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ászonták írjak a Bá LLáGRáRB.I
de neÍn ÍnondÍák Íne g, tródv rni t{

ln te lem:
''lég.y 

dolgok pompásak az életben, hévet haju.
ni, hitvest inni, keményet intézni és puhán nyel-
ni.'' (Balzac,, Pajzin htsóríak1

Ezeket a doigokat azóra is igyekszem kellőkép.
pen szem előtt tartani és be]eszőni sz']L.ke hé.t.
köznapjaimba. Sajna csak változó sikerrel.

No meg magamról egy kicsit...
]990 tavaszón:
''Nincs 

nehezebb annál, mint amikor az ember.
nek szembe kell nézni önmagával és látnia kell,
hogy'mekkora nagy Eutymó az egész.Ilyen han-
gu-latban vagyok most is. Elegem van az egész-
bó,l, mindenbő.l, a tányokból ii. Úgy érzem nem
kellek senkinek, fudom, hogy ez-.irülyeség, de
nincs egy lány sem, aki hozám kömé á sorsát.
Képtelen vagyok a megfeleió önkontrollra.''Tégy 

amit akarsz!'' _ szól a végtelen történet,
és igaza van. De milyen nehéz azi tenni, amit én
akarok! És milyen nehézazt viíllalni is! Valúol
nagyon keresem magam. Félek, hogy nem is ta-
iálom.ffi €B, vagy ha igen, akko,"őey nagyon
rossz én leszek.''
1990 tavasza őa sajna csak öregedtem, de már
akkor is mélyen sántó gondolátokka] birkóz-
tam. Ennél nagyobb, hatalmasabb gondolatok
9!* .gy jó konó sör mellett jutonai eszembe.
Néhány konó után pedig .g!"n.,.n jegyezni
kellene, ami kicsúszik. 'x'ón.
Persze csak óvatosan' mer.t az elfogyasztott kor-
sók függvényében csak óvatosan a",,ai, ami ki-
csúszhat!

Poénokat? Dehát én nem vagyok képes ilyesmi-
re! }vÍeffiam néhány utóviiigám hiteles törté-
netét? okulásul, vagy röhögteto.iit Volt eddig
i4 darab. De nem akarom evvel rontani a mo_
riáJt, meg azuín rossz példrít sem szeremék mu-
:cÚi az ifjabb nemzedéknek. Irjak anól a dolog-
ról?..., amit hat évig húztam?, - te is húzd amó-
iiig tuciod _ mert jön a nagyberűs, u, Ét'Er,
9,.... 1' egyetemi falak kozöti kerültem első íz-
ben alkoho^los állapotba. A vépi pampogás is ko-
moly mérföldkő volt, ezan a.gyuioiu rögös
titon.Á sok hanguiati emlék, 'oi,, t'ogy ími ké-ne' róla,-v-agy legalább is emiékezni, liost meg-
rohant. Mert ki ne emlékeznék azoúa a Hangl-
lati és 98yéb túrálaa, ha azt mondom: ,Znld 

ta-
*9ny, Agi, Lapatos, hej ezek de mennyi poent
rejtenek! de hát ha én eit elmond'anám, az ifiabb
hailgatók romlására 

^ törnék' épüléstik hei"vett.
Hát akkor most mi a fenérő'l iriair
Van egy füzetem amibe néhány emelkedettebb
gondolatot szoktam volt |oljegyezni. Hát mazso-
lázzunk ebbő.l!
Első bejegyzes: Heltai Jenő Vajlomás című al-
kotásából....
,,!sy,, 

egy igaz h{|barótja,
^lv e l cs ev e g ni élv ezet,
le ez.az őrü.lt, ez a mtmlasz,
Ez a barű nem én leszek
Itgyen övé mtnden poézis,
fr eyy.ém csak az, arni tény,
g ot(i? meg a problémóú;,
A ruójó,t viszont csak én.
Hát' ehhez képest tobb éjszakát is átlelkiztem.
pedig olyan jó kis vers volt!
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Már az egyetemre is felkésziilten jött€ITl...
Igy az ötödik év vége felé, én mint szakközepet
végzett gyerek gyakran élveztem ',megalapo.

rctt,' tudásom előnyeit, iíllattenyésztés, állat-
egészségtan és egyéb tudományok terén. Már
homály fedi mit alakítottam anno kémiából,
matematikából' hogy csak a krémjét említsem.
Szinte szavakba sem foglalható gigásá szak-
mai tudásom gyökereit szeretném az alábbi so-
rokban bemutauri, egy egy felejthetetlen mon-
datban, hogy mindnyájan láthassátok, már a
közepiskolában is mélyresántó tudomiínyos
gondolatok foglalkoaattak.
- azivővíz itatrísához is víz kell.
- tehenekkel itadák a silór
---<sak fertótlenítés uuín történhet rágcsáló irtás.
-steril kutzának saímítható...
-emésztőszervi csövekben hideg, meleg szer-

vekben...
- a fehérje májelfajuli{'st okoz.

-osszeteu gyomru állatok a levegó nitrogénjéből
is képesek' hiít ugye , fehérjét előiíIlítani.

-ne fészkeljenek rágcsálók az ajtókba és a nyí.
Iászaú szerkezetekbe.

-hány nedvesség van a levegó.ben?
-a sejtek és az egész test meghal.
-a sertéspestis húsát le kell vágni.
-zacskót úgy is fertőtleníthetünk, ha kitesszük

a napra.
-nemcsak a növényeknek, áilatoknak, a kis

férgeknek is...
-Gazos gyepet lángszóróval kell leperzselni.
-nem ritka és viszonylag gyakori...
-a bolha pár nap múlva belehalr sérüléseibe.
-izomfesték vizelés.
-üsszaeskaz áf,\at és megüti tőgybimMjár
Ezen rövid ízr,Lít6b6| is látszik, miért nem tudott
ígar'án megiepni az a tanszék, ahol megprobríl-
tam szakmai tudásom frissítgetni.

Jónay alhadnagy: I-ecsú-
atom!!! lecsukatom egy hétre!
Ha nem elég, hiírom napra!

Hombárfejű, kontraszelektált
Dézsi őw ezrtő, rajparancsnok :
- Képzeljétek! a nővéremnek
ikrei sztilettek!
Takács Z. hamvábahótt líser-
lete a kommunikációra:
- Est egypetéjűek, vagy két-
petéjűek?
Dézsi: - Tudja a f...om! Mi
vagyok én? orvos?

S.obi honvéd őnég-eligazítrís :
UTI: - Sobi honved jelentsen
nekern, mit csinrílha egy hilöl-
di a lószerraktiírban üvöltve ro-
han az &toony felé' többszöri
felsólítás és figyelmezeetó iG
vés utiín az órtorony előn néhiíny
méterre a lríhíra ifuyzot.lövés-
től vérbe forrdulva Habál' az on
szímára értheetlen nyelven.
S: Jelentem, nyamm-
nyamm' hm, hm,.'izé, hát...
qpoual jelentem az UTI-nek.
UTI: - Nem
S: _ Hát" akkor, ízÉ,,hátjelen.
Fm az őrparancsnoknak.
UTI: - De mi van, ha nem ió
a TBK.

S: _ Jelentem leadok még I-2
riasaó lövést' hogy meghallják
9.s tijtijjti.n valaki a lakmnyából.
UTL - A, dehogy, gondoljon a
szerercsétlerrre, aki lassaÍI elvér-
zik és közben kiabáL Hep! Help!
neki remzetkiá pgai vannak!
S: _ FIiír... jelentem, meg-
adom a kegyelem l<ivést!

Tüzérek tanulnak. Az elóadó:
- Az ágyú csöve homogén, a
homogént a Szovjetunióban
bányásszr{k.

Kiképzőtisa:
- Tudom, hogy maguk egye-
temistiík. En sem vagyok egy
szadizmus, de, hogy maguk
megszívjrík azrizlkó.

-FoglalkozÁsa?
- Tanár.
- A magáé?
- Taniír
-És amagáe?
- Tanrírsegéd.
- Hát maga hol baszta el?
- Maguk okos emberelq egye-
teÍnÍe járnak Egyeseknek taliín
még az érenségije is megvan.

Őnégeligazírás:
- Minek kell megelőzni a
fegyverhaszniílatot?
- A fegyverhasználat alapjá.
ul szolgiíló cselelrnény abba-
hagyására irányuló felszoiíuís-
nak.... magyarul: Áu;t

Csonti sázad-kiahall gatáson
- Hadnagy elvtárs, kérek en-
gedélyt kimaradásra tiívozrri !
- Mikor, és mennyi idóre?
- Bármikor, és bármennyi
idóre.
- Nem engedélyezem.

És a sok bunkó mocskos sájú
tisa közön egy kuriózum
Késztilttink az eski.itételre és ene-
kelni tanuifunlq azaati:bb százfr
gyakorolta a nóriiz{sr Fiatal
tiszt instrukciói a uírsaságnak:
- Úgy ... énekeljetet...]nogy
...Petrovics Emil... ejakuál-
jon....a gyönyörűségtó'l...

Esktire való felkészülés köz-
ben több szá" ember probál
igazodni. Parancsnoki emel-
vényről ordítás a mi]oofonba:
- Ne mocorogjon ott kato-
na!!! Igen, igen, maga oü, Z'ld
ruhás katona a harmartik sorban.



Egy kollégiumi szobo é|etképei

IGY ELTUNK A aOL4-BEN
Megilletódött kis elsósként fogalmam sem volt
róla, hogy mi vár rá,m az új szobában. Nem vol-
tam én totiílisan amatór, hiszem előtte.négy évig
kollégista voltam a szakközepben. Így szelei
mosoilyal és nagy reményekkel néztem a kollé-
giumi élet elébe' Azzal kezdódött az egész, me g.
fudtam, hogy az egyik szobauírsam nem mag)'al.
A másikkal, M-mel hamar összeismerkedtem. A
titokzatos külÍöldi sehogy sem akart megielenni,
pedig nagy izgalommal viírtam már azt az em-
bert, akivel reméltem nagy buli lesz a megismer-
kedes. Ugy egy hónapig, csak azt látruk, hogy
valaki alszik a harmadik ágyban. Egyszercsak
felvirradt a nap' megismerkedtiink Carlos Roá-
rio angolai állampolgrínal. Addig, amikor mi éj-
jel aludni térttink, ő még nem volt, reggel pedig,
amikor mi elmenttink csak egy begubózon ala-
kot látnrnk, aki déluuín már nem volt. EbMl az
is kiderül, hogy mint jó elsósök rendszeresen
jártunk iskolába. 'Erózió'' Carlos, mint ebből is
kitűnik igaz',,fazan'' voll Reggel felkelvén, Ieme-
gőkezetnézegene és aa mondogarta: nem vagyok
alkoholista
Héwégék utrín gyakona találtam az ágyainkon
csattokat, fiilbevalókat. Sok kubai''vendégmun-
kás'' megfordult itt abban az időbn.
Néha Carló főzőtt is, de azt sem kicsiben. Jó né-
hány napig ettÍik, amit megfőZitt. Télen volt a
legjobb, akkor meleg volt a radiátor, rátetttik a
nagylábost, és biírmikor leheten csemegézni a
kajából' több napon keresztiil. Két évig lu|rynk
együtt Carlossal, ami örök élmény maradt. Ászt
á kujva básszusz! Carlo, nem felejttink!
Aztán megérkezett v.L. M-el kiviíncsian várnrk
kivel lep meg a sors bennünket. Nem bizonyult
rossz faszinak. De ebből a korMl már vannak
írásos emlékek, ezr,ket idézv e próbálom rekons t-
ruálni a múltat.

Ez rögtön a beköltözesnél volt (ha emlékeim
nem csalnak) nem indult ez az év sem rosszul.
L-nek volt egy súlyos fogyatékossígq (illewe van
neki egy zs'ílÜIyi) amtől a következő re]ikvia is ta-
núskodik.

a o

' 'Fiúk!
Reggel 8-tól óróm van. Bórmi óron..., de ne túl
dttrvón! Előre nem köszönöm mep!

Üdv! L.' '
Ebból két dolog is kiderül:
1. L. ifiú volt még, és bohó mert fel aka::t kelni.
2. Nern r'n!t :qr' könnr' 'í rlrlne felÁ!1352t3xi.
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Váiaszolt, majd lazrín viss zaa]udt.
Altalában már az egész szoba talpon volt az álta-
la beríllított ébresztó órától, miközben ő édesde.
den szunyőketlt az ágyikójában. Ekkor köais
erővel felébresztettiik, majd vele együtt keltiink
normiílis idóben. (Jgy 9-10 óra közön).
M-nek a következő csodiílatos szokása volq VA-
CSORÁT tcszÍrerr!!! Na nem kell ÍosszÍzl
gondolni, van banítnője. Illewe most már van.
Ilyenkor alaposan istenítetttik őketrnét' íly módon;
M. a mi istenünk! NélkÍile nem legelünk!
Me, me, meee, me me!
Sajnos lekotrázrri nem fudom, de biírkinek szívesen
elénekiem, ha megkér á Több venike sztileten az
előzó mintríjr{ra. Kétsorosaim egyébként hirhedtelc
Néha elófordult, hogy nem volt víz a kollégium-
ban. Ilyenkor a jó szobauírs gondoskodik a trib-
bieloól, a következő üzenettel:

Sajnos vannak sotét szakaszai is kollégiumi pá-
lyafuuísomnak. Rajtam kívül álló okok mian
nem kaptam kollégiumi elhelyezest. Az átlag
mian. Erről pedig c;akis a gonosz és kegyetlen
tanárok tehetnek. En tanultam! Így kénytelen
voltam a bűn údríra lépni. Így átéltem azt, ami-
kor a sors nem kukoricázik. Csöves lettem! Hor-
rorisztikus! Az ember idegzntét totiílisan elron.
csolja a sok rejtőzkör1és és osongatás.
Egy kis emlék a zűros idókból:

''KöcsögfejiÍek!

