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Bár zord a harc, megéri a világ.
Ha az ember az marad, ami volt;
Nemes, küzdő, szabadlelkű
diák.

. . . a könyvet Mi magunk írtuk Medicusok! Magunknak, és a szereplők
is mi vagyunk. Százhatvanhét életnek egy vidám darabja ez a könyv. Nekünk
kedves, és féltő gonddal szedtük össze azokat a történeteket, amik kiszínezték
életünknek ezeket az utolsó diákéveit.
Emlékül visszük magunkkal tanáraink és társaink vonását, a derűs történeteket, hogy emlékezni tudjunk, ha a nehézségekben újra diákká kell lennünk.
Segítsen ez a könyv megőrizni emlékezetünkben a barátot, a nem barátot,
hiszen együtt voltunk valamennyien.
A fényképeken megmerevített arcok egy kicsit megkoptak, az öt év alatt
kopottabb lett a ruhánk is. A szemek fénye mégsem tört meg. Miért? Olvasd!
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ITUBATIO
Ez a könyv nem tankönyv. Könyvünk megírásakor azt a célt tűztük magunk elé, Hogy az orvostanhallgatás tudományának tárgyi ismeretein kívül az
orvostanhallgatási gondolkodásra tanítsuk meg a hallgatókat. Mindenütt kerültük a kutatók nevére tett utalást — a történeti jelentőségű felfedezésektől
eltekintve — hogy feleslegesen ne terheljük túl hallgatóinkat. Feladatunk sokrétű volt, könyvünk mérete szándékosan túlhaladja az orvostanhallgatók szorosan vett szigorlati anyagát, hogy ezáltal a szakorvos jelölteknek előkészítésül szolgáljon nagyobbszabású művek tanulmányozására, és a gyakorló orvos
megtalálja benne az eredményes működéshez szükséges, nélkülözhetetlen emlékeit.
Magunk is tudatában vagyunk annak, hogy briliáns munkánk nem tökéletes. Mégis arra törekedtünk, hogy összefoglaljuk azokat az irodalmi adatokat
és saját tapasztalatainkat, amelyek emlékeink között megörökítésre méltók.
Ezúton mondunk köszönetet neves professzorainknak és tanárainknak
azokért az eredeti ötletekért, amelyeket könyvünk megírásához forrásmunkául
felhasználtunk. Köszönetet mondunk ezenkívül a képanyagért évfolyamunk
rajzolóinak, a papírért papírbeszerzőnknek, gépelésért gépírónőnknek, baleseti
biztosítottságunkért a Tanulmányi Osztálynak, csábító kondíciónkért a Menzának, édes álmainkért a Kollégium Igazgatóságának és mindenkinek, aki jelen
munkánkat az orvosi Nobel-díjra javasolja.
Szeged, 1965 tavaszán

A Szerzők
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HISTÓRIA
Az orvostudomány történetét más-más megvilágításban, a lehető legrészletesebben újra megtanultuk. Azt a kérdést döntöttük el, hogy melyik
az alap-tudomány: a belgyógyászat, a sebészet, vagy talán az egészségügyi
statisztika problematikája. Az orvostudomány gerincét gólyakorunkban még
naivan a szervetlen kémiában, az analitikai mérleg lengetésében és a testnevelésében láttuk. Később jöttünk rá, hogy az orvostudomány alapja esetenként más és más lehet. Amikor felfedeztük, hogy a medicina nem az os vomer
élein alapszik, jó ideig hittünk a Szent Györgyi Krebs-ciklus képleteiben.
Kórélettan szigorlat után bohó elképzelésnek tűnt a pathológiai történések
kutatásának meghatározó szerepe, és örömmel bólintottunk, amikor elmagyarázták, hogy a bőrgyógyászat a legősibb tudomány, amiből később leváltak
az egyéb apró szellemi irányzatok, mint pl. a belgyógyászat. Olykor hittük
a filozófiát, a tiszta ész logikáját heti három órában.
Érdekes volt emgfigyelni az egyes szakágak versengését Hippokrátesért.
aki a „biológia atyja", az első anatómus, filozófiai zseni, orosz orvosi szótár
írója, a reggeli torna feltalálója; a legnagyobb gyógyító orvos, legfenköltebb
klinikai megfigyelő, a loccsanás tanulmányozója stb. stb. . . . Ugyancsak versengés folyt azért is, hogy melyik tudomány a legrégibb keletű. így kerülhetett
sor az alábbi szemelvényekre, amit szószerint, de nem értelem szerint másoltunk
ki a tankönyvekből:
A biológia története a hinduk nyomtalanul eltűnt ősi, orvosi munkájával,
a régi zsidó orvosok kimondhatatlan neveivel, a kínai császár állatkertjével
és díszhal tenyészetével kezdődik. A bonctan Aristoteles állat boncolásai mellett említést tesz az amerikai indiánok skalpolásáról is, mint ősi bonctechnikai
eljárásról. A mikrobiológia atyja, egy római, bizonyos Varró, aki említést tesz
valami apró állatokról. a szülészetben fontos szakdolgozatnak tekintettük
az i. e. 2000-ben, az egyiptomi „Ramszesz" kiadó gondozásában megjelent
Kahun papiruszt. Az első császármetszést egy szadista katona csinálta kardjával
Theba elfoglalása után. Még ennél is nagyobbat markoltunk a bőrgyógyászatban,
amikor egy i. e. 4500-ban élt egyiptomi királylány púder receptjét tettük meg
a racionális bőrtherápia alapjának. A legeredetibb ötletnek viszont azt tartottuk,
hogy Mózes könyvét és a zsidók Talmudját, mint az igazságügyi orvostan
eredeti tankönyvét elemeztük. A sebészet története nem Hippokratessel, az
orvostudományok atyjával az ókorban kezdődik, hanem az ősemberrel az
őskorban. Sőt! A sebészet a Földön az embernél is ősibb Élettel kezdődik,
így ha meggondoljuk, hogy Földünk kora 3000 millió évre tehető, hogy
az Élet a Földön 300 millió éves és hogy az anthropos-praehomo 300 ezer
éves, úgy a pálmát a sebészetnek kell oda ítélnünk. Ezek a fent idézett meg30

állapítások hamisak, meddő erőlködések. A legrégibb tudomány a nevetés
tudománya. Diák-humor már a teremtés előtt is volt. Mikor az Úr bejelentette
elhatározását, hogy Világmindenséget fog teremteni, az angyalok a padban

nem adták le nekik a vastagbelet, sőt a vékonyat se. Az első „évkönyv" i. e.
(idvezítő előtt) 6500-ból való. Ebben nomád főorvostanhallgatók írták le
a Nagy Varázslói Tanács vidám rendelkezéseit, az ügyeletes varázsló kínlódását a kancatejtől toxikált törzstagokkal. Szorgos geológusok megtalálták
azt a mammut femurt, amivel az akkori menza főnököt verték fejbe. Ezért
kár, hogy kihaltak a mammutok!
Nyugodtan megállapíthatjuk tehát, hogy a medikus humor a legrégibb
orvosi szakma a világon. Ebből korcsultak le a belgyógyászat, sebészet, szülészet, de az eü. szervezés eredetét nem vállaljuk!
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ANAMNÉZIS
. . . melyben megtudjuk, hogy Szegedre emeletre érkezik a vonat, Szilágyi
Erzsébet nem ír mindenkinek, és akinek nem ír, az örül.
Kezdetben volt az ősgomoly, majd leérettségiztünk. Izgatottan írtuk meg
életrajzainkat, amelynek végén mindenkiről az derült ki, hogy orvos akart
lenni már csecsemő kora óta. Kindl Imre már intrauterin az akart lenni:
Két sejtből lettem én
S a tuba peremén
haladtam
lassan
a méhbe.
Be kéne
ágyazódni, he lehet,
hisz módfelett
akartam fejlődni már.
Féltem, az idő lejár,
s én maradok hol kezdtem, ott.
És sikerült, a sejtem ült
a méh falán,
s kaján
mosoly jelent meg
leendő szám helyén.
Barázdálódni kezdtem,
de minek részletezzem,
hogy mit nem vittem végbe,
míg végre
agyam helyén agy született,
s fejem bírt már nagy füleket,
kezem helyén kezem nőtt,
lábam miatt fejem főtt.
Már rúgdosásra telt erőmből
és kinőtt
a zsinór köldökömből.
Bár burokban — vígan éltem
néha oxigént is kértem,
ott volt a jó méhlepény,
ami kellett, kaptam én.
Van még időm, úgy gondoltam,
pontosabban: kiszámoltam.
Szóval időm volt még hátra,
s rendszereztem, amit láttam.
FIosszú tuba, kanyarja sok,
méhen belül tubasarok,
izomréteg, nyálkahártya,
méhtest, méhnyak és a szája.
Tetszett nagyon,
nem tagadom
32

