
KI MIT TUDott 30 éve 
 

Hanyas vagy? 

Hanyas vagy ? Ötödéves ? 
Mi félszavakból megértjük egymást. 
 
Azt mondod labor, 
Azt mondom diger. 
Minket gólya korunk óta tanítanak, Mert nagyon tanulékonyak voltunk. 
Minden érdekelt bennünket, csak az nem, 
Amit éppen tanítottak nekünk. 
Úristen ! Mi mindent tanultunk meg ! 
Mégsem tudunk semmit. 
Úristen ! Mi mindent nem tanultunk meg ! 
Mégis tudunk valamit. 
Azt mondod Perry, 
Azt mondom Chemical Abstract. 
 
Kopaszokból lettünk gólyák, és gólyákból kollégák. 
Mi teljesen egy nevezőn vagyunk, 
De a számlálóban eltérünk egy kicsit. 
Azt mondod zh, 
Azt mondom uv. 
Azt mondod elővizsga, 
Azt mondom utóvizsga. 
Mi minden reggel arra ébredtünk, hogy megbukunk. 
Megbuktunk szervetlenből, szervesből, matekból, güzüből, 
Mi minden zh-n meglepődtünk, 
Mi már nem lepődünk meg soha semmin. 
 
Mi számítók vagyunk. 
De ránk lehet számítani. 
Mi mindent ki tudunk számítani, 
Tudjuk mennyi a Chilton-Colburn féle J-faktor, 
És a C13 atommag mágneses momentuma. 
Mi kívülről fújjuk a periódusos rendszert - a lantanidákat is. 
Meg tudjuk tervezni Veszprém város villamos hálózatát, 
És gyakorlatból tudjuk, hogyan működik a Whortington szivattyú. 
 
Hanyas vagy ? Ötödéves ? 
Mi félszavakból megértjük egymást. 
 
Azt mondod előadás, 
Azt mondom katalógus. 
Azt mondod TO, 
Azt mondom külön eljárási díj. 
Mi mindig bejöttünk az előadásra, 
Ha katalógust tartottak. 
Mi mindig kijöttünk az ösztöndíjunkból, 
Csak nem mindig kaptunk ösztöndíjat. 
 
Nekünk ötödévre kihull a hajunk, 
Mellőlünk sokan kihullottak. 
Akik kibuktak, újra beiratkoztak, s újra kibuktak. 
Elsőben a T 1-ben szorongtunk, 



Ötödikben a T 6-ban is csak lézengtünk. 
Nekünk felsőbb évben mindig van egy bátyánk, 
Akik mi magunk vagyunk. 
Nekünk fokozatosan tanítottak meg mindent, 
Mi két fokozatúak vagyunk. 
 
Közülünk volt aki betört, 
Másoknak betörték a fejét, 
Minket már majdnem betörtek. 
 
Hanyas vagy? Ötödéves? 
Mi félszavakból megértjük egymást. 
 
Azt mondod hóvirág, 
Azt mondom Kismocskos. 
Azt mondod Mikulás-műsor, 
Azt mondom Rongyos Theatrum. 
 
Együtt ittuk a Kol-Klubban a BALLAtonit, 
Együtt csináltuk a Csőr-bárt. 
Mi együtt nevettünk és együtt sírtunk. 
Mi megvédjük a diplománkat akkor is, 
Ha nem támadja meg senki. 
Minket tárt karokkal várt az Egyetem, 
Bár mi nem egészen ezt vártuk. 
 
De ha lehetne – újra kezdenénk. 
 

Előadta: Csiga és Csíz 

 

Veszprém City Blues 

Előadta:  Csocsó 

 

Alkalmazott Murphológia 

 
Henry befejezett állapotok tétele: 

A búza el van vetve. 
Menzai körfolyamat: 
 Szarból csak szart lehet csinálni. 
A menza eldönthetőségi tétele: 
 Enni vagy nem enni? Ez itten nem kérdés. 
A menza relativitás elve: 
 Nem a hús kemény, hanem a protézisedet felejtetted otthon. 
A menza anyagmegmaradási törvénye: 
 Amit ma megehetsz, azt kapod holnap is. 
Bújdosó-féle éberségi elv: 
 Ki korán kel, csövezőt lel. 
Bujdosó felvonószabálya: 
 A lift nem működik. 
Lehel első empirikus megfigyelése: 
 A takarítás gyorsasága fordítva arányos a takarítónők számával. 



