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— Miért nem használ egyetemünk egyik adjunktusa arany edényt éjjel? 
— Mert a királyvíz oldja az aranyat... 
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VALAMI BAJ VAN? 

1/b sz. melléklet a Húzótüske 1966-hoz 

ÉV(KÖNYV)NYITÓ 

A ,,Húzótüske" 1-edszer jelenik meg. A l-es szám számrendszerünk rela
tív prímszáma, fontos szerepe volt már az óegyiptomi csillagászatban, ké
sőbb különféle imllási szertartásokban (pl. 7-dik mennyország, hétszentség 
stb.), volt 7 bölcs, 7 vezér, 7 csapás, 7 csoda, 7 szűk esztendő, 7 éves háború, 
7 torony, 7 szilvafa, na és egy idő óta 7 napból áll a hét, végül 7 szigorlat 
kell összesen egy diplománkhoz. 

E 7-edszeri megjelenéskor a ,,Húzótüske" a maga módján adózik e bű
vös számnak. Visszatekintve, felmérve és a jövőt fürkészve számba vette, 
mi tűnt el a mi egyetemünk humort nyújtó életéből, melyek a konstans 
vidámságot csiklandozó anyagok, továbbá mely tárgyak vagy események 
nyújtanak új lehetőséget, hogy a „Húzótüske" feldolgozza őket. 

MAR NINCS: 
1. ,,Tessen mán adni tízfillért!'' 
2. háncsa bá szeretett egyénisége 
3. A régi Pálma 
4. Silling 
5. ..Géza" kisvasút 
6. Uv.-jegy pirosban, lilában (csak feketében) 
7. Motyó kutya 
ÁLLANDÓAN MEGVAN: 
1. UV-domb 
2. Menza 
3. A vektoros mechanika 
4. Császár, Király, Herczeg, . . . Zeus 
5. Kékköpeny 
6. Átmeneti tanterv 
7. Csaba-Grill 

ÜJ: 
1. A II. kerületbe kerültünk 
2. Reform-tanterv 
3. Reform-vizsga 
4. Páternoszter 
5. Silány Kínpad 
6. Sing-Sing a főépületben 
7. Villanyvasutunk fénysorompóval! 

Következzék tehát a ,,Hxlzótüske 1966", amelynek kerete: a miskolci 
Nehézipari Műszaki Egyelem életéből kiragadott egyetlen tanév története 
a humor lombikjában vegyítve! 

Sít venia verbo! Elnézést a szóért! 

MONTESQUIEU: „Sokat kell tanulnunk alihoz, hogy keveset tudjunk" 
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HÜZÓTÜSKÉT 

Műsoron kívüli apróságok 
Szószerinti idézetek 

a szociális segély kérelmekből: 
a másik indokom, hogy fehérjedús 

táplálékra van szükségem . . ." 
,.Kabátot szeretnék venni, de anyagilag 

gyengén állunk, mert szüleim házat építtet
nek bátyámnak . . ." 

Évismétlő vagyok, ezért étkezésem biztosí
tása vagy nehéz, vagy drága. Ezért kérem a 
T i s z t e l t t á r s a s á g o t (sic!), hogy tá
mogassanak." 

„Kérem, vegyék figyelembe kérelmem tár
gyalásánál, hogy menyasszonyom is tanul 
még." 

„Kosztümöt szeretnék venni, de szüleim 
nem tudnak támogatni, mert a jelenleg ná
lunk levő külföldi vendégek mindent felel
nek." „ 

A Sopronból történő költözködés után a lel
tározó brigád felhívja telefonon az Asvány-
előkészítéstani Tanszéket és szapora bocsá
natkérés közepette az alábbiakat kérdezi: „Mi 
az a leltári tárgy, amelynek az első betűje 
„sz", az utolsó „r" és a középsőt nem tudjuk 
elolvasni. Válasz: s z e r . * 

A tüzér tűzben tüzel, 
a tengerész vízben tüzel, 
a tűzoltó a tűzbe vizel, 
és a 4-ik eset: lásd tapolcai fürdőt. 

* 
A gépírónő a gyroskópot gyorskopónak; a 

hospitálni szót hospiálni szónak írta! 

Lehallgatott diákpárbeszéd: 
— Láttad az „Igen"-t? 
— Nem! 
— És a „Nem"-et? 
— Igen! 
— Tetszett? 
— Nemigen! 
Oktató: Legyen szíves ne vigye ki az irato

kat, mert a Tanszék 90%-a itt szokta azokat 
keresni! 

Giziáda: Ugyan Adjunktus Űr, hiszen a Tan
széken nem is vagyunk százan! 

Egyik bányamérnökhallgató esküvőjére szóló 
nyomtatott meghívó kártyáját a tankör feke
te táblájának a közepére helyezte, jelezvén, 
hogy tankörtársait is szeretettel várja. 

Schultz György adjunktus bejőve: ennél na
gyobb gyászkeretet nem is találhatott volna 
hozzá. 

> » \ 

Szele Miska bácsi: 
Levelet kapott a gazd. főig.-tói, közli vele, 

hogy 1957-ben a Rektor, kiváló munkájának 
elismeréseképpen 2000 Ft jutalmat adott, me
lyet takarékbetétkönyvben kívántak átadni. 
Adminisztratív akadályok miatt ezt csak 1965. 
szept. 18-án tudták megküldeni. Közben Szele 
prof. nyugdíjba ment, és most 870,— Ft ka
mattal megnövelve vehette fel az egyetem 
postáján. 

Javaslat: Mindenki nézzen utána, hogy az 
utóbbi évtizedben nem kapott-e jutalmat, 
mert azt kamataival együtt személyesen fel
veheti az egyetem postáján —. ha a párkák 
elég hosszúra szőtték élete fonalát! 

Lévaitól: Katalógus volt az egyik előadáso
mon. Következő óra végén odajön egy lány, 
és azt mondja, igazolni szeretne. „Kérem. 
Nem. is tudom, hol kezdjem — dadog a lány 
—, eljegyzésem volt és azt nem tudom iga
zolni." , 

A Testnevelési Tanszék azóta már nyugdí
jas, népszerű Bálint bácsija olvassa az újsá
got: „A Balaton hal-állománya örvendetesen 
gyarapszik, a parton egyre több a camping." 
Bálint bácsi hosszas gondolkodás után meg
kérdi: „Tessék már mondani, miféle hal az a 
c a m p i n g ! " 

Tudni: képesség és szorgalom kérdése — jól vizsgázni: művészet! 
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SZERKESZTÜNK 

TDÖJARASJELENTÉS EGY EGYETEMI BAL 
ELŐESTÉJÉN: 

A Dudujka felett ma csendes, füstös volt az 
égbolt. Az épületek felett felszálló kornyiká-
lás várható. A Miskolcról beáramló hűvös 
leánytömegek hatására már többfelé erősen 
csapják a szelet. A vérmérséklet várható esti 
középértéke 100° o-kal magasabb lesz a sok évi 
átlagnál. Az alkoholra átszámított vérnyomás 
760 duplamilliméter, erősen emelkedő irány
zatú. Várható időjárás: meghitt, barátságos 
légkör, néhol hajnali ködösség, helyenként 
taccs-képződéssel. A legalacsonyabb éjszakai 
hőmérséklet 10—12 Maiigán fok. 

T a r r Mihály (G 208) hallgató ajánlkozik. 
hogy a Húzótüskébe anyagot hoz. Az egyik 
szerkesztő-oktató a biztonság kedvéért fel 
akarja írni a nevét és kérdi: 

„Tarr két r-rel?" 
Válasz a következő: „Nem! Eggyel . . . azaz 

nem, mégis kettővel . . . illetve nem is tudom, 
de mindegy, hogy hánnyal tetszik írni . . . 
(szünet) . . . Ne tessék haragudni, de az éjjel 
2-ig tanultam . . . " 

A GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR 
KARI TANÁCSÜLÉSÉN TORTÉNT: 

A Dékán megnyitja a kari tanácsülést, kü
lön üdvözli a KISZ új kari képviselőjét, majd 
az Ö nevében is elnézést kér a jelenlevőktől, 
hogy az ülésen kék köpenyben jelent meg. 

Mire a hallgató zavartan megjegyzi: „Bo
csánat, azt hittem, hogy „csak" a békán úr
hoz kell jönnöm." 

Sokan kíváncsiak, hogy egyes egyetemi 
jegyzetek szerzői milyen fogalmazásgátló szert 
"használnak. 

AZ IPARBAN 
Tolnai/ Lajosnak, nemrég végzett gépész

mérnök kollégánknak nagyon gyerekes arca 
volt, és kék köpenyben járt a gyárban. így 
az egyik segédmunkás ipari tanulónak nézte, 
és odaszól neki: 

— Te, öcsi! Gyere segíts, tegyük odébb ezt 
a csövet! 

T. Lajos szó nélkül segített, és mikor el
ment, a munkások felvilágosították társukat, 
ki is ez az öcsi. Mikor T. Lajos visszafelé 
jött, a segédmunkás nagy zavarban odament 
hozzá: 

— Izé, mérnök úr . . . — dadogta. 
— Mi az. talán nem jól fogtam a csövet? 

Morzsácskák 
NA, NA 

Mende Máriával történt meg. elsőéves ko
rában (ma már ts.), hogy tankörtársa {Tóth 
Tamás) füzetét annak tudta nélkül elvitte egy 
zárthelyi előtt. Tamás az ismeretlen tettes el
len legalább felnégyelést helyezett kilátásba 
megtorlásul. Márta másnap szepegve állt Ta
más elé: „Tomikám, ne haragudj, hogy így 
elvittem . . . és most csinálj velem azt. amit 
akarsz." 

* 
SZERVEZÉSTAN 

A freibergi rektorhelyettes Prof. Johannes 
Weissflog mesélte: Egerbe akartunk átmenni 
Miskolcon jártamban Falk professzor úrral, 
és azt mondták, hogy a kocsi a 6-os kollé
gium előtt lesz 3 : 3-kor. Mikor mentünk a 
6-os felé. ott állt egy kocsi egy sofőrrel, és 
én mondtam: „Ugye ez az?" Falk professzor 
úr azt válaszolta: Nem. mert ő minden egye
temi kocsit ismer. Fölmentünk a szobámba 
és vártunk. Hamarosan telefonált dr. Koska 
a Tudományos Osztálytól és közölte Falk pro
fesszor úrral, hogy elnézést kér, de a kocsi 
a városban van. és egy félóra múlva rendel
kezésünkre áll. Én mondtam, hogy lenn van 
egy kocsi: biztos az az. Falk professzor me
gint megnyugtatott, hogy ő minden egyetemi 
kocsit ismer, ez nem az. Félóra múlva ismét 
telefonált dr. Koska, hogy a kocsi már meg
jött, 10 perc múlva ott lesz, erre mi is lassan 
elindultunk. Lent a még mindig ott álló kocsi 
vezetőjétől megkérdeztem kit vár. mire azt 
válaszolta: „Önökre várok, hogy Egerbe me
hessünk." 
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AZ NME SZÍNPADA 

I. SZÍN (Felvételi vizsgán) 
Szereplők: Ádám, Éva, Narrátor, 

Lucifer, Úr-hangja 

N.: Hopsza Tercsi, hopsza Feri! 
Volt egyszer egy felvételi; 
Résztvevői lázban írtak. 
Tollat rágtak, lányok sírtak. 
Padsor szélén két szép gyerek, — 
Szinte lesír róluk: „fejek" — 
Művük már be van fejezve 
Nevük Éva, s Ádám Ede, 
De még messze volt a szünet, 
Álom zárta le szemüket. . . 
(Lucifer megjelenik Tanulmányi 
Osztály képében) 
Egy lény jelent meg hirtelen, 
Inte nékik: 

L.: Gyertek velem! 
Csodát produkálok néktek, 
Megmutatok minden évet. 

N.: Ádi nem megy, Évi húzza. 
É.: Gyere menjünk, sorsunk kulcsa, 

Mit mutatni fog ez egyén . . . 
N.: Nem tudta, hogy mit tesz szegény. 

Évi makacs, Ádi enged. 
Lassan Luciferhez mennek. 

Á.: Vezess öreg. egye fene! 
N.: Ekkor szól az égi zene: 
U.: Ember vigyázz! Vigyázz nagyon! 

Keserűn jössz rá egy napon, 
Hogy tehetséged ehhez nincsen, — 
Jogász vér van ereidben; 
Nem hiszed, de majd belátod, 
Itt csak saját sírod ásod. 

II. SZÍN: 
Szereplők: Á.. É.. L„ R. = rabszolga 

N.: EGYIPTOM-ban sem látni különb 
piramisokat, gúlákat, mint ahová 
először vivé őket Lucifer. 

Gépész sóhaj: „Ha nem kellene annyit 

A háttérben rabszolgának álcázott 
elsőévesek izzadnak egy zárthelyin. 
Korbáccsal rendet tartó felügyelők 
vigyázzák tevékenységüket. Ádám 
mint tanszékvezető, Lucifer mint 
adjunktusa. 

L.: Fenséges Ür, aggódva kérdi néped, 
Mely elvérezni boldog lenne érted, 
Mi az a valami, mi másikat áthat?' 
Azt állítják ők, még ilyent nem is-

láttak. 
R.: Uram segíts! 
É. (mint a rabszolga tankörtársa): 

Hiába kéred azt, 
Ki kínjainknak nem volt részese, 
Ök csak gyártják nehéz terheinket! 
Hogy a példa könnyű? Csak rém

mese! 
Á.: Hölgy! Egy láthatatlan vonás, 

Mit ha láthatóvá teszel, 
Az egész feladat 

birtokában leszel 
Igaz, hogy ezt rejténk jól, 

a mélyekre el, 
Ám azt tanulják meg: 

„Az EGS.-ért izzadni kell!'" 
Húzz zavaró vonást 

rengeteget bele, 
A szomszédét ne nézd, 

sokra nem mész vele,. 
Térben kell látni 

a problémát kérem, 
Az egzaktság fokát 

én az ábrissal mérem. 
R.: Mit tehetek? Nem érthetem! 

Tárgyad — óh Ádám, magas nekem!. 
Uram! összefut minden! 

N.: A rab nagyon levert. . . 
R.: Nem látok! Káprázik szemem! 

Egek! Hol a füzetem? 
(Szeméhez kap ordítva) 

rajzolni — SPINOZÁT olvasnék!" 

•f 

A H - E M B E R TRAGÉDIÁJA 

Egy hang: Tata! Az ENSZ-be ne küldje, 
mert 

Űjra tárgyalják a magyar ügyet! 
:N.: A hang a végén nemcsak szól, ha

nem világít is. Rávilágít a fickónak, 
hogy egy műszaki analfabéta, mire 
az elkeseredésében kiugrik az abla
kon. A zéhá vége felé többen kiug
ranak. Végül csak Ádám, Éva és 
Lucifer maradnak. 

.Á.: Nos! Mi történt? Mind elvérzett? 
Egy sem volt, ki valamit is értett? 
Csak tudnám, hogy végzik el az 

iskolát. 
De vezess, Lucifer! Menjünk innen 

tovább! 

III. SZÍN: 
Szereplők: N., I. D. = I. Demagóg. 

II. D. = II. Demagóg, Á. 

N.: ATHÉN helyett a „Matematika" tan
székre mennek. A folyosókon vizs
gákra várók ácsorognak, várják 
Ádámot, ki épp vizsgázik. 

I. D.: Hülyeség az egész! Soha nem kell, 
A sok képlet, s buta szabály, 

mellyel 
Tömték, s tömik a hallgatók fejét! 

"N. (egy marék rotációt a tömeg közé 
vág). 

I. D.: Nesztek, itt van, éljen vele az, aki
nek ez kell! 

Reggel óta várok! Nem bírom már 
idegekkel. 

II. D.: Hülyét beszélsz! 
Lehet, soha nem számolsz majd 

differenciális hibákat. 
de itt — és csak itt — 

fényesre politúrozzák 
mérnöki intelligenciádat' 

I . D.: Hull az ember, mint a légy. 
Nem bírják a krízist! 

Egymástól kérdik a harmonikus 
analízist. 

Zaklatott nappalok, 
éjjel rém vad álmot látok, 

már falni sem merek, 
csak folyvást integrálok. 

Nép: Ott jő Ádám! Vajh mit végzett? 
Győzött-é? Vagy érte végzet? 

Á.: Sebem nyilát hozom én itt, 
Meg sem várták benn a végit 
Szavaimnak. Rúgtak egyet. 
S nekem végleg befellegzett. 
Minimum egy négyes, ez volt 

szívem álma, 
De belezavartak a differenciálba! 
A nyeregfelület is kiszítta vérem, 
Egy bácsi azt mondta: „Ezt tudni 

kell, kérem!" 
Húzott ferdén jobbra, folytatta 

lefele. 
„Jöjjön el még egyszer fiam, isten 

vele!" 
így ért el engem a hódítói végzet, 
Mivel négy uvém van. halasztok 

egy évet. 

IV. SZÍN: 
Szereplők: N., Á.. L.. T. = Tudós 

N.: FALANSZTER. Rajzok, műszerek, 
az egyes karok igényeinek megfele
lően. 

A.: Mit megnéztünk, érdekes volt. 
Mi volt eddigiek neve? 
Észleltem, bár formájuk más. 
De mindnek egy a lényege. 
Csak nem értem még teljesen 
Végcélját, hol eddig jártunk! 
Mért szükséges e gyötrelem. 
S a helyek, mit eddig láttunk. 

L.: Láttad Ádám, mily sok ember 
Szeretett vön sokat tudni. 
Beláthatod viszont azt is, 
Mérnök elég fele annyi. 
Tajgetoszi szisztémával 
Szűrik meg a nagy tömeget. 
Aki gyenge, vagy korcs. 
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AZ NME 

Az eddig mind kilöketett. 
Ez felső éves falanszter, 
Itt dolgoznak olyan lények, 
Kiknek diplomát adni 
Már népgazdasági érdek. 

A.: Minő nagy, sok tudás kellett. 
Hogy ily szintre eljussanak . . . 
Szeretnék vélük beszélni! 

L.: Jöjj! Itt bütyköl épp egy pasas! 
Á.: Nagy Fej, kérünk, nyilatkozz hát, 

Mivel foglalkozol Te itt? 
T.: Próbálom elsajátítni 

A tudomány mély berkeit. 
Nekem mindent, mi műszaki 
Rendkívül kell tudnom itten, 
Egészében, részletében. 
Akadémikust szinten. 

A.: Mily jó neked! Óh bölcs ember 
Sokat tudhatsz másról, midőn 
Ilyen szinten képzed magad. 

T.: Arra nékem nincsen időm 
Hogy a „mással" foglalkozzam. 
Művészet és irodalom 
Más fakultásra tartozik! 
Nem érdekel, hisz nem szakom. 
Különben is rá sem érnék, 
Végképp leköt tudományom, 
Melyről kapok egy diplomát, 
Ez a helyzet itt, barátom! 

Á.: És mit eddig megtanultál. 
Azt hogyan hasznosíthatod? 
Gondolok itt azon részre, 
Mit az alaptárgyi év adott. 

T.: A tárgyakból levizsgáztam, 
Most már el lehet feledni, 
Annyit azért megjegyeztem, 
Hogy mit, hol kell megkeresni. 
A könyv biztos, meg a halál, 
Hisz nem káptalan a fejünk, 
A szükséges képletekből 
Jó, ha ötöt megjegyezünk. 
Gyakorlati használatra 

Ha jelesre tudod az anyagot, kaphatsz 

SZÍNPADA 

Hidd el! Nem felel meg egy sem, 
Az a kevés, ami majd kell. 
Benne van egy zsebnoteszben. 
Különben is majdan, ha kell 
Az ilyet technikus végzi, 
A mérnöknek kell ugyanis 
Dokumentációt nézni. 

Á.: A terveket fentről adják. 
Mi végrehajtatjuk azt majd 
És ha nem jól hajtják végre. 
Mérgesen verjük az asztalt. 
Mert felelősei vagyunk 
Az ipari termelésnek, 
Attól függően, hogy az hogy — 
Prémcsit kapunk, — vagy tíz évet. 
Ezért aztán olyat, ki fél, 
Köztünk találsz nagyon sokat 
Kik feszt rebegik, hogy „Anyám 
Nem akartam ilyen lovat!" 
De aggodalomra nincsen ok . . . 
Küzdünk, mert hisz szívünk vágyai 
Lenni szép honunknak 
Műszaki intelligenciája. 
Hogy ez hogy fog sikerülni, 
Egyelőre tudja az ég 
És a Tanulmányi Osztály, 
No meg egy jó pár tanszék. 

L. (félre): Haha, úgy hallom, rólam 
van szó, 

Jó lesz gyorsan továbbállni! 
(Ádámhoz): Badarságot mond 

a fickó 
Innen megyünk! Gyere, Ádi! 

ZÁRÓSZÍN: 
Szereplők: Á„ L., Ng. = Népgazdaság

hangja, N. 

N.: Hóval, jéggel borított lelkivilágok. 
Sivárság, amerre járnak. Egy sarok
ban könyveken ülve, magoló szakál
las lény. 

is — ha kettesre tudod, akkor is! 
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A n-EMBER TRAGÉDIÁJA 

: Ki ez, mondd! Csak nem kolléga? 
Ide jutott az, ki nemrég 
Fehér ingben járt órákra 
Mondd Lucifer: ez én lennék? 

: Jól látsz, Ádám! E lény te vagy! 
Diplomádat véd'ni készülsz, 
Csak sajna annyi az anyag, 
Míg átveszed, belekékülsz. 
Diplomaterved nem elég, 
Hogy mérnöknek mondhasd magad, 
Tanuld meg még tételesen, 
A fontosabb szaktárgyakat. 
Talán azért, mert már régen 
Azt fújja egy ósdi nóta, 
..Nálunk rém sok diplomás van, 
De nagyon kevés a fóka!" 
Ugye érted a „rostát" már? 
Szerepe már világos lőn? 
Megállj, Ádám! Jól gondold meg! 
Gondold meg, amíg nem későn! 
Kinek álma más pálya volt, 
Sorsát egyik sem kerüli, 
Itt megélni az tud csak, ki 
Született műszaki zseni. 

N.: Ádám már azon töpizik, hogy el sem 
kezdi az egészet, mikor megszólal a 
népgazdaság hangja. 

Ng.: Kell a mérnök! Ne csüggedj hát! 
Küzdened kell, s bízva bízni! 
Sok bajod lesz. Többek között 
Nem> fogsz a menzán meghízni! 
Pénzed se lesz rengeteg sok! 
Megszokod, hogy álmatlanul 
Rajzolsz végig éjszakákat, 
Míg fejed az asztalra hull! 
Tápászkodj fel ilyenkor és 
Folytasd, ahol abbahagytad, 
Bízzál benne mindenkoron, 
Hogy magadra sosem hagynak. 
Arra jártál, hol egykoron 
Sok ember hagyta ott fogát. 
Hidd el viszont azt, hogy ingyen 
Sehol sem adnak diplomát. 
(Lucifer rángatni kezdi, hogy men
jenek tovább, de erre fölébred, és 
meglepve veszi észre, hogy 

V É G E 
az írásbelinek.) 

ÖrÖDéY£5£K 

7 



HALLGATJUK 

Gáspár prof. elsőévesek első előadásán meg
látja, amint három kolléga áll, mert nincs 
ülőhelyük. 

Gáspár: — Kollégák, maguknak ott nem ju
tott ülőhely? 

Halig.: —?! 
Gáspár: — Itt van három szék. üljenek le. 

szeretném, ha az előadásaimon legalább az 
egyik testrészüket használnák! 

Dr. Diószeghy: A felszabadulás utáni idők
ben annyira rendszertelen volt az elosztás, 
hogy egész Pesten nem kaptam két kg sárga
borsót, pedig nagvon szeretem. 

Hallgató (csak a végét hallja): Professzor 
xir, holnapra tudok szerezni bármilyen meny-
nyiségben. 

Az egyik bányaméréstani előadás előtt, 
ahogy Hoványi prof. belép a terembe, mel
lette egy megriasztott kutya ugrik ki az aj
tón úgy, hogy majdnem elsodorja. Döbbene
tes csend. Majd az előadó: 

„Még szerencse, hogy nem tintázták be. 
TOint mi hallgató korunkban az eleresztett 
cserebogarat!" 

Gáti adjunktus bemondásai: 
1. ,,Amit könnyen be lehet látni, azt körül

ményesen is le lehet vezetni." 
2. „Kühne! Maga nem volt itt szerdán. Tud 

róla? 
3. Van még valami kérdés az órával kap

csolatosan? 
Halig.: Szünet mikor lesz? 

Előadáson zaj van, egy veréb berepült az 
előadóba. Előadó: ,,Mi az. nem láttak még 
verebet? Még ha csendben imádkoznának, 
hogy a fejükre ne csináljon, az hagyján, de 
miért kell kiabálni?" 

H A N G S Z Ó R Ó AZ I. ELŐADÓ
TEREMBEN: 
Már itt sem álhatók nyugodtan!?! 

Hogyan bővíthetnénk 
az előadótermek 
befogadóképességét? 

ár meleg van, 
merek megint 

ERKÖLCSTAN 
G. L. az előadáson la

bor-jegyzőkönyvet má
sol. Bálint prof. figyel
mezteti, majd elveszi 
tőle: 

..Ha valaki nem figyel, 
na jó . . . hát kikapcso
lódik. De ha egész órán 
mást csinál, figyelmez
tetem, akkor is, . . . hát 
kérem . . . Ez hiányzik 
magukból! A munkamo
rál! Bemegy az üzembe 
és munkaidő alatt fusi
zik (felmutatja a papírt) 
• • • í g y ! " 

Egy kicsit hideg van. Most már meleg van. 
Szünetben szólok de nem merek megint 
a fűtőnek . . . szólni! 

Ji 

AZ ELŐADÁSOKAT 

, 8 h 8—12 h 

E. P. beszedett egy katalógust ábrisból, és 
még aznap bement az SZTK-ba és jelentke
zett a szemészeten. A hallgató és az orvos 
között az alábbi párbeszéd zajlott le: 

— Panasza? 
— Korpás a fejem. 
— De kérem, akkor miért a szemészetre 

jött? 
— Azért doktor úr, mert a korpa mindig a 

szemembe hullik. 

DRÖTOS-E VAGY DRÓTNÉLKÜLI? 
Cornides prof.: . . . Ugye ott hátul is hallani 

a hangom? Be akarják ugyan szerelni az erő
sítőt, de én a magam részéről nem szeretném, 
mert kényelmetlen állandóan átlőpkedni a 
drótot! 

Tömeg: Nincs drót! 
Cornides: Nincs!? . . . Hogyan? (Fejéhe: 

kap): Ja! 

GÁSPÁR PROFESSZOR ELŐADÁSÁN 
TÖRTÉNT 

(Elalszik a villany.) ..Lám nem vagyunk a 
világ végén, hiszen New Yorkban sem volt 
villany egy időben.' 

(Egy hallgató felengedi a sötétítő függönyt, 
mire besüt a nap.) 

..Köszönöm, most az istent hívtuk segítsé
gül." 

(A leányok nevetgélnek.) „De jó kedvük 
van, majd érdeklődjék meg a felső éves kol-
légináktól, hogyan szerepeltek a vizsgán, mert 
akkor jön a nagy idegfeszültség, az idegki
merülés, a ,,vonat alá vetem magam", a „ki
ugróm a VII. emeletről", de ez mind rendkí
vül egészségtelen, inkább figyeljenek!" 

Szögmérésről van szó! 
„A honvédségnél használják a vonást, 6000 

vagy 6400 részre osztják a teljesszöget, attól 
függően, ki milyen pontosan akarja lelőni a 
felebarátját." 

„Ezt az egyszerű bizonyítást a jövő félév
ben tanuljuk majd." 

(Egy hang hátidról): ..Srácok! Majd írjátok 
meg nekem!" 

Mikes K. egy ízben édesdeden elaludt az 
előadáson, és ez a tény zajjal járt. Az előadó 

tanár nem tudta mi a zajforrás, és így szólt: 
— Kapcsolják már ki azt a nyomorult ven

tillátort! 

BÁLINT PROF. FEDZSELMEZ 
„Kislány, összeboronálom, aztán majd meg 

fog tudni szabadulni a bajuszától. Fidzseljen! 
Kérem, mentesítsenek minden ilyen fedzsel-
mezési eljárásoktól. Nem azért, mert nincs rá 
időnk, hanem a termelékenység rovására 
meg!" — „Kérem, nagyon edzsszerű rajta
kapni azt, aki csintalankodik. Mindig az. aki 
hátrafordul! Mert kérem, mindennek van egy 
technológiája!" 