s még meg se születtem,
megszületett bennem
a tudat,
s mutatott, extrauterin utat.
Ezek után nem véletlen,
mikor arra vetemedtem,
megszületek!
Első szóm volt oá helyett:
Bába néni orvos leszek!
Szorongva szálltunk vonatra, ami felvételi vizsga ügyében hozott Szegedre. Miután elpusztítottunk a guruló kocsmában 5—6 üveg sört, éles hang
ütötte meg pásztor síphoz szokott fülünket: vonatpótló gépkocsi indul Űjszegd, Szőreg, Makó, Jeruzsálem felé, az állomás előtti térről a kijárattól
jobbra. Aztán meglepve tapasztaltuk, hogy Szegedre emeletre érkezik a vonat.
Másnap bekentük testünk illatozó olajokkal, felvettük az agyonérettségizett
sötét ruhákat és járultunk a Bizottság elé. Ott kérdeztek. Kitől ezt, kitől azt.
Ekkor kérdezte meg egy — kinézésre — főbiológus az egyik jelöltet, hogy
miről kapták az ízeltlábúak a nevüket. A jelölt azt az istennek is tetsző feleletet adta, hogy azért, mert ízekből vannak a lábaik. A — kinézetre — főbiológusnak ez a felelet nem tetszett és nem tetszésének indoklására azt hozta fel,
hogy az ő lábai is ízekből vannak, még sem ízeltlábú. Mire a felvételre pályázó ifjú kijelentette, hogy az ízeltlábúak kisebb állatok. No, ezt nem vették
fel. Más említésre méltó esemény nem is történt, hacsak az nem, hogy volt
olyan, akinek fáradságtól elgyötört teste alól, míg aludt, kilopták a kollégium
piros pecsétes lepedőjét. Mikor hazamentünk, vártunk! Akinek jó keresztanyja
volt, az valamivel nyugodtabban. Sokszor hangzott el azokban a napokban
ilyes fajta sóhaj, hogy hej édesanyám, édesanyám nézze már meg nádfedeles
kicsi kunyhónk zsalugáteres ablakát nem tett-é a jó öreg Szilágyi Erzsébet
madara a muskátli mellé egy violaszín pecsétes levelet. Aztán, akinek a jó
öreg Szilágyi Erzsébet írt, az maradt, akinek meg a Wenner Miklós, az jött.
Jött, de hogy, szinte jővén!
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DECURSUS
I. fejezet
. . . melyben kétszer lesz szó a moziról, a P és a H pofákat vág és élelmes
emberek sok ökörtöpörtyüt
esznek.
Mikor megérkeztünk, beírtak minden-féle könyvbe és kis színes cédulákat
osztogattak a családi kondér mellé. Egyesek az Egyetemi Csárdának címzett
pincébe mentek, mondván étterem, étterem. Aztán kicsit meglepődtek mikor
a tisztességben megőszült főúr nem fogadta el fizetség fejében a kis színes
cédulákat, egy nagyobb színest kért, ekkor még nem tudtuk, hogy itt árulják
a menzán megmaradt mignonokat. Először egy nagyon szűk teremben zsúfolódtunk össze, ahol állandó volt a székrekedés, az előadónak minden zsebében
ült két hallgató. Az első, amit az egyetemen olvashattunk, a fekete tábla
fölötti szigorú figyelmeztetés, hogy a rongálásért magunk felelünk. Majd belépett egy kékköpenyes varázsló és lerakta az emberi test ó-testamentumát
543 kötetben az asztalra, Aristoteléstől Lenhossékig. Elkezdődtek az előadások,
még mindenki ott volt. Verekedtünk a helyekért, Csiky volt a főhős, míg
Kasza meg nem érkezett, ő már ismerte Csikyt, azért nem félt. Az első előadások után az otthon maradt szülőket és ara jelölteket bizonyos claviculasternocleidomastoideussal ijesztgettük. Majd elkezdődtek az anatómiai mozi
előadások. Ez a mozi a világ legjobb mozija. Halk, a hang néha recseg is,
rossz a kép, de sötét van és nem kell fizetni. A sötétségnek tudható be, hogy
megszületett az évfolyamon az első szerelem. Ennek Sejtz László volt a szen-
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vedő hőse, bár Pánykó Éva szerint ő szenvedett a terminus technikusoktól
és ezért dőlt Sejtz karjaiba, menedéket keresve. Ez volt tehát az első és Galgóczy
Gabi szerint sajnos nem az utolsó. A sötétség okozta azt is, hogy majdnem
megrövidültünk, nem akarták leadni a vastagbelet, sőt a vékonyat se. Az
istenfáját! De csak leadták, még a szarvasmarháét is, hogy emelt fővel tudjunk
vitatkozni a bestiális kollegákkal.
Közben összeverődtünk, már nem egyedül jártunk, hanem csordában,
villamoson, úgy, hogy az utcán kószáló pandúr is észrevette éles elméjével
csordánk trappját és rövid előadás keretében ismertette évfolyamunkkal a
közlekedés helyes formációját.
Edződtünk hóban és viharban, de álmainkat mégis megzavarta egy
imbolygó varázsló, amint nagy szeretettel fekete csapadékot rázott össze

kis kémcsövekbe és vazallusai a P és a H, hol savanyú, hol meg bázikus pofát
vágva gúzsba kötötték bátorságunkat. Később már nem csak álmunkban jelentek meg eme vazallusok. Harcoltunk velük. A nagy csatának az eredménye
30 kémcső és két büretta a mi javunkra, amit is kiegyenlítendő, az illető
varázsló beszedett a társulattól 30 pengőforintot per kopoltyú. Ezt a nemes
viaskodást annyira megkedvelte a két vazallus a P és a H, hogy biokémia
álnév alatt követtek bennünket. Kasza és Károssy nevű vízigótok szerint ez
még nem lett volna baj, de követett bennünket az ő gazdájuk is.
De kanyarodjunk vissza a recés szárnyú drozofilákhoz. Itt ismerkedtünk
meg igazán szeretett, édes anyanyelvünk szépzengésű alliterációival. Egy pápaszemes, tisztelt hallgatóknak nevezte szerény társaságunkat. Arany Jánost megszégyenítő szóvirágokkal adta tudtára népünknek az oligolecithál, polilecithál,
anisolecithál, engem ne citálj című drámai hőskölteményét. Eme főbiológus
után egy testesebb, jólöltözött biológus absztrakt rajzaival szórakoztatott. Egyesek felismerni vélték, hogy az egy patkány, mire a röhögés általános lett.
Ezen szép téma gyakorlati elsajátításában megismertették velünk a nehézségi
erő szerepét a szúnyogok könnyed vízi elrugaszkodásában, valamint megismerkedtünk azzal, hogy miként segíti a gyakorló orvost a ganajtúró bogár
ikrájának befúródása az oesophagus alsó szélébe. Egy ilyen hasznos elmélkedés
közben ama bizonyos virágénekekben szépsége miatt megénekelt Rosztóczy
István két lanceolatus felmetszése közben látni kezdte a Róza bokáját, majd
a nagy nézéstől kifáradva, megettek gyomraik teljes megelégedésére a vágóhídon húsz pund ökörtöpörtyut.
3

