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a 2 nács illetékes szervein pulik.
Mik az elképzeléseitek , az egyetemen betöltött szerepetekről, különös tekintettel az uj tipusu alapszervezetekkel való kapcsolatra?
-Az kellene, hogy a r i alapszervezetünk ált^.1 szervezett programok
amolyan közvetitő láncszemekké válj nak. Ugyanakkor nagy haladás lenne, ha a többi alapszerv;zet is megkeresne bennünket ötleteivel. Fő
...aéiunk . a;,hogy a kevés lehetőség közül is mindenki találjon kedvre
valót, mert gyakran i ég ezeket seri tudjuk kihasználni. Szeretnénk különösen az első-másod évesekkel mcgisrlertetni ._unkánkat, terveinket,
és várjuk a hasonló érdeklődésüek csatlakozását.
-Köszönöm a ',eszél etéstl
'

Ké szit ot t e: Lrnvrity Andrea
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A L~~ BD.`~ RUGOLOGI ~~ 2.Lr~PV?~ T,~ SE
/ szemelvények .a 2030-ban megjelenő e ~ yetvrii je ;;yzetbőlÍ
A futttill világhatalom. viasztalan fenekedének őellene kanyhagőzagyu háziasszonyok és füzfánfüttyölő poéták, mert az idők'végezetéig
hóditni fo::; és uralkodni a . tereutett lelkes állatok felett. Ámen
Vegyük iéldLnak az esetet, mely oly' üdvös befolyást gyakorolt az
világ alapottyara. I':_a mar csak a nagy öregek mint e sorok szorgos
rovéja is/ emlékeznek a históriai ködbe fuló régi napokra.
Az 1982-ik évben rut pörsenés éktelepit& . _el a Föld arculatjának
alfelét.. E p örsenés neve ztet'k pediglen Falkland-.I alvin-válságnak.
Na g y buzgalommal lövöldöz nek itten ogyriásra részint golyóbisokkal,
részint rakettákkal szeplős áng lusok és szeaőtelen argentinusok.
A szeplősök riár igen szorensgRták a szeplőtelen vitézeket, dejszen
könnyen tehették, mert az ármányos ár_ierikánusok által arák nékik az
rö sülő tereket. / Hogy mire volt használatos ezen röppenő muzulmán?
Dej szon mindhiába agyaskodok, nerc birhatok visszagondolni./ Elég az
hozzá, hogy az ánglusok irták Y_:ár a szigetek székes fővárosát, Port
Stanley Matthews-t. Ámde az árgentinusok meg.:iakacsolták ria ;ukat:
az utols hüvelyi; kitartunk - mondák, ar_ii igen nagy mondás vala az
azévi borsé- és babtermést tekintve. De a nagy fogadkozás biz' csak
addig tart -Jtt, nin:, a harcosok hirül nem vevék, hogy szerelmetes fut. ballistáik leveretének egynémely szakállas belgák által.
Vallon, kiért tevék ezt velünk? - panaszolkodánnk. A honszeretet
1ángj kialvőban volt, a harc fiai elébb csak füstölö g ni kezdének,
:,aj d a - Rosseb háboruzik azokért - felkiáltással kapituláltak, flin ~tái.ka.t és álgyuikat az ellen lábai elé tevén le.

Szó esvén már a futball geopolitikai szerepéről, joggal kérdezhetendi az ifju olvasó, valjon mit takargat a labdarugoló;ia nevezet,
ez a furcsa terminus technicus? Első tagja egy magyar összetett szó:
labd-i.ru`o, azaz: külön erre a cá4.ra készült gönbölyü tárgyat /labda/
lábával illető /ru go/ szegély. A második ta , , ban pediglen a j ől ismert
"logosz" szó rejtezik.
mivel fo g lalkozik ezen uj disciplina? adná uagát a válasz:
labdaruással. De hát mi is az a labdarugós? Az igazi tudós elve me- '
revon elhatárolja magát azon áltudományos, aagyaskodó .pőcsikek terjesztette nézetektől,, ,ruolyek szerint a futball sport, játék, mulattató
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időtöltés volna. Ezen vélekedések ma.-:;ass tudomány itoloszeke
előtt a porb:-., leomolnak.
1 ~'~ daru ~~~ ás 1Lnye ~ c: szerint az
,
, :int ilyen
essenti ~~ -j . :;s
ó
a l.o =;a,:a,sabb rendü 1.1tiuró szet ,
funhció j a szerint l ed i" len pót/Lásd az
;.~
kávé, ~ ,taa, bazr,
,
1 ~ a~~rat
"' "
L seLItLtd.or_lányok:
l a bd -lru:ológiána•'_- minden létező
disciplina, segédtudományául szolKivételt csupán a philosophia.
,:pez, amely a labda.ruolo"i a kik~
futófiuja. Minden philisophiai k6rdésbe torkollik ős vica versa.
A substattion. ~-dis labdaru ~ ol:~~ ia :
Annyi t érsz, ahogy futballozól. Em?aort-ársaid mogisraeróse fölötte nehéz
fel adat. , Számos metódus van forgalomban e tárgykörben, de közölök
caakcsu2án egy csalhatatlan akad. Melynek al^.pe_i.vc igy hangzik:
Rugj aa labciáb . .a ős rl1e,_,r_iondo::: ki vagy! Az emberek a fuball r.ezején éppu;:y viselkednek,raint az élet mezején. Es ez ner_i qua1itativ /binősó, - if
vagy ;)riLi-•
k:;rdés. Y.indeneset.re lehetséges intelligons luftot
tiv ösztönállat módján sza_;g -Itni a hálót.
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/" l.abdaru isztika ,'
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pátkávé
futballisztika /

