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Főszerkesztői jegyzet
Sziasztok!
Végre elérkezett az év utolsó hónapja, a december. Nekem ez a kedvenc időszakom: imádom a karácsonyi
készülődést, az ünnepi hangulatot, a
szilvesztert, és nem utolsó sorban
annak is örülök, hogy hamarosan vége
a szorgalmi időszaknak, s kicsit pihenhetek az ünnepek alatt.
A karácsonyi hangulathoz próbáltunk mi is hozzátenni egy történettel
és egy ajándékvásárlási tippeket adó
cikkel, azonban, ha ez kevés, érdemes
körülnézni Budapesten. A fényfüzérekkel felszerelt karácsonyi villamos
idén is közlekedik esténként a 2-es
vonalon.
A Vörösmarty téren már folyik a
karácsonyi vásár, ahol a látogatok az
ajándékbeszerzés mellett sült gesztenyét és egyéb finom falatokat ehetnek, vagy forralt bort kortyolgathatnak. A Godzsu udvarban adventi királyi
vásárt tartanak, itt a gasztronómiai
élvezetek mellett a különböző országok karácsonyfa-díszítési szokásait is
megismerhetjük. Ha még mindig vásárolnánk, a Liszt Ferenc téren megtehetjük.
A Nagytétényi Kastélymúzeumban iparművészek által díszített karácsonyfákat csodálhatunk meg, a
múzeumba a Móricz Zsigmond körtérről induló 33-as busszal juthatunk el.
A Vajdahunyad várában betlehemi jászol kiállítás található.
Ne feledkezzünk meg azokról
sem, akiknek szerényebb körülmények között telik a karácsony, a plázákban, postákon és a Felvonulási
téren gyűjti a MikulásGyár a tartós
élelmiszereket, tisztító- és tisztálkodási szereket, jó minőségű játékokat,

könyveket a mélyszegénységben élő
nagycsaládok és gyermekeik számára.
A régi szilveszteri és újévi babonákban még sokan hisznek ma is. A
menüben ilyenkor a disznóhús ajánlott, mert előretúrja a szerencsét, viszont a csirke hátrakaparja, a hallal
pedig elúszik. Aki lencsét eszik, annak
egész évben nem ürül ki a pénztárcája, viszont a gazdaságot rétessel is
hosszúra lehet nyújtani. A szilveszteri
durrogatás és tűzijáték a gonosz szellemet űzi el zajával. A hiedelem szerint az Újév napján végzett
cselekvések egész évben ismétlődni
fognak, szóval nehogy tanuljatok január 1-jén!
Ami a legfontosabb, hogy próbáljátok élvezni a Karácsonyt, egyetek
sok szaloncukrot és nehogy könyvet,
jegyzetet vegyetek a kezetekbe, pihenjétek ki magatokat a szeretet ünnepén, hiszen szilveszterkor alvásról
szó sem lehet!
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket
és Boldog Új Évet kíván a Közhír szerkesztősége!

Eszti

Ha 2012-ben a Közhír szerkesztőségében tevékenykednél cikkíróként, bloggerként, olvasószerkesztőként vagy tördelőként, a kozhir@kozlekkar.hu-ra tudod küldeni a jelentkezésed!
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Közlekes ajándéknak ne nézd a fogát

…de azért egy kis időt talán már
szakíthatunk az előkészületekre, az
ajándékvásárlásra. Hogy mit vesztek
a szüleiteknek vagy a testvéreteknek,
igazán rátok van bízva, viszont ha a
karra járó cimborátokat akarjátok valamivel meglepni, nagyon elő kell
vennetek a fantáziátokat, hogy valami olyannal rukkoljatok elő, aminek
örülni is fog, és nem az lesz az első
gondolata, hogy vajon ezt melyik üzletben lehet visszaváltani…
Az ajándékvásárláshoz szeretnék
most nektek egy kis segítséget nyújtani, hátha egy-egy ötlet éppen testhez álló lesz, s így nem kell napokig
azon rágódnotok, hogy tényleg valami
különlegeset ajándékozhassatok.
Talán nem meglepő, ha azzal kezdem, hogy bármikor,
szinte
bármelyik
közlekes örülne egy
tálca sörnek. Ha végképp nem tudjátok
eldönteni, hogy mi
az, ami a legmegfelelőbb lenne, akkor a
sör a legjobb választás, hiszen nem nagyon ismerek olyat,
aki azt mondaná,
hogy nem fog elfogyni. Az már csak a
fantáziátokon múlik,
hogy milyen formában adjátok át: egyben a tálcával, vagy
egyesével becsomagolva valamilyen vicces papírba, esetleg adventi kalendáriumnak álcázva.
Szokták mondani, hogy mindig az számít, ami belül van – na, hát ez a sörre
duplán is érvényes.
Minden bizonnyal lesz, aki gyerekesnek találja az ötletet, hogy egy legóval lepjük meg huszonéves
barátunkat, ám a tapasztalatok azt
mutatják, hogy számunkra nem csak
a gyerekkor örömét jelenti az építőjáték, hanem még felnőtt létünk
4. oldal

egyik legkedveltebb szórakozását is.
Lehet az egyszerű, hagyományos,
„bármitkirakhatsz” legó, de lehet különleges is, ami kimondottan arra
van, hogy autót, repülőt, hajót, vonatot építs belőle. Nem csak hogy jó
szórakozás a játék, de mellé nagyon
ki tudja kapcsolni az agyat, ami valljuk be, ránk fér.
Ha kicsit ki is babrálnánk szeretett haverunkkal, akkor vegyünk neki
valami ütős ördöglakatot, amivel akár
napokig is elszórakozhat, s képtelen
lesz aludni, enni, tanulni, mert nem
hagyja nyugodni a kis kütyü. Választhatunk különböző nehézségi szintű játékok közül, bár azt javasolni tudom,
hogy olyan embernek, akinek az életében nem volt még
ilyesmi a kezében,
ne a legnehezebben
kezelhetővel kezdjük, mert az biztos,
hogy egy életre elmegy a kedve az ördöglakatok világától.
Ezt viszont nem szabad hagyni, hiszen
ha valaki ráérez az
ízére, nem fogja
tudni abbahagyni!
Ismerős
az
érzés, amikor a
nagynéninktől vagy
esetleg
nagymamánktól egy olyan
ruhadarabot kapunk
ajándékba, amelyiket még a szekrényünkbe sem szívesen teszünk be,
ugye? Ezt ellensúlyozni lehet egy
olyan pólóval vagy pulóverrel, amire
személyre szóló képet vagy szöveget
nyomatunk, amiről a tulajdonosának
majd mindig mi jutunk eszébe, s vagy
valami kedves emlék ugrik majd be
neki, vagy visítani fog a kacagástól,
mert az emlék pont, hogy nem ugrik
be… A közös fotós trikókat inkább hanyagoljuk, főleg azért, mert elég rondán néz ki, amikor a negyedik mosás

után elkezd lekopni a kép, és a végén
már csak homályos foltok vehetők ki
az egészből. Figyeljünk a színre, a
méretre, és arra, hogy ha már kedves
barátunk szállóigévé vált mondatát
nyomtatjuk rá a pólóra, akkor az pontos legyen, mint egy idézet – hiszen
Petőfi is csak úgy az igazi, ha szó szerint idézzük!

Bár ma már nem a CD-k és
DVD-k világát éljük, mégis szívet melengető meglepetés lehet egy saját
kezűleg írt lemez, amelyen mondjuk
a legféltettebb, legtitkosabb közös
bulifotók vannak megspékelve kommentekkel, melyekről biztosan felsejlik majd a cimbora előtt, hogy milyen
jól is szórakoztatok, amikor éppen a
képek készültek. Nem hiszem, hogy
van itt a Közlekkaron olyan ember,
akiről ne készültek volna vállalhatatlan, de annál viccesebb képek és higygyétek el, piszkosul jó érzés
emlékeztetni ezekre valakit!
Egy tanácsot még fogadjatok el
tőlem! Ne felülmúlhatatlan ajándékot
akarjatok adni, hanem felbecsülhetetlent. Olyat, amiről tudjátok, hogy
mindig mosolyt fog csalni a cimbora
arcára, olyat, amit Ti is szívesen kapnátok. Törekedjetek arra, hogy amikor átadjátok a meglepit, akkor
őszinte örömet láthassatok, s azt halljátok: „Hát, haver, nem találok szavakat!”
Boldog Karácsonyt!

Zsu

A BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar HÖK lapja

1. rejtvény megfejtése: Piper Alpha

Újra eltelt egy hosszú, eseményekben gazdag év, s most ismét
arra ocsúdunk, hogy pár nap, és itt a Karácsony. Nekünk, közlekeseknek ilyenkor még nincs időnk az ünnepi hangulat teljes átéléséhez, hiszen az utolsó hajrá mindnyájunknak nagy kihívást
jelent…

ÉVFORDULÓ
Évforduló
2011. december 73/4

60 éves a Közlekkar
Karunk 2011. október 20-án ünnepelte alapításának 60. évfordulóját, no de mi is történt az elmúlt 60 évben?
A közlekedésmérnök képzés
1951-ben Szegeden indult az öthalmi
laktanya épületében, majd a Vásárhelyi sugárút volt gépkocsizó laktanyájában folytatódott. Az új Közlekedési Műszaki Egyetem (KME) az
eredeti elképzelések szerint széles
profilú lett volna, felölelve az út- és
vasútépítés eszközeivel és berendezéseivel kapcsolatos valamennyi szakmai ágazatot: a vasúti, közúti, vízi, és
légiközlekedés területét, beleértve
ezek járműveit. Itt az oktatást 16 oktató végezte, akik közül hatan Budapestről jártak
Szegedre.
1952-ben az
egyetemet Szolnokra helyezték
át, ahol a megyei bíróság épületében kapott
helyet. 1953-ban
az út- és vasútépítési szakokat
leválasztották a
KME-ről és Budapestre, az Építőipari
Műszaki Egyetem (ÉME) Építőmérnöki
Karára helyezték át. Eközben Szolnokon megalakult a gépjármű üzemeltetési szak, és a vasút üzemeltetési
szakon belül a vasúti távközlési és biztosító- berendezési ágazat.
1956 elején megkezdődött a KME
Budapestre költöztetése, és betagozódása az ÉME és a KME összevonásából létesült Építőipari és Közlekedési
Műszaki Egyetembe (ÉKME) annak
egyetemi szintű okleveles mérnökképzést adó, Közlekedési Üzemmérnöki Karaként. Kezdetben a kar a K
épületben kapott ideiglenes elhelyezést, majd a Hadmérnöki Kar megszűnése után – 1958-tól közel 20 éven át
– a Kinizsi utcai volt Református Gimnázium épülete lett a Kar székhelye.
1967-ben került sor a BME és az ÉKME
egyesítésére, Budapesti Műszaki Egyetem (BME) elnevezéssel. Kialakult a
kar végleges arculata, okleveles közlekedésmérnökök, és a közlekedés
céljait szolgáló okleveles gépészmérnökök képzésére céljából (járműgépész és gépesítési szakokon).

1979-ben felépült a J épület,
majd 1984-ben a Z épület is, ezáltal a
kar teljes egészében csatlakozott a
Műegyetem budai campusához. 1978ban korszerűsítették a kar valamennyi
szakának tantervét. A közlekedési
szak hallgatói közlekedésmérnöki diplomával, a járműgépész és a gépesítési szak hallgatói, pedig gépészmérnöki
diplomával
fejezték
be
tanulmányaikat. (Ez a tanterv maradt
érvényben egészen 1991-ig.) A járműgépész szakon folyó képzés 1985-től a
repülőgépész, 1988-tól, pedig a hajóépítő gépész ágazat
beindításával bővült.
A járműgépész és a
gépesítési szak hallgatói számára 1985től további szaktárgycsoport
választási
lehetőség állt fenn,
módot adva a járműgyártás és -javítás
tárgykör elmélyültebb tanulmányozására. Karunkon 1976-tól 1990-ig a hajózási és a hajógépész szakokon 3
éves, főiskolai szintű üzemmérnök
képzés is folyt.
Az új moduláris tanterv 1991ben, a kar alapítása 40 éves jubileumának évében került bevezetésre, az
1993 szeptemberétől beiskolázott
hallgatók a kreditrendszer bevezetésével pedig már rugalmasabb keretek
között végezhették tanulmányaikat.
1985. óta a tantervben szereplő
valamennyi tantárgy angol nyelvű is
oktatása folyik külföldi hallgatók számára. 1992-ben a kar bekapcsolódott
a francia nyelvű részképzésbe, 1994ben pedig a német nyelvű részképzésbe is. Fontos mérföldkő volt a kar
életében a nappali doktori képzés beindítása 1993-ban. Ennek továbbfejlesztéséből kialakult a karon akkreditált „Közlekedéstudományok Doktori
Iskola” és a „Járművek és Mobil Gépek
Tudománya Doktori Iskola”.

A cikk a 60 éves a Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki kar című
kiadvány alapján készült.
kozhir.bme.hu

2006. szeptemberétől karunkon is
beindult a lineáris kétlépcsős mérnökképzés, amelynek első lépcsőjében
a közlekedésmérnöki BSc szakon 3
szakirányon (közlekedési folyamatok,
járműtechnika és a logisztika) folyt a
mérnökképzés. Már a képzés elindításakor is felvetődött, de a 2008-as felülvizsgálat során egyértelművé vált,
hogy a fenti szakirányos BSc képzés
nem tartható fenn, 2010 szeptemberében beindult a karon a járműmérnöki
BSc alapszak képzése is, amelynek keretében a hallgatók a vasúti járműművek szakirányon, a gépjárművek
szakirányon, a légi járművek szakirányon, a vízi járművek szakirányon, az
építőgépek szak- irányon, az automatizált anyagmozgató berendezések és
robotok szakirányon, a járműgyártás
szakirányon, a járműmechatronikai
szakirányon vagy a járműfelépítmények
szakirányon nyerhetnek speciális képzést. A Magyar Akkreditációs Bizottság
szaklétesítési és szakindítási engedélye alapján 2012 szeptemberében kezdődik majd a képzés a logisztikai mérnöki BSc alapszakunkon. közlekedésmérnöki mesterszak, logisztikai mérnöki mesterszak és járműmérnöki mesterszak. A mesterszakjainkon tanulmányaikat folytató első nappali tagozatos hallgatóink 2012 februárjában
kezdik meg záróvizsgáikat. 2011. július 1-től a kar neve „Közlekedésmérnöki
és Járműmérnöki Kar”-ra változott.

Az évfordulóhoz kapcsolódóan
emléktábla avatás volt Budapesten a
Kinizsi utcai épületnél, 2011. október
19-én. Az eseményről a cikkben szereplő képet Keisz István készítette.
A karunkon mérnöki oklevelet
szerzett legjobb hallgatóink 3-éves
szervezett képzés keretében végezhetik tanulmányaikat és kutató munkájukat a Baross Gábor Közlekedéstudományok, és a Kandó Kálmán
Gépészeti Tudományok Doktori Iskolában. A Felvételi Bizottság határozata
alapján évente mintegy 10 nappali és
10 levelező doktorandusz kerül felvételre.

Eszti
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HINTÓÉPÍTÉS
Hintóépítés
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A jó hintónak számtalan követelménynek kell megfelelnie, s
nehéz mindre odafigyelni. A hintóépítés titkairól a háromszoros
magyar fogathajtó bajnokkal, Tóth Alajossal beszélgettünk hintókészítő műhelyében.
Mikor kezdtél el hintókészítéssel foglalkozni?
1982-ben, amikor vettem két fogatlovat, a kocsikat azonban nagyon
drágának találtam, ezért építettem
magamnak egyet. Ez nagyon kezdetleges alkotás volt, régi autóabroncsokkal felszerelve. Az évek során tökéletesítettem a technikát, ahogy elkezdtem versenyezni is, s jelentős sikereket értem el: 1991-ben magyar
bajnoki címet szereztem s három évig
sikerült is megőriznem. Azért tudunk
piacképes hintókat készíteni, mert én
tesztelem őket, s tapasztalataim alapján fel tudom mérni, hol kíván még javítást a modell. Ezt a törekvést értékeli a magyar fogatsport: a legutóbbi
vb-n az öt magyar versenyző közül három az én hintóimmal hajtott.

Hogyan tudsz fénykép alapján
elkészíteni egy hintót?
Ha ránézek egy kocsira, először a
stílusát látom: például ívelt oldalakkal
készült vagy szögletes vázzal. Majd tapasztalat alapján felmérem, mekkora
helyre van szüksége a hajtónak, a segédhajtónak, s milyen kerekekkel lehet legyártani. A maratonkocsik első
kerekeinek optimális átmérője például 800 milliméter, ha a hátsó pár kerék
ettől kisebb vagy nagyobb, ezeket
arányítom az elsőhöz. Az alapvető,
szabványszerű, mondhatni befogalaló
méretekre kell elsősorban odafigyelnünk: a maratonkocsik legkisebb szélessége 1250 milliméter. Ennek megtartására kell törekedni, ennél nagyobb
ugyanis a versenyző kárára válik. Az
úgynevezett bukócsövet fél vagy egy
centiméterrel szélesebbre szoktuk
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hagyni. (A bukócső feladata a fogathajtó akadály oszlopáról elterelni a kereket, hogy az ne sérüljön, ugyanis körülményes a javítása.)
Ha az alapméretek megvannak,
utána következik a
részletes tervezés,
például a rugózás beállítása. A maratonkocsik rugózásának
viszonylag keménynek kell lennie, ellenkező
esetben
olyan nagyot dobna a
kocsi egy bukkanón,
hogy leeshetne a hajtó a bakról. Nem a
kényelem játssza a
főszerepet, hanem a
kocsi stabilitása. Legfeljebb az üléseket lehet rugalmasabb alapra tenni,
vagy vastagabb szivacsot tenni beléjük,
hogy a hajtó komfortérzetét növeljük.
Mire van még szükség a maratonkocsikban?
A maratonkocsikba szoktunk építeni forduláskésleltetőt is. Ez a saját
találmányom, s a kocsi manőverezőképességét javítja. Az a lényege, hogy
amikor a lovak elfordulnak egy akadályoszlop előtt, akkor a hintónak
nem szabad azonnal követnie, ahogyan
az a fordulási tengelyből adódna. A cél
tehát az volt, hogy a kocsi egy darabig
egyenesen fusson akkor is, amikor a ló
már elkanyarodott valamelyik irányba.
Ezt úgy értük el, hogy a kocsirúd fordulási pontját a hintóé elé helyeztük
úgy, hogy a kocsirudat meghosszabbítottuk a hintó alatt. A jármű fordulási pontja így a kocsirúd – azok a lovak
– fordulási pontja mögé esik, azaz később reagál egy kicsit, így követi a ló
nyomvonalát és az oszlop mellett kanyarodik.
A kerekek nem egymással párhuzamosan állnak a talajon, hanem lefelé
kicsit széttartva. Erre a stabilitás növelése végett van szükség; olyan alapvető dolgok tartoznak bele ebbe a fogalomba, mint például az, hogy ne tudjon megbillenni a kocsi, amikor felül a