35

Itt kell megemlíteni bátor szívvel a delejes ménkű és a Mohr—Westphal
ijesztgető villámlásait. Mi békésen jártunk megszámozott, apró kanapéinkra
egy kis sósavat termelni az ebéd megemésztésére, míg népünk másik fele
a tarhonya nevű nemzeti eledelt emésztgette békében. Ebből a fiziológiás
tevékenységből csak néha ijedtünk fel, mikor is egy-egy lezuhanó jégtábla
dörrent, vagy egy nem sikerült kísérlet cselekedett hasonlóképp.
Megtanultuk aztán azt a fényes bölcsességet, hogy ha egy barlangban
ülünk, akkor a kinti fényes abszolútból egy mozigépész az ideákat vetíti a
barlang falára és mi nézzük, közben kezünk görcsöt kap a sebes írástól, mivel
ebből a tárgyból nem nyomtak jegyzetet. Fiatal bölcselők mutatták be nekünk
a sok hírességet idegen országból, kiket mi barátságtalanul fogadtunk, legjobban megszeretve közülük bizonyos istenfélő Aquinói Szent Tamást, mert
azt csak szidnunk kellett és fiatal bölcselőink örültek és mondták, hogy jól van.
Átvergődtünk az első nagy csatán, ahol sokan maradtak a porondon
elvérezve, sebesülten, vagy holtan, de az állva maradtak közül már senki
nem írta ph-val a fánkot. Büszkén, kócsagtollas pancreassal kezdtük nézni
a regősök által megénekelt Gianuzzi-féle teliholdat, mert olyan ellenfeleket
hagytunk magunk mögött, mint a neves Os Temporale és vitéz lovag társa:
Indi Kator. Igaz, hogy a három keresztes Ferri lovagnak többen háromszor is
nekirugaszkodtak, de végül is leütötték mind a három keresztjét, ezzel megfosztva őt vitéz ióni mivoltjától, az alantas atomi sorba süllyesztették.
Az elkövetkezett tavaszi lágyság idején egy kis, görbe leány bejuttatta
szíveválasztottját bizonyos intézetbe, ahol neves orvosok tanulmányozták az
ifjú koponyán belüli tekervényeit sámlira állva, mert barátunk igen nagyra
nőtt a szülői öntözésből kifolyólag. Volt egy hét szabadidőnk két demonstráció
között és így fel tudtunk figyelni Szilágyi Szabolcs eleganciájára is. Skatulyából kihúzott egyéniségét még a kémiával való háromszori verekedés sem
tépázta meg. Legyen mindig jólöltözött! Azt rebesgetik, hogy sétapartnert is
azért változtatott, mert nem áll jól a vakító fehér inghez a görbe láb.
Kirándulás ürügyén elmentünk a hegyekbe. Éjszakáztunk, gyalogoltunk,
először hánytunk kollektíve. Szóval jó volt, de elfáradtunk. Hazafelé a gyengébbek aludni akartak a vonatban. Az ibolyaszedés közben kialakult párok
egymás karjaiban csináltak úgy, mintha aludnának. Igaz Remes el is aludt,
de nem csoda, ő Abonyi Erzsikével szedett ibolyát. Akinek nem jutott szabad
hasfal, aminek támaszkodhatott volna, az felmászott a csomagtartóba. A
190 cm-es Femur Erzsi is befészkelte magát egy polcra és mikor látta, hogy
egy egér mászik felfelé, elsikoltotta magát. A felmászó Hómann megnyugtatta, hogy: nyugi, nyugi kisanyám, hiszen nem bántalak. Erre megnyugodtunk,
csak Abonyi nem, mert Remes még a sikításra se ébredt fel.
Észrévétlen jött el a május, születtek szerelmek és melegség a bátorság
tájékán, mert következett a száraz évszak, minden bajunknak a gyökere.
Sokan átkozták magukat, hogy miért nem mentek inkább az építőiparba,
vagy jogásznak. Elkezdődött! Sokan még ma sem tudnak pemetefű cukorkára
nézni. Voltak azonban derűsebb dolgok, mint a cukorka. Hanyiszkó Pali a
kémia szigorlaton annyira tudott, hogy Krámli professzor úr megkérdezte
Palitól két képlet között évismétlésének okát. Hanyiszkó ózdi tájszólással,
szerényen a következő szavakkal hárította el a dicséretet: ez semmi, ván
nekem egy bárrátom á Gyulá, ázt tessék meghállgátni, majd jön ő is, á Gyulá,
még nálam is többet tud. Sokan szerencsésen jutottak túl az erőpróbán, akkorát
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szippantottak a nagy magyar ájerből, hogy látván magas körök e roppant
erőt, izmos legényeket küldtek el ásni kanális partra és fehér leányokat napozni
a Balaton partjára.

II. fejezet
.. . melyben két szabad ember megláncoltatik, megbukik egy nő és a Tisza
jegén döntenek egy öregedő király sorsáról.
Míg a nyári meleg szétriasztotta évfolyamunkat, nem akadt, aki vigyázzon egyes könnyelmű emberekre és ketten, névszerint első, vagy tornai Könynyelmu Zoltán és második, vagy fehér Könnyelmű Attila egy-egy szoknyához
láncolták le magukat. Eladták lelkük fehérségét és tornaiasságát egy halvány
mosolyért. Sajnáltuk őket, mégis-csak évfolyamtársaink voltak. Szegények!
Ők ketten elgyötörten érkeztek vissza, míg a többiek lebarnulva, megerősödve. Sokan kész sebészként érkeztek, mert nyári ápolástan gyakorlaton
olyan kis korházban voltak, ahol megérkezésük után az egész sebészeti osztály
kivette évi szabadságát. Ők azok, akik szeptemberben könnyed stílusban ecsetelték a vakbél kivételének műveletét és az óraközi szünetekben a féregnyúlványnak kinevezett kiflivégeken mutatták meg egy hónap alatt szerzett
virtuozitásukat.
(
A gólya kórból kilábalt évfolyamunkat^az anatómián egy nagy népszerűségnek örvendő fiatal anatómus rosszemlékű felolvasása fogadta. Ez a fiatal
oktató, akit mikor közénk lopódzott, mindig viharos taps és éljenzés fogadott,
felolvasott egy ménkű nagy könyvből, amibe szorgos kezek híres emberek
nevét szedték sorba az „a" betűtől Zsíros Ákosig. Ezek a felolvasások az év
közepére olyan tökéletesek lettek, hogy a hajdani félóra helyett már tíz perc
alatt végig fújattak. Egyesek szerint a nagy könyv népszerű, fiatal felelőse
este KÁSA evés közben kisfiának ebből a könyvből mesél a híres katonáról,
akivel ő csikket szedetett és e mellett még Zoltán is. A H betűnél még az évelején összeragadt két lap és így fordulhatott elő, hogy a felolvasó művész
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nem tudta, hogy Hulin mióta Hulin, de hímnemű zongoraművészünk felvilágosította, hogy már húsz éve Hulin Istvánnak hívják.
Szabó Pali hozott otthonról egy hegedűt, annak bizonyítására, hogy tud

