jegyzetből: 
„ . . . a spirálvonal, ami kör is. meg 

egyenes is." 
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Kellemetlenkedők 
(filmforgatókönyv) 

Irta, rendezte, fényképezte. 
a honoráriumot elköltötte: Oel-oel. 

Olvassa: az Olvasó. 
Történik: most és mindörökké. 

Szereplők: 
Föhöss főhős egyetemi halig.. 

Reménybeli Főhössné, 
Kellemetlenkedők. 

PROLÓGUS: 
Mindig és mindenütt ott van a kellemet

lenkedő. Nem tudsz tőle szabadulni, ha 
eszel vagy alszol; utánad megy, ha kettes
ben akarsz maradni valakivel; nem hagy 
megbetegedni, vagy meggyógyulni; elkölti 
a pénzed és még a vizsgádra is elkísér. 

1. 
Bábjelenet. (Papírból készült házikó a 

Köztársaság úti Diákszállót mintázza. Az 
ablakok sötétek, csak a mosdó ablaka vilá
gít. Szőke tenor perion zoknit mos, közben 
áriát énekel a Marica grófnőből, hangja a 
hetedik mennyország kárpitját lebegteti. 
Egymásután kivilágosodnak az ablakok, ál
mukból felzavart bábuk hadonásznak, szit
kozódás, üvöltés, tenor abbamarad, minden 
újra elsötétül, alvás megy tovább.) 

Oel-oel hangja: Uraim és Hölgyeim! A 
szőke tenor még csak hagyján, egyedül 
van, könnyű terelni. De van egy másik cso
port is: az Éjszakai Kollektív Kellemetlen
kedők. „ 

Főhöss (fekszik ágyában és azt álmodja, 
hogy virágos réten lépdel Imádott jávai; 
természetesen mindketten boldogok. Fő
höss, miután lehozta a csillagokat az égről, 
féltérdre bocsátkozik, hogy kellő pózban 
kérje meg a lány kezét, mikor:) 

Kellemetlenkedők (jönnek haza a Deák
ból, harsogó nóta ütemére dörömbölnek az 
ajtón, díszmenetben elparádéznak Főhöss 
ágya előtt, a szekrényt más helynek nézik, 
tíz deka kekszet — 1 forint 60 filléres ár
ban — széklábbal porrá vernek; egyikük 
gyomorégésről panaszkodik — poroltóval 
eloltják; a magyarnótaest és a rock and 
roll bemutató után megesznek félkiló sza
lonnát, megisznak két korsó vizet, sört ön
tenek az ágyba, majd nyugovóra térnek). 

Főhöss (ébredezik, majd a romok között 
elalszik). „ 

Főhöss (sugárzik a boldogságtól, mert a 
Tündér végre eljön randevúra, kettesben 
sétálnak). 

Kellemetlenkedők (ketten a pár mögött 
lépkednek, hangosan beszélgetnek, hogy a 
sétálók meghallják). 

Főhöss és Reménybeli Főhössné (hallják). 
1. sz. Kellemetlenkedő: Főhösském, vi

gyázz a nyakkendőmre, nehogy pecsétesen 
add vissza! 

Főhöss (nem válaszol). 
2. sz. Kellemetlenkedő (mérgesen): Sze--

gény ürge, úgy látszik, valóban megsüke
tült attól a pofontól, amit annak a fiatal
asszonynak a férje adott neki! 

54 



1. sz. Kellemetlenkedő: Amúgy rendes 
srác ez a Főhöss, csak azt nem bírom, ha 
éjjel horkolni kezd, meg a fogát csattog
tatja. 

2. sz. Kellemetlenkedő: Ááá! Az engem 
nem zavar, hanem mikor este leveti a ci
pőjét .. . Phü! 

1. sz. Kellemetlenkedő: Evés közben 
csámcsog! 

Reménybeli Főhössné (pofonvágja Fő-
hösst és elszalad). 

4. 
Főhöss (életveszélyes vizsgán, az ötödik 

uv.-n van a professzor szobájában, tételén 
izzad). 

Professzor (telefonhoz hívják, kimegy, az 
ajtót nyitvahagyja). 

Kellemetlenkedő (eddig a folyosón vára
kozott, most az ajtóhoz lopózik). 

Főhöss (ölébe teszi könyvét és lapozgat). 
Kellemetlenkedő (a professzor hangját 

utánozva, ráordít): Vegye elő azt a köny
vet!!! 

Főhöss (megdermed, elzöldül, patakzik 
hátán a veríték). 

5. 
Főhöss (ágyán heverész). 
Két Kellemetlenkedő (aggodalommal fö

lébe hajolnak): Mi bajod van, drága bará
tunk? 

Főhöss: Zsemmi, csag egy gicsid dáthás 
vadok! _*-•• 

Két Kellemetlenkedő: Semmi? öregem, 
szerencséd, hogy időben érkeztünk! Segí
tünk a bajon! Gyerünk! 

Főhöss: Hová? 
Két Kellemetlenkedő: Pofa be, az árt ne

ked! A Deákba. (Megragadják, felöltöztetik, 
áthurcolják a Deákba.) Pincér! Hozzon más
fél óra hosszat egyfolytában felkevertet és 
két pakli Kossuthot. Gyújts rá, öregem, az 
nekem is mindig jót tett, de egyszerre ket
tőt szívjál! 

Főhöss: Nem dohányzom! 
Két Kellemetlenkedő: Annál jobb! Egész

ségedre! (Hatalmas mulatást csapnak.) 
Főhöss (kifizet 25 korsó sört, 3 liter ru

mot, félliter pálinkát, egy ablakot, egy 
nagybőgőt, 80 forintot csendháborításért, 
majd egy hónap múlva elhagyja a kórházat). 

6. 
Az Egyetemi Híradó Szerkesztője (mint 

kellemetlenkedő): Oe-oel, ihjál kehiek egy 
cikket. 

Oel-oel: Talán .. . 
7. 

Oel-oel (mint kellemetlenkedő, megírja 
ezt a cikket és ezzel az olvasónak okoz kel
lemetlenséget). 



TORNAÓRÁN TÖRTÉNT 
A. Horváth: Tanárnő, elveszett a tor

nacipőm. 
Tanárnő: Minden részvétem a magáé. 
A. Horváth: Jó, akkor majd abban jö

vök tornászni. 
* 

Dr. Hosszú Miklós adj.: „Az alkalma
zott matematikus = elöl be a probléma. 
hátul ki a képlet. 

* 
MÁJUS ELSEJÉN a matematika zárt

helyi jegyeire menetelt a hallgatóság: 
egy, egy, egy . . . egy, kettő, egy. 

— MI LENNE A CÍ
ME a Ludas Matyi-
nak, ha a Tankönyv
kiadó adná ki? 

777 
— Viccgyártástech

nológiai példatár! 
Nehczvízfej 

EGYIK HALLGATÓ spiccesen jön 
haza a diákotthoni szobájába. Másik 
hallgató már alszik, de a zajra felébred. 

— Csendesebben, mert felébresztettél! 
— Még Te beszélsz? Hiszen Te leg

alább már aludtál! De én még nem! 
* 

Varga Jenő: Az ipar fejlődése nem 
hegyen-völgyön lakodalom. 

EGYMÁS KÖZÖTT 
— Egész jó ez a szigorlat, sokat lehet 

aludni. 
— Igen! Én meg is próbálom még egy

szer. 

BLÓD 

MENZÁN 
— Öregem, micsoda piszkos pohárból 

iszol!? 
— Miért? Nem én piszkítottam be! 

* 
AZ EGYIK HALLGATÓNÖ. miután a 

fiúk megjegyzéseket tettek túlzottan ki
vágott fürdőruhájára, felháborodottan 
mondta: „Jövőre már úgyis az egyrészes 
lesz a divat, s talán akkor a ti szátok is 
be lesz fogva." „Na ne mondd — szól az 
egyik — és melyik részét fogod hor
dani?" * 

FÜRÓS VICC 
Az üvegszekrényben levő tárcsamaró 

rábök a szomszédos csigafúró élére: 
— Keresztéi? 
— Nem kerestelek — válaszol a fúró. 

Szunyogh (miután két tag épületes be
szédét véletlenül meghallotta): Az em
beri szeretet mérhető és eléri a kozmi
kus sebességet, mert „öregem úgy rúg
lak . . . , hogy levered a szputnyikot!" 

* 
NAGY E. SZERINT a trolibusznál 

szerénynek és jólneveltnek kell lenni, 
mert az első ember vezeti le a töltést. 

* 
NAGY E. ÉLETRAJZOT TANÍT: 

Hertz bebizonyította, hogy az elektro
mágneses hullámok visszaverhetők, ösz-
szegyűjthetők, fókuszálhatók, s utána, 
mint aki jól végezte dolgát, tüdőbajban 
meghalt. 

„EGYETEMI VÁNDORKUPA" I. 

m 

. . . avagy a menza figyelmébe! 

TÖRMELÉKEK 
Bódi szkv.: Excentri

kus kiképzés = centri
fugális kialakítás. 

háncsa: Szántás = a 
föld forgácsolása. 

Faller Jenő bácsi: „A 
bányászok legnagyobb 
ellensége a víz. Ezt több 
pohárköszöntőn kihang
súlyozzák." („Tűz- és víz
védelmi előadás.") 

Hoványi Lehel docens: 
Jegyezzék _ meg. hogy 
lyukasztásnál a hossz
egység a legfontosabb!" 
(„Bányaméréstan.") 
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DOLGOK 
Egy lakógyűlésen hallottuk: 
„Aki 11 óra után marad ki, érezze, 

hogy nem tiszta a lelkiismerete." 
* 

IFJÜSÁGI ÉRTEKEZLET fél 9-kor 
kezdődik. Az egyik tag befut fél 11-kor. 
Az elnökség felé fordulva mentegetőzik: 

„önkritikát gyakorlok, hogy elkéstem. 
de úgy tudtam, hogy fél 10-kor kezdő
dik az értekezlet, igaz. hogy úgy is el
késtem egy kicsit." 

* 
NAPOS HÍR 
A katonaságnál Jaczina rosszul veri 

a díszlépést, mire a szakaszparancsnok 
ekkora fegyelmezetlenség láttán magá
ból kikelve mondja: „Vegye tudomásul, 
hogy holnap is maga lesz a napos!" 
Mire barátunk jámboran és pléhpofával: 
„Tessék mondani, ezt honnan tetszik 
tudni?" 

* 
EDZÉS SPORTOLÓK SZÁMARA 

Acélok edzése helyett legnépszerűbb 
sportolóink edzését közöljük 

Zsarnai Szilárd (sí): Edzés mélyhűtés
sel Lillafüreden. Lépcsős izzasztás 100— 
150—300 m-re a tengerszintje fölé, aztán 
lesiklás havon —20 C°-ig. 

Makk Attila (futás): Büdös melegítő 
pakolásban hevítés bajnoki reménysé
gig, 3000 m-en 9,5 perc. Utána fújt leve
gőn gyorsan hűtve. 

Takács Tibor (labdarú
gás) : Hőkezelés előtt 
szemcsefinomítás céljá
ból képlékeny alakítás
nak vetjük alá (rugdo-
sás). A daganatot vizes
borogatással hűtjük. 
Megeresztés a jobb szé
len. 

Havasy László (rövid 
távfutás): Hevítés piros 
futtatási színig, hőntar-
tás 10—12 másodperc. 
Hűtés melegvízben, zu
hany alatt. 

Oláh Tibor (asztali 
sportok, sakk és ping
pong kivételével): Fel
melegítés pokróc alatt, 
védő atmoszférában. 
Hőntartás éjszaka, vagy 
délután 8—10 órán át. 

BÁLINT DO
CENS a fúróról 
kérdezett vala
mit, mire Ma-
rafkó Imre je
lölt a követke
zőképpen kezd
te mondaniva
lóit . . . A fúró 
ormányára befő 
gott szerszám . . 

Bálint nagyon 
megörült a su

gárfúrógép 
szántartó karja 
szemléletes új 
elnevezésének. 

SUSIT FÉNYKÉPEZIK a Tüske szá
mára. 

Susi: Tegyék magukat rendbe, mert 
engem fényképeznek! 

* 
IVÁN BÁCSI a nem folytonos függvé

nyek integrálásáról: „Integrálni kell 
tudni a függvényt, ha törik, ha szakad." 

* 
A DUGIGTELE I. sz. előadóteremben 

(nem ábris van, hanem filmklub) még 
van néhány hely az első sorban. 

örömteli hang: — Idegyertek! Innen 
szélesvásznú! 

* 
Varga Jenő: A szállítás nem hoz létre 

új értékeket, csak elméletben, mert a 
gyakorlatban mindenki tapasztalhatja az 
ellenkezőjét. 

„ÜRGE" ÖNTÉS 

Ürge: — De fiúk! Én nem vagyok berúgva! 
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Két kis fasor története... 

Nálunk történt, nem is régen: 
Dudujkai, gyepes réten 
Elültettek két kis fasort; 
Célja, haszna százféle volt. 

Autóbusztól a kettesig 
E fácskák az utat jelzik; 
Csinosítják a környékünk; 
Óvják portól egészségünk; 
S ha majd a fák nagyok lesznek, 
S ifjú párok erre mennek, 
Legyen hova belevésni: 
„Itt és ekkor, én s a Bébi 
Együtt jártunk." — Be' szép emlék! 
Kik olvassák, irigyeljék! 
S ha a fiuk hajnaltájban, 
Tapolcáról, pityókásan 
Hazafelé vergődnének, 
Erről lássák meg szegények, 
Hogy nekik itt le kell térni, 
S itt már nem kell attól félni, 
Hogyha „a föld mégis mozog", 
S fáradt lábuk meg-meginog, 
Hogy az úton elhasalnak, 
Hiszen fákba fogózhatnak; 
No és persze az se kutya, 
Minden ember ezt jól tudja, 
Hogy egy ily sor ültetvénynek 
Még a kutyák is örülnek! 
Szóval mindent egybevetve 
Azt, ki e sort elültette, 
Áthatotta sok jó szándék, 
Érte, bizony, hála járnék. 

S mikor kész lett, hát mit látok? 
Az ültetők dagadt mellel, 
Kik jót tettek nindenekkel, 
Számolgatják, lépik, mérik 
A. kis utat véges-végig: 
Milyen hosszú? Milyen széles? 
— Mindegyikünk velük érez. 
A kis fákat simogatják; 
Ahogy édesanyák tudják, 
Gyermeküket becézgetni, 

Mindennapi eset biz' ez, amit most mesélek, — 
Mégse történt soha párja, amióta élek. 

(Kis Éva: Kukac Cuci kalandjai) 

S fejlődésről számot vetni. 
„Két oldalon ötven-ötven; 
(Hol is van a számtankönyvem?) 
Számítsuk ki! gyerünk, rajta! 
Ez a sor egy olyan fajta: 
Darabjának húsz-húsz év kell, 
Hogy felnőjön szépszerével 
Olyan nagyra, hogy árnyékot, 
Dülöngőknek támasztékot, 
S ifjú párnak emlék-helyet 
Biztosítson, — íci mit szeret." 
„Számítsuk hát! Nosza, gyerünk! 
Ezzel is csak jót tehetünk! 
Hány év múlva fog hát akkor 
Felnőni az egész fasor?" 