hajtó a bakra. A kerékpár elölről nézve kicsit össze is tart, ez a kanyarodásnál praktikus: ekkor a külső kerekek rá tudnak állni az ívre, és nagyobb
szögben fordulnak el.
Olyan maratonkocsit is készítünk,
amely kerekeinek függőleges dőlésszöge állítható. Ez olyan terepen hasznos, ahol a terepakadályok nem túl
szűkek és viszonylag kicsi a szintkülönbség. Ha ugyanis a talajon jobban
széttartanak a kerekek, ennek folyományaként alacsonyabbra kerül a súlypont, aminek következtében jobb lesz a kocsi a stabilitása, egy terepversenyen pedig ez a legfontosabb tényezők egyike.
A másik nem elhanyagolható szempont az, hogy a
maratonkocsi könnyű legyen. Erre a legújabb szabvány az, hogy a kettesfogatok legkevesebb 350 kilogramm, a négyesek pedig minimum 650
kilogrammos járművekkel versenyezhetnek.
Lehet egy kettes maratonkocsi
felépítményére ballasztsúlyt építeni,
hogy négyesfogatokat is hajthassanak
vele?
Igen, lehet: a tengelyeket szokták
lesúlyozni, hogy a kocsi tömegközéppontja minél lejjebb kerüljön. Ebben
az a kockázatos, hogy a kettes kocsi vázát csaknem feleakkora terhelés elviselésére tervezik eredetileg, s a megszokott többszörösét kitevő igénybevétel igen hamar tönkreteszi a vázat;
el is törheti, ha az ember túl sokáig
használja ilyen módon a kocsit.
Mire kell még feltétlenül figyelni?
A segédhajtó szerepe itt különösen fontos. Mivel a kocsi nagyon könynyű, így annak súlypontját igen nagy
mértékben változtatja meg az illető,
amikor a kanyarokban a belső ívre dől,
hogy a centrifugális erőt kiegyenlítse.
(A segédhajtó szerepéről bővebben
olvashattok a sorozat előző cikkében.) Lényeges a megfelelő kapaszkodási pontok és a legkényelmesebb
térdtámaszok kialakítása, hogy a segédhajtó a lehető leggyorsabban és
legstabilabban tudjon helyzetet változtatni.
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2. rejtvény megfejtése: Fűrész
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HINTÓÉPÍTÉS
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Sok szó esett már a maratonkocsikról. Az akadálykocsik készítésénél mik a legfontosabb szempontok?
Az akadályhajtó kocsi és a díjhajtó
kocsi lényegében csaknem ugyanúgy
néz ki. Ennek az az oka, hogy a magyar
átlag fogathajtónak nincs kerete két
külön hintót fenntartani erre a célra.
A hagyományőrzés végett fontos, hogy
jól meghatározható stílusa legyen egy
hintónak: az Eszterházy jellegű kocsinak ívelt vonalai vannak, a Károlyinak
inkább szögletes. A gavallér- vagy kisasszonykocsi az egyik legnépszerűbb
akadályhajtó kocsi. Ennél az első ülés
kialakítása hangsúlyos, mögötte pedig
egyetlen ülés található, ahol a lovász
vagy újabban a segédhajtó foglal helyet. A nevét eredeti funkciójáról kapta: korábban ugyanis a dámák vagy az
úri legények hajtottak ilyen hintót, s
amikor leszálltak, a mögöttük ülő
szolgáló gondjaira bízták a lovakat.
Milyen fékrendszere van ezeknek a kocsiknak?
Hidraulikus elven működő fékeket
alkalmazunk, ezek alapszerkezete
olyan, mint a személygépkocsiké, azzal a kivétellel, hogy nem a fékerő
nagysága a leglényegesebb, hanem a
fékezés utáni lehető leggyorsabb súrlódásmentesítés, hogy a hintó a szabad
futását minél hamarabb visszanyerje.
A fékek fejlődése egyébként a hintók alapszerkezetén is változtatott. Az
eredeti akadálykocsik fából készültek, s csak néhol voltak fémmel megerősítve, míg a maiak elsősorban fémből vannak (ezek az ún. lemezkocsik). Régen még egyszerű dörzsfékeket használtak a mostaniakkal ellentétben, s a hidraulikus fékrendszer jobban igénybe veszi a szerkezetet, amit
a fa járművek nem bírnának ki.

A fém akadályhajtó kocsik igen
népszerűek. Magyarországon egyre jelentősebb ágazat a hobbiversenyzés, a
szabadidős jelleggel űzött fogathajtás,
s ezek követelményeinek az ilyen kocsi jobban megfelel: jobban tűri az
igénybevételt, a szállítást, kevesebb
karbantartást, ápolást igényel, ezért
elterjedtebb. A vonalvezetése a régi
hintókat idézi, de külön stílusa már nincsen.
Milyen elven fordul el az első keréktengely?
Erre a célra az ún. ötödik kerék
szolgál. Forgózsámolynak is nevezik
másképp, ez tulajdonképpen egy jó
nagy golyóscsapágy. Régen ez csúszókarikás elven működő rendszer volt:
két karikát szereltek egymás fölé, s
ezek zsírkenéssel mozdultak el. Középen királycsap rögzítette őket.

Miután ilyen sok szempontot figyelembe véve megtervezted a kocsit, hogyan fogsz hozzá a munkához?
Az első lépés azt felmérni, hogy
milyen alkatrészeket fogok felhasználni
és hogyan fogom egymáshoz illeszteni őket: a tengelyt a rugóra, a rugót a
vázszerkezetre. Egyik méret következik a másikból. A vázat különféle számítások alapján hegesztjük össze. Általában a jól bevált keretszerkezetet
követjük, ez könnyebbé és nagyobb teherbírásúvá teszi a kész járművet.
Minden elem itt készül, helyben, a
tervrajzokat is beleértve: a hegesztőmunkáktól az esztergálási műveleteken
át a festésig, a kerékgumizás kivételével. Egy kovács állítja össze és hajlítja megfelelő alakúra a laprugókat,
s a kárpitos is helyben dolgozik. Természetesen minden munkásnak megvan a maga speciális műhelye.

/Tóth Alajos munkáiról bővebben a www.lojzikocsi.hu oldalon
olvashattok./
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A kárpitos munkája elég kényes;
az üléseknek is kell adni valamekkora
rugózást a kényelem biztosítása végett.
Az ülések előre-hátra és jobbra-balra
is állíthatók, hiszen a hajtónak elől ki
kell támasztani a lábát, s ehhez meg
kell találnia a legtökéletesebb helyzetet, mintha volán mögött ülne; fontos, hogy csak a lovakra koncentráljon.
A festést egy dekor- és címfestő
szakember készíti. A szegélyminták
és díszítőmotívumok minden innen kikerülő hintón egyediek. Az összes vonalat szabadkézzel húzza mókusfarokszőrből készült finom, hosszú szálú ecsettel.
A hintó összeszerelése főalkatrészenként történik, miután azokat lefestették: a futóművet, a vázszerkezetet és a forgózsámolyt. Miután öszszeállították, a fékrendszert szerelik be
utolsó lépésként.
Mennyi idő alatt készül el egy
hintó?
Folyamatosan készülnek raktárra
az alkatrészek, hogy amikor beérkezik
egy megrendelés, azonnal fel lehessen
használni őket. Ha minden körülmény
szerencsésen alakul, a munkafolyamat
átfutási ideje hat hét, ebből a festés
viszi el a legtöbb időt. Összesen 8-10
ember vesz részt a munkában. A hintó árát az ő bérük és az anyagköltség
határozza meg, minimális haszonnal.

Melyik művére a legbüszkébb?
A legértékesebb alkotásom egy
zárt postakocsi, ezt egy régi festmény alapján készítettük el. Azóta is
közlekedik Aggtelek és Wieliczka közt,
nosztalgiakocsiként.
Köszönöm a beszélgetést!

M*gdee!
7. oldal
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A Formula Student pályabírói szemmel

Előzmények – „A kezdet”
Pályabírói működésünket elméleti
és gyakorlati oktatás előzte meg. Az elméleti oktatás tavasszal volt, ahol
megismertük a ránk váró feladatokat
és elsajátítottuk az alapvető elméleti ismereteket. A gyakorlati oktatás a
Rába Ringen volt júliusban, ahol egy
rögtönzött pályát alakítottunk ki. A versenyautókat személyautók szimulálták,
amik különböző rendellenes állapotba
kerültek. Például az ablakon kilocsolt
ásványvízzel jelezték, hogy üzemanyag, olaj vagy hűtővíz folyik az autóból, míg a kidobott üres palack jelképezte azt, hogy valami lerepült az
autóról. Ezeket aztán az adott poszton
lévő pályabíró legénységnek le kellett
reagálnia, majd a lehető leggyorsabb
és legbiztonságosabb módon biztosítania kellett a verseny folytatását. A
problémák extrém sűrűséggel követték
egymást, de ezzel jól fel tudtunk készülni a versenyen előforduló bármilyen
váratlan eseményre. Ezzel együtt a
walkie-talkie rendszert is kipróbálhattuk.

0. nap (szerda)
„Építsünk pályát”
Szerdán délután érkeztünk meg a
verseny helyszínére, a gönyüi kikötőbe, ami alig egy köpésre található
Győrtől. Megkaptuk a névre szóló pályabírói pass-ainkat, és átvettük a felszerelésünket. Minden pályabírónak
járt a tiszta vörös felszerelés, pólók és
egy napellenzős sapka, mindegyiken a
Formula Student Hungary logojával.
Ahogy megkaptuk a felszerelésünket
egyből volt is alkalmunk kipróbálni,
ugyanis indult a meló. A gönyüi kikötő egy óriási beton placc (nincs is ideálisabb autóverseny lebonyolítására),
ahol kamionok tucatjai kerülgetik egy8. oldal

mást hétköznapi esetben. Azonban a
kikötő vezetősége a verseny idejére a
rendelkezésünkre bocsátotta a területet. Mikor megérkeztünk, már javában zajlottak az építkezési munkálatok. Már épültek a csapatok boxai, a
lelátó, az éttermi sátor és a szponzorok standjai. A mi feladatunk a versenypálya és közvetlen környezetének
a kialakítása volt. Először azt a több
száz kordont állítottuk fel, amely elválasztotta a pályát a nézőktől, illetve elkerítette a rendezvény területét.
A következő feladatunk a tényleges

versenypálya felrajzolása volt. Nem tudom, ki hogyan fogna hozzá először egy
versenypálya megrajzolásához, de leírom a mi variációnkat. Négy szükséges eszköz van: seprűnyél, kréta,
madzag és mérőszalag. Az egyenes szakaszok felrajzolása nem volt túl bonyolult. Az ívek felrajzolása azonban a
zseniális, 2 emberes, „élő-körzős”
módszerrel történt. A lényege, hogy az
egyik ember a kanyar körívének középpontjában áll és tartja a madzag
egyik végét. A madzag másik végén van
a rajzolós ember, aki a megfeszített
madzagra kötött seprűnyélre rögzített
krétával sétál az ív mentén és „körzőzi” fel a pálya vonalát. Ezután a
megrajzolt ívet lefestettük. Jöhetett
a bálapakolás. Több száz, zsákokba pakolt szalmabála látta el az ütközés elnyelő közeg szerepét. Az egész pályát

ilyen bálákkal gondosan körbe kellett
pakolnunk, majd kialakítottuk a másnapi műszaki vizsgálatok helyszíneit.
Munkánk végeztével elmentünk a szállásunkra, ami a győri Széchenyi István
Egyetem kollégiumában volt kialakítva. A csapatok nagy része is ugyanitt
volt elszállásolva.

1. nap (csütörtök)
„Jönnek a csapatok”
A reggeli eligazítás után az első
dolgunk az volt, hogy a pálya frekventáltabb pontjaira kivittük a poroltókat és a homokos vödröket (este pedig visszavittük a raktárba), ami aztán
mindennapi rutinná vált. Csütörtökön
érkeztek a csapatok, és vették birtokba
a boxokat.
A verseny előtt a csapatoknak és
autóiknak át kellett esniük a műszaki
kivizsgálásokon. Ellenőriztük minden
autó kialakítását, stabilitását, zajszintjét és fékrendszerét. Csak olyan
autó vehetett részt a későbbi versenyszámokban, amelyik átment mind
a 4 műszaki vizsgán. Ezután kialakítottuk a tesztpályát, ahol a műszaki
vizsgákon sikeresen teljesítő csapatok
kipróbálhatták és beállíthatták az autóikat.
A nap folyamán elkészültek a
csapatfotók és egy közös panoráma fotózás megörökítette a verseny teljes
mezőnyét és a rendezői gárdát. Az éttermi sátort is csütörtökön próbáltuk
ki először, ahol a reggelente kapott
ital, szendvics és melegétel jegyeinket
válthattuk be. Az időjárás az egész versenyhétvégén fantasztikus volt! Természetesen erről más az ember véleménye, ha kint kell lennie a tűző napon 35 fokban, de a szervezők bőven
elláttak minket ásványvízzel, napernyőkkel és törölközőkkel. Egészen különleges hűtési módokkal lehetett találkozni pályabírós körökben. A kedvencünk az arab stílus volt, aminél egy

„Elég sok volt a tennivaló, de általában mindenki olyan dolgokkal foglalkozhatott, ami a leginkább
érdekelte! A rengeteg munka mellett,
itt tényleg az „első sorból“ lehetett élvezni az autósport izgalmait! A hangulat remek volt, a „főnökök” jó arcok.”
Hatvani Norbi - pályabíró
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3. rejtvény megfejtése: CH Max (Mi az, nem elég híres? :D)

Augusztus 18-21. között rendezték meg hazánkban a második Formula Student versenyt. Ez a versenysorozat több szálon
kapcsolódik a Közlekkarhoz. Amellett, hogy több közlekkaros
alkotja a BME FRT csapatát, valamint a magyar versenynek a rendezői is innen kerültek ki, a verseny pályabírói között is szép
számmal voltunk közlekesek. Nagyszerű csapattal dolgozhattam
együtt és nagyon jól éreztem magam. A Közhír ezen oldalain szeretném elmesélni mi is történt velünk ott Győrben, hogy milyen
is a Formula Student pályabírói szemmel.
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nedves törölközőt tettünk a fejünkre
és arra rá a baseball sapkát. Meglepően
hatékonynak bizonyult!

2. nap (péntek)
„Vihar előtti csend”
Pénteken befejeződtek az előző
napról megmaradt műszaki vizsgálatok.
Minden csapat gőzerővel használta a
tesztpályát, ahol egy pályabíró legénység folyamatosan felügyelte és
szabályozta a csapatok váltakozását.
Egyébként a verseny főszervezőitől
meglepően nagy szabadságot kaptunk
a munkánk megválasztását illetően. Általában magunk választhattunk, hogy
melyik versenyszámnál milyen szerepkörben szeretnénk dolgozni.
A nap legfontosabb eseményei a
statikus versenyszámok voltak. Ezek során minden csapatnak egy szakemberekből álló zsűri előtt kellett prezentálnia a költségtervezetüket, az autójuk kialakításával kapcsolatos műszaki tudnivalókat és az üzleti tervüket.
Délután a már izgatottan várt másnapi, dinamikus versenyszámok pályáinak
kialakításával voltunk elfoglalva.

bályoznia kellett a csapatok sorrendjét, és ügyelnie kellett a versenyszámok szabályos elvégzésére (például
bója borításért vagy pálya elhagyásért
pontlevonás járt az adott csapatnak,
amit a megfelelő pályabírónak dokumentálnia kellett). A két versenyszám
végeztével jött egy rövid ebédszünet,
amikor átrendeztük a pályát az időmérőhöz.

„Nem csak nekünk, de a csapatok tagjainak is jól esett a tűzoltótömlőből áradó hideg víz. ☺ Mindenki
élvezte, mert valljuk be 35-40 fokban
a betonon ácsorogni nem a legjobb. De
mindezek ellenére én jövőre is megyek, mert egy fantasztikus élmény
volt!”
Horváth Niki - pályabíró
Ez a másnapi versennyel azonos
pályán zajlott. A júliusi gyakorlaton kialakult 4-4 fős legénységek (1 rádiós,
1 zászlós, 2 „kesztyűs”) elfoglalták a
pályabírói posztokat a pálya megfelelő pontjain. Minden poszton volt legalább 2 poroltó, zászlók, homok és egy
walkie-talkie. A gyakorlottak alapján
bármilyen rendellenes szituációba be
kellett tudnunk avatkozni. Az időmérő során szükség is volt erre, ugyanis
az egyik legénységnek használnia kellett a poroltót egy kigyulladt autó
„megmentésére”...

4. nap (vasárnap) – „A finálé”
Minden este „üzemelt” a szállásunk közelében lévő „FSH Club”. Itt a
verseny szervezői és résztvevői beszélgethettek a napi eseményekről,
jobban megismerkedhettek egymással.
Szokás volt, hogy minden este megnéztük a napi eseményekből készült rövid filmet és a fotó összefoglalókat. Az
adott napon lezajlott versenyszámok
pontszámai is mindig közszemlére kerültek.

3. nap (szombat)
„A leghosszabb nap”
A szombati napon beindultak a dinamikus versenyszámok. Délelőtt párhuzamosan mehettek a csapatok a 8as pályára (ahol az autó tapadását és
irányíthatóságát bizonyíthatták) és a
gyorsulásra. Itt a pályabíróknak sza-

Az utolsó napra maradt a várva
várt verseny, ami alapvetően különbözik, például a Forma 1-en látott versenyzéstől, ugyanis az autók itt nem
fej-fej mellett versenyeznek. A lényeg
az időeredmény, és egyáltalán az,
hogy az autó kibírja a 2x11 km-es versenytávot (féltávnál pilótacsere van).
A pályabírói posztok ugyanazok
voltak. Azonban tennivalóból jóval
több volt az előző napihoz képest,
ugyanis az autók nagy része nem élte
túl a versenytávot és különböző módon

„A Formula Student Hungary
teljes szervezőcsapata köszöni minden
pályabíró kiváló munkáját. Reméljük,
jövőre is találkozunk, és újra történelmet írhatunk Győrben! ☺”
Dudás Alexander – műszaki vezető
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megadták magukat. Az, hogy poroltóval adtuk fel egy autónak az utolsó kenetet többször is előfordult. Volt olyan
poszt, ahol egy kisebb parkolónyi lerobbant versenyautót halmozott fel az
egyik legénység.
Fárasztó, egész napos versenyszám volt, nagy izgalmakkal! A szervezők a tavalyi nagy sikerre való tekintettel idén is készültek verseny
utáni tűzoltótömlős locsolkodással! Az
óriási feszültség, ami a verseny rendezőiben és csapatokban napok óta
benne volt, hirtelen felszabadult. Lényegében egy nagy „össznépi zuhanyzás” volt, amiben a főszervezők is benne voltak öltönyöstül, akár akarták,
akár nem. J Ezután pályabírói munkánk
utolsó mozzanata következett, az elpakolás. A kordonokat, szalmabálákat
és minden eszközt összepakoltunk, és
búcsút intettünk Gönyünek.

Este elérkezett a hétvége fénypontja, a díjátadó gála, ahol Szujó Zoltán vezényletével zajlott a végeredmények kihirdetése és a díjak átadása. Ezúton is szeretnék gratulálni a
résztvevő csapatoknak, különösen a
BME FRT-nek és a Kecskeméti Főiskola csapatának!
A díjátadó után a verseny záró
eseménye következett az FSH Clubban,
a záróbuli. Mindenki hajnalig tartóan
felszabadultan bulizott, és beszélgetett
a történtekről.
A csapatok egytől-egyig elismerően beszéltek a versenyről és szeretnének egy év múlva visszajönni! Én is
csak elismerő szavakat tudok mondani, egyedülálló élmény és lehetőség
egy ilyen csapatban, ilyen különleges
munkát végezni. Jövőre
folytatás következik!

