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GYÓGYSZERÉSZ

CSATAKIÁLTÁS

Gyógyszerészek mi vagyunk,
Keverünk és kavarunk,
Cián, hasis egyre megy,
Holnap nem jön a beteg,
Gyere hozzánk Postinoré,
S nem lesz neked gyereked!
Rigolyás a feleséged?
Vagy az anyós rehernyás?
Kettő doboz Elenium,
S megszűnik a zaklatás!
Fordulj hozzánk bizalommal,
Patikusok mi vagyunk,
Tiszta szeszt és gumi óvszert
Recept nélkül is adunk!
Rá-rá-hajrá!

a receptet?

GYÓGYSZERÉSZ INDULÓ
Mikor a gyógyszerészregiment kivonul,
A világ kivirul, minden lány szíve kigyúl.
Mikor a gyógyszerészregiment sorbaáll,
Még a főorvos Ls szalutál.
Ha végigmegy a városon a gyógyszerészsereg,
Ott megáll a forgalom, csak őt nézik meg.
Odafönn a Jóisten is mosolyog, nevet,
Hisz ő teremtett jókedvében gyógyszerészeket.

Mese a morfinista patkányról
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GLOBULUS PRIMUS
(Glob, prim.)

I. csoport

AZONOSSÁGI

VIZSGALAT

A készítmény csak önmagával azonos, minden mástól különbözik.

Bojtor Edit

/ V"'

Csiki Csaba

Dombóvári Éva

Földesi Edit

Hornyák Judit

Horváth Ágnes

Horváth Zsuzsa

Károly Rita

Langó Julianna

í |

Hevér Gyöngyi

«

"

ál

Huszár Rózsa

Kamuti Gyöngyi
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Monostori
Ildikó

Musztafa
Szulimán

Rezner Károly

Steiber Anita

Németh Krisztin
Kornélia

Theisz Gyöngyi

Zoboki Rita

MINŐSÉGI

KVALITATÍV

Papp Éva

Zsíros Ágnes

VIZSGÁLAT

Bojtor Edit:

Csiki Csaba:

Szeret kicsit lustálkodni,
P á r órára nem bejárni,
Mégis mindig szalad, rohan,
Mások dolgát végzi gyakran.

Előadás, gyakorlat egyre megy,
Ha más program is kecsegtet.
Máris szalad, f u t , sőt rohan,
S ha katal van? hát katal v a n !
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Dombóvári Éva:

Hevér Gyöngyi:

Füstfelhőkbe burkolózva
Örökségként kaptuk.
Jókedélye terméseit
Naponta aratjuk.

Gyöngyike Pista szeme világa,
Csoportunknak elkelt virága.
A boldog menyecskeségre,
Kívánjuk, teljesüljön reménye!

Földesi Edit:
Debrecenből jött ő, szőkesége feltűnő,
Nyomában pénz csörög,
A csoport gazdaságában ez nem közömbös.
Pajkos, cserfes, kacagtató,
Minden, mi tőle hallható.

Hornyák Judit:

Horváth Zsuzsi:

Mindegy, előadás vagy gyakorlat,
Gondolatban rég otthon van,
És ha végre jő a péntek,
Viszi a busz haza szépen.

Csoportunkat négy éve vezeti,
Mégis mindenki szereti,
Halkan beszél, csendben nógat,
De ez nem zavarja csoportunkat.

Horváth Agi:

Huszár Rózsa:

Ágnes hosszú hajzuhataga
A férfiszíveket rabul tartja,
És mégis csak Guszti simogatja,
Mert Ágnes viszont neki a rabja.

Jugóból jött e leányzó,
Mindenkinek imponáló,
Kedves, szelíd, nagy dohányos,
Mindenkihez barátságos.

Kamuti Gyöngyi:
Patikusok gyöngyszeme lesz,
Ha elvégzi az egyetemet.
Szaktudása igen magas,
Miért? mert pontos, precíz és szorgalmas.

Károly Rita:

Langó Juci:

Az örök kételkedő,
Semmiben sem bízik ő.
Igen nagy a szorgalma,
Indexben a hatalma.

Bár az élet nemcsak vidám,
Mégis mindig nevet ez a lány.
Jobb, ha te is utánozod,
Elszáll minden gondod, bajod.

Musztafa Szulimán:
Musztafa Szulimán kocsijára száll a hála,
Lányok bálványa a badis válla,
Mégsincs sikerük sokáig nála,
Török, ezért többnejűség az álma.

Németh K. Kornélia:
Csoportunk első menyasszonya,
Szíve Eger felé húzza, vonzza.
Szép város Szeged, de neki még szebb Eger,
Szívének ott lesz szép teher.

Monostori Ildikó:

Szabó Géza:

KISZ-munka vagy tanulás?
Nem könnyű a választás.
Ha nehéz a döntés: előre? hátra?
Fordulj Monoshoz bátran!

Bármennyire igyekszik,
Néha késve érkezik.
Indoka kézenfekvő,
Mindig megfelel — ő.

Papp Éva:

Theisz Gyöngyi:

Gyakorlaton mindig ügyeskedik.
Ideges, ha mások lassan keverik,
Rohanna máris gyorsan haza,
Mert jobb a koliban, a program laza.

Karunk tanulmányi felelőse,
Mindenkinek áldott segítője,
A technológia aktív művelője,
E tudománynak jeles ismerője.

Rezner Károly

Zoboki Rita:

Csabinak az ellentéte,
Mégse választható el tőle.
Mindenhova együtt járnak,
(Kivéve az előadásokat).

Rabul ejtették a művészetek,
A szép szellemi élvezetek.
Bújja a műsorfüzeteket,
Szívesebben, mint a jegyzeteket.

Steiber Anita:

Zsíros Ágnes

Mindig csinos, mindig fess,
Tudja, hogy ha disco lesz,
Ilyenkor szemet, szájat, körmöt fest,
Tanuláshoz ritkán rest.

Rózsikánknak barátnője,
Sziámi ikrek kísérője,
Elválaszthatatlanok egymástól,
Mint a paplan az ágytól.
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ÖSSZETÉTEL
22 fő (?) — komponens, melyek százalékos megoszlása: 18% fiú, 82% lány.
4,5% csoportvezetőt, 4,5% csoportpatrónust, 22,7% vezetőségi tagot, 68,3%
egyebet tartalmaz.
FIZIKAI

SAJÁTSÁGOK

Molekulasúly: 1317 kg
Átlagtömeg: 59,86 kg
Legnagyobb eltérés: — 14,86 kg
+ 25,14 kg
Lineáris kiterjedés: 1,53—1,82 m között félúton
Jellemzők: rostálással (vizsgákon való átjutás — Ph. Hg. VI. szerint nem hivatalos procedúra) megállapítható, hogy a rendszer heterodiszperz, bár statisztikailag homogén.
Színe: fehér (vizsga előtt), néha jellemző az ideiglenes sárga foltok megjelenése.
Jelentkezhetnek hajnalpírra emlékeztető árnyalatok is (vizsga után, bizonyos
véralkoholszint mellett).
Szaga: Rexona, zöldalma, fa, gyöngyvirág stb. illatú lehet, tehát bármilyen.
Ize: nem ismeretes (ennek megállapítására szolgáló organoleptikus vizsgálatra
nerc került sor).
Illékonyság: —273 Celsius-fokon is elillannak egyes komponensek az Eötvös utca
környékéről is, gyakorlatok környezetében tartva viszont az illékonysági hajlam = 0.
Térfogat: az illékonysággal fordítottan arányos, ennek megfelelően változó.
Hőmérséklet: általában normális, de különböző allergizáló tényezők (KlSZ-munka, mg. munka, demonstráció stb.) hatására egyes komponenseknél magasra
szökik, „láz" alakul ki, ami nem egyenlő a pozitív munkalázzal.
Nyomás: abszolút értékben mindig igyekszik megközelíteni az ellennyomást.
Fajsúly: mintavétel idejétől és helyétől függően változó.
MINŐSÉGI

KVANTITATÍV

VIZSGÁLAT

A meghatározás igencsak eszköz-, pénz- és időigényes, viszont kiváló az érzékenysége és pontossága. Igen nagy méretű analitikai mérlegen lemérjük a molekulatömegnek megfelelő kg-ot. Zárt edénybe (tanterem vagy más oktatási helyiség) helyezzük. Megpróbáljuk elegyíteni különböző „tan" szóval jellemzett
anyagokkal, könyvekkel, ismeretekkel. A meghatározást legalább négy éven keresztül folytatjuk, majd az edényben található szilárd maradékot szűrés és állandó tömegig történő szárítás után visszamérjük, és ha sem súlycsökkenést, sem
súlynövekedést nem tapasztalunk, akkor megállapítható, hogy az egyes csoporttal azonos minőségű és összetételű készítménnyel állunk szemben.
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TÁJÉKOZTATÓ

GYORSVIZSGÁLAT

Elegyítjük a készítményt 82% fiút és 18% lányt tartalmazó antikészítménnyel.
A reakciót figyelve a készítmény csaknem teljes rezisztenciáról tesz tanúságot.
Kis eltérés (9% menyasszony) gyakorlatilag elhanyagolható, illetve megengedhető a vizsgálatban. Jellemző még, hogy a készítmény házasságra vizsgálva:
abszolút negatív.
ELTARTÁS
Különböző irritáló tényezőktől (oktatók, előadások, KISZ, demonstrációk, gyakorlatok stb.) mentes helyen, 25 Celsius-fok hőmérsékleten gyakorlatilag korlátlan ideig eltartható. (Néha célszerű portalanítani.)
INKOMPATIBILITÁS
Lásd: irritáló tényezők.
ADAGOLÁS
Teljesen veszélytelen, így bármilyen mennyiségben adható bárkinek.
FIGYELMEZTETÉS
Patikusként ne nagyon alkalmazzuk, mert meghal a beteg!

L8

G L O B U L U S SECUNDUS
(Glob, sec.)

II. csoport

Bárányi
Franciska

Bartha Árpád

Bódis Ottilia

Bugyi András

Csepregi
Gyöngyi

Dohanics Irén

Gergely Agnes

György Éva

^lÉHIÜ'

Halmai Ildikó

Hézső Viktória

Kovács Éva

Kovács
Györgyi
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Jakab Ildikó

Nyegre
Julianna

Lacsán Péter

Öcsai Gábor

Tukarcsi
László

MINŐSÉGI

KVALITATÍV

Losoncz
Ildikó

Nagy Irén

Ruzsinszki
Ibolya

Szloboda
Valéria

Wéber Erzsébet

VIZSGALAT

Bárányi Franciska:
Sokszor gyakorol Francink önkritikát,
De mindig csúnyábbnak ítéli önmagát.
Pedig hidd el (nem hízelgésképpen),
J ó vagy, Gábornak is ez tetszik éppen!
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Bartha Árpád:
Sok jó tulajdonság mellett becsület is
jellemzi Árpit,
Gyógykém-gyakorlaton mindig elvégzi az
azonosságit!
Bódis Ottilia:
Milyen volt szőkesége, nem tudom már,
De a discoban mindig ő volt a sztár.
Bugyi András:
Ha csoportbulinkra szendvicset készítünk,
A mennyiséget az ő gyomrához kell mérnünk.
Ha van ebédjegyed, add csak oda bátran neki,
Nem kell félned attól, hogy rossznéven veszi.
Csepregi Gyöngyi:
Hisz ő én vagyok, mit is mondhatnék róla,
Mások szerint szerényebb, mint az ibolya.
Dohanics Irén:
Ha úgy érzed, titrálásod hibás,
Kérdezd Igit, mennyi is a fogyás?!
Gergely Ágnes:
Ö az, aki tökéletesen utánozza Kabost,
Tőle még az ibolyát is fokhagymával kapod.
György Éva:
Arcán mindig bájos mosoly,
Vizsgán ez is segít olykor.
Halmai Ildikó:
Minden szöveget úgy darál Ildi,
Hogy a hallgatóság őt alig érti.
Hadarásának mégis van egy előnye:
A vizsgán is előjön e betegsége.
Hézső Viktória:
Angolul perfekt beszél,
Mosolya hat másikkal felér.
Kovács Éva:
Az évfolyamot két éve vezeti,
Tőlünk jobban csak a süteményt szereti.
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Kovács Györgyi:
Hűtlen lett, elpártolt tőlünk Pestre,
Irigységünk oka: egy jogászgyerek nőül vette.
Jakab Ildikó:
A tanulógépet biztos róla mintázták,
A sok gond sem szánt rajta barázdát.
Lacsán Péter:
Péter az úszásnak nagyon jó barátja,
Bár a vizet kissé nedvesnek találja.
Losoncz Ildikó:
Már szünet előtt mozdulnak zsebében a cigik,
Hogy nem nagy bagós, azt kevesen hiszik.
Jó tanuló, barátságos, kedves,
S mint vőlegénye, ő is oly beszédes.
Nagy Irén:
Inci ő a másik siló, szereti a hasát nagyon.
Előadás, angol óra, nem veszi ő fontolóra.
Nyegre Julianna:
A bürettákat alacsonyabbra kéne szabni,
Hogy ne kelljen neki székre állva ágaskodni.
Öcsai Gábor:
Sándorfalvi szép legény,
Nálunk csak ő vőlegény.
Ruzsinszki Ibolya:
Ibkó a Szemi stúdióban kavar-kever,
Előadásról is gyakran haza kavar.
Ez minket gyakran bizony lever,
Ám szalagjai vigasztalnak hamar.
Szloboda Valéria:
Vali a csoportunk oszlopos jugoszláv tagja,
Ki az órarendjét már négy éve saját ízléséhez szabja.
Tukarcsi László:
Hogy üres kazettáddal gond ne legyen,
Gondoskodik erről a Walki-talki man.
Wéber Erzsébet:
Bájos mosoly, friss frizura,
Ö ezt mind egyedül csinálja?

Klivényiné (csoportpatrónus):
Patrónusunk, védőszentünk,
Mindent megtesz miértünk.
Kirándulás, csoportbuli,
Sosem lehet őt kihagyni!