Nincs kulcsom. Nem bírok bemenni! Lent dekko-
lok a trabantomnól (a bejóratal szemben) és ne-
m.ón s z e nv e dek, S e gíts et ek r aj tarn!

G (Az E;.
Sajna nem vagyok in én sem (K sem) arnikor
végre betolod a Mped. Na nem tüntetek ellened,
csak sétólgatunk ide-oda' K. ktildi neked azt a
kís dohónyt. Még a nagy Deutschelandbanvette.
SziaTe vizÍej{l!
U.i. HuzrúId egészséggel avíz



''Kocsögfejű!

Kösz a Mlóhelyet! A gyanus szennyeződéseket
az ógynemtl.dön, kérlek bocsósd meg! Jobb lett
volna, ha veled alltatok benne! Ha jó leszel, egy
pórszor még beleakzom (én lan)ára tuóbm, lu
valaki belepofótlankodik az ógyatnba) az ógyadba.
Usy jó és Mlás!

U.i. a gombót majd megnandjók az oryosok, ho-
gyan kell kikezelni."

Apróhirdetések
Szellemem mikróhullámú sütőjében Gondo-
lat-pogácsák süüéreznek.
',Gyere Sunshine Barbi! Pogizzunk együtt!''

Az emberek egy része iszik,
a másik meg seggrészeg.
''Minden út Rómába vezet!''

Világegyetemisták!
Eljön még a fényes dzsogging és a termo-
szEeccs macskanaci al konya,
s a kók mackók virágkora!
"Medve koma!"

IQ és, mellMségben szenvedő liínyokat kere.
sek. En vérMségben szenvedek!
jelige : entelekryel pléhboj.
szexmell, toltött észbonbonok előnyben !

Lihegő Boy szolgálat! Iiyen még
Elmény egy életre!
Flívja a 0G3G28 -32U200/ 1027 -t
2015-t!

nem volt!

és kérje a

Torkos borz igazolványomat amerikai ösz.
tondíjra cserélem
]v{ono: szíltam már eleeel

il,íunka]ehetőségl Új es atg csocsáit kotlégiu-
mi belépdk tőzsdei bevezetéséhez üg.vnökök
jelentkezesét viírom.
U.i. énékesítés kedvező !ízng és részletf,ze-
té s, csoportoknak kedvezménr'.

A gyengébb idegrendszerűek számára kell, hogy
közoljem: nem aludtam bele a dolgaiba. Sose
mertem volna megtenni. Az én bátorságomnak
is van határa. Voltak bizonyos surlódások is, el.
végre a harmóniának is vannak határai.

"L !
Az edényem még nem érkezen vissza!

M.
Magótól nem is fog!

L . t t

A leggyakoribb cetlik voltak:,,Büfénél vagyok,G.
Teniszezní mentem. L.
Mosok a mosó|anyMban, G.,,

És néhány magiínyos farkas:,,A W.szobóban tanulok' G." és mégis rossz lett
az ótlagom!

''G! Á rl.őm odavan érted! Éned?
L! Azt nem értem mit nem éftett.,,

Itt véget ér a visszaemlékezés, ugyanis prílyafu-
tásom másik szobában folvtatódott.

A'. eLso

m,. í . rob.o lo3uiSok

-__--*..--- =<.-=--
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Zsíros kenyér

Elóször is termeljünk búát. HozzÁva|ók: jó mi-
nóségrí termóföld, nemesített vetómag, különbö-
ző mez,őgazdasági gépek és berendezések ízlés
szerint. Az előkészített és elvetett búzamagvakat
néhány hónapig állni hagyjuk, miközben a ter-
mőföld egy másik részén takarmányt terTnesz.
tiink. Az így kapott táplálékot, különböző mes-
terséges tápanyagokkal együtt disznóba tÖltjük.
Mármost a disznó olyan elmés szerkezet, amely
a tápanyagokból húst és zsrrt állít elő. Addig
azonban a megéren kalászokkal kell foglalkoz-
nunk. A búzaszemeket elviílasztjuk a kalászok.
,9' é: a. sziírtól, majd' eróteljes mechanikus eljá-
rással lisszné őrölji.ik őket. Ebből az ismert mó-
don massát dagasztrrnk és magas hómérsékle.
ten ropogósra sütjtik. Most szedjiik szét a d.isz.
nót húsra" zsírra és csontra, majd a zsÍrból ken-
jünk ízlés szerint a frissen sült kenvérre.
S zobahómérsékleten trílalj uk.

Tejeskávé
Megfeleló termőföldbó.l, takarmányból és a
vegyipar által előállított mesterséges tápanya.
gokból, ahozzÁ tattozó gépek és birendezések
segítségével ezrittal disznó helyett tehenet ké-

véfózőnek nevez a sájhagyomány.A kávé már-
is elkészült. Ezt kell ízlés szerint elegyíteni a
fent em líte n tehénbdl ki s zivattyúzott tejjel.
Fornón, hidegen, vagy szobahőmérsékleten táaljuk.

A narancsszörp
Keressünk megfelelő mediterrán vagy trópusi
éghajlatot, ahol a narancsszörphöz elengedhetet.
len narancs nevű gyümölcs megterem. Itt gon-
dos munkával termesszünk narancsot. l-egJább
egyet, de ha többször is akarunk narancsszörpöt
fogyasztani, akkor tobbet. Miközben a narancs
érik, szerezzünk be édesvizet, amelyet lelemé-
nyes berendezések már megtisztítottak mind a
fizikai, mind a kémiai és biológaiai szennyező.
desektől. Ha ez megvan' tegyiik félre, mert dön-
tó szakasáoz érkeztünk. Kisméretű patronokba
több arnosdéra nyomáson préseljünk széndio-
xid gázt (Co2), majd ügyesen forrasszuk be a
patron végét. A vízze| feltöltünk egy szifont,
amelynek szúrófejére rácsavarjuk a patront. A
kitóduló széndioxid feloldódik a vízben és szén-
sav ([I2QQ:) keletkezik. Az oldat sz&avíz né-
ven közismert. Most megragadunk egy éren na-
rancsot és ügyesen meghámozvq levét egy pohár-
ba csavarjuk és szftavízzel izlés szerint felhigltjuk.
Rövid mechanikus keverés után hidegen tlraju1.
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szítünk. A tej előállítá-
sa már az ő do|ga, ezt
nyugodtan rábízhatjuk.
Közben fél szemünkkel
figyeljünk a kávéra is,
amelyet meleg éghajlat
alatt, kávéültetvényeken
érleltink. A kávécserje
termését a miír többrzör
kipróbált módszerrel le-
sztireteljtik, majd olyan
hőmérsék]etnek tesszük
ki a szemeket, hogy
azok kellően megpörkö-
lődjenek. Már csak az
van hátra, hogy a pörkölt
szemcséket megőröljük,
majd forrásban lévő víz
gőzét árpréseljiik rajta
egy elmés szerkezer se.
gítségével, amelyet ká-

HlÁt'tyÉRZET

Mégiscl .ako' . .nó
Legalább az egyikbőT;oníó .gy iÉi.j,, uagy n"gyf;öar



oaaaaa2

KOSZOwOtryT, ub vaGl.'YOIílr
Amikor a ló ajtót nyitott, alig
n:dra leplezni a meglepetését.
Ugy látszik, jobbat várt...
- Nyihahaha! _ köszöntöttem
őt kissé elfogódottan, miköz-
ben ügyetlenülpróbáltam a há-
tam mögó rejteni egy jókora
zabostarisznyát.
- Van szerencsém, barátom _
vá]aszolta egy öregedő tenoris-
ta modorában - kerülj beljebb!
_ Tudniillik én... a megbeszélt
interjú ü gyében, ugyebár...

Ah, igen! MáÍ emléklé-
szem! _ veÍegette meg barátsá-
gosan a vállamat.- Hát akkor,
kezdji&.
- Elóször is engedje meg,
hogy átnyujtsÍLm ezt a szerény
ajándékot! - sziszegtem fájdj-
masan' és gyorsan az orra alá
dugtam a zabot, hogy végre
megdörzsölhessem sajgó válla-
mat. - Eppen ma van hatezer
éve annak, hogy háziasítottuk
önöket, hogy összefogtunk a
történelem viharai ellen...
- gy pillanat _ csámcsogott
vidáman. En úgy rudom,
hogy ez az évforduló holnap-
utánra esik. Viszont a zab en-
nek ellenéÍe kitünó.
- Mondom, hogy ma van hat-
ezet éve. Csodálom, hogy
önök, lovak, ilyen hebehurgya
módon kezelik ezt a nevezetes
dárumot
- I-ovak! - horkantott sértet-
en a ló. - Hogy érti azt bar.
átom, hogy lovak?
- szó szerint! A művelt em-
ben többek között az jellemzi,
hogy felismer egy lovat. És
már megbocsásson, elég egy
pillantást vetni önre, hogy
megáilapítsam, ön egy ló.
- Na, helyben vagyunk! Maga
sem különb a Deákné vászná.
n í]. Fe1 ijletesen; elhamarkodot-
tan ítél, az elsó benyomás alap.

ján. Méghogy a művelt em-
ber... nyentenem kell!
- Nézze, a világért sem akar.
tam önt megsérteni. Hidegvér.
- Ezt határozorran kikérem
magamnak. Hát úgy nézsk én
ki, mint egy afféle hidegvérű?
- Miért, hogy néz ki?
- Ugye, ugye!... felelőt]entil le-
lovazzuk a másikat' mikozben
f n e l l - ' ' . l .  ^ : .  ^ ^  ^  t j . , , o * . í  \r\,é&ulrul lÁ sJ"i lus a lcl l)cBlur. r\
hidegvérű ló alig kütönbözik a
hintatótói. Megalszik a fií a sá-
jában. Nehézkes. Tömzsi. Igavo
nó. Kisgyermekek és dúsgazdag
küIfröldi mének kocogó jéték-
szere' ha éppen tudni akarja.
* lv{íg ön...
- Melegvérű vagyok, ezt a
vak is látja! Sőt! Angol telivér!
nemes vonalak, karcsú formák.

Ész, ügyesség, sebesség. Világ-
rekordok! Magasugrásban 2&
cm' g'yorsaságban 60 km/óra.
Mit mondjak még?
- oh, ennyi is bőven elég,
hogy beláss.un' ön valóságos
paripa! - lelkendeztem, hogy a
kedvében járjak. Az önérátes
jóságnak azonban torkán
akadt a zab.
- Ez rágalom! _ prüszkölte,
és ökölbe szorult a patája.- Ki
terjes zt rólam ilyeneket?

Bocsánat... mit vétettem
mármegint?
- Elmagyarázom. Én mén va-
gyok. A feleségem kanca. na-
mármost, a paripa olyan ló,
amelyik se nem mén, sc nem
kanca. Olyasmi, mint a kappan.
Vagy az eunuch. Érti márí.
_ Valami dereng. Egyébként
az irodalom terjesztí a rágalma.
kar Sámtatan délceg és nemes
paripa ságuldozik a hósi törté.
netekben, úgyhogy az ember
azt hinné, hogy ez a lóság csú.
csa. De térjünk a lényegre. A
hatezer éves évforduló kapcsiín
azt szeretném megkérdezni ön.
től, hogy milyen fiziológiai és
pszichikai traumákat okoz ön.
nek tiírsadalmi presztizsének
jól kitapintható, negadv ten-
denciája?
- Mi van - csrrklott riadtan az
eddig meglepden magabiztos,
páratlan újjú patás.
- Szóvai, csak arra vagyok ki-
váncsi, hogy ön, mint induvi-
dum, hogyan képes kompen-
zálru az egyre improdukdvabbá
váló lét ökonómiai periférákra
szorító erejének neurózisait?
- Tudja mit, barátom! _ vi-
gyorgott szeliden az angol teli-
vér mén. - Lökjön elém még
egy zsák zabot, aztán menjen
isten hírével, utóvégre én csak
egy egyszerű ló vagyok!
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Fülöp L.
A hallgatókat a gyakorlaton többszor figyelmeztet.
T'.hgg.y a kémcsóáró csak a nevébeímegjelölt
fu nkcióra haszniílható.

Czinkota I.
Amikor az iíltalam feltett kérdésre senki sem
tudta a válaszl Én se.n.

Fábián F.
A legbut.íbb oktató az, aki mindíg minden kér-
désre azonnali viílaszt ad. Nekem semmi nem
volt' ciki, mert elóvetttink egy könyvet és meg-
kerestÍik a választ.

Czikotaí L
Nem eléggel. Most is csődbe van az Egyetem.

Fábián F.
Megszímlrí1hatatian!
A Gazdríszoknííl kb. 4o százalékos a bukás (Sal-
$! nr-offal közösen)'.a Gyönygyösi Kar, Gépész
Kar, lrvelező oktatás pedig minteg'u 80 sáza.
lék bukíssal (tJV)jííÍ.

Fülöp L.
Az Egyeremnei egáib;"r vagyunk. Eg'viiurui
sem gYarapította a másik szrímláját rúlságósan.

Tolner L.
!|9p" elfogadta a vacsora megluviíst hó végén.)
}íikor az^?F p.incében 1 lite r bor elfogyasztása
uún, 'a fél évfolyam állt sorban, hogy penut
igyunk.

Szalai G_v.
Ta}<ácsna}< tbgalma sem volt, hogy rnűkörrcik egy

Gyulai G.
Azt hiszem az amikor a pad alatti miísinínyú te.
vékenységen kellett úná lenni. Igaz, hogy 

-ez 
di-

csó eleinknek nem jelenten ekkora proutémat.
P*a Á'puo" tarín rirríig legnagyobb. tudósunk
9g"y''k l.gkedvesebb taniíra: Mágocsy Dieu Srín-
dor lelkiismeredurdatás nélkül Jzotiiona fel nem
odafigyeló' történetesen gyógyszeÉsz hallgató-
ját a következó szavakkal: ''Aryaúristenit magá-
nak, maga piszok parikus! Azonnal takarodi-on
ki!'' (idézi Fry1ró Vilmos: Fehér köpenyÉn.
Egyetemi emléktoredékek, Bp. -ag.rí,rláadrís
1993.)