Harkai Zsolt
9. oldal
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“Kiváló kezelhetőség és nagyon különleges vezetési élmény”ezt dr. Kay Segler mondta egy éve az M GmbH vezetőjeként, amikor megkérdezték tőle, miért az E30 M3 a kedvenc M3-asa. Nézzünk utána, mi is az az M GmbH, és vajon mitől tartja jobbnak sok
hozzáértő ezt az autót a mostani 420 lóerősnél, mely szintén a kor
csúcstechnológiáját képviseli.
M3 történelem
Eberhard von Kuenheim 1970 januárjában foglalta el a Quandt család
megbízásából a BMW vezérigazgatói
pozícióját. 1972-ben megalapította a
BMW Motorsport GmbH-t, a BMW koronaékszerét. Az M GmbH negyedik
modelljeként megjelenő E30 M3 megépítésére maga von Kuenheim adott
megbízást Paul
Rosche-nak, a
társaság
műszaki igazgatójának. A vállalat
az A-csoportban
szerette volna
versenyeztetni
3-as szériáját,
így ennek követelményeképpen
legalább 5000
darabos szériát kellett készíteni belőle. Ez a darabszám azt eredményezte, hogy egy mindennapokban is
használható versenyautó kialakítására
volt igény.
Herr Rosche fejében villám gyorsan megszületett a koncepció, tudta
milyennek kell lennie az autónak,
amit megpillantva nem csak a versenypályák lelátói fognak felzúgni,
hanem amit közúton is imádni fognak
az emberek.
Rosche már bizonyított, az 5-ös
sorozatban lévő M-es motort is ő tervezte, valamint ő volt az az ember,
aki Nelson Piquet Forma 1-es autójának turbós motorjából 1500 lóerőt
(1983-at írtak ekkor!) hozott ki úgy,
hogy az eredeti motorblokk a hatvanas években debütált a Neue Klasseban 75 lóerővel.
A legendás soros 6 hengeresről
gyorsan letettek a nagyobb tömeg,
valamint a hosszabb főtengely alacsonyabb fordulatszámon jelentkező
nem kívánt lengései miatt. Elvetette
tehát a 6 hengeres, valamint a turbós
4 hengeres (bonyolultabb kialakítás,
10. oldal

nagyobb költség) motor elképzeléseit. Szívó 4 hengeres, a lehető legmagasabb liter teljesítményű motort
akart, ami megfelelő futóművel képes
túlszárnyalni a papíron erősebb ellenfeleket. Könnyű, pörgős, de mégis
nyomatékos motorra volt szüksége,
mely az utcai használatban is tartós
és megbízható lesz.
Rosche hihetetlen tempóban haladt a motor építésével. Az S14 jelzésű
motor első prototípusa
14 nappal a megbízás
után készült el. A blokkot az M10 alapjaira
építették, a rajta lévő
hengerenként négyszelepes hengerfejet
pedig az M1-ben is
megtalálhatjuk – persze ott két égéstérrel
hosszabb. A károsanyag-kibocsátási
értékek kedvező szintjéért szabályozott katalizátor beépítésére volt szükség,
ami
akkoriban
igencsak
kedvezőtlenül hatott a motor üzemére. Az ólommentes benzin minőségi problémái miatt a motor sűrítési
arányát 10,5:1-ről 9,6:1-re vették
vissza. Ennek köszönhetően a motor
már nem reagált azonnali, káros kopogással az eltérő üzemanyagokra.
Külön megemlítendő, hogy a katalizátoros modellek mindössze csak 5 lóerővel lettek kisebb teljesítményűek.
Az össz lökettérfogatot 2,3 literre növelték (93,4 mm x 84 mm), a főtengelyt olyan merevre készítették, hogy
a percenkénti 10.000-es fordulatszám
se jelentsen gondot. Az utcai verzió
6.750-es megengedett maximális fordulatszáma bőven hagyott tehát lehetőséget a tuning cégeknek, volt
hová növelni a motor teljesítményét... A motorra egy ún. lent-egyes
sportváltót szereltek (Getrag 265),
amely ötödik fokozata direkt (1:1) áttételű. A 3,15-ös áttételű (USA verzió:
4,10:1) differenciálmű 25 %-os sperr.

A könnyű karosszéria kialakítása
már akkor is főként az acéllemezek
műanyag elemekre való cseréjét jelentette. Műanyagból készült az elsőhátsó lökhárító, a küszöbspoiler, a
csomagtértető, és a légterelő. Az aerodinamikára nagy hangsúlyt fektettek, aminek köszönhetően az autó
nagy sebességnél is stabil, jól kormányozható maradt. A hangsúlyos sárvédő szélesítések, a kerékjáratok
fölött megjelenő markáns, szögletes
él álló helyzetben is dinamikus megjelenést sugárzott. A menettulajdonságokra kedvezően hat a 0,33-as
légellenállási együttható, valamint a
ragasztott első-hátsó szélvédők, melyek fokozták a karosszéria merevségét.
Az autót 1985-ben a frankfurti
IAA standján mutatták be. Az M3 sajtóbemutatójára a Mugello-i versenypályán került sor, ahol a szaksajtó
megismerte, milyen az, amikor igazi
versenytechnika rejtőzik a BMW legkisebb modelljének dinamikus külseje
alatt. A megjelent cikkek gyorsan eladták az első, 1986-ban legyártott
5.000 db-os szériát (alapár: 58 ezer
márka).
1987 tavaszán rajtolt az első
német túraautó bajnokság, ahol a
BMW önálló versenyistállók támogatásával indult. Több bajnoki cím bizonyította az M3 kiválóságát. Nem csak
a DTM volt az M3 otthona: a BMW az
első világbajnoki rally futamán, Korzikán aratott győzelmével megmutatta, hogy itt is tud az ellenfeleknek
újat mutatni.

1988-ban megjelent a kínálatban
az első EVO széria (505 db – 200/195
lóerő), amit követett az EVO 2 (501
db – 220/215 lóerő), ami még erősebb, még látványosabb lett. A normál E30-as Cabrio alapjaira épülve
elkészült az M3 Cabrio, azonban csak
egy kicsi, 786 db-os szériában.

A BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar HÖK lapja

4. rejtvény megfejtése: A perzsák kikötnek Euboiánál

Minden idők legjobb M BMW-je

AUTÓ
Autó
2011. december 73/4

Sorra követték egymást a limitált
szériák: Europa Meister ’88 (150 db),
Cecotto/Ravaglia (480, ill. 25 db),
Late Modell és a legerősebb, az M3
Sport Evolution 238 lóerővel, állítható
első és hátsó szárnyakkal (EVO3 – 600
db). 1986 és 1992 között összesen
17.184 db E30 M3 készült.

Menetpróba
Egy makulátlan állapotú svájci
M3-ast próbáltam ki, amely 1989 év
végi, napi használatban sosem volt.
Egy BMW kereskedő „használta“ főként kiállítási tárgyként.
Mikor először megláttam tesztünk alanyát, a fekete metál M3-as
BMW-t 16“-os pókhálós BBS kerekein,
225/45 R16-os gumijain, ismerős látványt nyújtott. Sok ezer órán át égett
már monitorom pixelein valamilyen
M3-as fotója, hiszen időről időre viszszatérő háttérképként alkalmazom.
Élőben mégis más. Alacsony (1369
mm), széles (1679 mm) és zömök
(4346 mm). Projectoros lámpái hívogatóan kacsingatnak rám. Hiába az ismerős tekintet, ez most nem
monitoromon jelenik meg, pár méterre áll tőlem, kulcsa a zsebemben.

Zavaromat elfedve fordítom el a
kulcsot a zárban - zúgást hallatva nyílik a központi zár. Beülök. Kellemesen
körbevesz az állítható ülőlap-hosszúságú, jó oldaltartású, bőr Recaro
sportülés, előttem a jó fogású bőrrel
borított sportkormány. Mögötte a 260ig skálázott sebességmérő, és a 8000ig skálázott fordulatszámmérő uralja
a műszeregységet. Bal oldalon a tank,
jobb oldalon a vízhőfok-mérő, a fordulatszámmérő aljában a fogyasztás
helyett, az itt sokkalta fontosabb
olajhőmérséklet-mérő került. Otthonos környezet, felém fordított mű-

szerfal (még a váltógomb is!) árulkodik arról, hogy itt a vezető van a középpontban. A motor életre kel,
alapjáraton morajlik az S14. Hol van
ebben a versenyautó kérdezhetné pár
laikus? Halk morajlás, 800 körüli alapjárat árulkodik arról, hogy a lovak készen állnak a vágtára.
Az órát beállítom a francia feliratú gombokkal teli BC-n, amely
ugyanazt tudja, mint mai társai. A
lent-egyes váltót igen gyorsan meg
lehet szokni, korábban is volt hozzá
szerencsém, ismerős az érzés, mikor
a Szépvölgyi útra ráfordulva második
fokozatból egy pillanat alatt húzom le
harmadikba. A motor egészségesen,
szépen pörög, pedig egy éve nem volt
beindítva. A víz már meleg, az olajhőmérséklet mutatója még csak 50
C°-ot mutat. A forgalom tempójában
haladva gurulok, néha valaki átinteget, fotóz, jelezve, hogy van, aki felismeri a versenyautót a fekete
BMW-ben. A hegyi utakon a motort kicsit megjáratva, a futómű határait
meg sem közelítve gyorsan kiderül,
hogy ez a 195 lóerőből álló ménes bizony nem pónilovakat, hanem gyors,
vágtázni tudó paripákat jelent. A pontos, közvetlen váltó kiváló partner, a
sperrdiffi finoman teszi a dolgát, az
autó félelmetesen tapad az útra. Sejtésem sincs róla, hány mérnöki munkaóra van ebben a futóműben.
Folyamatos a visszajelzés az
útról, a repedéseket, keresztbordákat, úthibákat finoman jelzi, nem
pattog, nem ideges, nem nyugtalan.
A szervórásegítés mértéke megfelelő,
női kéz is elbánna vele, mégsem jut
eszembe, hogy lekvárban turkálok.
Nem hiába, hiszen a motorról hajtott
magasnyomású szivattyú nem csak a
fékrendszerben dolgozik, a kormány
rásegítéséért is felel. Elöl belső szellőzésű, hátul normál tárcsafékek dolgoznak, a blokkolásgátló szenzorjai
figyelnek. Folyamatosan érződik az
alacsony tömeg előnye, mindössze
1200 kg-ot kell mozgatni. Kanyarba
be, kanyarból ki, hihetetlen könnyedséggel pörög fel a motor, közeledik a
tiltás, majd zuhan vissza a mutató, és
indul el újra hétezer felé.
Főúton 80-120 között autózva
kellemesen viselkedik, jól szól a
rádió, hasznos a hátsó nap ellen védő
kozhir.bme.hu

roló. Lényegében előzéshez nem kell
visszakapcsolni, azonban a hang miatt
jólesik… Autópályán végig 3000 fölött
pörög, ami nagyon közvetlenné, ám
kicsit zajossá is teszi. Fele részt városban, felerészt főúton/autópályán
közlekedve a fogyasztás végül 8,9 literre jött ki. Ez ennek a négy hengeresnek az egyik nem várt ütőkártyája,
ugyanis könnyedén 9 liter/100 km
alatt tartható vele a fogyasztás.

A jelenleg futó M3 Coupé 500 kgmal nehezebb, és hiába a kétszer akkora teljesítmény, a motort fojtogató
szoftver igyekszik a környezetvédelmi
normákat betartatni, a különféle
elektronikák elveszik a vezetőtől az
irányítást. A 7,8 másodperces 0-100as sprint, a 230 km/h-t meghaladó
végsebesség bőségesen elegendő,
amit közvetlensége miatt egyébként
többnek érezni.

A BMW 2012-től indít újra saját
autót a DTM-ben. Az új versenyautó
pedig természetesen nem más, mint az
E92 M3-ból épített versenygép, ami az
ős sikereit próbálja majd felülmúlni –
nem lesz könnyű dolga.
Közben megérkezem, nyílik a
kapu, begurulok. Elpakolok, majd búcsúzóul visszanézek a már félhomályban megcsillanó Diamantschwarz
fényezésre. Mintha elköszönne, ahogy
a kapunyitó sárga visszajelzője megcsillan a hátsó sárvédőív élén: „Kösz
az edzést Pajtás!“

Illés
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Végére jár a félév, mindenki a véghajrá lázában ég. Nekünk,
elsősöknek különösen mozgalmasak voltak az elmúlt hónapok,
hiszen az új közeggel való ismerkedéssel és az oda való beilleszkedéssel teltek.
Sokunknak (így nekem is) vadonatúj élmény volt a ránk szakadt tökéletes szabadság és önállóság. Kolisok
és albérletben lakó társaim számára lakótársaink megismerése, valamint a tanárokkal és a kezdetben még ismeretlen tantárgyakkal való barátkozás
töltötte ki időnket.
Elsőéves társaim tapasztalataira
voltam kíváncsi e cikk írása közben,
ezért előadások közötti
szünetekben körbejártam, és kérdezgettem.
Nem számítottam enynyire egységes összképre, nem hittem volna,
hogy mindössze három
hónap elég rá, hogy ilyen
sokan meghozzák döntésüket, és elkötelezzék
magukat a Közlekkar mellett.
A „Hogy teszik a
Közlekkar?” kérdésre
széles spektrumon változnak a vélemények, kevés kivétellel mindenki jól
érzi magát itt, és nem bánta meg döntését.
Marci: Nagyon tetszik a Közlekkar.
Régóta ide akartam jönni, bár nehezebb, mint amire számítottam.
Balázs: Jó itt lenni, és érdekes
dolgokat tanulunk. Tény, hogy a tanárok sokat követelnek, de ez teljesíthető.
A „Milyennek találod az oktatást,
és hogy sikerültek eddig a zh-k?” kérdésre adott válaszok már vegyes eredményt hoztak. Vannak tárgyak, amik
természetükből adódóan megosztják a
társaságot, ám bizonyos tárgyak (melyek teljesítéséhez a felsőbb éveseknek is több félévre volt szükség) egységgé kovácsolnak minket, gólyákat is.
Fanni Flóra: Én optimista típus
vagyok, a zh-im is egész jól sikerültek,
kivétel persze mindig akad.
Marci: A zh-k fele-fele arányban
sikeresek, számomra a szakmai tárgyak
könnyebbek, mint az alapozók, ezért
következő félévben mindenképpen
többet akarok felvenni ezekből.
12. oldal

Józsi: Az órákat nagyon érdekesnek találom, a zh-k is többé-kevésbé
sikeresek, de úgy tűnik, hosszabb távra kell terveznem a Közlekkaron.
Marci: Nagyon jó hangulatban
telnek a napok, a zh-k is jórészt megvannak. Mintatanterv szerint szerettem
volna haladni, de mint a mondás is
tartja: „Ember tervez, Császár végez.”

Dani: Sok hasznos
tárgyunk van, de van pár nagyon nehéz
is. Viszont hiába vannak előttem akadályok, megküzdök velük!
Ákos: A zh-k egész jól sikerültek,
de pótlási hétre is marad elég tennivaló! Magát a tanulást is meg kell tanulni, hogy kell csinálni, mert itt teljesen más, mint a középiskolában.
A legbővebb válaszokat a társasággal és a bulikkal kapcsolatos kérdéseimre kaptam. És itt tökéletes
összhangról számolhatok be: a megkérdezettek 100%-a szerint a társaság
kitűnő.
Koppány: Nagyon előnyös, hogy
itt azonos érdeklődésű emberek között
lehetek. Sokkal jobb, mintha mondjuk
bölcsésznek mentem volna. ( Ő tette
hozzá még azt is, hogy „az oktatás jó,
csak én vagyok lusta”).
Ambrus: Bár a HaBárban még
nem voltam, a társaság számomra nagyon is megfelelő.
Ákos: Jó a közeg, a kar is tetszik,
csak azt nem szeretem, ha valaki túlságosan magába zárkózik, és nem él
társasági életet.

Gábor: Remek dolog itt lenni
ezen a karon! Mindenki (és ide értem
a felsőbb éveseket is) nagyon segítőkész, ha valamilyen problémám van,
tudom kihez forduljak.
Gellért: 2 éves korom óta ide akarok jönni, jóhogy tetszik a Közlekkar!
A társaságról meg annyit, hogy jobban
bírom, mint a gimis osztályomat, itt
többekkel is megtaláltam a közös hangot.
Feri: Fenomenális itt lenni az
egyetemen. Három hónap nem elég,
hogy beletanulj, de már csak a társaság miatt is megéri. A felsőbb évesek
mind segítőkészek; partnerek, ha szükség van rá. Jellemző erre a karra az összetartás és az odafigyelés, ami
különösen tetszik. A szakestélyek nagyon tetszenek, segítenek a közösséggé alakulásban is. Bejárósnak lenni
nem a legkényelmesebb, de
megoldható, és megéri megoldani. Az összes zh sikerült,
kivéve, amik nem! A követelményrendszer teljesíthető,
az előadóim és gyakorlatvezetőim is szerencsére kivétel
nélkül jó fejek. Nincs motivációm a váltásra, mert hova máshova mennék?
Ellenvélemény természetesen
mindig akad. Én mindenképpen pozitív élményként könyvelem el, hogy
mindössze egy olyan ember volt a válaszadók között, akinek nem tetszik a
közlekkari életforma.
Dávid: Nem igazán tetszik a Közlekkar. Idő közben rájöttem, hogy én
nem ezt akarom csinálni. A zh-k sem
igazán sikerültek, de igazából úgy érzem, hogy itt korlátozva vagyok, a kreativitásom nem kap elég nagy teret.
Hozzájárul ehhez az is, hogy súlyos hiányosságokat fedeztem fel a középiskolából hozott alapjaimban - talán ez
lehet az oka a bukott zh-imnak is.
Összefoglalva tehát elmondható,
hogy kellemesen teltek az elmúlt hónapok, és remélem, hogy sokakkal
találkozom még az elkövetkező félévek során!