hegedülni, száz forintért vállalkozott is arra, hogy félóráig egyfolytában
húzza. Így meggyőzi a kétkedőket művészi értékéről és keres száz forintot.
A kétkedés ködét sikerült némileg eloszlatni, de száz forintot nem keresett,
mert nem csak húzta, de tólta is, egy félóráig!
Megerősödtünk, már nem volt évfolyamunk vezethető női kezek által
és első, vagy Korom Irma királynőt — akinek maradék erejét a tanügyekkel
foglalkozó Zathureczky elleni hadakozás emésztette fel — megfosztottuk trónusától és helyébe a nép a Tisza jegén állva a már öregedő Gajdát kiáltotta ki
királlyá.
Űj ebben az évben csak az élettan volt. Itt ismerkedtünk meg a tengeridisznóval, ami végigkísért bennünket a hátralévő négy év alatt. Ezek a kedves
kis állatok sok kellemetlen percet szereztek nekünk azzal, hogy fiziológiájuk
alkalmassá teszi őket a kísérletekre, persze még mindig jobb így! Kevesen
ballagnának közülünk, ha a tengeridisznóknak kellene megtanulni a medikusok fiziológiáját, reakció idejét, farok reflexeit. Az élettan hibernált nézőterén ott szorongott minden szimpatikus és paraszimpatikus másodéves, de
Pórszász tanár úrtól megtudtuk, hogy a medikus is és a professzorok is vízből
állnak, aztán már csak az évfolyam fele járt el órára, na meg Mikol. Mikol
volt az élettan mellett a másik újdonság az évelején. A városban is felfigyeltek
rá, ugyanis lebarnult a nyáron. A nézőtér hibernált volt, de zenei érdeklődésünk
se tudott ébren tartani, mikor részleteket adtak elő a MADARÁSZBÓL.
Lassan már el mertük fogadni az óraigazolásra rendszeresített papírokat
a felsőbb évesektől. így vitt Ladányi Lajoska virgo intacta és Hulin emollitio
cerebri diagnózissal igazolást anatómiára. Mind a kettőt elfogadták! Csepelényi orosz órán már negyedszer igazolt tonsillitissel és a tanárnő megkérdezte:
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— Magának mindig mandula gyulladása van?
— Tanárnő kérem, krónikus.
Sokan parotitises betegnek álcázták magukat. Ez az igazolás odáig fejlődött, hogy most ötödéves korunkban, mikor kifogyott a klinika-pecsétes
„Igazolás" nyomtatványunk kénytelenek voltunk a seprő gyár pecsétjével
igazolni. Ezt is elfogadták. Pecsét az pecsét! Valamire jó volt az üzemlátogatás.
Amoeba-pseudopodium, chemotaxis, ennyit már elsőben tudtunk erről
az állatkáról, de az igazi Amoebát csak másodéves korunkban ismertük meg
Kigyóssy barátunk jóvoltából. Mi is az Amoeba? Keresztek és karikák összeviszasága amikből előadás alatt igyekszünk legalább ötöt egy sorba rakni.
Rakta kicsi és nagy, fiú és leány az első és az utolsó padban egyaránt. Talán
már népszerűbb volt az ultinál is, hát hogyne, mikor már majdnem elkészült
az ember a két oldalán nyitott négy kereszttel és az ellenfél lezárta egy karikával. Egyesek élettan gyakorlaton gennybuborékokkal és fehérje keresztekkel
játszották, de játszották. Nem lehett a városban kockás papírt kapni.
Húzzad ferdén, keresztbe
a karikát, a keresztet.
S búsan bekarikáz egy Amoebát,
aki vesztett!
Anatómia gyakorlaton Csillik adjunktus úr észrevett két elmerült Amoebázót és mögéjük állt, a játszók őt nem vették észre, csak mikor rászólt az egyikre,
hogy vigyázz mindjárt kész az öt karika ferdén és, hogy megőrizze komolyságát megkérdezte az uréter lefutását. Gyakorlat után az egész asszisztencia
Amoebázott. Másnap János bácsi előadás előtt bejött és azt mondta, hogy
a professzor úr kérdezteti: van-e valakinek kockás papírja. Rájöttünk, hogy
ez a legideálisabb játék a világon, ezt mindenki játszhatja, öreg és fiatal,
hallgató és oktató az Amoebázás alatt közelebb kerül egymáshoz. Lehet játszani előadás alatt, villamoson, strandon, még élettan gyakorlaton is lehetett,
mert csendes játék és nem ébredt fel a kamrai automátia. Ha mindenki olyan
lelkesedéssel játszaná az Amoebát, mint mi másodéves korunkban, akkor eljönne az a kor, mikor a három laoszi herceg békésen Amoebázik Genfben,
Csobme lezárja Gizenga három karikáját egy kereszttel, akkor érdekes lap
lesz a Ludas Matyi, mert Amoeba variációkat fog közölni. Nem lesz kizsákmányolás, a gyáros Amoebázni fog a munkásokkal, Amoebázó Botvinikek születnek. Végre Dunapentelle is kap egy állandó nevet: Amoebaháza! Nem
kellene félni többet a háborútól, mert a politikai és gazdasági vitákat kicsipapírra vetett-keresztekkel és karikákkal döntenénk el és ha így ezek az apró
problémák megoldódnának talán kibővítenék a Semmelweis kollégium menzáját is.
Volt az év folyamán egy nap, mikor Gellért Berci bácsi nem szidta az évfolyamot, hanem hálás köszönetét fejezte ki nekünk a névnapjára küldött dísztáviratért. Igaz őt zavarta, hogy Ödön nap volt, de minket nem.
Hiába volt a névnapi jókívánság vizsgázni azért kellett. Akik élettanból
előbb vizsgáztak, mint anatómiából, azok a ruhájuk szabása és nyakbőségük
alapján kategorizálva lettek. A kategorizálás ismérveit elrejtették előlünk, de
a szigorlati jegyek statisztikai feldolgozsáa után megállapítottuk az emberi
szervezet bonyolult fiziológiájának ismeretében ravaszul összeállított szabályt:
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42-es nyakbőség: utóvizsga,
ugyanez hosszított derekú zakóval: elégséges,
4l-es nyakbőség: közepes,
ugyanez golyvával háromnegyed,
40-es nyakbőség viszeres divatmellénnyel: jó,
39-es nyakbőség, hasi légzés: jeles,
38-as nyakbőség, Szász előnév, Antal utónév: háromszori évismétlés.
Akik anatómiából előbb vizsgáztak, azoknak az Anatómiai Intézet titkárságán az anatómia- és szövet-fejlődéstan jegyeinek középarányosát eleve beírták az „élettan" rublikába és csak aláíratni kellett elvinni a Beloiannisz tér
10. alá, az első emeletre.
Májusban jöttünk rá, hogy a biokémia legegyszerűbb tárgy az egyetemen,
mert azonkívül, hogy késő estébe nyúló vallási szertartásokon egy Diastaze
nevű istenség nevét mormolva teleköpködtünk negyven kémcsövet, tíz lombikot, csak egy varázs mondatot kellett megtanulnunk: MICHAELIS-KONSTANS! Az emberi szervezet anyagcseréje, oxidációs-redukciós folyamatai,
kiválasztó működése nem más, mint: MICHAELIS-KONSTANS. Aki ezt
a két szót kellő magyarsággal és büszke optimizmussal ki tudta mondani,
az leszigorlatozott. Voltak olyanok, akik nyelvtudásukat fitogtatva a redoxpotenciált a vörös ökör nemzőképessége szóösszetétellel fordították magyarra,
ezek legfeljebb közepest kaphattak.
Ennek az évnek a végén tette le vestibuláris berendezésünk az űrhajós
vizsgát, ugyanis az anatómia és szövet-fejlődéstani szigorlaton öt helyre kellett
beszédülni. Az ember kijött a boncteremből, még megkönnyebbülni se volt
ideje, már lökték be a múzeumba, ott keringeni kellett az üveg szekrények
körül vadászva egy gastrocnemiusra, vagy egy kanyargós tubára. Az intézet
labdázott velünk, ki-be, be-ki. Ez a körhinta módszer! Az ajtók összefolytak