E|őadás, va9Y gyakorlattartás során mi vott a legcikibb he|yzet
az on számára?

Fül<ip L.
a ryp|ik{ció a plikáció ellentétes folyamata.
Fábián F:
A glicerinsav- 1-3-difoszfát helyett glicerinsav
eggegósz-háromtized foszfát kifejezést hasz-
nált (stb). tflki beállítottságom miatt átment a
vizsgán, de elirányítottam más szakiránvba.

Birkrís M.''Jean volt az a polgiír, aki szíraz területen élt.''

Tolner L.
lvli az az UV, csak ne m az ibolyántúli sugárzás?

Birkrís NI.
Nem sokkai! De a hallgatók hajnali kelésre való
késztetésbe n, (pót ZH) élenj'ína.n.

Szalai Gy.
}iem elhanyagolható ménékben.

Szente K.
Havi ne itó r*tzetcsctn ko. i szaza.iexavat txo. i2v
forint)

kétnyomás rnérős oxigén reduktor. (íg.v* nyilviín-
való, hogy hegeszteni sem tud.)

Fábián F.
A kéÍdőívtik címzese! Hol vannak a'Tisztelt Höl-
g}'ek', aki]<ról nekem is van véleménl'em _ na d.e
kihag.vni d<et? @z a címzésre vonatkózik!)
Címzés: Tísztelt uraml

Véleménye szerint az 5 év a|att hány Íorinttat gyarapította
az Egyetem számláját? (UV)

*.1
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Mi volt a |egkel|emetlenebb csa|ódása az évÍotyamunkka|kapcsolatban?

- )

TANARAINK VATASZOTTAK
Vizsgáztatás során mi volt az avá|asz' ametyen a legjobban megütközött?

Tolner L.
A talaj foszfor tartalma 135 százalék...

Czinkota I.
En már semmin sem lepődök meg' Ütközni,
csak a legcsinosabb lányokkal lennék hajlan-
dó.

Szente K:
A légkör széndioxid tartalma 90 szízalék.



Miért nem az ön tárgya a legfontosabb a ha|lgatóknak?
Szalai Gy:
Erre eddig még nem találum elfogadható ma-
gyarázatot.

Fábián F.
olyan nincs, ez a |egfontosabb alapozó taryy.
Ezrrt a vélemény nem érdekel, aki nem tanulta
meg, megbukik.

Szente K.
Nagy nevekkel kellett megki,izdenem. (Dreher,
Ottakingen, Jounge Waller, jack Daniels, P
Zwach, stb.)

Tolner L.
Mert az óníkat nem az ''Agrárban'' tartjuk.

Gyulai G.
Ezt most hallom először, hogy nem a növényi
sejt-, ós szövettenyésztés volna a legfontosabb
tárgy jeles Egyetemünkön.

Birkás M.
Valószínű, látJák az új foldtulajdonosok krnlódá-
sait! De nem adom fel!

Czinkota I.
Mert azt hiszik, hogy a tágyázas az ember vele
született képessége.

Fülop L.
A hallgaok legfontosabb trírgyai nem az Egye.
temen keresendők.

Gyulai Gy.
A jÖvőjtiket probáljr{k megalapozni, ahelyett,
ho gy az''inaséveket'' becsülettel vó gi gc sinálnák.

Birkás M.
Öregszenek, híznak, rossz kedvtik van, stb.
AbM'l kiindúlva, hogy engem a taníuís Íiatalít,
fogyaszt, vidrímságra hangol !

Szalai Gy.
En arra nem is merek gondolni.!

Czinkota I.
Persze aki csak most fudta meg. hogy a Híd]áb tan-
snktemájat nem fogadj ák eI az államvizsgán.

Fábián F.
Erre nem lrvrínok válaszolni. Diplomatémája le-
het, hogy van, de még nem dolgozott, de azÉrt.
meg fogja védeni.

Birkás M.
Biztos, de nem az én hallgatóm!

on szerint mit csiná|nak a hattgatók óralátogatás hetyett?
Fekete T.
Diplomadolgozat írás, demonstrátori munka,
más uírgyra késztil a stréberje. A kevésbé stré.
berek az e|őző napi mámort próbáljrík kipi-
henni.

Fábián F.
Nem tudom elképzelni, mert délelőtt csak a
bisztrók-kocsmiík vannak nyiwa. Aa nem hi-
szem' hogy mrís óriíkra készülnének.

Mit gondo|, van haltgató akinek még most sincs dip|omatémáia?
Tolner
Nem hiszem, mert a téma ( és esetenként a hall-
gató is ) a földön hever.

Szalai Gy.
Nem csodiíikoznék!

Szente IL
Az én időmben (1988) kb. az évfolyam 10 sá.
zalékának nem volt.

Vajon a hallgatók hány napot készültek az on |árgyára?
Tolner L.
Á*';;; öt' ha minden.-3 alkohol elfogyasaiísa
iíltal elpusaton agymennyiséget l.rrek veszi.inkú

Gyulai G.
Az e|őző pontban je|zrtt interva]lum szerint.

Czinkota I.
Attól félek, hogy nem mindíg fejezhető ki ebben
a mértékegységben.

Fábián F.
Szerintem 0 napor Sokan évközben tanultak. ok
át is mentek a vixgiín, mások reménytelenek, ők
öt napot hagytak rá.

Birkás IvI.
A kollokviumi jegyek alapjrín keveset. Na de
amit mesélnek!
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Tolner L
2s'l00 év. Az IQ-tól fiiggően.

Birkás M.
Nap? Évek! Én még mindíg talrílok megtanulni.
valót!

Czinkota L
H.íny óra is van egy félévben, persze az éjsza.
kákkal együtt?

A gudász gyerek Három gazdász

e)
al- I
e.

r'l
I
i
I

I
i
I:

A gezdÁsz gyerek sose kesereg,
ott a gépész nagy a feje, búsul eleget.
Ha a pénze fogy, hát gondol egy nagyot'
S megeresa a papájának egy képeslapot.
'Te is voltál gazÁÁsz, apám, jól tudod magad'
SzerelemMl nem élhet meg a gazflászfiad.''
Irsi a postát, hoz-e valutát,
Gömében elfelejti az abszenciát.

Hogyha nem bukott' hát mu1at egy nagyot,
S félrecsapja üstÓkén a ga"dá^szka1apot.
De ha megbúott, hát akkor is mulat egy nagyot'
S hazafelé bekopogut minden ablakot.
Eldalolja: Professzor úr, mégis jól ríllok'
lr gfelj ebb m aj d e gy-két uírgybol utóvizs g rízok,
Fő, hogy a babám szeret ígazá'm,
l-esz még nekünk az Alfoldön akácos tanyánk.

És ha végznttmár, mint szabad madiír,
Az országban szerteszéjjel állás uuín jár.
És ha valahol, az Isten tudja hol,
Áilást kap azöreg gazdiísz, vígan így dalol:
@lsárgult a kukorica össze s levele,
Véget ért az oreg gazdász úri élete,
Hoci a pipát, meg a bőrsubát,
lv{ost miír aztán gazl,áIkodjunk, a rézangyalát!)

Il,árom EazÁász kiment a libale gelőre,
Megláon egy boronát a saíntó szélébe.
'TIej, kom4 micsoda tiiskés citera"
Hogy az Isten csudájába került az úa?,,

Hámm gezdft7kiment a liba1egelőre,
Megláton egy repülőt fenn a levegőbe.
'T{ej, koma' micsoda égi taliga,
Hogy az Isten csudríjába került fel oda?''

lliírom gaz,dász kiment a libalegeldre,
Megláton egy permetezőt traktor uuín köwe.
'T{ej, koma, micsoda ez, mire való,
Hogy az Isten csudájába pisil ez a ló?''

Három gazlász kiment az erdőnek szelébe,
Meglátott egy mókuskát a fa tetejébe.
"Hej, koma, micsoda, milye van neki,
Hogy az Isten csodríjába tupírozu ki?''

Három gazÁász kiment a libalegelőre,
Megláton egy őrmestert, a szelvényhez nőve,
''Hej, koma, micsoda, tőrős bandita,
Hogy az Isten csudiíjába, jutunk most oda?'.

Az on tárgyábó| át|agosan hány nap ke|| a ÍelkészÜlésre?
Fábián F.
Haaz évközi Tl-krais késziiltek,5 nap intenzív
tanulás elég.

Gyulai G.
Egy jó képességú hallgatónak egy hét, tisztán
napi 18-20 órával. A felelótlenebbeknek több-
nyire csak egy délut.ín.
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Az évszázad csókja, avagy
a csábítás nap!ója

Hogyan Iegyünk antisztárok?

Hol volt, ho] nem volt a rózsadombon is túl,
aÍnelTe a nagygombosi disznó sem túr, a szatyi.
ban _ cica, lánykori nevén zsákbamacska. Volt
osztán szerencsénk részrvenni ebben a megalofe.
nomenális, agysejt-leropogtató, elisztatikus népi
baromságban. Ugy cső'be húztak, mint utoljiá.ra
kopasz gyft koromban. A npsgép, vagyis mi,
táwezérIéssel műk(Étünk, sajtlikacsos len a te-
nyerem, illetve a tapsizrnaim is bedurranrak. A
mi percünk a házaspárjáték idején jött el, atom-
hangyák elóre!!! A mellettem csücsülő kiníly-
lá*y4 (évfolyam kollegina) a tapsolás melegé.
ben jól összegabalyodrunk ill. a sori párkozvJtí-
tő iroda javaslatára egymásra találtunk mint [r-
once. és IJna. Hipnózis, szembogár-párbaj, s az
omnipotens Gyuri minket vá]asztott_ki. Sztaha-
novista érdemrend pattant a mellünb.e, üdwival.
gf;' j! s. a great ha-ha-ha !!! Hiper-szuperovulá-
ció. Valaki a hátunk megett megjegyezte: jaj de
aranyosak! Erre a másik: inkább morbid! a ten-
genzint feletti magasság kb. 50 cm. Előjáték: be-
mutatunk egy házaspári csókot. Edit (művészne.
y{n {9ó) hörpintett a gumibogyó só1pból, ne-
kilendült, dobbantott, s a graviúciót megszegye-
nírve sájon csókolt. Háromnapos sörtéim vissza-
szippantva én is besegítettem. Gyurika voyeur
módjára kukkolt, s a siombat esti-Mmmámór is
közvetítette. Erzelemlába-eruption. Az ex fele-
ségjelöltjeim zokogásai azóta is ldsértenek. Ez-
után jön a játék ''öröme',, a totális satisfaction _ a
nagy izgalomban a hajam is begöndörodön.
Nyerttink egy nászutat - sebaj, lesz irég Vlagyi.
vosztok magyar fa]u. Azóta sokan rázógattá{ a
k.TT. az új ''menyasszonyom'' 

miatt, ?n *eg
csak hümmögök, szép dolog a szerelem!

Moha
Utóirat: Rózsa Gy. Túró Rudi nagyd{at kapon a
magyaÍ nép brain drain-ezese terén elérréndemeiért!

a Lélek Útvesztői
a szerelem lökéshullémai taszítanak feléd
ÍIrcom' arcod üvegéhez ér'
szembogár.párbajt vívunk a sötétsé gben,
s elmerülünk a tétovaság hullámtükrében'

hirtelen elpattan a csend-harang
egy kiáitás hatol belé
szertefoszlik az illúzió-buborék
s nii sziiánkjainjaa esünk szct.

***

i.ive ggyöngy-tölaömben me gpi11antottalak
téged,
mosolyfátyol mögött rejtőzöl éppen
s zemeidben íLlúzíő.v as ázs p arazsai iobban.
nak
s órült álomkeringóre hivogatnak
hallucináci& sárnyakat növes ztek
s eihiszem, hogy veled repülhetek.

kifuiladás, gyilkos finis
csak köd- és füsdoszlány a világegyetem
feloldódsz a végteienben
utánadnyúlok, de a
felhóbe verem a fejem.

***

felhőpapírba csomagolt gondolat-levé1
ráteszek egy bélyeget
s elküldöm a vágy szelén

Feléd.

Machács

Or
\ /
Y

C.

w1' í8.30 Zsákbamacskg
Rózsa Gyórgy' a kiíqyhataüan ÖüelgyÍos, szórakoztató ve
té*€dqóben a szerencs* qpíbsek éílékes 'zsákbarrraxávar
teíh€ülek t'aza" A k*ínyó elóü ülók is nyerheürek - [xláSt &
bpaszlalatot...
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vlzscílt{K
Sobi e|ső vizsgája az Egyetemen

Ncivénytan - Koltay tanrír úrnál
K _ mondja a fa részeit!
S - ág, ágacska, gally, gallyacska.
K - ennyi?
S - igen.
K _ jöjjön vissza mógegyszer kolléga, mert ez
nagyon kevés.

Sobi _ á||attan - Bakonyiná|
Vizsga utrín értékelés: koilégám, van az életben
olyan, amikor az ember teljesítményét aláénéke-
lik. Van olyan, amikor fölé. En most magát folé-
énékelem és kap egy kettest!

Sobi - á|lattan féIévi vizsga _ Kissnél.
Fejlődésmeneteket tesz Sobi elé.
K-ezmi?
s-?!
K-ezmi?
S - ez egy fejlődésmenet!
K _ ennyit tud mondani erről félév iíllattan tanu-
lás uuín? J<ijjön vissza mégegyszer.

An ulu - á||ettenyésztés szigorlaton
Feltesznek neki egy befejező kérdést.
- Melyik az az áilat, amelyik naponta egyszer
szoptada a kicsinyét?
Szabó Józsi súg, tagoltan: Há-zi.nyul!
Anulu _ csak nem a hrízityik?