Zsófi
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Kollégiumi házirend módosítás
A következő egy oldal legfőképpen a Baross Palotában lakó
olvasóknak lehet érdekes. Biztosan hallottátok, hogy november 1től megváltozott a házirend és mindenféle kósza pletykák keltek
szárnyra, ezért a következő egy oldalban összefoglalom, mi is változott és hogyan, így választ kaphattok a felmerült kérdésekre.
Sok ismerősömtől és mástól is
gyakran megkapom a kérdést, a Hallgatói Képviselet többi tagjához hasonlóan, hogy miért is jó az nekünk,
ha reggel 6-7 óra körül tartunk egy
szobaellenőrzést. Állandó probléma
szokott lenni a lakók routerhasználatával és a vendégek bennalvásával.
Ez utóbbit azért szoktuk nézni, mert
mindig van pár ember, akik életvitelszerűen próbálnak bent lakni a koliban. Magával a bennalvással semmi
probléma nincsen. Tudom, hogy egy
jól sikerült HaBár buli után elég problémás lehet a hazajutás. Csak
ha egy héten valaki 3-4 estét is itt alszik, az már
majdnem olyan mintha
kolis lenne, vehetjük
úgy, hogy ingyen. A házirend ezt a bennalvós
(vagy olykor bentlakós) problémát is megpróbálja kiküszöbölni.
A Baross Gábor Kollégium házirendjének 3.
paragrafusa foglalkozik a
koliba való belépéssel, illetve
vendégfogadással. Mindannyian észrevettétek a változást, ami már egy
ideje működik a portán, hogy nem kell
személyit/jogsit leadnia a vendégnek,
viszont a vendégfogadónak le kell
mennie a portára, és
aláírnia a papírt, lévén ő fogja vállalni a
felelősséget a vendégéért. A vendégfogadás módja ezek után
is így fog zajlani.
Hogyha viszont
valaki az estére szeretne vendéget fogadni, annak sincs ezzel semmi plusz teendője, viszont más
szabályozások vonatkoznak rá. Éjszakai bent tartózkodásnak az éjjel 1 és
reggel 7 óra közötti bentlét minősül.
Ha valaki erre az időszakra akar bejönni a koliba, akkor éjszakai vendégkártyát kell kérni. A kártyát csak úgy

lehet megkapni, ha a vendégfogadónak a szobatársa/szobatársai beleegyeztek. Ezt egy formanyomtatvány
aláírásával tehetik meg, amivel bizonyára a kolimentorok már megismertettek titeket.
Hogyha a vendégfogadó
éjszakai vendégkártyát kér,
akkor az aláírásával vállalja
azt, hogy a Neptunban kiírják neki a bentalvásért fizetendő díjat, melynek az öszszege a 4a. mellékletben
van meghatározva. Itt részletesen elolvashatjátok,
milyen térítési díjakat
kell fizetni a vendégéjszakákért, és azt
is, hogy havonta
maximálisan hányszor fogadhattok
vendéget éjszakára. Havonta 8 alkalommal tehetitek
meg, és ezt követően a portás nem adhat ki többet vendégkártyát ugyanannak a
személynek, hiába kéri magát másik
vendéghez. Ha azonban valaki elfelejtené leadni a kártyáját, és 9, 10
vagy akár több estét is bent tölt, akkor a fizetendő összeg egyre inkább
megugrik, majd pedig bekövetkezhet
az is, hogy az
érintett időszakot követő
hónapban abszolút nem lehet
kártyát
felvenni.
Remélem,
ilyenre nem
kerül majd sor,
de ha a vendég a kártyát elhagyja, megrongálja,
vagy nappali vendégként bent marad
éjszakára, akkor is a vendégfogadónak
lesz kiírva a fizetési kötelezettség,
ezért kérlek titeket, hogy figyeljetek
a vendégeitekre, mert érthetően nektek kell vállalni a felelősséget.
kozhir.bme.hu

Szeretném megemlíteni a közösségi helyiségeket is. Egy ideje kint
van már a Díszterem ajtaja mellett
két hirdetőfelületünk, ahova lehet
plakátot kihelyezni. Ha valaki ki akar
tenni egyet, az nyitvatartási időben
adja le a Hallgatói Irodában, vagy jutassa el a kommunikáció- és irodafelelősnek, aki november 18. óta Greksa
Bence.
Akik járnak ki a Baross kertjébe,
azoknak valószínűleg feltűnt, hogy
eléggé
tele
van mostanság
a parkoló. Jelen pillanatban
a
parkolási
melléklet kidolgozása még
folyamatban
van, egyelőre
ingyen lehet
használni
a
parkolót, de kizárólag kollégistáknak. Mindenesetre jelenleg semmi
mást nem kell
csinálni, mint a
portán kérhető
papírt
kitölteni, ha beparkoltál.
Vissza kell, hogy térjek a szobaellenőrzésre, mert néha találkozunk
olyannal is, hogy valaki a biciklijét a
szobájában tartja. Szeretném felhívni
a figyelmeteket a koliban található
keréképártárolóra, ahova sokkal könynyebb bevinni a bringát, mint felcipelni pár emeletet, ami miatt elég
könnyen be lehet koszolni a nemrég
festett falakat. Próbáljatok meg figyelni az ilyen apróságokra!
Aki mélyebben szeretne megismerkedni a házirenddel az a
www.kozlekkar.hu oldalon el tudja olvasni. Ha bármilyen kérdésetek van a
kollégiummal kapcsolatban, írjatok
nekem a toth.adam@kozlekkar.hu
címre. Kívánok mindenkinek sok kitartást a félév végéhez!

Tóth Ádám
13. oldal
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Napló a múltból, 2. rész

1980. szeptember 5.
A Műegyetem minden ősszel megrendezi az almaszedő tábort, nem
volt ez másképp most sem. A különvonat a Nyugatiból indult, és elég
hosszú, kb. 10 kocsis volt. Azért kellett
ekkora, mert nem csak a Közlekesek,
hanem az Építősök is jöttek. Eleve imádok vonatozni, és még jobban szeretem a kupés vagonokat, de így nagyszerű hangulata volt, hogy csak műegyetemisták utaztak együtt. Jó hangulatban telt a 4 órás út, már odafelé összebarátkoztam sok építőssel.

együtt (ha valami nem tetszik a cenzúrának, ráragaszt egy viccet). Igaz, a
viccek is elég ütősek. Majd kedden lehet érte menni, és hajtogatni.

1981. május 15.
Ma volt a vidámballagás. Minden
évben megválasztják az IV királyt (akinek a legtöbb ismétlővizsgája volt), és
kap egy IV jegyekből készült koronát,
majd a Baross kolitól rabruhába öltözve
húzzák át a J épülethez szekéren azok
a rabruhába öltözött hallgatók, akiknek egy IV-je sem volt. Hatalmas ünneplés minden évben, a király a J tornácának tetejéről mondott beszédet.
Bár én is itt tartanék már…

zeli csomópont helyszínrajzát, hogy
tervezzek oda villanyrendőrös gyalogátkelőt. Végre gyakorlatban alkalmazhatom a tudásomat. Kánaán!

1982. augusztus 4.
Ma forgalomszámlálási terepgyakorlaton voltam. Pár évfolyamtárssal
kikapcsoltuk a lámpát egy forgalmasabb csomópontban, hogy megnézzük, hogyan változik az autósok viselkedése. Nagyban!

1982. július 30.

Most a harmadik napon vagyunk,
hátra van még négy. Idén léalmát szedünk, szóval nem kell rá vigyázni! Rengetegen vagyunk, hiszen a részvétel kötelező. Az eddigi években csak két hallgató tudta kihúzni magát (nevezetesen
Farkas Bertalan és Magyari Béla), de
végül ők is lejöttek egy napra.
A szállásunk egy régi bedeszkázott
raktár, ahová ágyakat hordtak be.
Nem egy Astoria, de a hangulat lámpaoltáskor leírhatatlan.

1981. február 13.
Ma volt Közhír szerkesztőségi
ülés. Múlt héten már megbeszéltük a
lapot, most már csak össze kellett rakni. Úgy zajlik a lap összeállítása, hogy
leülünk este 7 körül a KISZ irodában,
és Laci a kézzel írt cikkek gépelésébe
kezd, ami pedig kész van, azt rögtön
ragasztjuk is fel a lapot adó 4 db A3asra (majd a nyomda lekicsinyíti). Ma
a végére kiderült, hogy a cikkek elég
szellősen vannak, szóval Frigyes még
gyorsan rajzolt a résekbe. Amikor 11
körül kész lettünk, átvittem a K épület portájára, és leadtam a viccekkel
14. oldal

Már megint elfeledkeztem rólad,
naplóm… Nézzük az eddig történt érdekeseket: a második nyáron volt a
vasúti szakmai gyakorlat, ez annyiból
állt, hogy újra beültünk az iskolapadba, és megtanultuk a vasúti közlekedés alapfogalmait, dolgait, aztán két
hétig pár fős csoportokban kiküldtek
minket a MÁV különböző blokkmesteri szakaszaira szemlélődni. A harmadik
nyáron „drehás” gyakorlat volt, a forgácsolás csínnyát-bínnyát tanultuk ki
Csepelen egy szakközépiskolában. Az
a lökött Gézu nagyon nem akarta ezt,
úgyhogy egy hétre elszegődött egy esztergályoshoz, aki megtanította az alapokra. Így amikor a felmentéshez
szükséges feladat teljesítését megkapta, ki tudta esztergálni az alkatrészt, és megspórolt magának két hetet. Életművész…
Most, negyedév után a Fővárosi
Tanács Közlekedési Főigazgatóságánál vagyok gyakornok. Eszméletlen ez
a hely. A második napon megkérdezte
tőlem az osztályvezető, hogy közel lakom-e a János kórházhoz. Alig mondtam rá, hogy igen, elém rakta egy kö-

Az akkori mindennapi élet valóságalapját Komócsin Zoltán tanár úr elbeszélése adta, a fényképek pedig Lévai
Zoltán tanár úr archívumából valók.

1983. május 20.
Eljött ez a nap is… Mintha csak
tegnap lett volna, hogy az évnyitón álltam a fellobogózott oszlopok közt,
most pedig már a diplomámat vártam.
Együtt voltunk, az egész évfolyam,
mindenki arcán az elégedett mosoly,
hogy a sok kemény munka végre meghozta gyümölcsét. Amikor a nevemen
szólítottak, és a dékán úr kézfogás mellett átadta a diplomát… Leírhatatlan
volt. Talán még nem is láttam ilyen
büszkének a szüleimet; még a húgom
is megengedett egy-két elismerő szót.
Utána persze hatalmasat söröztünk a
haverokkal.

1990. október 7.
Te jó ég, mit találtam… Mire nem
jó a rendrakás. Hogy vagy, naplóm? Hét
év hosszú idő, volt közben egy rendszerváltás is. Most már a BKV forgalomirányító osztályán dolgozom a Szabó Ervin téren, és a nyáron volt a 6
éves házassági évfordulónk Julcsival.
Tomi most kezdte az első osztályt, azt
mondta, ő is közlekedésmérnök akar
lenni, mint az apja. Csak mosolyogtam
rajta… Nem is sejti, milyen
hosszú az út még odáig.
Vége.

Sonci

A BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar HÖK lapja

6. rejtvény megfejtése: Fogaskerék

Kedves naplóm! Remélem, elnézed nekem, hogy bejegyzéseim megritkultak, de egy műszaki egyetemista élete nem épp
könnyű…

KISAUTÓ
Kisautó
2011. december 73/4

Kispolszki - nagy élvezet
Bizonyára többetek is észrevette már a koliudvaron parkoló
kicsi, sárga, hangos Fiat 126-ost. Az autó tulajdonosa nem más,
mint Tiszai Tibi, karunk másodéves hallgatója. Ő mesélt nekem
kispolszkijáról.
Hogy került hozzád a kocsi?
Érettségi előtt közvetlenül még
nem akartam autót venni. Ha akartam
volna, akkor is 601-es Trabantot, viszont jött egy olyan lehetőség, hogy a
szomszéd utcában volt egy eladó kispolszki 15000 forintért. Úgy gondoltam,
érdemes legalább megnézni, egyetem előtti nyári szünetre jó lesz vele
szórakozni. Mikor megnéztük kiderült, hogy 3 hónap helyett következő
év augusztusáig volt műszakija, ezért
egyből megvettem.
Milyen műszaki állapota volt,
amikor megkaptad?
A kispolszki-betegségei alapból
megvoltak, de minimális anyagi befektetéssel és szintén kevés munkával
ki lehetett küszöbölni. A motorbeállításokat csak szórakozásból végeztem el
rajta. Először gyári javaslatokkal próbálkoztam, később pedig érzékszerveimre hagyatkozva állítottam be az
autót. Sok próbautat tettem vele,
mire „tökéletes” lett. Az ötleteim
mindig megvoltak, hogyan tudhatnám
erősebbé, gyorsabbá, jobbá tenni, ám
ezek a vételi ár többszörösét képezték
volna.
Milyen volt az első kispolszki-találkozód?
Ahogy hallottam az eseményről,
megkérdeztem a haverom, akinek
szintén van egy polskija, hogy van-e
kedve eljönni velem, s ő természetesen igent mondott. A rendezvény Agárdon volt, körülbelül 110 kispolszkival.
Nagyon megtetszett a találkozó, az
időjáráson kívül minden jól sikerült.
Sok tapasztalattal tértünk haza, mint
például azzal, hogy milyen jó is lenne
egy párátlanító-ventillátor, vagy egy
vízálló sátor, és megtudtam azt is, milyen érzés, mikor beázik az autó.
Ezek aztán csak idővel váltak orvosolhatóvá, mert jött az egyetem és az autóval kevesebb időm volt foglalkozni.

Egy ilyen autóval gondolom nem
egyszerű dolog télen közlekedni. Milyen tapasztalataid voltak a téli üzemeltetésről?
Az a legjobb benne, amikor a halálfélelem kerülget, de élvezed. Hátsó hajtás, nyári gumi, hó és jég. Ez
olyan, mintha szánkóznék, csak forgalomban, autóval. Aki nem próbálta
még, el se tudja képzelni, milyen egy
lefagyott buszfordulóba kimenni és
forgatni az autót a jégen. A hideg is
gondot okozott. Az autó ilyenkor szívatóval indul. Olyan ez neki, mint Közlekesnek a műszakindító „kisjéger”. A
téli autós felszerelés közé tartozott a
kesztyű, kabát, jégoldó és öngyújtó,
mert nem csak az
indítás, hanem az
autóba bejutás is
gondot okozott.
Te r m é s z e t e s e n
mindkét ajtózsebben találhatunk jégkaparót is, mely bármikor jól jöhet.
Ezek összessége problémásnak tűnhet,
de az érzést, amivel jár, nem adnám
semmiért. A néhány
halálközeli élményemen túl, azért
ha az ember ésszel
vezet, lehet vele
közlekedni télen is.
Az emelkedő
üzemanyagárak
hogyan érintettek téged és az autód
műszaki állapotát?
Egy kis átalakítást végeztem a kocsin. Tavasztól, mint minden Közlekes,
az autóm is alkohollal üzemelt. Persze
nem sörrel – mint én –, hanem etanollal. Már korábban is terveztem, hogy
E85 üzeműre alakítom át. Némi utánaolvasás után vágtam bele az átalakításba. Megtudtam, hogy alapvetően
több üzemanyagot kell az égéstérbe
juttatni és nagyobb előgyújtás szükséges. Többszöri próbálkozás után sikerült kiválasztanom a megfelelő főkozhir.bme.hu

fúvókát és beállítani a gyújtást. Ezzel
az autó pörgősebb lett és olcsóbban
tankoltam egészen addig, amíg az
etanol árát fel nem emelték. Vicces
volt, hogy tankolásnál elárasztotta a
kocsit a szeszszag. Ilyenkor nem szerettem volna, hogy rendőr állítson
meg, mert biztosan szondát kellett volna fújnom.
Mikor lejárt az autó műszakija,
milyen munkákat kellett feltétlenül
elvégezni a kocsin?
Az idei kispolszki-találkozóra még
a műszaki engedély lejárta előtt mentem el, de az autón már látszott, hogy
emészti a rozsda, és ezzel valamit tenni kell, hogy átmenjen a műszakin. Először az volt, tervben, hogy az apróbb
lyukakat befoltozzuk, arra barna alapozót festek, de hamar rájöttem,
hogy ez nem lesz elég, ezért új küszöböket kellett vennem, amit egy lakatos ismerősöm felhegesztett. Többek
javaslatára nem hagytam így, ha már
szét volt szedve, megcsináltam olyan
állapotúra, amit már le lehet fényezni. Majdnem az egész augusztusom ráment a munkákra. Remek alkalom
volt arra, hogy megutáljam a csiszolást, a gittelést, de végül megérte,
mert megkapta a kettest a műszakin.
Ezután jött az ősz, a hideg és kényszerből visszaalakítottam benzinesre,
mert a Közlekesekkel ellentétben az
autóm alkohollal nem bírja a hideget.
Miket tervezel még
átalakítani, megcsinálni
a kocsin?
Terveim mindig vannak, amik idő- és pénzfüggőek. Rövid távon szeretnék beszerezni téli gumit, hogy a Mészöly utcán
is fel tudjak jönni a hóban. A lökhárítókat sem szeretném így hagyni, de
most már legalább üzembiztos az
autó, és tudom, hogy nem fog megállni
alattam. Ha pedig mégis megállna, az
autóban van nálam elég szerszám,
ahhoz, hogy az út szélén megcsináljam!
Köszönöm, hogy válaszoltál kérdéseimre, balesetmentes közlekedést!

Stefipeti
15. oldal
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A cikksorozat utolsó részében két különleges embert mutatok be: a lemezszerkezetek gépjárművekben történő alkalmazását
ösztönző Fejes Jenőt, és a gépjárművek aerodinamikai kialakításának úttörőjét, Járay Pált.
Fejes Jenő (Budapest, 1877 – Budapest, 1952.) 1896-ban a Budapesti
Felsőipariskolán szerzett gépésztechnikusi oklevelet. Utána a budapesti
Fegyvergyárban kapott munkát, ahol
közreműködött az első magyarországi
dízelmotor tervezésében és kivitelezésében. Fejes 1903-ban tanulmányútra indult: a franciaországi Le
Havre-ban, az amerikai Westinghouse
Társaság ottani leányvállalatánál helyezkedett el. Itt a Westinghouse márkanevű autó megtervezésében és
gyártásának beindításában segédkezett. Néhány év múlva Aradra utazott,
és az 1908-ban alapított első magyar
autógyár szereldéjének lett a vezetője, ahol Westinghouse licencű autókat gyártottak. Aradról 1912-ben Budapestre költözött, és átvette a
Magyar Általános Gépgyár Rt. autóosztályának vezetését.
A MÁG Rt.-ben önálló tervezői
munkát is végzett. Az 1913-ban bemutatott MÁG 25 LE-s túraautója a
bemutatás évében rendezett TátraAdria túraúton aranyérmet nyert, a
kiváló szerkezetű autó sorozatgyártására azonban a háború miatt nem került sor.

A háború alatt a MÁG Rt. - hasonlóan a legtöbb autó- és motorgyárhoz - repülőmotorokat is gyártott.
Fejes életében ez hozta meg a fordulatot. Az autóiparban akkoriban alig
számított a túlsúly, a repülőgépeknél
azonban már akkor is minden kilóra
ügyeltek. Látta, hogy a repülőmotorok
gyártása során, tömegcsökkentés céljából is, a hengerek vízköpenyét vékony lemezből alakították ki, ellen16. oldal

tétben a gépjárműmotorokéval, ahol
a teljes hengertömb öntöttvasból
készült. Átültette a
repülőmotoroknál
alkalmazott technológiát a gépjárművekre, és 191617-ben már a
lemezszerkezetű
motorokkal kísérletezett.
A háború után katasztrofális
nyersanyag- és energiahiány jellemezte az ipart. A kohók alig működtek, az öntöttvas és az acél a legkeresettebb cikkek közé tartoztak. Ezek
a körülmények nagyon inspirálták,
ezért 1921-ben megalkotta és szabadalmaztatta találmányát „Gyorsjáratú
égési motor, különösen mindennemű
járművekhez és gazdasági gépekhez,
és eljárás annak előállítására” címen.
E szabadalom lényege az, hogy a motor nehéz öntvényeit ő hegesztett
acéllemez-szerkezettel helyettesítette, így a motor tömege körülbelül
30%-kal csökkent. A következő évben,
1922-ben készült a „Járműalváz különösen automobilokhoz, és eljárás annak előállítására” című szabadalma,
ami szerint az eddig jellemző ’U’ profilú hossztartókat és kereszttartókat
hegesztett, zártprofilú, négyszög keresztmetszetű acéllemezből készült
idomokra cserélte. A további, összesen tizenegy szabadalma mind a lemezautó részeire vonatkozott.
Fejes Jenő a találmányainak gyakorlati megvalósítására 1921-ben műszaki irodát és műhelyt nyitott, majd
1922-ben Magyar Lemezmotorgyár néven beindította üzemét. Itt készült el
az első lemezmotoros lemezautó, a
„Fejes-féle“ autó. 1923-ban cégét
részvénytársasággá alakította; a Fejes
Lemezmotor és Gépgyár Rt. Budán, a
Daróczi úton működött. Készültek személyautók, teherautók, de autóbuszokat is ajánlottak a főváros tömegközlekedésének javítására.