— „Lányok! A kutyafáját! Az egyenlőség 
alapján éppen úgy kiröpítem magukat! 

Ércelőfordulásról van szó előadáson. 
Dr. Zambó János prof.: — Aki elmegy 

Recskre, s hoz nekem egy darab enargltot, 
annak odaadom egy havi fizetésemet. 

— Akkor nem kell kérvényeznem szoc. se
gélyt! Heuréka! 

Novak József tv. docens pol. gazd. előadá
son: . . . és az utópisztikus szocializmus be 
akarta vezetni a nő- és vagyonközösséget. 

Hallgató: Hát ezzel kellett volna kezdeni: 

POL. GAZD. ELŐADÁSON 

Mi a nagyfeszültség? — Volt hátán Volt. 
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OKTATÁSI REFORMUNK 
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KÖNNYÍTSÜNK MÉG EGY KICSIT RAJTA! 
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MINDENNAPI KENYERÜNK 

Menzai rímek 
( S z i l á g y i György z s e n g e m ajmo l ása) 

A k o m o r , 
hosszú sor 
áll a menzán , 
vá rván 
jó fa la t ra 
a gyomorba . 
Hébe-hóba 
enyhe illat — 
mi kibal lag 
az a j tón — 
üt i meg az orrod, 
hogy sorsod 
előre lásd, 
s n e vá rd 
a csodát . 

S előre ha ladva , 
szorongva 
m á r i s nézheted — 
képzeted 
a zsenge 
mit k i nem talált — 
a bu rgonyá t , 
me ly forró 
ü n n e p r o n t ó , 
m e r t leves 
és vegyszeres . 
Gyomrod pedig kényes , 
min t az igényes 
bu rgonyabogá ré , 
s hagyod 
zagyod 
moslékba . 

Te á rva lélek 
lélek, 
ezért ké r lek 
ne reméli sokat — 
puha húsoka t — 
a második tó l sem, 
mer t hiszem, 
hogy csalódás vár . 
Habár . 
k i tud ja? 

Az egyik asztalnál , 
a falnál , 
két éhes 
köpenyes , 
t e temes 
előnnyel vezet 
s előre nevet 
mer t jöhet 
a f inom falat. 

S az egyik alak 
már i s forgatja 

fél nap ja fent 
éles kését , 
keresve élét, 
d e nem lelheti , 
me r t a hus i 
n e m enged. 

Szenved a fiú, 
de hiú, 
és k e m é n y . 
Még van r e m é n y ! 
Veszélyt n e m i smerve 
üvöltve 
vágja 
és úgy tűn ik 
nem is hiába. 
Ki ta r tásá t 
s iker ko ronázza : 
egy da r ab levágva. 
Zihálva 
pihen, hogy végre 
vil lájára tűzve 
eméssze. 
De kevés az aka ra t ! 
Ugrik a falat. 
s a balga a lak 
m o h ó n u t ána k a p 
Aztán h a r a p . 
De m i n e k ? ! 
Kába 
tekin te té t lá tva 
hiába 
kapot t 
legott 
a repülő hús u t án 
sután . 
m e r t k e m é n y 
az is. mint ő. 
S a r e m é n y — 
hogy bá r teli gondokka l 
de konkáv pocakka l 
csinálja tervét , 
keservét . 
majd ebéd u tán — 
elszállt, mint a pára , 
de m á r tá rsa 
sem k ü l ö n b ! 
Dühöng . 
forog a szeme, 
n e m ízlik a teve 
füle, mer t bőrös , 
enyhén szőrös. 
i t t-ott poros . 

Alapos 
m u n k á t végzett 
a képzet t 
beduin ipa ros . 

Homokos a süppeteg 
sivatag, azért poros , 
homokos a koros teve 
füle töve, — 
kedves b a r á t o m ! 

Ajánlom. 
nézd meg közelről, 
fejéről valö-e a falat, 
mi t k u t a t mohó szemed — 
ki bambán azt hiszed, 
hogy fa rkán 
vagy kiaszot t 
fagyasztott 
há tu l ja tá ján 
a púp ján 
jobb a falat — 
s örül j . 
ha fülét fogod. 
mer t tudod, hogy tőle 
nem torzul r edőkbe 
hasad, — 
erősödik fogad. 
mely nagy kincs, 
ha n incs összeköt te tésed 
s hiába kéred 
beteg térded 
é rdekében a m e n z á t : 
t a r thas s diétát . 

De ez még n e m volt elég" 
beléd, 
s éppen ezért 
feléd tek in tve vá rom, 
s lá tom. 
hogyan ölöd magad , 
s töröd fogad, 
miközben 
mindenben csalódva, 
megha tódva 
fogyasztod 
a protekciós diós 
m a r a d v á n y á t , hé já t . 

Malac máját , 
fara táját , 
remél té l . 
s bá r megér té l 
Öt évet. 
k e m é n y e t e tájon, 
májon 
nem kooott sokat 
szuvas fogad, 
de éltessen a t uda t : 
hasad lesz még erős, 
redős. 
leszel még te nős ! ! 

Ne szidd a menzá t — ehetsz még rosszabbul is ! 

// 



ESTI MESE 

XLIV. fejezet 
Amikor Dezső az egyetemre került, rádöbbent hirtelen, mennyire szereti is ő 

a kultúrát. Ez a kór már zsenge gyermekkorától kezdve elkísérte: mamája egy
szer elmesélte neki. hogy amikor kétéves volt, és a falujukba jött cirkusz előadá
sát nézték, nem nevetett a bohóc trükkjein és mókáin, hanem elgondolkodva 
figyelte a mutatványt, mintha a belső mondanivalót keresné a sok marhaság mö
gött. Persze, mamája barátnője azt súgta kolléganője fülébe, hogy a gyerek kissé 
nehéz felfogású, azért néz úgy, dehát nyilvánvaló a nők irigységéből fakadó rossz
májúság az értő férfinép körében, nem is fűzünk ehhez semmiféle cáfolatot. Tizen
három éves volt. amikor a kultúra szeretete majdnem kettétörte további pálya
futását: annyira törte magát, hogy az utcán átfutva minél előbb az áhított kiállí
táson lehessen, és ott kedvére átadhassa magát a festmények élvezetének, hogy 
nem vette észre és elütötte futtában özvegy Kórembel Ignácné háztartásbelit és 
két gyerekét, a társaságukban levő 40 kg közért-krumplit pedig az ütközés heves
ségében a svung szétszórta. Mint a sarki rendőr jegyzőkönyvéből kiderül, az ifjú 
az esettel kapcsolatban nem használt illő szavakat, és csak amikor a dolog komoly 
arculatot kezdett ölteni, szedte össze magát, és mesélte el töredelmesen, hová is 
sietett. A rendőr viszont gyanút fogott, mert Dezső a kiállítás felőli oldalról igye
kezett a másikra, és ezért jegyzőkönyvezte az esetet. Dezső később azzal védte 
magát, miszerint a krumpli összeszedegetése közben buzgalmában annyira meg
szédült, hogy nem tudta hirtelen egyértelműen megállapítani, melyik oldalról is jött. 

CXVII. fejezet 
Másodéves volt Dezső e történet idején. Roppant fiatal volt és roppant merész, 

minden alkalmat megragadott, hogy művelődjék, és ráadásul még szép élmény
ében is legyen része. Történt pedig egyszer, hogy az egyetemi moziban a Rocco és 
fivérei című filmet vetítették. Dezső és akkori legkedvesebb barátja úgy döntöt
tek, hogy nekik a helyük az l-esben van. Igen ám. csakhogy a dupla helyár komor 
felhőként lebegett 25-e után három héttel betegségben szenvedő vagyoni helyze
tük felett. A „Fizika" előadásnak 10 perccel négy előtt lett vége. Dezső meg ba
rátja a teremben maradtak, de még mielőtt a portás bejött volna megnézni, ma
radt-e benn valaki, lerohantak a katedrán álló zongorához, és bebújtak a földig 
érő lepellel letakart hangszer alá. Helyzetük kényelmetlen volt és büdös. De nem 
kellett érte fizetni, és benn voltak a moziteremben. :; /, 5" körül már gyülekezni 
kezdett a közönség. Kb. 50-en lehettek benn, a zajból és a csoszogásból ítélve, 
amikor Dezső, félrehúzva a terítőt, kipislantott, szabad-e a levegő, elő lehet-e 
bújni? Vesztükre. A rendszerezett tűzoltó éppen a katedra másik oldalán állva 
még máig sem kiderített okoknál fogva meredten figyelte a zongorát, és ennél
fogva természetesen egyből észrevette a terítő rendellenes mozgását. Dezső riad
tan, fénysebességgel engedte vissza a terítőt, de már késő volt. A tűzoltó szép 
óvatosan odasettenkedett a zongorához, nyugodt mozdulattal félrehúzta a füg
gönyt, gondosan úgy állva, hogy lehetőleg minél többen lássák az esetet, lehajolt, 
majd mutatóujjával hívogató hajlításokat végezvén, vigyorogni kezdett. Dezső ba
rátja mint az őrült, letépve láncát, rohant a másik oldalon a szabadság felé, de 
Dezső sóbálvánnyá meredve csak nézte az ujjat, és se szólni, se gondolkodni nem 
tudott. A tűzoltó csak mosolygott, és nézett. Dezső kimászott. Barátját a szorgos 
jegyszedők éppen visszahozták. Ott álltak egymás mellett, szemben a tombolva 
röhögő közönséggel, és magukban mindketten elhatározták, hogy vesszen a kul
túra, ezentúl a városba mennek bámészkodni, azért nem jár ex cathedra meg
szégyenítés. Az ügynek fegyelmi következménye a vádlottak bűnbánására és a kö
zönség kifejezett szimpátiájára való tekintettel, nem lett. A tűzoltó fontosságá
nak teljes tudatéban ejtette az ügyet. 

Mi a váltóáram? — Hol Volt, hol nem Volt. 
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HAZIFELADAT 

Fizikai tulajdonságai: Könnyű fajsúlyú, rózsaszínű, bódító anyag. Erő-
sebb nyomáson cseppfolyósodik, különben szublimál, azaz illan. Ize szi-
rupszerűen édes, de nagyobb töménységben kesernyés is lehet. Diffúziós 
koefficiense nagy, ezért könnyen terjed. A légkörben normális körűimé- A 
nyék között is mindig jelen van. de koncentrációja tavasszal éri el a s z e r e \ e 
maximumot. 

mint 
Kémiai tulajdonságai: Kémhatása enyhén savanyú, vegyértéke változó. 

Vegyjele ligeti padokon, fákba vésve gyakori. Molekulája heteropoláros, anyag 
ezért legkevesebb két, ellentétes előjelű ion szükséges a képződéséhez. 
Nem stabil módosulat, mivel a kristályszerkezet laza. Néha a molekulát 
több ion, esetleg ionpár alkothatja, ami minden esetben a résztvevő 
ionok potenciális töltésétől függ. A kristályszerkezetbe egy-egy idegen 
ion is beépülhet, ez lehet kation is és anion is, vagy esetleg mind a kettő. 
így jönnek létre a 3-szög (vagy többszög = poligonális) módosulatok. 
Igen ritka esetben előadódhat, hogy azonos előjelű ionpárból jön létre 
a molekula, ami tulajdonképpen egy allotrop módosulat, melyet a régi 
görögök is ismertek. 

Maga a vegyület rendkívül reakcióképes, de mégis sok katalizátorát 
ismerjük, melyek a következők: az alkohol, a virágcsokor, a nyomás és 
a hő. Különösen a két utóbbi érdekes reakciókínetikai szempontból, mert 
a reagáló részecskék rezgését felgyorsítja és az exoterm folyamatot el
tolja az alsó nyíl irányába. A reakció meghatározott idő múlva (általá
ban 9 hónap) g r a v i-metrikusan mérhető, mikor is az ion átmérője (dia
méter) jellegzetesen megnő. Katalizátorként használható még a tánc is, 
mely felületaktivitásánál fogva fejti ki hatását. A legszélesebb körben 
ismert katalizátora a csók, mely jellegzetes légszomjat okoz. 

Speciális tulajdonsága még a fotokémiai negativitás jelensége, amit 
a francia B o r d e i írt le először. Szerinte a reakciót a fotonok megje
lenése gátolja, ugyanis a reagáló anyagi részecskék fény felvillanása ese
tén elillannak a reakciótérből. A szökési sebesség egyenesen arányos a 
fényerősséggel, mely összefüggést numerikusan a Q n szorzat fejez ki. 

A molekula csak megfelelő környezetben stabil. Ha idegen ion lép 
a reakciótérbe, melynek affinitása havi fix-ben kifejezve nagyobb, mint 
a molekulát alkotó egyik komponensé, akkor a másik molekulaalkoíó 
előbb aktiválódik (aktivitási periódus), majd erősebb ionhatás esetén 
komplexképződés jön létre (komplexum periódus), később megindul a 
disszociáció (bomlási periódus), és végül vegyértékeivel az erősebb akti
vitású ion felé fordul (válási periódus). Némely esetben ez a jól nyomon 
követhető periodicitás láncreakciószerűen megismétlődhet. 

Élettani hatása: Kisebb mennyiségben kellemes, enyhe szédelgést okoz, 
néha víziókkal. Pszichés megnyilvánulásaiban a mellébeszélés, fantáziá
lás és fetisizmus. Tágítja az arc vérereit, szűkíti a pénztárcákat. Nagyobb 
mennyiségben tremor, remegés állhat elő a térdek tájékán, és ilyenkor 
a vérbőség is fokozódik, ami károsítja az agy vérellátását és így befolyást 
gyakorol a szellemi állapotra. 

13 



NÖI DOLGOK AZ EGYETEMEN 
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Egyetemi padok 
között 

Mondj, amit 
akarsz, nekem 
a kicsike 
nagyon tetszik! 

Gólyabáli gondok 

T A N S Z É K I ÜGYELET 

Breznicky Jánossal, 1965-
ben végzett kohómérnökkel 
történt. Fémkohászati gya
korlaton belegabalyodott a 
sok vezetékbe és hangos 
megjegyzést tett a szentek 
szaporodásával kapcsolat
ban, amikor elhűlten vette 
észre a háta mögött álló gya
korlatvezető tanársegédnőt. 
Mire így mentegetőzött: 
,,Bocsásson meg, de azt hit
tem, csak a hallgatónőtár
sam áll mögöttem!" 

* 
AZ EGYETEM ES AZ ÉLET 

Kémiai gyak.-on Rupert 
Juditnak a gyak.-vez. inst
rukciót ad: ..Úgy mossa ezt 
a tégelyt kérem, mintha a 
gyermeke feneke lenne!" 

II 

IRODALMI SZÍNPADUNK 

Diák Cyrano 
TANÁR 

Elégtelen . .. 
HALLGATÓ 

Lássa, 
Ez szimplán hangzik .. . így nincsen hatása! 
Mondhatta volna szebben, kis tanár, 
Más-más hangnemből. .. így ni, hallja már: 
Kihívón: „Én nem jönnék így ide! 
Csak indexem küldenem, jelölje be!" 
Érzőn: „Óh, én megértem Önt, 
Remélem látja, mily bánatba dönt." 
Megértőn: „Mindent tudott — csak pechje volt, 
Hogy pont a végét nem lapozta át..." 
Gúnnyal: „Végzett Ön középiskolát? 
Vagy már e tárgyról is hallott talán?" 
Tűnődve: „Mily furcsa jel itt e szám? 
Megfordítva épp egy „V"-t adna tán . .." 
Flegmán: „Szeretném szavát hallani. 
Amint „viszontlátással" elköszön." 
Kérdőn: „Szeptemberben újra jön?" 
Naívul: „Ugye most örül nagyon?" 
Gyöngéden: „Óh. hát van még egy-két alkalom, 
Legföljebb ismétli majd az évet..." 
Rosszallóan: „Barátom! Ily morc képet miért vág? 
Még azt hiszem, haragszik!" 
Precízen: „Mindez azon alapszik. 
Hogy évközben csak keveset tanult. . ." 
Intőn: „Látja, miként kísért a múlt?" 
Tréfásan: „És most mondja meg nekem, 
Hoay elég lesz-e egy — elégtelen?" 
Sajnálkozva: „Miért jött zavarba?" 

Cinkosán: csak azt, szőke vagy barna?" 
Durván: „Türelmem végképp elfogyott 
Hallgatni mafla nyekergéseit!" 
Bölcsen: „Sokat beszél ma félre — itt..." 
Szellemeskedőn: „Hát mondja csak kolléga, 
Hol maradt a zöldségből a — répa?" 

Végül kirúgnak, bárhogyan is fáj, 
Mutatván, nemcsak címzése — tanár... 
Megcsillogtatván pazar szellemét, 
Húszféleképp' is váltva az igét — 
Miként versemben elbeszéltem 
Vizsgázótársaim- zokogó körében. 

De, ha így tett volna, már a kezdőmondat első negyedét 
Gúnyon kacajom vágta volna szét. 
Mert becézhet kreténnek és lehetek szamár, 
Én még hallgató vagyok, de Ön már csak — tanár. 

Ki nálunk az abszolút totozó? — Aki 1-st tippel saját vizsgájára és — beválik! 

ír, 



FOLYTON ÉPÍTKEZÜNK 

Nagy gondban volt az ókor építésze. Valamelyik fáraónak az jutott 
az eszébe, hogy díszsírhelyet építtet magának. A tervek már elkészültek. 
Már fel is vonultak a helyszínre, egy enyhe domb tövébe. Törte a fejét 
az építész, hogy hogyan fognak felkerülni a tonnás kövek 140 méter 
magasra. Feltalálhatná ugyan a toronydarut, de azt már nincs idő meg
várni. Búsan ballagott le a Nilus partjára, hogy bemártsa fejét a folyó 
hűs vizébe. Ott már várta az első kőtömb-szállítmány. Leült az egyik 
kőre és réveteg szemekkel bámult a kis cserjés domb felé. Egyszercsak 
mit látott megjelenni maga előtt? Benn a földben egy piramist, ponto
san olyat, amilyent építeni akart. Mondanom sem kell, pillanatok alatt 
készen lett a terv. Egy nagy lyukat kell ásni a domb tetején, éppen 
akkorát, mint a piramis. Az enyhe lejtőn könnyűszerrel fel lehet majd 
a köveket görgetni, és belökdösni őket a gödörbe. Ott pedig gyerekjáték 
lesz helyrerakni. Utána már csak a dombot kell elhordani, és kész a 
piramis. 

Ügy is lett. A piramis még ma is áll. 

Nagy gondban volt az újkor építésze is. Főépületet kellett építeni, 
négyemeleteset. Igaz, hogy már feltalálták a toronydarut, de a boltban 
csak kétemeleteset lehetett éppen kapni. .Lassan azonban ő is rájött arra, 
hogyan kell a dombra felépíteni a piramist. . . azaz hogy a főépületet. 

Hosszú időn keresztül csak azt láttuk, hogy egy óriási nagy, széles 
árkot ástak mindaddig, amíg talajvízre nem leltek. Ezután sok-sok építő
anyag tűnt el az árokban, amíg nagysokára valami épületféle ki nem 
bújt belőle. Ez is úgy történt, hogy először vastag drótok meredtek az ég 
felé, majd azt gyorsan deszkákkal eltakarták, aztán hosszabb ideig me
gint nem történt semmi. Bizonyos idő után ismét drótok álltak ki, de 
érdekes módon most már valamivel magasabban. I^assan aztán elkészült 
valahogy két emelet, két külön kiemelkedő miacsudával. Ez hónapokon 
át sok szóbeszéd tárgya volt, de aztán megnyugodtak a kedélyek. Hús
boltnak a szalámi, lakatosnak a kulcs, Röltexnek a fonalbaba, a Nehéz
ipari Műszaki Egyetemnek a hasáb és ellenlejtő a cégére. 

Csak azt nem értettük, miért hirdették négyemeletesnek a főépületet, 
amikor már a második emelet után befedték az egészet. Pedig milyen 
epvszerű! Jöttek nagy markoló daruk, meg dömperek és lehordtak az 
árok körül a földet, és egy szép tavaszi reggelen előttünk pompázott 
mind a négy emelet. Kiástak még kettőt! 

Mivel azonban ez az ásás kissé lejjebbre sikerült, mint a Dudujka-
völgy többi része, azt kiegyenlítendő, újabb földhordás vált szükségessé. 

Hála a technikai fejlettségnek, gépesítésnek, íervegyeztetésnek, koope
rációnak, banknak, minisztériumnak, népi ellenőrzésnek... még ma is 
hordják, és hordani fogják mindaddig, amíg a Hejő bal partja a Dudujka 
csúcsával azonos fennsíkká nem válik. 

A Nehézipari Műszaki Egyetem részlete építkezés közben 1966 tavaszán. Megfi
gyeltük, hogy a festőművész alkotta kép — amely egyébként balról a kohászépület 
bütüjét, középen a fentemiitett főépületet, jobbról pedig e rész egyetlen fáját mu
tatja, délről — 5 teljes hónapon át maradt hiteles, azaz felállványozott, embernél
küli és mozdulatlan . . . 

Ha egyedül sétálsz Vele a Hejő-parton — gondolj mindig arra, hogy nem vagy egyedül! 
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ELSŐÉVES TÍPUSOK 

A más városból jött: — Nem valami nagy eresztés ez a Miskolc, még 
állatkertje sincsen. 

A faluról jött: — Mennyi ember, mennyi autóbusz! 
A külföldről jött fiú: — Minden nadjon jó, csak megértenem rendesen 

madzsarul! 
Vegyes iskolából jött fiú: •— Á! Szinte nincs is lány! 
Fiúiskolából jött fiú: — Te, van a tankörömben egy lány . . . 
Vegyes iskolából jött leány: — Ez igen!!! 
Leányiskolából jött leány: — Nahát! 
A tájékozatlan: — Mondd meg, légy szíves, melyik busszal lehet Mis

kolc-Tapolcára menni? 
A tájékozott: — Tudom öregem már az összes miskolci vendéglátóipari 

egység zárási és szünnapi rendjét! 
A pesszimista: — Már megírtam a szüleimnek, hogy szerezzenek egy jó 

állást március l-re . . . 
Az optimista: — Öt év múlva megkapom a diplomámat, és . . . 
A szorgalmas: — Fantasztikus nagy anyagok vannak, sohasem érek 

a végére! 
A lezser: — Ezt is csak normális embereknek találták ki! 
A polihisztornak ötös a matematikai zárthelyije, és még azt is tudja, 

hogy Albert nem a Habsburg főherceg.. . (De kevés van ilyen!) 
Az antipolihisztor összekeveri a konvergenciát a konferenciával, és 

még ő van megsértődve. 
A sportsman: — Azért jöttem az egyetemre, hogy itt megszerezzem az 

első osztályú minősítést! 
Az antisportsman: — Végre egy hely, ahol nem kell tornacipőt felvenni! 
A narrátor: — Harmadéves vagyok . . . (Ezzel kezdi az új leányzóval, 

pedig még csak elsőéves.) 
A kis halkszavú arra a kérdésre, hogy hol van leánykollégium: — Ne 

tessék haragudni, csak elsős vagyok, nem tudom. 
A tanulékony ugyanerre a kérdésre: — Most nincs itt. 
A lelkiismeretes még azt is elfelejti, hogy mikor lehet bemondani 

a negyvenszáz ultimót! 
A sokoldalú két hónap alatt gyors egymásutánban a következő játéko

kat sajátította el: bridge, makaó, rikitiki (ultizni már tudott), gombíoci, 
ingyenutazás, játékok a menzán, stb., stb. . . . 

A szórakozott két hónap múltán deríti ki véletlenül, hogy a nagybátyja 
adjunktus az egyik lényeges tanszéken. 

Az átlagos elsőéves itt: kis gólya; otthon: ifjú sas! 
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A L K A L M A Z O T T T U D O M Á N Y O K 

ü=r. 

•Ábcls 
dojoe^yen^ - dof&sporvk; 

Ki a>- egs.-et nem becsüli — a jelest sem érdemli! 
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ALKALMAZOTT 

Lamiaar'us — 

Acamiausiaav 

turbulens aramA&s 

Fizika, 
TV e^cvencia-rrxeaet. 

TUDOMÁNYOK 

m&g Kanada 

Fizika 
f atomfizika-) 

SrtÁh&jíO-' 
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Ü L Ü N K 

Mivé lesz 
Kedves Elvtársak! 

örülök, hogy az egyetem gazdasági vezetésének kérdése értekezletünkön napi
rendre kerül. Ismeretes Önök előtt, hogy milyen fontos szerepet tölt be egyete
münk életében a gazdasági apparátus, és jó, vagy rossz munkája mennyire befo
lyásolja az egyéb munkáink eredményességét is. Ezért nem tudom, megérteni azt 
a felelőtlenséget, melyet egyes gazdasági vezetők részéről tapasztalok. Egy példátr 
Az új előadóban, melyet államunk nagy anyagi áldozatok árán építtetett, az elő
adói asztalon — egy cserebogarat találtam. Igen kérem, most is ott van, annak 
ellenére, hogy a gondnokságnak már egy hete említettem ezt a problémát. A kér
dés ma sincs megoldva. Joggal kérdem: hol itt a felelősség vezetői vállalásának 
még csak a nyoma is? 

Az a véleményem, hogy amíg ehhez hasonló hibák tömegével találkozunk, 
nem fejlődünk, hanem egy helyben toporgunk! Köszönöm! 

EGY HÉTTEL KÉSŐBB: 

Kedves Elvtársak! 

A KISZ-szervezet egész egyetemi ifjúságunkat átfogja. Régi mulasztást póto
lunk, amikor ezt a kérdést napirendre tűzzük. Az a véleményem, hogy ezen a te
rületen is felelőtlenségekkel találkozhat az ember. Ha az elvtársak lemennek az 
új előadóba, azt fogják tapasztalni, hogy az előadói asztalon egy cserebogár foglal 
helyet. Kérem, én már két hete észrevettem ezt a bogarat. A napokban szóltam 
is az egyik KISZ-titkárnak. hogy csináljanak valamit. Ha az elvtársak azt hiszik, 
hogy csináltak, hát tévednek. Ezt nevezzük mi a KISZ ifjúi lendületének? 

Az a véleményem, hogy amíg ehhez hasonló hibák tömegével találkozunk, 
addig nem fejlődünk, hanem csupán egy helyben toporgunk! Köszönöm elvtársak? 

EGY HÉT MÜLVA: 

Kedves Elvtársak! 

Az egyetemen folyó munka egyik döntő területe a hallgatók tanulmányi tevé
kenysége. Ismeretes Önök előtt, hogy hallgatóink tekintélyes része felelőtlenül 
végzi tanulmányi munkáját. Ez nem csoda, hiszen nap mint nap felelőtlenséget 
lapasztalunk. Például, már három hete cserebogár ücsörög az új előadó asztalán. 
Felelőtlenség ez. elvtársak? Az! Látják ezt mindennap a hallgatók? Látják! 

Az a véleményem, hogy amíg ehhez hasonló hibák tömegével találkozhatunk, 
addig nem fejlődünk, hanem csupán egy helyben toporgunk. Csak ennyit akartam 
mondani, köszönöm! 

EGY HÉT MÜLVA: 

Kedves Elvtársak! 

Oktatóinknak szocialista államunk nyugodt munkakörülményeket biztosít azért, 
hogy oktató-nevelő feladataiknak eleget tegyenek, pedig közel sem olyan rózsás 
a helyzet, mint azt egyesek gondolják. Nem akarok visszaélni az elvtársak türel-
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FELSZÓLALUNK 

a cserebogár? 

mével, ezért csak egy példára hivatkozom. Tudják az elvtársak, hol lehet ilyen
kor cserebogarat látni? Meg fognak lepődni! Az új előadó előadói asztalán talál
ható egy darab! És már négy hete! Én kérem, már két oktatónak is szóltam, hogy 
intézkedjenek, de nem intézkedtek. Hát kérem, mi az ilyen felelőtlenség mellett 
elmegyünk. Pedig az egyik oktató osztályfőnök, a másik párttag! 

Az a véleményem, hogy amíg ehhez hasonló hibák tömegével találkozhatunk,, 
addig nem fejlődünk, csupán egy helyben toporgunk! Köszönöm! 

UJABB EGY HÉT MÚLVA: 

Kedves Elvtársak! 