NövényvédeIem Vizsga
Kiss tanár úrná|.

Veréczi Gabó vizsgrízik. Puskiízik, mint a baj-
nok. Kiss tanár úr persze látja, megkérdezi tőle:
- Gábor, van magiínak jogosíwánya?
- Igen tanrír úr. ..- Es mit csiniíl onnel a rendőr, ha áurregy a pi.
roson?
- Hát megbüntet.
- Igen, látja. Itt vaÍI az indexe. jöjjön mégegy'-
szer vissza.

Gó|ya tábor első napja:
A nagy ivászatok utiín újra a koliban vagyunk.
Este beszelgetünk az egyik szobában. Egyszer.
csak Vereczi Gabó felkiríllt: Srácok! még csak
egy napja vagyok itt, de már valahol elhagytam
a kontakt lencsémet! Keressük mes valahol!

A||attenyésztés ZH után :
V. Gabó beadja a dolgozatát. Szabóné belenéz,
majd így szól:
- Gábor, az még hagyján, hogy egész végig
puskázott, de ha mégegyszer a tojást ly-nal rrja,
megbüntetem.

Állattan beszámolón
Bakonyi tanrír úr szorgalmasan nyomogatja a
diavetítő gombját, majd megiill a Parascaris
equorum keresztrnetszetét mutatóniíl.
- Mi ez? _ mutat egy homiílyos foltra.
-Ez az ovárium.
- Na de Anila gondolkozzon józan ésszel!
-... akkor talán az oviducfus.
- Nem Attila, ez nem oviductus.
-...lehet, hogy az uterus.
- Na de Attila - fakad ki Bakonyi tanrír úr. Hi-
s7r'n ez egy hím állat!

Vizsgán
- A krumpligumó gyökérmodosulás.
- De akkor miért vannak rajta csíriík?
- Mert a krumpligumón belül helyezkedik eI a
szár.

Tételhúás utiín G Pepe megkapja a szót:
- Mondjiík? vagy mirdl beszeljek?

- A szamoca indiíja az súvógyökér. Azzal éL.
ősködik a többi növényen.

Vizsga vége felé N Nándor a tőgy indexről kér.
dez, kezében S Tibor, a delikvens leckekönyvé-
vel. (Persze válasz nem igen akad.)
- De kolléga, legalább azt mondja meg, hogy
ki taliílta ki ezt az indexet?
- Hát...' hát..., a Dékríni Hivatal.

S inkovitsné ór ájaú| elkésik valaki. Re a giilás :
l l n l ' l . í - ^  x . x : ^  t . - ' * ^ r :- 1\Uu9éé' é l l lúéd UréJd Árulr lPu.

A kovetkezó ór:íról Sinkovitsné késik, de ió so-
kat. Egy vietrriími hallgató megszólal:
- A taniíinó ólája egy kukorica.

U Lászió, miutín a hallgató elég sokat mellébe-
szsl:
- Kolléga, nem akarja bedobni a torölközőt?
- Nem! _ és tovább ..izsázlk.
Eltelik íz perc, majd U ÍÁsz|ó közbevág:
- Na tudja mit kolléga, akkor én dobom be!
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- Mi azagőré?
- ( ' ö ö . . .
- Hát tudnia kell! Nem a főnök!
- Tanár ur, én pesti vagyok!

- Mi történik, ha a talaj nedvességtar:talmát a
végtelensé gig fokozzuk?
A csekély hallgatóság csöndben marad.
- Hát előbb utóbb a tenger esetét valósíduk
meg.

- Hol termelnek lent és hol kendert?
Szintén teljes csönd.
- Hát fent lent, lent kendert.

Urbán tanáÍ úr mentő kérdést tesz fel:
- Milyen nyelven beszél?
- Angolul.
- ott van egy térkép a falon, olvassa el mi van
rő,Íwal
- De tanár úÍ! az némettil van.
- Hát nem most mondta' hogy beszél angolul?
- majd kis idómúlva - Hát maga nem hülye, hát
magát, hogy rúgjam ki?
(kettest kapott)

Y .II. fé|év vríllalatgazdaságtan gyakorlat lsertés-
tenyésztés ökonómiája/
A tanárnő próbálja felrrázri az ugyancsak elpil-
ledt uírsaságot.
- Mondják, mit csiniíl a koca a telepen?... vagy
termel, vagy...?
A csoport a kérdést hossai hallgauíssal fogadja.
- Hát mondjiík már meg!... Yagy termel, vagy
mit csinál?
- Vagy NEM.

Ugyanezen az óiart
Tanárnő: - mi az a rouíció?
Csoport, egységesen: _ forgás.
Tanr{rnő: - nagyszerű, és mi az épiiletrotÁció?
Csoport: /cis gondolkodtís ut.ínl _ egy évben
hiínyszor fordul meg az épület a tengelye körül.

Állattan |. félévi vizsga előtt
Felkészülés az At2025-ben. Sanya fel.alá jaÍká].
a szobában, fejből mondja az egész könyvet és
iszonyatosan aggódik. Szobauírsai, Cecek és
Rúzs rezigniíltan nézegetik a''kifestdkonyvet',.
Sanya hirtelen megtorpan, Cecek fiizetébe bá-
mul és kétségbeesetten kérdezgeti egy szo láttiín:
- Ez mt?l. Ezze| a latin kifejezessel még nem
taliílkoztam ! ! ! Mi ez? Folim...,Foli..., Folimat...,
micsoda?!
- Folyamatos, te birka!

Tanáes egy Íeladat egyszerűsÍtésére
Ha bele sem tudsz kezdeni a ffldába" csinálusd
meg mással!
Bővítése: lrhetőleg olyannal, aki Nátad jobban
énhozzá.
Folyomiínya.. Ez egyszer biztosan ő is tévedni
fog.

Törvény a puskiíás és a melletted ülő viszonyá-
rol
A melletted rlő mindtg jobban tud puskrízni.
Folyománya: A mellened űlőerő.l kell puskázni.
A folyomríny folyomrínya: ha dolgozatot írsz, a
melletted űlő vagy hiányozrri fog, vagy két pad-
sorral arrébb iiltetik.

Minden jó (volna) ha a vége jó (volna)
Amikor az utolsó dolgot is sikerütne kipuskiíz-
nod' akkor kap rajta a tanár.

A tanári melléfogiís Bonus-a
Egyetlen olyan eset van' amikor Téged is megdr-
csér a taniír: ha összetévesa valakivel.

Ufó a Keletiben
aYagy orczy és a polc es€te

orrrczy barátunk vasi{rnap este igyekezett
Tauíról (ugyanis ő ott lakik) eljutni az oly
annyira szeÍetett Egyetemre. Erre a célra dirík
leggyalrabban a vonatot viílasztja. oncz,v is
így ten Félév eleje lévén orrczy a sok kaj4
tiszta ruha és cucc mellé egy polcot is hozott
magával, hogy kényelmesebbé tegye koilégi.
umi szobájár
A Keletiben kolbríszoltam éppen, amikor
orrczy megérkezett este háromnegyed dzkor.
A pályaudvar tele volt hátizsákos, válltiískás
fiatalokkal. Többek között rajtam is egy nem
éppen könnyú hátizsiík fesztilt, amivel elég
kényelmetlentil tudtam csak utat vágni ma-
gamnak a Keleti pu. emberkavalkádjában.
Arrczy valahogy nem illett bele a megszokott
képbe. kigykedve is néaem _ báÍ elinte ki-
csit furcsiíllottam _ milyen jó neki, hogy ő a
nagy hatalmas pakkok helyett kényelmesen
ballagott a miísodik vágiínyhoz egy sziíl polc-
cal a keáben. Utolértem és rogtön rá is tér-
tem a polc témrír4 mire orrczy rángatőzó
arccal közölte velem, hogy ó is szivesen ci-
pelné a motyóját, ha Tau és Kelenföid kozött
el nem szublimríltatták volna.
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qÜ)őIttóig éh
Töredékek jegyzeteinkből, eIőadásjegyzetekből...

''...az alkoholos erjedés egyik végterméke az .'mia]att a miísik libát tömik,

Murphy nyomdokain

etilalkohol _ ezt a vegyületet nyilviín ismerik...
dr. Sajgó MiháIy biokémia előadrás

''az etilalkohol edeskés ízű és illatú, fogyaszuísa
mámort ídézeLő,,
dr. Nosztícius Árpád féle jegyzet

''... ha egy némeduhrísa és egy pulit hasonlítanríl
össze, megdöbbennél' hogy a puli mennyire más.''
ebtenyésztés előadrís

'' a birka bonyolult biológiai egység''
j uhtenyésztés gyakorlat

'' a |oldművelés célja a fold művelése''
foldműve|éstan könyv

''a harmónikus átlag az átlagolandó adatoknak
reciprok transdormációval előállíton reciprok ér-
tékeiből szímíton szímtani átlag reciprok értéke.'
statisztikaí módszerek alkalmazása a mezőga.
das:ígban jegyzet

'' a tavak feltöltésónek kezdeÉt úgy kelt megiíl-
lapítani, hogy a feltoltés végéig befejeződjön...''
vugazdáikodás es melioráció jegzet

'' a jó minóségű gyepet adó legelő és a legelteten
iíliatok közöü igen szoros kapcsolat alakul ki.
A legeitetés során a legeltetett állatok és a legelő
fiive köain a lehető legszorosabb természetes
kapcsolat tapasztalható.''
g ep gazdálk odási prak ti k um

'' az ölyvnek lehúzodó gatyájavan...''
'' a földi kutya az urbanizáció elól meneküt a
fold alá...''
Nagy Emi| tanár úr e|őaúís"íból

'' a Triticale steril volt, nagyobb feltünést nem
kelten..."
növénynemesítés jeg;rzet

',a vályúra szerelt szillítócsigás berendezésnél a
sállítocsiga a vrílyúra van szer€lve...''
Mg. Müszi IIL

Ha egy probléma megoldiísiín fiíradozol, nagy
segrtséget jelent' ha eleve ismered a megoldást

Kelló szímú adatbol _ Jo.i,,ntai mód'szerekke]
_ bármit be lehet bizonyítani.

Minden nagy felfedexJ.gy-.gy nagy tévedés-
nek köszonhető.

*
Ha legalább 15 percig időzik valami az íróaszta-
lodon' szakértővé lépsz eló.

*
Nincs olyan egyszerű feladat, amit ne lehetne el-
rontani.

*
Tévedni emberi dolog, de isteni érzrs.

Ha ezemberek néha mJghailgatnrík saját magu-
kat' kevesebbet fecse snének.

Ki|encre vároJll...
Cecek megy a prÜszt tanszá}re. Lifttel megy
fel, hiszen a negyediken van. Fent az ajtóban ta-
lálkozik a lépcún lefelé induló Kiss tanrír únal.
- Tanrír rir, magát keresem, mikor jójjek vizs-
gázru?
- Jöjjön holnap _ válaszolja. Ezuuín elindulnak,
Kiss tanár ur a lépcsón, Cecek a lifttel.
Amikor Cecek a földszinten kilép a liftből Kiss
tanár ur lihegve viírja:
- Es kilencre jöjjön!

A szakértő
Bakonyi G. tanrír rí'egy harcsa csigolyáját mu.
tawa kérdezi a társaságot:
- Milyen halé lehet ez a csigolya?
Sz Adrienn: - bálnáé...

mött libát tömetlennel cseréli
jesítménye percenként 2-3 liba...''
Mg. Müszi IIL

egy segéderő a o-
fel.........a gép te1.
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Mindent a megfelelő
helyen és időben.

ÁIlattenyésztés szig orlaton :
Dr. Dohy János a Itr. sámú bizonság elnöke a
vizsgán előszeretettel beszélget a hallgatókkai,
némileg oldja a feszültésget, s így kozvet]enebb
hangulat alakul ki:
- A diploma után már tudja mihez kezd, van
esetleg valami munkahely ígérete?
- van némi elképzelésem, de sajnos még nincs
konloét állás, csak reménykedni rudok majd.
-'Na jó, csak azért, mert talán tudnánk ségíteni,
volt rá precedens korábban.
Egy őszinte pillantás után:
- Köszönöm, de én növénytermesztó vagyok,
és nem sok közöm Yan azáilattenyésztéshez...
(A baki ellenére közepesre értékeíték a három té-
tel elóadásá|

Vezetés vizsgán néhány nappal később:
- Hármasra tudom énékelni a feleletét. No lá-
Ft-*ég hátra van a vállalatgazdaságtan vizsgá-
ja. Ki is vizsgáztat abból?
- Illés B Csaba és ... és Dinnyés tanár úr!
:_A1lehetetlen, mivel az én vagyok!
( Kavics mindig is hadilábon álliá nevekkel)

***
E Gergó földműveléstan vizsgán kitünően el-
p9ndja a tételeket. Dorogi tanár úr a szokásos
kétdezFeté.1pl9ljut a mrítrágyákig, egészen a pé-
tisó k1lletéig. E Gergő sehogy Jem-tudja a vá-
laszt. Ebben az, állapotban pisiógon vagy dz per.
clg, maJct bevallotta, hogy nem tudja. Dorogi ta-
nár úr felháborodva:
- Maga akar gazdász lenni?! Hát azrá van írva
minden zsákra hatalmas betűkkel.
E Gergó:
- dehát ezért nem tanultam meg, mert rajta van
minden zsákon.
(csak ő kapott karót, a tobbiek csak csendest)

Tantárgyi gyakor|aton
I. év végén
Pepe a nagygombosi gyakorlaton élete kockázta.
tásáva] zsálanányol egy hóscinért Clorrdosan ei-
1*tr9d az éteres üveg trelyen ery poforflt nylon
zacskóban, majd lelkedrrezve sza]ad az évfolyam-
nak magyaráó B GábG Enár t]fioz
- Tanár úr! tanár úr! cincért fogtam - kiál-
P,u, majd magasra tartja az éteres üveget, a
benne rejló több száz rovarral.
B Gábor tanár ur súján akad a szó, kezt a ma.
gyaúaÁs lendtiletében mozdu]atlarrná dermed
FIa Pepe nem kapja eló hát.a mögiil a nylonzacs-
kós cincért, egyesek szerint hatalmas pofont kap.

