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DALMELLÉKLET 
 

Igény szerint kivehető, és a gólyatáborban 
használható. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

NÉHÁNY ÉRDEKES MATEMATIKAI TÉTEL 
(ÉS FOLYOMÁNYAIK) 

 
 

Keresem mindazon pontok 
Mértani helyét a síkon, 

Keresem mindazon pontok 
Mértani helyét a síkon, 

Honnan egy ellipszis íve 
Kilencven fok alatt látszik. 

 
 

Ez bizony kör lesz, 
Igen, egy szép kerek kör lesz, 

Bizony, egy szép kerek kör lesz 
A keresett görbe a síkon. 

 
 

Keresem mindazon pontok 
Mértani helyét a síkon, 

Keresem mindazon pontok 
Mértani helyét a síkon, 
Amelyek egyenlő távol 

Vannak egy megadott ponttól, 
-Valamint egy megadott egyenestől. 

 
Egy parabola, 

Igen, egy szép parabola, 
Bizony, egy szép parabola 
A keresett görbe a síkon. 

 
Keresem mindazon kortyok 
Adekvát nevét a nyelvben, 
Keresem mindazon kortyok 
Adekvát nevét a nyelvben, 

Melyek, ha torkomba érnek, 
Dalolni támadna kedvem. 

 
Ez bizony sör lesz, Igen, egy 

jó hideg sör lesz, Bizony, egy 
jó hideg sör lesz, Mi dalokra 

fakasztja lelkem. 

 

FIZIKUS LÁNY EPEKEDŐ 
Itt látható a fizikus leányka 

Ez a csodalény 
Csinos, elegáns, ír, olvas, beszél 

Kész főnyeremény! 
El se képzeled, hogy vele az életed 

Milyen szórakoztató, milyen vidám lehet 
Hát lássuk e pompás fizikus leányt! 

 
 
Ha bölcsészlány lennék, mindig szomorkodnék 
A fizikus lányra mindig irigykednék Irigyelném 

eszét, sok-sok tudományát Fizikus fiúkkal 
együtt vetett ágyát 

 
 

Atomok mélyébe ható pillantását 
Fiúkat igába hajtó kurjantását 

Morfium, morféma - mindez mind hiába 
Fizikus lány mellett nem rúgok labdába 

 
 

Fizikus lány vagyok - mi más is lehetnék 
Minden gólyatúrán tóban megfürödnék 
Gradiens-túrára zokszó nélkül mennék 

Medvével, vadásszal barátságban lennék 
 
 

Sörivó csapatnak lennék a vezére Nem 
adnám magamat matekos kezére 

Hódolat, dicséret sem tenne hiúvá 
Fogadjatok engem fizikus fiúvá! 

 

 
 
MÁSIK FIZIKUS INDULÓ 

Hejhó! 
Hejhó! a fizikusnak jó. 

A nap se süt le nélkülünk, hejhó 
Ha nincs magfúzió. 

 
 

Hejhó! A gravitáció! 
És mondd, hogy járnál az utcán, ha nincs 

A mü-együttható. 
 
 

Hejhó! A sörabszorpció! 
A fizikusra jellemző, hejhó 

A jó sör búra jó! 
(Ez q*a fontos, még egyszer!) 

 
 

Hejhó! A borabszorpció! 
A fizikusra jellemző, hejhó 

A jó bor búra jó! 
 
 

Hejhó! A "füszisz" görög szó, És 
azt jelenti magyarul: Hejhó! A 

fizikusnak jó. 
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E p e k e d ő  I n c s e l k e d ő  
 

Ha én bölcs lehetnék, 
És bölcsésznek mehetnék, 

ugrálnék, galambom. 
 
 

Évszámokat sorolnék, 
Nagy csatákról regélnék 

esténként neked. 
 
 

Szakállat növesztenék, 
Lennon-cvikkert viselnék 

örökkön örökké. 
 
 

Bölcsészlány, bölcsészlány, 
Az én szívem érted fáj 

bizony nagyon! 
 
 

A Felszabadulás térnek közepén 
Lódenkabátomat tépdesi a szél. Jöttem, 
hadd lássalak, ismerj meg engem: Eddig 

ember voltam, 
Most bölcsész lettem. 