A tudományos munkával kapcsolatos előterjesztéssel egyetértek. Az a véle
ményem azonban, hogy ezen a téren vannak még feladataink . . . Az elvtársak 
előtt ismeretes, hogy elmélyült tudományos munkát csak olyan környezetben lehet 
végezni, amelyből a legkisebb zavaró momentumot is kikapcsolják. Ehhez kap
csolódik a példám. Tudják az elvtársak, hogy az új előadó előadói asztalán egy 
cserebogár feküdt öt hétig? És tudják az elvtársak, hogy miért nincs már ott? 
Mert én — miután hiába szóltam a gazdasági apparátusnak, hiába szóltam, a KISZ-
nek, az osztályfőnököknek, sőt még a párttagoknak is — magam oldottam meg 
a kérdést. De az ehhez szükséges időt végső soron a tudományos munkámtól lop
tam el! Vannak még a tudományos munkának zavaró momentumai? Vannak!' 
Mondjak még egy példát? Na jó, többet nem mondok! 

De az a véleményem, hogy amíg ehhez hasonló hibák tömegével találkozunk, 
nem fejlődünk, hanem csak egy helyben toporgunk! Köszönöm! 

TÍZ HÓNAP MÚLVA: 

Kedves Elvtársak! 

örülök, hogy a gazdasági vezetés kérdése mai értekezletünkön napirendre ke
rül. Ismeretes Önök előtt, hogy milyen fontos szerepet tölt be egyetemünk életé
ben ez az apparátus, és munkája milyen mértékben befolyásolja az egyetemen 
folyó egyéb munkák eredményességét is. Ezért nem tudom megérteni azt a fele
lőtlenségét, amelyet egyes gazdasági vezetők részéről lépten-nyomon tapasztalok. 
Csak egy példát! A múltkoriban, kb. 1 esztendeje az új előadó asztalán egy csere
bogarat találtam. Annak ellenére, hogy a gondnokságnak is szóltam, többek kö
zött, hogy ezt a problémát oldják meg, nem tettek semmit. Kérem szépen, óriási 
erőfeszítésembe került, hogy ezt a problémát végül is magam oldjam meg. Joggal 
kérdem tehát, hol itt a felelősség vezetői vállalásának még csak a nyoma is? 

A cserebogár . . . halhatatlan! 

Néha azt is értékelik, ha értelmesen bólogatsz — holott fogalmad sincs róla! 
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IDŐNKÉNT DALOLUNK 
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Berecz az új dékánunk. 
Nem régen van minálunk. 
Néhány italt megvizsgált, 
S a sok segéd bepiált. 

Exdékánunk Horváth Zoltán, 
Köszöntsük, hogy éljen soká! 
Vizsgáztatni már ráér. 
S folyik a sok balek-vér. 

Professzorunk Geleji, — 
Nagy tisztelet övezi. 
Kocsiján jön Hatvannál. 
S tanszéke már vigyázzban áll! 

Kiss Ervin professzor lett. . . 
C eleji felnevetett — 
Vele nevet minden száj. 
Két pásztor van, s csak egy nyáj! 

Jók Verő prof érvei; 
Magyar nyelvünk szereti. 
Üj szavakat konstruál, 
Lőrinczével konkurrál 

Szele prof. már veterán, 
Álmélkodunk tudásán. 
Munkássága véget ért, 
Megőrizzük emlékét. 

' y 
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KOHÁSZ PROF.-JAINKRÓL 

Simon prof. a szakestélyen 
Két kupát tart nagy kevélyen. 
Wartburgján a sok plezúr 
Mutatja, hogy árkot gyúr. 

Diószeghy magyaráz: 
,.Mi a generátorgáz? 
Mindenkinek tudni kell" — 
De ő papírról írja fel. . . 

Kimért ember Sulcz papa, 
A tanszéke is patika . . . 
Vezérel és szabályoz, 
S a fejekben teljes káosz! 

Nehéz tárgy a. kémia 
Bognár János tanítja. 
Kopaszodik ő már nagyon, — 
Sok fegyelmi van a Karon! 

Nándori a főöntész 
Tanmesére mindig kész, 
S míg a mesét hallgatod, 
Rajzolja a diagramot. 

KéZdor-féle csiszolat 
Idegesítőleg hat. 
Izgalmas, ha filmet vetít . . . 
..Álarcban a martenzit!" 

Zajkás, Fehér, s Csömöri 
A hallgatót nyüstöli. 
Menzánk viszont nagyon frankó, 
Felel érte Konrád Jankó. 

A SS 
' ÍK-''*>^ sJBÍf-'jJ^a 
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Uv.-sorozat Fémkohászattanból — Vizsgázz többet Horváth prof.-nál mozgalom! 
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TANÁRAINK 
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Vetíteni akarunk előadáson, de az egyik el
sötétítő leszakadva a sarokba van állítva, 
..totál" a fény, az ábrából alig látszik valami. 
Prof.: Kérem, borzasztó ez, hogy egy műszaki 

egyetemen ilyen primitív sötétítő berende
zés van, és még az is használhatatlan. Ez 
nem is előadóterem, legfeljebb egy tszcs-
ben kultúrteremnek felelne meg. 

Egy hang: Annak se nagyon. 
Prof (latolgatva): Na . . ., mondjuk egy rossz 

tszcs-ben még tűrhető lenne! 

IW^í&i 
— Egy jó mérnöknél mindig van csavarhúzó 

és egy pár álkulcs. 
(Na és dugóhúzós bicska nem kell? Szerk. 

Biz.) 

Jegyezzenek, kérem. A könyvben ez 
nincs benne. 

Vaníeö-féle ..intermezzo" előadáson: 
. . . a mérnök az úristen asszisztense . . . 

Dr. Diószeghy Dániel prof.: 
— „Kérem, többször mondtam már. üljenek 

ide előrébb. Nem mozi ez, hogy mindenki 
hátra húzódik." 

* 
Egyik hallgató az első padban nagyokat 

ásít. 
Prof.: Maga miért ásít annyit? 
Hallgató (szótlanul, zavartan ül). 
Prof.: Persze, ugye megint gyorsan kellett 

aludni! 
* * * 

..Nincs ideális gáz. mint ahogy nincs ideális 
feleség sem, vagy féri." 

,.Finom emberek, ha nem értenek valami
vel egyet, azt mondják, almás." 

Bányamérés előadás közben a kapcsoló- és 
tájékozómérésekről van szó. Eközben dr. Ho-
ványi Lehel professzor megjegyzi: Szeretném 
felhívni a figyelmet, hogy a tájékozást ne té
vesszék össze a tájékozódással. Tájékozódni 
nősülés előtt szoktunk. 

Kovács (Csizma): Ez a jelenség a követEe-
zőKéppen működik. 

Dr. Szabó János fizikusi precizitással a köz
lekedés várható fejlődéséről: . . . Már annyi 
izotópot állítunk elő, hogy exportálni is tu
dunk. Persze mire megérkezik, felbomlik. 
Ezen két módon lehet segíteni: gyorsítjuk a 
közlekedést, vagy nagyobb felezési idejű izo
tópot állítanak elő. Az utóbbi lényegesen egy
szerűbb! 
FIZIKÁN 

Ha 200 évvel ezelőtt megkérdezték volna egy 
biológus egyetemi tanártól, lehetséges-e, hogy 
Budapestről 2 óra alatt eljusson Miskolcra, 
azt felelte volna: „Nem lehet, nincs a világon 
olyan gyors postaló!" 

KIS FIZTÖRT. 
Dr. Szabó prof.: Einstein apjának kis üze

me volt, ahol galvánelemeket, dinamókat ké
szítettek. Az p e r i o d i k u s a n hol virág
zott, hol tönkrement. 
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OKÍTANAK 

BÁLINT prof.: 
A magyar iparban a ráhagyás ex has vagy 

prémium kérdése! 

KÖRÜLIRTÁN 
. . . a magyar ipar jelenlegi szerszámozott

sága és készülékezettsége a brekegő állat déli 
pólusánál alacsonyabban van . . . 

• 
NEVELÉSTAN MŰSZAKI MÓDON 

. . . kérem, ha maguk így figyelnek, akkor 
olyan lesz a tudásuk, hogy az iparra fogjuk 
ráfizetni még a nemzet gatya ját is . . . 

MÉGIS SIKERÜL?! 
Kóróriy adj. metall. előadáson: . . . . . ezután 

ebbe a n é g y z e t a l a k ú k ö r b e beír
juk . . ." 

A FIZIKAI MUNKA: 
,.Legyen bármilyen édes az a teher a tér

dünkön, akit tartunk, fizikai értelemben mun
kát mégsem végzünk." 

Dr. Czibere T. prof.: . . . Valamit valamiért: 
Önök elhatározták, hogy mérnöki diplomát 
akarnak. Olyan ez, mint a lóverseny, önök 
haladnak, mi pedig az akadályokat emeljük 
meg. 

Teuan György adj. lebújik a katedra mögé: 
,.Ne féljenek, nem csinálok olyasmit, csak a 
cipőfűzőmet kötöm meg!" 

ELSZÓLÁSOK 
Dr. Lévai doc : (fogazásgeometria helyett) 

. . . fogzásgeometria. 
Szabó ts.: . . . és itt működik az áramkör . . . 

Kardos Lászlótól: Mi a munkavédelem ab
szolút hiánya? — Ha valaki a lőszergyárban 
darun függő teher alatt benzint szálíító tar
goncán ülve autogén pisztollyal gyújt ciga
rettára. 

EGY KIS MOZDULATTANULMÁNY 
. . . a kézmozgások legyenek szimmetriku

sak, mert így könnyebb és célravezetőbb . . . 

HALLGATÓI LÉTSZÁM ALAKULÁS 
Terplán prof. egyszer második órájának 

kezdetén veszi a krétát és felrajzolja, hogy 
szerinte a létszám első óráján így alakult: 

gqp glj I J J . - f ld0 

Na látja! Ugye megmondtam? 

:>: 



SZÜRETELÜNK — GÓLYABÁLOZUNK 

Brehm szerint: ..hosszú lábú . . . madár" (ne lásd Brchm: 
Az állatok világa). 

5 éven aluli gyermekek szerint: aki a kistestvért hozza 
6 éven félül: amivel eddig „etettek". 
Tompa Mihály véleménye: akinek két hazát adott a végzet 

(kis bi-home-ista). 
Népdal szerint: tón fürdőző leányokkal hozza könnyen fél

reérthetetlen összefüggésbe. 
Nálunk: gólyabáli névadó. 

Brehm nem nyilatkozott róla. 
30 éven aluli leánygyermekek: hátha most sikerül . .. 
Lányos anyák: újabb reménysugár. . . 
Lányos apák: 800 Ft-os báliruha. 
Szülők általában: „bekkelés" a magyar éjszakában. 
Lányok általában: meglesz az ,.igazi". 
Ifjak általában: meglesz az „igazi". 

(Az azonos elnevezés más-más fogalmat takar.) 

Két lány (egy ötöd- és egy negyedéves) áll a buszmegállóban. Fiúk jönnek. 
Az egyik lány magabiztosan megkérdi: 

— Elsősök vagytok? 
— Igen és . . . Te? 
— Ééén . . . másodéves. De azért elmegyek a gólyabálotokra! 

Ha nincs pénzed, majd csak jön az ösztöndíjosztás napja — s megadhatod adósságaidat! 

Gólya 

Gólyabál 
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ESZÜNK — TERMINOLOGIZÁLUNK 

Egy-egy fogalmat a különböző szaknyelve!; a legváltozatosabb formában tud
nak visszaadni. Vegyünk egy egyszerű, hétköznapi dolgot, teszem azt a menzai 
levest. Mi hallgatók egy-két szóval tudjuk jellemezni, de nézzük, mit mondanának 
róla az egyes tanszékek. 

Matematikai Tanszék: Több ismeretlenes homogén egyenletrendszer, melynek 
a triviálistól (0) eltérő megoldása nincs. 

Mechanikai technológiai Tanszék: Bimer egyensúlyi rendszer. A folyékony 
fázis egyszerű víz, a szilárd fázis pedig a hagyma, a különböző gyökerek, csont 
és némi lebbencs, vagy csiga-tészta. Mi normalizált állapotban ismerjük. 

Fizikai Tanszék: Anyagi pontoknak olyan rendszere, melyben a nyomás min
den irányban gyengítetlenül terjed. Csak relatíve létezik, más koordinátarendsze
rekből (hallgatók gyomra) nem észlelhető. 

Ábrázoló geometriai Tanszék: A semmi kristálytiszta megnyilatkozása. 
Gépüzemtani Tanszék: Az egyetemista, ha menzán étkezik, olyan, mint a gőz

gép — megél kenyéren és vízen. 
Kémiai Tanszék: Szerves és szervetlen anyagok bizonytalan összetételű keve

réke. A gyomorban lejátszódó folyamat endoterm, ha tehát valaki levessel akar 
jóllakni, előbb egyék meg két csirkét. 

Mechanikai Tanszék: Belsőleg határozatlan szerkezet. 
Atyámisten: Én sem tudom, és nem tudom azt sem, miért engemet szidnak 

miatta. Most pedig hagyjon magamra, ma még meg kell vernem a menzát. 

Menza-ciklus 
A természetben gyakran előfordul, de 

előidézhető mesterségesen is, mócsing, 
hideg ebéd, nincs ebéd stb. által. 

Az ábra egy mesterséges Carnot-
foiyamatot mutat be. A folyamat elvo
natkoztatott, független az előidéző ok
tól. 

Az ebédlőből (1 pont) az I. szakasz 
mentén eljutunk az irodába (2 pont). 
Természetesen a panaszkönyv nincs itt, 
ezért a II. szakasz mentén megnöveke
dett energiával elmegyünk a konyhára 
(3 pont). Innen a főszakácsné tanácsára 
látogatást teszünk a jó nagynénikénk-
nél (4 pont), miközben az energiánk egy 
részét átadjuk a környezetnek. Végül a 
IV. szakasz mentén a kiinduló állapot
ba kerülünk és ott sorbaállunk. 

Bizonyítható, hogy e körfolyamat ha
tásfoka bármely más körfolyamat ha
tásfokánál rosszabb. 

Bizonyítható továbbá, hogy a végzett 
munka független a körfolyamatban 
résztvevő közegtől. 

Nem tartozik szorosan e körfolyama
tok fogálomkörébe, de tárgyalhatjuk, — 
mint e folyamat egyik elfajult formá
ját — azt az esetet, amikor a folyamat 

egyetlen ponttá zsugorodik. Nem me
gyünk sehová, az energiánkat az 1 pont
ban adjuk le. A folyamat eme fajtáját 
nagy durrogás, szikrázás kíséri, ennek 
ellenére a leggyakrabban előforduló for
mája. 

* t 

Hogy oz a_ 
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ZÁRT-

helyin MIRE JÓ A NYELVTUDÁS? 
Mechanika zárthelyi kissé készületle

nül találta Béci barátunkat. A példából 
egy vonásnyit sem oldott meg. A be
adás pillanatában ráírta papírjára: ,.Ich 
weiss nicht!" 

Néhány nap múlva visszakapja papír
ját, egy „Warum?" válasszal és egy 
elégtelennel. 

Geleji prof. kérdezi Geiger (K/502) 
hallgatótól: ..Miért tanul maga olasz 
nyelvet? Talán zenével, vagy művészet
történettel foglalkozik?" 

Geiger: ,.Azt hallottam, hogy ez egy 
könnyű nyelv." 

Geleji: ..Könnyű a kis olasz gyerekek
nek, de nem magának . . ." 

Höppíer-viszkoziméter számolás 
. . . a folyadék viszkozitása az idő 

függvényében változik. Ahogy a golyó 
halad lefelé, úgy múlik az idő, sűrűsö
dik az oldat. A golyó egyszercsak meg
áll . . . / 

VIZSGAÍRÁSBELI UTÁN 

Fizika zéhákból: „ 

... Tehát most felhasználhatom a kon-
tinyújtási t é te l t . . . .' . 

* í W r 

'Ml 

ÁSVÁNYTANBÓL ZÁRTHELYI Hurrá! Egs. 

"fej»-ttH UVD~ÍT 
» £ Í 8 L ^ . J S L A< 

n ^y\ i ^vy 

Az eredménytelen írásbelit nem mindig a szerencsétlen ülésrend okozza! 

;<) 

HELYIZÜNK 

ÉJSZAKA EGY TANSZÉKEN 

- Hová a ménköbe tehették ezek a 
zárthelyi példákat? 

; ^fiCl> 

MÁSNAP: — Lesni, vagy nem lesni, ez itt a kérdés! 

KÍNZÓESZKÖZÖK 

Hüvelykszorító Deres Ólmos ostor 
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ÉVKIHAGYAS 

Í^CtCCíúzu. Ú^l^u^ifcéí^cu a. &a>cuz<2Cf<?-£é> ctüa^á^Uz/ áz*<**^úzt«. 

ÍOVÍ tcócucc 40K. •fu^ítá^o^á^^:uc 'C6&i*-6i (c<*tí<s^(¥etu. &<*<*. /6?éé 4*Utef 

auííl&zcíaAt- kof>&u*<; ^^ffi lcüxA^3f<, ictpe&.í*' keu^^íu^. 15 *cafUf. 

íf(kj<óiu >cc<s^Ctca* Ctc&oclí C&L^H^ ^ iA,u<íf fcastKsÁsa** a^ <z — 

4 - Cu <yiíd-n-ce'-c<í{éeáj>c £cti. 

" 'KISZ javaslat: ' 

Indokait figyelembevéve, valaraint lelkesedését, 
ami azonban igen sok emberi hibával párosul, e-
gyetemi továbbtanulásra alkalmasnak tartjuk. 
Javasoljuk. " 
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KONKUR-

Sokan vádolnak bennünket, mérnökpalántákat azzal, hogy csak műszaki prob
lémákkal foglalkozunk, és így irodalmi műveltségünk, a művészetekben való jár
tasságunk erősen a zérushoz tart. 

Minő tévedés! Mi most bizonyítani fogjuk, hogy: van még Dudujkában líra,, 
romantika! Bebizonyítjuk, hogy a legszörnyűbb megpróbáltatások idején is szület
nek bennünk fennkölt gondolatok. 

Kezdjük talán egy verőfényes nyári nap leírásával: Az ég kék, a fű zöld, 
a madarak csörömpölnek a fákon, s Szigma Szilárd Böketszaznyolcas egyetemi 
hallgató már hajnali fél nyolckor fenn ülepedik a Mechanikai tsz. előcsarnokában-
(kábán). Gyomra mint egy kicsavart szivacs, ideges rángás futkos rajta végig tet
szőleges kis át időközökben, szuggesztív erővel figyeli cipője orrát, térdre hullik, 
majd erőt vesz magán, s panaszosan, de annál nagyobb átéléssel rebegi maga elé: 

A HALÁL PITVARÁBAN . . . (Ady E.) 
Intenem, halál, te tudod, 
Hogy tőlem elmúltak a bálok, 
Lakodalmak és hős murik: 
Pitvarodban ó.llok. 
Gyáván ülök, nem hencegek. 
S ha valaki azt mondja rólam: 
„Üssétek le ezt a kevélyt!" 
Én sóhajtok, jól van. 

..De hírnök jő, s pihegve szól: — „Az egész tankör Király adjunktusnál vizs
gázik. Elsőnek jöjjön be Szigma!" 

Feszültséggel teli másfél óra után a vastag pakondeklifaajtó mögül sejtelme
sen szűrődik ki az adjunktus lágy baritonja: 

ELBOCSÁTÓ, SZÉP ÜZENET (Ady E.) 
Törjön százegyszer százszortört varázs, 
Hát elbocsátlak még egyszer, utolszor. 

De jöttek csak egyre a hősök, a bátrak, vívni a búval, a r-val, s mire a nap 
véres rohamsisakja fáradtan eldobta magát a látóhatár szegélyén, kész volt a tan
kör, s egyforma akarással suttogták az adjunktus felé hálaadó zsolozsmájukat: 

(Arany: A walesi bárdok) 
Levágva népünk ezreit 
Halomba, mint kereszt. 
Hogy sírva tallóz, aki él: 
Király ! Te tetted ezt! 

Szilárd a bánatos, búsan baktat barna babájához, s egyik kezében indexét^ 
másik kezében szerelmét tartva így mélázik: 

(Ady E.: Ruth és Delila) 
Száz alakban, százképpen látlak. 
Látlak Ruthnak és Delilának, 
Látlak mindenkinek .. . 
. . . Látlak életnek és halálnak, 
Tornak, gyásznak, áldásnak, bálnak, 
Látlak mindenkinek. 
Száz alakban, százképpen látlak. 
Látlak Ruthnak és Delilának... 

(de töbönwire csak rútnak!) 
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RALUNK 

Ezután közli, hogy a Mechanikai Tsz.-en történtek után a tankör kollektíven 
gyásztort ül a Csaba Grillben, így nem vesznek részt a tervezett hejőparti sze
relmi színjátékban, ahol a csókok lágy neszét a békák érzéki brekegésén és a 
tücskök vértforraló ciripelésén kívül csak a hallgatók gyomrának tompa kordu-
lásai zavarják meg. Gyöngédlelkű, de fineszes szerelme azonban átlát a szitán, 
s így szűri le a tanulságot: 

(Hollós Korvin: Közös és háztáji) 
Van, ki mikor a közösben már fáradt, 
A háztájit még jól bírja erővel. 
Bezzeg a szerelemnél! Jónehányak 
A háztájiban fáradnak előbb el! 

Este, a gyásszal és borral átitatott tor végső akkordjainál a gyáván megfuta
modni készülőket bajtársaik vigasztalják: — „Ne búslakodj, pajtás, ha le is kés-
sük az utolsó buszt, van még: 

KOCSIÚT AZ ÉJSZAKÁBAN (Ady E.) 
Milyen csonka ma a hold 
Az éj milyen sivatag, néma . .. 
Milyen szomorú vagyok én ma ... 

Mások meg így töprengenek az árokparton: „Hej, az a perdületes pé lda! . . . 
Még most sem tudom, hogy: hány . . . hány . . . h á n y . . . ' ' 

De másnap reggel üresen tátong a brieftaschni, meg, kell hát ereszteni egy 
rendkívüli szociális segélyre való kárelmet. Szilárdunk is előveszi a kérdőívet, s 
kitölti az indokolás rovatát: 

TISZTA SZÍVVEL (József A.) 
Nincsen apám. se anyám, 
Se istenem, se hazám, 
Se bölcsőm, se szemfedőm, 
Se csókom, se szeretöm. 
Harmadnapja nem eszek, 
Se sokat, se keveset. 

Persze, a kérelmet véleményeztetni is kell. A Dékán valahogy így vélekedik: 
Mit ugattok, mit haraptok engemet, hitvány ebek? (Petőfi) 
Torkotokra, hogy megfúltok, oly kemény koncot vetek! 

A KISZ-bizottság véleménye: 
Én még egész kisfiú vagyok, (Gyermekvers) 
Sokat bizony nem mondhatok. 

Sajnos, nemcsak a haladó selmeci, soproni hagyományokat vettük át, de az 
ügyek elintézésében is elég „hagyománytisztelők" vagyunk, így sokáig semmi vá
lasz. Szilárd benyújt egy sürgető levelet: 

Meghaltál-e, vagy a kezedet (Petőfi: Arany Jánoshoz) 
görcs bántja, imádott Jankóm, 
vagy feledéd végképp, hogy 
létezem én is? 

Friss adminisztráció, gyors ügyintézés, s röpke két és fél hét múlva megszüle
tik a Tanulmányi Osztály szociális bizottságának határozata: 

Korgó gyomrú magyar paraszt, (Ady: A grófi szérűn) 
Hát mi vagyok én neked!? 
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TANULMÁNYT KÉSZÍTÜNK 

Lyukasztást mérés elölmetszéssel és csigasorral 
Első teendőnk a működésünk helyének megtekintése: A nagy fontosság miatt 

nagyon gondosan kell a munkálatokat megejteni. Első feladatunknak tekintsük 
a terepviszonyok alakulásának szemrevételezését. Itt ügyelnünk keli a dombok, 
hegyek, üregek elhelyezkedésére. Legmegfelelőbb, ha elöl fönn merész csúcsok, 
kiemelkedések vannak, alul hátul keményen legömbölyödő a térszín. A közbenső 
részen csekély legyen a szintkülönbség, növényzete hamvas és bársonyos, mert ez 
az eredményt nagyban befolyásolja időben is, minőségben is. 

A munkát külső zaj. forgalmas út, kíváncsiskodó emberek stb. ne zavarják. 
Ha mindezen követelmény biztosítva van, megtervezzük a munka menetét, 

a felhasznált műszereket, a korrekciók számát és fajtáját, végül pedig a kiértéke
lés módját. 

A feladat megoldása közben alkalmazott műszerek: Elsősorban körültekintően 
kell kiválasztani a Fassing—Süss műszerek közül azt, amelyik a célnak legjobban 
megfelel. Az én ajánlatom alapján legcélszerűbb a 12—15 perces, gyorsan felállít
ható, két teleobjektíves, kényszer nélkül központosítható műszer. A cső hossza 
legcélszerűbben 15—20 cm között, a nagyítása pedig 6—7 között mozogjon. Szük
séges még léc, karó (ezek a felállításnál), olykor műszertok, ernyő, tokospózna. 
A mérést 3—4 fordulóban közel félórás különbséggel végezzük. Kivételt képeznek 
•a három- és sokszegelések. Itt a sorozatmunka miatt elegendő két forduló is na
ponta. Mert arra is ügyelnünk kell, hogy a műszerrel több év után is biztonságo-
.san fel lehessen állni. Sajnos itt a két távcsőfekvésben való mérés konstrukciós 
hiányosságok miatt nem eszközölhető. Viszont egy távcsőfekvéssel is elérhető 
ilyen eredmény, többszöri utánméréssel. 

Ezek után röviden ismertetném a munka menetét: Kivonulunk a munkahelyre. 
Útközben csigázással megtehetjük a kezdő lépéseket a műszer felállítására, hogy 
a színhelyen ne kelljen ilyen improduktív munkára az időt pazarolni. így azonnal 
belefeküdhetünk a munkába. Az első fordulóval rendszerint gyorsan elkészülünk. 
Munka közben ügyelnünk kell légrezgésre, mert ez könnyen az eredményesség 
rovására mehet. Ilyen esetben még egy utánmérést eszközlünk önmagunk meg
nyugtatására még abban az esetben is, ha a térszín kezdeti akadályokkal nehezíti 
munkánkat. Ezek után a lecsigázás automatikusan megy végbe. 

A munka kiértékelése otthon történik meg. Eredményesnek tekinthető, ha a 
térszínen hónapokban mért időintervallumokban a szokásoshoz képest elváltozá
sok nem észlelhetők, sem regresszív, sem orogenetív értelemben. 

Mivel hibátlan csak egy mérő lehet, ezért mérési korrekciókat is kell alkal
maznunk. Először is hibalehetőség adódik abból, hogy nem tudunk az adott szel
vénybőséghez megfelelő műszerrel szolgálni. A következő esetek lehetségesek: 
1. A lemérendő szelvényméret nagyobb a szokásosnál és nem tudunk ebből kifo

lyólag alkalmas műszert Találni. Ez a probléma könnyen megoldható timsó-
bányában, vagy olyan helyen, ahol nagyítót találunk a közelben. 

2. A szelvénymérethez viszonyítva a műszerméretek nagyok (távcső hossza és vas
tagsága). Ilyen esetben használunk diafragmát a távcsövön. 

3. A látómező bepárásodása okozza a legtöbb komplikációt. Ez esetben a lecsapó
dott párát ki kell kaparni amilyen gyorsan csak lehet, viszont ha ez nem járt 
sikerrel, föltétlenül elölmctszésre van szükség. Ennek elmulasztása komoly 
anyagi károkkal járhat. Nem is beszélve arról, hogy ilyen esetben a térszín 
egyenetlenné válik, orogenetikus mozgások a további munkálkodást lehetetlenné 
teszik. 

A soknapos szakáll oka — a borotválkozás műtétére nem kapható orvosi igazolás. 

VI 

PUSKÁZUNK 

(±kr^ im^^sm, 

A puskázás mint ténykedés, bődítő regi eredetű. Klasszikus és modern értel
mezése viszont ellentétes lényeget tár föl. Régen a népnyírás eszköze volt, ma 
pedig azt akarja megakadályozni. 