Remek ötlet, — nekik fekszik — 
„Máris megvan!" — szól az egyik, 
S megálljt int a nagyujjával: 
„Osszuk el a húszat százzal! 
Világos, hogy száz fa százszor 
Annyit nő itt, mint egy máshol; 
S egyötöd év? — nem is oly sok!" 
Szeme ragyog, szíve boldog. 
„Dehogy, kérlek" — mond a másik 
(Azt mondják: ő jobban számít.) 
„Százzal bizony, szorozni kell, 
S ha pár évet kerekitel, 
Minden gallyból nagy fa leszen 
Krisztus után négyezerben." 
Megszólal most a harmadik, 
Mutatja, hogy ő sem alszik: 
„Hé, szaktársak" — okoskodik, 
„A fő-kérdés nem ez most itt, 
Hogy mikorra milyen nagy lesz? 
Szedjük ki, mert ebből baj lesz!" 
„Ellenségnek cimborája, 
Aki ebből azt nem látja, 
Hogyha a sor nyílegyenes, 
A szent'célnak épp nem kedvez."' 
„Ültessük el cikk-cakkosan, 
Ennek az az előnye van, 
Hogy a párok így szeretik; 
Nekik abban kedvük telik, 
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Ha egy rejtett kis kanyarban. 
Titkon, csendben egy csók csattan." 
„S annyi szóbul bárki érthet: 
Hogyha egy srác későn tért meg, 
Egyenesen nem tud menni, — 
S figyelembe kell ezt venni!" 
„Elkerülni csak így lehet, 
Nehogy legyen olyan eset: 
Hogy például egy hallgató, 
Hazafelé baktatgató 
Az úton oly fába botlik, 
Mely hozzá nem igazodik." 
,,S hogy a javát ne feledjem: 
Kutya se fut egyenesen!" 

Látom én, hogy mindjárt másnap 
Kiszedik a szép kis fákat. 
A mi szakink kemény ember, 
(Ellenkezni senki nem mer) 
S érvényt szerez ötletének; 
Még mielőtt felnőnének 
Kihúzgálják mind egy szálig, 
S a sok ember ismét fásít, 
Csakhogy most már girbén-gurbán; 
Okát tudják, mondtam kurtán. 
Két nap megvolt — csekély dolog; 
De mint nálunk lenni szokott, 
Nem volt most se rendben minden, 
Lett is erre ijedelem. 
Az történt, hogy a kis fácskák 
Gödreit oly helyre ásták, 
Hol az út ment, a salakba — 
De mint kellett, cikkbe-cakkba! 
„Sebaj, rá se..." mondták mindjárt 
Vigasztalták, ki arra járt: 
„Cél a fontos!, s éppen ezért 
Nem lesz kár a salakútért." 
„Pár méterrel odébb rakjuk, 
A kis fákhoz igazítjuk." 
S úgy is tettek, amint mondták, 
A salakot odébb hordták; 
Gyeptéglákat szedtek-vedtek, 
S amíg mindent rendbetettek 
Négy nap telt el, mit számít az? 
„Cél az első!" Ugye, igaz? 
Azt pedig már mi elértük 
Oly jól, hogy azt nem reméltük; 
S kipirultak ifjú arcok: 

„Megnyertünk egy újabb harcot!" 
Napok teltek, esték múltak, 
Nézegettük kis utunkat: 
Vaj' kinek lesz hát igaza? 
Csemetékből lombos nagy fa 
Lesz-e a szép kikeletre, 
Vagy talán csak négyezerre? 
Szerelmesek csak ezt várták; 
A fiuk egymást biztatgatták: 
„Fel fog nőni, meglássátok, 
S egy literrel toldhatjátok 
Tapolcán az esti normát; 
S mint zsák tudja meg a foltját, 
Úgy fogunk mi visszatérni, 
A nagy fákról ráismerni 
Otthonunkra. Dudujkára, 
Télen-nyáron, fagyba-sárba;" 
S kutyák is, ha erre jártak, 
A fák kedvéért meg-megálltak. 

Ám történtek szörnyű dolgok. 
Tudja isten, mily szempontok 
Léptek ismét előtérbe. 
Mert az lett a móka vége. 
Hogy a fákat mind kiszedték, 
S nem is tudom, hová tették. 
Kerestük is: „Hol van innen? 
Tegnap megvolt, s ma már nincsen? 
Állítólag tolvajmódra, 
Éjnek-éjén kilopózva 
Művelték e pajkos tettet, 
Hogy belőlük új ligetet 
Ültessenek másik helyre, 
Innen aztán újra kezdve 
Ismételjék meg a tréfát, 
Így mutatnak ők jó példát: 
"Kell munkának mindig lenni, 
Nem baj, hogyha haszna semmi.-" 
Mi azonban bánatosan 
Bámuljuk, — még helye megvan 
A kis fáknak, mik nem lehettek 
Hasznukra a gyerekeknek. 
Biz' azóta meg is látszik, 
Boldog embert alig látsz itt; 
Szétszóródtunk, erre-arra: 
Pityókások Hejöpartra, 
Szerelmesek a Népkertbe, 
— Kutya se jár most már erre ... 
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Ipafai ripafa Nagy művészek születése 

Kedves hallgatóink! Itt állunk az ipa
fai Pipagyár egyik hatalmas szerelőcsar
nokában, dübörögnek a gépek, daruk 
szállnak.. . izé . . . szállítanak, a szorgos 
munkáskezek szerelik az ipafai faipar 
világszerte híres termékét: a Pipát. 

Kérdezzük meg talán Mihály bácsit, a 
népszerű öreg kétkezi-munkást, aki ez
zel a két kérges tenyerével építi a szo
cializmust itt. Ipafán. 

— Legyen szíves elmondani, kedves 
Mihály bácsi, hogyan gyártják a Pipát? 

— Há', a Pipát cédrusfábu' csinyájják. 
úgy, ho' kivágják a cédrusfát, és fe'dó-
gozzák. Amiko' kész van, akko' dohányt 
tösznek bé', oszt möggyútják. oszt szíj-
ják . . . 

— Igen, értettük, köszönjük szépen. 
Mihály bácsi. Tehát hallották kedves 
hallgatóink, a Pipát dohányból készítik, 
és cédrusfát tesznek bele . . . , azaz, hogy 
pont fordítva . . . cédrusfát tesznek bele 
és dohányból készítik, de nem is az a 
lényeg. . . 

— Mióta dolgozik itt. Mihály bácsi? 
— Én mán, kérem, régen itt dógo-

zom. . . 
— Régen . . . Nagyon régen dolgozik itt? 
— Nagyon, nagyon régen . . . Nekem 

mán itt dógozott az apám, az öregapám, 
még az ipám is . . . 

— Igen, itt dolgozott az egész család, 
apjától az ipjáig mindenki Ipafán dol
gozott . .. 

Most csak úgy találomra kiválasztunk 
egy kislányt. . . igen, maga, maga szőke 
kislány jó lesz. Szabad a nevét? 

— Ipoly Iboly . . . 
— Régóta dolgozik itt a gyárban? 
— Igen, én régóta dógozom a gyár

ban . . . 
— És szeret itt dolgozni? 
— Ö, nagyon . . . 
— És miért szeret itt dolgozni? 
— Mert itt minden ollan szép és ollan 

jó, és sok szép pipát lehet cs inyáni . . . 
Hallották, kedves hallgatóink, itt jó 

dolgozni, mert itt minden olyan szép és 
olyan jó, és sok szép pipát lehet csinál
ni. Maga, kislány pipázik? 

— Én nem, de a kislyányom a' pipá
zik . . . 

— Mennyi idős a kislánya? 
— Most tőti be a 38-dik évit . . . 
Nagyon szépen megköszönjük a szíves 

felvilágosítást és aki végighallgatta ezt 
a riportot, az kap tőlem egy tajtékpipát. 

Az irodalom örökké hálás témája a 
példa statuálásának az a módja, ahogy 
művészeket, illetve azok indulását, első 
lépését hozzák az ifjúság elé. 

Mint minden eredményhirdetést, ezt a 
történelmi fizika gyakorlatot is nagyon 
pici reményekkel várta a tankör a na
gyon pici egs. reményében. Mindenki 
tudta, hogy egy névért egy pont, egy 
szép képletért másfél pont jár, és nem 
ritka — ha valaki elfelejti a nevét — 
az abszolút nulla pontos zárthelyi sem, 
melyről, ha a jó öreg Kelvin tudomást 
szerezne, biztos mélyen magába szállna 
és megfordulna a sírjában az abszolút 
null pontért. 

A halotti csendben beszűrődött a fal
burkolók szerény kopácsolása, a büfé 
előtt burkolók víg csámcsogása, no meg 
az a feltehetően fogfájós egér halk rág-
csálása, amint egy gyógyító hatású me
chanika feladatlap súlytalan karikájáról 
az „m" tömegű bogarat ette. 

A csendet az ajtó nyílásával egyidő-
ben belépő gyakorlatvezető törte meg. 
Szívébe mart mindenkinek a mosoly alá 
rejtett kérdés: Kérem, ki kíváncsi a 
zárthelyi eredményekre, mert — tette 
hozzá — mínusz pontokat is adtunk . . . 

Dűl a világ .. . az abszolút.. . az ab
szolút nullapont... az előbb a Kelvin, 
ha megfordult, azóta biztos megint for
dult egyet... 

A gyakorlatvezető folytatja: A példá
kat mindenki „megfogta", de nem jó 
útra vitte a megoldást. Felvették a kap-
pát, holott számítani kellett... Ezért, 
aki kis kappát (1,3) vett fel, az —1 pon
tot kapott, a nagy kappa pedig (1,6 kö
rül) —2 pont méltányolást jelentett. 

Voltak 100 százalék feletti hatásfokú 
körfolyamatot előállítók, ezt most tár
gyalja a találmányi hivatal. No és — 
folytatja — azok a hallgatók, akik abszt
rakt műként, kissé sajátos módon a pv 
síkon ugyanazt rajzolták, mint a minap 
pajkos gyerekek az utca kövén, ezeket 
feltehetően művészotthonokba küldjük. 

Hát így kezdenek a művészek, így 
lépkednek tovább és nyugodtan mond
hatjuk a költővel „Mint aki halkan bele
lépett" (ismeretlen költő). Nem igaz? 

A pipa átvehető a Magyar Rádióban. 
Budapest. VIII. Bródy Sándor utca 5—7. 
szám a la t t . . . 
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Művészsarok 
Miért szép? 

Mucsasso: Búcsúzás (?) 
Vonatszerencsétlenség (?) 

Nem iszunk többé alkoholt (?) 

Mindenek előtt hangsúlyozni kell, 
hogy ezen rövid tanulmány keretén be
lül nem áll módunkban a kép részletes 
ismertetése. Hivatkozunk azon objektív 
tényezőre, hogy az apró részletek meg
értése, a néger plasztika alapjainak 
részletes oktatását és a relativitás elmé
letének főtantárgyként való felvételét 
tenné szükségessé műszaki jellegű egye
temünkön. 

Nem foglalkozunk részletesen a mű
vész életpályájával sem. Annyit azonban 
meg kell említenünk, hogy formaelemeit, 
a geometrikus formációkat Picassotól, 
művészági apjától örökölte és hatottak 
rá az impresszionista leszármazottak is. 
Míg Picasso és az impresszionisták, a 
kétdimenziós vászonra csak a tér három 
dimenzióját erőltették, Mucsasso már 5 
dimenziót képes ereje jóvoltából a vá
szonra pingálni. Így már fiatal korában 
több LE-vel Picassoék fölé emelkedett. 
Műveinek híressége pedig túlhaladja a 
szokásos 3 dimenziós teret. 

r-íP\/^J 

Az itt bemutatott kép a művész pá
lyafutásának, a negyedik dimenzióban 
található tetőpontján született. Magába 
sűrít 5 dimenziót: a tér három kiterje
dését, mely stagnáló; a sebesség dimen
ziót, mely fluktuáló; az idő dimenziót, 
mely szelektáló. Ezen dimenziók nagy
szerű összehangoltsága adja a kép mo
numentális nyugodtságát, mely még az 
ideges szemlélőben is a bróm (Br) nyug
tató hatását váltja ki. 

A kép mondanivalója, tehát a címe. a 
sűrített dimenziók miatt, nem látható 
tisztán. Ezért a tisztánlátás érdekében a 
dimenziókat felhígítjuk. (Az erre vonat
kozó technológiai előírások ismertetésé
től eltekintünk a néger plasztikai isme
reteink teljesen hiányos volta miatt.) 
A hígítási művelet elvégzése után lát
hatóvá válik a mondanivaló is. 

A mű egy búcsú jelenetet ábrázol a 
művész teljesen sajátos elképzelései 
alapján. 

A fiú és a kívánatos külsejű kislány 
között kialakult, időnként szorosnak 
mondható kapcsolatot, a háttérnek hasz
nált, szolid, átmeneti színek festői mó
don fogalmazzák meg. 

Amikor éppen a legjobban szerették 
egymást, költözködés miatt válniuk kel
lett. De a „válni oly nehéz" jelszót 
mindketten jól megtanulták, ezért ke
restek oly helyet és oly szertartást, me
lyekkel ezen nehéz probléma — a bú
csúzás — optimális megoldásra talál. 

Mi sem természetesebb tehát, hogy a 
búcsú csak egy pressoban történhet, hol 
halk zene szól. Ezt a zenét igen szemlél
tetően ábrázolja a művész: a kislány 
lába alá helyezett zongorabillentyűkkel. 
Ha a billentyűkre lépünk, azaz lenyom
juk, akkor a hanghúrok felsikoltanak. 

Az esetek túlnyomó százalékában a 
búcsúzási szertartás, csók. Ez alkalom
mal tehát a csók nem cél, hanem esz
köz, ezért a hozzávaló előkészület egy
szerű, az ábrázolása hiteles. A csókban 
összeforrott ajkak eggyé váltak, ezért 
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csak egy szájat rajzolt meg a muvesz. 
A csók szépségét fokozta azzal, hogy a 
szájak összetapadási síkját, mely élben 
látszódna, egy függőleges tengely körül 
90°-kal elforgatta. Ezen rajztechnikával 
merészen rárakta a képre azt a három
dimenziós teret, melyben az ábrázoló 
geometria is járatos. 

Ezt a szép búcsúzási idillt tömören 
megrajzolt allegorikus kifejezésekkel 
ékesítette és gazdagította a Mester. 

A fiú ruhájára intim módon elhelye
zett hullámos vonalak a lelkivilágukban 
lejátszódó vihart juttatják akaratlanul 
is az eszünkbe. 