 
 

Bölcsészlány, bölcsészlány, 
Szimbólum vagy és talány, 

bizony nekem.A büfébe betérek, 
Unalmamban cigizek, 

kávét iszoK. 
 
 

Ibolyában kábultan, 
Nihilista álmomban 

nosztalgiázoK. 
 
 

Morfium és morféma, 
Közöttünk ez a téma, 
társalgunk bölcsen. 

 
 

Apollinaire, Picasso, 
Triviális e két szó 
neked, s nekem. 

 
 

Bölcsészlány, bölcsészlány, 
Az én szívem érted fáj 

bizony nagyon! 
 
 

A Ferenciek terének közepén 
Lódenkabátomat tépdeste a szél. Jöttem, 
hadd lássalak, ismerj meg engem: Ismét 

fizikus vagyok, 
a FEJ, FEJ, FEJ! 

 
 
 
 

Fizikus lányok 
indulója 

(A Petróleumlámpa 
dallamára) 

Írták: fizikus gólyalányok 
 

Kényes bölcsészgörl, 
Nem ittál a sörömből, 

Csak nézed-nézed-nézed- 
nézed-nézed-nézed 

Bambán. 
Lány, ki fizikus, 

Én vagyok a fej, a csúcs! 
Majd láthatsz a Gólyavárban. 

 

Refr.:Fizikus lányka, 
Milyen szép a lába! 

Óoooooo! 
 

Virraszt éjeket, Sok 
srácot leégetett, 

Ők mégis csak sorba-sorba- 
sorba-sorba 

Állnak. 
 

Száz srác ránézett, 
De egy se sokat kérdezett. 

Mert tudta, hogy nincs esélye. 

Refr. 

Asztrofizika, 
Téridő és optika, 

Gondot egy sem jelenthet! 
Egyenlethegyek, 

Én mindent megérthetek, S 
ezt mind kisujjból rázom. 

 

Refr. 
 
 
 
 
Dal a szakok és a nemek 

egyenjogúságáról 
 

A fizikus menyecskék 
Ugrálnak, mint a kecskék. 

Szeretőjük mindig más, 
Az évfolyam csak ráadás. 

Ajla, lala ... 
 

A fizikus legények, Jaj 
de nagyon kevélyek. Ha 

szeretőt keresnek, 
Biológus lányt vesznek. 

Ajla, lala ... 
Biológus legényke, 

Jaj de nagyon szegényke. 
A fizikus leánynál 

Hónapokig sorban áll. 
Ajla, lala ... 

 

Alain Delon… 
Alain Delon szeretnék lenni, Éjjel-

nappal napszemüvegben járni, 
 

Nincsen nekem vágyam, 
Nincsen nekem vágyam semmi. 

 

Úszótalppal vizet taposni, 
Fehér cápát szigonnyal partra 

dobni. 
Nincsen nekem vágyam, 

Nincsen nekem vágyam semmi. 

Laaaa lalala lala lala laaaa ... 
 
 
 
 
 

Bölcsészlányok imája 
 

Írták: Judit és Lotte 
(lásd: István a király) 

 

Adj bölcsészt, Uram! Adj 
bölcsészt, Uram! 

Urunk irgalmából fizikusok közé 
kerültünk. 

Imádkozzunk, hogy ép ésszel 
mindent túléljünk! 

A sok képlet mindent elhomályosít, 
Sebaj, majd a közbor minket 

megvilágosít. 
Ámen. 

(lásd: Dzsungel könyve ) 
 

Gyere most, keresek 
Szavakat, jeleket, Hogy 

értsd, a bölcs mit lát. (És) 
nevükön nevezek Zagyva 

képleteket, 
mondd utánam hát: 

 
– É az em cé-négyzet, 
Szárnyalnék én veled, 

De határol a tér! – 
Mondta a fizikus, 

De nincs olyan hullámhossz, 
Mi egy bölcsészlányt elér. 

 

De a tábor így is jó, 
Nem kell perturbáció, 

Mivel jön még bölcsész az életben, 
Ki egyben lát és nem részekben, S 

így lesz nekem jó. 
 