A modern, korszerű puskázásról egy-két .szol. 
Vezérelv: Egy rossz, elavult módszer éppoly káros, mint az abszolút ismeret

hiány, ugyanis mindkettőt azonosan honorálják. 
Szempontok: 
A tanár is lát! — És akkor is észrevehet, ha mást vizsgáztál. 
Az ablak tükröz! — Ha a vizsgáztató azzal szemben ül. elveszett ember vagy. 
..Csalit'' kitenni! — Egy üres papír, vagy telefirkált vonalzó, hogy ártatlan 

mi voltunkról meggyőződhessen. 
Maradandó nyomot ne hagyj! 
Zörgő papírra ne írj puskát! — Vagy ha más nincs, puskázás közben recseg

tesd a széked. 
1:1-ben puskáról írt tételt tanuld meg jól még a helyeden, hogy imponáló 

módon adhasd elő, és tudd. mit-mi jelent? 
Amiről fogalmad sincs, azt úgy kezeld, mintha kiskorodban ezt gügyögted 

volna ámen helyett az esti imánál. 
Puskáról írt nehezebb képleteknél bátran kérdezd meg. hogy . a levezetési 

nem kell fölírni?" Biztos nem kell! 
Csak akkor puskázz, ha semmit nem tudsz, tehát csak láncaidat vesztheted. 
Ha észrevettek, azonnal vidd oda a puskát, mert ha érte jön a tanár, ráfizet 

a melletted üiő is! . . . . . 
Nagyobb anyagrészekhez csinálj tartalomjegyzéket. így nem kell a kikeresés

sel bíbelődni! . , , , , • , •• u- i 
Semmihez ne ragaszkodj, meri lehet, hogy rosszul másoltad ki a könyvből, 

vagy jegyzetből! 
'Ha két válasz között választanod kell. valamelyikről "legalább kétféleképp bizo

nyítsd be. hosv ió. és mondd a másikat! 
Ajánlatos a puskát iöbb példányban elkészíteni, meri ha szera:.csed van, meg 

is tanulhatod közben!!! Eszméket nem lehet puskával lövöldözni — ezért nincs írásbeli „Filozófiá"-ból? 
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BETEGSZOBÁBAN 

Alattomosan, kertek alól jött a kór. Először csak köhögtem. Aztán náthás let
tem. Napi zsebkendő-szükségletem óráról órára nőtt. Másnap gyors egymásután
ban elvesztettem két dolgot. Először mindentől függetlenül — a zsebkésemet, aztán 
a hangomat (a köhögéstől), végül — mindezek miatt — derűs optimizmusomat. 
Az orvos azonnali hatállyal bezavart a betegszobába. Kiderült ugyanis, hogy bron-
chitis és miegymásom van. Már hallottam az angyalok énekét. Baljós gondolatok 
közepette aludtam el. 

Álmomban szörnyű ideák rohantak meg. Meghaltam. Sirattak hozzátartozóim, 
szobatársaim, a menza alkalmazottai, az autobviszkalauzok szakszervezete és nem 
utolsó sorban azok, akiknek kisebb-nagyobb összeggel tartoztam. Az „A Mi Egye
temünk" gyászjelentést közölt. 

Végrendeletemben a szakkönyveimet és jegyzeteimet a megfelelő tanszékeknek 
hagyományoztam egy később létesítendő „Elhulltak maradéka" legeslegújabbkori 
múzeum javára. Rajzfelszerelésemet — hisz felét már úgyis ők csórták el —szoba
társaim kapták. A ruhaneműt hitelezőim vigyék, hátha kapnak érte valamit a Za-
ciban. Az ágyam feletti sexbombákat az utódom élvezze teljes egészségben, de 
vigyázzon, mert kijár a rugózat. Végül lejárt mozi-, busz- és meccs jegyemen a 
Honvéd-drukkerok osztozzanak. Miután ily módon elintéztem utolsó földi felada
tomat, egy Voszhod mitfahrerként felmentem az égbe. A mennyország főbejára
tánál már több egyetemista várakozott bebocsátásra. Végre sok kopogtatásra Péter 
kinyitotta a kaput és kérte az igazolványokat. Amikor a foglalkozás rovatban 
meglátta, hogy egy. halig., mérgesen a pokolba küldött minket. Ám, ahogy ron
gyos köpenyben megismert engem, utánamszólt: 

—> A miskolciak mindig bejöhetnek, a mennyországi műszaki gárdának nagy 
szüksége van munkabíró rajzolókra. Különben is — nézett végig sajnálkozva —, 
rádfér egy kis pihenés, édes fiam! 

Hogy milyen is belülről a mennyország, arról sajnos nem tudok beszámolni, 
mert felébredtem. — És mi lesz a szerdai matematika zárthelyivel? — hasított 
belém a lelkiismeret. Erre megint elaludtam. Ezután már rémes összevisszaságban 
csak legkisebb közös többszörössel, szummával és integrállal álmodtam. 

Reggel már úgy ébredtem, mint aki egész éjjel rajzolt. Változatlanul a halál
madár csapkodását éreztem magam körül. Marékszámra ettem a pirulákat, — nem 
hittem, hogy még egyszer teljes értékű harcos lehetek. Többen azzal vigasztaltak, 
hogy csak túlozok, hogy a férfiak nyavalygósak, egy kis átlaginfluenza az egész, 
és biztattak, hogy túl fogom élni. És hála az orvostudomány mai állásának, vala
mint a tavasz közeledtének, a gyógyulás lassú útjára léptem. Nemsokára megtalál
tam elveszett dolgaimat, amik közül különösen a hangomnak örültem. Megmene
kültem? Egyúttal megesküdtem, hogy nem szidom többet a menzát, véletlenül sem 
lógok a közlekedési eszközökön, és eljárok légó előadásra is. 

Miután minden kétséget kizáróan bebizonyosodott, hogy életben maradtam, 
mérleget csináltam a betegszobán töltött szép napokról. Megtanultam kanállal enni 
a rántott halat (ui. több volt a beteg, mint az evőeszköz), bepótoltam két elmaradt 
előadási jegyzetemet, úgyszintén pótoltam vizsgaidőszakról maradt alvásrestanciá
mat, és mindezekért olyan orvosi igazolást kaptam, amely vetekszik a legtökéle
tesebb hamisítványokkal is. 

A legközelebbi influenza-járványnál automatice megyek a betegszobába. Nincs 
is jobb annál! Csak beteg ne legyek. 

Vizsgáztató: „Megmondja vagy m e g b u k i k ? " — I lyenkor a jánla tos m e g m o n d a n i neki . . . 
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REFORMÁLUNK 

A gyakorlaton a hallgatók szulfátmeg
határozást végeznek báriumszulfát alak
jában gravimetriásán. Az egyik hallga
tónak már kész a két párhuzamos pró
bája. Egyszercsak kiveszi az egyik pró
bából az üvegbotot, lerázza és átteszi a 
másikba. Ugyanezt megcsinálja a másik 
üvegbottal is. A laboráns rászól: 

„Mit csinál, nem szabad az üvegboto
kat cserélgetni!" 

A hallgató felháborodottan: ..Miért 
nem, hisz mind a kettő az enyém."' 

Csak egy kicsit tartsatok ki! 
Hozzák már az új pajzsot! 

REFORM: CSAK A NEHEZEN 
ÉRTHETŐ ANYAGRÉSZT KELL 
ELŐADNI 

Dr. Szabó János fizika-prof.: Ballisz
tikus pálya , , . hm . . . nem voltam ka
tona, ezt nem vesszük! 

SCHUMMEL 
— Miért lóg maga a technológia órá

ról? 
— Nekem öntödei társadalmi szerző

désem van és sosem fogok hengerléssel 
foglalkozni. 

— És öntészetre jár legalább? 
— Nem Ezt a szakmát ui. utálom. 

OTTÓ DER GROSSE asszisztens a 
legújabb reform rendeletvégrehajtásá-
ról: . . . m e r t feltalálták a gömbrevág
ható menetet, nekünk meg anyát kell 
hozzá csinálni! 

Gyak. vez.: Hogyan szerkeszti meg 
egy egyenes és egy sík döféspontját? 

Halig.: „Szelőegyenes segítségével" — 
és ezzel húz a táblán két egyenesnek 
nem mondható vonalat. 

Gyak. vez.: De hiszen ezek egyik kép
ben sem esnek egybe! 

Halig: Dehogynem, ha a táblát felül
ről nézem, a tábla síkja élben látszik, és 
így a két egyenes fedi egymást. 
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PRAKTIZÁLUNK 

MAJOROS ADJUNKTUSSÁGOK: 
„ . . . A változást csak a változás okoz

hatta . . . " 
,,A következőkben megvizsgáljuk, ho

gyan viselkednek a különböző meny-
nyiségek és fogalmak a szigetelőkben, 
E' H, ~B ..." 

Deme Dezső nyelvi lektor a névmá
sok fajtáit igyekszik összegyűjtetni az 
egyik bányász tankörrel. Mikor látta, 
hogy a csoport többet nem tud, felszó
lítja B. I.-t, és így igyekszik rávezetni a 
hiányzó névmásra: „Na, hát mi megy vé
gig az erőművünk mögött itt a domb
oldalon?!" 

— Sín! 
— Na látják! Miután „sín"-névmás 

még nincs, ezért hívjuk „v o n a t-kozó" 
névmásnak. „ 

A zsebredugott kezű Purinszky Lajost 
meglátta Péter adj. a kémiai gyak.-on. 
Rászólt: „Engedje már el!". Mire Ő: 
„Inkább a számba teszem!" — és rá
gyújtott egy cigarettára. 

AZ ÖRA EGYIK DEFINÍCIÓJA 
(Szabó J. szerint): 

„Olyan rugós szerkezet, amely meg 
határozott időközönként kettyen." 

Miké János adj.: „Régen kérem az a 
parasztfiú nem juthatott a tehén fará
tól feljebb. ..!" * 

FIRTKÓ fizikohász MONDÁSAI 
„Ha az atomot magárahagyjuk, azaz 

nem birizgáljuk, nem gerjed és nem su
gároz." 

Gyak.-on a hallgatóság egyszer szíve
sen végzi a mérést. Erre jegyezte meg: 
„Látják kérem, a tanszéki fizikus olyan, 
mint a cirkuszi bohóc, örül, ha tapsol
nak neki!" * 

A kémia gyakorlatot a vezető oktató 
a kristályok méreteivel kapcsolatban 
megjegyzi: „Kérem szépen, laboratóri
umban még nem állított elő józan ve
gyész 3,5 cm hosszúságúnál nagyobb gá-
lickristályt. Hallgató koromban nekem 
is csak egyszer sikerült." 

Gyárlátogatás Egerben 
— Érdekes, mennyi itt az iker!?! 

KISEGÍTŐ KÉRDÉS 
A TEHETETLENSÉGBŐL 

— Nos, nem megy? Hát ide figyeljen, 
Zsuzsa! Miért mozdulnak az utasok elő
re, amikor a busz megáll? 

— Hát... hát azért, mert csak az első 
ajtón van leszállás ... 

Elmélet gyakorlat 

mc 
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SAJÁT 

Szereplők: RIPORTER; VIZSGÁZTATÓ; HÉDIKÉ A MENZÁRÓL 

R.: Kedves nézőink. Bizonyára Önöknek is feltűnt, hogy újságjainkban nemcsak 
panaszok olvashatók, hanem dicséretek is. Egyre gyakrabban. Némely olvasó 
kötelességének érzi, hogy a sajtó nyilvánosságát felhasználva név szerint is 
megdicsérjen valakit, és többnyire olyasmiért, amiért tulajdonképpen nem is 
jár dicséret, mert egészen természetes és magától értetődő. Pl. megdicsérik 
a kávéfőzőt, mert kávét is főzött a kávéba; vagy megdicsérik a pénztárost, 
mert pontosan annyit adott vissza, amennyi visszajárt; vagy a melegvíz-szol
gáltató csoportot, mert melegvizet szolgáltat a diákotthonainkba; továbbá ez
úton is hálás köszönetet mondanak az orvosnak, aki hívásra házhoz jött, és 
injekciót adott a lázas betegnek stb. A dicséretek halmazából sikerült kiha
lásznunk két jogos tényekkel alátámasztott dicséretet, és a két megdicsért sze
mélyt meghívtuk stúdiónkba, közvetlen baráti beszélgetésre. Bemutatom Trof-
csák Elek egyetemi vizsgáztatót, aki példamutató emberi magatartásával, a 
hallgatóság iránti előzékenységével érdemelte ki a levélíró elismerését. El 
tudná mondani az esetet. 

V.: Igen, el tudom mondani az esetet. Az illető hallgató, aki a levelet írta, nem
régiben vizsgázott nálam. Nem akarok dicsekedni, mert lehet, hogy csak vé
letlen szerencse volt, de én valahogy megőriztem lélek jelenlétemet, és csak 
akkor buktattam meg, amikor az első kérdésemre nem tudott felelni. 

R.: És ha szabad kérdeznem, mit érzett, amikor ezt a szép bravúrt végrehajtotta. 
V.: Azt éreztem, hogy jót cselekedtem egy embertársammal, aki könnyelműen 

kockára tette vizsgalehetőségét! 
R.: Hát igen, az emberek nagyon könnyelműek. Néha még azt is megreszkíroz

zák, hogy beiratkoznak a műszaki egyetemre. 
V.: Igen, nagyon könnyelműek. 
R.: Máskor is előfordult már, hogy megdicsérték az újságban? 
V.: Máskor is előfordult már. Egyszer egy meleg nyári napon nagyon izzadt egy 

vizsgázó a táblánál, mivel sötét-ruha meg nyakkendő is volt rajta. 
R.: Bizonyára fehér volt, mint a fal. 
V.: Fehér volt, mint a fal, mire én megsajnáltam, és odaszóltam neki, hogyha 

tudja az anyagot, akkor minek izgul, ha meg nem tudja, akkor minek jött el. 
R.: Hát ez nagyon szép, nagyon derék dolog. így kell istápolni azokat a szegény 

vizsgázókat. De ugye meg is volt a jutalma, mert a vizsgázó levelet írt az 
újságnak. 

V.: Azt nem ő írta, hanem a társai. Ö ugyanis egy kissé félve, de kijelentette, 
hogy nem azért izgul, mert nem tudja az anyagot, hanem azért, mert fél tőlem. 

R.: De maga fegyelmezetten és némán tűrte azt a bátor kritikát. 
V.: Én fegyelmezetten és némán tűrtem ezt a bátor kritikát, és jól megmondtam 

a magamét, majd megbuktattam az illetőt. 
R.: Hát köszönjük ezt az izgalmas beszámolót, és azt hiszem, a televízió nézőinek 

óhaját is tolmácsolom, amikor arra kérem őt, hogy továbbra is ilyen előzéke
nyen végezze munkáját. 

V.: Mindent el fogok követni. 
R.: Mindent el fog követni. Most pedig bemutatom Liprámer Hédikét, vendéglátó

ipari dolgozót, a menza nevű étterem ételkiszerelőjét, aki azért kapott di
cséretet . . . 

A vizsgaöltözet: fiúknál kötelesség — lányoknál: ESZKÖZ. 

II 

STÚDIÓNKBÓL 

H: Mert udvariasan szolgáltam ki a hallgatókat, pontosabban jelen esetben ezt 
a hallgatót. 

R.: El tudná mondani az esetet? 
H: Majd megpróbálom. Szóval a hallgató nézegette azt a fekete táblát, amire 

az ételek voltak kiírva, és megkérdezte, hogy milyen a Petőfi-rostélyos? Mon
dom, finom, egészen friss, tle ne adjak inkább egy pásztor-tarhonyát kolbász-
szal? Nem. Mondta a hallgató. Maradjunk a Petőfi-rostélyosnál. Kérem, 
mondtam és már adtam is a Petőfi-rostélyost. 

R.: Amit a hallgató kért, ugyebár? 
H: Amit a hallgató kért, ugyebár. Na már most, amikor a leves után a hallgató 

beleharapott a rostélyosba, én aki ott álltam pár lépésnyire a pult mögött, 
egy reccsenést hallottam, én mindjárt sejtettem, hogy a hallgatónak kitört 
egy foga. Még egy harapás, újabb reccsenés. A hallgatónak kitört megint egy 
foga. Körülbelül az ötödik vagy hatodik fog után látom, hogy a hallgató 
eltolja a tányért, és búsan néz maga elé. Erre én odamentem hozzá, és udva
riasan megkérdeztem: „Bocsánat, csak nincs valami baj?" Kicsit kemény. 
Mondta a hallgató. Mire én udvariasan elvettem a tányért, és mondtam, 
semmi vész, azonnal kicserélem. Mondanom sem kell, hogy a hallgató nagyon 
meg volt hatva. 

R.: Szóval maga visszament a pult mögé, és hozott egy rostélyost, amit aztán 
a hallgató jóízűen elfogyasztott. 

H: Nem jóízűen, de megette! 
R.: Megette. Ez a fontos. így kell bánni a hallgatókkal, ilyen előzékenyen, ilyen 

udvariasan. Most már csak azt nem értem, hogy lehet ilyen nagy különbség 
két rostélyos között? 

H: Nem volt semmi különbség. Ugyanazt vittem vissza. 
R.: Volna még valami emléke a múltjából az udvariassággal kapcsolatban? 
H: Igen, van egy. Egyszer egy hallgató fogvájót kért, és bár ez nekem nem köte

lességem, én előszedtem a fogvájót a szekrényből, és odaadtam neki. 
R.: Hát ez valóban nagyon szép. Hiszen magának nem ez a feladata. Nem lett 

volna kötelessége, mondhatta volna: „Sajnálom, nincs fogvájó". Biztosan még 
ma is emlegetik? 

H: Sokszor emlegetik! 
R.: Az ebéd végén körülülik a kartársnők, és kérdezgetik az aranyos Hédikét, 

hogy is volt az az eset a fogvájóval? 
H: Oszt' én újból, aneg újból elmesélem az esetet a fogvájóval. 
R.: Vagyis, állapítsuk meg, érdemes udvariasnak lenni! 

Kedves nézőink! Két esetet hallottak, mind a kettőnek a témája az udvarias
ság volt. Az udvariasság, amely szebbé, melegebbé, könnyebbé teszi minden
napi életünket. Vonjuk le a tanulságot! Tulajdonképpen úgy volna rendjén, 
ha mindenki a maga posztján udvarias lenne embertársaival, és hogy még ma 
is vannak udvariatlan emberek . . . (sötét, megjelenik a felírás: A hiba nem 
az ön egyetemében van!) 

Monitor 

Ha már mindenütt kommunizmus lesz — KIRALYTENGELYT se használnak többé? 

f.> 



FELADATBEADÁS — VIZSGANAP ELŐTT 

Nem tudom megérteni, hol a hiba? 
Az utolsó évben nincs is olyan sok fel
adatunk. Sőt, legtöbbjét közel egy hó
nap alatt kell elkészíteni. Talán túlzott 
igényességem, (természetesen magammal 
szemben) az, ami miatt nem csaphatom 
össze. Egyszerűen el akarok mélyedni a 
témában. Egy hétig érlelem a témát. 
Azt hiszem, ez természetes. További 
egy hét alatt összeszedem a szükséges 
forrásmunkákat, majd rájövök, hogy a 
forrásmunkák birtokában órák alatt úgy 
megcsinálom a tervező feladatot, hogy 
a beadást követő héten bármelyik üzem
ben rá is állhatnak a kivitelezésre. En
nek tudatában a harmadik hét első fe
lében sem kezdem el, a második felé
ben pedig azért nem, mert ha az utolsó 
héten csak a feladatnak adózom, és az 
tölti be egész valómat, sokkal több ma
rad meg belőle bennem, és esetleg kí
nomban annyira jól elkészítem, hogy 
kivitelezni sem kell. 

Felvirrad az utolsó hét, mely általá
ban megerősíti bennem azt. a hitet, hogy 
egy tervezés nem a részletek összessége, 
hanem globális alternatívák vázlatos 
összehasonlítás után kiválasztott pofon 
egyszerű megoldás, melyből kicseng a 
mérnöki nagyvonalúság és a probléma. 
2—3 oldalon való megoldásának lehető
sége. Erre pedig elegendő 48 óra is, ami
ből ha csak négyet sikerül alvással töl
tenem, játszi könnyedséggel kibírok. így 
voltam most 48 órája is. Reggel felé 
azonban valahogy mégis úgy éreztem, 
hogy nem a legegyszerűbb globális al
ternatívára esett a választásom. Mikor 
meghasadt a hajnal és ágynak dőltem, 
gondolkozni kezdtem azon, mi is itt a 
teendő? A határidő meghosszabbítása 
nem célszerű, m.ert 4—5 napig semmi
képp nem bírom alvás nélkül. Ha a fel
adat kevesebb, akkor pedig a határidőt 
rövidítik, ami pedig csak 25—30 órás 
álmatlanságokat igényel. Maradt az, 
hogy az elkészítéshez szükséges időt 
kell beosztani jobban, vagy valami ha
sonló —, de már akkor elaludtam. 

Megírtam a vizsgazárthelyit. Érzésem 
szerint elégséges lesz. Gyakorlati jegyem 
is elégséges. így az új vizsgarend alap
ján esetleg meg fogják ajánlani vizsga
eredményként is az elégségest. 

Már most azon gondolkodom, elfo
gadjam-e? Hogy is állok tulajdonkép
pen? Félév közben volt egy közepes és 
egy elégtelen zárthelyim, s ezek ered
ményeként kaptam 2-es gyakorlati je
gyet. Tehát látható, van bennem vala
mi, ami alapján esetleg a 2-es vissza
utasíthatnám. A közepes azt mutatja, 
hogy szunnyad azért bennem is egy Kis 
tehetség. Az az elégtelen meg egy téve
dése, egy végzetes tévedése lehetett a 
tanszéknek. így igazságtalanul sújtottak 
a 2-es gyakorlati jeggyel. Sokkal jobbat 
kellett volna kapnom. Legalább vizsgán 
vágjam ki a rezet! Nem. nem szabad 
elfogadnom azt a silány 2-est. Eldöntöt
tem tehát, ha a vizsgáztató azt mondja 
nekem: ..Kérem, évközi munkája és 
vizsgazárthelyije alapján az elégségest 
meg tudom adni", — erre én mélyen a 
szemébe nézek, s azt mondom. 111. nem 
mondok semmit, hanem előbb egy ki
csit még gondolkodom, hisz a megfon
toltság az egyik legfőbb jellemzőm. Mi 
lesz velem, ha éppen annak az előadás
nak az anyagát kérdezi, amikor én az 
egyetem és a város kapcsolatát ápol
tam? Mi lesz. ha azt kérdezi, amire az 
előadó azt mondta, hogy „kérem, ezt 
nem vezetem le, majd maguk a vizsgán 
levezetik". Vagy akkor mi lesz — már 
nagyon meg vagyok ijedve —, ha olyant 
kérdez, amit még fel sem fedeztek? (Ér
dekes lenne ez egyébként, ha erre tud
nék válaszolni abból a szempontból, 
hogy a történelem a vizsgáztató, vagy 
az én nevemet őrizné-e meg.) S akkor 
mi lesz, ha egyáltalán kérdez valamit? 
Ezt meg kell előznöm, tehát mélyen a 
szemébe nézek, s a jól végzett munka 
tudatában ezt mondom: köszönöm, el
fogadom! 

Jobb ma egy 3-es, mint holnap egy uvé! 



RAJZTERMI GONDOK — BETAKARÍTÁS 

Elkészült az új főépület. Itt állok az 
impozáns épület tövében, megilletődöt
ten tekintek végig a szikrázó üvegfalon 
és meghatódottan szorongatom notesze
met, rágom a töltőtollam végét. Mit is 
írhatnék róla? Önmagáért beszél. 

önkéntelenül befelé indulok, igaz, a 
régi főépületen keresztül, de megéri. Az 
új előadóterem, a fényudvar, a csillogó 
folyosók, mind-mind lenyűgözőek. 

De ezen merengeni hasztalan, mert mi 
tetszenék nekem rajta, ha nem tetszik 
a tulajdonosoknak, a hallgatóknak. Ha 
nekik tetszik, érdemes volt, ha nem tet
szik, kezdhetjük a bontást. 

S már keresi is éles riporterszemem 
a megfelelő alanyt. Lám, ott jön Lógós 
Károly, régi jó ismerősöm. Azt hiszem, 
keresve sem találnék nála jobbat, hi
szen ő már hat kemény évet töltött itt, 
főépület nélkül. 

— Károly, kérem, egy percre. 
Károly fékezett, felállt, majd köszönt. 

Mondtam, hogy jó ismerősöm. 
— Károly, van egy perc ideje szá

momra? Meg akarom magát interjú-
volni. Mondja, hogy tetszik magának ez 
a hatalmas és impozáns épület. 

— Hát . . . hatalmas és impozáns. 
— Igen. Nézze ezt a sima, ragyogó 

folyosót. Ehhez mit szól? — kérdeztem, 
hogy a részletekről is képet kapjak. 

— Sima — mondta Ö, hátsóját tapo
gatva. — Mindenesetre ragyogó. 

— Volt már a páternoszterben? 
— Igen. Van egy nagy hibája. Bal ol

dalon megy fölfelé. Én viszont szeretek 
be- és kiszálláskor a szélén jobb kézzel 
megkapaszkodni, ezért kénytelen vagyok 
háttal be- és kiszállni. Kényelmetlen. 

— Ezzel egyedül van, másoknak meg
felel. 

— Persze, különben jó. 
— örülök, hogy belátja. Hanem van 

egy nagy előnye az új főépületnek. Meg
szűnt a helyprobléma. Például az ötöd
évesek külön rajztermet kaptak. 

— Igen. Huszonhatan kaptunk egy hu
szonnégy személyt befogadó termet. Be 
kellett osztani, hogy melyik óráról ki 
hiányozzék. 

— Ez baj. De nem is faggatom to
vább, látom, órája van, tankörtársai 
már be is mentek a teremoe. Viszont
látásra! 

— Én nem megyek. Soros vagyok. 

Az ötödéveseknek igyekszik mindenki 
úgy segíteni, ahogy tud. A második fél
év sok pénzt felemészt (gyűrű, új ruha, 
nősülés, valétabál stb.), nosza keressünk 
pénzszerzési lehetőséget. Természetesen 
úgy, hogy a mezőgazdaság is jól járjon. 
El kell őket küldeni répát szedni, kuko
ricát törni stb. Pár nap alatt betegre 
kereshetik magukat. 

Íme, egy bizonyság: 
Egy mázsa kukorica 12 Ft-ot, egy hold 

répa pedig 400 forintot hoz a konyhára. 
Tehát répát érdemesebb szedni, még 
akkor is. ha az útiköltséget és az ebéd 
árát levonják. Bagatell összeg. Mármint 
a kereset. 

Akik három napig szedték a répát, 
négy — írd és mondd — négy forintot 
kerestek, míg akik csak kétszer mentek 
el, 6—7 Ft-ot. 

Valaki felsóhajtott: 
— Bár ne mentem volna el egyszer 

sem, már milliomos lennék. 
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Vizsga előtt: — „Rajtam már nem múlik semmi!" 
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KÉSZÜLÜNK 

üj 
tanulási 
módszer 

Greutner Antal az alábbi szó szerinti indok
lással kérte Pol. Gazd. szigorlatának elhalasz
tását: „Főleg betegség miatt, másrészt fizika 
jegyem még nincs, és nem közömbös, hogy 
materialista világnézetemre a természettudo
mányokban télies jártasságom legyen. Kérem 
ezen alapon vizsgám elhalasztását engedé
lyezni." 

Halbritter Antal balek korában Tatánál 
vizsgázott. Hogy izgalmát csillapítsa, két perc 
alatt szétmorzsolt egy szivacsot. Mikor a má
sodikba akart idegesen belekezdeni. Tata sür
gősen megadta az egs.-et — mondván: A tan
szék készlete sem kimeríthetetlen. (Ez volt a 
legrövidebb vizsgája.) 

FIATAL VIZSGÁZTATÓ — ÜJ MÓDSZER.' 
Halig, vizsgázik gyártás-ból. Utolsó kérdés

re marhaságot mond. kirúgatik. Később visz-
szamegy valamilyen célból és meglepetve lát
ja, hogy az első kérdésre adott válaszához is 
l-es vagyon írva. Megkérdi: 

— De hisz ez a kérdés ment. miért l-es? 
— Valami ok csak kellett, hogy nyugodtan 

elmarasztalhassalak! 
ELŐVIZSGA 

Egy közismerten jó tanuló lógó orral jön ki 
a vizsgáról. 

— Mi van? Egs? Kirúgtak? Beszélj már! — 
röpködnek a kérdések. 

— Az anyja . . . csak négyest adott! — fe
lelte a jótanuló. Két napig ápolták. 
KARTYATAN 

Baka Ernő teljesen belemerül a fizikai-ké
miai tanulásba, amikor váratlan megkérdik 
tőle: ,,Ismered a póker szabályt?" Mire Baka 
rövid koncentrálás után rávágja: 

,.Nem! Még nem vettem át!" 

KÉT BESZÉLGETÉS 
1. — Öregem! Ha súrolom a lécet, de átcsú-

szok, bizisten négykézláb mászok a buszmeg
állóig! 

— Mindent bele. öreg fiú! Csak ne zörögj 
a puskával! 