A búcsúzás erőteljes antialkoholista 
jellegére utal a merész vonalú, újság
papírból kivágott és felragasztott pohár. 
A személyek antialkoholizmusa nyilván
való, mert a közös poharukon egy jól 
tejelő tehén nemes része díszeleg. 

A fiú fejére rajzolt levélpapírral és 
tollakkal illusztrálja a művész a fiú 
azon szándékát, hogy továbbra is sokat 
fog a kislányra gondolni, sőt levelet is 
ír neki, míg vissza nem jön. 

A kislány fejében pedig az a gondo
lat lappang, hogy a fiú visszatérése után 
esküvőt tartanak és nászútra a kozmi
kus világűrbe mennek. Ezt fejezi ki a 
kislány rakéta alakú kalapjával. A ra
kéta alakú kalap köré vont gyűrű utal 
arra, hogy nászutazás közben időt tölte
nek a Saturnuson is. 

A bensőséges búcsú kihangsúlyozására 
a művész a nagyközönséget is szerepel
teti, melyet az ablaknál látható általá
nos emberi fej („der" man!) szimbolizál. 
E nagyközönség szemében a bensőséges 
búcsú annyira közömbös, hogy nem is 
figyeli a búcsúzókat. Így az általános 
emberi fejnek a fiatalok felé eső szemét 
mi is és a művész is, teljesen felesleges
nek találjuk. Tehát a meg nem rajzolt 
szemmel a művész elkerülte a kép pon
gyolaságát is. 

A búcsúzás szépségének ábrázolása 
ezzel be is fejeződik és utána rögtön jön 

az utazás, melyet a fiú testéhez szoro
san simuló bőröndből érzünk. Ezzel ér
zékelhetővé vált a negyedik dimenzió, 
az idő, mert a búcsúzást és az elutazást 
egy időben látjuk. 

E merész megoldást művészien egybe
kapcsolta az ötödik dimenzió ábrázolá
sával. Az utazáshoz felhasznált vonatot 
ugyanis mozogni véljük, mert: 

1. a fiú két lábát egy szögletes vonat
kerékben fedezzük fel és ezek a lábak a 
képen látható módon megsokszorozód
nak. Ez csak akkor következhet be. ha a 
kerék (ú szögsebességgel forog. 

2. A vonat felgyorsul és közel a fény
sebességével halad, mert a talpfák a 
Lorentz- kontrakció 

értékével megrövidülve állnak előttünk. 
Ezzel a művész felvázolta az 5. dimen

ziót — a sebességet —. hiszen látjuk a 
vonat száguldását. Ez a száguldás, ez az 
elutazás nem lesz zökkenőmentes és nem 
lesz szép, mert szögletes a vonatkerék és 
üres a kép alsó fele. 

Ha eltekintünk a dimenziók részlete
kig való felhígításától, úgy a képen egy 
vonatszerencsétlenséget láthatunk, me
lyet az egyik sín hiánya okozott. E ka
rambolban az egyik pók elhagyta a fe
jét, a másiknak hiányzik az alsó teste, 
de még megpróbál a vöröskeresztes néni 
lelket lehelni bele! 

Ugyanakkor, ha a pohárra koncentrál
juk figyelmünket, szinte a szánkban 
érezzük a friss tehéntej ízét és utálattal 
gondolunk az alkoholra, mert mint a 
kép is mutatja, a berúgott ember nem 
lát, biztonságérzete hat lábon is kevés 
lenne és nem várná úgy otthon a fele
sége, mint ahogy azt a képen látjuk. 
Tehát nem iszunk többé alkoholt. 

E kép, mint látjuk, gazdagon tárja 
elénk a szépség kincsesházát, és ebből 
valakinek valami talán csak tetszik. Hát 
nem? 

Mucsasso impressariv 
Gordos alias ökrösi. 
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IV. R É S Z 

ÚJKOR 

. . . Az egyetemi város belső terét az előző tervek laza vonalvezetése helyett, 
főtengelyre és geometrikusán .tervezték. A tér e tengely vonalait a főépülettel pár
huzamos alkotókkal parabolikus pályát nyert. . . 

Belépve az új főépület portikuszán, az előcsarnokban találjuk az információt, 
a portást és a postát... Az aula az építmény belső élménye, a kompozíció építé
szeti magja, mely emeletsoraival ünnepélyes alkalmakkor összegyűjti, munkában 
pedig szétosztja c. hallgatóságot... 

A tervezők igyekeztek műszaki realitás mellett az idők heroizmusát is tükröz
tetni. Igyekeztek a pazarlást elkerülve, a természeti adottságok kihasználásával 
biztosítani az optimizmus állandó élményét... 

JANÁKY ISTVÁN 
(Magy. Építőművészet , 1953. 1—2. sz.) 

S ha majd az egyetemet egy a tomkorszakbe l i építész befejezi . . . 

6.7 
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Képtelen sík 

PETRICHSÉGEK 
Vizsgán: 
..Beszéljen inkább kevesebbet, de azt 

szabványosan!" * 
MONDATRÉSZEK: 
. . . általában meglehetősen nagydimen-

ziójú. általánosságban határozatlan ada
tok állnak rendelkezésünkre . . . 

* 
. . . a semmi ötletszerű becslése még 

mindig jobb. mint a bizonytalanság 
tiszta kirajzolása . . . 

GONDOLATGÖRBETAKARÁS 
Egy bonyolult áthatási görbe megszer

kesztése és a szokásos meghajlás után a 
következőket fűzte a rajzhoz: 

— Ebből is láthatják, hogy egy ilyen 
egyszerű görbe, milyen nemes és nagy 
gondolatokat takar. 

* 
Uv.-n egy lassan dolgozó taghoz: 
— Ha őseink is ilyen lassan gondol

kodtak volna, akkor még mindig kőbal-
tával járnánk a Bükkben! 

* 
ELLESETT PEDAGÓGIA 
Van annak valami varázsa, hogy az 

egyetem nem az a kóceráj, ahol min
denféle stílustalan formában — nem 
mondom, azért mégis jól — oldjuk meg 
a problémákat. 

* 
Aki nem művelt ember, azzal nem le

het szinonimákban beszélni, csak avval 
a 20—21 szóval. 

Ezen a tanszéken nincsenek jól nevelt 
emberek, itt csak én vagyok jól nevelt. 
Nekem az a feladatom, hogy neveljem 
az embereket, de mit csináljak, ha nincs 
időm nevelni őket. 

* 
Miért izgul, kérem? Nyer-e a lottón, 

vagy a totón? Az így nyert pénz nem 
ad boldogságot, mert ebben sok ember 
reményének elsorvadása van benne. 
Csak az ad örömet, amiért megdolgoz
tunk. Vagy talán azért izgul, mert rossz 
a lelkiismerete, hogy nem tanult? Akkor 
minden rendben van. Ezen még lehet 
segíteni, ha a tanuláshoz való hozzáállá
sa megjavul. 

;> 

TATASÁGOK 
ÁBRIS GYAKORLATON Téglássy 

megbotránkozva nézi egy balek rajzát 
és megszólal: Mondja Tata. viszonya 
volt az ellipszissel? 

* 
Miután kiadta a „házi feladatot": 
— Idefigyeljenek! A jövő gyakorlatra 

mindenkinek legyen tustörlő rongyja. 
még ha a barátnéje kombinéjából sza
kította is! * 

— Tanulta maga a bibliát? 
— Régen. 
— Ismeri Lázár történetét? 
— Valami dereng. 
— Az is a sírból jött vissza, de maga 

is. Na, egs.! » 
Erdődy (mindenfajta becenév tulajdo

nosa) vizsgát megy hallgatni Téglássy 
Tatához. Fején ott díszeleg az éppen a t -
kor divatbajött diáksapka. 

Tata: Miért nem veszi le a sapkáját 
idebenn? 

E.: Ügy gondolom, nem kell levenni, 
mert ez egyensapka! 

Tata: És a nadrágját leveti, ha nem 
egyennadrág? „ 

EGY BOLGÁR HALLGATÓT kihív
nak ábris gyakorlaton. A táblán elkezdi 
rajzolni a feladatot. 

Téglássy: De beszéljen is valamit! 
Halig.: Erre eleresztek egy egyenest. . . 
Téglássy: No. csak ne eresszen el ne

kem semmit. . * 
GYAKORLATON 
„Ne rajzolja össze a táblát, mert ha 

lefotózzák és bemutatják az ENSZ-ben. 
újra tárgyalják a magyar kérdést." 
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Szőröz a hallgatóság 

A diagramok, kimutatások korát éljük. Az életnek talán nincs olyan területe, 
ahol a statisztika szerephez ne jutna. Nem célunk — néhány jellemző diagram 
bemutatásán- kívül — e fontos tudományág nem mindenkit érdeklő műszaki jelen
tőségének boncolgatása, csak azt szeretnők e cikkben bemutatni, hogy még vannak 
közérdekű elhanyagolt területek is életünkben, melyekkel foglalkozni kellene, mint 

pl. a hallgatóság problémái 
és a nyelvi kérdések. 

Egészen újkori jelenség
nek tekinthető pl. az a szo
kás, amellyel a dolgokat ál
talában agyonbíráljuk, avagy 
ahogy a diáknyelv mondja: 
szőrözzük. Ezen jelenségek 
alól természetesen a bírála
tok hordozója édes anya
nyelvünk sem mentes és 
mondhatjuk: haszonnal. Ui. 
az újkor nyelvkincse, stílusa 
(a képes beszéd, a megsze
mélyesítés, az allegorikus 
hasonlatok használatában 
stb.) soha nem látott gazda
godásról tesz tanúságot. Ez 
az újkori mozgalom az élet 
egész területén jobbnál jobb 
megfigyelésekkel gyarapítja 
szépülő életünket. JEgl _j355^friésr: 

Ilyenre nem mléksiunk 

A kereslet és kínálat alakulása 5 év alatt j m e például egv b í rá 
lat-részlet. 

Igazán nem tudom, miért kínoznak minket, gépészmérnökhallgatókat az „acél
szerkentyűkkel". Ilyen melléktantárgyat elég lenne enciklopédikusán előadni . . . 

. . . Olyan feladatokat adnak ki. hogy ha egy pár hétig nem foglalkozunk vele, 
időzavarba kerülünk és kérhetjük a halasztást. És mindig az a probléma, hogy mit 
írjunk a kérvényre indoklásul. Jó annak, aki beírhatja, hogy kultúrversenyre ké
szült — de én csak ilyeneket írhatok, 
hogy a „feladat nagyon munkaigényes 
volt", vagy hogy „a rajzok beadási idő
pontjai rosszul voltak koordinálva". 

„Szegecselt vasúti hidat kell egy fél
éven át rajzolnunk." . .. Az újságban pe
dig azt olvasni, hogy külföldön már csak 
ragasztott műanyaghidakat építenek . . . 

. . . ígérem, egy félév múlva még 
nyomósabb panaszokkal jelentkezem, s 
mivel a fogalmazás és a helyesírás épp 
oly gyenge oldalam, mint az acélszerk., 
ismét kérni fogom, hogy panaszaimat 
írja le helyettem Farkas József. 

Hát igen, a nyelvtannal van a leg
több gond. Terplán Z. prof. pl. vissza
adja a hibás kérvényeket, ahogy ő 
mondja „csak kisebb hibák miatt, pl. ha 
nincs alany, vagy állítmány". 

I3 
.6 
5 2 

1 \ 
Tanulás 

/Társa-
/ do/mi 

/ \munka 

Udvarlás. > 
mulatós Lógás \ 

Műegyetemi tanulmányt idó = 5év 

A műegyetemi hallgató 
munkamegosztásának közelítő diagramja 
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A nyelvért való küzdelemből mindenki kiveszi a részét. Lancsa' pl.: . . . a pakura 
román szó, ezt ne használjuk, mondjuk inkább azt. hogy massut . . . . de azonban ez 

t sem magyar szó. „Vagy pl. Pazar B. docensünk: „Hogy kébli. meg szupport, meg 
brankstejbni! Irtsák ki az ilyen magyartalanságokat!!! — Nekem szabad, én tudok 
németü l . . . " 

Hallgatóink, mint kezdő műszakiak, igen kedvelik a tömör kifejezéseket, pl. 
„A professzor úr a torkán kívül azt is fájlalja, hogy az első órát nem ö tarthatja 
meg önöknek ebben a félévben . .." (Somodi J. adj.). Vagy pl. „Kedves hallga
tóim! A múlt óra tárgyalásában — tárgyalásában" (Kordoss J. prof.). 

Persze, ahol a többoldalú ismertetés fontos, a változatos ismétlés is alkalmaz
ható, pl. „ . . jól vigyázzanak, nem győzöm eléggé hangsúlyozni, ez az adat többé-
kevésbé függ tőle, de több kevésbé, kevésbé függ a teljesítőképességtől" (Vankó R. 
prof.). 

A képes beszéd, a megszemélyesítés mintájául szolgálhatnak az alábbiak. ..Ez 
az a pont, ahol a molekulák nem tudják, hogy gőzök-e, vagy gázok." (Gyulay Z. 
prof.). Vagy pl. „Most ugrik a majom a vízbe. Veszem a körzőt, bököm a Pébe. de 
ez semmit sem változtat a leányzó fekvésén." (Uray V. prof.) 

A túlzott magyarázat azonban stílustalanságra vezet. „ . . .Kváz i kézenfekvő: 
a cunderos rongyacélra nem lehet bazírozni, mert játszva, vidáman eltörik, mert 
hiszen vacak szegregáció, roppant pocsék . . . az egész egy nagy marhaság . .. (Dénes 
M. adj.) Vagy pl. „Hogy ne lógjon ez az egész a levegőben, valami fantasztikusan 
egyszerű példát megcsinálunk és akkor rendicsek lesz az egész. . . (Gáspár Gy. 
prof.). 

Persze, amikor azután az ember olyat is olvas: „Nevezet megilleti a tovább
tanulás vitelét", akkor — nyelvtudományunkat illetően — önkéntelenül is felkiált 
Petrich G. prof.-fal együtt: „Mi itt nem önámítgathatjuk egymást.." 

Fiatal munkatársunk meghatározása a Graptolites tekintetében egyenesen vi
lágraszóló. Egyre több bizonyítékunk van már ui. arra nézve, hogy a homo sapiens 
terminológia nem fedi a valóságot, hogy az ember elsősorban írásállat. Nem elég, 
hogy őrültségeket ír sokszor, mint pl. . . . minden szintes egyenes párhuzamos, min
den téglalap hasonló (lásd: Erdős-féle könyvet) és más efféléket, de amit ír. azt is 
olyan stílusban (lásd: különböző intézményeket, hivatalokat) követi el nem egy
szer, hogy a sapiens jelző használata valóban értelmetlenné válik. 

Pedig, ha csak egyetemi vonatkozásokat is érintünk, tagadhatatlan, hogy fejlő
dött a nyelvünk. Olvassuk csak el ezt a néhány régi Mathezis című könyvből vett 

3. §. Mekkoraság (quantitas continua) 
idézetet: 
az, mikor valami hellyet elfoglalható dolog, 
egymásba ragadt részekből úgy áll, hogy 
a' hol az eggyik rész végződik, ott a' másik 
rész úgy kezdődik, hogy köztük semmi sints, 
a' mi azon részekhez ne tartozna. 