Ná-ná-ná-ná-nádá. 
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Máté(szalkai) passió 
 

Hát azt tudjátok-é, hogy mi hol van? 
 

Mátészalka gyászban van (háromszor ), 
Gacsaj Pesta halva van (kétszer ). 

Még vasárnap délután (háromszor ), 
Maga járt a jány után (kétszer ). 

Mondá néki jaz annya (háromszor ), 
Pesta fejam jer haza (kétszer ). 

Nem megyek én még haza (háromszor ), 
Vérben gázolok még ma (kétszer ). 

 

Hazafelé mentében (háromszor ), 
Rézfokos a fejében (egyszer ), 

Duffla tőr a szívében (egyszer ). 

Jányok, jányok sírjatok (háromszor), 
Gyöngykoszorút fonjatok (kétszer ). 

Most pedig első 
És érzelmetes 

Esmétlésképpen énekeljük el azt, hogy: 
„fonjatok". 

Most pedig második 
És még érzelmetesebb 

Esmétlésképpen énekeljük el azt, hogy: 
„jatok". 

Most pedig harmadik 
És még amannál is érzelmetesebb 

Esmétlésképpen énekeljük el azt, hogy: 
„tok". 

Most pedig negyedik 
És minden eddiginél érzelmetesebb 

Esmétlésképpen énekeljük el azt, hogy: 
„k". 

Most pedig ötödik 
És legeslegeslegérzelmetesebb 

Esmétlésképpen énekeljük el azt, hogy: 
„…". 

 

Most pedig játsszuk el ama magasztos pellanatot, 
Midőn Gacsaj Pestának az ő lelke 

Az mennyekbe felmene. 
 

Most pedig játsszuk el ama magasztos pellanatot, 
Midőn Gacsaj Pestának az ő lelke 

Az mennyeknek kapuján kopogtatott vala. 
 

Most pedig játsszuk el ama magasztos pellanatot, 
Midőn Gacsaj Pestának az ő lelke előtt 
Az mennyeknek kapuja kitárult vala. 

 

Most pedig játsszuk el ama magasztos pellanatot, 
Midőn Gacsaj Pestának az ő lelkét 

Az Úristen felszívá. 
 

Most pedig játsszuk el ama magasztos pellanatot, 
Midőn Gacsaj Pestának az ő lelkét 

Az Úristen megcsócsálá. 
 

Most pedig játsszuk el ama magasztos pellanatot, 
Midőn (hosszas megfontolás után) 

Gacsaj Pestának az ő lelkét 
Az Úristen kiköpé. (Géza, 

ne ide!!!) 

 
GÓLYATÁBORI INDULÓ 

 
Száz gólya fészkel a Zemplén csúcsán 

Hogy fizikus lesz, reméli csupán. 
Kocsmáról kocsmára száll a gólyahad, 

Énekük szárnyal a vár alatt. 
 

A gólyatábor leírhatatlan, Gyere 
hát el, és lásd magad! Kocsmában 
ülve, csúcsra repülve Terjeszd ki 

gólyaszárnyadat! 
 

Kétszázkilencven pont -  nem túl kevés 
Gólyának lenni megtiszteltetés 

Ki zéhát fog írni, és UV-n megfelel, 
Most meg a Zemplénben énekel. 

 
A gólyatábor leírhatatlan, 

Gyere hát el, és lásd magad! 
Sátorba bújva, analt tanulva 
Terjeszd ki gólyaszárnyadat! 

 
Éjszaka felkel a gólyasereg 

Várja a szikla, az éji terep. Hegycsúcsról 
hegycsúcsra könnyen ugrik át, Holdfényben 

issza a pálinkát. 
 

A gólyatábor leírhatatlan, Gyere 
hát el, és lásd magad! Milicre 

mászva, csúcson piázva 
Terjeszd ki gólyaszárnyadat! 

 
Tűz mellett este a lomb bólogat, 

Vének mesélnek csudás dolgokat. 
Rémséges történet szájról szájra jár 
Egy bátor vadászról, ki medvére vár. 