BaromÍitenyésztési
gyakorlaton:
Harmadévben:

Barátom, Csucsó (ifiríkori nevén Zsugyeiik
Gábor) egyzsercsak meglepett arccal fórdul
hozzÁm:
- FigyeU, Vasi! A 1ib4 meg a |űd ugyaltaz az
á11at?

Hogyan kell
növénygyűjteményt

csinálni?
Recept.
-.Tölts el egy napot novénygyűjtéssel az er.
dóben.
- Hogy a munka gyorsabban haladjon, vidd
el a barátnódet is.
_ BÉe azon kapod rnagad' hogy a rreg;ruen la-
pos herbáriumból máÍ csak harminckilenc hiánv-
zik
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Wojteket ta|án nem kell bemutatnom a
Tisztelt o|vasónak. llzö nevéhez f{lzödő

sok sok emlékezetes sztori közü|
az alábbí kettőt szeretném kiragadnÍ.

A csúcstartó
A fent nevezett, hideg, nyiílkás, latyakos és egy
kicsit csúszós novemberi este helyi érdekrí vasút-
tal utazott Godöllő felé, amikor már ki tudja mi-
ért eliílmosodott és jól nevelt gyerek lévén elal-
vás előtt levetette cipőjét, lábait pedig a szem-
közti ülésre helyezve iílomba szenderült. A ''kö-

vetkező pillanatban'' a kalauz miír kocogtatta is
az ablaküvegot '' Godölló végiíllomiís''.

Wojtek felriadt, gyorsan húzta (volna) fel a cipő-
jét, dehát az már ki tudja hol jrírkált ilj gaznájá-
val együtt.

Ilonatelep?! Kerepestarcsa?! Szilasliget?! Mo-
gyorod?! ?

Nehéz lenne miír megmondani.

Hősünk felvette (jobb híján) a nyulcipőt és ro-
hant, mit rohant, vágtatott a lucskos hideg asdal-
ton és ezzs| az elmúlt évek egyik legjobb idejét
futotta a Hév végríllomás és a Kollégium köz<itt.

Hazafelé
Irngyel évfolyamtrírsaink, míutiín az első évet
eredmé nyese n teljesítették, hazafelé sá guldoaak
express vonatukkal. Mivel önimiik hatiírtalan
volt, kissé ilumináltak voltnk. (A nevtiket még
talán meg fudták volna mondani). Az utolsó mű.
ködő gerincvelői reflextik azt súgt4 hogy így
nem szabad a szülók elé kerülnitik. Ezert nem
otthon, hanem a kovetkező állomáson szálltnk le,
hogy majd on szalonképessé válva térnek haza.

Pechliloe a szüldk vaiamilyen ok miart ehhez az
iíllomáshoz mentek ki óriási büszkeséggel, egye-
mista fiaik fogad.ísára. Az ősok annyit láttak,
hogy miutiín a vonat megiíil egy gyerek kizug
belőle. A gyermektik lapjával sállt le, mintha
egy zsiíkot löktek volna ki.

A másik csa1ád kicsit megmosolyogta a dolgot
és bízon abban, hogy ez az ő fiúkkal nem tortén.
het  meg.

\'olt is meglepetés, mikor a peronon fekvő társa
rne l1é megérkezett az ő gyermekük is.

A Tanu!mányin történt
Szigorlat UV után:
- Ez a ffinya Antal miír megint okosabb volt
niílam! Remélem' senki nem akar lebesz'elni a
visszavágóról, bennem is rejtőzik némi emberi
büszkeség!

III. évfolyam 2. félév:
- Bocs, ez a Tanulmányi osztríly?

lr kéne pecsetelni a diiíkomat!

Fogadó óra után:
- Elnézést kérek az abszolút alkalmatlan idó
ben való alkalmattankodiísomért' de kérdesem
uírgyában a legoptimálisabb feleletet a valószí-
nűség hatrírain beltil ebben a szobában vélem
felfedemi.

Mikor lesz ösztöndíj?? ?

órarend
- Ha a kedd délut.íni előadást áuennénk hédG
te' A7 egyik szerda délut.íni gyakorlatot csütör-
tokre, a miísikat pedtg sntekre, akkor minden
nap egy óránk lenne.

Azsnmeg kár bejonni!!!

Párhuzamos dia|ógus
Helyszín: Bábolnai ABC penzuír melleni radiá-
tor
Szereplók: Sanya, IÍárpi, Pityesz, Perec
Cselekmény: Sanya, Kárpi, Perec a borotválko.
zá s nehézségeiről érteke znek.

Qirtezit Pityesz, kezében egy dobozos PEPSI-
vel)
Sanya igyekszik feivenni a beszéigetés ronaiat
és így szol:
- Én azért nem szeretem a dobozos kólát. men
sok a szénsav benne.
Perec: _ nekem a derbi borotvahabtól kipanoe a
nyakam.
Pityesz: - Srácok, én visszamegyek, veszek egy
borotvát.
IQirpi: - Én a FANTÁ-I Szeretem.
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KAZE:

Izelítő azskból a töÉénetekből, amelyek
százával estek meg az elmúlt öt év atatt

Kezdebnek eg5r.két aprócska story, amely még
nem GödöIIőn, hanem Debrecenben történl a
DATE-n.

A mindenki áltat jól ismert MiÍkó fél kémia
könyv szsrzóje maga Mirkó professzor ur feltet
kémiából:
Kérdés, kérdest követ' de a hallgató egyikre sem
tud vrílaszolni. Egyszercsak a professzor tx ezt
kérdezi:
- Mondja, kolléga hány protonja van a hidro-
génnek?
A kolléga arca felderiil, végre egy kérdés,
amelyre tudja a viflaszt Tatán még van remény.
- Egy _ feleli büszkén.
A professzor úr komótosan kinyitja a hallgató
indexét, és azt mondja: - nohát, akkor ezt most
feljegyezztik...

Megint Mirkó professzor ur feleltet, és a feielet
ezúttal sem fényes. Egy darabig figyeli a hallga-
tót, sajátos, bánatos, megértő tekintetével, majd
azt mondja:
- Háq kolléga, ez elégséges.
A kolléga arcán kisímulnak a meggyötortség
ráncai, hátradől és kifújja magát. A professzor ur
azonban még nem fejezte be mondandóját, kö-
szörül egyet a torkán, és így folytatja:
- Dehát ebbol egy a magáé, egy pedig az
enyém, _ s azzal az eiégtelent a saját paprrjríra is
feljegyzi.

Két, ha jól emlékszem, kameruni diiík hetek óta
szenved az Egyetem elsó évfolyamában. Semmi
olyannal nem taliílkoznak, amely ismerős lenne
szímukra. Egyik napon felmennek az Allattan
Tanszékre, hogy elószor ta]iílkozzanak a megta-
n ulandó rovarokkal, a kikészített rovardobozok-
ban. Amikor megládrík a feltűzött rovarseregle.
tet, egyszercsak felderül az arcuk, és felviíiwa
így kiiíltoznak:
- AáÁ, ezt is ettem, ezt is ettem, ezt is ettem!

.{ két afrikaiból az egyik iíllattanból vizsgiízik,
ie nem sok sikerrel. Szinte semmit sem rud. Vé-
gezetül a hangyiíkról kérdezik. A napbarnított
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fiatalember elgondolkozik, majd így felel:
- Hangya lenni nagyon savanyú.

A gödöllii kezdetek...
Az elsó év felénél jöttem át Debrecenből GÓdöl-
lőre. Hosszú huza-vona uuín kollégiumi helyet is
kapum az A/3008-asban. Bekopogtam és belép-
tem. A szoba belső burkolata Izzó Mánrány
volt. Tudtam, hogy egy Ammar Szálem neveze-
tű arab fiú helyére kertiltem, éppen ezert elősair
Szílem-a-lejkut akartam köszönni, de megláwa
két leendó szobatiírsam iszonyrí izomcsoportjait,
csak csendesen biccentettem, és óvatosan kipa-
koltarn a csomagjaimat Debreceni szokás sze-
rint éjfflkor lefekiidtem aludrri. Két szobatiár-
sam, mintha mi sem történt volna az asztalniíl ült
és tanulr Izzó magyar nyelvet" Mánríny angolt.
l,ámpafényná nem fudok aludni, entféLkettő-
ig nyiton szemmel ide-oda dobriltam magam, re-
mélve, hogy egyszer majdcsak lefekszenek. fél
kettőkor végre megkegyelmeaek és leoltva a
lámpát bemrísztak az ágyba.
- Ti mindíg iiyen későn fekszetek le? _ kérdez.
tem aggódó arccal.
- Nem, sokka] később szoktunk, most csak mi.
attad kapcsoltuk le a lrímpát - felelték.
Aznn az éjjelen nem sokat aludtam. Töpreng-
tem, Yajon ez így lesz öt évig?
A tanuliíst leszímítva így len.

Most pedig jőjjenek a gödö||ői
történetek

A sportd.isznó
Aznap reggel az ríltalunk Sennrínak keresztelt
buszsofőrtink szokiísiíhoz híven belevágon a
gázpdÍnba" az egész tiírsaság belesüppedt a
komfortos tiiésekbe és a Robur vad száguid.ísba
kezden a Sertéstelep felé. Biír Senna a korábbi
napokon is rendkívrilit produkiílt, éreztiik, hogy
ezon a reggelen, fantasztikus futamidó szülerik.
Utkozben volt egy útkereszteződés, stop tab|á-
val, és ez Senniínríl rizikós pontnak sámított.
Most is iszonyú eróvel taposott a fékbe, a Robur
hátsó kerekei elhagytiík a foldet (velünk együn),
de a következő pillanatban - ma sem értem'



hogy csinálta - már megint pad|ógázza| tornáz-
nrk fel magunkat a kelet-német szerkezet végse-
bességéig. a manóver a szokásos volt, de ezen a
reggelen a busz jobb oldalán furcsa dolgok tör-
téntek. Mi csak azt láttuk, hogy a keresztezódés
elhagyása után miír nem voltunk egyedül. A
meliettiink lévő méter mély árokban egy tűzoltó
parancsnoki zsiguli dobrílu magát, továbbá lát-
ruk a benne ülóket, akik a vad domborzat ellené-
re egy ideig még taÍtottiík is a tempót. Úgy 20-
30 méteres fej-fej melletti száguldás u|án azon-
ban a zsiguli két utasának az á1laga kezdett meg-
változni, és a szolgálati jrírmű _ a szovjet terve-
zes ellenére _ megadta magát. Mint kiderült,
képtelenek voltak a Senna ríltal begyakorolt féku-
tat betartani, és így történhetett meg v hogy kb.
harvan kÍnih-ás sebességgel elságuldotuak a busz-
nak alig neveáető tákolrnríny jobb oldaliín, és
roncsdsrbibe kezdtek a merőleges út túlsó végénél.
Nagy baj nem tortént. a paÍancsnok kisziílit a
h átsó c som agtartóMl, nrtinos an ös szehaj togatott
magának egy új szolgálati sapkát, elnézest kért
fiatal sofőrje ügyetlenségéért, és a zsiguli önerő.
ból kikecmergett az rírokból.
Ilyen apró momentum után érkezt1ink meg a
Sertéstelepre. on közölték néhrínyunkkal, hogy