ÁLTALÁNOS

RÉSZ

A hallgatók csak addig tarthatók készletben, amig a Nagy könyv általános és
az egyes cikkelyekben leírt követelményeinek megfelelnek. Egyes hallgatók szabályszerű eltartás során is változást szenvednek, ezért eltarthatóságuk határidőhöz kötött. A határidő letelte után ezeket a hallgatókat megsemmisítjük és
a készletet megújítjuk. A határidőhöz nem kötött hallgatók eltartási ideje 4,5 év.
Hacsak a cikkelyekben más utasítás nincs, a készletet félévenként teljes
vizsgálattal ellenőrizzük és ennek eredményétől függően ú j í t j u k meg a készletet, vagy eltarthatósági idejét újabb egy évre meghosszabbítjuk.
A HALLGATÓK

ELTARTÁSA

A hallgatókat általában száraz helyiségben tartjuk, amennyiben egyéb előírás
nincs, a hőmérséklet 15—25 Celsius-fok között legyen. A hallgatókat a tulajdonságaiknak megfelelően olyan lezárt helyiségben tartjuk — hogy tudás ne férjen
hozzájuk —, melynek anyaga a hallgatóra nézve közömbös és annak minőségében változást nem okoz.
Egyesek légmentesen lezárva, fénytől védve, más hallgatók méregszekrényben tartandók.
A HALLGATÓK

VIZSGÁLATA

Célja: az anyagnak megfelelő vizsgálati módszerekkel történő azonosítása és
minőségének megállapítása. A hallgatók minősítése szempontjából mindenekelőtt az egyes cikkelyekben a „sajátságok" címszó alatt közölt leírást kell figyelembe venni. Ebből a szempontból igen fontos a különböző szennyezések kimutatását szolgáló minőségi kvalitatív vizsgálat. A szennyező anyagok egy része a
gyógyító hatást is befolyásolhatja, más része viszont a gondos készítés hiányának jelzője.
RÉSZLETES

RÉSZ

Tapasztalati képlet: 1984 februárjában tesszük közzé
Molekulasúly: 1 262 501 g
Törésmutató: 8 vizsgaidőszak — értékét félévenként ellenőrizni kell
A készítmény legfeljebb 4,93% csoportpatrónust, maximum 4,9% csoportvezetőt, 23% vezetőségi tagot, 67,2% egyebet tartalmaz.
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SAJÁTSÁGOK
A készítmény igen heterogén, komponensei a legkülönbözőbb fizikai és kémiai
tulajdonságokkal bírnak. Egyesek színesek, mások szürkék, megint mások nedvszívóak, bizonyos komponensek pedig víziszonyról tettek tanúságot. A készítmény szagtalan, vagy csaknem szagtalan, de néhol valami bűzlik. íze keserű,
ösztöndíjosztáskor valamivel édesebb (az élet). Huzamosabb ideig 100 alkoholfokon tartva bomlik, 25 Celsius-fok alatt még néhány évig eltartható.
FIZIKAI

MUTATÓSZÁMOK

Hosszúság: 1,5—1,8 m
Átlagsúly: 60,0 kg
Térfogat: ha a koponyát is beleszámítjuk, átlagon felüli.
Hőmérséklet: normálisan 37 Celsius-fok alatt, influenzajárvány idején 37—38,
mezőgazdasági munka idején 40—41 Celsius-fok (a munkaláz miatt).
Nyomás: attól függ, hol mérjük
Fajsúly, sűrűség: lebegünk a víz színén
AZONOSSÁGI

VIZSGÁLAT

Nem azonosítjuk magunkat azzal az általános véleménnyel, miszerint:
„Keverem, kavarom, nem kell ész,
Legyél lányom gyógyszerész!"
Speciális reakció: a készítmény részecskéje célirányosan tart az Eötvös utca
felé, ha közben valaki el nem téríti.
A gyógyszerész mindig igazat mond, kivéve ha a Gyógyszerkönyv ettől eltérő
utasítást ad. A szabály az, hogy kivételek vannak.
X
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G L O B U L U S TERTIUS
(Glob, tert.)
III. csoport
Más név: Mintacsoport (Ph. Hg. VII.)
AZONOSSÁGI

Barta Júlia

VIZSGÁLAT

Burai Ildikó

Cseh Ildikó

Durányik
György

Jusztin
Katalin

Karsay Ildikó

f
Engi Etelka

Gurbán Anikó

n Perjési András

Rábik
Mariann

Rixer Mária

Szabó Ilona

MINŐSÉGI

Szabó Irén

KVALITATÍV

/

Sztanovics
Katalin

VIZSGÁLAT

Barta Juci:

Cseh Ildi:

Talpraesett, fürge, buzgó,
Mindenkinek megbocsátó.
Tanulni is szeret azért Juci,
Mégis kedveli őt mindenki.

Nincs a világon se csinosabb, se szebb,
Okosságból is jeles lesz.
Stratégiája: felszívódni, elillanni,
Ha kellene valamit dolgozni.

Burai Ildi:

Engi Eta:

Csinos szőke kis virág,
Kit zavar kicsit e világ.
Kritikusan szemlélgeti,
Míg vizsgák sora nem kergeti.

Mindig álmoska,
Alamuszi nyuszika.
Ha csörög az ébresztő,
Másik oldalára fordul ő.

Durányik Gyuri:
Példát vett ő nagyapóról,
Mesél az Öperenciáról.
Jegyzetei kifestőkönyvek,
Pirosban, zöldben, sárgában tündökölnek.

Gurbán Ani:

Pauli Zsuzsa:

Csendes, szorgos,
Köpenye olykor foltos.
Megtanulta már a hallgatást,
Ügyesen palástolja az ásítást.

Jókedvű, vidám Zsuzsika,
Amolyan kis vigyorka.
Mindig kacag, mindig nevet,
Hacsak el nem töri a kémcsövet.

Jusztin Kati:

Perjési András:

Kati nálunk örökmozgó,
Sokat kérdez, mindent tudó.
Bevásárlás, főzés, mosás,
Hisz Péter fia már óvodás.

A csoport „izmoskája",
Felesége bánatára.
Ha éppen nem nézi a tévét,
Szorgalmasan böngészi könyvét.

Karsay Ildi:

Rábik Mariann:

Ildikó, ha könyvekbe mélyed,
Bármire kéred, nincs reményed.
De ha többször noszogatjuk,
Ö lesz a mi ötlettársunk.

Sok tantárgyból jeles,
A többiekhez mindig kedves.
Nem fut el, ha akad munka,
S nem megy fel nála a pumpa.

Kiss Ági:

Rixer Mária:

Kíváncsiság kívül-belül,
Végzi a csoport munkáját egyedül.
Véleményét többször megmondja,
így gyűlik gondja, baja.

Mindig mozog, mindig mesél,
Fia csínytevéseiről regél.
S ha egyszer mégis hallgat —
Divatújságot lapozgat.

Mag Márti:

Simon Rita:

Kerül, fordul, mindjárt tudja,
Mi a többiek legfőbb gondja.
Csendesnek tűnő nő,
Valójában ki is ő?

Jóízűen kacag, nevet,
S ír kitűnő recepteket.
Varázsol mosolyt a bánatból
Tréfamester a javából.

Nepp Klári:

Szabó Ica:

Csoportvezetőnk ha szólal,
Madár dala is halkabban szólal.
Mért kellene mindig kiabálni?
Csoportja úgysem fog reagálni.

Szerény, csendes,
Mosolya is kedves.
Ha a hétvége közeledik,
Csapot-papot hagy, s távozik.
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Szabó Inci:
Gyakorlaton a kék csapadékot kétszer megnézi,
S ez ügyben még hét társa véleményét kéri,
Igaza van: inkább sokszor kérdezzen az ember,
Mintsem hogy tévedjen b á r egyetlen egyszer.

Sztanovics Kati:
Sokat beszél, mindig mesél,
Az állatairól regél.
J ó emberke, nem panaszkodhatunk,
Csak állatairól ne kéne annyit hallanunk.

SAJÁTSÁGOK
M a j d n e m homogén, tiszta, átlátszó, törékeny, hajlamos a lemorzsolódásra, de
porrá csak szesszel vagy éterrel megnedvesítve dörzsölhető.
Szaga átható, jellegzetes.
Édes ízű.
Előadásról szobahőmérsékleten is elillan.
Vízben gyakorlatilag oldhatatlan, 850 sr. üdítőital oldja, szeszben korlátlan
mennyiségben oldódik.
Kémhatása általában semleges.
FIZIKAI

TULAJDONSÁGOK

Olvadáspont: tanteremben m á r 25 Celsius-fokon, strandon 40 Celsius-fokon sem
olvad meg.
Specifikus forgatóképesség: Eötvös utca 6-tól ±180°
TÁJÉKOZTATÓ

GYORSVIZSGÁLAT

Hevítve pattog, szikrázik, elég.
ELTARTÁS
Szeptembertől júniusig sterilitást biztosító tartályban, sötét, hűvös helyen, az
egyetem közelében, általában a kollégiumban, esetleg albérletben, elvétve otthon t a r t j u k el.
Júliustól szeptemberig szórt fényen, tankönyvektől és UV-tól távol. Esetleges
pótvizsga esetén kizárólag méregszekrényben.
INKOMPATIBILITÁS
Vizsgáztatókkal és mindenkivel, aki oktatni próbál.
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ADAGOLÁS
Legnagyobb egyszeri adagja: egyéni érzékenységtől függően. Legnagyobb napi
adagja: attól függ, miből (kitől).
MEGJEGYZÉS
Minden vizsgaidőszak után csak az OGYI és a Gyógyszerkönyv előírásainal
megfelelően előállított és teljes vizsgálattal ellenőrzött készítmény maradhat
forgalomban.
FIGYELMEZTETÉS
Használat előtt felrázandó! (Tetszőleges „módszerrel".)

F

•

Gy
I

I
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GLOBULUS QUANTUS
(Glob, quart.)

IV. csoport

Cseppentő
Piroska

Melis Andrea
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Fekete András

Kovács Irén

Csorba
Magdolna

Ladányi Pál

Dobos
Eleonóra

Hosszú Ildikó

Fehér László

Juhász Gizella

Nageeb
Mohamed Ali

\
Nagy Margit

2

Regitkó Enikő

MINŐSÉGI

Y
x • •
i

Pető Katalin

Takács Éva

Nárai Éva

Vida Irma

Pataki
Zsuzsanna

Szarvasházi
Éva

KVALITATÍV

VIZSGALAT

a) Vizsgálat nehézfémekre: Hg.
1 mólnyi Fehér lúg hatására diszproporcionálódik és kiválik két mól Fekete.
b) Az új, mindössze alig 20 éve felfedezett anyagok ismertetése:

Cseppentő Piroska:

Dobos Eleonóra:

Pircsi b a j b a n ritkán hagy,
Nálunk a rend elég nagy,
ö a csoport vezetője,
Ki ne húzd a gyufát tőle!

Előadáson láthatatlan,
Gyakorlaton — testben — ott van,
Nyugodtsága határtalan,
Vidámsága oszthatatlan.

Csorba Magdolna:

Fehér László:

Kérdései zuhognak,
Sok fejtörést okoznak,
Válaszunk igen nehéz,
Kevés ehhez egy gyógyszer-ész.

Nyelvérzéke ragyogó,
Egyszerre: német haladó,
Angol kezdő, török középhaladó,
És még arabul is gagyogó.
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Fekete András—Hatházi Ágnes:

Nagy Margit:

ő k már egymásra találtak
Eredménye egy gyerek,
Idejüket ő köti le,
ö v é minden szeretet.

Izeg, mozog, mocorog,
Nyelve is gyakran forog,
S ha valaki bajba jut,
Segíteni mindig tud.

Hosszú Ildikó:

Nárai Éva:

Logika megtestesítője,
Kémia művelője,
Zene és tánc kedvelője,
Plusz még a sport felelőse.

Hadilábon az idővel,
Vizsgát halaszt gőzerővel,
így a vizsga eredményes,
Megéri a merészséget.

Juhász Gizella:

Pataki Zsuzsa:

A pánik nála nagy úr,
Tanulni gyorsan tanul,
S ha minden sikerül,
Ünnepre is sor kerül.

Veszteséget pótol ő is,
Mint néhányan minálunk,
Közösségünk lelkesíti,
így lett ő a mi társunk.

Kovács Irén:

Pető Katalin:

Gyakorlaton roppant lelkes,
Kever ezt és kever azt,
Ha sikerül a varázslat,
Mindjárt jobb a hangulat.

Békákat messze kerüli,
Csak a tablettákat kedveli,
Mivel ezek nem bántanak,
Szépen csendben elmállanak.

Ladányi PáJ:

Szarvasházi Éva:

Nyugalmat, csendet szereti,
Gyógyszerformákat nem kedveli,
Hatásukat is keresné,
Ha pesszimizmusa engedné.

A konyha nagy művésze ő,
Lakása számunkra is elérhető,
Mindenkinek mindenben segítő,
Kedves, vidám — és ez a fő.

Melis Andrea—Regitkó Enikő

Takács Éva:

Csoportunk két ellentétes pólusa,
Enikő és Andrea párosa.
Egyik saccol, másik mér,
így lesz két rossz eredmény.

Tipikus patikus,
Arcára van írva,
Pontossága határtalan,
Gondolhattad volna.
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Nageeb Mohamed :

Vida Irma:

Nageeb csendben, szépen, lassan,
S halkan vagy tán még halkabban,
Amit muszáj, csak azt teszi,
Ahogy programja engedi.

Babus tiszta ideg már,
Mikor Andrea titrál,
„Kezdhetnéd a nulláról,
Ne a közép skáláról!"

ÖSSZETÉTEL
20% fiú, 80% lány = 20 fő
4 fiú, szín szerint: 2 fekete, 1 fehér, 1 szőke
Mólsúly: 1200—1260 kg
SAJÁTSÁGOK
A 4. csoport két korábban nem elegyedő csoportból jött létre. Az egyesítés mechanikai rázással történt. Az első évek után az elpárolgó részeket folyamatosan
pótolták a felsőbb évfolyamokból. A változók közé tartoztak a patrónusok is.
Soha nem lesz tökéletes az emulzió!?
Feladatunk: utolsó évben megtalálni a tökéletes emulgeáló segédanyagot.
FIZIKAI

MUTATÓSZÁM

A gyógyszerésszé kristályosodás folyamatában félúton álló laza, heterogén por.
Oldékonyság: R-szeszben 1:150000, azaz alkoholban gyakorlatilag oldhatatlan.
(Szégyelljük is nagyon!)
Elég: Szerelem lángjában.
Hamvasztási maradék: 7 fő (akik a törvényes házasság ingoványos ú t j á r a léptek)
Cseppentő Piroska
Csorba Magdolna
Fehér László
Fekete András
Hatházi Ágnes
Pataki Zsuzsanna
Szarvasházi Éva
Eme egyesülések eredménye egy gyermek:
Fekete Nóri
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AZONOSSÁGI
VIZSGÁLAT
(Ami megkülönböztet bennünket másoktól)
Kereszt nélküli gyógyszerek csoportjába sorolható. Látszólag minden mennyiség
megemészthető belőle. Az ilyen típusú szereket 2 Ft-ért kaphatja meg a kedves
beteg. Bár újabb kutatások eredményeképpen a szalicilátokról is kiderült, hogy
ulcus-indukáló szerek. Lehet, hogy a „kis" 4-es csoport is fog még hallatni magáról? !
TÁJÉKOZTATÓ

GYORSVIZSGÁLAT

Hevítéshez igen magas hőmérséklet szükséges. Tovább hevítve füstölög, m a j d
munkához lát a fellobbanó rész. A továbbiakban az aktív zóna önmagát elégetve
igyekszik a fel nem lobbant maradék helyett is energiát adni.
Maró savak és lúgok a négy év során a belsejét még nem
Lehet rá építeni.
ELTARTÁS
Napfényben, boldogság sugarában, szerencsével övezve.
INKOMPATIBILITÁS
A további egyetemi évekkel.
ADAGOLÁS
Legnagyobb egyszeri adagja: —
Legnagyobb napi adagja: —
Szokásos egyszeri adagja: 0,5—2,0
Napi egyszeri adagja: 1,0—5,0
(ld.: Acidum acetylsalicylicum, Ph. Hg. VI. II. kötet)
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kezdték ki.

Események filmcímekben

elmesélve

t

I év
Felvételi előtt

Fehér telefonok

Felvételi vizsga

Az ember tragédiája

Felvettek az egyetemre

Halálos tévedés

Megjöttek az elsősök

Majmok bolygója

Mezőgazdasági munka

Tájkép csata után

Első év a Hugonnai kollégiumban

Nők városa

Gyógyszerésztudományi kar

Tisztes úriház

Dékáni Hivatal

Szépasszonyok egy gazdag házban

Fizika gyakorlaton

Áramütés

Matek gyakorlaton

Kétszer kettő néha öt

Közeleg a vizsgaidőszak

Félelem a város felett

Az első vizsgán

A vihar kapujában

Vizsgaidőszak

Hosszú, forró nyár

Matekból vizsgázunk

A fekete város

Marék tanár úr a vizsgán

A keresztapa másik arca

Menza

Utolsó vacsora

II. év
II. évtől szervest és analt tanulunk

Szerelmeim

Az első szerves gyakorlaton
magunkra öntjük a kénsavat

Katonadolog

Másodévben m á r a Szemi koll.-ban

Luxusbordély Párizsban

Balogh tanár úr, mint hovédelmis

Puskák és galambok

Simoncsics tanár úr

Aranyember

Batta tanár ú r

Övakodj a törpétől

Pataki Szerén

Csillagszemű

Feleltetés gyakorlaton

Nevem: Senki

Tanulmányi kirándulás Siklóson

Ahová lépek, ott f ű nem terem

Küzdelem a félév aláírásáért

Magánbeszélgetés

Földeák tanár úr

Lopakodó hold

Sikertelen vizsga

Száguldás a semmibe

Növénytan-szigorlat

Eper és vér

Átmentem analízisből

Vannak még csodák

Fiúk a gyógyszerész karon

Két balláb az ezredben

Évfolyamunk

Olsen bandája

A dékánnál

Fábián Bálint találkozása Istennel

Nyári gyakorlat II. év után

Kamaszkorom legszebb nyara

III év
Tóth tanár úr

Bel Ami

Élettan gyakorlat

Iszony

Drog szigorlat

Őrült nők ketrece

Gyógyszerészek gyakorlaton

Üvegtörők

Mikrobiológia

Vesztegzár a Grand Hotelben

Drogszigorlat

Rejtély az Antillákon

Készülök az élettanra

Tegnap, ma, holnap

Az első esküvő az évfolyamon

Férjhez mentem
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Szociológusunk

Magas szőke férfi felemás cipőben

Félévismétlő

Akiért a harang szól

Űj ösztöndíjrendszer

Sok hűhó semmiért

IV. év
Technológia Intézet

Lord(ok) háza

Technológia

Pokoli torony

gyakorlat

Csak technológiából átmennék

A vágy titokzatos tárgya

Ezt a tételt nem vettem át

Help!

