Sza-sza-szakestély

A tanár urak
Nem tartnak ma elıadást;
Ezért hát kezdjük
El az ivást.
Ref.:

Apolda küldött
Dohányt és tubákot nekünk,
Tömd meg pipád, és
Tartsál velünk!
Ref.:

Hol van a jókedv?
Sörben van duli-duli-haj!
Hol van a jókedv?
Sörben van haj!
Ref.:

Jól él Firma;
Alszik, mulat, dalol, s szeret,
Sopronból menni
Egy sem siet…
Ref.:

Nyeljünk hát vígan
Korsónkból, míg meg nem unjuk;
Talán majd késıbb
Abbahagyjuk…
Ref.:

A házasságban
Majd minden másképpen leszen,
De hogy én mossak,
Azt nem hiszem!
Ref.:

Sok jó tett Ceres
Az árpatermés Istene;
Méltó ı, hogy,
Isten éltesse!
Ref.:

Vigadjunk együtt
Addig, míg tart ez a cécó,
S hátra van még sok
"Vocem preco!"
Ref.:

1

Elnökválasztó

2. Nincs még nékünk Elnökünk...
3. Majd lesz nékünk Elnökünk...
4. Nem lesz nékünk Elnökünk...
5. Van már nékünk Elnökünk…

2

Dal az elnökhöz

3

A Praeses dala

4

Vendégköszöntı

5

Bányász Himnusz

6

Kohász Himnusz

7

Erdész himnusz

8

Közlek himnusz

A közlek-mérnök számára nincs határ,
A zőr-zavarból rendszert ı csinál.
Eszét dicsérik utak, s hálózatok,
Életre kelnek a falvak s városok.

A közlek-gépész derék s határozott
Érette száz gyár s ezer gép dohog
Szilaj erıket betör s munkára fog
Ahogy akarja a föld is úgy forog

Ref.:
Bár távol még a cél, hosszú az út, s nehéz,
Nem tarthat vissza semmi,
Szíved hajt, s te útra kélsz.
Míg társad kitartás, becsület s józan ész,
Nem lesz, ami megállíthat,
S te bizton célba érsz.

Ref.:
Bár távol még a cél, hosszú az út, s nehéz,
Nem tarthat vissza semmi,
Szíved hajt, s te útra kélsz.
Ha tested fáradt má,r s pihenni hív az éj,
Ne feledd, honnan indultál,
Várunk, hogy visszatérj

9

Építész Himnusz

10

General Poppenheimer

11

Az öreg diák dala

12

Ref. 2.:
Szép idı volt, jó idı volt,
Kár, hogy elmúlt. Jaj be kár!
Feleségünk majd lesz nékünk,
Aki számon kéri majd, hogy
||: Sopron, Sopron sáros Sopron
Te vagy az oka mindennek! :||
Ref. 3.:
Szép idı volt, jó idı volt,
Kár, hogy elmúlt. Jaj be kár!
Feleségünk majd lesz nékünk,
Aki számon kéri majd, hogy
||: Miskolc, Miskolc sáros Miskolc
Te vagy az oka mindennek! :||
Ref. 4.:
Szép idı volt, jó idı volt,
Kár, hogy elmúlt. Jaj be kár!
Feleségünk van már nékünk,
Aki számon kéri majd, hogy
||: Buda, Buda dombos Buda
Te vagy az oka mindennek! :||
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Fényesebb a napsugára

14

Hej kocsmáros!

2.

Ha gyenge sört iszol komám,
És józanul mész ágyba.
Hát elsárgulsz, mint ıszi lomb,
És lehullasz a sárba.
Még ma éjjel...

3.

Ha erıs sört iszol komám,
És részegen mész ágyba.
Hát úgy élsz, ahogy élned kell,
És nem éltél hiába.
Még ma éjjel...

4.