2. — Hazavágtam őket! Ilyen marhát, mint 
én, hogy csak közepesre mentem! Mindig tud
tam, nélkülem a nemzet csak félkarú óriás! 
Hogy én négykézláb menjek? öregem, elment 
az eszed! Most? A ..közepes" tekintély ezt 
már nem engedi meg! 

Hallgatónői tűnődés: 
— Fekete vagy piros uv.-jegy illik jobban 

a ruhámhoz? 

..MINDIG EGY RANGGAL MAGASABBNAK 
SZÓLÍTSD!" 

Vizsgára késve, futva érkezik a hallgató. 
Lihegve szol: 

— Elnézését kérem, adjunktus úr! 
— Még csak tanársegéd — szakítja öl félbe 

a vizsgáztató. 
— Elnézését kérem, tanár . . . hm . . . úr! 

— Miért rúgott be a Lajos? Talán 
vizsgázott? 

— Á, dehogy! Halasztott! 

BELSŐ MATEMATIKAI ÖSSZEFÜGGÉS: 
Egy kolléga: ..Amikor Iván bácsi azt mond

ja, hogy 
dé-u. per dc-vé 

nekem mindig az jut az eszembe, hogy Haj
mást Péter—Hajmási Pál . . . 
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VIZSGÁZUNK 

— Mi a kérdése? 
— A fárasztó vizsgálatok. 
— Kezdje el! 
— A század elején, a húszas-harmincas 

években . . . 
— Miért nem kezdi azzal, hogy a majom 

két lábra állt? 
MI A KÜLÖNBSÉG a vizsga és a ,.Ki mit 

tud" között? — Nem sok! Ott is, itt is van 
előselejtező, kiesés, utazás stb. — Egy lénye
ges különbség azonban sajnos van! — Itt a 
közönség szavazataival nem lehet továbbjutni! 

"BÁNYAMÉRÉSTAN VIZSGÁN 
Kérdés: Mi az optikai aknaí'üggélyezés lé

nyege? 
Válasz: Egy síktükör fókuszában összegyű

lik a fény. 
A zseniális felfedezés hallatán a vizsgáztató 

tovább kíváncsiskodik: É-s mivel küszöböljük 
ki. hogy ott az anyag ne olvadjon? 

Válasz: A vas helyett invárt alkalmazunk. 

VIZSGASZEZONBAN 

VIZSGÁN 
Dr. Fáy Gyula docens: A radioaktív izotó

pok aktivitását kell kiszámolni bizonyos idő
ben. Ehhez tudni kell egy előző idopontbeli 
aktivitást. Pl. 1938. július 20-án ennyi és eny-
nyi. Ma mennyi? 

Halig.: Az azóta eltelt idő kiszámításához 
liavi 210 órát kell venni? 

. . . és édes Jézuskám, íme! 
hozz még nekem egy 
kettest fizikából! 

Vizsgára az egyik hallgató nem készült fel 
lendesen az anyagból és csak a társai unszo
lására ment el. Konogtat egy újonnan kine
vezett tanársegédnél: 

„Jó szerencsét, a d j u n k t u s úr! 
Tanársegéd (meglepődve): Jó szerencsét! Na 

nézzünk valami könnyebb példát . . . 
( K ö z e p e s r e vizsgázott.) 

MÁR MEGINT A MARÓ 
Horváth I, ts. vizsgáztat. 
— Milyen maróval lehet reteszfészket készí

teni? 
'? ? ? 

— Hat u i j-maróval! 
Horváth I. továbbkérdez: 
— És még mivel? 
— Régi maróval! 

Levente fü-fa-virágból vizsgázik. Utolsó kér
dése a papírgyártással kapcsolatos. 

— Miből van a szállítószalag? 
— Gumiból! — vágja rá (mi másból is le

helne). 
— Nem . . . nem — csóválja a fejét a vizs

gáztató. 
— Bocsánat, n e m ez — helyesbít Le

vente. 
— Jó! Megkapja a jót! 
Levente vagy félórát töprengett, amíg rá

jött, hogy a szállítószalag nemezből is készül. 

Tempóra mutantur et nos mutamur in illis 
• 8000 ± 50 1965 
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ALOM 

Feszült figyelemmel kísérem az oktatás és vizsgáztatás gépi módszerére való 
áttérés folyamatát. Mert folyamat. Egy nagy horderejű valaminek vagyunk tanúi. 
A vizsgáztató gép prototípusai már egy-két helyen el is készültek. Természetes 
előnyei mellett, hátrányai is vannak. Elveszi azt a szép illúziót, amit táplálhat 
a vizsgázó, apellálva a vizsgáztató esetleges jó hangulatára. Elveszi a puskázás 
lehetőségét. Amellett nem egyenlők az esélyek. Például 5 válasz közül csak egy 
helyes van (rosszakaratú vizsgáztató gépnél esetleg egy sem), a tipp ilyenkor x. 
Úgy lenne helyes, ha 4 válasz közül kettő lenne a helyes és mentő kérdéseknél 
(mert gondolom, ilyet is ad majd a vizsgáztató gép), esetleg mind a 4, gyengébb 
tanulók mentő kérdéseinél pedig 4 válasz közül 5 lenne helyes. A meglevő gépek 
leírásai nem tartalmaznak olyan dolgokat, melyek elengedhetetlenek lehetnek 
adott esetekben. Gondolok itt arra, hogy X. bedugja a válaszpapírt, megnyom egy 
gombot, zörgés-zakatolás, puff és kijön egy jegy. A gép nem vette figyelembe 
a hallgató eddigi szereplését, nem hozta összefüggésbe a kapott jegyet a tavaly
előtti 3 utóvizsgával, évhalasztásával és a jövő évi világpiaci árakkal. Egy jó 
tanuló rossz eredményénél kihagyta az indiszponáltság lehetőségét, egy gyenge 
előmenetelűnél pedig azt, hogy esetleg csak ezt az egy dolgot tudja. Keresztkér
déseket föltenni képtelen. És így tovább. Nem beszélve arról, mennyire helyes 
lenne három géptípust kifejleszteni. Egyik rendes vizsgára, másik fekete uv.-ra, 
a harmadik pedig pirosra. Ez utóbbi annyiban különbözne a feketére programo
zott kollégájától, hogy egy kar átállításával 95% valószínűséggel kirúgná a vizs
gázót. 

Az utóvizsgáztató géptípusok különleges szisztémával összeállított kérdéseket 
tartalmaznának, valamint egy r tagot, mely a vizsgázó előéletétől függően, levo
nódik vagy hozzáadódik eredményéhez. A hozzáadódó rész nullával lenne egyenlő. 
További faktor lenne még a q, mely a nagy számok törvényének engedelmeskedne, 
és függő viszonyban lenne az addig átengedettek számával. Ha aznap nagyszámú 
vizsgázót engedett már át a gép, egy bizonyos határon túl az istennek se menne 
le senki. Ezt egy fluoreszkáló kereszt jelezné. A q faktor azért szükséges, mert 
a fekete alá dolgozik, és ha mindenkit átengedne, nagyon rontaná a piros uvéz-
tató a piros gazdaságos kihasználásának lehetőségét. Nem szorosan a témához tar
tozik, de célszerű említést tenni az álomtanulásról. (Nem a tanulás lesz álom, 
hanem álmunkban okosodunk!) Egyetemünkön nagyon hatásos módszer lenne, 
ugyanis fantasztikusan sokat tudunk aludni. Illúziót ez is elvesz, mert gondolom, 
nem mindegy senkinek, hogy szíve választottjáról álmodik, vagy a fogaskerék 
hajtóművek sebességábrájának megszerkesztése foglalkoztatja alvás közben. A mód
szer viszont hasznos. Ha megbolondul is az illető, akkor sem tud „impasszra" 
tenni egy oldalt se. 

Érdekességként említendő, hogy mint egy ezzel foglalkozó riport szerzője írja, 
aki személyesen részt vett egy ilyen altatáson, hogy reggel örült, mert úgy érezte, 
nem tud semmit (ilyenek nálunk is vannak, de ez senkit ne tévesszen meg), és 
csodálatos módon, mikor fölemlítették az angol szót, ő vágta rá annak orosz meg
felelőjét. Egyszóval egyeseknél változás annyiban jelentkezne, hogy a szokásos 
tudatlanság érzésével menne el vizsgázni, viszont meghallva a kérdést, azt hinné, 
hogy ő Edison, mert feltalálta a választ, bár eddig halvány lila gőze sem volt 
arról. És ha az éjszakai tanulás ellenére sem tudna produkálni vizsgán, a vizs
gáztató szinte sajnálkozva adná vissza indexét és azt mondaná: ..Menjen, kolléga 
és aludjon napközben is. Ma éjszaka rosszul aludt." A vizsgázó hazamegy, lefek
szik, és annak tudatában, hogy egy jó alvás kérdése az egész vizsga, nyugodtan 
álomba szenderül. (Én itt ébredtem fel!) 

Mi az abszolút potyázás? — „Aki az uv.-jegy árát is elblicceli!" 
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VALÓSÁG 

Szegény póruljárt bajtársunk — mint az a következőkből is kiderül — vala
mivel jobban szerette az irodalmat, mint az egyedül üdvözítő reál tárgyakat. 
ö ugyan nem ebben látja az iparba kiruccanásának okát, mert a következő leve
let írta: 

„Autogramgyűjtő szenvedélyem áldozata vagyok. Szereztem, már autogramot 
T ö r ő c s i f c Maritól, Yves M ont an dtól, P ág e r Antaltól, csak egy S zi-
las nevű dékántól nem tudtam szerezni a vizsgahalasztásomra. így lettem év-
kihagyó. 

Hát elmentem dolgozni Perecesre. Itt is felvételi vizsgát kellett tennem, elő
ször az üzemi orvosnál. Nem húzott el, és így felsőbb osztályba léphettem. A mun
kaügyi osztályon — ez volt az a bizonyos felsőbb osztály — le kellett adnom az 
indexemet, amit az iparban munkakönyvnek neveznek. Öt forintot nem kellett 
sehol sem fizetnem, ami kissé meglepett. 

Kaptam munkaruhát és csizmát is, gumiból. Egy harminckilenceset és egy 
negyvenhármasat. A vegyi raktárban adtak szappant is. Kenőszappant! 

Azt mondta a munkaügyi osztály vezetője, hogy adnak még minden napra egy 
urasági siktát. Ezt — természetesen — visszautasítottam, mert nekem nem kell 
semmiféle urasági dolog, mivelhogy KISZ-tag vagyok. Már csak nem hagyom 
magam kizsákmÁnyolni — gondoltam, de utólag kiderült, hogy egy sikta 56 Ft... 

Később találkoztam egy mesteremberrel, a bányamesterrel, aki elvitt magával 
bányajárásra. Már az első pillanatban megszületett a benyomásom a bányáról. 
Barátaim! A bánya egy igen mély tartózkodási hely. Sötét van és állandóan fúj 
a szél. Ahol legjobban fúj, az a fő légvágat, ahol nem annyira, az már csak kö
zönséges légvágat, ahol pedig egyáltalán nem, fúj, az a munkásszállás. Ugyanis 
munkásszállóban lakom. Teljesen otthonosan mozgok itt, mert minden olyan, mint 
az E/l-ben. Vannak tükrök, melyeknek a fele hiányzik, hideg-meleg vízcsapok — 
éjjel-nappal —, csak meleg víz nem jön rajtuk sem éjjel, sem nappal. 

Tegnap vastámokat hordtunk ki a frontról. A sárból nem nagyon szeretem 
kihordani őket, mert ha sokáig álltak ott előzőleg, mind teleszívták magukat. 

Jött a bányarendészet is. Ez olyan, mint a rendőrség a közúton, csak itt spe
ciális KRESZ-t oktatnak. Leültünk a front-alapvágatba, és az oktatás végére jó 
sok hülyeség és szénpor ragadt rám.. Mondták, például, hogy nem szabad a gumi-
szalagra ülve utazni, mert az nem mozgólépcső. Ezután a rendészettel együtt tá
voztunk — a gumiszalagon. 

Volt olyan munkám is, amikor a meddőt és a szenet kellett szétválogatnom. 
Leültem a gumiszalag mellé és megindítottam. Hát csak jön ki rajta összekeve
redve a meddő a szénnel, és a főaknász a vájártanulókkal. A szenet gyorsan félre
dobáltam, a meddőt pedig vitte a szalag kifelé. Hadd vigye, úgy sincs arra semmi 
szükség! A főaknászhoz, meg a vájártanulókhoz szintén nem nyúltam. 

Aztán a mérnökségre kerültem. Itt sokat kellett rajzolnom és vicceket mesél
nem. Teljesen jó hely! Egyszer lementünk mérni poligont. Kérdezte a mérő, hogy 
tudok-e jól fűzni. — Tudok hát — mondtam — mert így igaz! — Akkor menjen, 
és fűzze bele ezt a zenklit abba a lukas szögbe, ott ni, aztán kösse ki a végét! 

Be is fűztem, ki is kötöttem egy vastag drótkötélhez, ami ott húzódott a sín 
felett egy méterrel. Még a lámpámat is ráakasztottam — mert mindenkinek saját 
reflektora van odalenn. Negyedóra múlva, mikor visszatértem aztán, se lukas 
szög, se zenkli, se lámpa, tapasztaltam megrökönyödve, de helyükre oda volt 
akasztva a drótkötélre három üres csille. Nekem megéri az üzlet, — gondoltam — 
csak legalább az egyik világitana közülük, hogy ki tudnék menni! Szerencsére 
jöttek ismerősök, akik világítottak, és világosságot derítettek a csille-lámpa cse
rére. Ugyanis a drótkötél a csillék vontatókötele volt. . . 

Tovább is sorolhatnám érdekes kalandjaimat, de talán inkább a következő 
levelemben. Addig is jó szerencsét! Es maradok az igazi 

TREBITS. 



KÉT NAGY ELBESZÉLŐNK 

GÁSPÁR-AXIÓMÁK 
„Az orvosok csak egész számokkal 

tudnak számolni: 50, 100, 200 Ft." 
* 

„A Bernowííi-család egy matematiká
val terhelt család volt." 

* 
„A magyarok Ázsiából jött színtársu

lat, onnan hozták a fantáziát. 
* 

„Nem létezik, hogy a í csóré maradna 
valahol." 

* 
„Most olyan függvényt rajzolok, amely 

mindenféle betegségben szenved." 
* 

„Minél primitívebb egy tábla, annál 
nehezebben romlik el." 

* 
„Csomó tag kidögleszti egymást!" 

* 
„Örömmel látom, hogy amit mondok, 

a hallgatóság közül senki se jegyzi!" 

„Permutáció = a lehető legnagyobb 
pénzért, a legnagyobb anyagból a leg
nagyobb marhaságot előállítani!" 

„Egyesek abban a boldog állapotban 
ringanak, hogy tudnak köbre emelni." 

* 
„Én egy komótosabb görbére vágyom." 

„Egyik tudós is talál fel valamit, a 
másik is talál valamit, és a legboldo
gabb az, aki a Kosstith-díjat találja." 

* 
„Én benne vagyok az újítómozgalom

ban, de a négyzetreemelést úgy írom 
fel, mint az öreg Gauss: a • a." 

„Mit ír, kisasszony? Matematikát? 
Már aggódtam, hogy mást ír, mert olyan 
élvezettel és mosollyal írta, hogy öröm 
volt nézni!" 

* 
„Mert ha egy feladatot félórai töpren

gés után már meg tud oldani a hallga
tó, akkor garantálom, hogy igen kevés 
köze van annak a feladatnak a mate
matikához." 

GYÁNI-FORGÁCSOK; 
„A nyomóexcenter szabványosítva van,, 

a számát nem tudom . . . (keres jegyze
tében . . .) nem találom, . . . tavaly sem 
laláltam!" 

* 
„Nincs nagyobb biológiai gyönyörű

ség, mint amikor alvó elvtársat lát az 
ember előadáson." 

* 
„A lencsés kagylós alátét úgy néz ki, 

hogy van neki egy lencsés része és van 
neki egy kagylós része . . . " 

* 
„Elég sok iparszagot érzett már az 

évfolyam, elég baj ez, mert az ún. meg
hasonlás megnehezíti munkánkat. Ré
gebben végzés után két évvel jelentke
zett ez a jelenség." 

* 
,. . . . Tömítések tervezésénél mindig 

úgy kell eljárni, hogy először megnéz
zük, hogy milyen tömítés van a bolt
ban . . . Hiába tervezünk V gyűrűs tö
mítést, ha csak két év múlva kapható 
a szükséges méret. . . tehát megnézzük, 
milyen gyűrű van jelenleg és olyan át
mérőjű hengert és dugattyút tervezünk!" 

* 
,, . . . Egy menet is elég lenne, de meg 

kell alkudni a Tayíor-elvvel . . ." 
* 

„Rugó nélkül nincs készülék! Akkor 
is tegyünk bele, ha nem kell. Akkor 
biztos jó." 

* 
„A rosszul szerkesztett készülék ve

szélyezteti a munkás testi épségét. A ter
vezőt is!" 

* 
„Átvételnél szigorú előírások vannak. 

Képzeljék el, milyen botrány, ha a go
lyó nem megy bele az ágyúcsőbe." 

* 
„Korszerű tömeggyártás esetén nincs 

szükség arra, hogy az idomszereket fel
ruházzuk olyan hatalommal, ellenőriz
zék a munkadarab alakhűségét is.' 

* 
„Az ösidomszer az ellenidomszer el-

ienidomszere. Hét lakat alatt őrzik, mint 
egy mesebeli drágakövet. Egyszerű ha
landó még meg sem láthatja."" 
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RAJZ-
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A NAGY KÉRDŐJEL 

AZ EGYIK I. EVES HALLGATÓ ..átbökős" 
technológiával készítette ábris rajzát. Ennek 
a lényege — mint ezt minden hallgató tudja 
— abban áll. hogy a delikvens egy felsőbb 
évesek által készített régi rajz kiszerkesztett 
ábráit tűvel vagy körzővel átbökdösl. A rajz 
beadásakor a gyakorlatvezető kézbevette a 
munkát, mire a tulaj ijedten felkiáltott: 

— Jaj, tanársegéd úr. tessék vigyázni! Ki
esik az ellipszis! 
MINDEGY? 

III. é. gmh.-nő TriumpTi-tengelykapcsolót 
rajzol. Apró F. ts. kifogásolja, hogy hosszú 
az agy és aránytalanul kicsi a retesz. Erre a 
válasz: 

„Ugyan tanársegéd úr! Nekem olyan mind
egy, hogy 1 cm-rel hosszabb vagy rövidebb!" 

A HAJÓTÖRÖTT 
GÉPRAJZ gyak.-on VARGA G. docenshez 

aláírásra viszi a hallgató a rajzát. 
— Aláírom, de úgyis elégtelen! 

SZERK. FEL. ELEJÉN 
Nagy Ottó ts.: Nézze, isten hét nap alatt 

teremtette a világot, két nap alatt Ön is tud 
egy eszterga hajtóművet! Kezdje bátran . . . 

Készülékszerkesztés közben felsóhajt valaki: 
— Ha rabszolgatartó társadalomban végez

tették volna el ezeket a feladatokat, a készü
lékeket már régen robotgépek gyártanák! 

Mihályfi Gy. tan. seg. a beadásra szánt raj
zokat kritizálja: 

— Kollégám! Ezen a lapon Maga egy tusba
mártott részeg egeret hajkurászott? 

Örökös VÁRAKOZÁS az élet: vár az iskola; vár a honvédség; vár az egyetem; vár az ipar stb. 
— csak a rajzbeadás nem vár . . . 

56 

TEREMBEN' 

BÉLÉSCSÖMERETEZES során feszültség-
tanra kerül a sor. Debreczeni Elemér tanár
segéd megkérdezi: 

— Na, mit csinált az a Mohr? 
Treffler Tamás felriad szendergéséből: 
— A mór? . . . Megfojtotta Desdemonát . . . 

^íu-~<--
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RAJZHALASZTÁS-INDOK 

TATA-TAN 
— Hallja, ezt a rajzot inkább tetette volna 

ki a Mészáros-patika kirakatába hánytatónak! 

TATAnak rajzolás közben megcsúszott a vonalzó, és 
az egyenesből meghatározatlan görbe lett. Elfojtva egy 
káromkodást, megfordult, és rezignált hangon így szólt: 

— Látják, mennyivel jobb a majomnak! Az ha kell a 
kezét is, a lábát is, sőt a farkát is tudja használni. Ne
kem sajnos csak a kezem áll rendelkezésre ... 

A hallgató azért nem ért egyes tárgyakat, mert nem szereti őket 
mert nem érti őket? 

vagy azért nem szereti, 
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RAJZBEADÁS 

Egy jelesért égés? félévben udvariasnak és érdeklődőnek kell lenni. — egs.-ért elég a vizsgán. 
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MAGYAR NÓTÁZUNK 

Hogyha írsz majd édes komám, 
írj az egyetemről, 
Küldj egy hervadt úvéjegyet 
A Háyer nénétől. 
írjad meg, hogy Gazsi bácsi 
Sajnálja-e, hogy vasutas lettem? 
Fájt-e neki, hogy matekból 
Csak tizennégy úvéjegyet vettem. 

Igaz-e, hogy a Dudujkán 
Legjobb ember Richter? 
Igaz-e, hogy a Rozgonyi 
Szimpatikus ember? 
Dékán-e még Szilas A. Pál? 
Fizettet-e öt froncsit, mint régen? 
Mindenkiről írjál komám. 
Csak /?-ról sose írjál nékem. 

írjál nekem édes komám 
Bányagép Tanszékről. 
Küldj egy légcső ventillátort 
Tanszék műhelyéből! 
Rozsdás-e még a Petőfi? 
Tanulják a diákok, mint régen? 
Igaz-e, hogy a Tanszéken 
Elemér a legprecízebb ember? 

Igaz-e, hogy Gázon Józsi 
Határozott mindég? 
Szenzációs megoldáson 
Gondolkodik-e még? 
Igaz-e, hogy Lexi bácsi 
A Tanszéken örökké csak vendég? 
Mindenkiről írjál komám, 
Hisz az életben csak az szép, mi emlék! 

Ha rövid az ösztöndijad, toldd meg egy vagon-kirakással! 
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MŰSZAKI NYELVÜNK 

A minap szokásos esti sétámat végeztem. A szél hirtelen egy kis darab papírt 
sodort felém. Felvettem, hazavittem. Az idő vasfoga alaposan megviselte, s csak 
néhány szótagot tudtam kibetűzni. A következő szövegtöredék volt: 

. . . művel . . . észter . . . fél . . . kést . . . ok . . . végezn . . . het . . . gyorsa . . . vag 

. . . mén .. . len . . . ött . . . célból . . . ló . . . t e r . . . r i t . . . nálunk . . . mert . . . ki . . . telj 

. . . kés . . . vál . . . talán . . . vén . . . ű . . . lő . . . nem . . . ni . . . arab . . . ól . . . vég 

. . . vele . . . zem . . . ott . . . tó . . . füg . . . el . . . ál . . . t . . . 1 . . . szer . . . jtá .. . áso 

. . . t . . . zet . . . fel . . . á . . . sá . . . gyalá . . . ad . . . és .. . 

Ahogy figyelmesen elolvastam, valami izgalmas történetet véltem felfedezni. 
Egy Eszter nevű hölgy (de miért kis betűvel?), aki művelt, meg akar ölni valakit. 
Azonban fél kést használni. Talán jobb lenne, ha egyszerűen lelőné az arabtól 
vásárolt fegyverrel, vagy ott a tónál felfüggesztené. Végezni akar vele. de fél 
attól, hogy kiássák a hullát és gyalázat lesz osztályrésze. 

Mondanom sem kell, hogy lázba jöttem.. Elhatároztam, hogy a végére járok, 
mindig szerettem az ilyen feladatokat. Nyilvánvaló, hogy csak valami régi, izgal
mas ponyvaregény lehet. Ezt bizonyítja a témája, és az, hogy a papír vacak minő
ségű, vízjelnélküli szalmapapír. 

Hónapokig keresgéltem. (Már a jobb könyveket is elolvastam a rengeteg 
ponyva mellett.) Tizennyolc olyan könyvet találtam, melyben Eszter nevű nő sze
repelt, de egyikük sem készült ölni. 

Lassan félre kellett tennem a reménytelennek látszó ügyet, mert néhány tan
szék más irányú feladatokkal bízott meg. Akkor még nem gondoltam, hogy itt 
találom meg azt, amit már hónapok óta keresek. Készülékszerkesztés közben let
tem figyelmes arra, hogy a szakkönyvben olvasott szöveg ismerős. Rohantam haza 
a papírért. Nagy izgalommal láttam hozzá összeegyeztetni. Az eredmény meglepő 
volt: tökéletesen egyezett. íme, a teljes szöveg: 

„A művelettervben meghatározott esztergálást különféle késtípusokkal lehet 
elvégezni. A kés anyaga lehet gyorsacél vagy keményfém (ötvözetlen és ötvözött 
szerszámacélból való esztergakéseket igen ritkán használunk, mert igen kicsi a tel
jesítőképességük). A késfajta megválasztására általános érvényű előírást nem lehet 
adni, a munkadarab alakjától, az elvégzendő művelettől és az üzemi adottságok
tól függően kell megválasztani a legcélszerűbb késfajtát. Ütmutatásokat a jelleg
zetes felületfajták esztergálásának tárgyalásánál adunk (a 3. részben). 

Bevallom, egy kis csalódást éreztem, de gazdagabb lettem egy tapasztalattal. 
A műszaki nyelv, a műszaki irodalom is tud érdekes, izgalmas, lebilincselő lenni. 
Csak néhány szótagot kellene belőle kihagyni. 

Készlet egy koliásznö üzemi naplójából: „A mai napon az öntödében a magok és más felületek 
simogatását végeztem." 

60 

a-TÓL oi-IG 

0 

Mérnök legyek vagy gebmes'íMegmentem a magyar ipart!*! Mérnök leszek. 
1 

NL 
A jelkeszüles módjai 

ffr-r 
Q i 

•Falánk Takarékos j Tapolcai hangula t , j í gy kis ösztöndíjai". 

MECH.SZIG r ^ UJAI 

előtt 
a. 

u tán . A„ jeles" férfi A „bukó*""-férfi 

r 
Tejbárunkban 

£ 

A múzsa 
°x 

@ 

Tangó Twis t 

az o 
_c\= 
Valétabál ufan. 

m 
<trrn 

100 év mu/va 



ALOMRIPORT 

Talán helyesebb lenne így: reform-álom, esetleg re-formálom (visszaformá
lom) vagy talán reformálom? Igen — ez az igazi!.. . 

Szóval végre egyszer meg akartam, tudni, mi az igazság a reform körül. Konk
rétan, miként akarják a tanszékek megkönnyíteni a hallgatók dolgát (tanulmányi 
dolgát). Éppen ezért elhatároztam, hogy e kérdést a legilletékesebbeknek szegez
zem. Az Ábrázoló Tanszékről Béla docensét éppen szemléltető előadás közben 
zavartam meg. A kúpszeletek közül a lengő ellipsziseket szemléltette a balekság 
zümmögő-kórusa kísérete mellett. Tőle a következőket tudtam meg: az Ábrázoló 
.mértan Tanszék minden egyes tagja azon fáradozik és főleg azt őrzi ellen, hogy 
a hallgatók kényelme ne szenvedjen sérelmet. Ezért a jövőben a Tanszék nem fog 
rajzbeadási határidőt kitűzni, sőt a lehetőségekhez mérten a rajzok témáit is a 
hallgatók választhatják meg. Ezenkívül a kidolgozásra sem fogunk nagy súlyt fek
tetni. Elfogadunk más rajzáról lepauszolt, fénymásolt, esetleg fotokópiás rajzot is. 
Azon hallgatóinknál, ahol az egy főre eső kereset SOO Ft alatt van, és akik ilyet 
beszerezni nem tudnak, a Tanszék bocsát rendelkezésükre kész példányokat a Ta
nulmányi Osztály javaslata alapján — fejezte be szavait Béla docens. 