A kevés megrendelés miatt, külföldön is megpróbálta terjeszteni
konstrukcióit, gyártástechnológiáját.
Lemezautóját bemutatta Londonban,
és a helyi szakemberekkel teszteltette. A kedvező eredményeknek köszönhetően Londonban 1926-ban
megalakult a The Fejes Patents
Syndicate Ltd. az ő szabadalmainak
hasznosítására, majd 1927-ben a
The Arcot Motor Manufacturing Co.
Ltd. a lemezautók gyártására. Az Arcot márkanevű autók prototípusai
elkészültek ugyan, tömeggyártásukra az 1929-es gazdasági válság
miatt nem került sor. Az angliai és a
magyarországi Fejes-gyár is tönkrement.
Szabadalmai az 1930-as években fokozatosan elvesztették védettségüket, mert a feltalálói díjat nem
tudta fizetni. Fejes később alkalmazott műszaki tervezőként kereste kenyerét, mezőgazdasági kézi eszközökkel foglalkozott 1952-es haláláig.

A Fejes-féle lemezszerkezetek
gyártásán alapuló elgondolás az elmúlt évszázad második felében, a
prés- és hegesztéstechnika tökéletesedésével végül fejlődésnek indult.
Az 1980-as években Amerikában még
foglalkoztak a lemezmotorokban rejlő
súlycsökkentési lehetőséggel, azonban szériába sosem került. Bár a Fejes-féle lemezmotor sikere szerény
volt, az adott korban hatalmas újításnak számított, így technikatörténeti
szempontból nagyon fontos örökség. A
gépjárműváz lemezszerkezetek formájában történő kialakításának gondolata pedig máig meghatározó az autógyártásban.

Forrás:
http://www.kfki.hu/physics/hist
oria/f/e/fejes/fejespant.html
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Járay Pál, a gépjárművek aerodinamikájának úttörője, 1889-ben született Bécsben, temesvári származású
zsidó családban. Tanulmányait Bécsben
kezdte, majd Prágában folytatta. Ekkor kezdett érdeklődni az aerodinamika iránt és itt kezdte el írni első aerodinamikai témájú könyvét is.
Az I. világháborút megelőzően a
hadiipar fellendülése miatt a repülőgépgyárak nagyon keresték a mérnököket. Így vették fel 1912-ben a
friedrichshafeni Zeppelin Művekhez. Itt
a háború alatt a léghajók ideális formájával foglalkozott. Arra kereste a
megoldást, hogyan tehető alkalmassá
a léghajó a lehető legnagyobb sebesség elérésére. Ezen tevékenysége során fogalmazódott meg benne az egész
életművét meghatározó áramvonalas
„könnycsepp” forma. A kezdeti szivar
alakú léghajótestek átalakítása nagy sikert hozott, a teszteken elért 95 mérföldes óránkénti sebesség még Járay
előzetes számításait is túlszárnyalta.
Munkájának elismeréseként főmérnökké léptették elő.

A világháború után a repülőgépgyártók, mint például a Zeppelin, katonai kapcsolatai megszűntek, ezért az
autógyártás felé orientálódtak. Ezzel
együtt Járay is a léghajók helyett a földi járművek felé fordította a figyelmét,
át akarta ültetni a repülésben szerzett
tapasztalatait a gépjárművekre. Egészen addig az autógyártás – a Ford Tmodell kivételével – inkább művészi,
nagy szakértelmet igénylő folyamat
volt. Az új anyagok, mint
az acéllemez és az alumínium megjelenése
azonban megváltoztatta
ezt a helyzetet. Járay
ötvözte ezeket az anyagokat a repülésben szerzett tapasztalataival, és
1919-ben dolgozni kezdett egy áramvonalas karosszéria tervein, amit
1921-ben mutatott be.

Járay kezdeti próbálkozásai kevés
sikerrel jártak, mert ahogy később felismerte, az aerodinamikus kialakítást
nem lehetett csupán az autó áttervezésével megoldani. Az
esztétika is számított a
kényelemmel és a praktikussággal együtt. Éppen
emiatt az általa készített
első modell, az 1921-es
Ley alvázra épült T-6,
nevetségesen nézett ki a
magas és keskeny építés
miatt. Ettől függetlenül
a hagyományos Ley-hez
képest kisebb fogyasztású, és nagyobb kapaszkodóképességű volt, és a szélcsatornás vizsgálatok szerint 0,28 légellenállás-tényezővel rendelkezett.
1923-ban Járay megbetegedett,
és a hosszú gyógyulása után végül
otthagyta a Zeppelint, és Svájcba költözött. Itt hatalmas lendülettel fogott
neki a munkának. Arra koncentrált,
hogy összeegyeztesse a légellenálláscsökkentési elveit az autó praktikusságával, ami nem csak a jó kilátást és
a kényelmet foglalta magába, hanem
a jó szellőztethetőség biztosítását és
a rossz aerodinamikai hatások kiküszöbölését is.
Nagyon sok autógyártó megkereste, hogy ötleteit a gyakorlatba is átültesse, számos prototípus készült a különböző gyártók segítségével. Az 1927es, Járay munkája alapján készült
áramvonalas Chrysler 30%-os tüzelőanyag megtakarítást ért el. A népszerűség ellenére
azonban sorozatgyártásig csak a
csehszlovák Tatra
jutott el. A Tatra
77-es típus, ami
egy különösen tágas, hatüléses
autó volt, 93
mérföldes óránkénti sebességet
ért el a maga 65
kozhir.bme.hu

lóerejével, holott a Le Mans-i versenygépeknek ehhez 90 lóerőre volt
szüksége.
Ahogy telt az idő, Járay karoszszériaformája egyre inkább elfogadottá vált az emberek részéről. Sokáig megkötötte a kezét a közízlés, nem
tervezhetett magas, és keskeny járműveket, azonban a változó ízlés közelebb hozta az embereket, minden alkalmat megragadott, hogy alacsonyabbá, és áramvonalasabbá tegye autóit. Járay
nagyon sok korabeli autógyárra volt hatással. Az ő
elvei alapján készült például a Volkswagen Bogár
formaterve is, ami a maga
idejében teljesen formabontó volt a kisautók kötött.
A ’30-as évek végére
az Adler autógyár készített
néhány Járay stílusú könynyű luxusautót, amik lenyűgözően szerepeltek Le Mans-ban, és meggyőzőek
voltak a német Autobahn-on is, ahol a
100 mérföldes óránkénti sebességet is
elérték a 1,5 literes 55 lóerős motorjukkal. Addigra már Járay olyan szintre tökéletesítette a karosszériákat,
hogy a légellenállás-tényezőik a 0,19
és 0,3-as tartományban mozogtak,
míg a hagyományos autók 0,5-ös tényezővel rendelkeztek.

Számos, áramvonalas kialakításhoz fűződő szabadalma volt. A tevékeny, sokoldalú alkotó szélerőművekkel, vasutaknál használatos légkompresszorokkal is foglalkozott, de a televízió is érdekelte. Pályafutását a zürichi Eidgenössische Technische Hochschule (Svájci Állami Műszaki Főiskola)
tanáraként fejezte be. 1974-ben St.
Gallenben, 85 éves korában hunyt el.

Ádám
17. oldal

INTERJÚ
Interjú
2011. december 73/4

Interjú Szőke Dezsővel

Meséljen magáról!
1956-ban születtem Sopronban,
ott nőttem fel, ott is tanultam. Feleségem jogász, van két lányunk, az
egyik most végzett, mint építészmérnök, itt a BME-n. A kisebbik pedig
mostanában fejezi be az Iparművészetit. Budapesthez közel élek, vidéken, de a családi ház megmaradt
Sopronban. Régóta tanítok a tanszéken, fő szakterületem a mobil vázszerkezetek szerkezetdinamikája.

Hol végezte a tanulmányait?
Sopronban, egy igen jó nevű elitgimnáziumban. Szerintem egy jó középiskola mindig meghatározza az
alapokat. Ezért is mondom, hogy „ezt
még a középiskolában…”. Fizika tagozatra jártam, jó tanáraim voltak, így
elég erős fizika- és matekoktatásban
részesültem. Még a magyar tanár is
mondott nekünk gyakorlati példát,
amit mindig továbbadok a hallgatóknak. Teljesen életből vett példa, a
matematikai inga erőtani leírására. A
valóságban van egy kis lakás, gyerek,
és az ajtókeretre erősítünk egy hintát. Kérdés, hogy mekkora erőre kell
méretezni, és hogyan mérjük meg
egyszerűen, hogy azt a felerősítés
tudja is. Mi még szombaton is jártunk
suliba. Keményen kellett dolgozni,
meg küzdeni, de megérte. A tagozat
miatt tanultunk integrálszámítást is.
74-ben érettségiztem, utána építke18. oldal

zés miatt otthon kellett volna maradnom. Akkor még úgy volt, hogy egyetem előtt volt katonaság, a főiskola
esetében pedig utána, így kézenfekvőbb lett volna a győri főiskola. Azért
titokban jelentkeztem a Közlekedésmérnöki Karra, mondván úgy sem
vesznek fel, persze a felvételi gond
nélkül ment, aminek otthon nem örültek, de sikerült megoldanunk. Egy év
katonaság után kerültem a Larra és a
Mária utcai Kollégiumba.
Mit csinált az egyetemi évek
alatt?
A közlekes képzésben vettem
részt, amit probléma nélkül végeztem
el. Talán 5 nem jeles vizsgajegyem
van az indexben. Jó kapcsolatban voltam a matematika tanszékkel, és
ebből rengeteg előnyöm származott.
Voltam is ott alkalmanként gyakorlatvezető, alkalmazott matematikai
részt tanítottam az alattam lévőknek.
Szerettem a járműdinamikai matematikát, az irányítástechnikát, a differenciál
egyenleteket,
és
a
programozást.
Az egyetemi évek alatt sokat
TDK-ztam, közel 10 dolgozatot készítettem. Már elsős koromban, Petrich
professzornál ábrázolóból kezdtem.
Két henger áthatását is összehoztam
3D-ben, ilyen piros zöld szemüveggel.
A vége felé már előfordult, hogy egy
évben 3-4, alapvetően egyszemélyes
dolgozatot írtam. Ezek szépen egymásra épültek, és így könnyű volt eljutni és megírni a diplomamunkámat.
Persze ebből is volt egy kis bonyodalom. A matematika tanszéken nem lehetett közvetlenül, így került bele
közlekedésmérnöki vonal is (pl. közlekedési áramlatok rugós modellje),
1980-ban végeztem, vörös diplomával.
Egyetem után mivel foglalkozott?
Szerettem volna oktatni a Matematika Tanszéken, de ezt nem lehetett. Majdnem egy évig dolgoztam,
emellett – mivel jó alapot kaptam, és

sokat segített a TDK - a diploma megszerzése után egy évvel sikerült beadnom a doktorimat. Lényegében a
diplomamunkám számítási eredményeit igazoltam „kísérleti” úton, és az
lett, amit vártam. Akkoriban még 32
kByte-os lyukkártyás számítógéppel
végeztük a számításokat.

Hogyan került a tanszékre?
Kiírtak egy ösztöndíjas állást a
tanszékre, jelentkeztem, és felvettek. Vázszerkezet dinamikával foglalatoskodtam, ebbe kapcsolódtam be,
és egy picit hozzá is tettem. Sok ipari
megbízásos munkánk volt akkoriban,
a dinamikai számításokat Horváth
tanár úrral dolgoztuk ki. A számításokat az akkori legkomolyabb gépen,
egy EMG777-esen végeztük: sajátérték feladat megoldásokat, több szabadságfokú nemlineáris rendszerek
modális analízisét, meg hasonló számításokat végeztünk az általam készített programokkal.
A számítástechnika fejlődésével
1985 környékén álltunk át a végeselem módszerre, a vázszerkezet dinamikai számítását zömében én
végeztem, többek között az Ikarusnak
is. Sokat foglalkoztunk a sztochasztikus gerjesztésű vázszerkezet feszültségjellemzőinek számításával, mert a
jármű egyenetlen úttesten halad.
Kezdetben még a vázszerkezet belső
csillapítását elhanyagoltuk. Igaz, az
elég pici, de mégis figyelembe kell
venni, és erre tudtam megoldást javasolni 1986 végére, ez lett az én
kandidátusim. 1987-re kaptam egy
ösztöndíjat Németországba, a braunschweig-i egyetemre, a járműgépészeti intézetbe. Utána rövid időre
visszajöttem, majd visszahívtak vendégkutatónak, oktatónak. 1992 óta
ismét itt tanítok a Tanszéken. Szerkezetdinamika a tudományos terüle-
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8. rejtvény megfejtése: Bubópestis

Talán sokak úgy érzik, a Z épület 7. emeletére felmenni
majdnem annyira megrázó, mint a Csillagok Háborújában, amikor Luke Skywalker először harcol Darth Vaderrel. Pedig szó
sincs erről, ott is emberek tanítanak. Köztük a mindenki által jól
ismert, szívélyes docens is.
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tem. 1995-ben indult a hagyományos
képzésben egy kocsiszekrény tervező
szubmodul, annak én lettem a vezetője. De ez sajnos mára megszűnt.
Mit gondol a BSc képzésről?
Az a baj, hogy a jelenlegi rendszerben nincs főiskola és egyetem, és
ez itt a BME Kutatóegyetemen mindent teljesen szétvert. Elvileg jó
alapoktatást kéne adni, hogy az MScre megfelelő alapokkal rendelkezzenek a hallgatók, hogy ott tudjanak
mire építeni, de most az alaptárgyak
mellett/helyett szaktárgyakat is kell
tanítanunk. Ma már laborok is alig
vannak, nem hogy gyakorlati képzés.
Én próbálom tartani azt, ami régen jó
volt, hogy az első 5-6 félévben volt
egy erős matematika és fizika alapozás (mechanika, hő- és áramlástan,
elektrotechnika, stb.). A szaktanszékeken ezeket már csak alkalmazták,
jól megspékelve pár képlettel és sok
gyakorlati dologgal. De ez most nagyon hiányzik. A másik oldalról, ami
még nagyobb baj, hogy nincs felvételi, és a hallgatók úgy jönnek ide,
hogy szinte nem tudnak se számolni,
se rajzolni. Például nekünk az általános iskolában volt már tejeskanna
Monge képsíkos ábrázolása. A diákok
nincsenek rákényszerítve, hogy küzdjenek a bekerülésért. A mai rendszer
máshonnan, különböző körülmények
között szerzett pontszámokat hasonlít össze, beleveszi a nyelvvizsgát,
meg – sarkítva - a tornához hasonló
dolgokat, és sokan még a deriválásról
sem hallottak, tisztelet a kivételnek.

Aki ide akar jönni, az tanulja meg a
matekot meg a fizikát a korábbi műegyetemi felvételi követelményeknek
megfelelően, és akkor közel egységes
alapokról indulhatnának. A járműmérnöki képzés beindulásával egyre
több hallgatónk lesz, lehetne válogatni. De milyen a színvonal, ha
érettségi feladat egy általános iskolás aránypárszámítás,
és azzal bekerülhet a Műegyetemre?
A matematikaoktatás
sem mérnöki, azaz alkalmazás orientált, inkább tételbizonyításos dolog. Sőt mi
még előbb tanítjuk a matematikát is, ami kell nekünk,
és alkalmazzuk is, más tárgyakhoz hasonlóan. A szigorlat is megszűnt, pedig régen
gépészek és a közlekedésmérnökök addig együtt tanulták
az
alapmechanikát.
Differenciálegyenleteket is alig tanítanak az egész képzés során. Hallgató
koromban ezeket én még tanultam,
de lassan már 5 évvel ezelőtti példákat sem merek feladni, mert nem
értik. Régebben az is jobb volt, hogy
a mechanikát fél évvel később kezdtük, mint a matekot. De most, első
félévben részben középiskolás anyagot ismételnek. Ha nincs meg az alap,
hiába lehet értelmes a diák, nem
tudja majd összerakni a dolgokat.
Tudom, hogy emiatt nehéz a hallgatóknak, sajnálom őket. És az ábrázoló
is eltűnt a kézi rajzzal együtt.
Az is szomorú, hogy az okos diákjaim, mikor megtanulták az alapokat, nem maradtak itt, és ezért
sajnos nincsen tanszéki utánpótlás.
Részben megértem őket, hogy elmentek. Pár évvel ezelőtt még én voltam
a legfiatalabb a tanszéken. Igény biztos, hogy lenne erre a szerkezetdinamikai témára, de nem látok
semmilyen utánpótlást.
Mivel foglalkozik a szabadidejében?
Semmivel, mivel olyan nincs. Leginkább idő kellene. Korábban kosaraztam, meg sokat rajzoltam, voltam
képzőművésztáborokban is (rézkarc,
linómetszet, tusrajz). De mostanság
csak zárthelyi példák ábráinak rajzolásával foglalkozom. Ezeken túl a csakozhir.bme.hu

ládi házat csinosítgatom, azon mindig
lehet, és ha tehetem, rövidebb regényeket olvasok. Meg ugye együtt vagyok a családommal. Akkor nagyon
sok fotót (videót) készítek, amikor is
mindig megkapom, hogy „mindig rád
kell várni, meg miattad nem haladunk…”

Mit üzen a hallgatóknak?
A tanulás nagyon kemény munka.
Sok lemondással és áldozattal jár. Úgy
nem lehet tanulni, hogy Ctrl+C,
Ctrl+V vagy lefotózzuk. Régen, amikor még kézzel készült az apró puska,
akkor azzal is tanult az ember, hogy
leírta. Ma már az internet miatt a
hallgatók nem ülnek össze, hogy
együtt tanuljanak, és egymásnak magyarázzanak, pedig tapasztalatból
tudom, így nagyon sokat lehet fejlődni.
A mechanikát – és más tárgyakat
is - csak egyféle képen lehet tanulni.
Le kell ülni és gyakorolni rendszeresen, és szenvedni. Sajnos – tisztelet a
kivételnek- a hallgatók bent ülnek
gyakorlaton, és csak írják a táblán
lévő dolgokat, és nem kapcsolódnak
bele aktívan. Részben ez a gyenge
matematikai alapoknak tudható be. A
fizikát meg nem csak tanulni kell,
hanem érezni, és játszani. A mechanika és a szerkezetdinamika nehéz
dolog, de kemény munkával elég magasra el lehet jutni, ehhez kitartás
kell.
Köszönöm az interjút!

Dondó
19. oldal
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Karácsonyi Bál
Hagyományteremtő szándékkal idén először megrendezzük
a közlekkari Karácsonyi Bált, melyre reméljük, minél többen
ellátogattok, és jól érzitek majd magatokat!
Elsődleges célja ennek a rendezvénynek, hogy még a vizsgaidőszak
előtt, de már a szorgalmi időszak lezárását megünnepelve kicsit kifújhassátok
magatokat,
fellélegezhessetek, hiszen ha sikeresen
túljutottatok a zárthelyikkel tűzdelt őszi durva 15 héten, akkor
nagy problémák már a vizsgákkal
sem lehetnek! Mindenkinek kell
egy kis kikapcsolódás, egy este,
amikor díszbe öltözve feledkezhettek meg pár órára a mindennapos gondokról. A hangulat
garantált, hiszen a már általatok
is jól ismert Vis Maior zenekar
fogja szolgáltatni a talp alá
valót, és a gólyák nyitótánca biztosan megadja majd a kezdőlökést
ahhoz, hogy hajnalig le se üljetek,
hanem táncoljatok, szórakozzatok,
jól érezzétek magatokat! Lesz még

ezen kívül tombola is, amire érdemes
odafigyelni, hiszen értékes ajándékokat nyerhettek egy-egy jól kiválasztott szelvénnyel!