II

szemünk előtt. Volt, aki beszédült egy ajtón, elhadarta a sulcus nervi facialis
lefutását, aztán hátranyúlt, meghúzott egy láncra függesztett porcelán foggantyút és csak a nagy robajjal lezúduló víz térítette észre, hogy rossz ajtót
választott. Ilyen stress-ek után nem lehet csodálkozni azon, hogy Hantos
Ida Nagy Pista bácsinak arra a kérdésére, hogy milyen alakú a prostata, nem
tudott válaszolni. Tanár úr aztán segített neki, megmondta, hogy egy gyümölcs és télen árulják az utcán. így már eszébejutott Idácskának és boldogan
mondta, hogy a prostata a sülttökre hasonlít. Hiába sokat számít, ha segítenek az embernek.
Hampel a szédülettől rángatózva joggal volt felháborodva, hogy egy
szó miatt közepest kapott.
— Mit nem tudtál?
— Nem tudtam, mi a maxilla.
Szóval szigorúak is voltak, egy szó miatt képesek voltak Hampel jegyét
eggyel lerontani.
Ebben a szédületes forgatagban sokan elvesztették egymást, nem tudtuk
ki hol van, Ollár azt sem tudta, hogy ő hol van, szegényke. Ebben a szédületben
vesztette el Varga D. Klári és Wórum a karcsúságát, Zámbó a szerénységét,
Takács Edit a komolyságát, Csanyik Tóni a lilliom lelkét, azt Kellner is elvesztette.
Rácz Csabának az elátkozott felkészülés időszakában nagyszerű elmélete
született: „Ti már három hete tanultok és lehet, hogy anatómiából és szövettanból is kirúgnak benneteket. Látjátok én nem tanulok, majd csak a szigorlat
előtti három napon és csak szövettant, így legalább abból átmegyek. Ravaszul kell ezt csinálni!" Nem volt elég ravasz. Nem csak ő, még sokan álltak
ebben az időben hadilábon a ravaszsággal. Azért maradtunk még egy páran,
a ravaszabbja.
Másodszor indultunk nyári gyakorlatra és csak a betegágy mellett jutott
eszünkbe, hogy már megint nem tanultuk meg a maláriát. Na majd jövőre!
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III. fejezet
. . . melyben Dózsa György negyedéves szeretne lenni és Petrarca a kórszövettan szépségéről
nyilatkozik.
A harmadév úgy kezdődött, hogy leányaink egy része vadászatra adta
a fejét. Papp Juhász és Remeczki vezette különítmény a Szülészeti Klinikán
cserkészett, mert akkor Schmidt művésznő még nem terjesztette ki párválasztási egyeduralmát a szülészeti studiumok fellegvárára. Mások a Belgyógyászati klinikán próbálkoztak. Kollégistáink jól szórakoztak a Szülészeti Klinikára feltűnést kerülő lesre járókon, tehették, mert végre elkészült a Tisztes
úriház és évfolyamunkat az a megtiszteltetés érte, hogy lakói lehettünk az új
épületnek. a négyszemélyes szobák beosztása rövid idő alatt és nagy körültekintéssel készült el, csak az okozott a kollégium vezetésének fejtörést, hogy minden lány Zámbóval, minden fiú Svékussal akart lakni egy szobában. Végül
sorshúzással döntötték el a kérdést. Akik elestek attól a mennyei gyönyörtől,
hogy e két népszerű kollegánkkal lakjanak, hetekig jártak magukba roskadva.
Egyesek fájdalmukban öngyilkossági kísérletet tettek. Magyari Saci mikor
megtudta, hogy nem lakhat Svékussal egy szobában, fejjel neki rohant a tisztára
mosott ablaknak. Szidták is a lányok, hogy bepiszkolta a tiszta ablakot.
Egyetemünk palettája új színfolttal gazdagodott, jelentette be Hattyasy
professzor, évfolyamunk egy kis különítményének. Milyen színes lehetett
volna ez a paletta, ha Mislei Kati vörös haja nem kényszerül gazdája miatt
évet ismételni.
Most a kedves olvasó átugorhat néhány sort, mert a kórélettanról lesz
szó és erről a témáról minden évkönyvben oldalakat írtak. írni azért nekünk is
kell róla, mert Karády professzorral még találkozhatunk a szakvizsgákon.
A híresztlések várható eredményével ellentétben mi nem félve ültünk be az
azóta szétvert szülészeti tanterembe. Bizakodtunk, hogy mi leszünk a paritytyás Dávidok. Az előadáshockon shockat tanultunk. A legfontosabb, amit
megjegyeztünk! SHOCKBAN AZ IGAZSÁG!
Cserniczki és Hanyiszkó savanyú cukorral kedveskedtek a professzornak,
sőt Hanyiszkó a jólsikerült szigorlat után meghívta az egész intézetet pálinkázni, mivel a szíves meghívást visszautasították, kénytelen volt egy üveg
italt levinni az alagsorba. El is pálinkáztak. Nincs kizárva, hogy eredménytelen vizsga esetén Hanyiszló egy üveg vitriolt visz a garden partyra. Juhász
Hajnalka is biztos volt a dolgában, mert megtudta, hogy a pathofiziológia
jegyzetünk írója és közte csak egy metil csoport különbség van. Az ember
el sem hinné, mit jelent egy metil csoport, ha az általa okozott különbséget
csak külsőleg nézzük, már akkor is. Shock érdekes dolgot tanultunk, megtanultuk például, hogy a diplomaták kislányainak érzékeny a pleurájuk, tudjuk,
hogy a jól betanított patkányok, ha áramot vezetünk a farkukba, nagyot
ugranak, Pavlovtól függetlenül. Zengő orgánumai magyarázták el, hogy
amennyiben Kakanapucufalván leszünk kőrtanárok, vigyázzunk, mert kórélettani gondolkodás nélkül a hapsik kinyúlnak, mint a gyalogbékák. Évfolyamunk szemében az intézet legnépszerűbb embere, a bájos és törékeny titkárnő
volt. Öt tekintettük a kórélettan üdvöskéjének, ugyanis amíg fellihegett a hátsó
sorokig az első sorból mindenkinek volt ideje hátul elhelyezkedni és még egy
cédulát elhelyezni a kis ládikába. Gecse tanár úr ebédidőben bizonyította be
tíz anacid évfolyamtársunknak, hogy ha belenyúlunk egy jeges vízzel meg42

töltött lavórba fázni fog a kezünk és sátáni praktikával vezette rá azt a még
ott maradt öt embert arra, hogy ha jobb kezünkkel markolásszuk a levegőt,
csodálatos módon nem a bal lábunk fárad ki, hanem a jobb kezünk. Ez persze
ugyanígy érvényes a bal kezünkre és a jobb lábunkra is.
Tényleg Dávidként harcoltunk és büszkén jelenthetjük ki, hogy kórélettan miatt csak egy ember ismételt évet, pedig Karády professzor akkor még
nem volt Angliában. Kisebb zökkenők azért akadtak.
No mond, Te melyik szívfél szeretnél lenni?
Dózsa: (Feszeng a tüzes trónon) Professzor úr én negyedéves szeretnék
lenni!
Az lett! Szeptemberben!