Ha szép lánnyal hálsz komám,
És elmondja anyjának,
Hát fogd be jól a szájadat,
És ne nézzél más lányra.
Még ma éjjel...
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Bányász, bányász

16

Közlekmérnök, mérnök a mi nevünk!
Földön, vízen, levegıben a helyünk!
HaBárba ha bemegyünk, sörváltóba nevezünk!
Ha berúgunk majd elesünk, ha elesünk majd felkelünk!
Akkor is csak közlekmérnök a nevünk!
Közlekmérnök, mérnök a mi nevünk!
Nem is ember, aki nem iszik velünk!
Gépészmérnök, mérnök a mi nevünk!
Fogaskerék jelzi, hol a mi helyünk!
HaBárba ha bemegyünk, sörrel bort nem keverünk!
Ha berúgunk majd elesünk, ha elesünk majd felkelünk!
Akkor is csak gépész lesz a mi nevünk!
Gépészmérnök, mérnök a mi nevünk!
Nem is ember, aki nem iszik velünk!
Építészmérnök a mi nevünk!
Rajzasztaltól elszakadni nem merünk!
GöDöRbe ha lemegyünk, asztal alá heverünk!
Ha berúgunk majd elesünk, ha elesünk majd felkelünk!
Akkor is csak építész lesz a nevünk!
Építészmérnök a mi nevünk!
Nem is ember, aki nem iszik velünk!

17

1848

Tiszán innen, Dunán túl,
Úgy futottunk, mint a nyúl.
Még az ágyú meg se szólt,
Meine Hose teli volt.
Én is ott volt…
Mikor ágyú eine szólt,
Meine gatya teli volt.
Mikor ágyú zweite szólt,
Alles gatya teli volt.
Én is ott volt…

18

Szép az ifjúság

Nyílik a rózsa, nyílik a szegfő
De elhervad mind a virágszál.
Oh, jaj, az ember sem örökéltő,
Elhervad İ is, és sírba száll...
Ezért azt mondom ám;
Ifjúság légy vidám!
Legszebb az ifjúkor, de múlik ám.
S ha egyszer elmúlott,
Vissza már nem hozod.
Legszebb az ifjúkor, de múlik ám.

19

Öntésznóta

A testek tehetetlenségén
Gondolkodott Newton sokat.
Ezt minden részeg ember tudja.
Nagy marha volt, hogy nem ivott
Elıbb rá jöhetett volna.
Ref.:

20

Geológus nóta

2.

Kimentünk a Bükk-fennsíkra dıléscsapást mérni.
Megkért engem egy balekina segítsek megmérni.
||: Mértünk mi ott össze-vissza, de annyi dılést, csapást,
Egész úton hazafelé lógott a kalapács. :||

3.

Kimentünk az UV dombra hamulúgot szőrni.
Megkért engem egy balekina segítsek megszőrni.
||: Szőrtünk mi ott össze-vissza de annyi lúgot, s levet,
csöpp kis száján három percig nem jött ki lehelet. :||

4.

Feljött hozzám egy balekina, feszült rajta nadrág.
Azt mondta, hogy nem látta még vörös tölgynek makkját.
||: Éppen elı vettem volna, de meggörnyedtem hétrét,
Becsípte a villámzár a fityma bıröm végét. :||

5.

Megkéne' már házasodni, de sok a balekina
Választani nem tudok én, mindegyik jó volna.
||: Háremet én nem tarthatok, csak egyet kalapálok,
Kalapácsom jól mőködik, nem fog rajta átok. :||
21

A pápa és a szultán

2.

De mégsem! ||: ó egy árva lény, :||
Lánycsókot nem kap ||:a szegény, :||
||: úgy alszik, mint egy murmutér,
Pápa sem lennék semmiért! :||

3.

A szultán cécók ||: embere, :||
Szép palota a ||:lakhelye, :||
||: Sok édes lányka van kezén,
Szultánként, jól helyt állnék én! :||

4.

De mégse! İ egy ||: vén falánk, :||
Betartja híven ||: a koránt, :||
||: Nem inna ı egy csöppnyi bort,
Szultán sem lennék semmi mód! :||
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5.

E két úr külön ||: gyönge báb, :||
Inkább maradok ||: hát diák, :||
||: De belemennék örömest,
Hogy mindkettı legyek vegyest.:||

6.

Szép lányok csókot ||: adjatok! :||
Török szultánná ||: tesz a csók. :||
||: Ti pedig fiúk töltsetek,
hogy kissé pápa is legyek! :||

7.