19. §. A' Szúrás (punctum) a' terjedtség
mérésben egy ollyan izé, a' melynek semmi 
terjedtsége nintsen. A' hosszaság' két végé
nek éppen a' határát lehet szúrás gyanánt 
venni. . . . Van girbegurba linea is, ha kell, 
van tsavargó, katskaringós, kunkorgó . . . 
Hogy pedig az ember hiba nélkül, úgy ne
vezett körmön font munkát tehessen, a' tzö-
löpöket Tsüngőmértékkel (libella) kell tsün-
gősen igazgatni. 

39. §. Tömöttség Fenekének (basis soli-
di) nevezzük a' tömöttség' területében azt a 
részt, a' mellyen az egész tömött mekkora
ság áll vagy fekszik... A' deréknak a' for
mája a' fenéktől függ . . . Tornyodzónak (py-
ramis) nevezem az olyan hegyes tömöttsé-
get, melynek a' feneke számos L-ű lap, a' 

T Ö R Z S F E J L Ő D É S 
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teteje pedig egy szúrás . . . Az olyan tornyodzó tömöttséget. melynek a' feneke ka
rika, Tsútsnak (conus) nevezi a' Magyar . . . A rendes fenekű egyenes tornyodzónak 
a' területe = a' feneke félkerítésének az oldala' tsüngő hosszaságával való több
szörözésből lett tőkeszám, a fenék' területével együt t . . . (Pethe Ferenc MDCCCXII.). 

Ehhez képest egy mai szöveg a maga tömör, minden felesleges szót kerülő, mi
voltában valóságos felüdülést jelent. Pl. ..Messük el az ily módon csonkított testet 
azzal a síkkal, melynek a P ponttal azonos oldalélen levő fedőlap-csúcspont egy 
pontja és az alaplapnak a második képsíktól legtávolabb levő pontján átmenő és 
a második felezösíkra merőleges egyenes egy egyenese." (Haraszti Rezső 1955.) 

Jellemző, hogy a hallgatóság egyik stílussal sincs megelégedve. Az elsőt túl 
ósdinak, a másodikat túl modernnek tartja. Olyan szövegezésre vágyik, amelyik 
a régies, zamatos nyelvezet mellett foglalja magában a modern tartalmat. 

Az alábbi példaszöveget szokták emlegetni mintául. 
,,Stein Itzig kortsmáros-mester pintzéjében két hordóban kétféle bor vagyon. 

Az egyiknek literje 30 krajtzárt kóstál, az másiké 18 krajtzárt. Az egyiktől meg-
gagyogósodnak az emberek, az másiktól tsak a szegelletbe járnak a legények. Hogy 
a 18 krajtzáros bornál erősebb is legyen a bor és Stein Itzig kortsmaros-mesternek 
se kelljen zsandárt hívnia, ha az mámoros emberek bitskát rántanak elő, az két
féle bort egy elég nagy hordóba tölti a mester és eladja az egészet, literjét 22 krajt-
zárért. Miután az egészet eladta. 52 koron 80 krajtzárt kapott érte Stein Itzig. Hány 
liter bor volt az egyik hordóban és hány liter az másikban?" 

Persze a hallgatóság még különb kívánságokkal is fellép, pl. hogy a használa
tos különböző jelkészletet bővítsük. Legyen pl. !!! a felordító jel. !? a kiáltva kérdő, 
?! kérvekiáltó, !!!? a kikérve kurjantó. —? a gondolva kérdő. !— hangosan gondol
kodó jel stb., de ezekről talán majd legközelebb. 

Gépek egymásközt 

Új gépet hoztak a műhelybe, szép. kékesszürke automata esztergát. Kedves, 
vígkedélyű gép volt, időnként csettintett tapintójával a kormánytárcsán, kihúzta 
ilyenkor keskeny kését az anyagból, s új műveletet kezdett. Kellemes hanghordo
zása, igénytelensége, hallatlan szorgalma csakhamar megbecsülést vívott ki a dol
gozók körében. 

Nem így társai között. Mindjárt a második napon, — mikor meggyőződtek 
arról, hogy nem rokona sem az igazgatónak, sem miniszternek — összesúgtak-
búgtak a gépek. Egy nagy, behemót csúcseszterga vitte a szót: 

— Ilyen a mai fiatalság — búgta a szomszédos marógépnek —, beképzelt, nagy
képű, azt hiszi, azért, mert gyorsabban dolgozik nálunk, már az ő csapágyában 
forog a világ . .. 

A marógép haragosan az anyagba mélyesztette éles fogait, nagyot harapott 
a munkadarabból, és úgy dörmögött: 

— Igaza van, szomszéd. Én már itt dolgozom 18 éve. s mondhatom magának, 
nem becsülik meg az öreg gépet. Ezt a taknyost nagyobb becsben tartják, mint 
bármelyikünket. . . 

— De még mennyire, hogy igaza van — csiripelte a síkköszörű, s csak úgy 
szikrázott a haragtól —, én különben el sem hiszem, hogy óránként 200 lépcsős
tengelyt esztergál — tette hozzá. 

Egy kiseszterga megjegyezte: 
— Na, és ha igaz, akkor is fél napig kell beállítani. Én addig megcsinálom az 

egész napi mennyiséget. 
— Az bizony — bólintott rá az öreg csúcseszterga, s letörölte izzadó főorsóján 

végigcsepegő olajat. Meg azt nézzék meg, hogy milyen darabokat csinál ő, és mi
lyeneket mi. Azt elhiszem, hogy azokból a kis mütyürökből százakat lehet csinálni 
egy óra alatt. De a fene egye meg a befogópofáját neki, csináljon ebből a forgaty-
tyústengelyböl óránként csak tízet! Még annyit se esztergál, mint én! 

— Meg se tudja csinálni — sivította a kiseszterga. 
A maró dühösen vagdosta a földhöz a forgácsot. 
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— Vagy marja végig ezt a hornyot, amit én csinálok. Ezt marja végig fél perc 
alatt, ha olyan nagyon tud! Ne liliputi csavarokat esztergáljon, amit csak a bolha 
fenekébe lehet becsavarni! 

— Hát éppen ez az — kontrázott az eszterga —, azt elhiszem, hogy átmérő né
gyes anyagból megcsinál 200-at. de nézzék meg azt a fordulatszámot! Próbálnék én 
felpörögni 5000-re, mikor az ékszíjtárcsát esztergálom! Nézze meg most is, csupa 
kék-zöld a forgácsom a nagy fordulatszámtól. 

Felháborodva zúgtak a gépek. A kiseszterga mérgesen csattogtatta hajtószíját. 
A fal mellett egy harántgyalu túrta orrával a forgácsot. Csendes szerszámgép volt, 
kimérten, lassan beszélt: 

— Igazuk van, géptársak — bólintott rá billenő késtartójával, ahogy új fogást 
vett — ez az automata közönséges stréber. . . Mondhatnám karrierista. Mutatni 
akarja, hogy ő mennyit dolgozik, azt akarja, hogy felfigyeljenek rá. Persze, a mun
kában válogatós. Őkelme nem csinál meg akármit! 

— Ügy. úgy — búgta az eszterga —. az az anyag se jó neki. amiből mi dolgo
zunk. Neki különleges ..automataacél" kell. Hm. Jó vicc. Persze, hogy könnyebb 
forgácsolni, ha benne hagyják a ként, meg a foszfort az acélban. Bezzeg találnának 
foszfort azokban a króm-nikkel tengelyekben, amit én csinálok! Az rögtön selejt! 
Amit ö csinál, az nem. Az nem kérem, mert az „Automata acél" . . . — s az „auto
mata acélt" gúnyos áhítattal mondta. Aztán nekirugaszkodott, megfeszítette izmos 
vonóorsóját, s előtolta a szánt. 

A sarokban felhorkant az öreg nagyfúró. 
— Én csak annyit mondok, hogy ebben a mai fiatalságban semmi tisztelet 

nincs. Nagyképűek, pökhendiek, nem becsülik az idősebbet. Ha egy ilyen fiatal 
tudna is többet produkálni, mint mi. akkor sem szabadna megtennie az idősebb 
iránti tapintatból. . . 

— Hogy mennyire így van — bólintott rá a harántgyalu —. elmondok egy ese
tet, amikor én még fiatal voltam. 

Kis forgácsot pödört össze, s szórakozottan a földre hajította. 
— Abban az időben — kezdte — még transzmisszióról hajtották az esztergá

kat, és lóvasút járt Pesten . . . 
Az esetet már nem tudtam meghallgatni, mert telefonhoz hívtak. Míg a műhely 

végébe értem, azon gondolkodtam, mennyivel különbek vagyunk mi emberek, ezek
nél az irigy, elfogult, rosszindulatú gépeknél. . . Nekünk ugyanis van szívünk . . . 

Nekünk ugyanis van szívünk . . . 

Egy agglegénnyel ismét kevesebb . . . 

G Y Á S Z J E L E N T É S 
Nos. agglegények, fájdalomtól meggyötört szívvel tudatjuk valamennyi Kar 

Dárdás Tagjaival külön-külön és egyenként, hogy közszeretett 
IKSZIPSZILON ZÉGYÉ 

a Pannónia de Lux tulajdonosa, az „Egyszer egy az néha egy" csapszék örökös 
íődiszpécsere, kinek adjungáltja. kinek pozitív előjelű aldeterminánsa, oc-be ten
dáló, mégis véges csomóponttal rendelkező nagyon hosszas megfontolás után át
adta kemény szívét új {", ? ; ó=i) rendszerű mátrixának. 

A fapados és párnás menzalevestől megcsömörlött, agglegények véges csoport
jától agyonsajnált Halottunk hideg és meleg edzésnek alávetett nagykopásténye-
zőjű földi maradéktagját a Rector 8. esztendejében, a Rectorhelyettes havának első 
dékánjában kísérjük az örök nyugtalanság Finsler-terébe. Greenwichtől keletre, 38. 
Celsius fokon ( + 2q" ) , középdudujkai idő szerint a második pásztorórában. 

Siratják: hanyagul elszórt Fehér-féle sejtései, előmunkásai, beállítói. 
Temetéséről az agglegények „Gumidugós tengelykapcsoló és bütyköstengely 

Szakértő Bizottság"-a gondoskodik. 
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Kordoss Józsi bácsi: „Ezek aztán kü
lönféle alakú öntvények, akár hegesztett 
kivitelben is . . . " 

Bálint prof.: . . . é s a szerszámgépek 
átvételét szabályozták minőségileg. És 
ki volt, aki ezt rendszerbe foglalta? 

Hallgatóság: Bálint. .. 
Bálint: Nem kérem, Georg Schlesin-

ger! 
* 

Bálint: Megmondtam valakinek, hogy 
magából sohasem lesz jó mérnök, leg
följebb főmérnök! 

* 
Bálint Lajos: Tehát íves ülék be tud 

önállni. másrészt nem is esik ki, ha a 
készüléket felforgatok. 

NANA! 
„A késtartó a mellgerendán kézi vagy 

gépies úton mozgatható." 
* 

,.Itt van egy menetes rész, melynek 
anyja és ellenanyja van!" 

Ostorpattogtatás 

TÖREDÉKEK 
Kordoss: A borsos árutartozékok úgy 

megvágják a megrendelőt, hogy az az
tán vakarhatta aa . . . pénzt a zsebéből. . . 

* 
Bálint: Van, aki még a diplomatervé

ben is más álla . . . más helyzetben raj
zolja az alkatrészeket.. . 

Bálint: Már megint fedzselmezetlen-
kednek ott a kolleginával. Az előbb a 
ceruzáról beszélt neki, most meg a gu
mit mutogatja . . . 

* 
JÖL MEGMAGYARÁZTA! 
Bálint mondta: „A mérési bizonyta

lanság függ egy a mérést követő bizony
talanságtól, tehát arányos az átmérővel 
és felvehető 0,001 D-ben! 

Később: Addicionálisan hozzá kell 
adni pozitív értékben! 

Bálint Lajos bá bemutatkozik a félév-
kezdetekor: 

„Kérem szépen, heti 9 órában fogunk 
találkozni, egészen a csömörig, és remé
lem, hogy a végén nem holmi kiütésre 
gondolnak, hanem megemésztik az anya
got, és engem is!" 

* 
BÁLINTIÁDÁK 
Egy fiú és egy leány óra alatt beszél

get. Mire ő: 
„Hölgyike! összeházasítom, nem fog 

tőle megszabadulni, vagy nem is akar?" 
* 

„Nem úgy otthagyni a munkahelyet, 
mint a kutya, hanem, mint a macska!" 

* 
A természetes szükségletek kielégítése 

idejéről: 
„Meg kell vizsgálni, eléggé el van-e 

látva az üzem ilyen helyiségekkel, vagy 
sorbanállás van!" 

* 
„Vagy lefogynak, vagy megbuknak!" 

* 
„Akkor megy jól a munka az üzemek

ben, mikor a mérnökök veszekednek!" 
* 

„Ostorozom az ipart, a mérnököt, a 
hallgatót, de az előadót is!" 
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„A fúrásról" .. . Van egy 
buta módszer az iparban, 
központfuratot akarnak elő
állítani fúrógépen a követ
kező módon: 

„A bonyolultságról" 
. . . Bonyolult dolgokat min
dig könnyebb kitalálni, mint 
egyszerűeket... 

* 
„A szabványról" . . . Itt van 

a magyar gőg és dac, hogy 
ő mindig jobbat tud, mint a 
szabvány . . . 

„Az idomszerről" . . . Aki az iparban 
idomszert tud szerkeszteni, annak előre 
szoktak köszönni. . . 

* 
(Az okos emberről): 
„Az okos ember az, aki egy jó műve

lettervet tud készíteni, de még okosabb 
az, aki egy jó készüléket csinál, és pláne 
okos az, aki egy jó idomszert készít!" 

* 
(Csengetés után valaki bedugja az aj

tón a fejét.) B.: Jöjjön be! (Erre bejön
nek vagy öten.) B.: Azaz jöjjenek be! 

* 
„A forgácsolásról" . . . Nálunk mindent 

forgácsolnak. A lehetetlent is forgácso
lással állítjuk elő. Mi forgácsot gyár
tunk és nem alkatrészt. .. 

* 
„A beruházásról" . . . Az atyaúristenért 

sem lehet rábírni őket, hogy rendelje
nek revolver- vagy automata-esztergá
kat . . . 

* 
Hegyi beszéd a műszaki nyelvről: 
„Ha egy régi-régi mesekönyvet fel

ütünk, pl. a bibliát, akkor a műszaki 
feladat megoldása révén (bábeli torony 
építése), azt vesszük észre, hogy a nyel
vek megzavarodtak. Ez ipari krach, csőd 
volt. Vagy szervezetileg bomlott fel, 
vagy több különféle elképzelés volt, és 
nem tudtak megegyezni. Kisebb vagy 
nagyobb Bábel-tornyok a mi iparunkban 
is akadnak. Szükséges egy közös mű
szaki nyelv megalkotása tehát." 