Karády: Cs. Szabó, tetszik neked a Madarász Rozika?
Cs. Szabó: Igen professzor úr!
Karády: Akkor gyere el vele szeptemberben!
Sokat úgy küldött Karády professzor utóvizsgára, hogy egyszer még hálásak lesznek neki. Jól értesült körök tudni vélték, hogy ezekben az emberekben
nem a hálaérzés volt a legerősebb, amit a professzor iránt éreztek. A másik
újdonság a mikrobiológia volt, régi csak annyi volt az egészben, hogy itt is
meg akarták tanítani nekünk a maláriát. Volt már péntek délutáni elfoglaltságunk. Péntek délután váltott asszisztenciával szeanszokat tartottak egy hoszszúkás teremben. Azért cserélték óránként a tanítókat, mert még ők sem bírták volna egy óránál tovább. Az egészben az volt a jó, hogy csak egy óra hoszszáig tartott. Tereltük a rajokban vonuló Proteus csordát, hogy szombat délelőttre katonás sorban álljanak, elkülönítve a coliktól. Szélesztettünk, szuszpendáltunk, hígítottunk olyan hévvel, hogy Rácz Ági, Ludányi Kati és Rosztóczy még ma is csinálják, ha meg nem haltak. Persze, csak azért maradhattak
az intézetben, mert kijelentették, hogy az Antrax felette áll a létnek és a tudatnak, ő az élet alfája és ómegája. Akik rendszeresen eljártak órákra, azok végre
megértették a MENZA metodikáját. Reggel nyolckor elkezdik széleszteni az
ebédet, de délben csak egy kacsnyit adnak. Sós vízben suspendálják, folyó vízzel öblítik, mikor tálalásra kerül, néhányszor alágőzölnek láng felett, és hidegen tálalják Petri-csészébe. A zavarosság turbimetriásan mérhető, benne húslé,
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pepton és mikroorganizmusok. Két óra után már hígítási sorozat is van, az már
egyáltalán nem táptalaj, savas kidobóban lenne a helye, de mi megesszük, mert
ha megmarad, eladják az Egyetemi Étteremben. Megértettük a menzán levő
ricsajt is, rájöttünk, hogy a Schigellák röhögnek a poharak szélén. Baja Jancsi
még azt is megtanulta, hogy Pesten a himlő miatt zárták le a Royalt, és ezt
el is mondta az utóvizsgán egy elégségesért.
Ez a tárgy volt az, amit derék fogkőbányászaink már egyedül csináltak
végig. Pulpalógusokhoz méltó gyorsasággal fél év alatt tanulták meg azt, amit
az általános orvosok egy év alatt. Jutalomból el is vitték őket Pestre, hogy
a Mátyás pincében ebédeljenek egy jót. Mire hazajöttek, Pónyi adjunctusnak
gyereke született, a második, azóta nem voltak Pesten. A kirándulás óta derék
fogfelsőrész készítőink árgus szemmel figyelik az adjunctus feleségét, titokban
drukkolnak, mert szeretnének megint kirándulni.
A harmadév azért a legnehezebb év, mert a kórélettan és a mikrobiológia
mellett még a kórbonctan is keseríti az embert. Megint villamosozhattunk egy
évig. Csodálatos módon már befértünk az előadóba, úgy látszik harmadévre
a medikus veszít a testsúlyából. Itt minden-minden daganat volt, no és persze
vese, de a füzetből! Felüdülést a kórszövettan gyakorlat jelentett, Virág Szabolcs — aki később elhagyta évfolyamunkat egy kacér elektronmikroszkópért
— lendületes séta közben, 60 km-es sebességgel magyarázta el, hogy a naevus
pigmentosust először Petrarca írta le a XXII. szonettben és ez a kórszövettani
elváltozás Laura emlője alatt volt és neki — mármint Petrarcának — nagyon
tetszett. Szóval lehet egy kórszövettani elváltozás is szép. Persze azoknak,
akik szigorlat után azt a magyar slágert énekelték, hogy „mit tett velem ez
a Jenő", más a véleményük.
Végre klinikum! Belgyógyászat és sebészet. Sebészet és belgyógyászat. Azért
kellett kétszer leírni ezt a mondatot, hogy se a sebészek, se a belgyógyászok
ne haragudjanak meg. Ők ugyanis, ha egymásról van szó, nagyon mérges
emberek. Csak a sportpályán barátkoznak, ott, mint a testvérek megértik egymást. A SZEAC-pályán tartják elragadóan kedves, gyermeki zsúrjaikat. A legközelebbi ilyen összejövetelre rendőri kordon vonul fel, hogyha a túláradó szeretet kicsap a medréből, legyen aki megvédje Szeged nem sebész, nem belgyógyász lakosságát. Szóval, végre klinikum!
A sebészetből megtanultuk, hogy a tiszta lét és a semmi egymásrahatásának a levése az ittlét. Láng professzor ezt le is rajzolta. Az előadások előtt
az asszisztencia hajtotta be a legyeket a tanterembe, hogy azok összefogdosásával a sebészi manualitást lehessen illusztrálni. Félévkor hajnalig faggattak
bennünket arról, hogy ha valakit fejbevágnak egy bottal, a bot törik-e el, vagy
a leendő páciens feje. Trojánnak este tízkor vacsorát hoztak, de a süteményt
nem ehette meg, mert kettest kapott azért, amiért nem tudta elképzelni, hogy
az eszkimó gyerekek mivel vizelnek a magasfeszültségű vezetékre. Annyit azért
megtanultunk, hogyha az ember megiszik két liter tejet egész éjjel van ereje
vizsgáztatni.
Belgyógyászat gyakorlaton találkoztunk először beteggel. Mi kérdeztünk,
és a betegek vagy feleltek, vagy nem. Volt olyan beteg, akitől minden kedden
és csütörtökön ötször megkérdezték, hogy volt e kanyarója a dédapjának.
Mikor a vizsgálatokra tértünk rá, sokan írtak haza, hogy nézzenek utána,
otthon lehet-e plessimetert kapni, mert Szegeden nincs, hiánycikk az is, mint
a „T" dugó. Volt már fonendoskópunk, dermográphunk és a kollokvium ide44

jére végre mindenkinek volt plessimetere. Ez volt életünk legsimább kollokviuma. Igaz, Gyulai Zsolt csak négyesre vizsgázott, de akkor már együtt
tanult a Hunyadi Ildivel, és együtt tanulni és jól vizsgázni még kevés embernek sikerült.
Nyáron már kevesebben mentek építőtáborba, és többen külföldre gyakorlatra. Volt, aki Prágából egyenesen a szülészeti alagsorba jött vissza. Jártunk Bulgáriában, Csehszlovákiában, Németországban, világjárók lettünk, de
a maláriát még mindig nem tudtuk.
IV. fejezet,
.... melyben tengeridisznókba áramot vezetünk
kimondja az eszmei mondanivalót. . .

és huszonegy édes kiscica

Ez az év a gyógyszertan és a jugoszláviai kirándulás jegyében telt el.
Szigorlatozzunk le gyógyszertanból, jussunk át a vámon és akkor már csak
arra kell vigyázni, hogy a villamos el ne üssön, és orvosok leszünk. A felén már
túl voltunk!
Ebben az évben nem kellett villamosozni, csak a klinikákon voltak óráink.
Hallgattunk már szülészetet is és ez volt az oka, hogy az évfolyamon fellendült a kártyázási kedv. A szülőszobások éjszakába nyúló tarok és ulti csatákat
vívtak. Borsodi Anikó és Mustárdy Ildi állandóan kártyával a kezükben járkálták, ha egy gyanútlan tarokkozni tudót sikerült leültetni maguk mellé,
kínlódhatott velük órákig. Azt nem tudjuk, hogy ez a két Piatnik huszár mit
élvezett a játékban, a játékot magát, vagy partnereik kínlódását. Ha Mustárdy
elfogta Borsodi XXI-ét, még azt is megbocsátotta Anikónak, hogy neki már
sikerült férjhez menni. A legtöbbször szegény Rejtő Kálmánkát sikerült ráven-