a hizlaldáMl, ahol több sáz disznó tengettc sa-
vanyú napjait, a 105 kg körüli állatokat fel kell
hajtani egy teherautó platójára, mert viszik óket
a vesztőhelyre.
Nos munkiíhoz is láttunk, M. Gábor barátom-
mal, aki a tapasztalt marcona dolgozókat is meg-
hazudtoló lendülettel kezdte kergetni az á|7an-
kat, sőt, a megfelelő hajtási szakszavakat is
gyorsan elsajátította, és pár perc múlva mrír teli
torokMl kurjongatott. A disznók azonban vala-
hogy megmakacsoluík magukat a7nap délelőtt,
mert minél vadabbul űzti'ik ó.ket, egyik sarokból
a miísikba, anniíI kevesebb jutott el az istríiló ki-
járauíig.
Ekkor, hogy munkrínk ercdményesebb legyen,
hajuísi szakeszközöket szereztünk be, egy+gy
karó formájában. InnentőI kezdve az istr{lóban
gigászi krízdelem kezdődört. Kis idő múlva már
nem látnrk egymiíst a felkavarodon porban, és
csak egy-egy elénk kerüló disznóra tudnrnk''koncentrálni''. Bár a helyzetet én egyre remény-
telenebbnek ítéltem, néhríny disznó valósdnűleg
ösztönéból, v&gY mgrt unták miír a port' az ajtó
felé indult' és az E)flT feliratot látva unorran ki-
ballagott a szabad levegőre. M. Gábor banítom-
ban ekkor született meq a sorsdöntő eondolat.
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Az a baj _ mondta -, hogy eztk a disznók elhr-
zon, eltunyult állatok, és a hajtás azért nem erde-
ményes, mert semmi sportosság sincs benntik.
Próbáltam érvelni, miszerint a sertéstenyésztés-
ben éppen az a cé|, hogy hízott állatokat iíllítsa-
nak elő, de Gábor, aki álta}íban nem szakmai
szempontok alapj rín mérle gelt, me ggyőzhete tle n
volt.
Hogy teóriáját bebizonyítsa elhauírozta, hogy
kocsira rakás előn egy kiszemelt peldrínnyal el-
kezdi a ''sztikséges'' gyakorlatokat. Az istríllóban
ekkor már akkora volt a por, hogy az összes bent
lévő iíllat illewe ember _ sorsiíra hagyva a meg-
maradt négy oxigén molekulát _ egyariínt kijört
a friss levegőre, úgy, hogy a disznók ekkor már
súiyuktól fúggetlenül ott lézengtek a hatalmas
istálló körül szabrílytalan piknikus pikrik-cso-
portokban. Valósarrűleg éppen az embertelen il-
lerve disznótlan brínásmodról vitatkoztak, ami-
kor Gábor edzó kiszemelte a maga diszrrajár
Az e,dzés bemelegító fut.íssal kezd&lön Ha a
disznó lankadni látszott, vagy ha a mester nem
volt megelégedve a Észidóvel, akkor brír fino-
man, de hatiírozottan dolgozni kezdett a karó és
újdonsült atléuínk hátsórfelén ennyhe pír kezden
megjelenni. Nem sokkal késóbb a ternírozon iíl-
lat gyengülni kezdett, egyre nehezebben szedrc a
levegőt, szája szelén megjelentek az első fehér
buborékok.
Azt hiszem ekkor kértem elóször Gábort' hogy
fejezze be az egészet, hajsuk vissza az állatot a
teherautóhoz, amelytől ekkor mrír kb. készÁz
méterre eluívolodrunk, úgy, hogy az edzes való
jában mezei tríjfurássá alakulr Gábor azonban -
a disznónkkal ellentétben - hajthatatlan voit. El-
vannak tunyulva ezrk a dögök, értsd meg, leg-
alább ezt az egyet meg kell nevelni _ érveit - és
újjúlt erővel kezdte terelni a szerencsétlent. aki
egy piír pillanatra tényleg vad ságuldásba kez.
dett. A disznó nagy ereje azonban pár méter urán
elhagyta, és immiíron a teljes kimertilés hatiínín
zihálni kezdett, továbbá eg.venlőtlenül bevöröso-
d'ön. Pofájiín egrre nagyobb habcsókok lógtak.
Lusta disznaja! _ kiriltotta M. és edzői önuralmát
elveszírve lökdösni kezdte. Piknikus atlétánk dü-
löngélve megtett még prír yardot' azuín végső el-
keseredésében egy iírokhoz lépett és belevetene
magát. Gábor eikötelezte magát képzeletbeli
edzés terve mellett, nem tudon beletöródni a ku-
J,:rcba, beugrott hát ő is, és a disznót test test e1-
]cni kűziJe lemmel az árok elhagyására Ösztökél-
le. Sikenilt is a lehetetlen, mindketten k|kerültek

a mélyMl, sót még egy végsó gerincvelőből in-
duló futamnak is szemtanuja lehettem. A disznó
azonban ekkor megállt, méghozzÁ olyan hatiíro-
zfit|an, olyan eltökélten, hogy érezni lehetett in-
nen már egy tapodtat sem mozdul. Színe ekkor
már hihetetlen szederjesbe csapott át, hátsó fer.
taján a segédeszköz nyomai sztratoszféra árnya-
latú kékes csftokként jelentkeztek, sájábót úgy
dölt a hab, mint egy poroltóból, és vadul zihrílt.
Gábor, ez mindjrírt megdöglik _ szoltam ijedten
de hauírozatlanul, mert bifu a mester is elttinódon
egy pillanat erejéig páciense iíllapotán, hirtelen
újabb erővel rontott a taníwiíny feléje eső Észé-
nek. Ekkor nekem miír úgy ttint _ biír rudtam,
hogy ez anatómiai lehetetlenség _, hogy a disz-
nó izzadn kezd és vadul szímolni kezdtem a
105 kg-os testsúlyt véve alapul, vajon menyibe
fog kertilni nekiink ez az e,dzÉsnap? Gábor ekoz.
ben löktidött és kiabrílt, a disznó viszont csak
á1lr Azuín hirtelen _ talán vad őseinek génjei
manifesztálódtak, vagy nem is tudom hogyan -
de a diszrró felhördiilt' megfordult és nekünk
rontotl Az edzÉ,s egy pillanat alatt a visájríra
fordult' most már mi futottunk elől - nem is
rossz részidókkel _ és az idzés alanya loholt
horkolva a sarkunkban, szerencsére csak rövid
ideig, mert oxigénje ismételten elfogyotl lvÍi
még a biaonság kedvéén leszaladrunk egy hat.
van méteres döntőt _ azt hiszem Gábor nyeÍt _
és árugrotnrk a néhiíny utunkba kerülő aladályt.
Disznónk szine ekkor miír Csonwiíry híres vib-
ráió liláján is kifogon, és én már szenri.il meg
voltam győz&ve, hogy lesz egy tires hely a te.
herautón.
Bevallom nem emlékszem már, hog'van került
fei tömpeomi taníruiínyunk a platóra. Yégig
azon imádkoztam, hogy legaiább a vágóhídig
maradjon életben, miközben a teherautó elindult.
Disznónk _ ma is látom magaÍn előtg ahogy faj-
uíjától semmi szírr a]art nem várt _ mély hupiliia
tónusban feszít rózsaszrn testvérkéi közott Azt
sem fudom' hogy megérkezen-e? Az is elképze!-
hető, hogy edzője jót tett vele, mert nem hiszem,
hogy vágr{sra alkalmas ríllapotban ért a rendelte-
tési helyre. Bár sérülései nyoIc napon beiüi gyó-
gvulóak voltak, mellkasában immiíron sportszív
dolgozon, am9iy megküiönboztette minden éló
honfiuírsától. o volt az első sportdisznó'
Nekünk, viírakoásommal ellentétben nem gyűlt
meg a dolgunk a hatósígokkal, diszrrónknak azon.
ban úgv gondolom igen. ivÍinden valószrnű*g sze-
ri n t hatósági hűs bol tban kertil t énékesítésre.
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A poszáta
S,. Sanyi bajban volt' meglehetósen nagy bajban.
AllananMl vizsgázott és szinte semmit sem tu-
dott. Az első tétele nagyon gyengén sikerült, és
Bakonyi tanár úr egyre jobban ráncolta a homlo-
kát. Most éppen második tételként a verób alkatú-
ak voltak soron, azon beltil a posáta féléket kellet
volna jellemezni, de Sanyinak valahogyan ezeffil
az aprocska madaraloól sem jumn eszébe semmi
érdemleges, csak általánossígokat mondotr Bako
nyi mnár úr végiil megelégelte és így sólt:
- Nos, kolléga, szedje össze magát és most miír
olyan dolgot mondjon, ami csakis a posáuíkra
jellemző.
A felelet tehát sorsdöntó pondríhoz érkezett. S.
Sanyt agya |ázasan dolgozott' életében elószor
lement arába' sót, képzeletben még az alagsorba
is, iszonyú eróvel facsa:ta ganglionjait a posá-
t.ík uuín keresgélve. Vége félperces teljes csönd
után kinyÍlt a száju majd Évetegen ennyit mon-
dott' mint abszolut megktilöntÉaetó jegyet.
- Kicsi, fekete szemtik van...

Riz
Ugyancsak Bakonyi tanár úr vizsgőztat, de most
ökológiábol, és ezuttal egy laoszi évfolyamtrír-
sunk az áIdoz-at. A felelet siralmas. Bakonyi ta-
nár úr könyörületes hangulauíban van, dülőre
akarja vinni végre a feleletet és így szól:
- Mondjon egy T3-as növényt!
l,aosá évfolyamuírsunk elgondolkodik és az í7-
tala legjobban ismert növényt emlíri:
- Riz.
- Nincs szerencséje, kolléga, ezt pont T4-es -
mondja a tanár út _ na, akkor most mondjon egy
T4-est!
- Riz.

Az agrárban
A miísodév első napjának esteje már az agn{rbarr ert
benntinker Ery kicsit 'késttink',, a teÍem ni1so vé-
gén egy mrísik asaa]nfl mifunagy volt a hangular
Egyszercsak látom, ahogy A.L. évfolyamtársam
feliíll, sugiírban hrínyni kezd, és úgy azonmód
hrínyás közben komótosan elindul a kijrírat felé.
Hát igen. Megkezdódottaz új tanév...

Csak aváz|atát...
M. Gábor barátom filozófrából felel Gulyás u.
niír ur uígas irodájában. Próbiílelvont lenni' ami
egy agriíros egyetemist.ínak miír másodévben is
nehézségeket okoz. A felelet ennek megfelelően

középszerű. lt es a tanár urat két asztal válasaja
el cgymástól, egymásnak háttal összetolv4 így
tehát a kettójtik közti távolság nem elenyésző.
Gábomak elfogynak az ötletei, befejezi feleletét,
a tanrír ur pedtg hir:telen kinyújda jobbját.
Ajaj! irt most kezet kell fogni _ gondolja M., és
mivel az asztalkomplexum megkerülése kínos
idóhúzásnak minősülne' hirtelen elhatároással
nídobja magát az asztalokra, végighasal rajtuk,
és belecsap Gulyás taniír tenyerébe. Ezutiín elé-
gedetten visszaaraszol székébe, ő megtette azt,
amit az illendőség kívánt, sőt, ha így vessztik,
foappánsan megoldotta a helyzetet.
A tanár ur azonban elképedve néz, szőhoz sem
ttid juuti meglepetésében, azrán nagy nehezen
ennyit mond:
- Csak aváilatÁtakartam eikérni!

Andrásnap
A nyolcas csoport An&ás napot tartott a Hangu-
lat nevezető ''eszpresszóban'', ahol ekkor még
nem ütötték a dobgépes szintetizátort herélt han-
gú ''művészek'', szóval még jó hely volt. (Áuító-
lag most űjn az _ ez in a rek.liím helye.)
A hangulat a Hangulatban miír feletébb emelke-
dett volt. A névnapi vígasságot nem zavarta
semmi. Brír orczy egyszercsak elttint az ünneplő
tomegből, de fél órával kés.őbb a WC ajtó nyirá-
sakor - fejjel elóre kifordúlva az aprócskára mé-
retezett helyiségből - újra elókerült. Egy idő
után a tiírsaság vilmos körtézni kezdett. Anulu
hirtelen gondolt eg'yet, feliíllt és légies mozgás-
sal kifordult az ajtón. Bloró ezt |áwán felhör-
pintve Anulu ott felejtett folyékony konéjét, be-
jelenwe, hogy uuína megy és imbolygó léptek-
kel a kijárat felé induit.
Az utcán a november 30-i hidegben egyszercsak
ilgy érezte, hogy valaki tarkón vágja. Talrín még
meg is fordult, hogy megnézzn k't az, nem gon-
dolván, hogy a tarkóncsapó maga a Vilmos Kör-
te személyesen. Ezen a ponton az alkoholos be-
folyásoltság miatt Blöró hibázott. Jobbra fordult.
Par órával késóbb, űgy hajnali félöt tájrín, Blöró
arra ébredt, hogy megy.Egy saíntóföldön haladt
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ép.pen, körüIötte pár km-es körben semmi' csak
a fekete hantok és a sötét éjszaka. Blöró feltette
magának az ilyenkor szokásos kérdést:
- Ki vagyok? Hol vagyok?
Miután az elsó kérdésre megtalálta a választ,
eszébe jutott távoli hajós ósei te1erc.aesi mód-
szere és felnézen azégre.
Azonmód hanyatt esett.
-Ez Így nem lesz jó - gondolta, négykézlábra
ereszkedett hát, és így jellegz.t"' goiuu-rartás-
ban nézett fel megint a csillagos Jgboltra. Egy
darabig bambám meredt u' .'it.onJ*iai csodá-
ra, majd hirtelen eszébe jutott, hogy nem is ért a
csillagokhoz. Más tÁjékozfrási po-ntot kellett hát
keresnie.
Blöró december elsején hajnati Öt óra körül több
km távolságra minden hkón településtó'l egyete-
mistától nem várt arckifejezéssel állt egysá vá-
szondzsekijében és figyelte az éjnek neszeit. Az-
tán lágyan, mint a kondenzator ur:gasa, lassan
eljutott hozzÁ az M-3-as távoli *o'"Jlá.". A csí-
qó; hides alkoholgózös agyát fantaiztikus gon-
dolatrnenere ihlette.

Y.3-* 
_ gondolta Blöró. Ha M-3-as, akkor út,

|a út akkor autó, ha autó, akkor ember, ha em.
ber, akkor élet, ha élet, akkor település, ha tele-
pülés, akkor talán Gfiölló, és eúndult a hang
irányába.
Yilágos reggel, immáron teljesen józanul Blöró
megérkezett a kotlégiumba. A szobában összeta-
lálkozott Anuluval.
_ Hol a francban voltál? _ kérdezte Anulu.- Téged kercstelek.
y.i.l..'q a hagyománynak tekinthető, hogy az-
óta is minden András napkor valaki bejárja a
Tour de Blöró úwonalát.)

Már szarvast is?
Genedka óra. A tanár arról beszél, hogy hol tart
manapság már a tudomtíny, totipotens= sej tekből
minó. növénycsodákat tudnak itőáttirani sterit
táptalajon.
F. Karesz bambán bámul ki az ablakon. Felóie
azt áilíunak eló, amit csak akarnak. Közben a
tanár azt kezdi magyarázni, hogy ez ügyben
Szarrlason is komoly eredményéLet értek el.
Szerinte a világon csak kevés intézmény etőzi
meg Szanast.
_ Szarvast? Szarvastl - kapja oda a fejét Ka-
resz' aki nagy vadász, és ez már ót is érdekli _
r:rár szarvast is?
.{ csoport vadul röhögni kezd, csak kelten ko-
:;loly'ak ha.lá]osan.

Az egyik Karesz, aki nem érti, hogy lép le a ste.
ril táptalajról a kész szarvas' es egyaiaán, ho-
ryan fór el rajta
A másik a tanár, a|ci nem érü' mit nem ért Karesz

Arcmemória
Elterjedt abÍr az évfolyamon, hogy Dorogi pro-
fesszor űrnak bámulatos .'..n..ó.iája ian, es
akik nem jáInak előadásra' azakat,.i^eti'* gy-.
san kiszrÍi a vizsgárr, és akkor azolnak Sanvi. 