* 
,,Az átvételről . . . Azt a bődületes mar

haságot megtettük, hogy nálunk gyártott 
revolveresztergákat csak meztelenül le
hetett átvenni . . . 

,,A művelettervről" . . . A műveletterv 
olyan papír, amelynek nagyon zsírosnak 
kell lenni, kell látni rajta a verejték-
csöppeket, de nem úgy, hogy szalonnát 
vagdosok vagy csomagolok a művelet
tervbe, hadd lássa a Bálint, mennyit iz
zadtam vele . . . 

* 
„A paraszt logikáról" . .. Tiszta logi

kus, bár ezt a legegyszerűbb bugaci pa-
rasz is érzi .. . 

* 
„A belső feszültségről" . . . Hát itt ké

rem az atyaúristen se tudja, hogy a belső 
feszültségek hogyan néznek ki . . . 

„A normaidőkről" . .. Vannak veszte
ségek, normába be nem építhető idők, 
pl. lO'-ig keresgél egy kupac szemét
ben . . . 

,,A típusműveletről" 
mint az ördögtől. . . 

Félnek tőle. 

„A készülék óráról" . .. Társalgás és 
gondolatok közlése madzsarul. . . 

,.A hőkezelésről" . . . Amikor egy ma
szek ciánozás közben felületi edzést vé
gez, az nem dzsártás, hanem csinálás . . . 
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Extrémumok 

GÓLYAARCÁTLANSÁG 
A negyedéves geológusok 

tancsoportja a tanulmányi 
épület harmadik emeleté
nek egyik eldugott zugában 
van. A gólyák felfedezték, 
hogy a tancsoport a nap 
legnagyobb részében üres. s 
felhasználták saját céljaik
ra. Nem zavarta őket a táb
lán olvasható figyelmezte
tés sem. miszerint „tankö
rünk nem átjáróház". Egy
szer két negyedéves felment 
a tankörébe, s ott talált 
vagy nyolc gólyát. Gondol
ták, nem dobják ki őket, 
hadd tanuljanak szegények. 
Letelepedtek hát egy hátsó 
asztalnál, és halkan beszél
getni kezdtek. Erre megszó
lal az egyik gólya: 

— Mi az, srácok! Csönd
ben lesztek, vagy hőbölög-
tök? 

VlZ . . . GÖZ 
„Vízgépek'' gyakorlaton a kis Hajós 

elmondja, hogy kb. mi várható a hol
napi zárthelyin: 

— Hát lesz munkapont, szivattyúk so
ros és párhuzamos kapcsolása, stb. Van 
még valakinek valamilyen kérdése? 

K. Brigitta: 
— És tessék mondani. Zeuner-dia-

gramm is lesz? 

HAJÓS MISKA erőművek ürügyén 
beszél az éjjeli terhelésről: „Az éjjeli 
energiát, ami nem használódik el telje
sen, raktározni kell nappalra!" 

ÖNFELÁLDOZÁS 
Az 1958-ban végzett kohászok hírre és 

soha el nem múló dicsőségre tettek szert 
az antialkoholizmus elleni hősies küz
delmükkel. A búcsúbál hajnalán Ponci 
a következő szavakat fogalmazta meg: 
„Kohász-testvéreim! Az alkohol öl, bu
tít és nyomorba dönt! Mentsük meg le
endő unokáinkat, áldozzuk fel magun
kat, ezért igyunk meg minden csepp al
koholt! Eks!" 

LÁNYI ANDOR: Egy dolgozatírás a 
tett halála. 

* 
Raisz Iván bácsi, a sakkozó matema

tikus: 
„Ha valamit differenciálunk iksz sze

rint, az eredmény valami vessző. Ha ku
tyát deriválunk iksz szerint, az ered
mény dékutyaperdéiksz egyenlő kutya
vessző." 

* 
NAGY ELEMÉR ÉS A VASUTASOK 
Budapest. Keleti pályaudvar. 1953 va

lamelyik reggel 7 óra 20 perc. Elindul 
Miskolc felé a gyors. Két gyűrött ruhás 
vasutas ül az egyik fapados kocsiban. 
Megszólal az egyik: 

— Na, ma úgy látszik, nem kártyá
zunk. Nem jött a doktor úr! 

+ 

SZÍVGÖRBE? 

Borbély Samu bácsi a szívgörbét ve
zeti le a táblán. Magyarázatképpen hoz
záfűzi- — Kérem, ez úgy néz ki, mint az 
én keresztmetszetem, ha deréktól egy 
kicsit lejjebb elmetszenének. 
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KIEGÉSZÍTÉS A „BIZTONSÁGI SZÍN ÉS ALAKJELEK" MSZ 17066-58 SZ. SZABVÁNYHOZ 

KÉK — „Életbiztonsági és baleset-
megelőzési rendelkezés kiadása14 

SÁRGA — „Az esetleges veszély lehetőségére 
figyelmeztet. PL a közlekedés útjában váratlanul 
kiálló . . . részek. A sárga szín feltűnőbbé tehető 
fekete keresztcsíkozással" 

VÖRÖS — „Állandó veszélyre utal // 
oly helyeken, ahol sérülés, vagy egyéb 
károsodás fokozottabb veszélye fennáll" 

ZÖLD — „A biztonság és veszélytelen 
helyek jelölésére használható" 



Excentricizmusok 

A HONVÉDSÉGNÉL TÖRTÉNT 
B. ügyeletes volt. Takarodó után két

ségbeesetten rázogatja Kulcsárt: 
— Kelj fel, kérlek szépen és mosd fel 

a WC-t. neked kötelességed. Ha nem 
tiszta, velem tolnak ki! 

Kulcsár: 
— Hagyj békén, mosd fel te, úgyis rá

érsz! 
Jármai a sötétből: 
— Ugyan Kulcsár, ez B. állásába ke

rülhet! 
* 

EGYIK BALEK kihúz egy tételt és 
lefelel belőle a Pol. gazd. tanszéki rész
legen. 

Vizsgáztató: Szabad a té te l t . . . maga 
másodéves? 

Balek: Nem, első . . . 
Vizsgáztató: De kérem, maga másod

éves tételből felel t . . . Így csak kettest 
adok . . . 

* 
Dr. SCHRODT BEMEGY a tankör 

egyik ajtaján, lát néhány hallgatót. 
— De kevesen vannak — és kimegy. 
Benyit ugyanannak a tankörnek má

sik ajtaján, persze ugyanannyi hallgatót 
lát, felsóhajt: 

— Itt is milyen kevesen vannak! 
* 

VIZSGÁN: 

„EGYETEMI VÁNDORKUPA" II. 

S3 

Leány: . . . Nem jó? 
Nikodémusz: Majdnem! De nem az a 

baj, hogy nem szimmetrikus, hanem 
hogy . . . szóval ne ilyen lecsüngő izéket 
rajzoljon. 

. . . avagy ismételten a menza figyelmébe 

EZEKET A BŰVÖS képleteket nehogy 
véletlenségből is megtanulja valaki. Kü
lönben titeket nem kell ettől félteni. 

(Mörk) 
* 

KEGYELETTEL ŐRIZZÜK mindmáig 
az 1958 tavaszán, egy nagyreményű I. é. 
gmh. által elkövetett irományt, melynek 
hiteles szövege az alábbiakban olvas
ható: 

A kérdés: Hasonlítsa össze a cementá-
lást és nitrálást? 

Felelet: A nitrálást a dús széntartalmú 
acéloknál alkalmazzuk főleg. Tudjuk, 
hogy nagyon kis széntartalmú vasat nem 
lehet edzeni (a 0.2 alattit), de az sem jó. 
ha a sok széntartalom miatt a szövet
szerkezetben a szén nem tud kiválni. 
A nitrálásnál nitridekben hűtjük le a 
magas hőmérsékletre felhevített anya
got, így a nitrogén beszivárgása lehetővé 
teszi a szén kiválást. Tehát itt nem a 
sok széntartalom miatt (0,8 %) van a 
hiba, hanem amiatt, hogy nincs idő a 
karbidok kiválására. Van olyan Fe3C is. 
amelynek a szén tartalma 0,1 %—0,2 % 
alatt van .. . 

Osztályzat: vajon mi lehet? 
* 

GOLYÓSCSAPÁGY 
Vizsgáztató: Mégegyszer kisasszony, 

ön-be-ál-ló! 
(Élénk derültség!) 
Vizsgáztató: Mi az, talán tegezzem a 

kolleginát? 
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V. Richárd 
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Fuvarozási tanszék 

SZÁLLÍTÓGÉPEK VIZSGÁN 
Vankó: Rajzoljon kötélpályát felülné

zetben, oszlopok és csillék nélkül. 
Hallgató: 
Vankó: Nem jó. 
Hallgató: ? 
Vankó: ? 
Hallgató: • 
Vankó: Na látja, ez már jó. Na, men

jünk tovább! 
* 

FÉKTAN 
Ha egy kocsi nem tud megindulni, az 

kínos'a tervezőre; de ha nem tud meg
állni, akkor egy „zárt intézet" a követ
kezménye. {Vankó prof.) 

* 
AZ EMELŐGÉPEK ELŐADÁSON 
TÖRTÉNT 
Egy kutya bejön az előadóba. 
Vankó: Ez is a tárgy sikerét mutatja. 

Később hozzáfűzi: Az ajtónál levők vi
gyázzanak, nehogy, ha fokozódik az ér
deklődés, egy zsiráf jöjjön be. 

* 
CSAVARÓNYOMATÉK 
Farkas J. adj. a csavarónyomaték je

löléséről: 
„Az Mc-t ne cavarónyomatéknak ejt

sék! Szokás az Mt jelölés használata is, 
ez nem a „tekerés", hanem a „torzió" 
rövidítése . . ." 

FARKAS: Szokják már meg végre, 
hogy egy ábra lesz, egymás alatt! 

II. István 

MACSKADOLGOK az „Acélszerkeze
tek" előadásából: 

. . . Sokféle macska van, pl. teherbírá
suk szerint is csoportosíthatjuk őket . . . 
Vannak különleges macskák, pl. a strip-
per-macska . . . A futómacskát nem szo
kás megfordítani . . . Ha a darupályát a 
tetőszerkezetre függesztjük, akkor a tetőt 
macskaterhelésre is méretezni kel l . . . 

FARKAS József: 
. .. Terhelés hatására 

melyik bemetszés tá
gul és melyik szűkül? 
Ha >rossz helyre nyúl
nának, becsípné az uj
jukat. Maguk hová 
dugnák? 

V 
IfWWfT 

Hallgatók (határozot
tan és egyöntetűen): 
Alulra! 
F.: Na jó, jó . . . 
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Miből lesz a cserebogár? 

Hősünk papírforma szerint kitűnően érettségizett és mint ilyén, az ország leg
okosabb emberének tartotta magát. Ilyen koponya parlagon nem heverhet — gon
dolta — és elhatározta, hogy egyetemre megy. Orvos akart lenni. 

Az orvoskaron a vizsgabizottságnak elmélyült hivatástudatról számolt be és 
így nyilatkozott: „Én ifjú gyermekkoromtól kezdve orvosnak készülök és kivételes 
tehetséget érzek az orvosi pálya iránt." Itt arra gondolt, hogy a disznótorokban 
végzett sikeres zsigerelési munkái során szerzett anatómiai ismereteit e pályán 
tudná legjobban hasznosítani. 

Hogy — hogynem — elutasították. 
Azután rájött, hogy sokkal jobb tanár lenne belőle, mint orvos. A bölcsész

karon így érvelt: ,,Én ifjú gyermekkoromtól kezdve tanárnak készülök és kivételes 
tehetséget érzek a pedagóguspálya iránt." E kijelentését arra alapozta, hogy a nagy
bátyja félszeg és buta kölyökkutyájából egy félév alatt olyan ügyes terelőpulit ne
velt, hogy a fél vármegye csodájára járt. 

Hogy — hogynem — itt is elutasították. 
Hősünk kezdett szomorú lenni már. amikor eszébe jutott, hogy tavaly nyáron 

milyen ügyesen vert be két rozsdás vasszöget Erzsikéék korhadt kerítésébe. Rej
tett mérnöki talentumot fedezett fel magában és kérte felvételét egyetemünkre. 
A bízottság előtt ezt mondta: „Én ifjú gyermekkoromtól kezdve mérnöknek készü
lök és kivételes tehetséget érzek a mérnöki pálya iránt." Pontosan ilyen emberekre 
vadászunk — gondoltuk — és nézegetni kezdtük írásbelijét. Valóban kivételes te
hetség, hisz írásbelijében olyan tudományos eredményekről számolt be. amelyek
ről eddig nem is hallottunk. íme, egy részlet: 

1. írja fel a dinamika alaptörvényeit (Newton-törvények). 
Minden test a súlyából annyit veszt, mint amennyi az általa kiszorított víz 
súlya. 

2. Mit értünk a fizikában teljesítményen? 
A fizikában teljesítményen az el nem végzett munkát értjük. 

3. Milyen fizikai mennyiséget mér a villamos fogyasztásmérő? 
A villanyóra vattot mér kilowattórákban. 

4. írja le, milyen eszközöket ismer hőmérséklet mérésére? 
Ismerem a hőmérőt és a hőelemet. Hőelemmel pl. a rovarok hőmérsékletét 
mérjük. 

5. Mi a különbség egyen- és váltóáram között? 
a) A váltóáram nagyokat üt, míg az egyenáram éget. 
b) A váltóáramot lehet irányítani kompresszorral, míg az egyenáramot nem. 

6. A villamosáramnak milyen hatásait ismeri? 
Kisüléskor érezhető bizonyos jellegzetes hang. 

7. Mi határozza meg a fény színét? 
A fény színét a környezet és a fotonok száma határozza meg, mert pl. sötét
ben minden tehén fekete. 

Merész fantázia — határozott érvelés. Minthogy azonban több hasonló tehet
ség is jelentkezett — hely hiányában elutasítottuk. 

Hősünk nem keseredett el, hanem alapozva az eddigiekre, jelentkezett a Szín
művészeti Főiskolára..Elmondta itt is, hogy: „Én ifjú gyermekkorom óta színész
nek készülök és kivételes tehetséget érzek a színészi pálya iránt." A bizottság azon
ban a színészi átélés mélységét nem tartotta megfelelőnek, ezért elutasították. 