",pótnapa
bazár
/ futballológia / / labdarugonómia

Ai emberek közötti discrepantiv elkülöni •esnek legbiztosabb módja
a posztonkénti. Példának okáért férjhezmen hajadonok Óvakodjanak a balszó1 ő tipusu férfiaktól. Ezek valamennyien s%i<.l.otett házas á; szédel,
,i ,
j
a középső
- - középnői nem^vonatkozásábanz
ok s szeleverdi szivtiprók. A nol
óvakodjanak,
pályás a le -_,veszedelziesobb; az un. uj köré Csavarós,
posztok erősen elmosódóban vannak.
nőknél
pert
A szé>mcsters ó g ek közül a futball a literatur hoz fekszik a leg1_zözcl_óbigy;. Gondoljunk csak a n zőtéri folklore-nak olyan vyönz;ysze_ióre,
mint eme kis szössze . let :
NÖt forintért vettem vajat,
Bene Feri hol a .ajad, "
Kit no yiyii,,önne le e szerény k j t sorban fejét felütő költői hév?
A v(1Z01 : mé ű sz cr é e it ség vel r t1. a posztonkénti módszerrel könnyadén,össze lli,ható a 'm g ar 1. PC L1*T 22,TURA /PCL/ kezdő ti...zene gyyel.
A kapuban: Kosztol71nyi Dezső. Kiváló reflexekkel bíró kapus, bár kissé
komolytalanul veszi a játékot. Nehezen lelkesül Ne:
A joIb ,sekk: Kassák Lajos. Felfutó hátvéd, a szélsők le sor: birják
_Zugukról. Igazi sziveuber.
A li bero : .üst Lilán. ILinte`,y," piedesztár51 szemléli a jtÉkot 1 . Bár moz._;áóa öre uras, ha közbe kell avatkoznia, a helyén van, Hires blazirt,
40-50 m-es kora sz tl abdáiról .
D állós: 3orzsenyi Dániel. Bár darabosnak látszik, korántsem az. Oly
k .aóny, hogy az ellenfél 10-15 :.: sugaru körben elkerüli. Bombaszabadru á ai. félelmetesek.
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Balhátvéd: Pilinszky János. 0 a megkerülhetetlen.
Jobboldali középpályás: Babits Mihály. Rafinált eleganciával,mindazonáltal simán futballozik. Legfő hibája, hogy a csapatban mindig idegen
marad. Vigyázat, sérülékeny futballista!
Középső középpályás: Krudy Gyula. Altala érezhetővé, ízlelhetővé válik,
a középpályás sor. Az aildalitó mérkőzéseken játszik a legjobban.
Baloldali középpályás: Szentkuthy Miklós. Mindig felteszik a kérdést:
hogyan lehet birni az extravaganciát erőnléttel.
A jobbszélső személye kérdéses, várjuk kedves olvasóink, a szurkolók ja.
vaslatait!
A középcsatár.: Petőfi Sándor. / a Petőfi /:: Költőien rohan végig a tizenhatosig, de ott általában 'szerelik.
A balsaélen: Karinthy Frigyes. Széditő balszélső, de állandóan kiállitják.
Azzal véteti magát észre, hogy a férkőzéseket csak bricsesznadrágban
hajlandő végigjátszani. Na g yon szomoru: fiu.
Bibliográfia •
- Nyálasi Janos: Ferencvárosi parnasszus
Dra,; an Udarac: Kapufadöngetők
Giacomo Calcio: A félhőfejesek . csapadék1zépző hatásáról
Üllői Drucker Albert: A legkisebb- fiu-komplexus a magyar futballban.
- Alfred Beck: A térdszalag szakitószilárdsd i együtthatója
Hans Joachim Stürmer: Adalékok a kifli elméletéhez
Patrtzia Soccer: A magánvaló kötény transzcendenciába fordulása
/1966--7o/
.
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Bóra Zsolt

HIREK:
Pécsett, 1982 okt. 1.-3.-ig tartották meg a KISZ KB által szervezett
egyetemközi diáktalálkozét., A téma a felsőoktatás reformja volt
Következő szánunk hirt ad a tanácskozás lefolyásáról. A kiadott vita. anyagot ás a kia- flott "Elvárásaink"
c. dokumentumot szintén e siómban,
vagy az Információs alapszervezet
faliuj ságán olvashatjátok majd.
Szeptember 24-én az Információs
alapszervezet szervezésében rendhagyó akcióra került , sor. A 3o diák
a Dóu-, téri pantheon szobrait tisztitotta le, Ötleteket is adhat ez
a kezdeményezés...:
Fi yelem; !• Októbbr végén. később meghatározott időben és helyen a Zoborvidék népi kulturá j áról tart: előadóst Moral István, Di avatités,
helyben gyüjtött népzene ; mellett
élőben is hallhattok._ népdalokat ,
dudakisérettel.
.
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