-

M. Gábor, aki találékony ember, kisütöné, hogy
l*o. is megjegyzi az arcunkat a profes,,o. .í,
ha majd a folyosón nagyokat köszönünk neki.
Igen ám, de mivel nem járnrnk el6adásra, nem
tudtuk, hogy kinek is kell köszönni. Köszönttink
hát egy éven keresztül boldog boldogtalannak, a
foldm űvelés folyosój án
Ebben az időszakban történt' hogy Gábor a föld-
mríveléshez legközelebb esó wő.t'en esl.tÍoctn!'r

.amikgr. beténeo .sy fehér kopenr; .l.l.'a.i"áu.
hason]ó cazaffiJ a Gábor meileni pis'oa,io.
]-Atya Isten! lehet, hogy ó. oó,ogl _ gondolta
Gáborés nem is gondokúva' azonnjodakjszont
- Jónapot ldvánok!
A fickó - ma sem tudjuk, ki leheten az _ meg|e-
petésében majdnem végigöblítene a szemközti
csempesort és csak ennyit fudott kinyögni:- Szevasz.
h wu gan nem Dorogi professzor lfrlozkertjttünk)
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Ujra a rizsárT|
l.aoszi évfolyamuírsunk ezúton növénynemesí-
tésből vizsgázott. Mint minden vizsgájr{n, most
is a rizsről, vagy ahogy ő mondja a rizről próbált
beszelni, de sajnos tételének közs sem volt eh-
hezaz ríltala oly jólismert növényhez.
Brílint professzor úr tribbsair is félbeszakrtott4
mondván, hogy most miír a tételről beszéljen, ne
másról, de próbálko'ása mindannyiszor sikerte-
len maradt, mert B. on folytatta ahol abbahagyta
A professzor úmak két szemiivege volt. Egy'k-
kel bennünket lálott' a másikkal pedig az előtte
heverő jegyzetr;it. Most, hogy látta semmi esélye
annak, hogy valami eredményeset halljon, a
közellátó okulárt vette fel belsó emignícida jelé-
til, hátradőlt székóben végső megadással és mi
végighallgattuk vele együtt ki tudja hányadszor
a iaoszi ÍizsterÍnesztés legujabb eredményeit és
problémiíit trívolkeieti akcentusban.

Bejelentés
Mézes taniír úr, az egyik takarmrínyoástan elóa-
drís előn az évfolyamhoz szól (ami jelen esetben
15 embert jelent):
- Tisztelt kollégák! a következó héten egyéb-
irányu elfoglaltságaim miatt megcseréitem az e1-
őadást Kirríly professzor úral. Csak azért szólok
onöknek, nehogy véietlenül a jövő héten ilyen-
kor betévedjenek egy géptan előadiísra.

Gazdászok a villamoson
G. Robi évfolyamu{rsunk _ aki késóbb hűtlenül
ánnent a GTK-ra - a 4.es Gos éjszrkai villamost
vrírta. Az kisviírtarva meg is érkezett. Hogy,
hogy nem Robi a villamoson ismerós arcot pil-
lanton meg. G. Gábor évfolyamuírsunk iildögélt
az egyik ülésen bánatosan, mint egy magába
roskadva, vele szembcn egy iires hely ásítozon.
- Szai, Giczmó! - szólt őszinte Örömmel Robi,
abbéli vigalmrínak adva hangot. hogy az éjsz*a
kellős közepen amikor már nem is szímított rá,
hirtelen kedve s i smerós sel taliílkozik. lv{iközbe n
köszönt, le is ült Giczmóvai szemben. Giczmó
felemelte enyhén szólva miímoros fejét' elkodö-
sült szeme lassan lassan felismerte Robit, majd
hosszas koncentráláss al ös zes zedte magát, elre n-
dezte nyelvét sájiiregében, és így szolt:
- Fi.|r-figye1j, én nem ültem volna ide.
- Miért? _ kérdezte értetlenül Robi, akit na-
gyon meglepett Giczmó nyen magatartása.

- Azér, mer az előbb hánytam Le azt az ülést'
amiben ülsz.
A villamos lágy csilingeléssel vitte tovább két
gazlász utasát, de csak az egyikiik mosolygott.

CsÚszká|nijT
A harmadev telén történt, hogy egy snteki este-
len elindultam hazafelé. Az idő éppen enyhült, a
hó csepegve olvadt körös körül. Szennyessel
iszonyúra tomött tiískrímmal bandukoltam a vas-
út ríllomás felé, amikor a sportcsarnok melletti
parkolóban hatalmas nagyon hosszú kicsúszkált
jégfelületet pillantottam meg. Világéletemben
szerettem csúszkiílni, most sem gondolkodtam,
nekiszaladtam, és jóleső ságuldrísba kezdtem a
jég hátán.
Behemót uískrím még fokozta is a lendtiletet,
amikor egyszercsak látom, hogy a csúzda végén
iszonyú, kb. két méter széles, láthatóan bokríig
érő latyakos sártenger feketellik. Megríllásról
szó sem lehetett, egyenesen feléje tartottam.
Szervezetem egy pillanat alan megtelt adrenalin-
nal, és Lillehammerban 10,00 pontot érő helyből
ugrást prodúríitam. Nem rudom hogyan, de a
mutatvríny sikertilt' megúsztam a dagonyázísg fel-
lélegezve mentem hát tovább a vasút fllomrísra.
A peronon a vonatra viírakozók közott összeta-
liílkoztam M. Attila évfolyamuírsammal, aki há-
|ával szorosan a falhoz símulva ríttt. Üdvtiztilttik
egymást, beszelrtink minden félérdl, amikor At-
tila egyszercsak megkérde zrc :
- Figyelj, útközben ahogy jönél, nem láttiíl egy
hatalmas csűzdiít?
-lehosynem - feleltem.
- Es a végén az a sár...
- Ne is mond, majdnem belee stem.
Erre Atdla, aki mindrg nagyon eiegiínsan öltö-
zött, megfordult és megláttam a hátát. Mit
mondjak, ilyet ritkán |át az ember. A nyakától a
sarkiíig meró latyak volt.

Lalos-LaJos
Harmadév végén az ember már szinte az egész
Egyetemet néwő.l ismeri. P. Zn|t^n évfolyamuár-
sam is magabiztosan indult a nyári gyakorlatot
me gbesze lni Aranyos Laj oshoz, a gy akorlatszer-
vezésre.
Már meg is beszeltek szinte mindent' amikor ki.
derült, hogy 7n|i eltévesztette a hiízsaímot.
Ugyanis éppen Helyes l,ajossal beszelgetett a
kertészete n.



A kisrÓka Egy kis gasztronTmia
Azt hiszem negyedév e]ső félévében történt, de
lehetett korábban is, hogy Blöró barátomma] eI-
határoztuk tejbegrízt fózünk. A tejbegíz az
olyan finom, tartalmas étel, meleg is, és ami a
legfontosabb, könnyen elkészíthető. Igen ám, de
mi kell a tejbegrízhez? Hosszas eszmecsere után
megáilapodrunk, hogy először is gríz, továbbá
Íej.
El is mentem az ABC-be, hogy megvegyent a
hozávaiókat. A boltban azonban nem voit gíz,
csak bűzadara, és kúoricad.ara. Belső ösztönöm
azt súgta, hogy e kettó valamelyikét nevezik
másképpen gríznek is. Hosszú tépelódés után
odaléptem egy héwégi bevásárlást végző hölgy-
höz.
- Einézest, ne tessék kinevemi, de mib6l készül
a tejbegrÍz?
A hölgy kérésemet meg sem hallván jót kacagon
rajtam, de aztán rámutatott a búzadarríra és én
boldogan vinem a kolesba a vásárolt komDonen-
seket.
Azonban újabb probléma adódott. Mennyí gíz
kell egy liter tejhez? Hétvége lévén nónemű
egyén éppen nem volt a közelben, átszaladtam
hát.S. Sanyr évfolyamánamhoz, akirő'l fudtam,
gyakran lepi meg magát ezze| az ínyenceknek
való Hilönlegességgel. S Sanyi negyedórás előa-
dást tartott nekem a tej megfeleló hófok áróI, a
gélesedés folyamatáról, amely a hőmérséklet nö-
vekedé s ével bekövetkezik é s arányos an vá] tozik,
de hogy valójában hány kanál gríz is kel abba a
franc egy liter tejbe, azt nem mondta meg. Azzal
nyugtatott, hogy ezt úgy is megérzem majd., ő is
a megétzésére szokott hagyatkozni eztigyben'
Egry. azonban figyelmezteten, a culcrot jobb a
végén beletenni, mert könnyen leég.
Nos, ilyen instrukciók után visszamentem Blö-
róhoz, akivel úgy döntöttünk, hogy a hal, M e1y
s(P szám, és éppen ezért ennyi p.ipo.n ev6ka-
nálr grízt fogunk beletenni. oaatetttit a tejet me-
legedni, és a}ogy ott álltunk mellette, Blöró
megszólalt:
- En sűrűn szeretem.
- Én is _ mondtam, s gyorsan megemeltiik a
hat kanálnyit nyolcra.

I 
tej 

lezden meleged.ni. Tudtam S. Sanyi bar-
átomtól, hogy 78 Co.nái kell a gízt beletenni, de
mivel nem volt hó'mérőnk érisünk szerint vá-lasztottuk meg ezt a pillanatot. Ekkor B]öró kis

S. Tóni mindíg becsületesen készült a vizsgáira.
Most is egy állanan beszámoló volt soron' neve-
zetesen az emlósökból. Tóni hát megnézte a tan-
szék vitrinjében a megtanulandó állatokat. és
megjegyezte mindnek a helyét pontosan. Bent a
vizsgán azonban, brír ugyanazokut . fajokat kér-
dezték, de másik sorozat kitömött szórmegom.
bóc-példányokat raktak elébe, nem azokat, ami-
ket kint látott' Ez az övön a]uli hűzás Tónin
szemlátomást kifogott. Az aszta]ra tofték az elsó
apró teremtményt. Tóni nézte, nézte, fi'inődött,
majd így szólt:
- Güzü egér.

: N.T'.dehogy güzü egér! _ szólt nyersen a ta-
nár.- Nézze meg ennek az állatnak hosszú az
orra, kicsi a füle és afarka is egészen más, mint
az egereké. Ez egy cickány. Azén adtam ezt.
mert ezt a legkönnyebb megismemi.
A második állatnál Tóni megint eltünódött.
Hosszas gondolkod'ás utiín határozottan kiielen.
tette:
_ Pirók egér.
_ Dehogy pirók egérl Kolléga, most mondtam
el, hogy mi különbözteti '.g u cickányokat az
egerektdl. Hát néz,e már meg, ez is egy cickány!
A tanár meglehetósen t{ilelmetten v-ott, de nem
akarta kirugni Tónit, ezért eléje tette a szerinte
legkönnyebben felismerhetó áliatot, a rókát. Ab-
ból is egy apró, néhai fiatal példány |oldi marad-
ványait.
Tóni nézte, nézte, vizsgálgatta. Hát ez olyan,
mint a róka, de sokkal t.iselu. (Kint a virrinban
egy igazi, nagy, kifejlett róka volt.) Rövid töp-rengés után válasza így hangzott:
- Pézsmapocok!
Az irodában fájdalmas nyögés hallatszott.
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töprengés után ismételten hangoztatta, hogy ó
sűnín szereti, és megemeltiik a nyolcat dzre. El-
kezdtem kevergetni, Blöró segítókészen rillt
mellettem a konyharuhával és a gríus). várnú
S. Sanyi szavaival élve a gélesedést. A úz
azonban csak nem akart gélesedni.
- Blöró, ezbíg_ szóltam és őekkor miír méret-
lenül csak úgy a zacskóból beleszórt mégegy jó-
kora adag bűzadarát.
Aztán amikor már nem is bíztunk benne a truty-
mó sűrűsödni kezdett és a keverés egyle na-
g.vobb gondot okozon. Tudtam, hogy keverni
kell, kiilönben leég, ezert eLsrÁrttan probrílkoz-
tam. Mikor már iszonyúan dagadni kezdtek ka-
Íomon az izmok, és erek, és a halántékomon
csurogni kezdett az ízzzdlsáe, megkértem Blö-
nót, segítsen, fogia meg a tábast' mert máskép-
pen nem megy. Egyestilt erővel még kavarnrnk
rajta hármat vagy négyet' iszonyú nehézségek
ánín még belszórtuk a cukrot' aztán a kanríl egy-
szercsak megszorult.
S. Sanyitól tudtuk azt is, hogy a forriíspontot
meg kell várni, a mi betonkemény masszánk
azonban még nem akan forrni. Kétségbeesetten
nézttik konyhai remekléstink eredményét, ami-
kor egyszercsak iszonyú buborék kezden lassan
lassan a gíz mélyén gytilekezrri. Mint mikor az
izlandi gejzÍrek iszaptengerét emeli meg a geo-
lógiai őseró, nőtt" nón, emelkedeu, s egyszer-
csak PLATTY!!! on áufunk a forriísponton gíz-
tó'l fehérlő s zempilliíkkal.
A gázt elzártuk, az immríron ''teijesen kész,, grízt
pedig a belekötöÍ fakanálnríl fogva bevitt.tik a
szobába. Aa hiszem két rrapig etrÍih kihtilés uűrr
persze már csak vésó és kalapícs segítsegével.

Egy kis növényvéde|em
M.G.: - figyeljetek, milyen konta.Lt szert lehet
haszrráIni lencsében?
K.Z.: _ kontaktlencsét.

Szakmai csevely a Bl1O42-ben.
K.Z.: _ Gábor, hát nem éned' a|ó aa egy mono-
gasztrikus iíllat, éppen úgy, mint a juh...