Ez valóban nagyszerű, de elmélkedésre nincs idő, mert máris jön Köteles 
néni, aki miközben végzi a kötelességét, a következőket mondja arról a kérdés
ről, amelyet az olvasó már ismer: A Matematika Tanszéken a változás a zárt
helyik megiratásának módjában lesz. Két megoldás között kell dönteni. Vagy 
nyomtatott cédulákon a megoldással együtt fogjuk kiosztani a zárthelyiket, a hall
gatóknak azokat csak le kell másolniok, és a lemásolt feladatokat grafológusokkal 
felülvizsgáltatván, azok véleménye alapján osztályozunk, vagy pedig a zárthelyi
ket kiosztjuk és egy hét múlva vesszük be. Az utóbbi esetben természetesen egy
séges példák kerülnek kiosztásra, a megoldást pedig Tanszékünk hirdetőtábláján 
neon betűkkel tesszük közzé. Ezután Köteles néni — bár ez nem kötelessége — 
elmondotta, mit tervez az Idegennyelvű Lektorátus. így megtudtam, hogy az orosz 
nyelv oktatása a következő beosztással történik. Első félév: orosz ábc (egyszerűbb 
betűk), második félév: az orosz ábc nehezebb betűi + lágy, Hl. kemény jel, har
madik félév: az asztal főnév ragozása. IV. félév: ugyanez többes számban. Utána 
pedig az egész anyagból nagy röp-zárthelyi. III. és IV. éven a nyugati nyelveknél 
— mivel itt a kellő előképzés hiányzik — a hallgatók a német, angol, Hl. francia 
szakszövegek magyar fordításával fognak barátkozni. 

Ez már több, mint amit vártam, de az igazi meglepetés most következett. 
Tudniillik Motyó, akit Pick szaláminak álcázott kéttámaszú (konzol nélküli) tar
tóval csalogattam magamhoz, emígyen ugatott a Mechanikai Tanszék terveiről. 
Történetesen kutyául éreztem magam, így tökéletesen megértettem. Nem beszélve 
arról, hogy a Mechanikát én is csak ugatom. 

A Mechanika Tanszék által íratott önállók úgynevezett közös ülőkké fajulnak. 
Ez abból áll, hogy a szokásos heti gyorsszámolási órán a feladványokat a jobb 
előmenetelű (eminens) hallgatók az ügyeletes pedagógussal a táblán megoldják. 
Hogy az önálló jelleg is megmaradjon, ezt köteles minden hallgató önállóan lemá
solni, és a saját (logar) lőcsét használni — az esetleges vonatozáshoz. További 
könnyítés, hogy az olyan végeredményeket, amelyek helyes számértéknek, dimen-
zionálisan is egyeznek és előjelhelyesek, akkor is teljes pontszámmal pontozunk, 
ha azok nincsenek kétszer aláhúzva. 

Ennek a jó hírnek annyira megörültem, hogy örömömben megcsóváltam a far
kát. Erre ő felháborodva ingatta (saját) fejét, és hangos ugatásban tört ki. Erre 
én felébredtem. 

Ha szigorlat nem lenne — fel se kellene találni! 
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VIZIOZACIÓ 

Valami fáj. Érzem, hogy fáj, csak azt nem tudom, hogy hol. Rövid töprengés, 
tapogatózás után rájövök, nem is testi, hanem szellemi fájdalom gyötör: nern 
tudom a mechanikát. Megint 5 pontos lett a zárthelyim. Most nehogy azt fesse
nek gondolni, hogy a lustaság égetett, hanem csak a mechanika nem tudása fájt. 
Ez birizgálta hát érzékeny lelkemet. 

Ekkor született meg bennem az elhatározás: megtanulom a mechanikát! Vál
toztatni fogok a módszereimen. No lássuk csak a lehetőségeket: 

Ezután reggelente szellemi tornát fogok végezni, azaz ismételni fogom az elő
adás anyagát. Sajnos ehhez az kell, hogy fel is ébredjek. Ez viszont a 2-es szálló
ban teljesen bizonytalan, mert a hangszórók ismeretlen rendszer szerint szólalnak 
meg. Az egyik KISZ-sejt most nyomozza társadalmi munkában, hogy van-e valami 
jellemző periódusa a megszólalásnak. ígérték, hogy nyilvánosságra fogják hozni. 
Szóval a reggeli szellemi torna bizonytalan, bizonytalanra nem megyünk, tehát az 
ismétlés elmarad. 

Van itt más, sokkal hatásosabb módszer is, pl. az előadás. Kiadom a jelszót: 
arccal a tábla felé. Eddig bizony előfordult, hogy egy kolleginám térdére pillan
tottam, vagy — uram bocsa' — elaludtam. Ezután figyelni fogok, mint egy ültet
vényt dézsmáló csimpánzcsoport inspekciósa. A figyelni tudás alapfeltétele a ki-
pihentség, tehát ezután korán le fogok feküdni. Jaj, de akkor ki fogja az oroszt 
úgy megtanulni, mint akitől már 10 évi tanulás után elvárható? Ki fog szilárd 
marxista—leninista alapokon állni? Ki fogja a gépelemek, metall feladatát kellő 
műszaki érzékkel megoldani, a többiről nem is beszélve? Tehát korán lefekvés 
nincs, álmosság van, figyelés az utóbbihoz mérten. 

Nem baj, vannak még lehetőségek. Itt van a gyakorlat. Ez az, ezután aktív 
leszek a gyakorlatokon, mint a naszcensz oxigén. Bele fogom magam élni a pél
dákba. Nocsak, nem is olyan nehéz. Most jön pl. egy autó Diósgyőr felől. A vezető 
helyébe képzelem magam, s már iátom is, amint az ágyam a másik énemmel 
együtt állandó v0 sebességgel robog Diósgyőr felé. Ezt a példát azonban hagyom, 
mert még az LKM-ben kötök ki, s véletlenül bezárják mögöttem a kaput. 

Fel fogom fedezni a példák szépségét. Mert van bennük szépség. Nézzük csak 
ezt a példát: 

„Tehervonat halad A-ból B-be. A harmadik kocsi hátsó bal alsó sarkába össze
futó három élét tekintve koordinátarendszernek, s a haladás irányába mutató él az 
X tengely, valamint figyelembe véve, hogy balsodrású alcsontos-féle koordináta
rendszerről van szó, határozzuk meg a mozdonyvezető évei számának függvényé
ben az utolsó vagon jobb hátsó ütközőjén mozgó, száj- és körömfájást okozó bak
térium sebességét a fent említett koordinátarendszerhez képest. 

Adatok: a) Kocsik száma: 34. 
b) A fűtő gyermekeinek száma: 3. 
c) A szóban forgó baktérium addig 14 megbetegedést okozott." 

Van itt tehát szépség, csak fel kell fedezni. Az aktivitást azonban még a gya
korlatban sem szabad túlzásba vinni, mert még felfigyelnek rám, s ebben az eset
ben csak próbáljam a követelményeket teljesíteni! 

Űgy látom, maradok mégis a régi módszereknél. Ezeket ismeri mindenki. Nemi 
baj, fő, hogy megtanulom a mechanikát. 

A beszedett katalógus után jön rá az egyetemista — mennyiféle betegség is lappang benne. 
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TKREPGYAK.-ON 

A GEHOLÓGUS 
avagy zöld mezőben áll egy ember, hasára üt, 

nagyot mond 

Egyetemi pályafutásunk során egy fél évig érdekfeszítő előadásokat hallgai-
tunk „Földtani térképezés és szelvényezés" c. tárgykörből. Sok szó esett a felsze
relésről, térképekről, kutatási eljárásokról stb. Az előadásokon elhangzottakat sze
retném most kiegészíteni, ill. értékelni. Kezdem talán a felszereléssel. A geológus 
legfontosabb felszerelési tárgya a geológus kalapács. Igen jó szolgálatot tesz, ha 
az embert meg akarják verni. Fontos kellék még egy kulacs bor. Ugyanis a geo
lógus vallásos, és ezzel mutat be áldozatot Bacchusnak, Ceresnek és a többi po
gány kuporgó istennek. 

Beszerzendő még egy szintező eb. Ez a Mechanika Tanszékről kölcsönözhető. 
Ugyanitt korlátlan mennyiségben a kutyának való dolgokat fekete, piros és lila 
csomagolásban kaphatjuk. 

Esetleg a geológus vihet még magával faliórát, ciánkálit, varrógépet (Singer!), 
jel- és pincekulcsot, valamint egy Silling-félc mechanikai útmutatót. (Ez utóbbi 
kultikus célokat szolgál.) 

A kutatási területen levő kocsmákat célszerű 1:25 000 méretarányú térképen 
feltüntetni, és a hozzávetőleges koordinátákat megadni. Természetesen tüntessük 
fel. hogy az egyes kocsmákban mit lehet inni. 

A jó megtartású, azaz jótartású dögök (pl. Pinna Hungarica. Incurvum sp.) 
felkereséséi lehetőleg az esti órákban végezzük, nehogy valaki felismerjen ben
nünket. 

A dögök preparálását három lépésben végezzük: 
1. Először résmintát veszünk, majd a felületet tisztára dörzsöljük. 
2. Tollseprűvel lesöpörjük. 
3. A tulajdonképpeni preparálás egy megfelelően kialakított szerszám ütöge

tésével, rázogatásával történik. 
Vigyázzunk a kézi példányunk épségére! 

A fúrások felhasználását a kutatásban nem kell külön ecsetelnem. Vélemé
nyem szerint napi 2—3 fúrásnál többet ne végezzünk, mert ezt már a legkitűnőbb 
berendezés is megsínyli. A geológiai kutatást a flóra alapján kezdjük el. Példa: 
szilva és barack észleléskor tömény exhalációs termékekre van kilátás. 

Föld alatti alkoholtartalmú üregek a komplex alkoholiméter nevű műszerrel 
elegánsan kimutathatók. A műszer parabola-tükre megszólalásig hasonlít egy WC-
kagylóra. A készülék a gyomorfal-rezonancia által előidézett areális erupciók mé
résén alapul. Részletes leírása megtalálható a Pyál Royal Society 1964-es évköny
vének borítólapján. A topográfiai térképen kijelölt hálózatot lehetőleg négykézláb 
járjuk be. Közben megtörténhet a kőzetek reakcióképes gyomorsavakkal való vizs
gálata. A tartály szájában valami szilárd tárgyat 10 szögsebességgel forgatunk, 
majd a reagens csepegésekor a fogak összezárásával diafragmát képezünk. A lej
tők dőlésirányának kijelölésénél azt az érdekes természeti jelenséget használjuk fel, 
hogy bizonyos túlnyomás esetén egyensúlyi helyzetünk a Föld koordinátarendsze
réhez képest labilissá válik. 

Poisson és Gauss Frigyes Károly nyomán statisztikai módszerekkel bizonyít
ható, hogyha kutatás előtt szarmata képződménybe lépünk, földtani térképező 
munkánk eredményes lesz. 

Rövid beszámolóm természetesen nem lehet teljes, csak egyes kérdésekre igye
keztem rávilágítani, abban a reményben, hogy az illetékesek a geológusképzés 
reformtervének elkészítésekor figyelembe fogják venni. 
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E X 

Uray: „Attól, hogy a hasamra, vagy a mo
torra ütök, még nem változik meg a motor 
pólusszáma." 

„A söripar az utóbbi időben erősen gátolja 
az elektrotechnika fejlődését, mivel dugó he
lyett (lásd: dugóhúzószabály) kupakot hasz
nál. Ezért inkább a borivast ajánlom." 

Dr. Falk Richárd prof. Az egyik kompresz-
szorról magyaráz: „Itt látható ez a diagram, 
ami olyan alakú, mint egy krumpli, ezért' 
hívják „kagylós-diagramnak!" 

* 
MILYEN AZ IGAZI SZAKÉRTŐ? 

Kóródy L. adj. mesélte: 
Egy vegyi üzemben felrobbant egy H2 ki

fagyasztó tartály. A tanszék kivizsgálta az 
esetet. Üj tartályt készítettek, méréseket vé 
geztek rajta, de nem merték üzembe helyez
ni. Zorkóczy Béla bácsi megszólalt erre: „Na 
majd ráülök a tetejére, indítsák csak!" * 

Dr. Petrich prof.: Az ember legnagyobb té
vedése volt. kérem tisztelettel, hogy feltalálta-
a vonalzót és a körzőt. Nyilvánvaló, hogy sza
badkézzel lehet a legpontosabban szerkeszte
ni, a kéz mentes minden kényszertől. 

(Kipróbáltuk. Ábrázolóból. Észrevették.) * 
Dr. Béúa docens úr: 
1. . . . . . Kérem, miért tetszett puskázni azoiv 

a pót miafenén?" 
2. „Borzasztó rossz rajzoló vagyok. Csoda, 

hogy el tudtam végezni a műegyetemet." 
* 

Dr. Jávor docens úr: 
1. „A párhuzamos aknamélyítés nem gatya— 

madzagpengetés I" 
2. ..Ha leesik a bödön, akkor elmehetnek &• 

víz alá bugyborékolni." 
• 

Dr. rtráf László mh. előadó: 
A CH-nekről lévén szó: 

„Ha két azonos pólus vonzaná egymást, az 
már fajtalanság lenne." 

„Vegyük ezt a vektort kisebbre, mert gusz
tustalanul nagy." 

„Ha egy megszakítót üzem alatt nyitunk. 
tűzijáték, népünnepély, ökörsütés lesz, már 
tudniillik az sül meg, aki kinyitotta." 

összegubancolódott madzagot vesz elö: 
„Elromlott a RICHTER körzőm." 
„A tábla is, a papír is türelmes, jobb, ha 

itt próbálgatunk, mint máshol." 
„Most nem csalok, csak csinosítom a raj

zot." 
„Ilyen gondtalan, védtelen transzformátort 

rövidre zárni nem szabad, mert füstbement 
terv lesz, és erkölcstelen is." 

CinH>3 dekán 
— Ez, kérem, nem tévesztendő össze a D e 

kán Ürral! 
* 

FIRTKÓ adj. „Fizika" előadáson: 
„AZ első főtétel nem mondja meg. hogy r i 

cinus kell, vagy széntabletta." 

Sitting adj. dr. Sályi prof. helyett tart elő
adást, így kezdi: — Sáinos a professzor ú r 
ném jutott él odá, ahová szerettem volná . i i 
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Dr. Farkas Ottó adj.: „Bocsánatot kérek, de 
"járkál itt egy egér, és nem tudom, merre 
•akar menni!" 

Vankó prof. a budai siklóról: 
A siklót évtizedeken át a bürokrácia 

hajtotta . . . ui. a budapesti hivatalok elévült 
irataival fűtötték a sikló gőzgépének kazán
ját. Ezért nem is tértek át villanymotoros 

"liajtásra . . ." 

Boldizsár Tibor: 
„Az üzem akkor megy jól, ha a mérnöknek 

rnincs semmi dolga; ilyenkor leül, gondolko-
•dik, — s időnként műszaki gondolatai is tá-
támadhatnak." 

,,A teológia nem tudja mi van az égben, — 
a geológia nem tudja mi van a földben." 

„A gépet átvételkor jól meg kell nézni, 
mert nagy baj van, ha lejár a kéthetes garan
cia, amit egy ezer évig járó gépre adnak." 

„A mérnök apró momentumokkal alapoz
hatja meg hírnevét. Ha ért a dolgokhoz, a ve
zetékből leereszti a vizet, Hg e o c j csökken, a 
-szivattyú el fog indulni; — s ezt mesélni fog
ják a középkáderek." * 

Kiss Lajos mondásai: 
Valamikor úgy csinálták a híres damaszku

szi pengét, hogy kicsiny vaskohóban acél-
medvét égettek. Ezután következett a ková
csolás, edzés, fenés, majd a- eleven rabszol
gákon való átszurkálás. Abban a korban ez a 
minőségi ellenőrzés igen fejlett volt. Ezután 
a harcos elment a babájához, és a dereka 
köré hajlította a pengét, ha ez a derekát kö
rülérte, akkor a harcos mehetett a háborúba. 
•<ie ha nem érte körül, akkor vagy a kard 
volt rossz, vagy a harcos megtudta, hogy a 
babája másállapotban van." 

A gumi kivágószerszámról beszél, ismerteti 
•előnyeit, egyszerűségét, és hozzáteszi: „Per
sze a gumi sem csodaszer." 

Feltűnik neki, hogy valaki az oszlopok mö
gött elbújt az utolsó sorba. Előhívja és így 
szól: „A régi párizsi diákok az operában csak 
a kakasülőre tudtak jegyet venni, de innen 
nem láttak az előadásból semmit. Ügy segí
tettek magukon, hogy nézték a partitúrát, 
hallgatták a zenét, és nagyon élvezték az elő
adást. Biztosan ő is úgy csinálta, elővette a 
Bartha Z. „Képlékenyalakitás" c. könyvét. 
hallotta a hangomat, és nagyon élvezte az 
•előadást." 

• 

Téglássy: a katalógusok illegális igazolá
sait fejtegeti: 

„Ilyenkor a fiatalabb hugicákat férjhez ad
ják, ha ez is kevés, akkor az idősebb család
tagokat kiirtják." 

Kovácsházy E. c. docens, megh. előadó: 
. . . nem minden biciklista ismeri a Boyle— 

Marioííe-féle törvényt, de pumpálni azt tud
nak! 

. . . ha a nyomáskülönbség nagy, akkor a 
turbinát körül kell csinálni — már mint fú
vókákkal . . , 

. . . Parsons — ez is egy angol turbinás 
ü r g e volt . . . 

Cornides István, a ..Fizika" Tsz VlII-dik 
vezetője kérdi előadáson: 

,,Azért kapcsolatban vannak a metallurgu-
sokkal?" 

—Igen! Szoktunk ellenük focizni az egye
temi Vándorkupáért! 

A GÉP ÉS AZ EMBER 
Somody adj.: Általában minden szerkezet 

születése után javítható, de az ember nem! 
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DUDU.TKAVÖLGYI VERSEK 

Tizenkét kőmíves összetanakodék: 
A főépületet hogy felépítenék . . . 
Mit raknak délelölt, nem omlott le estig, 
Mivelhogy egész nap nem raktak fel semmit! 

Tizenkél kőmíves összetanakoda: 
Ha ez már felépült, a jó meló oda, 
Ne siesd nagyon a habarcsot kenni. 
Innen fogunk mi még nyugdíjba elmenni. 

* 

Kertészkislány Dudujka lágy ólén 
A fák közölt mindennap látlak én. 
Kezedben kis kapa, engem meg kerülget a guta: 
Miért nem hallgathatjuk együtt már 
A fű növését, babám? 

Kertészkislány, óh, csak ne hintenél 
Lapátoddal műtrágyát szerteszét, 
S kacéran rámnevetsz, hiszen délután te elmehetsz, 
Én meg szívhatom az illatát 
Csendben, egyedül tovább ... 

* 

Hallod-e Kökali, te! 
Gyere a moziba be, 
Hisz ez az egyetemi mozi egy nagy csuda! 
Az se baj. ugye Kati? 
A híradó tavalyi, 
S szomorú Laci, Karfás. Töhötöm és Huba! 
Nincs ottan tusradír, se telragir, 
S az ember, hogy mit ki nem bír, 
És izeg-mozog egész Hejöcsaba. 
Feküdj, csak kicsi Kati! 
Ugye, hogy jobb odaki', 
Mert itt bent előbb-utóbb megüt még a gúla! 

Az egyetemi evek — a szabadság évei az anya és a házasságkötés között. 

VÁLTOZATOSSÁGOK 

GÉPÉSZ GABI KALANDJAI 
— Mit szólsz hozzá. Apafej? — Nekem a tegnapi barna jobban tetszett! 

Tanulótípusok 
Első helyre kívánkozik a ..hajtás". Fogalma sincs arról, hol a Polónia, és 

a Csaba-Grillt is csak félévenként 2—3-szor látta, amikor hazautazott. Szilárd 
meggyőződése, hogy a busz az egyetem utáni kanyarban fordul, hisz Tapolcán se 
járt. Éjt nappallá téve tanul. Nem rossz szisztéma. A 2—3 uv.-sok mindig irigylik. 

Különleges alaptípus a „fej". Nem kirívóan szorgalmas, de lelkiismeretes. Két 
nap elég egy vizsgára neki, sőt társadalmi életet is él. Az egyetem elvégzéséhez 
szükséges észmennyiségből neki éppen annyival van több, mint amennyivel keve
sebb a kipergettekké. 

A „hajtás" egyik alfaja a „fürdős". Már vizsga előtt is sír, mint a fürdős 
alkalmazottak, aztán ő háborodik föl legjobban, ha- csak 4-re megy. Nem tudni 
hol tanul, mert ezt szégyelli. Nem látni a vizsgaidőszakban, és ebben hasonlít 
a „zug hajtáshoz". aki „még életében nem tanult egy órát se talán" és „az 5 nap
ból 4-et otthon tölt". 

Most jönnek a vizsgastatisztika szempontjából az ellenpólusok. A legjobb ha
tásfokú a „dörzsölt", mert 30°>'t)-os biztonsággal kiválasztja, amit tőle kérdezhetnek. 

A „politúrozott" kizárólag puskákra épít. Elve: „csak a láncait vesztheti el". 
A korral lépést tart. A puskázás legkorszerűbb vívmányait használja, és a klasz-
szikus eredményekből (göngyölített papírra, cigarettára, manzsettára, kézre írt 
puskák) csak ritkán használ. 

A két pólusba soroltakon kívül a harmadik csoportba a különleges típusok 
tartoznak. Egy pár. a tartalmat hűen kifejező fedő megnevezés a következő: „mű
szaki dilettáns", „népgazdasági istencsapás", „felsőoktatási kötéltáncos", „tanszéki 
büntetés", „tökéletes antipolihisztor", „szellemi-tunyaság modell", „minimum eta
lon", „a Darwin-elmélet alapja", „humán bohóc" stb. Mindegyik közös jellemzője, 
hogy lassan, nehezen tanul, de amit megtanult, azt rögtön el is felejti! 
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POHARAZGATAS KÖZBEN 

A meg nem értett férji 
(Z'Art Helly után szabadon) 

Egy, kettő, három, négy! 
•öt esztendő kemény. 
Remény, remény hegyén, 
Nem egy legény-regény: 
De tény: 
ennyit töltöttem itt. 

S ti, kishitűek, közben egy percig sem gondoltatok 
hogy megszületik valaha 
e költemény! 

Jöttem a vad Tisza szelíd jobbpartjáról, 
Jöttem a vén Duna zsenge balpartjáiól! . . . 

£n ugyanis a Duna—Tisza közén lakom. 
De ennek nem vettem soha semmi hasznát: 
ösztöneimet társadalmilag nem díjazták 
Hajamig érő büszke homlokom acélossá puhította 

az élet . . . 
S az ipri-apró szenvedések: 

Első apró szenvedés: 
Látomás: Először simul kezembe 
fekete könyvem, a lecke . . . 

s peckesen lépve, mászok a 
hármasban emeletet, hármat . . . 

Pár perc csak . . . 
S finoman hátulról rugdalják az egzisztenciámat . . . 

Öh, matézis, hypotézis, szintézis, protézis! 
Ó, te illatos szarkaláb! 
Mért nem vagy fónyadó stádiumban? 

Egy múmia diszkréten elmosolyodik a herbáriumban: 
,,Ecce homok!" 

Második apró szenvedés: 
Sétálunk. Kedvesem, s én az ő jobbján É f f r ^ 
A dombokon, hol sok madár búvék . . . 

az uvék dombján . . . Jp 
Fü . . . madárdal . . . tisztás . . . sok tisztás . . . 
egyik tisztásabb, mint a másik . . . 

(Ez már szinte tisztasági verseny!) , \ 
— Az kapja a pokrócot! — szól aráin 

szója rám, 
s alighogy kettőt lépett, egy helyre 

kis tisztás-helyre 
leteszi a plédet. 

Pórázra kötött szemeink enyhén kérődznek. 
legelészve . . . 

De fájdalom, arravetödik a pol. gazd. tsz. egyik bősz 
tanársegéde. 

,,— Gyermekeim az Ürban, csókoljátok meg egymást, 
s én szemhunyással nyugtázom e nemes frigyet!" 

Szólt, s szélvészként ellötyögött, fityegett. 
Ám másnap a vizsgán így oktatott: 
,,No, maga se sok tudást profitogtatott! 
Ne az életnek tanuljon, hanem az iskolának!" 
Ismét csak finoman, hátulról rugdalták 

az egzisztenciámat . . . 
. . . Azon az éjszakán egy öntudatos angyal 

és egy villanyrendőr 
elfogtak egy szökőkutat . . . 
A két esemény semmiféle kapcsolatot nem mutat. 

Harmadik apró szenvedés: 
Ez csak most kezdődik, s óh mikor ér véget? 
Ilyen két szörny kísért, mint az Ipar, s Elet. 
Fondorlatos módon Diplomával támad 
En meg védekezem, hogy ne érjen bánat . . . 

. . . S ne rúgják 
finoman 

hátulról 
az egzisztenciámat . . . 
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STÍLUSGYAKORLATOK 

A mérnökteremtés folyamata 
. . . S monda az Űr: Teremtsünk Mérnököt saját képünkre és hasonlatossá

gunkra! 
Elküldé aranyszájú angyalait a Föld minden zugába, hogy megkeressék az 

embert, aki méltó arra, hogy lelkét az Űrhöz emelje. Az angyalok szárnyra kelé
nek s az embereket szavaik édes mákonyával bűvös bódulatba szenderíték. Elzeng
ték az ösztöndíjakat, szociális támogatásokat, s az Ür egyéb csodáit, de nem be
széltek a menzáról, az utóvizsgákról s a sátán egyéb incselkedéseiről. 

S jövének százak és ezrek, hogy a mérnökkéválás kegyelmében részesüljenek. 
Az Űr magához hívalá Dékánoknak nevezett apostolait és monda: válasszátok 

el az igazakat a hamisaktól! A Dékánok mentek és az emberekre szabadíták a 
tanársegédek és adjunktusok luciferi tömegét. S lőn a felvételi vizsga, ahol elkü
lönült a tiszta búza az ocsútól. 

A kiválasztottakat az Űr egy kézfogással jutalmazá, s megnyiltak előttük 
a paradicsom kapui. 

S az Űr ekkor csodát tett. Az éhező igázok a menzára vonultak, ahol öt árpa
kenyérrel és három hallal az Űr menzafőnök nevű angyala jóllakatá az ezreket. 
A maradékkal 12 kosár telt meg, amelyért a. menzafőnök eladá a lelkét az ördög
nek, s ez így lőn az idők végzetéig. 

Az igazokat ezután nz Űr tanítványainak nevezek. Enniük kellett a tudás 
fájának gyümölcséből, mely sokszor férges volt. s többen elveszítek fejüket. Az Űr 
ekkor reájuk bocsátá a kísértés ördögét. Lőn Tapolca és Hámor, Polónia és Jere
ván. Monda az ördög: Ez mind a Tiétek lehet, csak ne egyetek a tudás fájának 
gyümölcséből. Sokan hittek a sátánnak, és kevesen voltak, akik látogatták az Ur
nák a termeit, ahol pedig a mechanika égi gyönyöreit nyerhették el. Az Űr itt 
vektorokat adott nekik és monda: 

— Vegyétek és egyétek, mert ez az én testem! 
Ők vették és nem ették, mert kevesen valának, a vektor pedig számosabb volt 

az ég csillagainál. 
Az Űr erre elküldte bosszúálló angyalát, aki lángpallosával odaállt az ajtóhoz 

és katalógust tartott. A sátán azonban a tanítványoknak adá az igazolások hami
sításának tudományát, melyre az Űr az igazolt hiányzások maximálásával feleli. 
A tanítványok rájövének, hogy az Űr nem bottal, hanem rendeletekkel ver. Meg
teremte a Tanulmányi Osztályt és annak huncutságait. Lőn Csömöri és Fehér, 
Jankó és egyéb megpróbáltatások. Feladathalasztások, kérvények és 5 forintok 
tömeges elvonása. 

A tanítványok lázadoztak, mire így szólt az Űr: 
•— Bizony-bizony mondom nektek, erősítsétek meg a lelketeket! 
A tanítványok válogattak és tudták, hogy testüket úgy sem erősíthetik meg, 

mert végtelen bölcsességében az Űr tornatermet nem adott. 
S jövének zárthelyik és feladatok, rajzok és laboratóriumi gyakorlatok és 

mindenki érezte az Űr kezét. A tékozló fiúk és lányok kizárattak, és megjelölt 
homlokkal bolyongnak ma is a nagyvilágban. A tanítványok megfogyatkoztak, de 
még ez sem volt elég. Az Űr haragjában rájuk küldé a vizsgák özönvizét. 

Mindenki megméretett, és aki könnyűnek találtatott, arra az utóvizsgák tisz
títótüze várt. Számosakat az örök kárhozatba taszajtottak. Megismerték a kiha
gyás, az ismétlés és az ipar fogalmát. 

A megmaradt kevesek nagyobbik részét az Űr, miután nadrágjukon cipőjével 
megjelölte, újra kegyelmébe fogadta. 

Lőn még számos hegyibeszéd, nőtt az évek és fogyott a tanítványok száma, 
de még hátra volt az utolsó ítélet. Az Űr nekik adta a Bálint bibliát, hogy ismer
jék meg a mérnöki kínszenvedést. 