A Kémcsőkefe első szerkesztési axiómája: 
 Ez jó poén volt, majd kihúzzuk. 
Ottó-fél csomóponti törvény: 
 Minden út a „Kismocskos”-ba vezet. 
Ivo-féle köztességi törvény: 

Minden két kocsma között van egy kocsma. 
Dominyák-féle mértani sor: 
 25, 50, 100, viszontlátásra. 
Güzü elégséges kritériuma: 
 Kevés 
Horváth ZH posztulátuma: 
 Puskával dicsérd a napot! 
Egyed magányossági konklúziója: 
 Az orosz én vagyok. 
Egyed-féle nyugalmi megállapítás: 
 Egyedül 
Ákos bizonyossági axiómája: 
 Biztos, hogy akkor van katalógus, amikor nem vagyok ott. 
Kiegészítés: 
 Ha elmegyek, az előadás elmarad. 
Az axióma Kucsera-féle adaptációja a 14-es buszra: 

Ha a Lenin ligettől gyalog elindulok, útközben elhagy a busz, ha várok, akkor egy járat 
kimarad. 

Hallgatói kezdeti feltétel: 
 A tanulás mindi holnap kezdődik. 
Tananyag megmaradás tétele: 
 Amit ma megtanulsz, azt megtanulhatod holnap is. 
Jamniczky – Knolmár-féle kettős konvergencia elv: 

1. Ha sav, legyen sós 
2. Ha sósav, legyen tömény 

Szabó – Szabó-féle duplex egybeesési posztulátum: 
 Az influenzajárvány a katalógus idején tetőzik. 
VVE evolúciós szabály: 
 Lassú víz adjunktus marad. 
Átlagos tendenciatörtény: 
 Ez a félév is átlagos volt, nehezebb, mint az előző, de könnyebb, mint a következő. 
A sikeres vizsga első főtétele: 
 Nem szabad hagyni, hogy a tanár szóhoz jusson. 
A sikeres vizsga második főtétele: 
 Hagyni kell a tanárt kibontakozni. 
Balla – Szabó-posztulátum: 
 Ha úgy érzed, nincs okod fosásra, vedd meg az UV-jegyet. 
TO-katalógusnyelv: 
 Önöket majd az élet igazolja. 
Hancsók – Barta-gáztörvény: 
 Gáz van! 
Vizsga relativitás elve: 
 Egy vizsgára nem annyi idő van, amennyi kell, hanem annyi kell, amennyi van. 
Balla-féle kiegészítés: 
 A tanulás intenzitása a rendelkezésre álló idő hosszával potenciálisan csökken. 
Türelmi elv: 
 A türelem rektorit terem. 
Türelmetlenségi elv: 
 Jobb ma egy kettes, mint holnap egy másik. 
 

Előadta:  Fábián Pisti és Henrik 

 



Legyen Pipi a rektorunk 

Legyen Pipi a rektorunk, legyen Pipi a rektorunk, 

Legyen Pipi a rektorunk, hisz ő a legjobb srác ! 

Szálfa magas termetű, ritkán látott nagy eszű, 

Érte rajong minden lány, és döglik mint a légy ! 

Legyen Pipi a rektorunk, legyen Pipi a rektorunk, 

Legyen Pipi a rektorunk, hisz ő a legjobb srác ! 

Kedveljük, mint sört a ló, a sok zabot fölfaló, 

Imádja a csőlakó, hisz Ő a legjobb srác ! 

Legyen Pipi a rektorunk, legyen Pipi a rektorunk, 

Legyen Pipi a rektorunk, hisz ő a legjobb srác ! 

Bámulja Őt minden lány, szereti is mindahány, 

Tiszta havat a falra hány, hisz Ő a hóhányó ! 

Legyen Pipi a rektorunk, legyen Pipi a rektorunk, 

Legyen Pipi a rektorunk, hisz ő a legjobb srác ! 