Vizsga előtti nap

Fej nélküli lovas

Utóvizsga

Váltságdíj

Elnökös vizsga

A tanú

Kirúgtak

Földi űrutazás

UV-jegyek bevétele

7 tonna dollár

Sikeres vizsga után a Sárkányban

Édes élet

. . . és hajnalban

Kóma

Államvizsga

Aranykoporsó

Oktatóink válasza
az alábbi feltett kérdésekre
A négy év során előfordult tévedéseink, történeteink
1. Be merné-e venni azt a magisztrális készítményt, amit a hallgatók
tenek?
2. Milyen ö n szerint az ideális hallgató?
3. És milyenek vagyunk mi?
4. Mire emlékszik vissza legszívesebben hallgató korából?
5. Miért van kevés férfi a gyógyszerész karon?
6. Mi a legkedvesebb gyógyszerész vicce?
7. Mit kérdezne az évkönyv szerkesztő bizottságától?

készí-

DR. MINKER EMIL egyetemi tanár, dékán
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nem vagyok Szókratész!
Hallgat!
Alig-hallgatók.
Arra, hogy nyugodtan hallgathattam!
Mert sok a nő!
Miért? Van ilyen?
Mibe került mindez?

Válasz: Sajnos amire elkészült, feladhattuk a hirdetést: „Gumigerincet és pléh-

Válaszolunk kérdéseikre
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DR. REGDON GÉZA egyetemi docens, a nevelési bizottság elnöke
1. A jelenlegi — és a korábbi — IV. évfolyamok kb. 20%-ának kezéből bármilyen összetételű gyógyszert teljes nyugalommal. Az államvizsga letétele után
további 70% nő fel a felelősségteljes feladathoz, de az oklevél birtokában is
marad még kb. 10%, akik a vizsgák és utóvizsgák tüzében is éretlenek maradnak. E szerencse kegyeltjeinél pedig az a legnagyobb probléma, hogy általában önkritika nélkül, de annál nagyobb önbizalommal indulnak az
ÉLET-be.
2. Ilyen csak elméletileg képzelhető el, mert ilyen régen sem volt és ma sincs.
Az alább felsorolt jellemvonásokból azonban aki a legtöbbet vallhatja magáénak, az közelíti meg legjobban az „ideális" típust:
— nem diplomavadász, hanem igyekszik nyitott szemmel és füllel járni, öszszegyűjteni a kötelező vizsgaanyagon túl mindazon tapasztalatot, amelyet
sokszor tálcán kínálnak fel neki. Az egyetemi éveket okosan használja fel
a szakmai és általános műveltség megszerzésére;
— aki bízik az oktatók jóindulatában és segítőkészségében, aki akar és tud
partner lenni a szakmai ismeretek elsajátításában. Aki kollektív szellemű, s az egyetemi évek alatt kezdettől fogva képes arra, hogy évfolyamtársaival egymást segítsék a pillanatnyi nehézségekben;
— aki képességeinek megfelelően dolgozik, s nem elégszik meg a félsikerrel,
aki tud áldozatot hozni, s megérti, hogy a diploma nem cél, hanem csak
eszköz ahhoz, hogy a hivatása magaslatára kerüljön;
— aki a kis örömöknek is tud örülni, de tervszerűen készül a nagy örömökre
aki a magánéletében vidám, jókedélyű, de megfontoltan cselekszik, s a kitűzött céljaiért kitartó szorgalommal küzd;
— aki felismeri a kötelességek és a jogok reális sorrendjét, s tisztában van
azzal, hogy az életben először adni kell ahhoz, hogy kapjon is érte;
— (a felsorolásban szándékosan nem esett szó a tanulmányi átlagról).
3. Tisztelet a kivételnek, de sajnos csak az orrukig látnak. Egy huszonéves fiatal természetesen felnőtt, de miért nem hallgat a felnőttebb felnőttek baráti
jótanácsaira? A „mai fiatalok"-nak érthetően más céljaik és lehetőségeik
vannak, mint a 60-as évek, vagy pláne az 50-es évek diákjainak. Alapjaiban
azonban (hivatásérzet, szakmaszeretet) nem volna szabad olyan visszaesésnek
lenni, mint amilyen napjainkban sajnos kézzelfoghatóan lemérhető.
4. A szó szoros értelmében szerettük egymást, azaz minden évfolyamtárs egyben barát is volt, amit bizonyít az is, hogy a végzés óta minden 5 évben találkozót szervezünk. A 25 éves „ezüst" összejövetelünk erőt ad a további
25 évre.
5. A válaszadás nem egyszerű, de részben megtalálható a Dél-Magyarország
„Mennyit ér a diploma" cikksorozatában: vagyis az anyagi és erkölcsi megbecsülés hiányában keresendő. Az is baj, ha az egyik hiányzik, de olykor —
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sajnos — mindkettő hiánycikk. A kérdésre a választ folytatva, k a r u n k r a
nemcsak a férfijelentkező kevés, hanem a lányoké is. Ez viszont már alaposabb elemzést igényelne.
6. Amikor gyógyszertárban dolgoztam, egy hölgy magánvényt nyújtott át ismétlés céljából. Két gyógyszer volt arra felírva: Pilula laxans és Globulus ichthyoli. Az orvos „tapintatos" akart lenni, hiszen a szignatúrát mindkét vényen szűkszavúan jelezte: Szükség szerint egy darabot. A gyógyszer készítése
közben a beteg nagy meglepetésemre közölte, hogy igen jó hatásúak voltak
a
»golyók" — hiszen azért is ismétli meg —, csupán az zavarta, hogy a kis
golyókat nehezen tudta felhelyezni, a nagyoktól pedig sokat büfögött, s kellemetlen volt a lehelete. (Mi mindentől gyógyulnak meg az emberek? Mi
mindent kibírnak a szegény betegek!)
7. Mi motiválta az évfolyamot, hogy karunk életében az első évkönyvet megjelentesse?
— Mennyi segítséget kapott a szerkesztő bizottság a többi IV. évestől?
— Milyen segítséget kapott a szerkesztő bizottság a felkért oktatóktól?
Válasz: összes kérdésre Dévényi egy bölcs gondolatával válaszolunk:
„Az akarat hegyeket képes megmozgatni,
Ha legalább a fele tolja. És egy irányba!"

DR. STÁJER GÉZA egyetemi docens, az oktatási bizottság elnöke
1. Igen, meghatározott időben. Gyomormosás előtt vagy az utolsó kenet után.
Párbeszéd:
— Kigyógyult a kutyája abból a komplexusból, hogy ő tömegközlekedési eszköz?
— Nem. Sőt, mióta hallgatói gyógyszert szed, még csuklik is.
2. Az ideális hallgató jól tanul, és vizsgán azt hozza, amit az oktatója akar.
A tanító azt mondja az iskolában:
— Gyerekek, holnap a tyúkról tanulunk, mindenki hozzon egy
tojást!
— Tanító bácsi, nekünk nincs tyúkunk!
— Nem baj, fiacskám, te akkor vajat hozol!
3. Csak az írót hozzák, a vajat nem.
4. Ezzel úgy vagyok, mint az öregek a szexualitással. Tudom, hogy valami nagyon jó volt akkor, de már nem emlékszem pontosan, hogy mi.
5. Nem tudom, de ez nem is baj, legalább lesznek híres gyógyszerésznőink. Csak
egyetlen jeles személyiség legyen köztük, akiről egyetemi kollégiumot elnevezhetünk.
6. Minden olyan gyógyszerészviccet kedvelek, ahol a viccen nevetnek, nem
gyógyszerészen.

a

7. A hét gonosz, a hét főbűn vagy a hét szűk esztendő jut eszükbe, amikor pont
ennyi kérdést tettek fel?
Válasz:

Ha az oktatóinkra gondolunk, akkor a,
ha a tetteinkre gondolunk, akkor b,
ha az ösztöndíjra és majdani fizetésünkre, akkor c,
ha a készülő ú j gyógyszerkönyvre gondolunk,... akkor sokára je-
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DR. STÁJER GÉZÁNÉ egyetemi adjunktus, osztályfőnök
1. Mondok egy plágiumot: minden gyógyszer bevehető. Egyszer!
2. Egy ideális hallgató minden órán ott van, gyakorlatra felkészül, a KISZmunkából kiveszi részét, TDK-pályamunkát ír, és emellett szabad ideje is
marad. De hol található ilyen hallgató?
3. A fentiekből következik, hogy nem ideálisak.
4. Olyan régen volt, hogy még a gyógyszerészi kémia demók is szépnek tűnnek.
5. Nem tudom.
6.

7. Most már tudják, hogy mire vállalkoztak?
Válasz: És adjunktusnő?

DR. MARÉK NÁNDOR egyetemi docens
1. Államvizsgásokét igen.
2. Aki sokat szórakozik, könnyedén — főleg a vizsgaidőszakban — tanul.
3. A reformok, változtatások miatt ez nem mindig sikerült.
4. A nyári szünetekre.
5. Mert a fiúknak nincs türelmük és szorgalmuk leülni és megtanulni a középiskolás anyagot, ill. a felvételi vizsgaanyagot. Ez általában aggasztó jelenség.
6. Ilyet nem tudok, ui. minden viccnek van igazságtartalma is, és nem akarok
senkit a szakmai önérzetében bántani.

DR. PINTÉR FERENC egyetemi docens
1. Igen, ha a készítmény nem tartalmaz hatóanyagot. Ha a készítmény tartalmaz hatóanyagot, akkor csak abban az esetben venném be, ha kizárólag az
általam oktatott módszerek alapján történne az ellenőrzése.
2. Az ideális hallgató ismérvei véleményem szerint az alábbiak:
— az előadásokat szorgalmasan látogatja, az ott hallottakat lejegyzeteli,
megtanulja, kiegészíti és fondorlatos kérdésekkel ellenőrzi előadója t u dását;
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— a laboratóriumi gyakorlatokra rendszeresen felkészül, a gyakorlatokat
megcsinálja és erről jegyzőkönyvet készít. A gyakorlatok alkalmával ú j
effektusokat fedez fel, amelyek értelmezését is elvégzi gyakorlatvezetői
örömére;
— aktívan részt vesz a nap bármely szakában mindenféle megmozdulásban;
— társait segíti (anyagi, tanulmányi stb.);
— vállalja alsóbb- és felsőbbévesek állandó korrepetálását;
— ha kollégiumban lakik, a kollégiumi élet szervezője, vállal versmondást,
bérleteket árusít stb.;
ha nem kollégista (pl. albérletben lakik), akkor az arra rászoruló társai
rendelkezésére bocsátja szerényen berendezett albérleti szobáját és vállalja, hogy a házinéni kívánságait teljesíti;
— a TDK-munkában aktívan részt vesz, ú j tudományos eredményeket ér el,
dolgozatokat ír, konferenciák állandó résztvevője és előadója;
— tiszteli társait, oktatóit és a gyógyszertári központok igazgatóit;
— nem bírálja az egyetem és kar eljárásait, törvényeit;
— elégedett a menzával, kollégiummal és az ösztöndíjjal;
— az egyetem és kar törvényeinek aláveti magát.
Ha ezután még marad ideje és ereje, akkor a saját egyéni dolgaival is foglalkozhat.
3. Mivel a jelenlegi hallgatóságra a fenti ismérvek teljes mértékben nem vonatkoztathatók, így nem tekinthetők ideális hallgatóknak.
4. Az okot pontosan nem tudom, de a jelenlegi helyzet örömmel tölt el. Ugyanis sokkal kellemesebb számomra egy üde, fiatal leánykoszorú látványa az
előadásokon, mintha ugyanezt borostás arcú ifjak biztosítanák.
5. A vicc az, hogy nincs legkedvesebb gyógyszerészviccem.
6. A legkedvesebb emlékem diákkoromból: ádáz futballcsaták a „libalegelőn"
oktatási idő alatt.
7. Kérdésem a szerkesztő bizottsághoz: Véleményük szerint milyen az ideális
oktató, és milyenek vagyunk a valóságban?
Válasz: Miért, van ideális oktató?! Mindenesetre minden műremek előtt van
egy piszkozat...

43

FIZIKA

ELŐADÁS

Pintér tanár úr a jobb bevésés érdekében valamilyen izgalmas kísérletet akart
bemutatni egy hajszárítóval. Bekapcsolta, de az — természetesen — nem működött. Rövid, ám keserves kínlódás után a küzdelmet feladva szólt az asszisztensének, aki villámgyorsan kiderítette, hogy a „műszer" nem volt bedugva a konnektorba.