Így az ünnepek előtt még utoljára jöjjetek össze a Közlekkar krémjével, bulizzatok egyet, ahogyan a
HaBárban is szoktatok, csak most ki-

csit másképp, kicsit fennköltebb hangulatban, más környezetben, átadva
ezzel magatokat a karácsony meghitt,
családias hangulatának. Ehhez minden hozzávaló adott lesz: karácsonyfa, bólé, mézeskalács, gyertyák
– már csak arra van szükség, hogy ott
legyetek, vegyétek fel a legszebb ruhátokat, tisztítsátok meg a portól a
makkos cipőtöket, kössetek nyakkendőt, lányoknak persze nem
fontos… A lényeg: legyen ez egy
olyan este, amit még évek múlva
is emlegetni fogtok, és lehetőleg
nem csak azért, mert nincsenek
róla emlékeitek…
Mindenkinek nagyon jó szórakozást, hajnalig tartó ereszdelahajamat bulit kívánok, és
bízom benne, hogy minden
évben találkozunk egy ilyen
bálon!

Zsu

Szenteste az égből
December 24-e volt, sötétedett, és már órák óta nagy, mesebeli pelyhekben, csendben hullott a hó, uniform fehér takaró alá
bújtatva a forgalmas várost. A pelyhek rendezett geometriáját
egyszer csak egy villamos zavarta meg.
Az ijedt hópihék sebesen röppentek szét, ahogy közéjük hasított a
sárga dörgedelem. De a vörösbegynek
nem sok ideje maradt ezt szemlélni,
mert ahogy elhaladt alatta a szerelvény, az áramszedő alaposan meghimbálta a felsővezeték tartókábelét,
így leugrott róla, és egyenesen a villamos első számtáblájára röppent. A
Móricz Zsigmond körtéri megállóban
nagy tömeg állt, mindenki igyekezett
már haza, aki az utolsó pillanatra
hagyta a karácsonyi bevásárlást. Fekete, bézs, bordó kabátok járták
tarka táncukat, ahogy viselőjükkel
együtt felszálltak a villamosra. A berregő berregett, az ajtó csukódott, és
az apró vörösbegy már száguldott is,
mint sellő a hajó orrán. Kicsit le is
kellett buknia a táblatartó mögé,
hogy el ne vigye a szél.
20. oldal

Egy hirtelen fuvallat kibillentette egyensúlyából a madarat, így az
áramlat hátán felrepült a magasba, és
nézte, hová szállhatna. Ekkor kiszüremlő színes fényt pillantott meg egy
régi bérház belső udvarán. Apró
A Bertalan Lajos utcánál csak két szárnycsapásokkal leereszkedett a
fiatal állt a megállóban. Egy huszon- ház szintjére, és leszállt egy nagy,
éves lány, piros kabátban, és egy ko- első emeleti ablak párkányára. Bepilrabéli srác. Mindkettejük mellett lantva egy tágas dísztermet látott,
húzós bőrönd volt, a hó azokat is szé- bal oldlat színpadot, a terem közepén
pen, észrevétlenül kezdte belepni. A körben néhány széket, és a kör közefiatalok csak sanda pillantásokat vál- pén egy nagy karácsonyfát. Fényesen
tottak egymás felé. Biztos kollégisták ragyogó színes égők futrinkáztak az
– gondolta a vörösbegy – akik mennek ezüst girlandok, és csillogó gömbök
haza karácsonyra egy hosszúra nyúlt közt, fel, egészen a fa csúcsáig, ameszemeszter után. Odaszökellt az ajtó lyen angyal pihent. A kismadár ekkor
felé, és nézte őket. Ahogy megállt a egy alakot pillantott meg az egyik
villamos, a srác arcán halvány moszéken. Egy fiú ült magába rossoly futott végig: megvan az
kadva, és csendben nézte a
Boldog
ok, hogy megszólítsa a lányt! K a r á c s o n y t fát. Elsüllyedt a vörösbegy
-Segítsek feladni? – mu- kíván a Közhír szíve, el nem tudta képtatott a lány bőröndjére, teljes szerkesz- zelni, mit kereshet benn a
amint kinyílt előttük az ajtó.
kollégiumban
ilyenkor,
tősége!
-Igen, köszi – mosolyodott
egyes-egyedül. A színjátszó
el a bőrönd tulajdonosa. Előttük
fény a madárra vetült, ahogy köállt még egy egész vonatút.
zelebb ugrált a deres ablakhoz, hogy
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jobban lásson. Ekkor megszólalt a telefon a fiú zsebében.
Felvette,
és
reménykedve szólt bele.
-Halló? Szia anya… Hát
megbocsátasz? - könny szökött a szemébe, ahogy hallotta a választ.
- Indulok haza! – tette
le a telefont, és kifutott a
teremből. Az ajtó hangos
kattanással csukódott mögötte. Nem is lehet ilyenkor
a haragot megtartani – gondolta a vörösbegy.
Hátrafordult, leugrott a
párkányról, és felreppent a magasba,
élvezte, ahogy körülötte keringőznek
a nagy, fehér pelyhek. A Gellért tér
felé vette az irányt. A sűrű hóesésen
keresztül egy villogó piros fényt pillantott meg. Ahogy egyre közelebb
ért, egy toronydaru sötét körvonalai
kezdtek kirajzolódni. Felszállt a
gémre, és leült, szárnya verdesésétől
egy kevés hó hullott alá a mélybe. A
rakparton fehéren és pirosan csillogó
gyöngyfüzérek fogták közre a Duna
jégtáblákkal tarkított tükrét, mely
vibráló képmást tartott a Szabadság
híd alá. A magasból nem látszottak a
forgalom apró egyenetlenségei, minden szabályosnak tűnt. A Gellért hegyen a Szabadság
szobor szakadatlanul tartotta
pálmaágát, a Gellért szálló
szokásos narancs fényében
úszott. Amikor azonban megfordult, és lenézett a daru
alá, megijedt. Hatalmas, fekete sas alakot látott sötétleni a földön. Hátrébb is
ugrott kicsit, elbújt a darugém rácsa mögött, de kilesve
rájött, hogy csak a Műegyetem CH épületének belső udvara fest ilyen baljóslatúan
felülről.
Az Erzsébet híd felől egy
uszály csorgott békésen a folyó közepén, orrán magyar, tatján német
zászlóval. Kíváncsiságától vezérelve a
kismadár hirtelen a mélybe vetette
magát, és egy darabig élvezte, hogy
zuhan, majd kitárta szárnyát, és sebesen hasítva a levegőt a Dunának
iramodott. A hajó messzebb volt,
mint gondolta, így gyorsabban verde-

házak tetejének kaotikus
harmóniáját
szemlélte.
Szinte azonnal kitűnt neki
egy magas, hengeres torony.
Hosszú perceknek tűnt, mire
odaért. A Szent István Bazilika dómját körbe hó fedte,
szürke galambok pihentek a
peremén. A vörösbegy leszállt egy táblapózna tetejére, és a behavazott teret
nézte. Esteledett, sehol egy
lélek, már mindenki behúzódott a családi fészekbe.
Fotó: Németh András
Ekkor két fiatal lépett be a
térre, s ezzel egyidőben
sett apró szárnyaival. Közeledve hal- megkondultak a bazilika harangjai,
lotta, ahogy a nagy hajótest ellenál- galambok százait zavarva fel álmuklást nem tűrve szeli a vizet, és ból, és bocsátva az ég felé hangos
roppantja össze az útjába kerülő jégt- szárnycsattogás közepette. Póznáról
áblákat. A vörösbegy a szélvédő elé ágra, ágról lámpaoszlopra reppenve
szállt le, benn, a parancsnoki hídon követte a madár a két fiút. Sötét szöegy asztali lámpa égett csak. Az ab- vetkabátjukon olvadásuk előtti utolsó
laktörlők lassú szinkrontáncukat jár- csillámló táncukat járták a hópelyták, pedig a kapitány nem is nézte a hek. Az érintetlen hótakarót csak a
folyót. Szélesen mosolygott, fel-fel- két fiatal nyomai szelték keresztül,
kacagott, miközben egyik kezével az ahogy egy, a térre néző bérház kapuja
ölében szunyókáló macskát simo- felé tartottak. A madár a kapu boltgatta, a másikkal a telefont fogta.
ívéről nézte, ahogy a fiatalok odaér-Ja, ja - mondogatta, a telefon- nek, és valamit nevetve mondanak
ból pedig először egy nő, később egy egymásnak. Majd szinte egyszerre
baba hangja hallatszott.
húztak elő a zsebükből egy-egy kis
ajándékcsomagot. Kicserélték, kezet fogtak, és felhangzott az oly sokszor hallott, de
megunhatatlan „Boldog karácsonyt!”. Egyikük bement, a
másik a szomszédos ház felé
vette az irányt.
A boltívről felreppenve a
vörösbegy még látta, ahogy a
nemrég bement fiú benyit az
egyik lakásba, és puszit vált
anyjával. De az idő hűlt, a kismadár egészen átfázott, ideje
volt hazamenni. A Vörösmarty
térig az utat már rutinból tette
Fotó: Németh András
meg, és jóleső érzéssel szállt
be az egyik ház eresze alatt
-Ich liebe dich – mondta végül, lévő fészkébe, párja, és fiókái mellé.
majd vágyakozóan sóhajtva letette a Összebújtak, és a karácsonyi vásár fételefont a szélvédő mögött álló apró nyeit nézve aludtak el.
műanyag karácsonyfa mellé. A macska
ekkor felnézett, és meglátta a madarat. Nekiugrott a szélvédőnek, és karmolászni kezdte. Több sem kellett,
kis barátunk újra a levegőben volt.
Sonci
Magasan a Duna fölé repült, és a
kozhir.bme.hu
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Hullámok hátán, képzelet szárnyán II.
A hajókhoz kapcsolódó igényes fantasy történetek egyre gyarapodnak, s ez bizony az irodalom javára is válik. A következő
sorok ezeknek a világába kalauzol el benneteket.
Ingoványos terepre téved az, aki
a fantasy mibenlétét szeretné meghatározni, ez ugyanis kuszább és homályosabb, mint elsőre gondolná az
ember. A legtöbben félig-meddig ponyvaregényeknek nevezik az ilyen írásokat, de ez jobbára csak intuícióval indokolható.
Micsoda ugyanis
a fantasy? A képzelet
világára, a valószerűtlenre épülő történet, amelyben természetfeletti lények
és varázslat szerepel
kalandozásokkal
egyetemben, vágják
rá sokan. Ezen meghatározás alapján
azonban az Ember
tragédiája, az Odüszszeia vagy a Faust
sem más, mint fantasy. Jelen cikk írója számára a mai napig nem tisztázott, hogy hol is van a
határ, amin innen egy mű még szépirodalmi alkotás, s rajta túl pedig
már csak szórakoztató irodalom.
A fantasy, mint műfaj sokáig meglehetősen egysíkú volt: az írók Tolkien
nyomdokain indultak el, de nem sokan
tértek le az általa kialakított ösvényről. Részben ez az oka annak, hogy rengeteg utánzásra épülő fércmű született, s kialakultak alapmotívumok,
amelyekhez az utódok tartották magukat: orkok, tündék, félszerzetek, törpök, emberek, mágusok. A történet valamilyen küldetés véghezvitele, amelynek során sok különböző fajú lény
működik együtt a nemes cél elérése érdekében. Erről szóltak a szerepjátékok
is, s ettől csak a vámpíros alaptörténetek térnek el. (Megjegyzendő, hogy
voltaképpen ma is ennek a két vonalnak a valamelyikére épít a fantasy-k
90%-a.)

Ha az ember belegondol, rettentően furcsa, hogy sokáig nem aknázták
ki a műfaj roppant gazdag lehetőségeit,
nevezetesen hogy bármi, bármilyen
körülmények közt megtörténhet.
22. oldal

Ha az ember belegondol, rettentően furcsa, hogy sokáig nem aknázták
ki a műfaj roppant gazdag lehetőségeit, nevezetesen hogy bármi, bármilyen körülmények közt megtörténhet,
természetesen a logikai törvényszerűségek figyelembe vételével. Manapság kezdenek árnyaltabb
alkotások napvilágot látni.
I l y e n
gyöngyszem
China Miéville világa, BasLag is. Abban
emlékeztet a
7tengerre,
hogy sok utalás van az „itteni” kultúrára, de nem vezeti az olvasót olyan közvetlen és durva hasonlóságokkal, mint théai társa. A rejtett, tudat alatti áthallások kimondatlanul
adnak hatalmas teret a világnak, mélység érződik az elnevezések mögött, s
akinek van némi általános műveltsége,
az sok ráadás ismeretet megtudhat a
dolgokról. A „flogisztoncella” szó némi
műszaki háttértudással értelmezhető,
s a garudák megfejtéséhez is elég a
hindu mitológia felszínes ismerete,
de az a vásott könyvmolyok kiváltsága,
hogy rájöjjenek: a kheprik bogárszerű fajának neve az óegyiptomi „kheper” szóból ered, amely szkarabeuszt
jelent.
És így tovább. Miéville regényei
felérnek egy ógörög-latin gyorstalpalóval azoknak, akik nem restellnek utánanézni olyan különös, de ismerősen
csengő szavaknak, mint a vogyanoj
vagy a metallothaumaturgia. Magyarul
eddig két regénye jelent meg: a Perdido pályaudvar, végállomás és az Armada. Jelen soraink ez utóbbira fordítanak elsősorban figyelmet.
Az Armada az úszó kalózváros régi
legendáját dolgozza fel és lehel életet belé. Ez a település számtalan elrabolt hajó összekötözésével jött létre, s az idők folyamán nőttön nőtt.

Eköré szövődik az igényesen megformált történet. Még egy kalózok által
üzemeltetett intézménynek is vannak saját folyóiratai, könyvtára, kerületei s belső konfliktusai is. A hajók
neveiben rá lehet ismerni létező földi hajókra, ami sajátos hangulatot ad
a regénynek.
Sokkal inkább emlékeztet Théára
s így a Földre Christoph Hardebusch
nagyszabású trilógiája, az egyelőre
csak németül olvasható Sturmwelten
(Viharvilágok). A regények
helyszínéül szolgáló szigetcsoportot hívják így; szép
hangzatos cím egy meglehetősen klisészerűen csordogáló történetfolyamnak.
Öt fő cselekményszálon
vezetnek minket végig a fejezetek: a szerencsevadász
Jaquentóé az első, akit egy
kalózhajóra sodor a sors; az
övével áll szemben Roxane
története, aki egy legénységi problémákkal küzdő hadihajó hadnagya. A szárazföldön Franigo, a becsvágyó költő életét követhetjük nyomon, valamint egy rabszolgatelepen
senyvedő két bennszülöttét, Majaguáét és Sinaóét. A legjobban eltalált karakter az utóbbi: érdekesen jeleníti
meg az író, hogyan látja a fogolylétet
egy Esőemberbe illő számolótehetséggel megáldott fiatal rabszolgalány.

A könyv elsődleges erénye a 1718. század hajós ismereteinek közérthető átadása. A tekintélyes szakirodalom-jegyzék biztosítja az olvasót az
információk hitelességéről, s külön
függelék magyarázza a tengerészeti
szakkifejezéseket (fantasy regényben
ritkaság!). Vállalkozó szellemű hajósembereknek ajánlom;
nyelvgyakorlásnak sem
utolsó.

M*gdee!

A BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar HÖK lapja

SZOCIOLÓGIA
Szociológia
2011. december 73/4

Közlekedés-szociológia: Ülőháború
Mert ha valakivel odáig „fajul” a dolog, hogy emberi kontaktust kell létesítenünk, benne van a pakliban, hogy
az illető társasága nem túl kellemes,
ahhoz pedig nincs kedvünk. De lehet a
bály, de mindenki érzi, hogy így helyes. négyesben egyedül ülő személy a világ
Az már más kérdés, hogy ez a fajta va- legrendesebb embere is, az ilyen fégon alkalmatlan elővárosi közlekedés- lelmek miatt inkább folytatjuk a kere, mert ahogy megtelnek a fülkék, a resést egy üres négyes után. Ha mégfolyosókon az utazás közel lesem találunk, és ugyanúgy véÉs itt
hetetlen. De amikor a kupék
giggyalogoltunk az egész vojön a barbatrükk:
csak közel telítettek, aknaton, mint a kupés kocsik
kor érezzük a mágnes-elv megtelés alatt nem azt esetén, jöhet az igényhatását. Gyalogolunk a értem, hogy négyen szint lekapcsolása pár fofolyosón, sorra nézünk ülnek egy négyesben, kozattal.
be a fülkékbe, és látjuk, hanem azt, hogy legalább
Az utolsó fajtánk a
hogy heten-nyolcan ül- (és általában legfeljebb felújított Bhv vagon. Egy
is) egy ember.
nek mindegyikben, és mi
kocsinak több elkülönített
csak bandukolunk tovább,
része van, a nagy részekben 11
remélve, hogy lesz egy, amekettes székpárral, ebből mindkét
lyikben szellősen ülnek. Viszont amint oldalon van egy-egy négyes (ahol a szévégigértünk a kocsin, és látjuk, hogy a kek iránya fordul, hogy minden mehelyzet a teljes hosszon ugyanolyan, in- netiránynál legyen előre, és hátra
dulhatunk visszafelé, akkor már csök- néző szék is, 2. kép). Ez még a leghukentett elvárásokkal. Ez a mánusabb a későn felszállókkal, mert
körülményes ceremónia általában nem nehéz üres kettest taelővárosi viszonylatban lálni. És ha találunk, leülhetünk anélelég érdekes, mert ami- kül, hogy az mp3-at ki kéne húznunk
kor az ember végre lete- a fülünkből, vagy egy emberi szót is
lepedik egy megfelelő kéne váltani bárkivel is.
kupéban, jóformán már
szállhat is le.
A következő fajta
vonat az új elővárosi típus, vonalunk esetében a
Flirt. Egymás felé fordított négyesek vannak végig, és bár egészen minimális számú kettes
üléspárok előfordulnak,
ezek is csak azért, hogy
kijöjjön az üléskiosztás.
Illetve vannak még leSzóval, míg a fülkék nyolcasai
hajtható ülőlapú pót- „telnek meg“ a leghamarabb, a Flirtszékek bizonyos folyosószakaszokon. A ökön pedig érezzük a már ülők kikönégyesek hamar megtelnek, ezzel zösítő tekintetét, a Bhv-s kettesek a
bosszúságot okozva a később felszál- legbarátibbak, mivel az átlag városi
lóknak. És itt jön a barbatrükk: meg- igyekszik kivenni magát a tömegből, és
telés alatt nem azt értem, hogy négyen külön-külön egységként működni. Így
ülnek egy négyesben, hanem azt, hogy válunk azonos pólusú mágnesekké,
legalább (és általában legfeljebb is) akik épp véletlenül ugyanabban a váegy ember. A folyosón gyalogló ülő- rosban élnek.
helyvadász szemével persze méltatlankodunk, hogy miért kell elfoglalni
egyedül négy helyet, de nézzünk sekélyen magunkba, és valljuk be: ha felszállunk valamire, és van lehetőségünk
Sonci
nem vadidegen mellé ülni, élünk vele.