Ha ring a sok-sok ||: rózsaszál, :||
A szívbe szultán ||: vágya száll, :||
||: De ha lecsusszan egy-két pint,
Pápulnék én már mint a pinty… :||

8.

A bagoly mindig ||: tettre kész, :||
Korsóján tartja ||: a szemét, :||
||: Úgy issza sört, bort, pálinkát,
Hogy fel sem borzolja tollát. :||

9.

Én nem vetem meg ||: önmagam, :||
Az éjjel ismét ||: berúgtam, :||
||: Berúgtam én az ajtaját,
Kislány most nagy öröm vár rád! :||

10. Szép lányok ágyba ||: bújjatok, :||
Ma éjjel szultán||:tok vagyok, :||
||: De mire reggel a nap fölkel,
A pápa pincéjében lel! :||
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Pirzik-porzik

24

Azt mondják, hogy nem merek

25

Brennbergi nóta
Szóló1:

Brennbergbányai tőzoltók vigyázz!
Arccal az Perkovátz, seggel az Schmauzer felé!
Spritznit felcsinálni!
Három önkéntes tőzoltó föl!
Állj! Sok, sok fele vissza!
Nóta indulj! Ein, zwei, drei…

Szóló2:

Achtung! Achtung! Közérdekő közlemény!
Aki az spriczniben bumedlit tárol,
Köteles azt a tőznek kitörése elıtt
Fél órával eltávolítani!
Nóta indulj! Ein, zwei…

26

Egyszer voltam Pilisvörösváron,
Hollári, hollári hó.
Három vak sváb játszott egy getáron,
Hollári, hollári hó.
||: Az getárnak elszakadt a húrja,
Hollári, hollári ho-ho-ho-ho.
Három vak sváb szemét majd kiszúrta (bökte),
hollári, hollári ho-ho-ho-ho. :||
Brennbergbányán kinyitom az tsárda,
Hollári, hollári hó.
Kitőzöm az nemzeti kokárda,
Hollári, hollári hó.
Az ki nem tudsz jól magyarul beszélni,
Hollári, hollári ho-ho-ho-ho.
Annak nem lesz ide be gyere be,
Hollári, hollári ho-ho-ho-ho.
Az ki nem tud ungarisch sprecholni,
Hollári, hollári ho-ho-ho-ho.
Azt ki fogjuk hozentrogerolni,
Hollári, hollári ho-ho-ho!
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Bumfalva

A Riska lába közt van egy kebel,
amit az tej végett rángatni kell.
||: Hollári, hollári hollári hó. :||

Van nékem barátom Grósz Tivadar,
Övé az Budapest’ svábzenekar.
İ fújja tüdıvel az nagydobot
Bumm-sztatta, bumm-sztatta, bummsztatta bumm
||: Hollári, hollári hollári hó. :||

Vasárnap a Riska nem ad tejet,
egész nap azt bıgi munkaszünet.
||: Hollári, hollári hollári hó. :||

Bumfalva, Bumfalva, dort wohne ich,
Ott gyártjuk a tejet Riska und ich.
Az Riska lába közt dort ist gross Brust,
Amit az tej végett zupfolni musst.
||: Hollári, hollári hollári hó. :||

Mivel az tisztaság egy fı erény,
A tejet a kútnál megmosom én.
||: Hollári, hollári hollári hó. :||
Adtam a Trézsinek egy szerenád,
Mondtam, hogy Trézsi én bukom terád.
Sötét volt nem láttam megbotlottam,
S Trézsi helyett az orromra buktam.
||: Hollári, hollári hollári hó. :||
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Az Erdésznek jól megy dolga

Akkor lenne szép az erdı,
Ha lány lenne a kerülı.
Megkerülném én az erdıt,
Megölelném a kerülıt.
Ref.

Szép Sopronnak városában
Az a szokása a lánynak
Maga mondja a legé,
„Csináljál fel menyecskének!”
Ref.

Akkor lenne szép a boglya,
Ha lány lenne a rakója.
Megkerülném én a boglyát,
Rádönteném a rakóját.
Ref.

Ha az erdész megöregszik,
Hasra fekszik, úgy melegszik.
Szeme sárgul, töke lágyul,
Így múlik ki a világbul.
Ref.