Ez idő alatt jó néhány év eltelt, hősünk kitapasztalta az egyetemi felvételi 
vizsgák minden csínját-bínját. Dolgozott, katona volt, majd — minthogy tőlünk 
csak hely hiányában utasították el — újból jelentkezett. De most már biztosra 
ment, mert ugyebár a 3 éves szakmai gyakorlatra 5 pontot, katonai éveire 2 pon
tot, kitűnő érettségire 5 pontot kapott, ami összesen 13 pont. Ez elég is, de sohase 
baj, ha több. Irt három elégtelen írásbelit, amiből a bizottság elnöke kettőt egs.-re 
javított fel, értékelve hősünk eddigi fáradhatatlan munkáját. Ez újabb 5 pont. Az 
elégtelen szóbeli még újabb egy pontjával összesen 19 lett a pontszám, ami olyan 
sok volt, hogy felvételre kellett javasolni. 
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Felvételre pályázók beadványaiból 

ÖNÉLETRAJZ 

19 . . -ben születtem Gyöngyösön. Édesanyám beíratott a gimnáziumba. Édes
apám azt mondta, hogy urat nem nevel, mert aki meg itthon dolgozik, azt kitúr
nám az örökségből. A középiskolának félve fogtam neki, gondolván, úgyis meg-
bukok, mert még a szomszédasszony is azt mondta: Cs. néni, minek járatja a fiát 
gimnáziumba, hiszen még az én fiam is megbukott, pedig ez igazán úrigyerek. 
Az első két év elégséges egy intővel. A harmadikban még az év elején kétségbe 
voltam esve, azt mondták, ez a legnehezebb osztály. De jött a mentőangyal, — akit 
angyalnak is lehet nevezni —, mert hiszen tanárnő volt. Ekkor még nem tudtam, 
mi a szerelem, inkább gyengéd, anyás szeretet volt, ami felemelt tespedésemből. 
Év végén öt jó osztályzatom volt. a többi jeles. Egy év, melyre most is önbizalom
mal gondolok vissza. De elment a tanárnő és a férfiak mogorva természete letört. 
Egyedül a mennyiségtant —, mely tárgyat reálisnak tartottam — tudtam. Két osz
tályzatot képzeltem el, vagy jeles, vagy elégtelen. Az érettségin mégis jó jegyet 
kaptam. A fizika ismerete nem volt ördöngös, bár mélyebben sohasem merültem 
el a tanulásában. Már 7-ikes koromban atletizáltam, gyenge fizikumomat erősíteni 
akartam. Pali bátyám már vagy ötödször volt ekkor a párizsi L'Humanité verse
nyen Bécsben, Varsóban, Belgrádban és Bukarestben. Elmentem Miskolcra vasutas
nak, mint futóreménységet, felvettek. 

A sportolást azért említem, mert itt ezzel kapcsolatban történt első balesetem. 
Mint DISZ-tagok vonultunk ki vöröszászlóval a kezünkben az akkor egységesített 
DISZ megünneplésére. Este 6 órakor elkéredzkedtem futóedzésre. De semmi szép 
szó, rábeszélés nem használt, nem engedtek el. Én, mint futóbolond, otthagytam 
a zászlómat és mentem az edzésre. Ezután 1950 szeptemberében búcsút mondtam 
munkahelyemnek és a futásnak. 

Az érettségimmel, úgy képzeltem, irodában lehetek leghasznosabb tagja az or
szágnak. Míg munkába helyeznek, elmentem káposztáért szüleimnek és hogy az 
útiköltség megtérüljön, hoztam 3 mázsát. Észrevettem, hogy ezzel jól lehet keresni, 
megint mentem. Amikor elfogyott a káposzta, jó volt az alma, mák. tarkabab, ku
korica is. Három hónap alatt milliomos lettem. Míg másfél évi vasúti szolgálat 
alatt 1 darab nyúlszőrkalapot vettem, szinte a semmiből 3 hónap alatt 1800 forint 
készpénzem volt és 20 darab új kender- és lenzsákom (kéziszőttes). És ekkor, 1951. 
január 18-án jött a második baleset: a rendőrség engem a sátoraljaújhelyi börtönbe, 
az áruimat — 40 kg mákot, 150 kg kukoricát, 50 kg tarkababot — a terményrak
tárba juttatott. Négy hónap börtön, áruelkobzás, s 1951. május 18-án szabadultam. 

És most jött a harmadik baleset: 1951. július 28-án behívtak katonának, még
pedig országépítő honvédnek. El lehet képzelni, mekkora balesetek voltak ezek 
számomra és főleg kedvesemre, aki velem együtt élte mindezt át 5 évi remény* 
teljes udvarlás alatt. 

Megtanultam dolgozni először igazán. 1953. november 5-én leszereltem, nem 
vágytam irodába penészedni, hanem bányász lettem. Dolgoztam, mint megszoktam 
a katonaságnál. Ügy éreztem, nekem is törődnöm kell a munkafolyamattal, hiszen 
itt még fizetnek is, — mégpedig bőven —, nem úgy, mint a katonaságnál. Most is 
itt vagyok az V-ös telepi lejtősakna falazásánál/' Jó szerencsét! 

Cs. J. 
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MATEMATIKUS MONOLÓG 

keJplcfet Látfo! 

Egy különös reklám 

HOGY MATÉZIS ELŐADÁSON 
MINDENKI FIGYELJEN: 

— Vegyünk fel egy zárt görbét . . . 

Maguknak azért nincs idejük a mate
matikával foglalkozni, mert alacsonyabb 
rendű munkával fecsérlik el idejüket. 
Állítólag délutánokat töltenek el rajzo
lással, de kérem, értsék meg. hogy kü
lönbséget kell tenni egyes tantárgyak 
fontosságában. A rajzolás egy alacso
nyabb rendű munka, pacázgatás és va-
kargatás. Egy paca, két paca, és így el-
pacázgatjuk a délutánt. És én, mint ok
tatási rektorhelyettes, ezeket nem tan
tárgyi sovinizmusból mondom. 

REKTORHELYETTESEK 
A FELVÉTELI VIZSGÁK IDEJÉN 
Terplán: Mondd, Gyuszi, 460 dolgozat 

van. mennyi idő alatt végeztek vele? 
Gáspár: Hát kérlek szépen, mi 2—3 

óra alatt átpasszírozzuk azt a bizonyos 
barna masszát, deugyebár, mindig akad 
közte egy-két cseresznyemag, s ez okozza 
a legtöbb hasfájást. 

GÁSPÁR A VIZSGÁRÓL: Olyan ez 
kérem, mint a kutyaoltás, egyszerre vi
szik a falu kutyáit oltani, aztán vagy 
kibírja, vagy nem. 

* 
(A hallgatók óra előtt svájci sapkát 

dobálnak.) „Kérem, ez egy régi szokás, 
az én egyetemista koromban is csinál
tunk ilyesmit, bevittünk az órára egy 
verebet, cukorspárgát kötöttünk a lábá
ra és hol felengedtük, hol visszahúztuk. 
— De ugyebár maguk komoly, felnőtt 
fiatalemberek, maguknak már legalább 
egy kösz"áli sas kellene. 

* 
A MEGALAPOZATLAN 
ELMÉLETRŐL 
„Amelyik elmélet nincs megalapozva, 

az tudományos babona. Olyan az, mint 
pl. ha valaki bevágja a kezét és pókhá
lót tesz rá. Amennyire az én biológiai 
ismereteim engedik —, ha ráteszi azt a 
piszkos pókhálót és kibírja, akkor csak
ugyan meggyógyul." 

Gáspár magyaráz: 
— Tehát kéremszépen, ahol w kör

frekvenciát, t időt, a í0 pedig időszámí
tásunk kezdetét jelenti. 



Á 

GAZSI-NÓTA (G. 102-ben láttuk). 
13 diák van a vizsgámon, 
Azt gondolják, átmennek a rostámon 
De már látom, semmi sem lesz belőle. 
12-őt kivágok én közüle. 

(Népdal) * 
MATÉZIS ELŐADÁSON a teleírt 

táblára rászállt egy légy. Gáspár prof. 
veszi a szivacsot, odalopakodik, s agyon
nyomja. A hallgatóság felé fordulva 
szűri le a tanulságot: 

— Látják kérem, ennek a légynek is 
a matézis lett a veszte. 

* 
VIZSGÁN 
Tanár: Hát kérem, _talán csak meg 

tudja mondani, hogy ( 0 mennyi? 
Diák: Vo = 00(ü) 
Tanár (hangos derültség közepette): 

Miért? 
Diák: Mert a gyökvonás kétértékű! 

AZ EXPONENCIÁLIS SZAPORULAT 
TÖRVÉNYÉRŐL 
„A természetben minden exponenci

álisan szaporodik, így az influenza-víru
sok is, tekintettel arra, hogy intimebb 
viszony nem jöhet létre köztük." 

(Dr. Gáspár) 

VIZSGÁN 
Gáspár: Mondja, kisasszony, Maga 

mindig így remeg? . . . 
Nem? . . . Akkor nem engedem át. 

EGYIK TUDÓS IS TALÁL valamit, a 
másik is, a legboldogabb az, amelyik a 
végén a Kossuth-díjat találja. 

ARRÓL, HOGY FELTÉTELESEN kon
vergens sorokban a zárójelek nem hagy
hatók el: 

„Ezt is imperativusban fogalmazom 
meg, mert ez jobban hat önökre! Pl.: 
Ne ölj! Ne lopj! Ne csináld!. . . 

Gyula papa 

A BERNOULLI-L'HOSPITAL szabály 
ismételt alkalmazásáról: 

„Adjuk a gyógyszert a betegnek, majd 
csak elpusztul." 

* 
MATEMATIKA VIZSGÁN a hallgató 

nem tudja a cikloisokat. 
Gáspár: Mondja kolléga, maga nem 

szokott „paraméteresen járni"? 
* 

A BESSEL-DIFF. EGYENLETRŐL: 
Ez a diff. egyenlet rendkívül ártatlan

nak néz ki. Van ez így a lányoknál is. 

MÁTRIXOK SZORZÁSÁVAL kapcso
latban: 

„Aki ezt megkérdezi — értelmes em
ber. Ellenkező esetben Magyarországon 
nagyon sok értelmes ember lenne, ami a 
tapasztalatnak ellentmond." 

FORGÁSTESTEK köbtartalmát meg
határozó képlet levezetése során ábra
készítés közben: 

Ilyen Weidling-szerű valami lesz — 
lehet másra is gondolni, de én a Weid-
ling mellett maradok. 

79 



Szép idő volt... 

,,. . . jó idő volt, kár, hogy elmúlt, jaj be 
kár". Száll a dal, kicsit könnyesen, mégis vi
dáman. December óta búcsúzunk. Búcsúzunk a 
katalógusoktól, az előadásoktól, lassan-lassan 
a vizsgáktól is. Egyre gyakrabban dugjuk ösz-
sze fejünket, s emlékezünk. „Mikor mi idejöt
tünk . . . Most már minden más." Mi tudtunk 
csak igazán lelkesedni! Milyen sár volt akkor! 
És milyen szigorúak a vizsgáztatók! .. . Később 
járda épült és sporttelep, s egyetemünk körül 
ligetek kezdeményei nőttek a földből. Jól esik 
nézni, mert a mi munkánk is benne van. Még
sem búcsúzunk. Itt maradunk kezünk munká
jában, kövekben, a futópálya salakjában, a fi
atal fákban. Pedig dé sokszor átkoztuk Du-
dujkát. 

Emlékszel, mikor Gáspár prof. kirúgott? 
Hogyne, hát lehet azt feledni? De átvészeltük 
valahogy . . . S a miskolci lányok! A szőkék, 
barnák, feketék, a csinosak-csintalanok. No, 
ebből jó lesz gyorsan felébredni. Mit válaszolsz 
feleségednek, ha megkérdezi? . . . Pedig te is 
..szabad lovag" voltál még nem is olyan ré
gen. Igen, mi is úgy néztünk végig a közép
iskolás bálok lánykoszorúján, mintha miénk 
lenne minden virága. Ma már legtöbben meg
találtuk az „egyetlen-egyet", s tudjuk, hogy 
eltolódtak a birtokviszonyok. 

Hány vizsga, s hány utóvizsga maradt mö
göttünk az évek múltán? Ki nem vett részt 
közülünk valamelyik tanszék „kongresszu
sán"? Hány „küldött" görnyedt izzadva a pót
zárthelyi feladatok fölé?! Hányszor tartottunk 
vidám-zenés szeánszot a rajzteremben, beadás 
előtt? Ilyen éjszakákon született az ..abszolút 
nyugi" elvek, s születtek a sikeres, vagy kevésbé 
sikeres rajzok. 

. . .Hogy sportoltunk?! Emlékszel, Miki ön-
testével simította el a futópálya göröngyös sa-. 
lakját? S hogy biztattuk csapatunkat a foci
bajnokságon. Szőrös a pisztonnal vezette szur
kolótáborunkat, s csatakiáltásunk, az „ötödév! 
ötödév! mindent bele!" egyre hatalmasabban 
zengett, kolömpoktól kísérve . . . 

Most, amikor már közel állunk a búcsúzás 
napjához, engedjék meg kedves oktatóink, 
hogy megköszönjük azt az áldozatkész mun
kát, mellyel a mi tudásunkat bővítették és 
megnyitották előttünk az utat a felsőbb mű
szaki tudományok elsajátításához. 

A régi. megszokott mindennapi élet emlékké 
vált. Emlék lett, kedves emlék —, melyre már 
csak több-kevesebb jóérzéssel gondolunk visz-
sza, azért mégis mondhatjuk bátran: „szép idő 
v o l t " ' A LEGIFJABB 

GÉPÉSZMÉRNÖKJELÖLTEK 



Az ÉSH (Évf. Stat. Hiv.) előzetes jelentése 

TESTSÚLY. Az évfolyam legnehezebb tagja: Tóth L. (Szőrös) 98 kg 43 g + 3 kg. 
Az évfolyam legkönnyebb tagja: Wagner A. (Ádi) 48 kg (ebéd után). 
FOGYASZTÁS. Kelkáposzta: 1,52 vagon/gyomor. 
Borsópiiré: 1,34 t/gyomor. (Az utóbbi időben kissé csökkent, mert egyre töb

ben utálják.) 
Mócsing: Sok, mert a vágóhidat mindennap takarítják. (Itt meg kell említeni 

Gáspár prof. hozzászólását a problémához: „Nem azért ülnek itt maguk kérem, 
hogy a marhahús elsőéves egyetemi hallgatókká asszimilálódjék.") 

Ha már a fogyasztásnál tartunk, az öt év alatt elfogyasztottunk 5 kollégiumi 
igazgatót, 4 gondnokot és több konyhafőnököt. 

SZERELEM. „A szerelem sötét verem." 
Beleesett: nyakig 10 fő (férjek); derékig 42 fő (vőlegények). 
SPORT. Az utóbbi évek legjobb sportolója: Bradits. 
Teljesítménye: Mésztelep—Egyetemváros (?) 3'42.8" (kergették). 

A miskolci tüzérek 

Sakkozás a katonaságnál 

Egyetemi életünk vicceihez, ugratásaihoz, talán a legtöbb „adatot" a nyári ka
tonai táborozások szolgáltatták. Kezdetben mindig elfelejtettük jelentéskor nevünk 
után mondani, hogy „honvéd". Ilyenkor a tizedes tétován felhördült: „Mi maga? 
Vezérezredes? Altábornagy??? Jaa, honvéd. . ." 