Bosszankodtál már azon egy járműre felszállva, hogy nem
tudsz üres kettes ülésre leülni, csak valaki mellé? Akkor nézzünk
a dolog hátterébe!
Mind a közlekedés, mind a viselkedéstan közel áll a szívemhez. Természetes tehát, hogy a kettőt együtt
szemlélem, és ilyenkor mosolyfakasztó dolgokra leszek figyelmes. Elemezzük most a tömegközlekedési járműveken az ülőhelyek kérdését (és nekem
senki ne magyarázza, hogy az „közösségi közlekedés”, mert Budapesten
olyan nem létezik)! Erre a témakörre
ugyanúgy érvényes az a korábban már
említett elv, amelynek következtében egy 300 fős előadóban magától
nem tud elrendeződni 300 hallgató úgy,
hogy mindenkinek jusson ülőhely. Azonos pólusú mágnesekként viselkednek, igyekezve a legtávolabb elhelyezkedni egymástól (már, ha egymás
számára ismeretlen a társaság).
Szóval, ha
kedves polgártársaink ülőhely
foglalási szokásait akarjuk vizsgálni, a legjobban a vonaton figyelhető meg,
mekkora különbséget jelent az
utasok viselkedésében a jármű
belső kialakítása.
A vasútvonalon,
amelyen közlekedem, három fajta
kocsi jár. Elsőként
vegyük a kupés
kocsikat. A vagon
egyik oldalán folyosó, a másikon fülkék egymás után,
minden fülkében 8 ülés. Ez az elrendezés produkálja a legérdekesebb reakciót: fenntartja azokat a normákat,
amely korból maga a kocsi származik.
Amikor utoljára normális volt, hogy valaki benyit egy fülkébe, köszön mindenkinek, és megkérdezi, hogy van-e
szabad hely, akkor még épült az M7-es,
sok volt a Trabant, és mindenkinek Robi
íróasztala volt a panellakásában. Érdekes tehát, hogy a fülkés kocsiknál ez
a protokoll mai napig él (a kulturáltabb
emberek közt legalábbis). Íratlan sza-
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Szilveszteri mulatságok
December 31-e, az év utolsó napja senkinek nem múlhat el
buli nélkül. E cikkben néhány tippet szeretnék adni a szilveszterhez és a másnaphoz!
A szilveszter Magyarországon hatalmas ünneplést, bulit jelent pezsgővel, sült malaccal és tűzijátékkal,
azonban külföldön mások a szokások.
Az olaszok szilveszter éjjelén piros alsóneműben várják az új évet, mert az
hoz szerencsét. A spanyolok éjfélkor
minden gongütésre bekapnak egy szőlőszemet, s aki ezt elszámolja, arra
szerencsétlenség vár. A spanyol boltokban külön kiszerelésben kapható a
tizenkét szemes szőlőcsomag. A franciáknál az év utolsó napja inkább a
gasztronómiáról szól, ugyanis a barátokkal és a családtagjaikkal pezsgőt,
májpástétomot és osztrigát falatoznak. A görögök az év utolsó estéjét a
kaszinókban, játéktermekben töltik,
eközben a csehek félbevágott almából próbálnak jósolni az új esztendőre. Az oroszoknál e napon érkezik a
Télapó, vagy ahogy ők nevezik, Fagyapó. Hogyan ünnepelnek Kínában
december 31-én? A válasz: sehogy,
ugyanis a kínaiak januárban ünneplik
az új évet, méghozzá az első holdtöltekor, családi körben.

Magyarországon számos hotel,
étterem és fürdő nyújt egész estés
szilveszteri programokat. Aki nem
szeretne annyira mélyen a zsebébe
nyúlni, tarthat házibulit, de Budapesten is számos ingyenes koncert szokott lenni, például a Vörösmarty
téren, a Nyugatinál és az Oktogonon.
Idén is lesz szilveszteri buli a HaBárban, ahol garantáltan jó lesz a társaság is!
Íme néhány egyszerű recept,
amivel fel lehet dobni a bulit:
24. oldal

Almachips:
Az almákat megmossuk, megfosztjuk magházuktól, majd óvatosan
papírvékonyra szeleteljük őket, sőt
akár le is gyalulhatjuk. Az így kapott
karikákat olajban ropogósra sütjük,
majd a serpenyőből, papírtörlővel beborított
tálba
szedjük.
Meghinthetjük fahéjjal
vagy
szegfűborssal.
Elkészítése gyors
és egyszerű. Tálalhatjuk puding
vagy egyéb finomság mellé,
de magában is
kitűnő.
Gyümölcsbólé:
Hozzávalók: gyümölcskompót, 1
l vörösbor, cukor, fahéj, 1 citrom, narancs, Triple Sec, 1 üveg pezsgő
Elkészítés: A gyümölcskompóthoz
hozzáöntjük a vörösbort. Cukorral,
fahéjjal, szegfűszeggel, citrommal
(aminek bevagdosuk a héját) ízesítjük, és felforraljuk. Levesszük a tűzről, bóléstálba öntjük, egy kis Triple
Sec-et öntünk hozzá, majd a pezsgővel felengedjük.
Sajtos-szalonnás virsli:
Hozzávalók: 4 pár virsli, 4 dkg
kemény sajt, 4 vékony szelet bacon
szalonna
Elkészítés: A sajtot 8 hosszúkás
csíkra vágjuk. A virsliket a vastagságuk felénél mélyebben bevágjuk teljes hosszban. Mindegyik résbe egy
sajtcsíkot teszünk, az így kapott virsliket beletekerjük a szalonnacsíkokba, a végüket fogpiszkálóval
tűzzük össze. Sütőrácsra tesszük és
forró sütőben pirosra sütjük.
A szilveszter nem telhet el jelképe, a pezsgő nélkül, ugyanis a babona szerint ez az ital gazdagságot
hoz, amelynek az eredete arra vezethető vissza, hogy régebben ezt az
italt csak a nemesek engedhették
meg maguknak. Az első pezsgő az
1600-as években készült, egy Dom Perignon nevű szerzetes véletlenül er-

jesztett borból pezsgőt, s az új ital
olyan jól sikerült, hogy utána rendszeressé vált a gyártása. Egy üveg
pezsgő évekig erjedt, s a receptjét is
próbálták titkolni, azonban 1876-tól
már hazánkban is gyártanak pezsgőt.
Végül, de nem utolsó sorban néhány tipp a másnaposság leküzdésére:
1. Felkelés után egyből igyál két
nagy pohár vizet vagy gyümölcslevet,
utóbbi azért jobb, mert a gyümölcscukor, vagy más néven fruktóz segít
lebontani az
alkoholt!
2. Ha már
lefekvés előtt
megiszol egy
liter szénsavas
vizet,
máris
jobban indul
majd a reggel.
3. Egyél
egy
tányér
meleg zöldségvagy húslevest, ez a káliumot és a sót
pótolja a szervezetből!
4. Sétálj egyet kinn a friss levegőn, a mozgás során a szervezet endorfint termel, aminek hatására
vidámabb és fittebb leszel!
5. Ha kávét iszol, az csökkenti a
fejfájásod.
6. A kefir megnyugtatja a háborgó gyomrot, de akinek gusztusa
van hozzá, az uborkalé is.
7. Szaunázással eltávolíthatod a
testedből a méreganyagokat (bár nem
hiszem, hogy sokan rendelkeznek otthon szaunával.)
8. Fogyassz szénhidrátot!
Boldog Új Évet Kívánok!
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Közhír blog: www.kozhir.blogspot.com
Bizonyára minden olvasónk hallott már a Közhír blogjáról,
ha másért nem, azért, mert igyekszünk minden létező felületen
hirdetni. A blog motorját adó blogspot.com-on 2010 júniusa óta
érhető el az olvasottság statisztikája, így elérkezettnek láttuk az
időt arra, hogy az eddig megjelent adatokat boncolgassuk.
A statisztika megjelenésének külön örültünk, addig ugyanis nem sok
visszajelzést kaptunk az oldal látogatottságáról, annak ellenére, hogy ez
sokkal inkább mérhető, mint az újság
olvasottsága. Ugyan a blog alkotói
már a kezdetekkor elhelyeztek az oldalsávban egy számlálót,
amin látszik az eddigi öszszes letöltés, a blogspot.com statisztikája
azonban sokkal több információt ad, mint csupán
az adott időszakban történt letöltések száma.
A kimutatás ugyanis
az oldalmegjelenítések (vagyis nem az
egyedi letöltések!) értéke mellett tartalmazza az egyes bejegyzések megtekintési számát, a forgalom forrásait és azt is, hogy melyik országból, milyen böngészővel és milyen operációs
rendszerből követnek, követtek miket.
Ezen kívül minden érték lebontható az
utóbbi két óra, az utóbbi 24 óra, az eltelt hét és hónap és az összes időpont
statisztikájára.
Természetesen mindez nem újdonság annak,
aki már ismeri a blogspotot, nézzük tehát a Közhír
saját statisztikáit.
Átlagosan naponta
nagyjából 160 oldalletöltés történik, ez a vizsgaidőszakban - főleg a téliben, mikor szívesebben ütjük el az időt a gép előtt
- valamelyest növekszik. A napi eloszlás azt mutatja, hogy inkább délután,
illetve este, 8-9 körül a legnagyobb a
forgalom az oldalon. Persze ekkor
sem kell fejben összevetni a terheltséget például azzal, ami a Neptunnál
tapasztalható tárgyfelvételkor, de –
mint a képen is látszik - ilyenkor a szokásosnál többen kattintnak ide.
Érdekes megemlíteni a közlekes
események hatását az olvasottságra. A
heti rendszerességgel előforduló buliknál semmilyen különleges csökkenés
nem látható, sőt a helyszínen tapasz-

talt zsúfoltság ellenére a HaBár nyitóbulijának estéje sem volt egy kiugróan alacsony olvasottságú időszak. Azt
viszont örömmel jelenthetem, hogy az
idei Kari Napok alatt, vagyis áprilisban
volt a legkevesebb látogatója a blognak. Ez egyrészt annak köszönhető,

hogy ezidőtájt a szerkesztők sem voltak igazán termékenyek, de remélhetőleg annak is, hogy a Kari Napok ideje alatt nem túl sokat interneteztünk. Egyébként az előbbi tényező – vagyis a bejegyzések száma - megfigyelhetően ront az olvasottságon. Ez
ugyan evidens, viszont mivel hullámokban tör ránk az alkotni vágyás,
amit általában mi is a kari esemé-

nyekhez vagy a vizsgaidőszakhoz igazítunk, ezért érdemes mindig szemmel
követni az oldalt. Hogy feleslegesen ne
kattints ránk, azt szintén az oldalsávban elhelyezett kiegészítők garantálják: itt ugyanis minden betöltéskor friss
vicc jelenik meg, ha valamire választ
szeretnél kapni, akkor írhatsz az üzenőfalra, valamint játszhatsz háziállatunkkal, Bertalannal is.
A bejegyzések közül a Hazárd
megye lordjai sorozatban szereplő
Chargerről szóló a legnépszerűbb. Számunkra is szinte hihetetlen, hogy bármelyik időpontban nézzük a statisztikát, mindig valaki éppen olvassa. A cikk
kozhir.bme.hu

írásának pillanatában már 8130-szor
nyitották meg ezt a bejegyzést, és a
statisztikából azt is tudjuk, hogy 2461en érkeztek a Google-ről a „hazárd megye lordjai” keresőszó beírása után.
Jócskán lemaradva áll mögötte a második leggyakrabban látogatott cikk,
amely a Dunán közlekedő kétéltű vízibuszról szól. Egyébként ehhez a bejegyzéshez érkezett a legtöbb hozzászólás is, bár azok minőségét most nem
részletezném.
Az olvasóközönségről azt tudjuk,
hogy a legtöbben a Google segítségével találnak ránk, másodikként pedig a Facebookról, hiszen az ottani oldalunk automatikusan
frissül, ha új bejegyzést
írunk. Utóbbinak nagyon
örülünk, hiszen jó viszszajelzés arra, hogy nem
volt fölösleges a kettőt
összehangolni, valamit hogy többen is
követtek minket a közösségi oldalon.
A sokféle statisztikából még egy
érdekességet lehet kiolvasni: természetesen elsősorban Magyarországról
olvasnak minket, azért szép számmal
töltötték már le az oldalt Romániából
és Szlovákiából, sőt az Egyesült Államokból is. Valószínűleg ez annak a mutatója is, hogy nagyjából hova keveredtek, vagy éppen melyik országban járnak a
közlekesek.
A statisztika boncolgatásakor mindig
megfogalmazódik bennünk egy kérdés, mégpedig, hogy ezek a számok másokhoz viszonyítva vajon jót vagy rosszat jelenteneke. Bátran állíthatjuk, hogy egy egyetemi blog esetében a Közhíré kifejezetten magas olvasottságnak örvend,
és viszonylag gyakran bővül friss tartalommal. Szerencsére kaptunk már erről néhány pozitív visszajelzést, de ennek ellenére az olvasókat szeretném
bíztatni, hogy kattintsanak ránk minél
többet, szerzőtársaimnak pedig, hogy
írogassanak sokat, hogy
jövőre magasabb számokról írhassunk!

Petrus
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Kolikonyha
Egy tál...!
Remélem sokan emlékeztek a
régi mondókára, ami számon kéri a másik felet egy tál dödölle hollétéről, egyben meggyanúsítva annak elfogyasztásával, majd a telekre kimenő szárnyasok dézsámlását említi meg. (Akinek nincs meg: Egy tál dödölle, ettél
belőle; kertbe mentek a tyúkok, mind
megették a magot!) Nem tudom, ki ismeri a dödöllét, sok embertől hallottam, hogy soha nem evett, sokan pedig azt mondják, hogy ettek már, de
csak a nagymama csinál, mert ő tudja az arányokat. Na, ennek most véget
vetünk, és mindenkiből potenciális
dödöllekészítőt faragunk!
A dödölle egy nagyon finom étel, nekem
az egyik kedvenc étkem,
és viszonylag kevés hozzávalóból összeállítható.
Hozzávalók:
1 kg krumpli
0,5 kg liszt
2 fej hagyma
zsír (étolaj nem jó!)
só
Elkészítés:
A krumplikat meghámozzuk, és
felrakjuk főni vízben, bőségesen megsózva. Közben a két hagymát aprítsuk
fel, és egy jó adag zsírban kicsit pároljuk meg. Mikor kellően átfőtt, (nem
csak éppen hogy csak, hanem rendesen!) a víz kb. 2/3-át leöntjük, majd
nekiesünk egy krumplinyomóval, és
alaposan áttörjük. Ne mismásoljuk el
a munkát, tényleg alaposan át kell
passzírozni! Ezután elkezdjük fokozatosan hozzáadagolni a lisztet, és egy
fakanállal - konditermet megszégyenítő
munkamorállal - dolgozzuk össze! Ne
egyszerre öntsük rá, hanem több részletben, így is eljön a pillanat a liszt felénél, amikor azt gondoljuk, hogy:
„nem, ez nem képes több lisztet felvenni”. De igen, meg tudja tenni. Sokan mondják, hogy csak öreg krumpliból lehet dödöllét csinálni, nos, abból a szempontból igazuk van, hogy
más az íze, de újkrumpliból is nagyon
finom. Szóval keserves munkával döngöljük bele a krumpliba a lisztet, és
mindezt lehetőleg olyan gyorsasággal,
hogy még forró, vagy legalábbis meleg
26. oldal

maradjon. Fogjunk egy nagy tepsit, bőségesen kenjük ki zsírral, majd kezdjük el beleszaggatni a masszát. Közben
néha kicsit kínáljuk meg a zsírban sült
hagymával. Szépen, egyenletesen szaggassuk bele, mert pirításkor különben
nem egyenletesen fog átsülni. Ha végeztünk vele, berakjuk sütőbe kb.
200 °C-on, és megpirítjuk. Sütőtől
függ, hogy mennyi időt kell eltöltenie
benn, lehet, hogy 15 percet, lehet,
hogy 35-öt. 10 percenként kicsit megvakargathatjuk az alját falapáttal,
hogy ne égjen oda. (Ez főleg gázsütőnél okozhat gondot!)
Ha megsült, tejföllel vagy tökmagolajas salátával fogyasszuk, de
kíváló köret lehet
egy kiadós vadpörkölt mellé! FIGYELEM! A dödölle elég nehéz
étel, és tekintve
az összetevőket
NAGYON FELSZÍVJA AZ ALKOHOLT!

A dödölle elkészítése a félév sikeres
elvégzéséhez szükséges, de nem elégséges feltétel! További részletek a TVSZ,
TJSZ, TÜR, HK SzMSz, FTV, MTV,
HBO, CBA stb. dokumentumaiban, illetve mellékleteiben látható!
Ha már egy tál ételről volt szó,
nézzünk meg még egy egytál ételt! Én
nem vagyok túlságosan oda a kínai
konyháért, viszont
nyáron kipróbáltam egy receptet,
és ez nagyon megtetszett, ezért
gyorsan megosztom veletek!
Íme a kínai
zöldséges tészta!
Hozzávalók:
fél csomag spagetti tészta
2 db sárgarépa
2 db hagyma
6 gerezd fokhagyma
1 kis konzerv cukorborsó
30 dkg káposzta
15 dkg gomba
2 ek méz

1 dl szójaszósz
1 dl olaj
1 ek ecet
2 ek méz
só
3 tojás
Elkészítés:
Igen, vágom, hogy ennyi hozzávalót egyáltalán végigolvasni is majdnem olyan nehéz, mint péntek este
nem meginni egy sört, de ezeket apránként megvásárolva nem rúg annyira az egekbe a számla! Viszont az elkészítéshez ajánlott egy wok, vagy pedig egy irdatlan nagy serpenyő!
Szóval, először gyorsan megfőzzük
a tésztát, a tojásokból készítünk egy
rántottát, amit jó apróra feldarabolunk
(ha sütés közben a fakanál nyelével kevergetjük, el fog aprózódni). A hagymákat karikákra vágjuk, a káposztát
csíkokra (nem kell egy egész káposztát venni, eleve lehet zacskózott, salátának valót kapni!), a fokhagymát
összezúzzuk (stílusosan egy Rammstein szám közben), a répákat pedig nagy
lyukú reszelőn lereszeljük, gombát
szintén csíkozzuk, majd a nagy ijedtségre becsapunk egy sört! Ezután az
olajban megpároljuk a karikázótt hagymákat, rádobjuk a káposztát, gombát,
répát, cukorborsót, mézet, rántottát
és legvégül a fokhagymát, majd pár
perc alatt összesütjük. (Ugye, hogy kellett volna a nagyobb edény? Én szóltam
előre, de neeem, ez biztos elég lesz...)
Majd ráborítjuk a tésztát, nyakon öntjük a szójaszósszal, és jó alaposan öszszekeverjük. Szintén pár percig kavargatjuk, majd rálöttyintjük az ecetet, még pár perc, és
kész is!
Ugye, milyen hamar készen lett? És
még finom is. És
egészséges. Ellenben
kegyetlen büdöseket
lehet tőle dörrenteni.
Tehát friss pároknak,
akik még nem tartanak
a kapcsolatukban ott, hogy nyugodtan
merjenek egymás előtt galambokat
eregetni, nem ajánlom!