FIZIKA

VIZSGA

P.: Milyen hasonlatot mondtam én
az atommodellre?
H.: ??
P.: Hát milyen gyümölcsöt szeret maga?
H.: (derült arccal) Az almát.
P.: Hát még?
H.: Az őszibarackot.
P.: Na jó, van még a körte.
De mit termelnek Hevesben?
H.: Dinnyét.
P.: Na látja, én is azt mondtam.
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A kín hosszú és vékony. Vékonyabb a kapillárisnál. Most tekereg fel egy
Geiger—Müller számlálócsőre. Egy lézer megvilágítja. A kín megrémül és szabadeséssel a tengerszintre érkezik. A felületi feszültség rabul ejti, de a kín nem
hátrál, csak nyög. A Bernoulli-törvényt nyögi. A kontinuitási egyenlet szerint
az ő nyomásának csökkennie kellene. De még az eddiginél is nehezebb elviselni
a kínt.
Most visszacsatolódik. Karakterisztikája csak görbül, csak nyúlik. Belefullad a viszkozitásba. De Stokes törvénye kimenti. A kín amplitúdója nő, a kín
szélesedik, terül. A kín mértékegysége: a nyög. Egy nyög 10X g X h X c o s X t g X s i n
nrXv'Xminek
A nyög kvalitatív és kvantitatív paramértékegység. A kín stabil konstans. Jellemző rá a hosszúsága, a szélessége és a mélysége. A kínnak legnagyobb hátránya, hogy nehéz elviselni, viszont könnyű kínlódni. Ha egy betűvel kiegészítjük, más, megint negatív értelmezést nyer: ez a betű az „a". Ha a k betűt p-re
cseréljük, értelme pozitívvá változik. A kín most ú j nevet kap: KlN keservek,
ínségek, nehézségek. A kín örül a szép, olaszos hangzású nevének és ú j dalba
kezd. A macska szőrét borzolja. A szőrök közötti súrlódási erő átmegy hő-, majd
kinetikus energiába, a macska elkezd rezgőmozgást végezni. A sinusoscillátor
irigyli érte. A Kín pedig marad és kínoz.
Kétsoros:
Verem. A fizikát. A falhoz. Repül. Képletek.
Verem. Pintér. Verem közeleg Pintérhez. Repülök.
DR. SZIROVICZA LAJOS egyetemi docens
1. Ha beteg lennék, igen.
2. Minden lényegeset tud, minden fölöslegeset elfelejt.
3. Majdnem ideálisak, vagyis minden fölöslegest elfelejtettek.
4. A n y á r i s z ü n e t e k r e .
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5. Nem mernek jönni, félnek a nőktől.
6. Csak rendőrvicceim vannak.
7. Hol lehetne egy példányt kapni?
Válasz: Csak pult alól.
DR. KLIVÉNYI FERENC egyetemi docens
1. Ha a külső textúrája tetszetős, miért ne, hiszen a szervezet tűrőképessége
végtelen, még a betegé is.
2. Ha érdeklődik más műveltségi szférákban. Ha vizsgán pontosan tudja, mire
gondol a kérdező, és a kérdező tudja, mire gondol a hallgató. Ez az ideális
kontaktus.
3. A fentiek alapján 10%.
4. A sok emlék közül nem tudok választani.
5. A jelenlegi arány ki fog egyenlítődni, mivel a műszaki pályákra egyre kevesebb fiú jelentkezik. Persze az nem biztos, hogy gyógyszerész akar lenni.
(Hölgyeim, ne aggódjanak, van még elég fóka is a világon!)
6. A vizsgáztató kérdezi, „hol található szóda a természetben?". Válasz: „minden kocsmában, a bort hígítják vele, így állítják elő a fröccsöt".
7. Sok mindent, de erre nincs elég papír, s nincs olyan, aki válaszolna.
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DR. SZEMERE GYÖRGY egyetemi tanár.
1. Miután úgy érzem, nem tartozom azon oktatók közé, akiket a hallgatók megfojtatának egy molekula kristályvízben, természetesen be merném venni.
Egyébként is a jelenlegi hallgatók egy fél év múlva kikerülnek a gyakorlatba, s miért higyjem, hogy aki most nem tud egy gyógyszert elkészíteni, az
a diplomaosztás után ugyanezt tökéletesen csinálja? Van még két másik
okom is. Az egyik, hogy bízom intenzív osztályunk szaktudásában a mérgezések esetén követendő eljárásokban, a másik, hogy van egy kollégámnak
egy házilag barkácsolt közmondása: Szép halál — fél egészség.
2. Az ideális hallgató okos, szorgalmas és sokoldalú. Egyszerre veszi át „summa
cum laude" jelzésű diplomáját, az Apáthy István emlékérmet és a „jó tanuló
— jó sportoló" kitüntetést. Közben azon bosszankodik, hogy az egyetem amatőr művészeti csoportjai egy időben tartják a próbáikat, mert így nem tud
mindegyikben működni.
3. Az ideális hallgatóval szemben áll a reális hallgató, aki majdnem ilyen, csak
nem annyira.
4. Az egyetemi évekre. Ebbe minden beletartozik. A fiatalságom, a nagy oktatóegyéniségek, akiknek előadásait hallgatni élményszámba ment, mint Gelei
József, Jancsó Miklós, Ivanovics György, Láng Imre, Hetényi Géza, akiknek
neve ma már orvostörténelem, de ugyanígy beletartozik a diákszerelem, a
sport, az ismerkedés a kultúrával, az első lépések a gyógyításban, szóval
minden, aminek a habzsolására az egyetemi évek lehetőséget nyújtottak.
5. Nagyon egyszerű. Mert sok a nő. Minden relatív és nézőpont kérdése. Ügy
van ez, mint abban a viccben, hogy „mi a különbség az optimista és a peszszimista közt?" „Ugyanarra a fél üveg borra azt mondja az optimista, hogy
félig tele van, a pesszimista meg, hogy félig üres."
6. A nyolcvanéves néni elmegy az orvoshoz, kivárja a sorát, és azt mondja:
Doktor úr, lelkem, írjon föl nekem Bisecurint. — Az orvos kinéz a váróba,
látja, hogy még vagy ötvenen várnak rá, így vita nélkül felírja. Egy hónap
múlva ismét jelentkezik a néni és újra Bisecurint kér. — Megkérdezi az orvos: Minek magának a Bisecurin, Mari néni? — Hát nyugtatónak, drága doktor úr! — válaszol Mari néni. — De Mari néni, az nem jó nyugtatónak! —
így az orvos. — Dehogynem, doktor úr! Tudja, van nekem egy 18 éves unokám, a Marika. Én reggel beleteszem a teájába, s azóta olyan nyugodt vagyok!
7 Visszakérdeznék. Milyen az ideális oktató és milyenek vagyunk mi?
Válasz: Az ideális oktató olyan ember, aki a felvételt nyertekből ideális hallgatókat tud nevelni. Ebből következik, hogy csak ránk kell n é z n i . . .
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Ugye mondtam, hogy ez a vicc jobb
mint az előző

BIOLÓGIA

integrálva a kémiával, majd négyzetre emelés után derizálva marad a
matekvizsga

SZIGORLAT

A vizsga eredményes letételéhez egy metszet felismerése is szükséges volt. A
vizsgázó megkapta a metszetet, a fény felé tartotta, az arcán látszott a megkönnyebbülés, és azonnal rávágta:
— Ascaris!
A professzor ú r szájában a pipa megszűnt füstölni, akkurátus mozdulattal levette szemüvegét, kissé előredőlt, halkan, de igen érthetően a következőket mondta:
— Kolléga ú r ! Nem makroszkóposán, hanem mikroszkóposán!
*

Szintén szigorlaton egy lány metszetfelismerésnél a herét kapta. Gondosan beállítja a mikroszkópot. Elmondja, mit lát, pontos, a herére illő leírást ad. Szemere professzor kérdésére, hogy akkor mit lát, jön a válasz:
— Valami féreg.
— No, ha az, akkor keresse meg a bélcsatornáját, mert annak ugye van.
Hosszas mikroszkopizálás után meg is találta!
Ugyanennek a vizsgázónak ugyanakkor egyik tételként a kolloid rendszereket
adták. Ismerete igen széles spektrumú volt, ezért feleletét ezzel a sokat ígérő
mondattal kezdte:
— Erről mindössze annyit tudok, hogy van.
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DR. SIMON LAJOS egyetemi docens
1. Miért ne! Hinni kell az emberben, még ha hallgatóról is van szó. Különben
is a szakács is megkóstolja főztjét, mielőtt a vendégeknek kínálná. Én bízok
a hallgatóban. Javaslom a sikeres oktatás kontrolljaként a hallgatók által
készített gyógyszer oktatói „önkontrollos" kipróbálását.
2. Én sem vagyok ideális, s ezért nem kísérletezem az „ideális hallgató" leírásával.
3. Nem rosszabbak és nem jobbak, mint a korábbi hallgatók. Egyesek tanulnak,
mások nem tanulnak, örülnek, s lustálkodnak.
4. Azokra az oktatókra, akik a szakismeret oktatása mellett valamit mutattak, s
átadtak emberségükből is, még ha az nem is volt hibátlan.
5. Az elmúlt évtizedben minden pálya elnőiesedett viszonylag. A gyógyszerészhallgatók esetében ez különösen szembetűnő. Ennek oka az anyagi és erkölcsi megbecsülés nem kielégítő volta, az, hogy a pálya nem tűnik vonzónak
a fiúk számára, ill. más pályák sokkal vonzóbbnak tűnnek. Az viszont érdekes,
hogy a gyógyszerésztudományi karon az oktatók körében egyelőre nem tükröződik a hallgatóknál meglévő elnőiesedés.
7. Milyen volt a négy év UV-termése. Született-e ú j „patikusvicc"? Kik nem
értették meg a négy év során a vicceket (akikről szólt, vagy akiknek szólt)?
Minden viccet, minden poént kinyomtatnak függetlenül a szereplőitől?

Válasz:
1. Gyümölcsöző — különösen
a különeljárási díjak szempontjából.
2. Születni született,
de nem törzskönyvezték.
3. Azok, akik nem akarták
(magukra venni).
4 . A most nem közölt viccek
államvizsga után
pótkötetben jelennek meg.

Vannak még hibák

DR. SZILÁGYI LÁSZLÓ egyetemi docens
1. Ügy érzem, a kérdésnek kettős „éle" is van. Az egyik a szándék aspektusa.
Nos, ha az a hallgató tudva-tudván, hogy nekem „keveri" azt az orvosságot,
attól még egészen nyugodtan bevenném. Ugyanis biztos vagyok benne, hogy
egyetlen gyógyszerészhallgatóval sem volt olyan személyes konfliktusom,
hogy szándékosan, valamiféle „bosszúállás" ürügyén gyógyszer helyett mérget keverjen számomra.
A másik a tudás, képesség, szakmai hozzáértés aspektusa. Nos, ebből a szempontból egy még csupán hallgató által teljesen önállóan készített gyógyszer
bevétele előtt azért még elballagnék az Állami Biztosítóhoz egy életbiztosítási szerződés megkötésére.
2. Bizony semmi esetre sem olyan, amit ez a szerencsétlen elnevezés, hogy „hallgató", a „Nomen est omen" mondás alapján sugall. Kivéve az oktatás egyetlen mozzanatát, az előadásokat. Ott valóban az az ideális hallgató, aki legalábbis szóban passzív, azaz hallgat. Mert ha valamennyi irányban ülő szomszédjával gyakran beszélget, mégpedig teljesen más témáról, mint amit én
izzadságos igyekezetemben éppen meg akarok vele értetni, erre szerfölött
„allergiás" vagyok. No persze a puszta némaság passzív magatartása önmagában még az előadásokon sem teszi szememben ideálissá a hallgatót. Elvárom, hogy gondolatban sem kalandozzék el messzi tájakra, hanem nagyon
is aktívan kísérje figyelemmel mondandómat, lényegét kiszűrje, megértse,
jegyzetelje.
Az oktatási folyamat másik két fontos mozzanatában; a szemináriumokon és
vizsgákon azonban a hallgatást már megbocsáthatatlan „bűnnek" tartom, s
kifejezetten a „rossz hallgatókat", azaz pozitívan, a „jó beszélőket" kedvelem.
3. Az előadásokon kb. 90%, a szemináriumokon 70%, a vizsgákon 10%-ban
hallgatók!
4. Sok kedves epizódra, és nem kis nosztalgiával. Amit elmesélek, azért került
mégis a legfelső fokba, mert tartalmilag leginkább összhangban van ennek
a riportnak a jellegével, aktualitásával, amennyiben szintén tanár—diák közötti kapcsolatról, epizódról szól, csak részemről fordított alapállásban.
Volt egy professzorunk, aki a hallgatóság egyöntetű megítélése szerint a legszigorúbb, legrettegettebb volt mind az előadásokon, mind pedig a vizsgákon.
Erőteljesen elhízott testét kimért léptekkel vonszolta el a katedráig. Ott leült a székre, összekulcsolva előre tette két húsos kezét az asztalon, s szinte
mozdulatlanul, szigorúan merev arccal, „ex katedra" megközelíthetetlenséggel mormolta el előadásait. A hallgatókkal közvetlen szót nem váltott, s szinte semmi személyes kapcsolatot nem tartott velük, mert ahol erre mégis
jobban rákényszerült volna, a gyakorlatokat teljes egészében a tanársegédei
tartották.
így telt el az egész tanév, amikor én, mint az évfolyam akkori ifjúsági szervezetének (DISZ) aktivistája azt a megbízást kaptam, hogy utolsó előadása
után köszönjem meg egyébként valóban tartalmas előadásait egy kis csekély
jellegzetes ajándék átnyújtásával. (Akkor valahogyan ezt még természetes
kötelességünknek tartottuk!?) A jellegzetes ajándékra viszonylag hamar rábukkantam, mert szinte mindig ott lógott a szivar a szájában. Egy doboz szi50

varral akartam meglepni, csak azt nem tudtam, hogy milyen f a j t á t szív. Pedig mégiscsak ez lett volna értelmes és kedves, hogy a kedvenc márkáját
nyújtom át, mert hisz a nagy dohányosok erre nagyon finnyásak. Bementem
az egyetemhez legközelebb eső trafikba, s a „mit parancsol"-ra még csak h a tározottan rávágtam, hogy „egy doboz szivart!", de amikor jött a következő
logikus kérdés, hogy „milyet?', bizony egyből elbizonytalanodtam, s csak
hebegtem-habogtam.
— Hát nem is tudom, milyen f a j t á k vannak?
— Uram, ö n nem tudja, hogy milyen fajtát szív, vagy nem saját részére veszi?
Ez utóbbi feltételezéssel — ami nagyon valószínűnek látszott, mert akkor
(de azt hiszem, még ma sem) olyan megszeppent, tejfelesszájú fiatalok nemigen szivaroztak — mintegy mentőkötelet adott a kezembe.
— Nem, nem nekem kell — dadogtam magyarázkodólag bizonytalanságomért.
— Hanem kinek?
— A professzoromnak!
—• No hallja!? És a professzora nem talált annyi egyetemi hallgató
közül egy olyan értelmi képességűt, aki nem felejtette volna el, hogy milyen
szivarért küldi el?
Itt jutott el párbeszédünk ahhoz a ponthoz, amikor elhatároztam, hogy mégis
őszintén el kell mesélnem ennek a józan logikájú trafikosnak kissé hoszszadalmas és bonyolult problémámat, hogy rólam alkotott nem éppen hízelgő
értékítéletén mégis csak enyhítsen. De ebben a pillanatban „csoda" történt!
A trafik üvegajtajában feltűnt a szóban forgó professzorom, és határozottan
lépett be a trafikba. Gyorsan felvillant az agyamban a megoldás lehetősége,
s gyorsan félrehúzódva udvariasan átengedtem a vásárlás elsőbbségét. Noha ezt a trafikos is alighanem önkényesen is megtette volna, mert láthatóan
jól ismert és nagyrabecsült kuncsaftjáról volt szó, akinek kérés nélkül n y ú j totta is a doboz „Tünde" szivart. A professzor fizetett, s tekintetre sem méltatva — de a felismerés veszélye úgysem állt fenn — kilépett az üzlethelyiségből.
Én pedig iszonyatos határozottsággal léptem ismét a pulthoz, s még nagyobb
magabiztossággal szólaltam meg:
— Kérek egy doboz „Tünde" szivart!
Szerencsémre belépett egy újabb vevő, s így szóban már nem nyilvánított
újabb véleményt a trafikos, de amilyen tekintettel odanyújtotta a szivart,
abból félreérthetetlenül kiolvastam, hogy az emberek milyen kategóriájába
sorolt. De ez engem most már nemigen érdekelt!
Mikor aztán elérkezett a felköszöntés pillanata, remegő térdekkel és hanggal
köszöntem ugyan meg az évi munkát, de a feladat sikeres megoldása mégis
felbátorított annak elmesélésére is, hogy hogyan is sikerült a professzor úrnak e kis csekély ajándékként kedvenc szivarját átnyújtanom. S megtörtént
a második csoda is. A professzor az év folyamán először elmosolyogta magát,
s a hallgatóság nagy tapsa közepette szintén először és egyetlenegyszer leplezetlenül kissé el is érzékenyült.
5. E valós helyzet kialakulásában minden bizonnyal szerepet játszik a foglalkozások olyan tradicionális megítélése, hogy a férfiak sajátos adottságai,
anyagi lehetőségei nagyobb mértékben más, főképp műszaki-technikai, agro51

nómiai stb. pályákon érvényesülnek markánsabban. A nők pedig éppen fordítva, a gyógyszerészeti hivatást tartják nagyon „testhezállónak".
A „kevés férfi" hallgató újratermelődésének pedig már magyarázata lehet
az is, hogy ismerve ezt az állapotot, sok fiú eleve nem meri vállalni azt a „veszélyes helyzetet", hogy a néhány fiút körülrajongó sok szép lány közül valamennyinek végig ellen tudjon állni, s egyik még hallgató korában „férjül
ne vegye".
6. Én a gyógyszerészeket gyerekkoromtól nagyra becsülöm kettős tudásukért is.
Egyrészt az igen felelősségteljes „méregkeverő", de másrészt talán nem kevesebb mértékben „írásolvasó" tudományukért. S ezt a nagyrabecsülésemet
nem ingatja meg még a következő kis történet sem.
Az egyszerű idős falusi néninek m á r magyarul nem tudó amerikai unokájától
angol nyelvű levél érkezik. Miután gyorsan megállapítja, hogy számára
ugyanolyan olvashatatlan és érthetetlen, mint az orvosoktól kapott receptek, odaszól az éppen nála lévő itthoni kisunokájának.
— Menj már el kisunokám ezzel a levéllel a patikus bácsihoz, mert ő
biztosan ki tudja olvasni, hogy mi van benne.
Minthogy a kisfiú elég sokáig távol maradt, a nagymama visszaérkezésekor
felfokozott kíváncsisággal kérdezte:
'
— No, kisunokám, mi van a levélben?
— Ez ni!
S a kisfiú valamennyi degeszre tömött zsebéből sorra kirakott az asztalra
vagy tizenötféle orvosságot.
7. Mitől kapták az ihletet és főképp a bátorságot, hogy első kezdeményezőként
a
gyógyszerészek évkönyvének elkészítéséhez fogjanak? De akármitől is,
mindenesetre fogadják érte őszinte elismerésemet, sok sikert és még azt kívánom, hogy a végén se bánják meg!
Válasz: Nem áruljuk el szakmai titkunkat, mert félünk a KEKSZ-től, de az elismerést köszönjük!