S ők megismerték. S a tanítványok bízva-bíznak mindörökkön örökké! 
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TÖPRENGÜNK 

tó\ 

FALISZONYEGTERV A LÁNYOKNÁL?' 

ÉRETTSÉGI UTÁN 

ÚJÍTUNK? 

VIZSGA ELŐTT 

ABSZTRAKT KONKRÉT 

MŰVÉSZETI KÉRDÉSEKRŐL 
Kolozsvári—Borda: ,.A munkavédelem álta

lános kérdései" reformjegyzet 138-dik oldalán 
olvasható: 

..A glomuláris filtrátum izotoniás a vér
plazmával. A filtrátum koncentrációja a pro-
ximális tubulusban alig változik; a koncent
ráció változás a disztális tubulusban megy vég
be. A só és a víz tehát a proximális tubulus
ban obligát módcn, a disztális tubulusban fa-
kultative, azaz a szükségletnek megfelelően! 
változó mennyiségben reabszorbeálódik." 

(A jegyzetet különben kohómérnökök szá
mára írták elő.) 

LEMARADUNK? 

MEGFIGYELÜNK 

rl 

HÚZÁS ELŐTT 

&> 

P.'-i 

PIROS 
FIZIKA-UV. 
ELŐTT 

IDÉZET a ..Szocializmus politikai gazdaság
tana" egyetemi jegyzetből (Tankönyvkiadó, 
1963. 163-dik old. 1-ső bekezdés): 

..A magántulajdon által egymástól elszige
telt vállalatokban a tőkés a minél nagyobb 
profitszerzés érdekében, a lehető legéssze
rűbben, legpontosabban szervezi meg a ter
melési eszközök és a munkaerő felhasználá
sát. Ez a termelési irányítási módszer a tőkés 
termelési viszonyok eltűnésével megszűnik." 

A Tanulmányi Osztály nyomtatványaiban 
pl. I. előadó 580 fő — sötétíthető. 

PONTOS MÉRŐESZKÖZ AZ EGYETEM PARKJÁBAN 
Üj meteorológiai mérőeszközt állítottak fel' 

a 3. és 4. sz. diákotthon között. Tanakodtak 
a hallgatók, mi lehet ennek a célja, hiszen 
még nincs Meteorológiai Tanszék egyetemün
kön. Az egyik hallgató hirtelen felkiált: „Biz
tosan a hazai bányagépesítés mindenkori 
színvonalállását regisztrálja!" 

Edzés témájú diplomatervhez a könyvtár
ból: 

A korszerű edzés. (De aztán kiderült, hogy" 
ez sport-könyv:) 

A SZOKÁS HATALMA 

MENZA CSIRKE 

(Megszűntek az emeletes 
ágyak) 

\ Woxomub 

A"" 
ÉS FELDOLGOZÁSA (ROBBANTVA) 
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NEM MIND ARANY, AMI FÉNYLIK 

Az ásványtan jelenlegi formájában egyszerűen megtanulhatatlan (vö.: telefonkönyv, MAV-
menetrend, szakácskönyv, szervetlen kémia stb.). Minekutána én azzal az alig titkolt szán
dékkal jöttem erre az egyetemre, hogy minél nagyobb gyakorlati tudással távozhassam hozzá
vetőleg 5 + x év elteltével, azzal a szerény javaslattal lépek a tisztelt nagyközönség elé, mi
szerint a legújabb reform alkalmával a közérdeklődés felkeltésére az illetékesek alkossanak 
egy új ásványtan jegyzetet. Elképzeléseim valóraváltásának elősegítése céljából közlök véle
ményem szerint megfelelő témamegoldást. 

Arany 
Nevét a nagy magyar költőről kapta, aki

nek híre annyira megelőzte születését, hogy 
már a régi rómaiak is ismerték. Vegyjele még
is a rómaiaktól származik, akik az ,,aurum" 
szóval egyben magas italkultúrájuk egyik 
reprezentánsának adták meg a kötelező tisz
teletet, bár falhívták figyelmünket káros ha
tására is (au = jaj). 

Az arany maga a holo-hemi-pentago-rombo-
undodeka-kubo-oktaéderes rendszerben kris
tályosodó nemesfém. Fémtörténeti kutatások 
eddigelé kutyabőrt, vagy erre vonatkozó iro
dalmi utalást ugyan még nem találtak, de rit
kasága nemességre vall. A különböző zárt in
tézetekben a tudósok lázas buzgalommal fá
radoznak azon, hogy a tudománynak, a szen
zációszomjas emberiségnek, és a képes heti
lapoknak minél előbb beszámolhassanak e 
fontos kérdés tisztázásáról. Tulajdonságainak, 
fajtáinak vizsgálatával foglalkozó tudóscso
port 1965 nyarán a Riviérán tartott symposion 
alkalmával beszámolt legújabb kutatási ered
ményeiről, nevezetesen pl. az &rany és a 
szappan közötti párhuzam felismeréséről. Ki
mutatták a hegyi — és a mosóarany létét. 
Pipere arany ugyan nincsen, de a párhuzam 
világos, mert hegyi szappan sincs. További 
bizonyságképpen a kenőszappannak megfelelő 
kenőar&ny tényét említették meg, melyet az 
emberiség évezredek óta használ. A kenő
arany használatakor is némelykor L'izonyos 
habozás vehető észre! 

Az arany arisztokratikus jellegéről nem al
kothatunk teljes képet, ha nem említjük meg 
a nevét viselő betegséget, a ,,febris auri"-t. 
az aranylázt, amelynek lélekváltoztató hatása 
nem egy jobb sorsra érdemes gengsztert Nyu
gatra csábított, akik nem törődtek azzal eme 
kórban, hogy az Aranyketrec is csak egy ket
rec. Heveny természetű, erősen fertőző, roha
mosan terjedő betegség. A benne szenvedő 
emberek durvák, gyakori a zajkeltés szerete
te, ami néha, ha fegyverrel történik, véletlen 
sajnálatos halálesetek kiinduló oka is lehet. 

Az arany lelőhelyét aranyérnek hívják, bár 
az orvostudomány cáfolja, hogy manapság 

ennek az elnevezésnek sok értelme lenne, 
ugyanis akármennyire is kutatnak serény 
munkával, az aranyerekben nem találnak egy 
fia aranyat sem. Biztos kimerültek.* Más lelő
helyeiről is van tudomásunk, ilyen pl. a fo-
lyóiszap, amelyet May Károly nevű ismert 
német szakíró ,,finding hole '-nak nevez. 
A lelőhelyek leművelésével sok szakkönyv 
foglalkozik. Sajnos, az igazi klasszikusok már 
az Ecseri Antikváriumban is csak nehezen 
kaphatók eredeti 20 filléres áruk 10—20-szoro-
sán. Egyik legtöbb tudományos hozzáértést 
felmutató irodalom az ..Aranykononyák völ
gye", amely a másodlagos lelőhely kiaknázá
sának tanulságos elvi és gyakorlati leírását 
adja. vagy az ,,Aranykoporsó", mely gyakor
lati tanácsok halmazát adja az ifjú kutató ke
zébe, békés, boldog öregkort ígérve. 

Az arany termelésnövelésével foglalkozó tu
dósok azt javasolják, hogy a termésaranyt 
tessék négyzetesen, sőt hibridvetőmag fel
használásával vetni, így a hideg tél sem ered
ményezne rossz termést. 

Az arany szerepel, mint ékszeralapanyag, 
mint luxusautók karosszériája, mint munka
erő (aranyszamár) stb. Egyes esetekben a tör
ténelmi halhatatlanság eszköze: Dáriusz és 
Krőzus neve ma 0 lenne kincseik nélkül. 
Ugyanígy járt volna XI. Rompusz észak-ana
tóliai uralkodó is. akinek anyagi helyzete a 
templomi egér és az énekes koldus között 
állt, ha fizikai-kémiai kutatásai nyomán nem 
jött volna rá, hogy az arany szublimál, és gő
zei ködöt alkotnak. Nevéhez fűződik az a 
könyvesboltokban sokat emlegetett mondás: 
,.Aranyködben fáznak az istenek (az uralko
dók)." ö nem fázott soha. Kellemes testhő
mérséklettel halt meg — éhen. 

Remélem, a tisztelt Tanulmányi Reform Bi
zottság használni tudja szerény javaslataimat, 
és az új jegyzetből elsajátított anyag a kol
lokviumok után nem válik napokon belül 
aranyfüstté. 

*A Szerk. Biz. viszont felhívja a szerző figyelmét az ,,Északmagyarország" 1966. 17. sz.-
ban megjelent hírre, amely szerint: .,Az emberi vérben ötször akkora koncentrációban van 
arany, mint a tengervízben. Különösen gyors az arany felhalmozódása az emberi szervezetben 
a központi idegrendszer megbetegedései alkalmával. Parkinson-kór után arany rakódik le az 
idegrendszer sejtjeiben. Az aranyfogbevonat, sőt az arany karkötő és gyűrű is négy-Ötszö
rösére emeli a szervezet aranytartalmát." 

Mi a martenzit? Olyan acélfajta, amelynek szénrácsában rekedtek a szénatomok, 
azaz „szénrekedése" van. 
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ISMÉT DALOLUNK BÁNYÁSZ-GÉPÉSZ PROF.-KRÓL 

.. ^y. 

Gazdasági ügyekben 
RUSÁNSZKY verhetetlen. 
Intéz mindent ő legott, 
Vannak ilyen Susi-dolgok . . . 

URAY prof. remekelt, 
Olyan masinára lelt, 
Egyenáram ha éri . . . 
Szikrázva is tud kefélni! 

Szép szál legény Prof. VANKÓ, 
Előadása frankó! 
De az embert frász kapja. 
Ha jön CSELÉNYI pocakja! 

A mélyfúrást tanítja 
Mindannyiunk ALIJA. 
Ütve-forgatva fúr ö 
S emellett hegedülő . . . 

Digir, trigir, tetragir . . . 
Semmi kritikát nem bír — 
Csiszi-csoszi lábtörlés, 
POJJÁK-tanszékre belépés . . . 

ZAMBÓ János rektorunk! 
Most majd róla dalolunk . . 
Be ritkán járt minálunk, 
Hej de nagyon sajnáljuk! 

SZILAS A. Pál dékán lett: 
5 forintot fizetett . . . 
Nem érdekes a vizsga, 
Tüzet oltson minden firma! 

GÁSPÁR proftól hallottuk: 
„Deriválni ló is tud! 
De maguk ha nem tudnak. 
Elmehetnek vasutasnak!" 

Szerszámgépek Tanszéken 
KORDOSS prof. mondta nékem: 
..Silány eszterga helyett 
Digitálison törd fejed!" 

Ipar ura, császára — 
Vajon ki ez országban? 
BÁLINT prof. — csak Ö lehet — 
..Dzsártani" tanított minket . . . 

TERPLÁN Zénó dékánunk 
..Gépelemezik" nálunk . . . 
Az ember bámul láttán, 
Két kézzel rajzol a táblán. 

Legjobb szónok hajdanán 
Nagy Cicero volt talán, 
De Ő is les az égben, 
PETRICH profot hallva éppen! 

ZORKÖCZY prof. jósága 
Mindig csodálat tárgya, 
De aspiráns KISS Lajos 
Gyakran ösztöndíjba tapos. 

SÁLYI profnak tanszéke 
Gépészhallgatók réme. 
A sok tenzor borzasztó, 
Ettől múlott ki a Motyó! 

Bernoulli s az ör^g "Watt 
CZIBERÉNÉL helyet kap. 
Kármán-turbulencia, 
Ha korsó sört kell innia . . = 

Képtelenségek: 12-s busz egyetemista nélkül; menza Petőfi-rostélyos nélkül; 
6-os klub sör nélkül; hiányzás igazolás nélkül. . . 
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OKTATÓINK 

Szakszervezeti gyűlésen hallottuk Kiérti Ist
ván adjunktus hozzászólásában: ..Nem vállal
hatom el a megbízást, mivel nagyon sok 
energiát kell belefektetnem így is a munka 
elhárításába." 

A Z EGYETEMI 
PÁTERNOSZTERBEN 
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Autótulajdonos, avagy aki ..gyakran" uta
zik a miskolci 2-esen. 

Petrich prof. jegyet kér: — Kérek egy vo
nalat a Széna térig! 

Egyik lektornővel történt, hogy az utcán 
ráköszönt egy fiatal férfi: 

— Kezét csókolom! 
— ? ? ? ? ? 
— Ugye nem tetszik megismerni? 
— Jaj. Maga biztos az egyik ,.gyerekem" 

apja!!! 

Dr. Pethö Szilveszter docensnek előadás 
előtt illedelmesen köszönnek: ..Jó szeren
csét!" Mire ő szórakozottan: „Köszönöm szé
pen!" 

SZAKESTÉLYEN 

Vörös Imre doc. és Bocsánczy János prof. 
utaznak a 4B-s buszon, amely sorompót kap. 
Hamarosan hosszú szerelvényt eléggé tekin
télyes sebességgel húz felfelé egy villanymoz
dony. A busz utasai elismeréssel nézik a se
bességet, mire Vörös Bocsánczyhoz? 

— Te János, hát azért páratlan dolog ez az 
elektro! Nem? 

— Még szerencse! Képzeld el, mi lenne, ha 
páros lenne! 

Zambó János prof. utazik a páternoszteren. 
Becsatlakozik hozzá egy fűtőszerelő. Beszél
getni kezdenek. 

— Hogy megy a munka? 
— Menne, menne . . . csak az a baj, hogy 

nem tudjuk a fűtést mindenütt ellenőrizni . . . 
— Miért? 
— Hát ezek a kisasszonykák úgy őrzik az 

öreg professzorokat . . . Most ezért meg azért 
nem lehet őket zavarni. . . Már előre a frász 
kerülget, ha majd a rektorhoz kell menni! 

ÓRÁN KÍVÜL 

Dr. NIKODEMUSZ adjunktust a ..villany
rendőrnél" megállítja a rendőr, mert szabály
talanul akart átmenni. ..Maga nem tudja mi 
a derékszög?" 

Dr. N.: Pi-fél! 
Rendőr: Bocsánat! Nem tudtam, hogy kül

földi. 

BOLDIZSÁR-FÉLE CSEREÉRTEK 
A rektori tanács nem akceptálta azt a ja

vaslatot, miszerint valaki felajánlotta, hogy 
"két freibergi kiküldetést elcserélne egy in
diaival . . . 

TÓTH Kálmán adjunktus meséli: ..Tegnap 
a fiammal cirkuszban voltam és egy idomító 
fél órán át egyszerre foglalkoztatott 4 tigrist." 

PÉTER László adjunktus: „Próbálná meg 
ezt négy laboránssal." 

A tanári ebédlőben hallottuk: 
SCHUMMEL Rezső adjunktus: Bennem van 

valami lenyűgözően férfias és akinek meg 
eddig ezt mondtam, sohasem tudott ellene 
mondani." 

Dr. ZSÁMBOKI: ..Mert nem tudott szóhoz 
jutni a röhögéstől." 

F E H É R A S Z T A L N Á L 

Az egyetemen időnként nagyobb rendezvé
nyeket kell szervezni. Az egyik ilyenért egy
szer DR. SZILAS A. PÁL professzor volt fe
lelős. Rendkívüli lelkesedéssel telefonált jobb
ra, utasítást adott balra, egyszercsak odaszólt 
a szobiban ülőkhöz: „Egyébként itt járt 
BENKÖ, volt a fogadással kapcsolatban egy 
remek ötlete, ami olyan jó, hogy komolyan cso
dálkozom, hogy nem nekem jutott eszembe." 

GÓLYABÁL UTÁN: 
Két illuminált hallgató támolyog a 6-os kol

légium felé. Megelőzi őket egy fiatal ember, 
aki azért nem tántorog annyira. Emezek el
marják a grabancát és kérdik: 

— Édes egykomám, te is kohász vagy? 
— Nem fiúk, én tanársegéd vagyok. 

VADÁSZATON 

Tanszéki Húzótüske megbeszélésen 
történt: 

TÓTH Kálmán a gyűjtött anyag pak-
samétájából egy lapot véletlenül a 
földre ejt. CZEKKEL János udvaria
san lehajol és átnyújtja neki, mire 
TÓTH Kálmín: — Köszönjük János, 
hogy ennyit is segítettél a Húzótüske 
szerkesztésében. 

B Á N Y Á S Z K O D Á S KÖZBEN 
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ÜZEMI TERM. GYAK. ELŐTT 

Rövidesen kimegyünk az iparba, hogy 
ott, mint a végzett munka-üzemi muta
tók, ok-okozati kapcsolatának közvetlen 
„okai"-ként gyümölcsöztethessük fris
sen bimbózó adottságainkat. Ott azon
ban vigyázni kell! 

Mint az eddigi gyakorlatokon szerzett 
„tapasztalataink" is példázzák, az üzem
ben dolgozók szeretik a hallgatóinkat 
elküldeni teszem azt „reszelőzsírért" egy 
távoli épületbe; vagy megkeresni a „rá
más körfűrészt" a tegnapelőtti munka
helyen. 

Ilyenkor az embernek (a rábízott fel
adat súlyosságától áthatva) nincs ideje 
azon gondolkodni, hogy a reszelőt nem 
zsírozzák, és ha a körfűrészre rámát 
tennének, nagyon nehéz lenne vele fű
részelni. A fenti kettőhöz hasonló elne
vezések, szakmák és tájegységek szerint 
változnak, ezért nem is várhatjuk el, 
hogy egy hallgató felkészülten röhögjön 
Pécsett, ha „platni-gyaluért" küldik a 
lakatos szakmában, mikor vele ez ideig 
fázisegyengető-kalapácsot igényeltettek 
a raktárból az ózdi villanyszerelők. 

Szeretnék összefoglaló jelleggel rámu
tatni azokra az elnevezésekre, melyek 
kis országunkban használatosak. Az 
egyes szakterületek megjelölése fölösle
ges, mert alkalmazói nem ragaszkodnak 
szigorúan a „szabványhoz", valamint 
sok már a nevéből is fölismerhető. 

Kezdjük talán az „impedancia-leszo-
rítón", vagy a „fluxus-féken", „amper
nyomón" és egyéb elektromos haszná
lati tárgyakon. A nevek zavarók és 
könnyen csapdába eshet az ember. Biz
tosan felhagyhatunk azonban keresé
sükkel, ha már a negyedik emberhez 
küldenek, hogy „legutóbb nála látták". 

A „delej-simítót" csak a teljesség ked
véért jegyzem meg. Ezt sokan ismerik. 
Nem úgy viszont a „köszörűfog-szabály
zót", mely első pillanatra hihetőnek 
hangzik, viszont belegondolva rádöb
benhetünk (lehet, hogy már csak a rak
tárban), hogy ha a köszörűnek foga len-

Az üzemben ügyelj, hová lépsz — 

ne, fogaskeréknek hívnák, márpedig an
nak fogait szabályozni bitang nehéz. 

A „nikkelezett-szemmérték" sem meg
gyökeresedett szóhasználat, hanem a 
íroclizás eszköze. A „lapos-légkondicio
náló-gyűrűt" se használják sehol, vala
mint a benzol gyűrűt is nehéz lenne 
odavinni a főnöknek. Ha a mester 5 
perccel ebédidő előtt a „csapágyfésűt", 
vagy a „kanyar-fúrót" keresi, semmi
esetre se segítsünk neki, mert holtbiz
tos, hogy akkor elmegy ebédelni és ránk 
bízza, hogy nézzük meg még a többi 
fiókban is. 

A „homály-tizedelőt" és a ,,zseb-hüm-
mögőt" csak minimális érteimet sejtető 
embereknél próbálják „elültetni", vi
szont a „tömör cső" és a „kékre edzett-
fakalapács" megtévesztő lehet a szak
mában jártasabbak számára is, hisz 
nem gondolhat arra egyből senki, hogy 
a tömör cső tömítése pont azt a lyukat 
tömíti, mely köré a. csövet rakták, és a 
fa „edzhetősége" nem színekben mutat
kozik meg. 

A kiragadott példák pusztán vázolják 
a szinte korlátlan lehetőségeket. A meg
felelő védekezés kizárólag a szókapcso
latok dialektikájának vizsgálatában rej
lik. Ha így nem sikerül fölfednünk, 
hogy átráztak, de a szó gyanús, a leg
természetesebben menjünk ki az ajtón, 
de ott megállva még hallgatózzunk! Ha 
bentről kacaj szűrődik ki, átvertek és 
kezdetét veheti az ellentevékenység. 
Amennyiben a raktárba küldtek, men
jünk el nyugodtan és valami hasonlót, 
de sokat (!) vételezzünk az elküldő ne
vére. Például „reteszcsap betoló" helyett 
200 db tolózárat. Vigyük el azt, és ár
tatlan arccal adjuk át, hogy „az nem 
volt, de ezt adtak helyette". A főnök 
két dologra gondolhat: í. A raktáros 
akarta átrázni őt (mi mentve vagyunk); 
2. Megneszeltük a „bepalizást" és tő
lünk telhetően viszonozni igyekeztünk 
azt (mi mentve vagyunk, mert ő kezdte). 

hogy megszúrjon egy HÜZÖTÜSKE! 
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GYÜRÜÜRÜGY 

R(iporter): Igen tisztelt gyűrüavató szakestély! Magas praesidium! Negyedik éve húzzák 
ujjúkra az V. éves gépészek a gyűrűt és még mindig nem tudjuk 

honnan jött (?) miért olyan, amilyen (?) kivel csinálják (?) 
miből van (?) hogyan csináljak (?) hol csinálják (?) 
miért van (?) mivel csinálják (?) hányan csinálják (?) 

meddig csinálják (?) mennyiért csinálják (?) 
ezt a kis gyűrűt (1. ábra). Persze azért hosszú elméleti vizsgálatok után megszületett a gyűrű 
matematikai egyenlete 

"8x 
8 x 

9y 
8 x 

8z 

6 x 

8 x 

8 v 

(r-) 
d r 

8 z 

s-y 

8 x 
Ö 7. 

8 y 

8 z 

8 z 

8 z 

• y a u" du" c. 

Vajon mi szeretett szakproiesszorunk véleménye? 
Gáspár prof : Hm . . . hm . . . Ez egy igen érdekes mátrix! Ilyet még piroson is 

ritkán látni . . . Megoldása nagy körültekintést igényel . . . Ez a nagy C kons
tans? . . . Igen? . . . Akkor az u"-függvényt célszerűen kell megválasztani! 

R.: De mit szól mindehhez Bélteki Ferenc V. é. kollegánk, aki négy helyett 14 alkalom
mal jelent meg matematika vizsgán? 

B.: Roppant egyszerű az egyenlet megoldása. Nézzük csak. A mátrixot egy
szerűen a lóugrás szabályai szerint egyszerűsítem (3. ábra), megmarad 8 (r-) 8 r, 
amely az egyszerűsítés után nyilván: r. A mátrix zárójelei is egyszerűsíthetők 
(2. ábra), úgyhogy 

r 2 y « u 2 + C = C 

marad az integrálás elvégzése után. Kettővel lehel még egyszerűsíteni, továbbá 
ű- = ű ű, és a 3 átvihető a másik oldalra, azaz 

vagyis célszerűen rendezve: 
r y i> ű ű C D 

g y ü r ű O • 

R.: Brávó! Első közelítésben már előttünk a gyűrű, a tábla átfúrásával már fel is húz
ható. Mi azonban ezzel műszaki embert jellemző módon nem elégedhetünk meg. Nos, adjunk 
testet neki! Szabad legyen felkérnünk az ábrázoló geometria ép a mérőszámos ábrázolás tudo
mányának miskolci fő művelőjét, hogy az ügy komolyságára való tekintettel, a legmesszebb
menőkig figyelembevéve az előbbi eredményt, és a folyamatos évközi munkát, helyezze eg
zakt alapokra a végleges formát . . . 

Petrich prof.: Ha szerénységem nem tiltaná, mondanám; de ilyen kivételes 
szakestélyi alkalommal — vállalva a szerénytelenség vádját — mégis mondom., 
még akkor is, ha az itt ülő mélyen tisztelt kollégáimtól (meghajol) szorongva tar
tok: a gyűrű kiválasztásakor minden más szempont eltörpül, mert legfontosabb 
az alak, tehát a forma, ami pedig ugye geowetria, és a bemutatás, a közzététel, 
az pedig az ábrázolás. A gyűrű alapjait ezért — ha szembetűnő is — mégis az 
ábrázoló geometria veti meg. Ilyesmi . . .. hogy tömör legyen-e, vagy héjfelület, 
anyagi értékét hol határoljuk, alacsonyabbrendű, csak a matériát érintő kérdés, 
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GYÜRÜ-

amellyel mi mindannyian, akik absztrakcióval műveltük a geometriát, csak mel
lékesen foglalkozhatunk. . . Egy bizonyos! Csak olyan gyűrűt határoló felület lehet 
jogos, ahova végül is az ujjat be lehet dugni! Az a közismert forma, amely ezt 
megengedi, mindenki tudja — de most a mosolygók másra gondolnak — a tórusz. 
E tórusz a külső felen burkoló felületbe menjen át, amelyen már ne lehessen 
Cassini-metszeteket és Viílarceau-köröket rajzolni. A gyűrű normálisai a gondol
kodó és alkotó agy felé mutassanak, bizonyítsanak és sohase hajoljanak meg. 
Olyan torokköre legyen, mely az életszínvonal fluktuálást méretesen követi. Egy
két kónikus pont persze lehet rajta. A foglalat, a kőágy és a már klasszikus tórusz 
áthatásának közös testrészéről pedig mindig szeretettel és egyértelműen emlékez
zenek az ábrázoló geometriára . . . 

R.: Örvendetesen bontakozik ki a gyűrű végleges formája, s már időszerűvé vált az anyag 
megválasztása. Felkérem az illetékes meeh. techn. tsz. képviselőjét, válassza meg a gyűrű 
anyagát, indokolja a választást, s végül indokolja meg az indokolást is, tárja fel a gyűrűvel 
kapcsolatos mechanikai technológiai problémákat. 

Dénes M. adj.: Mivel nem kaptam gyűrűt, nem végezhettem anyagvizsgálatot, 
és így nem is tudtam felkészülni.. . 

R.: Köszönjük az arányos, jobban mondva aranyos választ. Megvan a gyűrű de ez mé° 
nem gépeszgyűrű! Mi szimbolizálja legjobban, hogy géoészgyűrű? Halljuk a gépész dékánt" 

Terplán prof.: Mivel van tábla, először talán egy kis ábrácskát (két kézzel 
villámgyorsan felrajzolja a 4. ábrát). Megjegyzéseimet pontokba foglalom: 1. A hat
szög hatlapú anyára emlékeztet, de akkor a kör belül látható és nem kívül! 
2. A fogaskerék szimbólum fiatal végzős gépészmérnök műve lehet, mert tört
fogaskerék. 3. A megszámlálható fogszám: 9, de a kitört részét is beleszámítva 
sem több, mint 13, így tehát uu = 20°-kal számolva biztosan alámetszett! 4. Mond
hatná valaki, hogy korrigált. Tessék jól megnézni! Egyenesek (!) a foggörbék!? 
5. Már csak azt kifogásolom, hogy a G vízszintes NME szimbólumát nem 75°-os 
dőléssel rajzolták (MSZ 5!). 

R.: Bírálható, tehát mégis gépész a gyűrű! Egyetlen fogyatékossága, hogy sárga fényben, 
sárga betűket, sárga alapon nem lehet látni. Kellene a pajzsba valami feketeség. Kellene orra 

Tavasszal minden huncutság Miskolc-Tapolcáról ered! 
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egy olyan férfiú, aki szakértője az al- és felkémiának, valamint a kotyvas/.tásra alkalmas 
gépeknek . . . 

Fábry doc.: önök tudják, hogy mondanivalómat mindig rövid történeti beve
zetéssel kezdem. Megesik persze, hogy aztán nem is marad idő a lényegre. Amikor 
1894-ben Nansen norvég tudós az északi sarkon utazott, iszonyatos hideg volt. 
Annál jobban meglepődött, amikor sikerült olyan madarat fognia, amely gyűrű
zött v o l t . . . Én is ilyen vándormadárként járok Miskolcra, aki most felgyűrűzte-
tett. Ezt nagy megtiszteltetésnek veszem, és szívből köszönöm. Ja, hogy a sárgát 
befeketítsem? Arra már igazán nincs idő .. . 

R.: Gyártásra kész a gyűrű. De még roppant bonyolult probléma megoldása esedékea 
előbb. Ha ui. a gépészmérnök erőteljesen el kezd hízni, a kezdő 1300—11%-ból nem ébrednek-e 
veszélyes gyűrűfeszültségek? Mert ha már egy ici-pici kis feszültség is keletkezik, nem mehe
tünk el mellette tétlenül. . . 