Bicsák György
a. Lajos
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Filmajánló: Így neveld a sárkányodat
Karácsonyi lapba karácsonyi film kívánkozna, én mégsem
ilyet választottam. Ezek a megszokott, és untig ismert filmek
mind-mind a szeretetről és összetartozásról mesélnek, a Karácsony, mint téma köré építve, mintha egyébként nem is léteznének! Ezért ajánlom ezt a filmet, mert szívet melengető
jelenetekben gazdag és kikapcsolódást ígér.
A történet bájos: pont olyan,
mint egy mesének lennie kell. Egy elképzelt szigeten egy viking kisfalu
legnagyobb gondja, hogy
sárkányok dézsmálják a
birkákat. A főnök, a rettenthetetlen harcos minden erejével küzd ellenük… és a fiával (továbbiakban Hablaty), akiben
viszont semennyi tehetség
sem mutatkozik a sárkányvadászathoz. A kisfiú született mérnök, de legalábbis igen tehetséges
feltaláló. A sárkányok vadászatára feltalált szerkezete hosszú próbálkozás után végre
sikeresnek bizonyul, ám olyan sokszor
sikerültek félre korábban ezek a szer-

kezetek, hogy már senki sem hiszi el
neki, hogy ténylegesen lelőtt valamit.
Egyedül indul a lelőtt sárkány keresésére, és napokkal később
meg is találja. Ámulatára
az állat egy nagyon ritka
sárkány, egy úgynevezett
„éjfúria”, amit még senkinek sem sikerült megfigyelnie, nemhogy elejtenie!
Hablaty meghagyja a
sárkány életét, aki cserébe megkíméli az övét. És
hiába szabadítja ki a fiú a
kötelek fogságából, sérült
szárnyával nem tud elrepülni. Lassú barátkozás veszi kezdetét,
melynek folyományaként Hablaty rájön, hogy bánjon a sárkányokkal, il-

letve, hogy nem is olyan vérszomjas teremtmények! Apja viszont, ráeszmélve, hogy fia átállt a sötét oldalra, éktelen haragra gerjed…
Én eddig mesélem a történetet,
aki nem hiszi, járjon utána, illetve nézze meg, vagy nézze újra ezt a mesét.
Zh-ra való tanulás közben (és nem helyett), vagy egy szabad este eltöltésére
ajánlom minden kedves Olvasónak ezt
a filmet. Az érzékenyebb lelkűeket talán a fiú és a sárkány barátsága fogja
meg, a kreatívabbak talán a film zenéjét említik majd a pozitívumok között, de sokakat szerintem a látványvilág fog elvarázsolni. A sárkány hátán
repüléssel töltött percek (a filmben
órák) gyönyörű tájat tárnak szemünk
elé, ezért akinek van rá lehetősége,
annak érdemes 3D-ben megnéznie,
bár a veszélyes manőverezések sokakra
sokkoló hatást tehetnek.

Zsófi

Könyvajánló: Dan Brown: Angyalok és démonok
Ha valaki, akár csak felületesen is, de követi az úgynevezett
„könyv-divatot”, akkor tudja, hogy a fenti író tollából származik
a Da Vinci-kód. Nekem viszont ez a könyve tetszett jobban, és
mivel én magam is Karácsonykor olvastam először, ajánlom felvételét a karácsonyi könyvlistára (újra)olvasásra, vagy csak hogy
elmerengjünk pár pillanatig a gondolaton, milyen lenne bölcsészként szimbólumokról és ősi rejtélyekről tanulni.
A történet korán reggel kezdődik:
Robert Langdon éppen szokásos hoszszait ússza Amerikában, mikor sürgős
ügyben elszólítják onnan. A CERN egyik
szupertitkos laboratóriumában gyilkosság történt, amiért egy évszázadok
óta eltűnt szervezet (az illuminátusok)
vállalta a felelősséget a holttestbe égetett billog formájában. A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy ugyaninnen nagyobb mennyiségű antianyagot loptak
el, amivel egy kisebb várost (például
a Vatikánt) el lehet pusztítani. A tudományhoz
nem értő Langdon egy
Vittoria nevű tudóst kap

társául, aki halott apját
akarja megbosszulni, másfelől viszont fél, hogy közös
találmányukkal pusztítást
okoznak a tolvajok.
Az út Olaszországba,
azon belül is Vatikánvárosba
vezet, a tolvaj ugyanis tényleg a város elpusztítását
tűzte ki céljául. Langdon
szerencsére behatóan ismeri az illuminátusok jelképrendszerét és ősi titkait, így hamarosan ráakadnak az antianyaghoz
vezető útra. A veszélybe
kozhir.bme.hu

került 4 pápajelölt életét sajnos nem
sikerül megmenteni, viszont nem várt
segítséget kapnak a camerlengotól. Ő
az a személy, aki a pápaválasztás idején a legfontosabb egyházi tisztséget
átmenetileg betölti.
Róma városát bejárva ismert szobrok titkait leplezik le, rejtélyeket oldanak meg, miközben az olvasó izgul,
hogy hőseink vajon túlélike az éjszakát! Járulékos haszonként pedig némi extra
műveltséget is felszedhetünk magunkra, ha csak pár
érdekességet megjegyzünk
az elhangzó adatokból. Ajánlom borzongásra vágyóknak
hideg hónapokra, és mindenkinek, aki még nem olvasta, mert igazán érdekes
olvasmány!

Zsófi
27. oldal

TESZT
Teszt
2011. december 73/4

Utolsónak megettük
Ez a félév is a végére jár, reméljük mindenki hasznosan és
aktívan töltötte idejét, így van mit ünnepelnie. Erre mód nyílik
természetesen a HaBárban is, mi viszont időnket két újabb étkezde felkeresésére szántuk.
Goldmann Menza
Ha a Gyűrűk Ura – A két torony
című könyvvel akarnánk párhuzamot
vonni, azt mondhatnánk, hogy a Stoczek és a Goldmann az egyetem két
menzája. A hasonlat persze erősen sántít, mivel Mordorban vagy akár Vasudvardban kevésbé szívélyes a vendéglátás, a klímáról nem is beszélve.
Mindenki elment már a kívülről igen lepusztult épület alatt, de valószínűleg
keveseknek tűnhetett fel, hogy az
ajándékboltban
való vásárláson
kívül étkezésre
is nyílik itt lehetőség.
Belső kialakításában
nagyon hasonlít a Stoczekra,
bár korántsem
olyan modern a berendezése. A menzák esetében szinte kötelező tartozék
a tálca- és evőeszköztartó állvány.
Ennek megtalálása némi problémát
okozott, mivel a fal mellett, nem túl
feltűnő helyen van elhelyezve.
Hely légköre: 9/10
Kicsit szocreál kialakítás, kívül eléggé
lehangoló, belül azért jobb. Az összetolt asztaloknál sokan elférnek, tanárok és hallgatók békésen megférnek
ugyanannál az asztalnál.

Zsófi: Részemről erős a menza-fíling, mikor előadás után egy kisebb csapat közlekkaros megszáll egy asztalt, és
ott jókedvüknek hangot adva megebédelnek. Ehhez viszont sajnos túl messze
van, és elsőévesként még kiesik a látókörünkből.
Dondó: Személy szerint élveztem a
futószalagos megoldást, amikor vittük
vissza a tálcát. A lépcsőn felfele menet
a Kaptár című filmben éreztem magam
az első fordulóig, de utána már minden
rendben volt. Alapjában véve nem rossz
hely, de eddig nem volt különösebb ingerem, hogy ide járjak.

28. oldal

Választék: 9,5/10
Néhány leves, főétel, desszert, minden
megvan. Többféle napi menüből lehet
válogatni, vagy étkezhetünk á la carte is.
Kiszolgálás: 9/10
A többi étteremtől eltérően itt előre kirakott adagok vannak, és ezeket lehet
levenni (akárcsak az Ikeában a sütiket).
Persze ha valami nincs kint, a konyhások örömmel összerakják nekünk. Mivel az ennivalók csoportosítva vannak,
nem egy nagy tábla van, hanem több
kisebb.
Mosdó: 10/10
A földszinten található, szép
és tágas, szerencsére tiszta
is.
Ár/érték arány: 9,5/10
Nem a legolcsóbb hely, de
egy leves olcsóbb, mint egy
buszjegy. Persze ha az ember
tartalmas ebédre vágyik, érdemes a menüt választani, ami levest
és főételt is tartalmaz olcsóbb árfekvésben.
Összességében: 9,4/10

Wikinger
Kicsit elszakadtunk a hagyományos ebédelős helyektől, és egy olyan
helyre tértünk be, ahol mind az állatvédők, mind a vegetáriánusok idegbajt
kapnának. A Móriczon lévő hamburgerező egyben étterem is, de az a része nem volt tárgya ennek a nevezetes alkalomnak,
mivel mindketten
hamburgert fogyasztottunk.
Az étkezdének van dohányzóilletve nem dohányzó része, ami viszont szinte mindig tele van, mutatva
ezzel a helyen felszolgált áru színvonalát. Ezen kívül lehet még kérni elvitelre is az ennivalót, melegebb időben pedig még egy ablakon keresztül
amolyan McDrive jelleggel a járdáról is
vehettünk hamburgert.

A helyiségbe lépve az embert
megcsapja a forróság, amit a pultnál
álló sütők okoznak, illetve az illatanyagokért is ők felelősek. Viszont bárki meglesheti, hogy kell hamburgert
sütni Wikinger módra!

Zsófi: Nekem az összes eddig látogatott hely közül ez tetszik a legjobban. Igaz, hogy ez van a legtávolabb az
egyetemtől, de érdemes egy hosszabb
szünetet kihasználni, hogy elsétáljunk,
vagy villamosozzunk a Móriczig, mert
erőfeszítésünk sokszorosan megtérül!
Dondó: Egyszer már kifogott rajtam egy King Kong XXL hamburger,
azóta él bennem a vágy, hogy egyszer
egy kellemes sör társaságában visszatérhessek és elfogyaszthassam. Majd a
diplomaosztóm után.
Hely légköre: 9/10
Szép tiszta, bár sajnálom, hogy a
nemdohányzó rész ennyire kicsi. A
dohányzó rész valamivel tágasabb, itt
egy TV is helyet kapott. Hangulatos, itt
lehet végigizgulni az év legfontosabb
meccseit.
Választék: 10/10
Bár a hamburger és a gyros nem túl
nagy kínálat, a csapolt sör mindenért
kárpótol.
Kiszolgálás: 10/10
Az ételeket frissen készítik, ezért legalább 5 percet várni kell. A számlát feltétlenül tartsuk meg, mert ezzel vehetjük át a rendelésünket. Hangosbemondóval adják tudtunkra, ha elkészül.
Komoly pozitívum, hogy minimális felár ellenében éjszaka is étkezhetünk itt.
Mosdó: 9/10
Viszonylag kicsi és tiszta,
de a fiú WC-n keresztül megy
a konyha szellőzőcsöve, így
a folyamatos zúgás gyors távozásra hívja fel a figyelmünket.
Ár/érték arány: 9/10
Széles spektrumon mozognak
az árak, de semmiképpen
sem rendszeres kajálásra való. Szép, finom, és nagy, de azért drága egy
egyetemista ebédhez.
Összességében:
9,4/10

Zsófi és Dondó
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SZÓRAKOZÁS
Szórakozás
2011. december 73/4

Képrejtvény
Segítség:
1.: A megfejtés egy 1988-ban katasztrófát szenvedett olajfúrótorony
neve.
3.: Hol venné fel elméletileg a legmagasabb értéket a vastag vonallal jelölt függvény? A megfejtés
egy híres hely.
4.: A megfejtés egy ókori történelmi
esemény.
6.: Mi az, amin gurul ez a bizonyos
fajtájú hal?

3.

4.

7.

8.

1.
5.

2..

Ha problémád akadna a megoldással, a megfejtéseket megtalálod
az újság lapjain.

6.

M*gdee

Nem mi mondtuk…
Rovatunkban tisztelt oktatóink legnépszerűbb mondataiból gyűjtünk össze egy csokorra valót.
„Mesterek, az ellipszis nem olyan fajta görbe, hogy csak úgy lekonyul, mint a bili füle.“
(Műszaki ábrázolás)
„A Józsi nem olyan, hogy nézi a méreteket, hanem előbb legyárt 100.000 db-ot.“
(Műszaki ábrázolás)
„A megterhelt szerkezet nagyon okos, és felveszi a terhelésnek megfelelő alakot.“
(Műszaki ábrázolás)
„Könnyű pofázni, ha már ismerem a szavakat, amíg nem, addig nehéz.“
(Műszaki ábrázolás)
„A TV-ben jóságos maci, a valóságban egy vérengző vadállat, de az alumínium sokkal rosz(Járműszerkezeti
szabb, mert nem látszik, ha megolvad.“
anyagok és technológiák)
„Gyerekek! A vezetéknevüket kérem nyomtatott nagybetűvel felírni, legyen egy kis esélyem kisilabizálni, hogy mi van odaírva.“
(Üzemszervezés)
„Be ne szorozzák hárommal! Ez egy olyan tantárgy, ahol sosem szorzunk hárommal!“
(Üzemszervezés)
„Amikor reggel a kollégák az egyetemre jöttek befele, akkor intermodális szállításnak estek
áldozatul.“
(Járművek és mobilgépek)
„Ha a konténerre rá van írva hogy „EMPTY“, az azt jelenti, hogy csak az üres konténert
lehet megemelni, ha tele van menekültekkel, akkor már nem.“
(Járművek és mobilgépek)
„A palacsinta barna, de nem csoki van benne.“
(Anyagismeret)
„Kultúrember nemcsak a barátnőjét, de a nyersvasat se hagyja meztelenül.“
(Anyagismeret)
„Ez olyan, mintha ágyúval lőnénk nyuszira.“
(Matematika)
„Az egyenletből így kihal a számláló!“
(Matematika)
„Csendet kérek! Az agyamra megy... a sarkam, mert fáj!“
(Matematika)
„Na, deriváljuk azt a förmedvényt!“
(Matematika)
„Annyi hülye van itt! Minden embert miért nem én csináltam?!“
(Általános járműgéptan)
Személyiségvédelmi okokból nem közöljük az iménti idézetek alkotóját és természetesen gyűjtőjét sem. Viszont
egy újabb ok, hogy mindenki gyakrabban járjon órákra és többet jegyzeteljen.
kozhir.bme.hu
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HUMOR
Humor
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Humor
- Mit szól hozzá, sógor, a teve egy
hétig is eldolgozik anélkül, hogy inna!
- Az nem művészet! Én egy hétig is
iszom anélkül, hogy dolgoznék!
***
Az aranyhalnak már nagyon elege van
a kívánságok teljesítéséből, így gondol egyet és szabira megy. Mivel jó
komája a cápa, megkéri, hogy helyettesítse egy pár hétig. Lassan letelnek
a hetek, visszatér az aranyhal, és kíváncsian kérdezi a cápát, hogy történt-e
valami
teljesítenivaló
kívánság.
- Hát, a múlt héten kifogott egy
pecás. Azt kívánta, legyen földig érő
pénisze.
- És te mit tettél? – kérdezi az aranyhal. – Hogyan sikerült teljesítened?
- Bevallom őszintén, könnyebb volt,
mint gondoltam. Fogtam magam, és
leharaptam mindkét lábát…
***
A kis jegesmedve kérdi az anyukájától:
- Anyu, én jegesmedve vagyok?
- Igen kisfiam, te jegesmedve vagy.
- És te is és apu is jegesmedvék vagytok?
- Igen, kisfiam.
- És nagymami és nagypapi is jegesmedvék voltak?
- Igen, kisfiam.
- És minden ősöm jegesmedve volt?
- Igen, kincsem, de miért kérdezed?
- Kicsit fázom…
***
Kifejezések, amelyeket nehéz kimondani ittas állapotban:
- Manifesztáció, innovatív, prejudikáció
Kifejezések, amelyeket NAGYON
nehéz kimondani ittas állapotban:
- Dezoxiribonukleinsav, individualizmus, Cogito ergo sum, termékspecifikáció
Kifejezések, amelyeket lehetetlen kimondani ittas állapotban:
- Köszönöm, de inkább nem feküdnék
le most veled.
- Nem kérek több italt, köszönöm!
- Sajnálom, de a szőke nagymellű nők
nem az eseteim.
- Jó estét biztos úr, szép esténk van,
nemde?
- Áh, senki nem szeretné hallani,
ahogy énekelek!
***
30. oldal

- Mi az, fehér, és ha megjön, tönkreteszi a vacsorádat?
- Lavina.
***
A buta férfi azt mondja a nőnek, hogy
„Fogd be a szád!”. Az okos férfi pedig
azt mondja „Olyan gyönyörű a szád,
amikor összezárod az ajkaidat!”
***
A feleség elmegy a jósnőhöz. A sötét
szobában a jósnő a kristálygömbje
fölé hajol, hosszan mereng, majd öszszeráncolt homlokkal közli:
- Nehéz lesz elmondanom… Nos, készüljön fel rá lélekben, hogy hamarosan megözvegyül. A férje még az idén
erőszakos és szörnyű halált hal.
Az asszony rémülten néz maga elé,
majd nagy levegőt vesz és megkérdi:
- De ugye a rendőrök nem jönnek
majd rá, hogy én tettem?
***
Beteg a pszichológusnak:
- Doktor úr, teljesen letargiába
estem, nincs étvágyam, állandóan fáradt vagyok.
Erre az orvos:
- Uram, Ön depressziós. Abba kellene
hagynia az ivást!
- De doktor úr, én még életemben
nem ittam egy korty alkoholt sem.
- Akkor szokjon le a dohányzásról!
- Még egy szál cigaretta nem volt a
számban.
- Akkor hagyjon fel a kábítószer fogyasztással!
- Soha életemben nem nyúltam drogokhoz.
- Ez esetben annyit tudok mondani,
hogy ne hajtsa annyira a nőket!
- Doktor úr, én még egy nővel sem voltam.
- Akkor menjen gyorsan haza, igyon
egy konyakot, szívjon el egy cigit,
szedjen össze néhány nőcskét, és
minden a legnagyobb rendben lesz!
***
Két szőke csaj beszélget.
- Képzeld, tegnap véletlenül összetörtem egy tányért. Lehet, hogy ez
jelent valamit a születendő gyermekemre nézve.
- Ne légy már ilyen babonás. Születésem előtt az én anyám is összetört
egy hanglemezt, és látod semmi
bajom… semmi bajom… semmi
bajom…
***

Árkon-bokron túl, Óperenciás tengeren is túl, de még az üveghegyeken is
túl lakik a kurta farkú malac. Reggel
kinyitja az ablakot, kihajol és így szól:
- Hú, a franc essen bele… de rohadt
messze lakom!
***
A szocializmusban a diákot felszólítja
a tanár:
- Na fiam! Sorold fel nekem a baráti
országokat!
- Csehszlovákia, Románia, NDK, Bulgária, Lengyelország.
- Jól van. Ám a legfontosabbat kihagytad: Szovjetunió.
- Az nem baráti ország, hanem testvéri.
- Ugyan miért? – kérdi a tanár.
- Mert a barátait maga választja az
ember.
***
- Hol tartja a méhkirálynő a szemfestéket?
- A makeuptárban.
***
Egy taxis egyfolytában 16 órát vezetett, és elfáradt. Ezért a város határában az erdő szélén leállítja a
kocsiját, és kényelmesen elhelyezkedik, hogy aludjon. Félóra múlva egy
kocogó kopogtat az ablakán:
- Elnézést kérek, nem tudja, mennyi
az idő?
- Fél öt – válaszolja a taxis.
A kocogó megköszöni, és elmegy. Tíz
perc múlva újabb kocogó érkezik, és ő
is ezután érdeklődik. A taxis neki is
megmondja. Mikor már sokadszorra
verik fel a taxist álmából, mérgében
kirak egy táblát a szélvédőjére az
alábbi felirattal: „Nem tudom, hány
óra van!”. Kisvártatva feltűnik egy kocogó, s bekopog a szélvédőn:
- Negyed nyolc múlt öt perccel!
***
Az afrikai vadász meséli az unokájának:
- Emlékszem, egyszer puska nélkül
egy szál késsel a kezemben nyolc felbőszült, éhes oroszlánnal kellett
szembeszállnom. Az életem volt a
tét.
- De nagyapó! Pár éve még csak hármat mondtál!
- Persze, kis unokám, mert akkor még
túl kicsi voltál ahhoz, hogy megtudd
a véres igazságot.
***
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