Fejétől okos a hal
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DR. BATTA ISTVÁN egyetemi adjunktus
1. Az élet nagyon rövid, ennek meghosszabbítása minden egészségügyi dolgozó
elsőrendű kötelessége. Egy hallgató csak egy diplomás gyógyszerész felügyelete mellett készíthet magisztrális gyógyszert a beteg számára. Ha a kérdést
úgy értik, hogy egy hallgató által készített gyógyszert bevennék-e, úgy az
a válaszom, hogy felügyelet mellett készítettet igen, felügyelet nélkülit nem.
Viszont végzés után, amikor már a volt hallgató teljes jogú gyógyszerésznek
minősült, nem félhetek attól, hogy idő előtt távoznom kell az élők sorából.
A válaszból megállapítható, hogy ezt a kérdést nem adták meg kellő pontossággal, mert a felelősséget figyelmen kívül hagyták.
2. Ideális hallgató nincs, mint ahogyan ideális f é r j sincs. Egyébként az ideális
állapotot csak megközelíteni lehet. Egy jó hallgató a kötelező óralátogatás
mellett a hét első öt napján a jegyzeteinek kiegészítésével foglalkozik és a
szükséges mosás, főzés vagy egyéb házimunka elvégzése után vagy előtte
sportol, az esti órákban módjával szórakozik, színházba, moziba jár, esetleg
diszkóba is elmegy, és ha a hallgatónak ezek után is maradna ideje és partner is akadna, következhet egy Tisza-parti séta, de csak akkor, ha az idő
is megfelelő. Az említett hallgatónak a hét vége az intenzív tanulás időszaka, a hétvégi hazautazás csak az ünnepek alkalmával történik.
A hallgatók általában az „ideális" állapot és a teljes lógás, a nemtörődömség
állapota között leledzenek. Típusa válogatja, hogy ki melyikhez vonzódik
jobban.
3. Ami a visszaemlékezéseimet illeti, momentumra emlékezem legszívesebben. Az egyilc biztosan a sikeres vizsga élménye (talán a legsikeresebb vizsgám a szerves kémia szigorlat volt, a néhai Bruckner Győző professzor úrnál). A másik, amire emlékszem, egy ártatlan csíny volt. Ennek története:
Egy lyukas óra idejében a hallgatótársaim többségével kint tartózkodtunk
a Dóm téren (akkor még nem volt elcsúfítva, mint mostanában). Egy nagy
gazdátlan kutya felfedezése után nagynehezen sikerült azt közös erővel megfognunk. Ezt a kutyát két diáktársam eladta a Gyógyszertani Intézetnek.
Megállapodtunk, hogy a kapott pénzen az esti mozielőadásra jegyet vesznek.
Azonban estére a mozi előtt kiderült, hogy az intézet embere megjelent a
kollégám lakásán és visszakövetelte a kifizetett összeget, mert a kutya az
egyik nőgyógyász adjunktusé volt. Tehát nem egy kóbor kutyát adtunk el,
hanem azt jogtalanul bocsátottuk áruba. Lett aztán nagy kapkodás, mert a
jegy megvolt, azt most a saját zsebünkből kellett kifizetni. Abban a pénztelen
világban egy kétforintos mozijegy árát előteremteni egy hallgatónak igen
nehéz volt.
4. Hogy miért van kevés férfi a gyógyszerészkaron? Ennek lehet, hogy anyagi
okai vannak, fiúk inkább a jobban fizetett állásra szeretnek pályázni. Vagy
esetleg arról van szó, hogy félnek a pályán lévő sok nőtől. Tessék választani,
vagy más ok után kutatni.
5. Ami a gyógyszerész viccet illeti, ezen a vonalon hiányos ismereteim vannak.
Régen közszájon volt az, hogy éjszaka idején becsöngettek a gyógyszertárba
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és megkérdezték: mondja, gyógyszerész úr, van-e a piócákon víz? Hol vagyunk már ettől az időtől, manapság pióca már nincs a gyógyszertárban, de
bosszúságot okozó éjszakai jelentkező annál több.
3. Sok szerencsét kívánok a szerkesztő bizottságnak az évkönyv összeállításához.
Ez lenne a gyógyszerészhallgatók első évkönyve, ezért az Önökéből okvetlenül szeretnék egyet kapni.
Válasz: Ha kérdés, akkor válaszunk igenlő, ha kérés, akkor teljesítjük.
KÉMIAI ANALÍZIS
Levelezések előadáson:
Variációk egy témára (mindig az evés!).
— Azt javaslom, kajáljunk most délben,
aztán lemegyünk még úszni is szépen.
— Válaszom tömör és kerek,
csak legyen kajajegyed.
— Te se légy rest, komám,
nekem is legyen kajám!
— Köszönöm a bizalmat előre,
vedd a figurát fejőre!
— Mindent megteszek, ha lehet,
hogy legyen elég jegyed!
— Étvágyunk olyan, mint a farkasé,
csak ne legyen mosogatóié!
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Sándor: törölje le a
táblát, mert megfulladnak a mustárgázban!

K é r e m . . . ezt m á r
kislányom is t u d j a !
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DR. FÖLDEÁK SÁNDOR egyetemi docens
1. Igen, kivéve azét, aki háromnál többször vizsgázott nálam.
2. Aki mindenben megfelel a képzés követelményeinek (ilyen azonban nincs).
3. Olyanok, akik nem mindenben felelnek meg az egyetemi követelményeknek.
4. A folyosói vizsgadrukkra és az ezekkel összefüggő történésekre (öröm stb.).
5. Ez a legfogósabb kérdés. Talán azért, mert sok a nő?
6. Hogy a kötőpálya nem azonos a pályakötővel és a mezoméria a Mező Máriával.
SZERVESKÉMIA
Gyakorlaton:

Bonyolult szerves vegyület előállítása
volt a feladat. Böbénk az előírás szerint
állította össze a rendszert. Az már nem
az ő hibája, hogy az egyik csavar laza
volt, a másik lombik meg ferde.
Gyakorlatvezetőnk, Hegyes tanár úr
épp arra járt, száján vigyorral megjegyezte: — Vót artista a családban?

Gyakorlaton igen sokszor alig keletkezett termék. Pedig a kitermelés szerint osztályoztak. Csodálkozva állapítottuk meg, hogy néhány embernek gyorsan szaporodik az infralámpa alatt az anyaga. Hamarosan rájöttünk, hogy azoknak
szaporodott az anyaga, akik a WC felől jöttek időnként, ö k már megfogadták
az alábbi jótanácsot, amit nemsokára mi is követtünk.
„Mit kell tenni, ha kevés az anyag?
A WC-ből kaparj hozzá egy kis falat!"
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Szerves kémia-demonstráció:
— Melyik veszélyesebb: az egyenáram, vagy a váltóáram?
— A váltóáram, mert az egyenáram mindig egyformán üt, a váltóáram
egyszer kisebbet, máskor nagyobbat.
Az Onedin család című filmsorozat igen kedvelt volt évfolyamunkon. Hogy
miért? Onedin ugyanolyan volt, mint Hegyes Péter szerves kémia-gyakorlaton.
Egy különbség mégis akadt. Onedin hajózott. Hegyes Péter pedig nekünk tartott
gyakorlatot. Onedin azt kiabálta: Árbocot fel!
Hegyes Péter pedig: Maguk marhák, már megint mit csinálnak?!
Gera tanár ú r : Mohamed, maga nem adta le a jegyzőkönyvet, hát én menjek
magához?
Ad analogiam: Ha a Mohamed nem megy a hegyhez, a hegy megy a Mohamedhez.

DR. ANDOR JÖZSEF egyetemi docens
1. Igen. Rendületlenül bízom továbbra is a . . . szervezetem ellenálló erejében
és regenerálódó képességében.
2. Aki nekem már elsőéves hallgató korában köszön, sőt a fizkém vizsga után
két héttel is fogadja még a köszönésemet.
3. Nagyon jók, csak miért vannak ilyen sokan?
4. Arra, hogy sikerült rábeszélnem egy fiatal oktatónőt egy beszámolóm igazolására előlegbe. Azóta is várjuk mindketten az újratalálkozást.
5. Fogalmam sincs róla. De az biztos, hogy én sem mernék oda járni.
6. Gyógyszerészekről, orvosokról csak jót vagy semmit! Még én is lehetek beteg, és akkor „megnézhetem magam".
7. Ugye, nem kérdeznek többet?
Válasz: Bárcsak ez kölcsönös lett volna a k k o r . . .

DR. SIMONCSICS PÁL egyetemi docens
1. Akadnak olyan hallgatók, akik által összeállított készítményt még akkor is
be merném venni, ha tudják, hogy azt nekem szánták.
2. Az egyetemi évek felbecsülhetetlen és vissza nem térő lehetőséget nyújtanak
nemcsak a szakismeretek megszerzésére, hanem olyan mérvű társadalmi és
kulturális feltöltődésre, amely az egész életpálya kísérője lehet. Aki él ezzel
a lehetőséggel, az ideális hallgató.
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3. Sajnos csak a másodéveseket tudom megítélni. Akadnak ott mindig ideális
hallgatók. A többségre azonban nem volt jellemző a képességek maximumának kifejtése.
4. A hallgatói életformára. Egyrészt nagyobb volt a háború előtt az ún. tanszabadság, ami alatt azt értem, hogy — ha volt időnk — ellátogattunk más szakosok, főleg a bölcsészek érdekesebbnek vélt előadásaira. Másrészt a kollégiumok nem voltak szakosodva. Mindenféle szakos hallgatóval együtt laktunk, könyveikkel, olvasmányaikkal, nézeteikkel ismerkedhettünk.
5. A tanárszakok is el vannak nőiesedve. Miért? Kevés a férfiúi ambícióknak
megfelelő kiemelkedés, karrier lehetősége.
6. Sajnos egyáltalán nincs gyógyszerész viccem.
7. Érdekes volna végigkérdezni a tanáraikat, hogy voltak-e hallgatókorukban
ideáljaik, kik és mik és miért? A mostani hallgatóságnak vannak-e és milyen
ideáljaik?
Válasz: Mindent mi sem tudhatunk.

ftfi

DR. OBÁL FERENC egyetemi tanár
1. A hallgatók által készített magisztrális készítményt nyugodtan be m e r n é m
venni — ha ilyet egyáltalában kiadnak — mert a hallgató, mint kezdő szakember, még gondosan t a r t j a magát az előírásokhoz, jobban és figyelmesebben, mint talán később.
2. Az ideális hallgató az, aki mindig lelkesen, érdeklődve és szívesen csinálja
azt, ami éppen szükséges. Tehát dolgozik, tanul, szórakozik, sportol stb., stb.,
mindig ami időszerű, és azt jókedvűen cselekszi.
4. Hallgató koromban szerzett emlékeimből a legkedvesebbek a mai TDK-hoz
hasonló módon kezdődött ismeretszerzés, kísérletes m u n k a és személyi
kapcsolatok hazai és külföldi intézetekben, ahol módom volt hosszabb időt
eltölteni.
5. Régen a gyógyszerészi pályán is többségben voltak a férfiak, akik az akkori
gyógyszertárak sok kereskedelmi, anyagbeszerzési stb. feladatait is végezték.
Az akkori, elég számos gyógyszerésznő a gyógyszertári laboratóriumi és
gyógyszerelkészítési, kiadási m u n k á t végezte. A mai gyógyszertári m u n k á b a n
ez az utóbbi feladatcsoport m a r a d t meg, ami jobban leköti a nők érdeklődését, mint a férfiakét.
6. Kifejezetten gyógyszerész vicceket nem ismerek, n e m is tudom, hogy ilyenek
vannak, de megtörtént vicces esetekről tudok, melyekben magam is részes
voltam. Például gyógyszertan-szigorlaton egyik hallgató egyik kérdésként
a sublimátot húzta. Csupán ennyit tudott és m o n d o t t : hosszú, fekete h e n ger, és halálfej van rajta. Mondtam: nagyon jó, ezután legyen szíves eldifferenciálni a villanypóznától.
7. Az évkönyv szerkesztő bizottságától megkérdezném, hogy m u n k á j u k a t belső
szellemi szükségletből, vagy csupán a szokás szabta feladatból végzik? Méginkább tíz év múlva szívesen megkérdezném, hogy hogyan l á t j á k hallgatói
emlékeiket és az évkönyvben ezek tükröződését?
Válasz. Mi készséggel e l m o n d j u k : Magyarországon ami másodszor van, az m á r
„szinte hagyomány", tehát első évkönyvünket n e m szokás szabta feladatként
készítettük. Majd a m á s o d i k a t . . .
1. tábla
A III. év félévekor írt élettandolgozatok érdemjegyeinek alakulása a csoportok viszonylatában

Csoport
1. dolgozat
1.

2.

3.
4.
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0,19

0,00

0,28

0,00

0,13

Csoport érdemjegyeinek átlaga
2. dolgozat
1,08

1,30

0,66

0,75
1,03

3. dolgozat
2,00

2,8p
2,33

2,00

2,31

2. tábla
A félévi élettan kollokvium csoportátlagainak alakulása

Csoportátlagok
1. csoport
utóvizsga előtt
utóvizsga után

Csoportok
2. csoport
3. csoport
2,80
3,23

2,02
3,00

4. csoport

2,60
3,19

1,80
2,58

3. tábla
Az egyes érdemjegyek aránya a félévi élettan kollokvium eredményeiben

Eredmények
utóvizsga előtt
utóvizsga után

1

2

20

19
30

—

Érdemjegyek (darab)
3
4
26
31

14
17

5
7
7

ÉLETTAN
Egyik gyakorlaton a szív ingerképzési zavarait kellett megbeszélni, és Misi helyettesített ezen a gyakorlaton. A fél gyakorlat eltelt már, mire rájöttünk, hogy
a krónikusan emlegetett pékméker a pacemakert (pészmékert) jelenti.
Az élettanvizsga az alkalmi színtévesztők leleplezésére is jó. Ugyanis háromféle
színű lapon v a n n a k a tételek, s mindegyikféle színből kell egyet húzni. Volt, aki
két fehéret húzott, talán tévedésből — mely eset professzor úrból az alábbi
kérdést csalta ki: Ismeri a színeket? M a j d ú j tételt húzatott, és visszaültette
gondolkodni az illetőt. Hát igen. Az élettan vizsga a még erős idegzetű hallgatóklelkivilágát is befolyásolja olykor-olykor.

Álomban
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Taki élettan gyakorlaton ábrándozik. Már túl vagyunk a harmadik békán, mikor Misi észreveszi, hogy Kis Takács máshol jár. Hogy visszahozza a gyakorlatra,
kezébe nyomja gyorsan a negyedik békát — „vedd a fejét" jelszóval.
Hajós Misi élettan gyakorlaton bejelentette, hogy az élettan feleleteinket végig
fogja hallgatni.
Mire Taki nagy bölcsen megszólalt: „Lehet, hogy nyugtató hatással lesz ránk!"

a

Tévedéseink:
— a diffúz glomerulonefritis az agyi
arteriosclerosis egyik f a j t á j a
— Gyöngyi a demóban
Hgmm helyett Herzet írt.