niük, hogy játszón velük, de Rejtő szófogadó gyerek. Az ultival más volt a
helyzet, ultizni nem kellett hívni senkit, sokszor még sokan is voltak. Ez a játék
sokaknak kereső foglalkozásuk lett. Hómann, Juhász Pali, Oszlánczy, Palásti
és Poczik egy külön csoportot alkottak az évfolyamon belül. Számukra a piros
VH-es volt az eszménykép, a piros ász a női ideál. Mimikamentes arcuk csak
akkor rándult meg, ha megkontrázták a piros ultijukat. Játszottak előadás
alatt a padok alá kuporogva, a klinikakertben, autóbuszon, a villamoson, de
leggyakrabban a subcutisnak nevezett és a Bőrgyógyászati Klinika alatt levő
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ruhatárban. Napi tizenkét óra volt az ultizási átlag. Oszlánczynak ultiból
kellene diplomát adni, mert erre a nemzeti játékra kétszer annyi időt fordított,
mint az orvostudományra. Azt beszélik, hogy duodenumának a patkójában
nem pancreas, hanem zöld ász van.
Gyógyszertan első gyakorlaton bemutatták a kísérleti állatokat, és az
asszisztenciát, aztán sorba kapcsoltak egy áramkörbe két tengeridisznót. Ezeken a gyakorlatokon a szemünk előtt kínozták halálra a kísérleti állatokat,
annak bizonyítására, hogy a tudomány mindent megtesz a betegségek felszámolásáért. A morphium, a cocáin és az alkohol voltak a sztrárok. Itt tudtuk
meg, hogy a cocott nem cocáin múlt ideje. Mint másodévben anatómián, itt is
volt egy felolvasó művész, népszerűsége ha lehet még anatómus kollégájának
a népszerűségét is felülmúlta. Felé irányuló szeretetünknek a jele volt, hogy
szigorlaton Vegacillin helyett egyik kollégánk Begacillint írt fel a receptre.
Megbocsátottuk volna neki, de hiányos volt a receptje, hiányzott a „Misce fiat
pulvis" megjegyzés. A gyógyszertanon az Atebrinnel merényletet akartak ellenünk elkövetni. Persze nem sikerült, mert tudtuk, hogy van még egy év hátra
és elég lesz akkor megtanulni a maláriát.
Megtanultuk felírni a múlt században használt recepteket több formában,
ismertük már a digitális levél színét, a digitális ABC-t és azt a gyakorlati
szempontból nagyon fontos dolgot, hogy a patikában van pult, vannak fiókok,
szekrények és van egy külön szoba, ahol a recepteket készítik el. Elméleti előadásokon olyan sok szépet halottunk az euforiás állapotról, hogy minden akaraterőnket össze kellett szedni, hogy ne kóstoljunk meg egy kis MO-t (0,03!!).
Nagyon hangulatosak voltak a hétfő esti konzultációk. Ezeken a meseestéken
21 édes, kis macskáról meséltek felváltva, hol Minker, hol valamelyik hallgató. Ezek a cicák digitális levelet ettek, mert megtanulták a gyógyszertant,
és jobban tudtak cumulálni, mint a rossz emberek. Eszmei mondanivaló: a cicusok nemcsak a giccset képviselik a képzőművészetben, hanem ismerik a
cumulátió képletét is. Persze nekik könnyű, nekik nem Minker magyarázta egy
féléven keresztül.
Az évek alatt kialakult gyakorlat az volt, hogy amikor többen vizsgáztattak, mindig azon imádkoztunk, hogy ne a profnál vizsgázzunk. A gyógyszertan esetében más volt a helyzet. A konzultációkon és a kirándulás alatt
évfolyamunk jó barátja lett Minker tanársegéd, de vizsgázni azért jobb volt
Jancsó professzornál, mint új barátunknál. Barátság ide, barátság oda, azért
levizsgáztunk, és kiadtuk a jelszót: Vigyázz, ha jön a villamos!!
Az első röntgenelőadásokon jöttünk rá, hogy milyen felesleges volt elsőben fizikát tanulni. Mit tanultunk radiológiából? Mit lehet tanulni egy félév
alatt? Az időből csak eszmefuttatásokra telt. Tudásunk annyival gazdagodott,
hogy volt már radiológiai szemléletünk. No, és tudjuk már azt is, hogy a rétegfelvétel a középárnyék lefutására (bár jellemző) eltakarja a summátiós képet.
Minden radiológiából leszigorlatozott negyedéves tudja, hogy nem csupán
Észak, Kelet, Dél és Nyugat, hanem orthoröntgenográd irány is van és ez
nagyon fontos az általános műveltség szempontjából.
Míg az évfolyam ilyen hasznos dolgokkal volt elfoglalva, Schmidt Ila
szerzett egy vakítóan fehér köpenyt, és elkezdte tudományos munkáját a nőgyógyászat előbbrevitele érdekében, ő hordta a laboratóriumba a vért. Csak
azt nem tudjuk, hogy miért kellett ehhez a tevékenységéhez egy ötkilós német
szülészeti szakkönyv, amit állandóan a karján hordott.
II

Sporthopaediát is hallgattunk egy félévig, ö r ö k érvényű igazságokat tanultunk meg arról, hogy mit kell tennünk, ha az ellenfél centere lúdtalpas.
Kiokítottak arról is, hogy a SZEAC-csatárok soha nem állnak lesen, mert
mindegyiknek csípőficama van, és ha az a süket bíró lest ítélt, az csak azért
van, mert nem tudja, hogy a femúr fejecs luxatio esetén kilóg a Roser—Nelaton
vonalból és a les csak látszólagos. A csípőficamos felülvizsgálatra érkező srácokat eleve úgy kartotékozták, hogy csatársor, vagy védelem. Czipott adjunctus úr bejelentette ugyan, hogy a szigorlaton nem számít, ha valaki a scoliosis
therápiájának ismertetése után elkiabálja magát, hogy hajrá SZEAC, de többen
kisegítő tételként megtanulták a csapat összeállítását. Vasárnaponként, mikor
az adjunctus úr kivágta a szokásos, világcsúcsot veszélyeztető sprintet, az erre
az alkalomra rendszeresített szavalókórusunk bömbölő ovációba kezdett az
állóhely közepén. Mikor a Honvéd itt játszott Szegeden, Görög Feri csak szakállal és sötét szemüveggel merte biztatni a Honvédot, pedig Görög mindenre
képes a csapatáért. Volt egy hét, mikor nem mert ebédelni menni, mert a
Honvéd kikapott a Fraditól és a Fradi-szurkolók ügyeletet tartottak a menzán
Ladányi Lajoska vezetésével, várva a lógó orrú Görögöt. Titokban Simon
hordott neki kenyeret. A zöld-fehér szurkolók remélik, hogy sok hétfőn marad
még éhen Simon és Görög.
Itt a sporthopaedia keretében kell még megemlíteni azt a fényes fogadást,
amit Pesztenhlerer adott a Győr bajnokságának alkalmából. így készültünk
a testegyenészeti szigorlatra. Csanyiknak biztos volt a jelese, de mi, „csak"
szurkolók is átmentünk és utána azt álmodtuk, hogy Ortolányit leigazolták
a SZEAC-hoz.
Nagy várakozással tekintettünk a bőrgyógyászat felé. Végre egy tárgy,
ahol nincs malária! Tudtuk, hogy fontos tantárgy, de annyira nem gondoltuk
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fontosnak, hogy ez a szakterület minden betegséggel foglalkozó tudomány
alapja. Legalábbis a bevezető előadásokból erre következtettünk. A könyv
vastag volt, nehéz és fényesek voltak a lapok. Na ezt a könyvet kellett volna,
hogy kőbe véssék, egy pár oldallal kevesebb lett volna, az biztos. így az évfolyam elhatározta, hogy jegyzetelni fog. A gombákig még ment valahogy. A sok
gombás betegség hallatára sokan elhatározták, hogy inkább műbőrgyógyászok
lesznek, műbőrből úgyis nagy a kereslet.
A közepén jártunk a félévnek, mikor a klinikát elkapta a régi harci kedv.
Sikerült! Végre egy syphilises! Bemutatták és mi voltunk a szerencse fiai. Ilyen
már régen nem volt. Felemelte fejét végre az alvó oroszlán. Azt beszélik, hogy
a klinika nem akarta kezelni a beteget, hogy jövőre is be tudják mutatni.
Beteget csak egyet láttunk, de a betegségről rengeteget halottunk. Annyit megjegyeztünk, hogy ezt a kórt csak január elsején lehet elkapni, és a gondozó
intézetek csak január 21-én fogadják, de ezen a napon akkor is, ha ez a nap
vasárnapra esik. Ez az egy betegség az, ami nem szezonális jellegű, a többi
bőrbetegség szigorúan szezonális, csak télen, nyáron, ősszel és tavasszal fordul
elő. A syphilis profilaxisának a legjobb módszere az, ha az ember hazamegy,
és vacsora közben csak úgy odaveti, hogy asszony, hoztam haza egy kis, friss
syphilist. így mondták! A therápiát a fogászoknak kétszer is leadták, mert
úgymond a beteg úgy is a fogorvoshoz megy kezelésre, hogy a szomszédasszony
ne tudja meg, hogy mi a baja.