 
A gólyatábor leírhatatlan, Gyere 
hát el, és lásd magad! Flórikán 
ázva, medvét gyalázva, Terjeszd 

ki gólyaszárnyadat! 
Nemcsak tüském böki tested 
Ne félj attól, hogy megszúrlak 
Gyere sünlány, jól megleszünk 

majd! 
 
 
 

MAT-FIZES INDULÓ 
 

Rontása tört ránk a zárthelyi hadnak 
Ádáz professzorok törtek ellenünk 

Vesztünkre esküdtek a gyakvezérek 
Tudtuk, hogy öt éven át kell küzdenünk 

 
Ültünk a padban, nyakig a szarban 

Hátunkon csordogált a véres veríték 
Kollégák álljunk a bosszúra készen 

Ezt majd a gimnazisták visszakapják még 
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Egy fegyveres ember esete 
 

Egy fegyveres ember rettenetes neje egy reggel elrendelte: 
– Egy medve tenyere legyen este eledelem! 
Erre eme fegyveres ember elment egy fenyvesbe. Eme fenyvesben egy 

hegy helyezkedett el. E hegy belseje egy termet rejtett. E teremben ezer 
meg ezer cseppes hegy-egyveleg leledzett. E fegyveres ember sejtette: egy 
medve rejtezett eme hegy-teremben. 

Eme ember elment e hegyhez. Helyesebben: eme ember elment egy 
helyre, mely e hegy-terem kerek bemenete mellett helyezkedett el. 

E helyen e fegyveres ember eleresztett egy zengzetet: 
– Medve, gyere e helyre! 
Medve megtette ezt. Eme ember befele merengett: “Fegyveremmel 

elejtem ezt!” Fegyvere eleje e medve fele lesett. Fegyvere engedelmesk- 
edett eme embernek. Fegyvere egyet sercent: e fenyves egy-egy levele 
leesett, egyes egerek megrettentek. 

De lesd meg ezt! E medve nem esett el! Ember sebet sem fedezett fel, 
mely e medve testen lenne. Medve csevegett: 

– Fegyverrel ellenem? Ez nem helyes! Szerepcsere: Kezem rettenetes 
fegyver, ez elejt. Eledelem leszel. 

Ember esengett: 
– Kegyelem, terjedelmes medve! Lelkemet ne vedd el! 
Medve erre ezt felelte: 
– Egy cselekedet megmenthet. Egy hengeres, egyenes szerv peckesen 

mered testemen – lesd meg! –, mely nekem kedves, mellyel egyes esetek- 
ben gyermekeket nemzhetek. Ezzel teszel meg egy tettet, mellyel csepp 
gyermekek tejet vedelve nyeldekelnek. 

– Kegyelem! – esengett eme ember megrettenve. – Nem, nem, lehetet- 
lent rendelsz, ezt nem tehetem! 

– Egyetlen tett ez, mely megmenthet! – felelte e medve. 
– Megteszem, de tettetett tett lesz ez! – fecsegett eme fegyveres 

ember. 
Medve terpeszben. Ember feje elrejtette eme rettenetes, meredt 

medveszervet. 
Ezzel eme jelenet (melynek jele ‘egyes’) befejeztetett. 
Reggel (elseje): Ember merengve: 
– Eledelt nem lelve este nejem megvert. Ez esetben nem cseszem el. 

Medve nem menekedhet. Medve- 
vese, medve-epe kezemben lesz. 
De nem eme csepp fegyverem 
szegezem medve ellen, rettene- 
tesebb fegyver kell nekem. Kerek- 
ded fegyvert veszek, mely egyes 
esetekben repeszeket ejthet. 

Ember elment e helyre, vele 
kerekded fegyvere. 

– Medve, gyere e helyre! 
Medve, ez nem gyerekmese, 
gyere, gyere e helyre! 

Medve megjelent. Fegyveres 
ember elvetette e kerekded 
fegyvert. Fegyver retteneteset 
reccsent. Fenyves ezer levele 
esett le. Egerek, verebek megse- 
bezve estek el. 

De nem lehet! Medve egyen- 
esen meredt eme ember mel- 
lett! Nem esett el! Lelke benne 
leledzett! Ember remegett: 

– E fegyver sem ejt el, te 
medve? Sebet sem ejt e testen? 