Szublimát=villanypózna?
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Álomban .

DR. P A P P JÁNOS egyetemi adjunktus
1. Nem tudom, erre nézve nincsenek tapasztalataim. Gondolom, ez attól függne, hogy ki lenne az a hallgató(nő), aki készítményével kínálna, milyen körülmények között és milyen célból. Manapság, a legkülönbözőbb vállalkozások korában, még arra is képes az ember, hogy zokszó nélkül lenyelje a keserű pirulát, eljátszadozzék gyilkos cseppekkel (és galócákkal), vagy — ha
úgy tetszik — kiigya a méregpoharat, ha ez jó reménnyel kecsegtet vagy
pénzt hoz a házhoz. Mindenesetre könnyű erről a kérdésről így-úgy elmélkedni, amíg egy bájos hallgatónő ki nem teszi tanárát magisztrális készítménye csodálatának.
2. Annyira nehéz erre a kérdésre válaszolni, olyan „hét lakattal őrzött" titok ez,
amellyel még Platón sem mert érdemben foglalkozni. Nem is alkotta meg az
ideális hallgató ideáját. Talán azért, mert ilyen hallgatóval soha nem is találkozott, sem az árnyvilágban, sem az ideák korában. Legfeljebb ő maga igyekezett, Szókratész legjobb tanítványaként, mestere iránti tiszteletének példaadó kinyilvánítására.
3. Önök, annyi bizonyos, semmi esetre sem „hallgatók" a szó szorosabb értelmében, hiszen az „egyetemi hallgató" kifejezés éppen azt takarja el a diák
lelkületéből, ami annak lényege: az élénk, kíváncsi rátekintés a világra, a
szenvedélyes tudásszomj, az ú j rendületlen keresése és kívánása, a felfokozott aktivitás, szorgalom, a nagyratörő, céltudatos magatartás, a tetteiket,
gondolkodásukat és érzelmeiket átható színesség, zene, lendület, a szakadatlan mozgás és hevülés. Az egyetemi „hallgató" hallgatagsága nagyon zajos,
harsány és tetterős „hallgatagság", mint ahogy ezt az Önök körében is tapasztaltam.
4. Szép, lelkesítő társadalmi és életeszmények vonzásában éltünk, tanultunk,
dolgoztunk. Nem szójátéknak szánom, de valóban komoly vidámsággal és vidám komolysággal készültünk az életpályára. Akkoriban (az 50-es évek első
felében) mi, fővárosi egyetemisták, hasonlóan az ország más egyetemein tanuló fiatalokhoz, nehéz anyagi körülmények és viharos politikai, társadalmi
mozgalmak között, a jelenleginél sokkal ziláltabb és ellentmondásoktól feszültebb légkörben ostromoltuk a tudás csúcsait. Mindig jólesik visszaemlékezni arra, hogy mindezek ellenére (vagy mellett) sikerült kiállanunk a történelmi helytállás próbáit mind a mozgalomban, mind pedig a tanulás frontján. Természetesen vidámságokban és kalandokban is akadt részünk, az ún.
„könnyű perceknek" is áldoztunk néha, de vigyázva, kimérten adagolva az
„öröm cseppjeit", mert erre sem időnk, sem pénzünk, sem alkalmunk nem
volt annyi, mint a mai fiataloknak.
5. Azt hiszem, ehhez ismerni kell a férfiak alapjában véve szemérmes, szerény
és udvarias természetét. A férfiak már a felvételi vizsgákon — látva a csinos és okos hölgyek sokaságát — szerényen átengedik a terepet a hölgyeknek, lelépnek a versenypályáról — hogy sportnyelven szóljak —, arra gondolva, hogy inkább más úton-módon, más sportágban mérkőznek meg a bájos hajadonokkal. Így a kar elnőiesedése a férfiak lovagiasságával is magya63

rázható, ámbár erősen vitatható, hogy a lányok elismerőleg nyugtázzák-e a
fiúknak ezt a lépését.
6. Legkedvesebb gyógyszerész viccem nincs, de mindig felderít, szinte gyógyírként hat, ha a gyógyszertárban — ahová betegként benyitok — barátságos,
segítőkész gyógyszerészek fogadnak, ismerősként üdvözölnek, mindent elmagyaráznak, ellátnak szakszerű tanácsokkal és a gyógyszerek mellé együttérzésüket és jókívánságaikat is csatolják.
7. Megkérdezném, van-e tudomásuk arról, hogy egyik-másik évfolyamtársuk
elrejtette — ismeretlen helyre — féltve őrzött kincsei közé az etika- és filozófia jegyzeteit, amelyek ha nem is teljes egészében, de becses maradványok
hervadt töredékek formájában emlékeztetik majd őket a „régi szép időkre".
Válasz: Felületes ismeretünk van csak róla, ezekről az évfolyamtársakról az
Ideg B-n tessék érdeklődni!

DR. RÉVÉSZ MIHÁLY egyetemi adjunktus
1 Természetesen! Mindenre elszánt ember vagyok.
2. Az ideális hallgató: nő. Ez a tétel tudniillik abból következik, hogy „az ideális
nő a hallgató nő". Egyébként három szám is tartozik az ideális hallgatóhoz:
90, 75, 90.
3. Sajnos csak a tudásukat „mértem" meg, az előbbi méretszámokhoz nem volt
szerencsém.
4. A menzára. Ott már a 60-as évek elején ismerték a hatékony gazdálkodás
fortélyait, és a céloksági (teleologikus) gondolkodást magas fokra emelték.
A leves egy részét például ki sem adagolták, hanem közvetlenül öntötték a
moslékba. A tésztát egységes tömbbé főzték, így biztosították, hogy kevés
szénhidrátot fogyasszunk. Húsból pedig csak akkora darabot adtak, amit
egyszerre bekaphattunk, mivel a kések úgyis életlenek voltak.
5. Ezt a kérdést csak hajadonok fogalmazhatták. Pár év házasság után rájönnek, hogy nincs is a karon kevés férfi, mert még az az egy is sok.
6. Kettő is van:
Az első:
Kovács bemegy a patikába, és kér egy szem Karilt.
— Becsomagoljam? — kérdezi a gyógyszerész.
— Noná, majd hazáig gurítom!
A második:
Barna úr nagyon köhög, s a gyógyszerésztől kér valamit ellene. Az ad neki
egy nagy adag ricinust. Másnap találkoznak.
— Nos, köhög még? — érdeklődik a gyógyszerész.
— Hát merek?! — hangzik a válasz.
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7. Hogy bírták elviselni a válaszaimat?
Válasz: Miután a fiúk hosszú empirikus munkával ellenőrizték a három megadott viszonyszámot, jóváhagyólag.

DR. SZENDREI KÁLMÁN egyetemi tanár
1. Három biztosításom van! Így még a kutyámnak sem lehet nagyobb baja tőle, legfeljebb felfordul.
2. Olyan, mint egy végtelen nyúlóképességű lufiballon. Korlátlanul pumpálható
bele.
3. Sajnos a szakítószilárdságuk elég véges.
4. Arra, hogy volt!
5. Pontosan azért, amiért kevés a női traktoros manapság. Egyébként ennyi
csinos nő közé csak a legelvetemültebbek merészkednek.
6. Az, hogy gyógyszerész vagyok!
7. Hogy élitek túl?
Válasz: Skálánk az anxyolyticától a psychostimulánsig terjed. Sajnos az akut
alkoholos intoxikáció ellen nincs a kertben fű-fa-virág-orvosság...

Párbeszéd:
A szól B-hez:
A: Ha dobogást hallassz, szólj!
B: Miért?
A: Fut a kromatogrammom!
GYÓGYNÖVÉNY-

ÉS

DROGISMERET

Gyakorlaton történt: Egyik hallgató kellő felkészületlnséggel látott a gyakorlathoz. Nevelőanyánk a tőle megszokott
módon járt el:
— Óh, fiam! Akkora krumplit
(1) adok magának, hogy az egész család
egy hétig azt fogja enni!

Drogintézet

Minden gyakorlaton valamilyen kromatogrammot kellett készíteni, melyre valamilyen drogból készült kivonatból kellett felvinni és valamilyen tesztanyagot.
A gyakorlati sikertelenség eredményeként terjedt el az alábbi intelem:
„Ne feledjétek a felsősök intelmét,
A kivonatba a tesztből is egy cseppecskét!"
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Vizsgán elkövetett baklövéseink:
1. — Mi az Ipecacuanhae radix két fő alkaloidja?
Válasz: ipicin és radicin.
2. Lelkes nebuló magyarázza, hogy a mérgezett nyíllal elejtett állat fogyasztható, mert a curare nem szívódik fel az állat beléből. Vizsgáztató kérdése: Hogy

gyógynövényekből. A válasz határozottan: „paraszimpatikus".
4. Mi a cellulóz? Celluloid láncból felépülő poliszacharid, amely hattagú C-atomot tartalmaz.
DR. BERNATH GÁBOR egyetemi tanár
1. Optimista vagyok. Megjegyzem azonban, hogy az előbbi kérdés eddig nem
merült fel. Lehet, hogy ezért válaszolhatok?
2. Minden bizonnyal olyan, amilyennek a tanévnyitók útmutató intelmeiben
felvázolják.
3. Az évfolyamról csak a legjobbakat mondhatom — de mintha néhányan még
nem érték volna el az „ideális hallgató" szintet. Esetenként előfordul hibás
értelmezés is. Figyelmen kívül hagyják, hogy az ideális hallgatónak nem kell
mindig hallgatnia, különösen a demonstrációkon, kollokviumokon, szigorlatokon nem. Néha viszont elfelejtik, hogy hallgatók.
4. A kezdetre és a befejezésre. Közben is volt sokj-sok esemény, melyre szívesen
emlékezem, a „leg"-et azonban nehéz lenne kiválasztani. Attól is tartok, hogy
a „leg" nem feltétlen az évkönyvbe való.
5. Ügy vélem, hogy az oktatók között nem kevés a férfi. Hogy a hallgatók között miért kevés, azt a hallgatóknak kellene megválaszolniuk.
66

6. A gyógyszer és a gyógyszerészet nekem nem vicctéma.
7. Miért éppen hét kérdést tettek fel?
Válasz: Eddigi rövid életünk során csak hétig tanultunk meg számolni.
GYÓGYSZERÉSZI

KÉMIA

Szemináriumon éppen az adipinsavról és származékairól volt szó. Stájer tanár
úr kérdése, a táblára mutatva:
— Hogy nevezné el ezt a vegyületet, kolléga úr?
A kolléga némi tépelődés után, bár nem jó érzéssel kiböki — adipinát!
Szintén szemináriumon az orrcseppekről volt szó.
Kérdés: — Mire használják a naphasolint?
Válasz: — Molyirtó (naftalinra asszociálva).
Enikő nem jött gyógykém gyakorlatra, beteg volt. Következő héten, amikor újra
jött gyakorlatra, Johnie ezt mondta:
— Maga ugyanolyan rosszul néz ki, mint 2 héttel ezelőtt!
Nageeb tévedése (megint csak nehéz a magyar):
fogyás helyett — fogás.
1982 március. Gyógyszerészi kémia gyakorlat.
Röviden: gyógykém
Kis csapat ballag a Hilton felé. Felhős, borús idő van. Erősen f ú j a szél,
a szemünkbe hordja a port. Valami van a levegőben. Talán eső lesz.
Már elmúlt háromnegyed egy. Jó lesz igyekezni, még fel kéne venni a köpenyeket, esetleg egy kávét meginni gyakorlat előtt, sőt el kéne kapni a többiek elől a titráló lombikokat. Ma biztosan valami másfajta üvegeszközöket kapunk. Nem vizes közegű titrálás lesz. Az ilyenből mindig kevesebbet adnak ki,
mint ahányan vagyunk. Szóval jó lesz igyekezni. Jó napot kívánok. Első, második, hu, hu — végre fent vagyunk a harmadikon. Nincs idő a lihegésre sem.
Szabó tanár úr névsort olvas. Már év eleje óta Melis helyett Meliszt olvas. Már
megszoktuk. Mindenki jelen van, jöhet a konzultáció. „Az 5-öst kérem feleléshez!" Pár perc múlva a 7-es vagy éppen a 12-es indul a táblához. (Talán jobb
így ez az abszolút személytelenség, nincs szimpátia vagy antipátia, csak képletek.)
Hurrá, befejeztük. Hol vannak az ismeretlenek? Igen, ez kristályos, akkor azonos. Ez sárga, akkor ez is azonos. Na, még maradt 3 db. Egy közösben
van, akkor nem azonosítjuk. Kettő közül vajon melyiket kell titrálni? Gyógyszerkönyv: Papaverinum hydrochloricum — fehér, kristályos por; Theophyllinum — fehér, kristályos por. Ezen csak az ezüstnitrát segíthet. Kész, azonosítottam, és negyedmagammal venném birtokba a mérleget, de m á r mindenhol
ülnek. „Utánad ki jön?" „Csak ketten?" „Akkor jó, én leszek a harmadik, de
szólj, ha készen vagy!"
Tíz perc nyugalom. Lenne, ha nem rohanná valaki a csaphoz. Eldobja,
ami a kezében van, és rázná le róla a savat. Nóra kezében szétdurrant egy tömény kénsavas kémcső melegítés közben. Szerencsére semmi baj nem történt.
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Közben Taki fluoreszkálni kezdett. Sikerült a Coralyn reakciója. Tanár úr beszaladt a nagy csörrenésre, amit az eldobott kémcső okozott, majd 5 perces séta után átment a szomszéd terembe.
Megvan a kimérés, mehetünk titrálni. A készítményt absz. ecetsavban
oldjuk melyhez pipettával vesszük ki az ecetsavat. Andreának sikerült is. Túl
jól. Felszívta az abszolút ecetsavat. Tanár úr ú j r a fut. Nem történt semmi b a j ?
Elsimulnak a hullámok, mindenki visszatér a helyére.
Nem telik el tíz perc. Már a titrálásnál járunk, mikor Éva kezében marad a tokos büretta alja csapostól. A bürettában lévő perklórsav kifolyt és eláztatott mindent. Tanár úr újra rohan. „Hát hogy lehet ilyen erősen húzni valamit? Tudja, milyen értékes egy ilyen büretta? Nem lehet beszerezni sehol sem!"
ö t perc múlva lecsillapodtak a kedélyek. Közben m á r kezdett besötétedni, és talán még erősebben f ú j t a szél, mint ebéd után. Nyomott hangulat ülte
meg a labor levegőjét. Valakinek eszébe jutott, fel kéne kapcsolni a villanyokat.
Csak egy kicsit későn, mert már a gyakorlat kezdete óta égtek. Így az ötlet csak
ötlet maradt, világosabb nem lett. Talán eme csalódás hatása alatt Gizi (aki aznap már a 3. Trioxazint is bevette) a plafonra lőtte az üvegdugós bedugott lombikot, miután feltette forralni az azbeszthálóra. Hogy mi volt benne? Rejtély.
Lehet, hogy Gizi sem tudta volna megmondani. Az anyag mindenesetre szép
csendesen cseppenként hullott vissza a plafonról az asztalra. A dugó elég n a gyot csattant az asztalra visszaesve, mire tanár úr ú j r a bejött, m á r csak a lecseppenő cseppeket ellenőrizhette. Mindenki megszemlélte az asztalon összegyűlt
tócsát, de már senkinek nem jelentett különösebb izgalmat az eset.