 

Előadta:  A zenekar (Szabó Csaba, Csocsó, Schremm András) és a Vokál (Vörös 
Mariann, Török Móni, Tóth Juci, Demény Éva, Kicska Jutka, Nagy Zsuzsa, Mozó) 

 

Megkérdeztük … 

 

Előadta:  A Ködkürt együttes  (Tetya, Csocsó, Mozó) 

 

Balla nóta (avagy Finálé) 

Minden ármány, minden furmány 
Minden ocsmány koholmány 
hiába, mert Balla kezében a kormány. 
 
Szemétdombon papírt keres 
Vegyész lesz nem ószeres, 
Bár a szemét kikaparta egy menyét. 
 
Feje formás, mint a vánkos 



Ő a legjobb népi táncos 
Rektor lesz ő, megjósolta Jedlik Ányos. 
 
Lép a jobb láb, lép a bal láb, 
Ez a dal is egyre Ballább, 
Mert a Balla legeslegjobb leginkább. 
 
Ha a feje nem is szálkás, 
Nem lesz attól ő még náthás. 
Rektor Balla ez a legjobb megoldás. 
 
Fülében egy drága ékkő, 
Hóna alatt három-négy nő, 
Mert a Balla karja kemény mint a kő. 
 
Kezében a vaslapát, 
Hátán lóg a nagykabát, 
Szól a közeg, mossa le a házfalát. 
 
Szánt az eke, zúg a traktor, 
Balla lesz a diákrektor, 
Ez nem mese, nem is lehet ellenfele. 
 
 
Előadta:  A zenekar (Szabó Csaba, Csocsó, Schremm András, a Vokál (Vörös 
Mariann, Török Móni, Tóth Juci, Demény Éva, Kicska Jutka, Nagy Zsuzsa, Mozó, Henrik) 
Balla Zoli és a többiek 

 

Az est folyamán még elhangzott… 

 

Az történt meg nemrég… 
 
Az történt meg nemrég, 
hogy a napfolt tevékenység 
miatt a fél város begolyózott. 
De jött egy ember arra, 
Kinek neve Balla, 
És az arcokon a ráncok kisimultak. 
Balla…, Balla…, Balla…, Balla , a Balla 
 
A sok bajtól, gondtól 
és egy fadorongtól 
Józsi bácsi haja mind kihullott. 
Nem használt a Bánfi, 
De kár is megpróbálni, 
Mert mindenre van gyógyszer és ez a Balla. 
Balla…, Balla…, Balla…, Balla , a Balla 
Balla…, Balla…, Balla…, Balla , a Balla 
 
Ha elnyelt a szesztenger, 
Vagy rád ment az úthenger, 
Kézrátevéssel meggyógyítja Balla. 
Ha unod a kevertet, 



Vagy szemmel megvertek, 
Leveszi a rontás rólad Balla. 
Balla…, Balla…, Balla…, Balla , a Balla 
 
Nincs több bánat, sóhaj,  
Csupán közös óhaj, 
Te légy a mi rektorunk, ó Balla, 
Napunk, holdunk, fényünk, 
Minden érted égünk, 
Te légy a mi rektorunk, ó Balla. 
Balla…, Balla…, Balla…, Balla , a Balla 
 
 
 
Afrika Blues 
 
Kondérban fő a nagypapa, 
Nem lehet más csak Afrika ! 
Ó baby, ó baby, a barna földrész vár ! 
 
Folyóparton alligátor, 
Három néger taligát tol ! 
Ó baby, ó baby, a barna földrész vár ! 
 
Parton sötét négerek, 
Rajtuk fehér jégerek ! 
Ó baby, ó baby, a barna földrész vár ! 
 
A fákon lóg a sok banán, 
De jó a majmoknak apám ! 
Ó baby, ó baby, a barna földrész vár ! 
 
 
 
Balla Zolcsi nem szabolcsi 
 
Balla Zolcsi, nem szabolcsi, 
Bicska Maxi jóbarát, 
Korán reggel mikor felkel 
Megkeféli fogsorát. 
 
Hozentróger, kopott farmer, 
Egy csavargó így üde, 
Csőlakók fel, néhány korty kell 
S egy-két némber kellene… 
 