Szabó Jimmy adj.: Ha feszültségre számítunk, legfontosabb a megelőzés. En
nek legjobb eszköze a sport. Ajánlom a bridzset . . . 

R.: Nagyon köszönöm ezt a kimerítő mechanikai magyarázatot. Minekutána kellő alapos
sággal, körültekintéssel minden oldalról megvilágítottuk a problémát, megcsinálhatjuk a gyű
rűt. Felkérem a nagykocsedói Csinálás Tsz. elnökét, úgy is mint másodállásban az ipar csá
szárát, fejtse ki a csinálás technológiai problémáit a szentírás szabályainak megtartásával. 

Bálint prof.: Tisztelt leendő kollégáim! (Óriási lehurrogás, mert nem az omi
nózus ..Igen tisztelt gyűrűavató szakestély! Magas praesidium!" megszólítással 
kezdte.) Szóval nem akarnak azok lenni? (Leesett a 20 fillér, és óriási nevetés 
tört ki.) Mint tudják, én itt csak félállásban vagyok. Ennek megfelelően már ele
get beszéltem, és átadom a szót helyettesemnek, Gribovszki docensnek, adjon he
lyettem is választ! (Uray prof. közbeszól, hogy ehhez nincs joga. szót csak a «a~ 
létaelnök adhat. Élénk vita alakul ki, miközben Bálint prof. olyanokat mond, hogy 
„könnyű a kibicnek", meg hogy „ő és Gribovszki egy test. egy lélek"; végül is 
Gribovszki szóhoz jut, s hosszasan kifejti, hogyan kell fából vaskarikát csinálni.) 

R.: Na, most már csak néhány röpke kérdés van hátra: a gyűrűt gyártó szerszámgép
fajtáról, a gyűrű hidrodinamikai kenéséről, a balesetmentes gyűrűcsinálásról, s a gyűrű tár
sadalomtudományi, ideológiai szerepéről. Erre kérek röpválaszokat. 

Kordoss prof.: Az óegyiptomi kultúra remekein is látható, hogy az ember leg
ősibb tevékenysége a fúrás. Javaslom, hogy a gyűrű fúrógépen készíttessék! 

Czibere prof.: A kenéshez nem értek, de a kontiunitási tételhez igen: ami ki
megy, annak be is kell menni. Habár a valóságban előfordul, hogy több megy be, 
mint ami kijön . . . 

Kardos Laci bá: Mikor itt dolgoztam a diósgyőri ágyúgyárban .. . behívtak 
katonának. Azt mondja az őrmester: „Tudja-e hogy kell ágyút csinálni? Ugye 
nem. Majd megmagyarázom. Fogunk egy lyukat, és azt körülöntjük acéllal! Na
hát!" Na ezt nem azért mondtam el, hogy önök a balesetmentes gyűrűgyártást is 
így képzeljék el . . . 

hehoczky adj.: Amikor legutóbb Moszkvában voltam, megjelent Lenin elvtárs 
45-dik kötete oroszul. Az addig magyarra is lefordított 44 kötetet átolvastam, de 
gyűrűideológiát nem találtam. Várjuk meg a 45-diknek fordítását, hátha abban 
lesz erről v a l a m i . . . 

(Ezután közfelkiáltással szólásra bírták Tatát!) 
Téglássy doc: A sok elméleti fejtegetés közben megfeledkeznek a gyakorlatról. 

Vegyen mindenki magának egy lyukat, és csináljon vele azt, amit tud. Kenőanyag
ként vazelint ajánlom, de aki szabotálni akar, homokozza b e . . . 

R.: Íme bebizonyosodott, hogy az eltelt 5 + x év nem volt hiábavaló. Alkalmasak vi
gyünk arra, hogy profjainkat, oktatóinkat megértsük. Ha valakinek ezek után gyűrűre lesz 
szüksége, már mindent tud, úgyhogy egy „Ora- és ékszerbolt"-ban vásárolni kell egyet, és készl 
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ESTI—LEV. 

Az 1960—66-os levelező kohászok visszaemlékezéseiből 
szemelvények 

1960-ban sok gyárban és műben 

Folyt a tanácskozás, itt álh'a, ott ülve, 

Hogy kit küldjenek a tudomány várába: 

Miskolc városába. 

Mert jött az üzemekből a kérés, a fohász: 

Nem megy a termelés így, ha kevés a kohász. 

Jelentkezzék az, ki ügyes, okos, dolgos; 

Az életrajza tiszta és nem foltos. 

Mert ez fontos. 

Volt már jelentkező, gyűlt már a sok akta, 
A személyzeti osztály vette, s rendbe rakta. 
Egyikre-másikra nem jut aláírás. 
Mert ha nem tudnátok, már ott is volt nyírás, 
Egy kis ritkítás. 

De megmaradt 106 bátor jelentkező, 

A szép nyári napon Miskolcra érkező. 

Tennék le, ha tudnák a felvételi vizsgát. . . 

Azt már mind tudjátok, volt akkor nagy nyírás, 

És mi lett a folytatás? 

A hetvenkettőből csak 7 öreg diák maradt, 
Kik végig keményen megálltak a sarat. 
Nem ismételtek, nem hagytak ki éveket. 
Elsősorban Róluk fog szólni énekem ... 
Az elmúlt évekre . . . 

A néma hallgatónak a vizsgáztató sem érti a szavát! 
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KOHÁSZ-FOHÁSZ 

Táskába került ruha, könyv, eleség. 

Búcsúzott tőlünk gyermek, férj, feleség. 

Indult a vonat, irány Miskolc város. 

Ami egész évben csak nyáron nem sáros. 

De itt még az is káros. 

Harminc legény hever, ül, tanul vagy fázik. 

Csend soha nincs, mert egy mindig pofázik. 

És Te állsz a szobáiban, szádat tátod, bámulsz. 

Mert itt az irányítás, itt az ajtón hátul 

A jó Hornyák Miskálul. 

Együtt az évfolyam és van egy útmutató. 

Ez hívatott mutatni, hol vár az oktató? 

Az első konferencián ez csak kedves játék. 

Mert többször rossz, mint jó a megjelölt tájék, 

A papír, az ajándék. 

Hat évig tart így e gigászi torna. 
A szervezés a hibás, nem az oktatási forma. 
Így nem jegyzetelés az, amit mi csinálunk, 
írásra nincs idő, csak kapkodva firkálunk, 
Hogy mit? Azt a vizsgán kitaláljuk. 

Feladatunk nagy s nehéz volt, ezt mindenki tudja. 
Sokan megkérdezték: erőnkből hogy futja. 
Futotta és mivel már így közeleg CL vége 
Nehéz elképzelni, hogy milyen lesz az élet. 
Ha megszűnik e kettőssége. 

Mi a magasfeszültség? — Amit csak létráról lehet elérni. 



SZALAGAVATÓ 

Mélyen tisztelt szalagavató szakestély! Magas praesidium! 

Adva vagyon: 5 kemény esztendő, 7 kemény olajmérnökpalánta, s mindebből 
ki kellene hozni egy krónikát, ami szellemességben felveszi a versenyt a többiek
kel. Reménytelenül nehéz. Megoldás azért van: Szakítunk a hagyományokkal, & 
"kissé modern formában — magyarul: értelmetlenül kiragadunk néhány mozaikot 
az elmúlt öt esztendő eseményeiből. 

1959 szeptember 
Mottó: „Végeredményben a pokol kapujához vezető út is jó szándékkal van 

kikövezve." 
Mütyür Rozál levele az otthoniakhoz: Drága jó Nagymamám, Anyuka és Pis

tike! — Most már örülök, hogy miután nem vettek fel a Zeneművészeti Főisko
lára, mint ehhez legközelebb álló pályát, a bányamérnöki szakot választottam. 
Nem csak én vagyok itt egyedül, hanem pár öregebb lány és sok-sok fiú. És kép
zeljétek, a Vadkörte Sárit is felvették, pedig ő kitűnőre érettségizett. Az osztályo
kat itt tankörnek hívják és jelölve is vannak. Én a B. 104-be kerültem, de kép
zeljétek, a Sárit viszont a K. 103-ba osztották be. Pedig én már a Balatonon meg
mondtam neki, hogy ne foglalkozzon annyit a fiúk pszichológiájával. Már megvolt 
az első geometria óra. s a tanár bácsi azt mondta, sok tennivaló van még az ön
tudatos mérnökké való nevelésünkben, s ez a probléma különösen nálunk, lányok
nál „csúcsosodik" ki. Az idősebbek elbeszélése szerint itt már decemberben vizs
gázni kell, ahol fel is kell mutatni valamit, ezért legyetek szívesek beküldeni 
nylon blúzomat. Csókol mindenkit: Rozál. 

1960 január 
Mottó: „Nem a győzelem a fontos, hanem a részvétel!'' 
Naplórészlet: Rouiund Norköping neves sarkkutató északi sarki útjában 70' 

C°-ot konstatált a zérus alatt. Ez a hőmérséklet szinte tűzvész ahhoz a hidegség
hez képest, amellyel ma visszautasították új elméletemet a függvényderiviálásról. 
— Este a Kiscsabában bánatomban megettem egy paprikás pár gyulait törött bur
gonyával, megittam egy kis barna sört. majd egy hosszúlépést és két üveg cse
mege fehéret. Megnyugodtam. 

1960 március 
Bajszi, akinek három hete tanszékrekedése van, talál egy noteszlapot az E/L

esben. Rajta monogram: P. G. Fogalmam sincs, kié? Szöveg rajta. Mai tennivalók. 
Előadást tartani 8 és 10 között. Vázlat. Lelki masszázs 50 perc. Irányelvek: Az első 
bűnbeesés. A tékozló fiú. Szodoma és Gomora. Tied az ország, a hatalom és a di
csőség, amelyet magadnak építesz. — Általhatás szerkesztés 10 perc. Szünet 45 sze
kundum. Az előző órán hallottak felelevenítése 60 perc. Délután: Porlasztó meg
tisztítása a lerakódott oktán, heptán és dékántól. 

1961 június 
Mottó: „Akkor is add meg az istennek, ami az istené, s a királynak, ami 

a királyé, ha a Király az istennek se akarja neked megadni az egset!" 
1961 október 
Motorozóról szóló história: 

Nagyon megszokta a mama kosztját nyáron, 
Nem ízlett hát ősszel a hétkilencvenhárom! 
Önkiszolgáló lett, a menzát elhagyta, 
Saját lábasában sült a zsír, krumpli, hagyma, 
•lobbnál jobb falatok kerültek a tálba, 
Csak tojást nem evett, azt nagyon utálta. 

m, 

SZAKESTÉLYEN 

Ám október végén, óh, csodák-csodája . . . 
Már így festett Bandi napi kajája: 
Reggeli: lágytojás, tízórai nem más, 
Ebédre rántotta, este tükörtojás. 
S ha mutatni vágyó kedve néha kitört, 
Mit ivott volna mást, jó kis tojáslikőrt. 
Tankörét, meglepte ez a pálfordulás .. . 
Megkérdezték: Hogy lett kedvenced a tojás? 
Bandi felelt: Fiúk! Egyszerű, mint pofon! 
Tojás engedett át fizika piroson! 

1962 december 
Új sláger: A „Ki mit tud?" és a „Ki miben tudós?". Epedve várjuk, hogy pro

fesszoraink megjelenjenek tanulmányaikkal újmódi területeken. Ajánlott témák: 
Biológia — Dr. Gáspár Gy.: Rideg szarvasmarhát és szarvasmátrix-tenyésztés 

a kalifák árnyékában. 
Mechanika — Miké J.: Egyensúlyi helyzetek. 
Életrajz — Batár Z.: Iván gyermekkora. 
Pszichológia — Boldizsár T.: Lelkiismeret-furdalást érzek, hiszen most jut 

eszembe, hogy még egyetlen kis tanulmányt sem írtam a lökhajtásos 
palacsintagyártás magyarországbeli fejlődésének lehetőségeiről. 

1963 április 
Mottó: „No jjojjó, azért az az ipar sem fenékig Lollobrigida!" 
A tanulságot Szilas atyánk vonja le: Gyermekeim! Amit maguk csináltak ezen 

reformfélév alatt, nem ér egy likas kalap szamócát. Nóta bene! Ha továbbra is 
így viselkednek, gyerekek, úgy húzom el a nótájukat, hogy nem lesz köszönet bene! 

1964 április 
Legénycsalogató . . . Megjelentek a vállalati személyzetisek. Ebből tudjuk meg, 

hogy a legtöbb főmérnök súlyosan beteg, legfeljebb ha pár éve van hátra. Pers
pektíva, ecetera. Egy valakit azonban már hiába hívnak. Igaz, Mütyürke? 

Tollvégre kerül most Vadászné Rozálka, 
B. 504 tankör legszebbik asszonya, 
Az egész tankörben nők között az első, 
Így őt választotta a nagy Vadász Ernő. 
Női elsőségnek mi lehet a nyitja? 
Az a tény, hogy fiú a tankör többi tagja. 
Nekik bizonyítja az édes Rozika: 
Nőtettekben soha, soha sincs logika. 
Mert például: szitokra nyílik pici szája. 
Ha valaki haját kissé megcibálja. 
Ám ha másnap haja ugyanolyan c ibá l t . . . 
„Ez tupír frizura, nem látjátok, buták?" 
Ha a menzán néha lencse van ebédre, 
Rosszalló szavakat küld a magas égre, 
De ha Ernőkének Ö főzi a lencsét. . . 
„Ugye nagyon finom, Stüszikém, egyél még!" 

* 

S most, hogy krónikánknak a végére értünk. 
Szólj így a férjedhez, szépen arra kérünk: 
„Kicsi kis Stüszikém. igyál velem egyet!" 
— S engedd meg. hogy mi is lenyeljünk egy egset! 

«r 



POTZARTHELYI ÉS VIZSGAIDŐSZAK 

Az öt egyetemi év alat t 10 van belőle 
(holott sok lenne három is). I lyenkor 
szedhet i le az e m b e r féléves m u n k á j á 
nak é re t t vagy zöld gyümölcseit . Az idő
szak jelentős vol tára való tekin te t te l 
nem lesz ta lán felesleges, ha pár per
cet, 111. szót szente lünk mél ta tására , 
boncolgatására . 

Kezdjük ta lán a félév végét jelző 
részhaj rával . 

Ha soha nem, de i lyenkor részt kell 
venni az előadásokon, lehetőleg az első 
sorban ülve, há tha pont az előadónál 
vizsgázunk. Érdeklődő vonása ink mé
lyen vésődhetnek így emlékezetébe. 

Érdemes azért is. mer t a ..finis" néha 
furcsa szi tuációkat produkál . Ek la táns 
pé ldaként álljon itt egy megtör tén t esel. 

Szín: főépület lépcsőfeljárója. 
Szereplők: Professzor (P). hal lgató (H). 

H (Utolsó hét, ott kell lenni , de nem 
ér rá. Elkéredzkedik, mer t így látszani 
fog, hogy lelki ismeretes ember stb. 
Előbbi gondolatok jegyében várakozik.) 

P (Még nem jön.) 
H (Várakozik.) 
P (Már jön.) 
H : J ó reggelt kívánok, Professzor ú r ! 

Szere tnék e lkéredzkedni az előadásról , 
ugyanis nagyon fontos dolgot kell el in
téznem. 

P (Arcán hamisan , furcsa mosoly.): 
Látszik, hogv nem volt ott a múlt elő
adáson, mer t m á r befejeztük az anya
got. 

H (Szó bennszakad, hang fennakad, 
álla leesik.) 

P (Éles, de határozot t ívben k a n y a r o 
dik az admin isz t rá to r szobája felé.) 

A vizsgákkal kapcsolatosan továbbá 
kényte lenek eleget tenni a következők
nek, sz in te ,.10 parancso la t" jel leggel: 
1. A kiadot t v izsgarendet ahol csak le

het, módosí tani kell. Potya vizsga 6 
nap , nehéz vizsga 4, k i lá tás ta lan 2 
(vagy ha nem feltűnő, még aznap) . 

2. Minden tá rgynál kellő alapossággal 

kijegyezni egy megfelelő előadásjegy
zetből, vagy a könyvből : 
a) Mi m a r a d ki; 
b) Mi az. amit „egsért úgyse adha t 

nak" ; 
c) Valószínűségszámítási a lapon ki

szűrni az egyéniségéhez nem pasz-
szoló részeket ; 

d) Az így m e g m a r a d t max 30 oldal 
lényegét kijegyezni és azt p ihent 
fejjel á to lvasni ; 

e) Megfelelő puskát készíteni p u h a 
pap í r ra , mer t az nem zörög; 

f) Ha marad idő. a kijegyzett lénye
get kel lőképpen elsaját í tani . 

3. A vizsgán: 
a) Két jó tanuló között vizsgázni, 

hogy az előt te e lhangzot t jó fele
let emléke lega lább vizsgája ele
jén ellensúlyozza esetleges tévedé
seit, és az ál ta la okozott düh csil
lapul jon az u t á n a következő jó fe
lelet ha t á sá ra ; 

b) Ami keveset tud. azt nem maga
biztosan, h a n e m hosszas töpren
gést színlelve kell föl tárnia. Az 
idő megy, és látszik, hogy az illető 
gondolkodik, tehá t van! 

c) Tar tózkodni kell a ha tározot t á l 
lásfoglalástól ; 

d) Szak i roda lomra nem kell h iva tkoz
ni, mer t holtbiztos, hogy ott nem 
úgy van, ahogy a hal lgató gon
dolja; 

f) Ál landóan szeme előtt lebegjen: 
,.a pedagógussal ne vitatkozz, még 
a k k o r sem, ha Neki van igaza". 

4. Uv.- időszakban: előbb az utóvizsgá
kat le rakni , u tána a ha lasz to t taka t ! 

5. Nem elégedetlen. Figyelembe veszi, 
hogy „jobb ma egy egs.-átlag az egye
temen, mint ho lnap egy évhalasz tás 
a m u n k a front ján". 

Ha végül komolyan meggyőződik ar
ról, hogy szebb a műszaki pálya, mint 
az orvosi (színészi, tanár i ) , egyszóval 
a m i r e eredet i leg készült, akkor tanul , 
mer t tudja, hogy áll í tólag m á r t anu lá s 
sal is é r t ek el e redményeke t . 

Találkozás illuminált hallgatóval — még nem biztos, hogy itt a vizsgaidőszak! 
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OKTATÓI NORMA 

Egyetemünkön 
1 oktatóra 

14 hallgató 
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KOLLOKVÁLUNK 

PÓTGYAK. JEGY 
— Kettőt kérek mechanikára, 

hátra tessék ... 
de jó 

GAZDASÁGOSSÁG? 
Somogyi Antal tszv. docens: Kérem, miért 

nem készült a vizsgára? 
Halig.: Nagyon fáradt voltam, és úgy gon

doltam, hogy uv-n majd jelesre megyek. 
Prof.: Hova gondol kérem? így visszaélni a 

vizsgaszabályzattal! Ezt nem engedhetem! 
Félévi munkája alapján: elégséges! 

Emelhetek magamnak keresztet, ki
múltam én is pol. gáz.-ból. 

Tóth Kálmán adj. a vizsgázóhoz: ,, . . . és a 
lantanida elemcsoport miért került egy hely
re a periódusos rendszerben?" 

Tag: Mert Mend°lejev nem csinált elég rub
rikát ! 

MATEK-vizsgán R. Iván bácsi így zárta le 
rezignáltán az egyik vizsgát: „Kérem, ez 
n e k e m elég — önnek e l é g t e l e n ! " 

Vizsgáztató: Kisasszony kérem, mégis hogyan 
értékeli a saját feleletét? 

Hölgy: Hááát, ami a felkészültségemet illeti, 
az jó: ami pedig a tudásomat, — az egy ki
csit gyengébb . . . 

Csutor vizsgáján Tata megkérdi: 
— Mondja, kedves kolléga, van magának 

Eyereké? 
— Van igen, tanár úr kérem — válaszolja a 

hallgató. 
— Akkor visszaadom magának a félév öst-

szes rajzait. Hogyha a gyerek rossz lesz, 
Ijesztgetheti velük. 

Vizsgázó: Nem kaphatnék még egy kérdést.' 
Dr. Pojják: Ném bánom, mondja él á Mohs-

féle keménységi skálát. 
Vizsgázó: Most elmondom a Mohs-skálát 

elölről: zsírkö . . . Most elmondom a Mohs-
skálát hátulról: gyémánt. . . 

Dr. Pojják: Könyörgöm, mondjon már va
lamit a közepéről is . . . 

A NAGY M U T A T V Á N Y 

JÚHIUS \ SZEPTEMBER 
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UV-ZUNK 

MAR?/ 

Olajos K.-nak 
egyetlen az uv-ja 
5 év alatt, s az 
is Ásványtanból. 
Az esetet így me
sélte el: „Szinte 
hengereltem. A 
vizsgáztató meleg 

kézszorítással 
gratulált, és kö
nyörgött, vegyem 
át a katedrát. 
Nem hagytam be
skatulyázni ma
gam, s nem vál
laltam. Bosszúból 
megbuktatott!" 

TÉGLASSY-nál 
Boros, a kohász-kar reménydús esti hallga

tója közelharcot vívott Tatával az eredményes 
uv. érdekében. A küzdelem nem hozott ered
ményt, de ö nem adta fel a harcot, megpró
bálkozott Tata szívének meglágyításával: 

— Docens úr kérem, én tanultam, konzultá
cióra is jártam! 

Erre Tata dühösen kifakad: 
— Ugyan kérem, ne beszéljen nekem! Maga 

egyszer eljött konzultációra. Tudja mennyit 
ér az? Annyit, mintha otthon hétszer körül
szaladná a Szűzmária képet. . . 

F O G A D A L M I F E J E K 
SIKERES UV.-K U T Á N 

• / * ' * 

:?\ h 
«s?> 

% 

FEJ V. Í R Á S J Ú N I U S B A N 

LILA SZERELEM 
Oh, Te lila, 
Vágytam utánad! 
Unom a feketét! 
Unom a pirosat! 
Csak Téged akarlak! 
S ha megkaptalak, 
Veled fekszem, alszom, kelek . . 
Az utolsó percig nem engedlek 
Mert van lila akác, 
Van lila orgona . . . 
De mindennél többet ér 
Az uvé, ha lila! 

Piros matek uv.-n átment III. éves hallgató-
végre részt vesz a Mechanikai gyakorlaton^ 
ahol a hajlított tartók egyik keresztmetszeté
nek szögelfordulását számítják. A gyakorlat
vezető kérdi őt, hogy milyen mértékegység
ben kapja meg az eredményt. Társai súgják:' 
„Radián . . . radián . . ." 

Szivar (boldogan): Igen . . . gradiens! 

H U R R Á ! V É G E T ÉRT 
A VIZSGAIDŐSZAK! 

ROSSZ ÁLOM 
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JELLEMZÉSEK — DIPLOMAVÉDÉSEK 

Plachy Gyurkáról emlékeztek meg így a 
•Szalagavató Szakestélyen: ..Egyetemre kerül
vén azonnal leigazolták, a MEAFC labdarúgó
csapatának kapuvédője lett. Sajnos már az 
eszi szezonban rossz formát árult el, Raisz I. 
az MTK-ból (Matematikus Tarokkozok Köre) 
kapásból óriási dugót (fát) lőtt neki. így fél
éven át tartalék volt." 

FELVÉTELI BIZOTTSÁGI ÜLÉSEN egy le
endő kollegina iratait nézik, és az egyik bi
zottsági tag dr. Diószeghy prof.-hoz fordul: 

— Ugye csinos volt az a leány, akit java
soltál? 

Dió (széles karmozdulattal): No de kérem. 
ugyebár azt éppen nem lehet mondani — 
olyan nagy darab markáns hölgy . . . 

(Idézet a leány gimnáziumból érkezett jel
lemzéséből: Lelki alkata és testi adottságai 
alapján jó kohómérnök lesz belőle.) 

Széchy Károly V. kmh. diplomatervét így 
kezdte: ..Acélcső a technika éltetőere." Meg
látja ezt barátja és nyomban lecsap rá: Na 
és mi a színesíémcső? Rövid gondolkodás 
után a válasz: ,,Színesfémcső a technika 
aranyere!" 

SÍPOSS István ts. írja egy I. é. hallgatónő 
kartonjára: ,,Félénk! Többre is képes lenne!" 

(Persze Általános géptanról van szó.) 

Felvételi vizsgán történt. 
Vizsgáztató: Tudja mi az abszolút hő? 
Jelölt (mosolyogva): Ezt az abszolút viccet 

még nem ismerem . . . 

íev 

EGY. HALLG. FEJLŐDÉSE 

fífe cfh c§S 

2 e i / S. &{/ 

KOHÁSZ-jellemzés Judtth-ról. 
Finomlelkű. Bp. felé utazva tanulmányi ki

rándulásra, meglátott a gumigyáron egy 
transzparenst. Elszörnyűlködve kiáltott tel: 
„Hát ezt ki merik írni?" 

Anyás. Egyik tankörtársa agyon akart ütni 
egy rajzlapon sétáló kövér legyet. Erre két
ségbeesve felsikoltott: „Jaj! Ne! Hátha neki 
is vannak gyerekei!" 

Talpraesett. Még ábris zárthelyin körzővég
re fogott távolsággal suttogva faggatta szom
szédját: ,,Hová és hányszor kell ezt a távol
ságot felmérni?" 

Udvarias. Metallográfia vizsgán Káldor prof. 
így biztatja: ..Judit, hogy maga milyen jól 
néz ki?" Mire Ö: ..De professzor úr is jól 
néz ki!" 

Van műszaki érzéke, újonnan kapott körző-
készletét kinyitva baleklány korában elragad
tatva állapította meg a svéd-kihúzóról: ,.Ni. 
ebben még kés is van!" 

Házias. A diákotthonban a folyosón talált 
rongydarabbal éppen felmosott, amikor a ta
karító néni belépett és sírva kérdte: ,,Nem 
látta kérem az új pulóveremet?" 

Asszociens. Tud. szoc.-on kérdezte tőle a 
gyak. vez.: ..Kisasszony, mi a Világosság 
Kör?" A határozott válasz: „Igen! A kopa
szok klubja!" 
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EPILÓGUS 

Az oskolát immár megjártam, 
Bele is, mellé is jártam, 
Kettes buszon 
Vagy a saját virgácsomon. 

Egyetemre keveredtem. 
Ettől ment el a jókedvem. 
Fiatalon 
Öreg lettem most már nagyon. 

Életpályám e szakasza 
Bizony kissé görbe vala. 
Nem linea. 
Legfeljebb ha parabola. 

Elővizsga, utóvizsga. 
Jöttek egymást váltogatva. 
Mi a macska? Nem is volt, 
Csak utóvizsga! 

Ezeken ha hébe-hóba 
Lábbal bírtak távozóra, 
Nem pöröltem. 
Nadrágomat letöröltem. 

Nadrágom, s mi benne vagyon 
Megsínylették sokszor nagyon. 
Nem volt hiba. 
Volt még hátra piros, lila. 

Közben változtak a képek, 
Változtak színek, évek. 
Meg a lábak. 
Mik a vizsgán elbíráltak. 

Különösen az eleje 
Volt ennyi gyönyörrel tele. 
Emlékeztek?! 
S enyhén végig ráz a hideg. 

Összeesküdtek ellenem 
Mechanika, rajz, gépelem. 
Mind megúsztam . . . 
Űszni közben megtanultam. 

Van ki ilyenkor kesereg, 
De segít a Néphadsereg 
Jelenléte. 
Tanulási ösztönzésre. 

Voltak néha derűs percek . . . 
Ezek sajnos ritkán estek. 
Főleg nyáron. 
Vagy a téli szabadságon. 

Iparban is megfordultam. 
Színessé tették a múltam. 
Évkihagyás, 
Meg az üzemi gyakorlás. 

Milyen fatális véletlen. 
Közben ötödéves lettem, 
Lekopogom . . . 
Diplomám még hátra vagyon. 

Legtöbbet ért az egészbe' 
Egy-egy ilyen buli-féle, 
Mint a mai. 
Vagy esetleg a tavalyi. 

Érdemes volt egyetemre 
Iratkozni. Istenemre! 
Mert igazi 
Boldogság lesz abbahagyni. 

Szép idő volt. jó idő volt. 
Azért mégsem kár. hogy elmúlt: 
Mit is mondok? 
Most jönnek még csak a gondok. 

Tán korai elkezdeni 
Epilógust szerkeszteni, 
De várjunk csak, 
Maradt még hely egy versszaknak,-

Remélem ezt együtt írjuk, 
Valamennyien kibírjuk, 
Es a Gárda 
Mind iszik a diplomára! 
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