Kérem szépen, ennek a kísérletnek feltétlenül be kell jönnie.
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Azt hittük, nem jöhet már más. Tévedtünk. A 4. csoport fantasztikus teljesítményekre képes. Elég az hozzá, hogy a Hg-acetátos és az absz. ecetsavas
üveg, ami az asztalon állt, egy másodperc múlva már a mosogató fém részén
csattant. Az ecetsavas üveg kinyitva esett le, így 5 perc múlva az egész laborban meg lehetett fulladni az ecetsav szagától. A neon felé nézve látszott, amint
a tömény sav száll fel füstölögve, miközben elegyedik a levegővel, mely betölti
az egész termet.
Hogyan történt mindez? Kati fel szerette volna oldani a papaverint, de
kicsúszott a kezéből az ecetsavas üveg, és magával sodorta a Hg-acetátost is
a mosogató felé.
Tanár ú r idegei drótkötélből vannak. Ellenőrizte, hogy mindenki épségségben maradt-e, azután szokott nyugalmával 5 perc séta után kiment a m é r legekhez.
Már a gyakorlat vége felé jártunk. Mintha kivilágosodott volna. Talán
mégsem lesz eső. Hat óra felé már csak a szokásos később titrálók, vagy négyszer titrálók maradtak a laborban.
Hét órára aztán elcsendesedett minden. Kiürültek a termek, tanár úr is
hazament. A 4. csoport befejezte márc. 3-i gyógykém gyakorlatát.

f P

^ f /r

Azért erre a gyakorlati vizsgára készülni kellett volna .

DR. KEDVESSY GYÖRGY egyetemi tanár
1. Igen is meg nem is. Hosszú idő óta csaknem „szabály", hogy egy évfolyam
egyharmad része jó képességű, érdeklődő, gyakorlati munkájában pontos
és felelősségteljes hallgató. Ide tartoznak diákköröseink is. Ezek készítményeit aggály nélkül bevenném. A másik harmad a „szürke" réteg, akik annyit
tanulnak és úgy dolgoznak, amennyit nagyon megkívánunk. Az általuk készített gyógyszert csak végszükségben használnám. Az utolsó harmad minősítése: inkább semmit, mint azt, amit ők produkáltak. Nem látnám biztosítva a „nil nocere" elvet.
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2. Sem a természetben, sem az anyagrendszerekben, de az életben sincs „ideális". Ha mégis produkálnánk ilyen hallgatót, akkor ez a „csodabogár" folyamatosan tanulna, az előadásokon nemcsak jelen lenne, hanem jegyezne is,
magatartásában és gyakorlati munkájában pontos és ambiciózus lenne. Képes volna önállóan gondolkodni és szaktudását (mert lenne!) a gyakorlatban
alkalmazni tudná, s az ilyen diákot öröm lenne vizsgáztatni. Meg kell elé1gednünk azonban a „reális" hallgatóval, ami azt jelenti, hogy jó, ha a diákban a felsorolt tulajdonságok kb. kétharmada megtalálható.
3. L. az 1. kérdésre adott választ, de amikor minden előadásomat „kedves halLgatóim" megszólítással kezdem, ez az egész évfolyamra, minden diákomra
vonatkozik, s ezt valóban így is gondolom és érzem.
4. A harmincas évek derekán az egyetemi diákélet nagyon különbözött a mostanitól, de abban egyezett, hogy mi is fiatalok voltunk, jókedvűek, kivettük
részünket az akkori idők szórakozási lehetőségeiből. A komoly munka mellett szórakoztunk, részt vettünk társas összejöveteleken, s nevettünk tanár
rainkról szóló, évfolyamról évfolyamra szálló adomákon.
Semmi esetre sem emlékezem vissza „legszívesebben" a vizsgáimra, holott
mindig jól felkészültem és a vizsgákat szép eredménnyel tettem le. Akár hiszi az olvasó, akár nem, vizsgáim előtt mindig nagyon izgultam. Állítom, hogy
aki tagadja a „vizsgalázat", nem mond igazat. Mégis a kérdésre válaszolva
egy vizsgaélményemre emlékezem derűsen. Abban az időben nagyhírű gyógyszerész kémikus volt Winkler Lajos professzor, akadémikus, s különösen szigorú vizsgáztató. Nála kétféle hallgató volt: a bukós és a studens. Én az
utóbbiak közé tartoztam. Sok villámkérdése után azt kérdezte, hogy miért
van a nátriumfoszfátban 12 molekula kristályvíz? Tudtam, hogy ennyit tartalmaz a vegyület, de m i é r t . . . ? Akkor még nem volt ismert az anorganikus
kémia mélyebb elmélete a kötésekről. Csodálkozott, mondván: „pedig studens a jelölt úr, s eddig mindent tudott! Könnyebbet kérdezek: miért van
a Bazilika tetején 12 szobor?" Nem hiszem, hogy közülünk valaki is megszámolta volna ott a szobrokat. Winkler jókedvűen bosszankodott, de voltaképpen a tréfa kedvéért tette fel ezt a kérdést, s maga adta meg a választ: „Mert
tucatjával mind a kettő olcsóbb!" Az izgalmat derű váltotta fel a népes hallgatóságban is (mert akkor sokan hallgatták a szigorlatokat!), s azóta ez az
anekdota is szerepel a „Winkler-sztorik" között.
5. Statisztikai adatok szerint sokkal kevesebb érettségizett férfi jelentkezik továbbtanulásra, mint leány. Ez a jelenség nemcsak a mi karunkon tapasztalható, hanem már az általános orvostudományi karon, a természettudományi
és a bölcsésztudományi karokon is, s különösen meglepő mértékben a műszaki felsőoktatási intézmények több szakán.
A fiúk egyetemi tanulmányok helyett inkább azonnal jó keresetet biztosító
szakmákat (műszerész, autószerelő stb.) választanak.
6. Tény, hogy a farmakonok egyre több mellékhatását ismerik meg. Ebből adódik a vicc: mi az abszolút gyógyszer? Aminek már csak mellékhatása van.
7. Általános tapasztalat, hogy a III. és IV. tanévre kialakulnak tanulmányi
eredményben kiemelkedő „jó" csoportok, gyakran egész évfolyamok, holott
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a felvett hallgatókat a tanulmányi osztály egyenletesen osztja be a csoportokba. Mindig foglalkoztatott a kérdés, hogy mi ennek a jelenségnek az oka,
milyen hatások érik hallgatóinkat a tanulmányi idő első felében. Mi erről a
szerkesztő bizottság véleménye?
Válasz:
„Hidd el, a környezet is
mennyire befolyásolja a k ö l t ő t . . . "
Janus Pannonius

Technológia intézet
DR. SELMECZI BÉLA egyetemi docens
1. Egy mondatban válaszolva: hallgatója válogatja! A tapasztalatok szerint
a hallgatók egy része igen precízen, körültekintően dolgozik. Az általuk készített gyógyszert nyugodtan bevenném. A hallgatók egy másik részéről
azonban sajnos az előbbit nem lehet állítani. (Az igazsághoz hozzátartozik,
hogy a már végzett gyógyszerészek munkája sem egyforma. Szerencsére a
gondosan, lelkiismeretesen dolgozó gyógyszerészek vannak nagy többségben.)
2. Tisztában van jogaival, de ugyanakkor kötelességeivel is. Ezért igyekszik
képességeinek megfelelően tanulni. Törekszik a szakmai és ideológiai ismeretek minél alaposabb elsajátítására, valamint — jó időbeosztással — általános műveltségének növelésére. Igényli a társadalmi-közösségi tevékenységben való aktív részvételt.
Tud örülni saját sikereinek, nem törik le könnyen a kisebb-nagyobb nehézségek. Nem egoista, hanem — ahol erre lehetőség van — segíti társait és
örül annak is, ha mások érnek el eredményeket.
3. A hallgatók egy része többé-kevésbé eleget tesz ezeknek az elvárásoknak,
azonban jelentős hányadukról ez nem mondható el. Sokan hajlamosak arra,
hogy csak a jogaikat nézzék, de kötelességeikről elfeledkeznek. (Ez persze
a diploma után is fennáll.)
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4. Most már mindenre szívesen emlékezem vissza egyetemista koromból. Szerencsés emberi tulajdonság, hogy az idő múltával általában minden megszépül, s — a kivételes tragédiáktól eltekintve — az ember hajlamos elfelejteni
a kellemetlen emlékeket.
5. A férfiak arányának csökkenése nemcsak a gyógyszerésztudományi karon
jellemző, hanem sok egyéb szakon is. Ennek oka meglehetősen összetett. Hivatkoznak az anyagi és erkölcsi megbecsülés hiányára. Ez részben igaz is, de
nemcsak a gyógyszerészi pályára, hanem általában a diplomás pályák egy
jelentős részénél helytálló.
6. Hogyan? — néz ijedten a gyógyszerész a betegre, ö n egyszerre vette be azt
a hashajtót, amit két hétre adtam tegnapelőtt? És hányszor volt széklete?
Csak kétszer! — mondja a beteg. Egyszer tegnap hajnali 5 óra 30 perctől déltájig és egyszer délután fél kettőtől ma reggel hatig.
(Más)
A gyógyszertár bejárati ajtajának résén beszól egy női hang:
— Tessék mondani, kapható itt valami szer, ami meggyorsítja a fogyókúrát?
— Kapható! — mondja a gyógyszerész. — De miért nem fárad be, aszszonyom?
— Mert nem férek be az ajtón.
7. Milyen Önök szerint az ideális oktató? És milyenek vagyunk mi?
Válasz: Mivel eddig jobbára csak az egyetem mellé jártunk, így ismereteink
nem kielégítőek a kérdés megválaszolásához.

GYÓGYSZERTECHNOLÓGIA
Gyógyszerkészítés:
Gyakorlatvezetőnk kérdezi Gy-t.
— Melyik szembe cseppentené ezt a készítményt?
Gy. rövid gondolkodás után rávágja:
— A balba!
Injekciós gyakorlat keretén belül az ampullaforrasztás technológiájával foglalkoztunk. Próbálkozásaink több-kevesebb sikerrel jártak. Csaba nagy ambícióval
forgatta az ampullákat a lángban, de amire készen lett a művelettel, az ampullák kissé amorf külsőt mutattak.
Hiába, ampulla van egy pupu, ampulla van . . .
Ezután Csaba nagy szakismerettel magyarázta ZSUZSÖKÁNAK tapasztalatait.
De sajnos ez esetben 5-ből 5 selejt lett.
Ennek ellenére mi még nem adjuk fel!
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A felvételre jelentkezők egyikének biológiadolgozatából:
A széndiofcszidot a szervezet a meíkasból könnyen távolítja el a bromhusok segítségével. Szervezetünk 3 fő részből ál, emeíett sok seZytet is tartalmaz. Sok
nyukszik azon, hogy fogyaszt-e az ember elegendő vitamint. Miveíl legtöb a csukamáíj/olajban van, így ettől kiváíló lessz az egészségünk.
Ez a tömény hibasor ékesen jelzi, hogy a jelölt felvételitárgy-centrikusan készült,
s elhanyagolta a többit, így pl. a magyart. A fenti példa — mint görbe tükör —
bármelyik karra érvényes és reméljük, hogy az 1983-tól életbe lépő 6 tantárgyas
pontbeszámító rendszer némileg segíteni fog abban, nehogy egy diplomás gyógyszerész, orvos vagy mérnök megcsúfolva a középiskolát és önmagát, pl. az alábbi cédulát hagyja az asztalán: „Röktön jövök".

.. van egy pupú, van kétpupú . . .
HUMORSZILÁNKOK

A

VIZSGÁKRÓL

— Kérdés a hallgatókhoz: Milyen hatást vár az atropin tartalmú szemcsepptől?
Válasz: Hogy táguljon a látóköröm.
— Hogyan lehet megkülönböztetni az illóolajat a zsíros olajtól? Válasz: Csak az
illóolaj hagy foltot a szűrőpapíroson.
— Zavart jelenthet egyetlen felesleges vagy hiányzó betű is, pl. a hallgatói jegyzőkönyvekben: hüvelyfcöblítő, inekció, fülicsepp, a szűrési vesztesség megnől.
Tévedéseink:
Nageeb (nehéz a magyar!):
alsó bélyegző szintezése helyett: szintézise
—
—
—
—
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szolubilizindáló anyag
a paraldehidet a víz tetejére szórjuk és hagyjuk állni
scatulas originales duas = két teli dobozt
caps. = capsisum

—
—
—
—
—
—

a szolubilizálás lényege, hogy megakadályozzuk a micellaképződést
fiat lege artist
capsula amyloidacea
ér összehúzó = anti vasodilatator?
Milyen hatóanyag a vehiculum?
ph. Hg VII. helyett: Hungarica VII. (Wéber Erzsi — a nagyvonalú)

Tükröm, tükröm
mondd meg nékem . . .

Tartsunk egy lépést a divattal
— vagy egy lépéssel a divat előtt

Ugye Gyuri te is kíváncsi vagy
a legújabb Martini receptre?

Szerepcsere

DR. PUSZTAI ROZÁLIA egyetemi docens
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Igen, bár még sok tervem van, amit szeretnék megvalósítani.
Akik azért jöttek az egyetemre, hogy tanuljanak.
Nézzenek a tükörbe.
Sokmindenre, nem tudok választani.
Az ott dolgozókat kellene megkérdezni.
Tessék mondani, majd választok.
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7. Mit fognak kérdezni az évkönyv szerkesztőitől, ha majd magukat kérdezik
oktatóként az évkönyv szerkesztői, hogy mit kérdeznének az évkönyv szerkesztőitől?
Válasz: Majd ha oktatók leszünk, biztosan tudunk kérdezni (mert egy oktató
mindig csak kérdez . . . De hogy mit? — azt még nem tudjuk ...).
NE PRÓBÁLKOZZ!
(hát ez az!)
(Ebből mindenki tudta, hogy Palcsi érkezett meg.)
Tud. szoc. vizsgán a vizsgáztató megkérdezi Palcsit: Hányas csoportban van?
Harmadév végén erről Palcsinak fogalma sincs. Megkérdezi a mellette ülőt: Te,
hányas csoportban is vagyok én? Ez lenne még a kisebbik baj. A felelet végén
a vizsgáztató afelől érdeklődik, hogy melyik gimnáziumba is járt ő. Ez már
olyan régen volt, hogy szegény Palcsi erre már nem emlékezett. Hát ez az!
Velem minden m e g t ö r t é n t . . .
Minden ú j gyakorlat, pontosabban minden évben minden gyakorlat balesetvédelmi oktatással kezdődik. A szokásos szöveg, gondolja magában a hallgató, legalább ennyivel később kezdődik a munka. Mindent elmondanak, vagy éppen felolvasnak, de egészen más a helyzet a „gyakorlatban", amikor elkezdődik a
„munka". Én ezt tapasztalatból tudom, mert velem minden megtörtént, amire
már előre figyelmeztettek. Elsős voltam. Akkor még rengetegen voltunk egy asz-
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tálnál. Talán ez volt az oka? Éppen kémcsövet melegítettem — természetesen a
szomszédom gázlángja fölé hajolva. Egyszer a szomszédom felkiált: neked ég a
h a j a d ! Én még nem éreztem, meg nem is láttam magam. Szerencsére. Időben
szólt és „letapogatták" a fejem gyorsan. Hát így kezdődött. Persze negyedikben
sem kerüli el az embert a balszerencse. A nagy buzgalom sem vezet mindig jóra. Egyszer magam „öntöttem ki" a titráláshoz előkészített anyagot. Izzítani kellett, már gyönyörű volt. Fogóval levettem. Egy kis idő múlva elfeledkeztem arról, hogy még forró, s kézzel nyúltam hozzá, de azonnal el is d o b t a m . . . így veszett kárba a munkám. Ilyenkor mi a megoldás? Ezt minden diák tudja. Egy titrálás és variálás...
Persze sok más „oka" is lehet annak, hogy az „egyet titrálsz, kettőt kapsz" variációs mozgalom beinduljon . . .

PATIKAI

„ÉRDEKESSÉGEK"

A néni Ridol tablettát kér, mire a gyógyszerésznő, használva a szakmai zsargont: nem lehet, néni, az két keresztes! — Nekem nyugodtan kiadhatja, kedvesem, válaszol a néni, mert én református vagyok.