Akkor lenne szép a város,
Ha lány lenne a kocsmáros.
Megkerülném én a várost,
Megölelném a kocsmárost.
Ref.

Ha az asszony megöregszik,
Hasra fekszik, úgy melegszik.
Melle lágyul, lika tágul,
Így múlik ki a világbul.
Ref.

Ott lenn délen, Baranyában
Az a szokása a lánynak;
Maga mondja a legénynek,
„Szoríjjál a kerítésnek!”
Ref.
29

Boldogtalan az az anya

Boldogtalan az az anya;
Kinek vaskohász a fia,
Mert nem tudja; mely percébe’
Esik Martin-kemencébe.
Boldogtalan az az anya;
Kinek fémkohász a fia,
Mert nem tudja; mely órába’
Esik ólomkólikába’.
Boldogtalan az az anya,
Kinek erdész lett a fia,
Mert nem tudja, melyik éjjel
Tépik a farkasok széjjel.
Boldogtalan az az anya,
Kinek közlekes a fia,
Mert nem tudja, mely’ reggelre
Lel rá az Aranykerékre.
(Lassan ünnepélyesen!)

Jaj, de boldog az az anya,
Kinek építész a fia,
Mert jól tudja, mely órába’,
Vág a sniccer az ujjába.
30

Mit kezdjek én szegény tatár

Üres lett már szekrényem is
Nincs másom, csak egy ingem.
A zálogházba vándorolt a
Fogasról is minden.
Egy vén kabátom még akad,
De bánatában elszakadt.
O jerum jerum, jerum,
O quae mutatio rerum.

Szobámba’ sincs már semmisem,
Üresség ásít ottan.
Csak régi rozsdás fringiám
Bámul reám unottan.
E csorba fegyvert felkötöm,
Az ellen hátán eltöröm.
O jerum jerum, jerum,
O quae mutatio rerum.

Többé haza sem mehetek,
Hisz onnét kitagadtak;
Mióta a korhelykedés
Doktorává avattak.
Kártya, meg tánc volt elemem.
És tönkre tették életem.
O jerum jerum, jerum,
O quae mutatio rerum.

Tán legjobb lesz ha elmegyek
Vitéznek a csatába.
Ott nem lesz gond, és nem lesz bú,
S nem élek pénzhiányba’.
Egy jó golyó ha eltalál,
Vígan köszöntlek szép halál...
O jerum jerum, jerum,
O quae mutatio rerum.
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Ergo bibamus!

Itt látom a kedvesem itt halad el
Oly angyali - Ergo bibamus!
Jaj szólani kellene; mért szalad el?
Most mit tegyek - Ergo bibamus!
Ha csókokat int az a szép ajakú,
Vagy hőtlenül elhagy, hogy öljön a bú,
A szív belesajdul, de nem szomorú;
||: Van még vigasz - Ergo bibamus!:||

32

Mit kellene szólni, mi szép s mi nemes?
Úgy vélem csak - Ergo bibamus!
Azt gondolom én, hogy szív szava ez,
Dalold velünk - Ergo bibamus!
Ez gyújtja ki szívünk, a rézangyalát!
Ez újra kicsalja a nap sugarát!
Hej! Cimbora tölts! Tele töltsd a kupát;
||: S hadd zengjen az - Ergo bibamus!:||
Ha rámtör a vég, ha a lét elenyész,
Hej cimbora - Ergo bibamus!
Üres csobolyóval a búcsú nehéz,
Hát tölts bele - Ergo bibamus!
A test hamu lesz, de a lelkem az él!
A gyászra is írt ad a jó bikavér,
Csak csengj kupa, válhat-e vízre a vér?
||: Óh cimbora - Ergo bibamus!:||
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Már minálunk babám…

Már minálunk babám, már minálunk babám,
Az jött a szokásba'.
Kéthetente GöDöR, kéthetente GöDöR,
A Bercsényi aljába'.
Lemegy a legény a bárba, a bárnak a közepébe
Oszt' kikéri a vödröt, lehúzza a fröccsöt!
Vivat Praeses!
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Aki bányász akar lenni