Persze a fegyelmezésnek egészen más eszközei is voltak. Egyszer Cupakkal el
felejtettük fesztelíteni lőfegyverünket, ami ráadásul még nem is volt „elvágólag" 
eltéve. Az ezredügyeletes ellenőrzés során mindjárt kiszúrta, és ez azt eredmé
nyezte, hogy este már a fogdában hajthattuk álomra fejünket, de nem sokáig. Egy 
darabig a mosdót kellett felmosni, majd a do
hányzót, Utána újfent a mosdót és üsmég a do
hányzót, szóval periodikusan, egészen éjfélig. Ez
után kötelező alvás következett, majd reggel is
mét egy kis „sakkozás" a mellékhelyiségekben. 
Reggeli után azonban szabadlábra kerültünk, 
és szabad lábunkkal egész délelőtt gyalogol
tunk . . . 

A másodszori táborozás végén elhatároztuk, 
hogy emlékezetes módon búcsúzunk el a katona
ságtól — egy időre. Irtunk egy romantikus bár
gyú (pardon: tárgyú) operát, amelyet óriási siker
rel adtunk elő. Itt közlöm az opera nagyáriáját, 
a „Trubadúr" közismert dallamára. 

Aila: „Jöjj, ó Rudzsvajom, 
Ellopták elefántom! 
De nagy most az én károm! 
Károm . . . — káromkodnék mostan, 
De hát lány vagyok, mint olyan!" 

Persze, könyvet lehet írni ezekről, de nem 
engedi sem a hely, sem az idő, sem a lustaság. 
Mert mindig az a legjobb vezényszó, hogy: 

„Pihenj! Szerelvényt igazíjj!" 
— Ott tévesztettem el a lépést, 

mikor kiléptem az ágy mögül . . 
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KATALÓGUS TARTÁSAKOR: Az 
esetleges népszaporulatot ne több cédula 
megírásával tessék elérni. Van annak 
más természetes módja is. 

A TERVEZÉSRŐL: Egy gyerekről 
születésekor semmit sem lehet megálla
pítani; hat éves korában még fejreeshet. 
és később is kiderülhet, hogy zseni, de 
egy gyártmány .. . 

* 
A RENTABILITÁSI SZÁMÍTÁS nem 

egy egyszerű kivonás, mert akkor miből 
élne a közgazdász. 

KOOPERÁCIÓ VAN: leginkább vizs
gán és zárthelyik alkalmával. 

* 
A MUNKAHIÁNYRÓL az üzemben: 

Szaladgál az egész üzem össze-vissza, 
mint egy kutya, amelynek nincs eser
nyője. . . 

* 
VIZSGÁN: 
Évfolyamunk doyenje, a népszerű 

„Tanár úr" vizsgázik ipargazdaságtan
ból. Néhány perce feszült csend borul a 
teremre. Susi (jóindulatúan): 

— Nézze, én jó jegyet szeretnék adni 
magának, maga pedig jó jegyet szeretne 
kapni. Ha két ember egyet akar, abból 
nem lesz semmi baj, kivéve, ha az 
egyik nő. 

„Tanár úr" kinn a folyosón (elégtelen 
az indexben): 

— Űgy látszik, a profok sem különbek, 
mint a nők!" . . . 
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János jelenései 

REKONSTRUKCIÓ: olyan ez, mint a 
költözködés a családban; visszük a sub-
lótot, a mosógépet stb. 

Susánszky közgazdász-tudor, a TMK-
ról lévén szó, az elhasználódás mértéké
nek megállapításáról beszélget: 

— A kopásvizsgálat első módja — ké-
remszépen — az energiafelvétel alapján 
történik. . . (rajzol). • 

A DIAGRAM C PONTJÁNÁL jelent
kezik a veszélyes kopás. Meg tetsze
nek engedni egy hasonlatot? 

Mind: Igeeen! 
Susi: Ezt a diagramot — kéremszé-

pen — magyarázhatjuk a házasság alap
ján is. Ugyanis: 

Az I. szakaszban az energiafelvétel 
egyenletes, a fiatalasszonynak nincsenek 
igényei. Ilyenkor, ha a férj megkérdezi: 
„Fiacskám! Nem kellene Neked egy új 
ruha?" — a boldogító válasz így hang
zik: „Á! dehogy kell! Hiszen van elég!" 

A II. szakaszban az energiafelvétel 
még kibírhatóan ugyanaz, de már emel
kedik, az igények burkoltan már jelent
keznek. A férj hazaér, az asszony meg
jegyzi: „Itt volt a Juci! Űj kardigánja 
van!!!" Férj: „Hát csak legyen neki!" 
Feleség: „Csak úgy mondtam . . . " 

A III. szakaszban (ez az üzemnek kb. 
ötödik évében szokott előfordulni, sze
rencsétlenebb esetekben már előbb is) a 
görbe intenzíven emelkedik, feltétlen 
karbantartásra van szükség. Az igényele 
bizony megnőttek. A beszélgetés vala
hogy ilyen. Feleség: „Este nem megyek 
színházba. Nincs egy rongy, amit felve
gyek!" 

Susi: Nos kérem, ez az a C pont, ami
kor tervszerű megelőző karbantartást 
kell beiktatnunk. 



Vilmosságtan 

„Nem jók a hasonlatok, mindig sántí
tanak — még az enyémek is." 

* 
ÉRTÉKELÉS: 
Kérem, az elektrotechnika könnyű 

tárgy, csak a fizika és a mechanika 
könnyebb ennél. 

U. V. MONDÁSOK: 
,,Ha tetszik, ha nem. le kell nyelni a 

békát, mert az hasznos. Én különben is 
szeretem." 

* 
..Ehhez fej nem szükséges, az ellen

kező pólus is elég!" 
* 

„Olajba víz vagy olajba levegő olyan, 
mint koszorús költőnk kifejtette: így se 
volt jó, úgy se volt jó. mindig csak a 
más asszonya volt a jó!" 

* 
Egyenlőtlen terhelésű trafó = öníer-

tőző transzformátor. 
* 

„A trafó és az aszinkron motor ugyan
az, legfeljebb annyi különbség van köz
tük, mint a férfi meg a nő között. Egyik 
forog, a másik nem." 

* 
„Hát kérem, dugdossuk be, amink 

van, hogy ne legyen nagy hiba!" 
* 

„Szóval ez olyan, mint az öszvér, vagy 
a láma. A legcsinosabb nő sem állítja 
fel." 

Egy hang: A dalai lámát sem? 

EGY VILLAMOS 
SZERKENTYŰRŐL 
— Van ennek lógója, mindene . . . 

(Fojtott vigyorgás.) Ha nem leszek rest, 
kirajzolom. Látom, kevés fantáziájuk 
van, az is . . . 

* 
A korszerűségről: Minél korszerűbb 

egy üzem, annál több sarokban esik ke
resztül az ember egy-egy szinkron mo
toron. 

* 
A Lenz-törvényről: Zum strucc pasas! 

* 
„3000 V-os ütéseket kapni, nem tarto

zik a legnagyszerűbb leányálmok közé." 

AZ 1VHEGESZTÉS ÁRAMFORRÁSÁ
RÓL: „Az áram és a mágnestér nem 
szívelik egymást, mint a társbérlők, és 
mivel az erősebb kutya ugat, az ív meg
nyúlik." 

* 
ELSZÓLÁS a sötétre kapcsolás tár

gyalásakor: . . . Nem az első elalváskor 
nyomom be . . . (derültség)... a sal tert . . . 

„Itt van ez a lemezpár. Hogy tökéletes 
legyen a szerelem, bedugjuk ide ezt a 
szigetelőt." 

* 
A PORCELÁN TULAJDONSÁGAI

RÓL: „Ha az ember meg akar nősülni, 
megvizsgálja a leányzó jó s rossz olda
lát, így van ez itt ' is. Meg kell nézni 
mindkét oldalát, mit tud innen, mit tud 
onnan. Rideg, égetéskor zsugorodik, 25 
mm vastagságig minősége egyenletes, 
törött cserepe nem használható. No, ez 
utóbbinál a hasonlat már nem stim
mel." 

* 
Újabb forgatás: A leányzó fekvésén 

egyet fordítani, nem változtat semmit 
. . . a szinkron szempontjából! 
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A „Hadak útján" 

Katonadolog 

. . . Mert ám mi 
katonák is voltunk, s 
még hozzá nem is 
akármilyenek. Ezt ta
lán azok a tisztek 
tudnák a legjobban 
ecsetelni, akiket ve
lünk áldott meg az ég. 

Jó élet volt, any-
nyi szent, egy hóna
pig, mindig úgy emlé
keztem vissza, mint 
arra a verőfényes, 
koraőszi napra, ami
kor a bal alsó hatos 
fogamat húzták ki. 
Amióta az obsitot ki
kaptam, már több íz
ben láttam ilyen hét-
köznapian prózai katona tárgyú filmet, mint például a Svejk, vagy Bum, a katona, 
de mindig lemondóan legyintettem: — Eh. hát ez azután igazán semmi ahhoz ké
pest, amikor én voltam katona. Hja, az én időmben . . . Ez a mai fiatalság, ezek 
a tejfölösszájú ifjoncok, akik ma koptatják egyetemünk nagymultu padjait, el sem 
tudják képzelni, hogy milyen öröm volt, amikor a Roskovits törzs. — akit külön
ben mindig nagyon tiszteltem — hosszas könyörgésemre végre engedékenynek mu
tatkozott és igazán nagylelkűen beleegyezett, hogy kilencedszer súroljam fel a 
WC-t. Rettenés, hogy ezeknek a tiszthelyetteseknek mennyi ideig kell magyarázni, 
hogy a honvédségnél higéniának és rendnek kell lenni. Apropos, — rend! Milyen 
ménkű szívós és kitartó felvilágosító munkába került, amíg hallgatóink végre meg

érttették a tiszthelyet
tesekkel és tisztekkel, 
hogy mi már az egye
temen megszoktuk a 
lefekvés előtt ruháink 
(pardon, felszerelé
sünk) példás rendben 
való lerakását. Foly
ton azt akarták, hogy 
mikor esténként fris
sen és üdén hazaérke
zünk, akkor csak úgy 
dobáljuk le csizmáin
kat az ágy alá, ruhá
inkat pedig az erre a 
célra rendszeresített 
hokkedlire. — No de 
miféle buta és rendet
len szokás ez? — kér
deztük egymástól. Na-

— Irány az étkezde! Szakasz indulj! gyón i r tózhat lak a 

Menetgyakorlat után . 
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-A 

HULLÁMZÓ MOCSARAK TETEJÉN 

— Még szerencse, hogy ilyen nagy 
csizmám van! 

rendtől ezek a tisztek, mert egy alkalom
mal (akkor is borús éjszaka vol t . . . ) a mi 
glédába állított csizmáinkat kidobálták a 
nyitott ablakon. Bizonyára arra számíthat
tak, hogy ha csak úgy találomra és egymás
után dobálják ki őket, akkor biztosan nem 
fognak szépen sorakozni egymás mellett az 
ablak alatt, lenn az udvaron. Nem bírták 
nézni a rendet! Ezt már nem hagyhattuk 
ennyiben. Éjnek idején mezítláb szaladtunk 
le a csizmákért, és amikor felhoztuk, csak-
azértis szépen, rendbe tettük le őket. Majd 
mi megmutatjuk ezeknek a tiszteknek . . . 

A koszt finom volt, tápláló és bőséges, 
sőt, gyakran maradt is, de mi azt is mindig 
megettük, ne mondhassák, hogy nem ízlik 
a főztjük. Bennünket is levezényeltek a 
konyhába dolgozni, összekulcsolt kezekkel 
kérleltek bennünket, hogy főzzünk valami 
jót, de mi kérlelhetetlenül visszautasítot
tuk ezt. Az a kis főzés igazán semmi, el

végezhetik a sorkatonák is, de a mosogatást, ezt igazán nem bízhattuk rájuk. Azt 
magunk végeztük el. Ezt a munkát igazán nem végezheti akárki, ehhez odaadás, 
sőt, szív kell. (Akinek gyenge a szíve, könnyen kaphat szívrohamot azon zsírréteg 
láttán, amit körömmel kell levakarni a kondér faláról.) Volt, amikor nem sikerült, 
akkor egy kicsit segítettünk a csizma sarkával. Azon ugyanis patkó van . . . No, 
de hol vagyon az a szolgálati szabályzat „Belszolgálati utasításában" megírva, hogy 
egy katonának ne legyen edzett gyomra? 

Az ágyúkkal való apró foglalatoskodásainkról külön kötetet lehetne írni. Azt 
az egyet sajnáltam, hogy nem volt módomban a 122-es tarack torkolattüzénél ciga
rettára gyújtanom, pedig ezt elhatároztam még a bevonulás előtt, hogy kipróbá
lom. Azok a csúnya tisztek nem is engedtek lőni a tarackkal, pedig egyik terep
gyakorlaton becéloztunk egy nyulat, és kérve kérleltük a századparancsnokot, hogy 
engedje meg lelőni, de Ö hajthatatlan maradt. Íme van még bürokrácia a hadsereg
ben is, és ezen a bürokrácián múlt, hogy közben a nyúl elszaladt, s kövérre hízott 
a kárörömtől. Sajnos, las
san (azért sajnos, mert 
nagyon lassan) eljött az a 
szomorú nap, amikor le 
kellett szerelni. Hát így 
van ez! Az ember végre 
valahol jól érzi magát, és 
el kell menni. Nehéz volt 
újra cipőt húzni a jó kis 
puha csizma után, de 
mindannyiunkat kemény 
fából faragtak, és vala
hogy kibírtuk. Most pil
lanatnyilag csak azt az 
egyet fájlaljuk, hogy eb
ből az igazán kellemes 
nyaralásból alsóbb éve
seink kimaradtak. Leszereltünk! 

TisítKelyífóiefe/ 
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D. VÉDÉSEN 
Elnök: Mivel hűti a villanymotort? 
Jelölt: Vízzel. 
Elnök (miután kábult megdöbbenésé

ből magához tér): Ember, hát mit csi
nál, ha a menzán forró a leves! 

Jelölt (kínban): Professzor úr kérem, 
én a menzán sohasem kaptam forró le
vest! 

* 
A JELÖLT magyarázza azt a célgépet, 

amit tervezett. 
Az egyik nagy gépgyár igazgatója, 

mint az ÁVB tagja: Nekem nagyon tet
szik ez a gép. Mondja csak, hol kíván 
elhelyezkedni, mint mérnök? 

Jelölt: Barcikán, az erőműben. 
Igazgató: De hiszen, amint látom, 

maga szereti a célgépeket. Ott pedig 
ilyen nincs!? 

Jelölt (magabiztosan): De lakást ad
nak! 

„ANDREJ HERCEG" a leányok álma. 
első és egyetlen soproni randiját beszéli 
meg a kislánnyal, aki csillogó szemmel 
magyarázza: elindul a békától az Alsó-
lőver utcán, befordul balra a Béke útra, 
onnan jobbra a Zrínyi utcába, onnan . . . 
stb. stb. stb. 