Keresztes szer
A szinonimák közül talán a védőgumié a legsokoldalúbb. Ha pl. szórakoztató gumit kérnek, nem valószínű, hogy karikás gyermekcumira gondoltak.

Fiatal gyógyszerésztől decemberben egy férfi ezüstfátylat kér egy dobozzal. Mire a gyógyszerész: sajnálom, kérem, de mi karácsonyfadíszt nem tartunk.
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Diszkréten motyog valamit a férfibeteg a kis asszisztensnek, aki csak úgy körülbelül érti a magánhangzókat, o, a — és pólyának gondolva azt a valamit, kérdezi: hány centiset? A férfi zavarba jön és mondja, hogy olyan közepeset. Ekkor
az asszisztens rájön, hogy nem pólyát, hanem ollát kértek és zavara most neki támad fel pirulással, dadogással.

Egy beteg cédulát dug be a gyógyszerésznek, oda van felírva, hogy mit szeretne
venni (külföldi), a kolléganő nem tudja elolvasni, így „konzultál" másik, m a j d
harmadik kartársnővel. Végül a negyedik nagy nevetve olvassa ki a cirill betűket (szépen egymás mellé voltak írva): prezervatív. (Ez is szinonimája az óvszernek.)
*

Szálloda portásától hoz cédulát a páciens: a vendég erőspaprikát evett, adjanak
neki valamit. Hirtelen ötlettel egy kis paraffin olajat itatnánk vele, hogy csillapítsa a szájban az égést. Egy evőkanállal és az üveggel megjelenő asszisztenst
rémült tekintettel fogadja az olasz vendég és erélyesen integet nemet mutatva,
hogy a szájának semmi baja. Gondoljuk, hogy a gyomrát viselte meg a szokatlan magyaros paprika és mutatunk a gyomortájékra, de erre is csak tagadóan
int. Tanácstalan tekintetünkre félreérthetetlenül mutat hátsó felére. Itt m á r
nekünk is leesik a húszfillér — sajnos a szállodai portás nem írta oda, hogy tegnap ette a vendég a paprikát (és lehet, hogy még aranyere is van).
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VARIÁCIÓK EGY TÉMÁRA
(A végbélkúp dicsérete)
Ó! Kúp, hozzád szólna énekem.
Te mindennél kedvesebb vagy nekem
Állományod mily tömör,
Használni téged oly gyönyör!
Ha tested testemhez ér,
Egyikünk olvadni kél.
Gyógyulni véled oly csodás,
Megkíméled a szájpadlást!
Oh, ha te nem lennél,
Hányan szenvednénk!
Alakod karcsú, s mily kecses,
Bár székelésre ingerelsz.
Előnyöd te jól
Hatásod néha
Születésed oly
Megkínzol egy

tudod,
eltúlzod.
nehéz,
pár gyógyszerészt.

Ej, mi a kő, kúpapó kend,
A rectumban lapul itt bent?
Lám, a jó patikus jót ád,
Hogy bevigye a farmakonját.
Itt szaladgál fel s alá,
Még a vérkörbe is felszáll,
Eszébe jut, cirkulál.
Oh, mily öröm ezt használni,
Ha nem hiszi, próbálja ki — papír nélkül!
RECEPT
Gargarisma simplex pro IV. évf.
Rp/ Vini tokayensae passum
seu spiritus similia
quantum libet (ad krty)
Idd, AD perfectam saturationem
hogy solvitur hangulat
de lábad ne MISCE
FIAT kedved dalos
szájad énekkel digera
Ne DA ki (magadból)
SIGNA Omnia vincit mámor

Nyári gyakorlat alatt az alábbi receptek váltottak ki mosolyt belőlünk:
Rp/ Tabletta Maripénis
Rp/ Acidi Folsavi
Persze mi már tudjuk, hogy a „fantázianeveket" (nem latinos neveket) nem kell
birtokos esetbe tenni. Lám, a véletlen milyen szavakat szül!

A nyári gyakorlatok alapján javasoljuk a betegekkel egyetértve a következő szinoním nevek felvételét a Ph. Hg. VII-be:
Antineuralgica:

Anti-lógika, Gica tbl, Antika tabl, Antiguriga

Phenylbutazon: Fenj an kenőcs

— Noditrán: Notredam

Noxyron: Nixon

— Hydrocortison: Hidrokurtizán

Glycerin kúp: Szputnyik

—

Diaphyllin: Filodendron

— Mixtúra pectoralis: Mixtúra pixtura

Dopegyt: Depotty

— Szódabikarbóna: Bikapor

Ftorocort: Fotokort

— Fungifen: Finga-fun

Acitophosan: Arculpofozám

— Kalmopyrin: Kalmopüré

Sol. Isolanidi: Izland csepp

— Kombinált por: Kombiné por

A GYÓGYSZERÉSZET

Valeriana: Valerina

VICCEI

— Tegnap fogyókúrázni kezdek, erre ma kapok egy kis csomagot a Genfben élő
nagybácsimtól, és mi van benne?
— Na mi?
— Egy svájci gyógyszergyár legújabb étvágygerjesztője.
—
—
—
—

Mi történt a kezeddel?
Megharapta egy kutya.
Fertőtlenítetted?
Nem tudtam, mert elszaladt.

Mitől van itt ilyen szag?
— Ég a gyomrom.
— Nosztalgia filmen, színpadon, regényben. Nosztalgia a pesti Pozsonyi úton,
az újság is nosztalgiás társasutazást hirdet. Hát sohasem gyógyulunk ki ebből az
örökös nosztalgiából?
— Hogy gyógyuljunk ki belőle? A gyógyszergyárak még nem árulnak antinosztalgia pirulát.
— Olvasta? Londonban bacilusmúzeumot létesítettek!
— Kitűnő! Végre olyan múzeum, ahol senki sem fog lopni!

— Az orvos felírt nekem egy csomó ú j gyógyszert. Ki is váltom valamennyit, de
hogy bevegyek belőle, arról egyelőre szó sem lehet.
— Miért?
— Mert van még otthon mindenféle régi. Előbb azokat fogyasztom e l . . .
Két teltkarcsú hölgy beszélget.
— Fogyókúrába kezdtem — mondja az egyik.
— Nekem már az sem használ — sóhajt a másik. — Ha nem eszem semmit, csak
az étlapot olvasom, már attól is hízom.
— Én egyedül élek, de azért rendszeresen szedem az antibébi pirulát.
— Minek?
— Hogy legyen valami illúzióm.
— Használat előtt szíveskedjék felrázni a gyógyszert!
— Szükségtelen. Mivel autóbuszon közlekedem, úgyis felrázódik bennem.
— ó h a j t j a , hogy a szülésnél a férje is jelen legyen?
— Dehogy óhajtom, az előzménynél sem volt jelen.
—
—
—
—

Hogy nevezik azt, aki mindenhez ért?
Polihisztornak.
És hogy nevezik azt, aki szinte mindenért cirkuszol?
Polihisztisnek.

Idősebb nő nyit be a patikába:
— Kérek egy acidum acetylsalicylikumot.
— Acidum acetylsalicutikumot? — csodálkozik rá a gyógyszerész. — De hisz az
a közönséges Aspirin.
— Ez az! Csak ezt a nevét mindig elfelejtem.
— Te, mi az a graviditás?
— Formabontás.
— Használtak a fürdőtabletták?
— Nem nagyon. S ráadásul olyan nagyok, hogy alig tudom lenyelni őket
— Borzasztó egy ilyen ivókúra! Reggelire keserűvíz, tízóraira keserűvíz, délben,
este megint keserűvíz.
— Szegény ember, mióta csinálja?
— Holnap kezdem!
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A.z é v f o l y a m t i t k á r m i n d e n k o r
példával j á r t elöl

jó

Pillanatképek az őszi mezőgazdasági munkából

Orgonoleptikus vizsgálat

Vajon kit (mit) láthatott András?

Jajj, de magasak ezek a
büretták!

Csoportunk két stabil fiú tagja
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Bugyi Roland
(Bugyi András)

Fekete Nórika —
(Fekete András)
(Hatházi Ágnes)

Győri Péter —
(Jusztin Katalin)

Vida Timea —
(Szabó Ilona)

Perjési András —
(Rábik Mariann)
Perjési András)

Szeghő Márk Attila —
(Rixer Mária)
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Á
E Z Ü T O N IS S Z E R E T N É N K K Ö S Z Ö N E T E T M O N D A N I A
B a r a n y a megyei, Bács-Kiskun megyei, Csongrád megyei,
Nógrád megyei, Pest megyei, Szabolcs-Szatmár megyei,
Szolnok megyei, Vas megyei, Veszprém megyei, Zala megyei és a
budapesti, Békés megyei és H a j d ú - B i h a r megyei gyógyszertári
központoknak, akik anyagi t á m o g a t á s u k k a l h o z z á j á r u l t a k
é v k ö n y v ü n k megjelenéséhez.
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ISMERJE MEG AZ „UNIVERSIL"
műszereit, laboratóriumi üvegtermékeit!
Címünk:
BEAG „UNIVERSIL" GYÁR
Nyíregyháza,

Derkovits út 132. sz.
4400.
Telefon: 11-755: 11-125: 11-562.
Telex: 73387.

-

t

ó

Több mint négyezer féle laboratóriumi
és ipari üvegterméket készítünk,
magas műszaki színvonalon!
Komplett készülékeket és alkatrészeit
Mérőlombikokat
Mérő- és hasas pipettákat
Bürettákat
Centrifugacsöveket, kémcsöveket
Mérőedényeket

Szűrőtégelyeket és tölcséreket
szűrőlapokat, ún. gyöngyszűrőket
Egyedi megrendelés szerinti
készülékeket
Szállítunk komplett
laboratóriumi felszerelést

— Termékeink között van az áramló közegek menynyiségének mérésére szabályozására alkalmas, rotameter.
folyadék esetében: 0,1 l/h—35 m 3 /h
gázok esetében: 3 l/h—300 m:l/h méréshatárig,
melyeket előnyösen használhatnak:
— vegyipari folyamatok mennyiségi szabályozására
— olaj- és gázüzemű tüzelőberendezésekhez
szabályozott tüzelőanyag adagolására
— és még számos termelési és kutatási területen.
Alkalmazásukkal anyag- és energiamegtakarításra n y í lik íehetőség.
Rotamétereink további előnyei:

— pontosság
— egyszerű működés
— szabványos csőcsatlakozás révén, egyszerű
szerelhetőség
— mérhető közegben és méréshatárban nagy
választékkal állunk rendelkezésükre*.
Ú J D O N S Á G U N K ! Az elektromos érzékelővel
határkapcsolós rotaméter.

eHátott

— jelzi az úszó adott pozícióit
— az érzékelők a méréstartományon belül
változtathatók
— átlátszatlan közegek mérésére is alkalmas.
Szakembereink minden érdeklődésre készséggel adnak
tájékoztatást, szaktanácsadást.
KERESSE AZ „UNIVERSIL" TERMEKEIT!
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Kórházak, klinikák, gyógyszertári központok,
vérellátó állomások, oltóanyag termelő intézmények
nélkülözhetetlen berendezései a

LABOR MIM
GYORSHÜTÉSÜ FOLYADÉKSTERILEZÖI
— üveg- és fémpalackokban levő folyadékok megbízható sterilezése
— +121 és +134 °C között beállítható sterilezési hőmérséklet
— a sterilezési idő csökkentése a hűtési szakaszban, steril levegő
és hűtővíz befúvásával
— a munkatér térfogata 400 vagy 800 1

LABOR MŰSZERIPARI
MÜVEK
Kereskedelmi igazgatóság

Bemutatóterem
Budapest, IX.

Üllői

u. 79.

1450 Budapest Pf. 33.
Telefon: 340-736
t e l e x : 22-4162 labor h
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Postinor

®

tabletta

ÖSSZETÉTEL

ADAGOLÁS

0,75 mg d-norgestrelum-ot tartalmaz tablettánként.

A coitust közvetlen követően, de feltétlenül
egy órán belül kell bevenni 1 Postinor tablettát.
Emlékeztetünk, hogy általában heti 1, havonta
összesen 4 tabletta szedhető.
3 órán túl megismételt közösülés esetén: újabb
1 tabletta szedendő postcoitálisan. Halmozott
coitus eseteiben az első aktust követően 1 tabletta, 3 óra elteltével és másnap újabb 1—1
tabletta alkalmazandó.

HATÁS
A d-norgestrel 0,75 mg-os egyszeri adagban
közvetlenül a közösülés után alkalmazva alkalmas a terhesség megelőzésére.

J»

FIGYELMEZTETÉS!

Orális fogamzásgátlás.
A készítmény csak a ritkán, alkalomszerűen
nemi életet élő nőknek tanácsolható. Általában
a heti 1, havi 4 közösülési gyakoriság az alkalmazás felső határa. Ennél gyakoribb esetben már
a kombinált fogamzásgátló tabletták rendszeres
szedése a célszerűbb.

Havonta összesen
szedhető!

ELLENJAVALLAT
Májbetegség, az epeutak betegsége, a kórelőzményben szereplő terhességi sárgaság. Pubertásban alkalmazása meggondolandó.
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4

db

Postinor

MELLÉKHATÁS
Hányinger és vérzés jelentkezhet.

KŐBÁNYAI
GYÓGYSZERÁRUGYÁR
BUDAPEST

tabletta

BRICANYL
spray

antiasthm,aticum

HATÓANYAG
100 mg terbutalinum s u l f u r i c u m /14- g - o s / adagoló s z e l e p e s
palackonként.
JAVALLATOK
Asthma b r o n c h i a l e , b r o n c h i t i s c h r o n i c a , emphysema és a
tüdő h ö r g ő s p a s m u s s a l j á r ó m e g b e t e g e d é s e i .
ELLENJAVALLATOK
Hyperthyreosis. Tachycardiával járó szívritmus zavarok.
ADAGOLÁS
A s z e l e p e g y s z e r i megnyomásával 0 , 2 5 mg h a t ó a n y a g t a r t a l mú p e r m e t távozik a p a l a c k b ó l . A p a l a c k t a r t a l m a k b . 400 a d a g .
F e l n ő t t e k n e k ; naponta 4 x 1 - 2 b e l é g z é s / 4 x 0 , 2 5 - 0 , 5 0 m g / .
Két b e l é g z é s közötti minimális idő 2 p e r c .
G y e r m e k e k n e k : 5 - 1 5 éves k o r i g a k é s z í t m é n y a l k a l m a z á s a egyéni é r z é k e n y s é g r e való t e kintettel - intézeti beállítást
i g é n y e l . Napi 3 - 4 - s z e r i b e l é g zés a maximum, c s a k f e l n ő t t e k
felügyelete m e l l e t t alkalmazható .
MELLÉKHATÁSOK
A szimpatomimetikumokra é r z é k e n y
egyéneken t r e m o r , palpitátió f o r dulhat e l ő , folyamatos k e z e l é s e s e t é n
e z e k a t ü n e t e k a z e l s ő héten megszűnnek.
CSOMAGOLÁS
1 adagolószeleppel ellátott palack
/14 g/ 18,60 F t .
R= A S T R A

EGYT G y ó g y s z e r v e g y é s z e t i Gyár,
Budapest

MINDENKOR R E N D E L K E Z É S É R E ÁLL

A
CENTRUM
(Szeged, Széchenyi tér 15.)

GAZDAG

VÁLASZTÉKBAN:

konfekció, kötöttáru,
fehérnemű, divatáru,
ajándékáru,
virágárusítás
KELLEMES VÁSÁRLÁSI KÖRÜLMÉNYEK, GONDOS KISZOLGÁLÁS
K E R E S S E FEL, É R D E M E S !

(Kötöttáru mintabolt: a Kiss Menyhért utcai oldalon)
M I N D K É T Ü Z L E T N Y I T V A : naponta 1 0 - 1 8 - i g
csütörtökön: 10—20-ig

szombaton: 8—13-ig

Felelős kiadó: dr. Zsoldos Ferencné, Jeremiás Ildikó
83.4., 5631 Szolnoki Nyomda — Felelős vezető: Gombkötő Béla