Meginnám a, meginnám a,
Meginnám a vörösbort a kupából.
Kár volna még. kár volna még,
Kár volna még kimúlni a világból!
||: Kár volna még meghalni,
Galambom, Fiatal az anyós itt hagyni.
A miskolci dimbes-dombos,
Nyakig(/tökig) sáros temetıbe kimenni.:||
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A korhely halála

Nyugodjatok meg! Kihőlt testem
Egy hordóba tegyétek át;
Orvosság helyett - ha elestem -,
Ragadjatok föl telt pohárt!
Sírt ássatok pincében, kérlek,
Ahol belém folyt annyi lé.
||: Fejem a csap alá tegyétek
A lábamat a fal felé. :||

Koporsóm ha kísérni vágytok,
Kövessen minden hő balek
Csakis a harangszót hagyjátok,
Inkább koccintni kezdjetek;
S véssétek ezt sírkövemre:
“Született, élt és jól ivott,
||: Most itt feküszik megpihenve,
Hol korhely élete lefolyt.” :||
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Szıke deszkaszál

A gyors gyalu csak jár - röpül, a sok göcs elsimul,
És göndörödve száll a forgács, fürtje földre hull.
Csak vések én, csak fúrok én, míg minden egybe áll,
És rám kacag, mint szép leány, szıke deszkaszál.
||: Hajhó, hajhó a szıke deszkaszál. :||
Haj szép leány a fás leány! lám én is/sem az vagyok
Halk nóta csendül ablakomból, súgom: itt vagyok ...
És édes álom kél szívemben, míg a nóta száll:
Hogy lenge bölcsı lesz a huncut szıke deszkaszál...
||: Hajhó, hajhó a szıke deszkaszál. :||
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Gaudeamus

Szóló:

Felvonul egy víg sereg, mind fıiskolások.
Kar a karban bányászok, erdészek s kohászok.
Pelyhes arcú ifjú had, karcsú gyertyaszálak,
Arcuk üde vérpiros; erıteljes vállak:

Kar:

||: Vivat Academia!
Vivat Professores! :||
Vivat membrum quodlibet,
Vivat membra quaelibet!
||: Semper sint in flore! :||
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Szómagyarázat
Balek: együgyő, hiszékeny. Elsıs, de a keresztelésen túlesett diák.
Egyébként „zöldfülő, poros hasú, ész és értelem nélküli véglény”.
Sosem fog megállni a saját lábán.
Cantus praeses: (latin) nótabíró, a szakestek és más rendezvények
fontos szereplıje.
Contra punkt: ellenpont. A Praeses szavait fennen visszhangozza,
esetleg elferdíti, felhívja figyelmét a házirend ellen vétıkre.
Eks: (latin–német) a szakest elnökét illetı vezényszó. Elhangzása
után mindenki köteles az italát maradék nélkül elfogyasztani.
Etalonrészeg: a szakestély italosságának fokmérıje.
Firma: (olasz–német) kétes hírő cég, vállalat. (Latin) Szilárd.
Esetünkben harmadéves, vagy idısebb diák. Szorgalmas, bölcs,
jóindulatú, mértéktartó, barátságos, és közben isteni fényben
tündököl. Majdnem mindegyik zseni.
Fuchsmajor: balekcsısz. A balekság segítıje és regulázója.
Habeas, non habeas: a Praeses e szavakkal adja, illetve nem adja
meg a felszólalni kívánóknak a jogot a szóláshoz.
Konzekvencia: szakestélyen az elnök hibáit látványosan levonja.
Major Domus: háznagy. A szakestélyek és rendezvények
elıkészítıje.
Praeses: (latin) elnök. A szakestélyek elsı embere (primus inter
pares), legfıbb tisztviselıje.
Szakestély: középkori céhszokásokból alakult ki. A diákság víg
mulatozása kötött keretek között.
Valétálás: (latin) a végzıs diákok búcsúja, ballagása.
Vocem preco: (latin) „szót kérek” a szakestély résztvevıi e
szavakkal jelentkeztek szólásra.
Megszólítás:
Mélyen tisztelt… balekkeresztelı / Firmaköszöntı / Szalagtőzı /
Győrőavató …Szakestély, magas Praesidium, legmagasabb
Praeses!
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