Oldalak
Vizsgaidősz*. ABll0y''2-es szoba tanul. A tel-
jes csendet csak E. Pisti horkolása szakrtja időn-
ként félbe. Körös korül mosatlan edények hever-
nek, mindenütt ételmaradékok, a szobában en-
nek ellenére az ilyenkor szokásos édeskés tiro-
xin szag az uralkodó. Blöró, mint mindíg, most
ís az ágyán fekszik, feje a könyvön. Kázn az asz-
talnáeol ül, jóga testtartiísban és előre, hátra
himbálódzik. kisviírtaw a Kázr me g szólal :
- Blöró, ne menjiink eb&lelni?
Blöró nagynehezen felemeli a fejét, és azt
mondja:
- Figyelj' van még öt oldalam, ezt elolvasom,
aztán mehetünk.
Ezek uuín a megerőltetéstó.l visszahanyaüik Fél
orával később Kázé betűktól zavaros tekintenel
hátrafordul és tagoltan megfontoltan megrágva
minden szót megszólal:
- Na B1öró, mehettink?
Blöró lassan ismét felemeli a fejét könyvéből és
arciín annak lenyomauíval félig iílomban, félig
ébren aa mondja, miközben letöröl egy vékony-
ka nyiílcsftot szája szrigletéról:
- tvÍír csak egy oldalam van.
- Persze, mert a miísikat miír teljesen elfektid-
ted_ feleli lassan Káze.

E. Pityesz zunanyozás után:
- A^4 feszül a kép a bőrömon!

Osszetákolt blabla és mondóka
E. Pisti stí|usában:

Miközben lovü pananü egy laMa' fogod a vaj-
lingot és berakod a spiírheltba. Eszel egy kis ri-
zsát. aztán szuvesz. Reggel aztán fogol egy
sviírbli moEot" ami műkszik és mész Pestnek.
Rajt, rajt,leszakadt a pajt. (benrrnaradt a macsk.)

Most melyik a melyik?
A BlIM2-es szoba lakói a7nn töprengenek,
hogy honnan került oda kb. 15 viila, ugyanennyi
kanál és valamivel kevesebb kés. Kázé sorra ve.
szi mindet.
- In van például ez a kanál.
E. P.: _ Ká'pi... ez kés.
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Szakmai gyakorlat G u narason
1993június 3.
este halászlével egybekötott csendes iszogatás
1993. június 4.
''Soha többe nem iszom''

Erős Istvón

Amikor "Bruce Lee"
diplomatémát keresett

Perecz miír negyedévben elhatiírozta, hogy d'ip-
lomamunka után néz, és beszélt is ezügy'bán
Turcsrínyi tanár únal a növénytanon. Megbe-
széltek egy találkozőt aDeók téren, hogy onnzur
eimennek egy szaktekintélyhez, aki a leendó té-
mában Perecz segítségére lehet. A talrílkozo
össze is jött" mindketten idóben érkeztek.
- Busszal kell mennünk - szolt Turcsiínyi taniír
ix, s azza| mr{r fel is szá.ll1 egy bent iílió Ikarusra.
- Elnézést tanrír úr, de nekem csak viilamos
bérletem van - viílaszolt Perecz, de azÉÍr vona-
kodva ó is felkapaszkodott _. Figyelnem kell az
eilenőröket _magyarázta, és a következő megál-
lóig ennek megfelelóen lázasan tekergette a fe-
jét. A megríllóban az ajtők kinyfltak, s Perecz
szerencsétlenségére ellenór szíllt fel.
- Ellenőr! - kiríllona Perecz és szefesdrve a már
összecsukódott ajtókat leveette magát a buszróL
Turcsányi tanár úr elképedve brímult az előbb
még mellece üldögélő hallgató utiín, aki a busz
indulását követóen lassan elttint a tiívolodó meg.
állóban. Mivel nem beszélték meg azutazás cÁl-
pontját' egymás megtalálása lehetetlen pnóbálko-
zás volt. Perecz a lelkiismerete megnyugtatása
végen még tett pár kört a busz vonaliín' aztán
megtörve hazaindult.
Aa nem fudom, hogy Turcsrínyi tanrír úÍ kizáro-
lag Bruce lre-ként ugró évfolyamuírsam miatt
utazon-e fel Pestre, de az tény, hogy Perecz egy
ideig elkerülte a Növénytan tanszeket.

RÖvid hír a 93-as Kocsög avatóró|.
Miut.ín Komél nevezetű taj részeg évfolyamtár-
sunk éjfél tÁjékán Johny Weistnüllert megaliízó
stílusban anyaszült meztelenül pár hosszat tíszott
a gépész épület előn lévő szcjkókút kék mélvsé-
gében, egy két órára eltünt. Úsy kettő és három
közott]eltek rá egy bokor alatt, ahol embriópóz-
ban ekkor miír egy sál pendelyben, mirellit áru-
ként leledzett. Megtalálói felvittek a B/2O52-s
szoba jóságos hiírom tündéréhez, akik elősdr
fomó víz alatt felolvasztották, majd pedig prír
úra alatt hajszárító seglségével újrá úatrioti.it
a folyamatosan vacogó páciens harminchat fo-

kos testhőménékletét. Iv{ásnap Kornél nevezetű
évfoiyamuírsam bár kissé fejfájósan, de gyó-
gyultan uívozott.

S. TTni csodá|kozó kérdése
szobatársához V. év második

Íélévében:
- Miért, a nóstény szarvasnak nincs agancsa?

A pamut
M. Gábor állatenyénysztésbdl azon belül is juh-
tenyésztésből sámol be Pód Perinéi. Póti Feti a
felelet aiatt írogat tesz-vesz' csak fétig meddig
figyel a felelóre. Most éppen a juhokniíl ismert
rendementről faggatja Gábort, aki brír interpre-
ta|ja az erró.l a témáról eszébe jutó ismereteket,
de ezek nem teljesen fedik a valóságot. Póti
most felnéz, segíteni akar, és ezt mondia:
- Gábor, nem keIl itt olyan bonyoluímn fogal-
mazni. Egyszerű ez.Hajó a rendement, akkor jó
lesz a ..._ itt szünetet tart, várja a váIaszt.
- A pamut! _ vágja rá M. hau{rozoran.
(Póti Peti prírperc múlva üsszanyerte azeszrnéleÉt)

Egysoros vicc
Két öteir#ves gazdász beszélget előa&íson.

És végü|
Nos ennyi jutott hirtelen eszembe. Persze ennél
sokkal több hülyeség történt velünk az ot év
alatt, dehát az ember emlékezet véges.
Megmondom őszintén sokkal vidámabban és
felszabadultabban írtam volna, ha tudom, hogy
mások is, hacsak egy két t<irténet vagy öüét
Yw rajz erejéig hozzÁjaralnak a ballagó újság
szinesebbé tételétrez.
Az évfolyamunk, mondjon akiírki, akrírmit jó
évfolyam volt, tele szines egyéniségekkel. Saj-
nos ezek az egyéniségek most hallgatnak, a sok
sok jópofa történetet pedig most már nem fogja
megírni senki, lassan kihalnak emlékezeteink-
ből, elszíllnak, mint egy-egy buborék. Vala-
hogy az utóbbi két évben nagyon eifordultunk
egymástól, kiveszett beló.lünk a közösségi tudat
és érzés írmagja is. Kiír, nagy krír!
Igy, hogy tudatában voltam annak, hogy az újsá-
gon - ugyanúgy, ahogy az egész ballagrísi pro-
cedúra megszervezére,n _ csupiín egy maroknyi
csoport tüsténkedik, az én tollam is nehezebben
szaladt a papíron.
Mindazonríltal remélem, hogy ezzs| az újsággat
mégígy is sikerül egy kicsit megfelelnünk avá-
rakoziísnak.

Üdvözlettelz l<AzÉt (vagyis Kárpi)
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ReúooLpe/atíu
Gondolatvásznon emléksorok vonuinak csata-
rendben: röviden így jeliemezhetnénk e gyetemi
piílyafutásunkat; 5-7 év szellemi picknick.- 

A zöld hemyóval Geldöilő felé közeledve
meg kellett krízdenem Pinochet szemüveges,
kékruhás, gömbocded kailernő _ mind a hét fe-
jével_ (nem volt jegyem).
- Mogyoród környékén rírhajós kiképzesben
reszesüitem.E.zrk utiírr a felvételi csak cicavízió
lehet, gondoltam. Negadv éiményeim Matiid né-
ni fióságos tündér szerepében) bátorításai eilen-
súlyozúk'...
- ''CsászírkÖrte, törokmeggy - a katona vígan
megy"-..
- Gólyat.íborban hamar szen tenem alkoholo
topogriífiai ismeretekre, a fröccs-tejjel a gaz.
d.ísznótrít is magamba szívtam. Mrár azelső előa-
dáson felmértem a tehetséges jegyzetelők körét,
ezek utiín nem mutatkoztam többer A hetesi
naplót íftdv totószelvényként töltögeaem. A bá-
lon feromoncsapdi{kat állrtonam @enim), de a
felsőbb évesek minden csinos babysajtot leha-
1ásztak.

- Miuu{n az első fóiévben minden 2TI Hsérle-
tem eredménytelenül végződön ezuuín csak a
pót l-t<ra ktildtem eI a nevezÉsem. Megfelelő
iztmri tiírgylemez összetoÉse utárr nagymama
befőttjeit is megcsodrílhattaÍn, a kósolrís elma-
radr Sajgó prof. öromodáit többször végighail-
gattam, savanyi (citromsavciklus) nyaram volt-
AzlÁn másodévesként ébredtem fel.
- Ajánlat alsobb éveseknek: K. MihtílpÍt u
ausztrál teát nem érdemes Sidney. TBL szíllói-
géjét hamar megtanultam: l,ássa be fiatalember,
ez a nap nem a legalkalmasabb a vizsgráásra!
Volt aki öthetes ügyeietet tartott" s Biírdos tanár
úrén imádkozon.
A gyakorlatok köztil csak a borkóstolrís említés-
re móltó, nóhiínyan bérletet viíltottak erre a hét-
re, s borrendek alakultak a pince hűvösében. A
védelem légköre több volt" mint
aszeptikus, könnyen sterilizílG
dott, aki sokat látogatta.
- I.assan a vizsgintások, s a zé-
hintések rutin feladattá váltak. Az
utolsó félév már a trívoktatás je-
gyében telt, csak néhríny mrírrír
ján igehirdetésre. A tanszekek
már névre szóló kiértesítést kiild.
tek aZI időpontjríról. In újra lát-
hattuk elveszettnek hitt évfolyam-
uínainkat.
Az utolsó lehetősg a kibontakozís-
ra: előniink még a ballagási hét!!!

- Ennyi lett volna az egész? Az éLet vonata
gyorsulóban, eg)Te nehezebb a kisállás.
Fel a fejjel: gaz/lász gyerek sose kesereg!!!

Nicsak,ötsáz ember űjra az aulában, diiík és ta-
niír együn mulat és emlékezik. MáÍ megint bor-
foltos a nyakkendőm, iíllattenyésztés szigorlat
etőn pedig a gombom szaka'jt le az öltonyk1b-
átomról. Egi jel. Termelési g,vakorlaton megha.
tottan szemiélttik a forgolóoó kombá.;nokaq s
miír alig várnlk, hogy kihozzák az ei#det. Egyik
üzsga a másik utiín.
- Ma nincs X, vagy Y, gyorsan öltöZz, men-
jünk. Nem tanultam, nem baj, nem saímít!
- Hová iiisz ZI íráskor? Szeretnék mögéd he-
lyezkedni, különben meg légyszives próbálj meg
olvashatóan írni, mert az előadrísjegyznted még
hagy kivetrrivalór Ag.vnem űc sere, Zh niísztiínca.
- Hová kell írni a személyi sámot?
- Sajnos én nem hoztam magammai fényképet,
elfelejtenem.
- Elrontottam, ugye nem nagy gond?
- Lá,ttad aet a szókét, a mi csopomlnkban lesz
állítólag?
- csak ennyt kocsma van GörrJöllón, és én még
csak féiig tudom a gazdász nórat?
- Bocsiínat, elnézést. merre találom az egyete-
met és a kollégiumot?
- Bocsánat...
Az é|et mozgóképsorai a gondolawiís znon rujzo-
lodnak ki, vonulnak csatarendben.
- Bocsiínat fiatalember, de a frlmnek vége, ta-
kaÍítani szeretnék.
Fölállok, a popkornos zacskót gombóccá gyű-
óm, majd a szemeteskosiírba fiickölöm. Friss
levegó, a piactér iires. Allok és bágyadtan bá'mu-
lok. Almodtam?
- Hová is akartam menni?
Az éIet ú|óvízr,ben örvények keietkeznek, s
eg}Te nehezebb a felszinen maradni, csak úszni
tudok!.
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Szíofrnrl7oK
Azt mondod: 89-94
Azt mondom: az ''enyém''

Azt mondod: jó csapat
Azt mondom: szenzágős
Azt mondod: I27
Azt mondom: több volt
Azt mondod: összetartó
Azt mondom: egységes
Azt mondod: vannak kivételek
Azt mondom: mindíg akad
Azt mondod: a többség wőz
Azt mondom: nem a győzeLem a fontos
Azt mondod: öt év
Azt mondom: egy pillanat
Azt mondod: g.yorsan elszállt
Azt mondom: ery életre szólt
Azt mondod: úz vizsgaidőszak
Azt mondom: megszzadfunk
Azt mondod: előadások
Azt mondom: kinek?
Azt mondod: szigorlatok
Azt mondom: forró, replay helyezetek
Azt mondod: már csak egy van
Azt mondom: fölér az összes többivel
Azt mondod: megcsináljuk
Azt mondom: Naná!
Azt mondod: vége
Azt mondom: szomorú vagy
Azt mondom: én jobban
Azt mondod: miért?
Azt mondom: Mert örom voit Koztetek doigozrut

Kisné Takács ndikó
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