Andrej hallgatja, hallgatja a szópata-
kocskát, aztán megszólal: „Túlságosan 
bonyolult, inkább otthon maradok." 

Háború. . . 
NÖI LOGIKA 
Az egyik bálon egy szépreményű kis

lány: 
— És mondja, ha megvédik a diplo

mát — diplomaták lesznek? 

— De többet aztán valóban nem eszem! 
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. . . és béke 

BLÖFF 
Egy lap a bridge-kódexből. Tájékoz

tató fiatal szerelmesek számára. 

A fiú induló erejű lapot jelez, holott 
átértékelve sincs egy fillérje sem. Egy 
treffet mond, ami fogási szándékot je
lez, minden szín alatt, ohne ganir. 

Erre a lány — ha erős 
segítőlapja van — gémin-
vitet ad: 

„Édesgém, elvihetnél a 
moziba." 

Ekkor a fiú persze ben
ne van a pácban. Több 
lehetőség között választ
hat: 

1. Lepasszol és eltűnik 
a balfenéken. 

2. Újraértékeli lapjait, 
hátha talál egy-két forin
tot valamelyik zsebében. 

3. Találkozik színben a 
haverjával, és kölcsönkér 
egy húszast. Ha nincs ta
lálkozó szín, szabad ma
rad. 

4. Elodázó licitet alkal
maz: sétát ajánl kettes 
magasságon. 

a) Ha a lány tovább 
szívóskodik, akkor a fiú 
bemondja a passzt, és ki
marad a gém; 

b) A lány esetleg belemegy a sétába: 
töredékjátékra nyílik kilátás. Igaz, hogy 
a jutalom jóval kisebb, mint gém ese
tén, de ez is valami. A bukás valószí
nűtlen, de nincs kizárva. 

A tanulság: a blöff kétélű fegyver. 

A GÓLYABÁLON SZÓBAKERÜLT 
— Sosem kérdeztem rólad, Pali, ugye. 

te kitűnő vagy? 
— Hát, ami azt illeti, nem egészen. 
— Szóval jeles? 
— Ugyan Piri, honnan gondolod ezt? 
— Onnan Palikám, hogy olyan értel

mesen szoktál nekem magyarázni, ked
ves vagy, egyszóval jó pofa vagy. 

— Értelmesen közlöm veled, hogy nem 
vagyok jeles. 

— Azért nem kell felháborodni. Jó 
nekem a jó is. 

— Jó, jó! Nekem is jó volna. 
— Mi, tán csak nem közepes vagy? 
— Nem, Pirikém, erről szó sincs, kö

zepes nem vagyok. Hanem elégséges va
gyok, sziklaszilárd elégséges és egyúttal 
őszinte is . . . Azt mondták már nekem 
vizsgán is, hogy jó pofa maga, csak azt 
nem, hogy jeles. 

JÉ 

Szélmalomharc 
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Szakestélyeu 

Sörpárbaj 

SZALAGAVATÓ SZAKESTÉLYEN 
TÖRTÉNT 
Egyik hallgató feltűnően sok szendvicset 

evett meg. 
Feláll az egyik kohász: 
— Tisztelt szalagavató szakestély, magas 

praesidium! Az egyik firma lassan megeszi 
előlem a szendvicseket. Kérem felelősségre 
vonását. 

A májordomus felszólítja a firmát, adjon 
magyarázatot. A válasz: 

— Kishúgom szalvétát gyűjt, és nem do
bálhatom el a szendvicseket! 

ATTÖL FÜGGETLENÜL, hogy majd
nem mindenki segédrendőrnek néz bennün
ket, ez már részünkről is megszokott dolog, 
a következő történt. Két évfolyamtársunk 
az egyik szórakozóhelyen kihímzett „Jó 
szerencsét" feliratú szalaggal karján üldö
gél és szemléli az események folyását, ami
kor a szomszéd asztaltól egy kíváncsiságtól 
mutáló hang szólítja meg őket: 

S8 
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— Tessék mondani. Önök a Szerencsi 
Csokoládégyár reklámját hordják karjukon? 

?t 
— Mert ha nem, nem tudom megérteni. 

erre a szalagra miért van felírva, hogy: „Jó 
szerencsit!" 

* 
KÉT KÉKSZALAGOS évfolyamtársunk 

áll a „Diósgyőri Nagy Stadion lelátóján", 
élénk érdeklődéssel kísérve a Diósgyőri 
VTK—Szegedi EAC NB l-es labdarúgó
mérkőzést, és közben a diósgyőri jobbszél
sőről, Ivánról beszélgetnek. Meghallják ezt 
a körülöttük állók, s egymásközt ilyen meg
jegyzéseket tesznek: 

— Biztos valami megfigyelők . . . 
— Csakugyan, valami megfigyelő félék 

lehetnek. 
Mire két barátunk őszinteségük teljes tu

datában biztosítják a körben levőket, hogy 
ez nem igaz. De a következő választ kap
ják. 

— Nekünk mondja.. . — tudjuk mi! Ma
guk az MLSZ-től jöttek megfigyelőnek, 
mert Ivánt akarják jobbszélsőnek az olim
piai válogatottba. 

S akkor a következő vasárnap valóbar. 
Iván volt a válogatott jobbszélső. (N. B. Jól 
is játszott!) 

Hangulat a tetőfokon 

S 
Nem látjuk! 

Nem látjuk! 
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Előszó 

A hivatásos kiadók, valami naiv felfogásból kiindulva, lépten-nyomon elköve
tik azt a hibát, hogy elöl látják el szóval (dumcsival) az Olvasót. Kétszeresen is 
hibáznak ezáltal. Mindenek, előtt nem veszik figyelembe az olvasóközönség azon 
szokását, hogy úgyis a könyv végét nézi meg először. Másodízben súlyosan téved
nek akkor, amikor azt hiszik, hogy az előszótól megnövekszik az olvasási kedv. 
(Persze az sem árt, ha az Olvasó csak a végén jön rá, kiket kell szidnia.) 

Mivel tovább már nem titkolhatjuk, eláruljuk, hogy e mű (Gézahi piramis) 
létrejöttéért elsősorban dr. Petrich Géza felelős. Minden „ékesszólását" latba vetve, 
időt (és munkatársait) nem kímélve, többszöri „hajtóanyag átömlesztéssel" keresz
tül vitte, hogy piramisa még iu. (után) egy-két hónappal elkészüljön. 

Most már elárulhatjuk, hogy főpapjának, dr. Drahos Istvánnak tervei nagyobb-
szabású piramist irányoztak elő, de ő türelmetlenségében (lakáshiányra hivatkozva) 
megelégedet e szerényebb alkotással. Ezért az építmény „szellőztetése" (propagan
dája) technikailag nem a legjobban oldódott meg. Ez éppen nem is baj, mert így a 
rajzok készítésénél celebráló sámánokra: Kesserü Zsoltra. Molnár Ferencre, Pártos 
Lászlóra. Schőn Péterre és Wagner Ádámra is jutott kellő mennyiségű tömjénfüst. 

Külön kell kiemelnünk a nagy látó-pap, Mucs Béla munkásságát, akinek igazi 
érdemeit talán csak rajzban lehetne kifejezni. A „csúesmú" megalkotása dr. Bog
nár Jánosnak (Bűzföld fejedelme) köszönhető. A hibátlan kivitelezést Nagy Miklós 
(MEO-főnök) biztosította. 

A készülő alkotást számos neves szakértő is megtekintette, munkáival és ötle
teivel születését elősegítette, mint Béres Lajos, Farkas Ottóné, Fehér László, dr. 
Geleji Sándor, Gyáni Károly, Herczeg István. Hidasi Károly, Ibos Iván, Korompay 
Györgyi, Kovács Attiláné, Lendvay Pál. Mihályfi Gyula, Nagy Ilona, Obádovich 
Gyula, Péterffy László, Tar Sándor, dr. Zsámboki László. 

A föpalléri tisztet Kovács Gábor „viselte". Feladata a Ludolph-féle számra 
való felügyelés, a magasság és az alapkerület („a nagyságnak megfelelő körülírási 
hossz") megfelelő viszonyban tartása volt. Kőfaragómestereivel (Bradits László, 
Csák László, Csohány Gyula, Dósa Zoltán, Duits József. Gerentsér Imre, Gulyás 
Gábor, Jobbágy Kálmán, Leskó Balázs. Mártonhegyi Ferenc, Pintér Ernő, Szent
péteri Géza, Szöllősi József, Várközi Lajos és Vörös Géza) együtt csak kéttizedes 
(3,14) pontossággal dolgozott. Félő volt uí.. hogy a túl jól „ülő" faragványok eset
leg léghiányt idéznek elő a piramis belső, fáraókat „illető" térségeiben. 

A „választott" nép (V. éves gépész évf.) öt évi sanyargattatása ellenére is hű 
maradt a bibliai tradíciókhoz. Mózeseik: Boros Andor, Kollár László, Lajos Sándor 
vezetésével többször is szökést kíséreltek meg. Eleinte mindenkit odaadó szolgá
latukról igyekeztek biztosítani, de egy bábeli zűrzavarnál többre nem tellett ere
jükből. Miután 40 napig „böjtöltek" a rajztáblák (szigiterv) mellett, megszaggatták 
szakállukat és újra kezdték hordani a „követ", titokban várva csak megszabadu
lásukat és az ígéret földjét (diploma, s főmérnöki állás). 

A fáraómunkások a legkülönbözőbb tájakról kerültek Dudujkániába, az éven
ként tartott „toborzó hadjáratok" jóvoltából. Igazi őshejőfráteszi kevés akadt köz
tük. Ui. közelről ismerve a birodalom szigorú Fáraóit, inkább elvándoroltak. Egy-
egy „rabszolgafelszabadítási" akció alkalmával tömegesen hagyták el a „sameszek" 
is Dudujkániát. Voltak azonban, akik hálásan gondoltak vissza a vért izzasztó 
évekre, és ezen piramis létrehozásánál is újból segítséget nyújtottak, mint Erdélyi 
Ferenc, Fancsali József, Jármay György, Kertész Tibor, Kováts Attila, Makk Attila. 
Mecseki István, Pete-mák. Gusztáv, Salánky József. Szabó Miklós és Vincze Endre. 

Lényegét tekintve, ezen alkotás még csak a negyedik kövét jelzi annak a Húzó-
tüskékből készülő piramisnak, melyet a humor fáraójának, dr. Terplán Zénónak, 
kíván emelni majd a vidám ifjúság. A Szerk. Biz. tagjai büszkék arra, hogy Neki 
nemcsak mint nagyhírű fáraónak lehettek kortársai, hanem, hogy mint embert, 
mint fáradhatatlan munkatársat is ismerhetik. Nélküle aligha emelkednének Du-
dujkániában ilyen piramisok, s az egyéb alkotásokat is ellepte volna a Marakszunk 
sivatag homokja. 

Miskolc, 1960. június. HŰZÖTÜSKE 
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gyűjtőreagens 
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MIÉRT BAJLÓDIK az Ásvány
előkészítő Tanszék a legkülönbö
zőbb vegyszerek beszerzésével és 
kipróbálásával? Felesleges! Itt az 
új univerzál reagens flotáláshoz: a 

S. Ö. R. 
a HT cég jól bevált készítménye. 

Néhány alkalmazási területe az 
előkészítési praxisban: 

habképző reagens 

aktiváló reagens 

BESZEREZHETŐ A SZAKÜZLETEKBEN 

nyomóreagens 
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NE MENJEN geológiai kirándulás 
végett az ország túlsó csücskébe! 

A Il-es szálló szintjein díjmentesen 
tanulmányozhatja a fizikai és kémiai 
minden változatát. 

*%£** as 
Itt folynak fiókvállalatunk, a Csó-

kiszerelő és Falbontó Company kis
mintakísérletei — nagyban. A hely
színen tanulmányozható még a hely
benmaradt mállástermékek felhalmo
zódása és kőzetté válása! 

LÉGSEBESSÉGMÉRÖK hitele
sítését célszerű a 37. Fűszerbolt 
(A épület, magasföldszint) helyi
ségében végezni. 

A természetes légcsatorna három 
nyílása közül kettő állandóan nyitva. 

NE DOBJA EL használt tan
körasztalát! Az Üzemélelmezési 
Vállalat kitűnő kalarábélevest 
készít belőle. 

F és A vitamintartalma vetekszik a 
friss tankörasztaléval. 

BIZTOSÍTSUK bányáinkat TH-
gyűrű helyett HT-gyűrűvel. 

A HT is engedékeny. (Lásd a meg
jelent vicceket.) 
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Miskolc várni arai 
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és Kováts Attila e. ts.; Hátrajz: Fancsali József t. mt.) 

BEVEZETÉS (Írta: Kovács Gábor e. adj. 3. Rajzolta: dr. Drahos István e. adj. 2, 4; 
Mucs Béla bmh. 1; Peternák Gusztáv oki. gm. 1/2) 

I. rész. ŐSKOR (írta: i. sz. 5, 6. Rajzolta: dr. Drahos István e. adj. 4. 6. II) 

II. rész. ÓKOR (írta: Bohus János bmh. 9; Csohány Gyula kmh. 22. 23; dr. Drahos 
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36, 42; Schőn Péter kmh. 47; dr. Zsámboki László könyvt. 37. Fényképezte: 
Lajos Sándor gmh. 52, 53) 

IV. rész. ÜJKOR (írta: Gyáni Károly e. adj. 76; Kovács Gábor e. adj. 66—68; Makk 
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FÜGGELÉK (írta: Lendvay Pál e. adj. VIII/1—2. Rajzolta: dr. Drahos István e. adj. 
VIII/1—2, IX. Fényképezte: Kováts Attila e. ts. IX. A „születési értesítést" 
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Rövidítések: adj. = adjunktus, akad. = akadémikus, bmh. = bányamémökhall-
gató, e. = egyetemi, gmh. = gépészmérnökhallgató, h. gy. = hallgatói gyűjté
sek, i. sz. = pályázatra név nélkül érkezett, kmh = kohómérnökhallgató, 
könyvt. = könyvtáros, oki. = okleveles, oszt. v. = osztályvezető, ts. = tanár
segéd, tszv. = tanszékvezető, t. mt. = tudományos munkatárs, v. = volt. 
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- 1 9 6 0 
"Népsportban" szerepel 
A nagyot győzelme, 
Nalunb. meg a "Túskan1 

Vidul fel az elme. 



W ÚZÓTV5KE 
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Imleket gyújtani csaft meg utoljára 
Elmentünk a híres eszi "golyabálra11 

'GÓlyalanyok' bárján gondjainbűt úztűb 
S kapcsolatainkat szorosabbra -fűztük 

1 9 5 9 -
- 1 9 6 0 

Is eljött a végső búcsúzás estéje, 
Tétován pislákolt bdnyaszlampok fénye 
WajlAvén dtabob szemlesűtve mentek 
Öreg utcáfe bővén vajon mit kerestek.? 
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