Medve csendesen felelte: 
– Ember, ez nem helyes cse- 

lekedet! Fegyverrel ellenem? Kell 
lelked? Ez esetben egyet tehetsz! 

Medve teste terpeszbe vetve. 
Fegyveres ember feje remegett. 
Egy medve vele ezt?! Eme he- 
lyzet fertelmes! De lelke kellett, 

megtette, mert mersze elszelelt. 
Ezzel e jelenet (melynek jele ‘kettes’) befejeztetett. 
Reggel (nem elseje, mert eltelt egy este): 
Fegyveres ember befele csevegett (de belseje ebbe egyes esetekben 

beleremegett): 
– Nejem este eledelt nem nyerve megvert, megsebzett. Kerekded fe- 

gyverem sem veszedelmes? Erre egy felelet lehet! Szedte-vette-teremtette, 
egy fegyvert veszek, melynek belseje egy egyveleg, melyben egyes vegy- 
elemek leledzenek. Egyes esetekben eme vegy-elemek megrepednek, 
csepp elemek elrepkednek, melyek sebet ejthetnek testeken. E fegyver 
ereje fergeteges: hegyeket repeszthet. Eme egyveleg egyes szerkezetek- 
ben kellemes meleget gerjeszthet. Egyes emberek (ezek egyes esetekben 
megsebzett fenyveseket, verebeket, egereket meg termeszeket mentenek 
meg) csevegnek egyszer-egyszer: “Nem szeretem eme egyveleget, mert 
nem helyes!” 

Eme ember elment e fenyvesbe, vele fegyvere, melyben eme vesze- 
delmes egyveleg helyezkedett el. 

Medve megjelent. 
Ember elvetette e fegyvert. Fegyver retteneteset reccsent. Hegy me- 

grepedt. Fenyves megfeketedett. 
De medve lelke nem szelelt el. Medve nem esett el. (Ez egy mese- 

medve esetleg?) 
Medve csendesen merengett: 
– Ember, ember! Neked nejed mellett lenne helyed, de te ezerszer 

felkeresel engem. Ez egy meredek eset. De feleletet leltem eme cselekedet- 
edre: te szereted kedves, meredt szervemet! 

Gohér Attila – Harangozó Katalin 
Megjegyzem/1: 
Eme rettenetes esetet eleven jellemekkel meglesheted (esetleg te 

lehetsz e fegyveres ember!) szeptember kezdete fele. Helye: Zemplen 
erdeje, merre kelepelve kerengesz. Gyere el, lesd meg! S szert teszel egy 
zengzetre, melyet e medve zengett, s melyet eme egyetemen rengetegen 
emlegetnek. S meglehet: esztendeje letelve te lehetsz e nemes medve! 

Megjegyzem /2: 
Eme kerekded remek nem 

egyenesen levezetett elegye e 
helyen esztendeje megjelent 
zengzetemnek! E-jelek eme nem 
egy mesterembere szeme nem 
esett „Medveveszedelmem”-re! 
De eme nem egy nemes elme 
feje belseje eme medveeseten 
merengett, e rettenettel per- 
lekedve nyelve megeredt, s 
nem elkedvetlenedve rengeteg 
e-t eregetett, nem sejtve: eme 
eset rengeteg e-vel megjelent, 
embereket elrettentve, medve 
ellen hergelve. S megesett: 
ketten meg ketten egyet tettek, 
eszperente eseteket teremtve, 
nem egyszerre, nem egybeesve 
egyetlen esetben sem, de lel- 
keket egyfele vezetve: ez szel- 
lememnek kedves tett! E nemes 
tettek: egyenesek, melyek nem 
metszenek, de egyfele menve, 
messze-messze egybeesnek! 
Lemezemre eme remeket belev- 
erve ezen merengtem: lehet-e: 
egy egyed, nem sejtve eme 
megesett tetteket s megjelent 
zengeteket, megereszt egy esz- 
perente medveesetet (esetleg 
verset!), mely ezeket keresztezve, 
egybe nem esve, de lelkekben 
egybezengve megjelenhet. Ez 
esetben elmerenghetsz eme 
remek nyelven! 
dgy 