A bőrgyógyászati betegségek therápiájáról nagyon jó lett a véleményünk,
az ilyen kezelési mód minden medicus legfőbb vágya. Már a klinika portása
el tudja látni a betegeket. Mindenre zink kenőcs! Ha az impetigós gyerek fenn
ül a fán csúnya, mint az ördög, akkor zink kenőccsel bekenjük a fa törzsét, és
ha ettől se gyógyul, akkor semmitől. Persze a szigorlat nem volt ilyen egyszerű.
Megkapta mindenki a maga betegét, aztán a betegek elmondták a betegségükre
vonatkozó dolgokat Szodoray szerint. Sokan nem tudtak a betegekkel mit kezdeni, mert pácienseink annyi latin kifejezést használtak, hogy nem értettük
a felét se.
Volt még két maláriamentes tantárgyunk, a szülészet és a tudományos
szocializmus.
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A szülészet mindenkit érdekelt vagy úgy, mint leendő anyát, vagy úgy,
mint leendő apát, de egy pár előadás után rájöttünk, hogy a gyakorlatban
sokkal egyszerűbb. A legérdekesebb előadások a császármetszés történetét ismertetőek voltak. Egész Theba elfoglalásáig mentünk vissza, ahol a győztes katonák minden narcozis nélkül, a sterilitás szabályait felrúgva, karddal végezték
a sectio caesareát. Antibiotikum védelemről szó se volt. Mint a „Históriá"-ban
rámutattunk, ezért tartják a szülészek tudományukat a legősibbnek. Valami
igazság van a dologban, mert a Paradicsomban még nem voltak bőrbetegségek,
trauma se érhette Adámékat, nem volt EKG se, de Éva már teherbe esett, sőt
szült is, csak azt nem értjük, hogy hogyan, mikor még a medence átmérőket
se ismerték. Tehát ha a szülészet eredetét vizsgáljuk, nem Thebához, hanem az
Édenkertbe kell visszamennünk. Gyerünk! Majd jövőre évfolyam kirándulás
keretében, IBUSZ-szal.
A tudományos szocializmus volt az ideológiai tárgyak közül a legérdekesebb. Előadónk felkészültsége olyan volt, hogy lehetett vitatkozni, érvelni.
Nem volt „leltár", de a tanterem mindig tele volt. Szemináriumokat gyakran
tartottunk a Tisza-parton, a szabadban. Megjelent előadónknak egy kisregénye,
de a könyvben olyan volt a „zűrzavar", hogy nem mertünk vitatkozni.
Minden híresztelés ellenére még bőrgyógyászatból is leszigorlatozott mindenki, aztán Herczegnek, Praefortnak és Zathureczkynek drukkoltunk, hogy
sikerüljön.
És sikerült, így ahogy alább áll.

A KLAUZÁL TÉRTŐL

A LIBIDÓ

BÁRIG

Három autóbusz és 125 ember. Ezek voltak a kellékek évfolyamunk
jugoszláviai kirándulásán. A sztárok az autóbuszok, a statiszták mi. A primadonna a GA 84—08-as kis busz, a tragika a nagy Piros, aki mindig elkésett,
a középső 55-ös, a nehézkesen mozgó, beteges táncoskomikus. Az utazás rendezői, Zathureczky és Herczeg januártól májusig lebonyolítottak 125 000 telefonbeszélgetést, megírtak kétszer ennyi levelet, és ezek mellett sokszor virradt
rájuk a nap az IBUSZ-ban. A legnépszerűtlenebb ember ezekben a napokban
Praefort Laci volt, ő volt a pénzügyminiszter. Sok pénzt adtunk neki zöld tintával kitöltött ki lapocskákért.
4
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Senki nem bízott benne, hogy sikerül, de egy hajnalban összegyűltünk
a Klauzál téren. Sokan most látták először reggel ötkor Szegedet, Simon Picinek is szokatlan volt ilyenkor felkelni és nem lefeküdni. Voltak olyanok, akik
a restiből jöttek, mert nem bíztak abban, hogy felébrednek ilyen szokatlan
időben, és nem mertek lefeküdni. Ekkor ért az első meglepetés: mindenki ott
volt. Ha ezt a Tanulmányi Osztály látta volna, a továbbiakban reggel öttől
rendezné a belgyógyászati előadásokat a Klauzál téren.
Elindultunk! Csak utólag visszaemlékezve tűnik fel, hogy az autóbuszok
simán indultak el. Itt még nem gondoltunk semmi rosszra. A későbbiekben
már élmény volt, ha az autóbusz el tudott indulni.
Mikor először megálltunk, értettük meg, hogy miért kellett két évig tornaórára járnunk. A határállomáson pillanatok alatt szépen sorba álltunk és csak
a torna alól felmentettek lógtak ki a sorból egy kicsit. Aztán mindenkinek
mondtak egy számot, hogy jegyezzük meg, de még a mai napig senki nem
kérdezte meg egyikünktől sem. Szabó Jancsinak szerencséje volt, hogy nem
volt velünk, mert a lelkiismerete beleőrülne a gondolatba, hogy esetleg elfelejti.
Kaszának volt a legkönnyebb megjegyezni, a 43-as számot, mert pont ennyi
autosyphont vitt eladni. Nem tudta mind értékesíteni, pedig kipakolt Újvidéken a Fő térre, de addigra elfelejtette, hogy kikre bízta a vámvizsgálat előtt.
Egyet még mindig keres. Ahogy nőttek mögöttünk a kilométerek, úgy csökkent
Praefort népszerűtlensége. Ezt a fordított arányosságot az magyarázza, hogy
most ő adott pénzt zöld tintával kitöltött kis cédulákért.
Belgrádban, mikor megérkeztünk, felhős volt az ég, nem sütött a Nap, dc
a társaság fele egy órai séta után mégis barnán jött vissza a szállodába. Csak
barna orkánt lehetett kapni! Az első belgrádi éjszaka csendben telt el, Oszlánczy, Palásthy és Poczik dinárba ultiztak és megszületett a pénzátszámítási
művelet képlete: a dinár összegéből vegyél el egy nullát, így oszd el kettővel
és akkor megkapod a forint értéket. Galgócziék a sztriptíz bárba mentek. Kiss
Zoli a színpadtól pár centiméterre ült le és így szó szerint az orra előtt folyt le
a műsor. Először a bajai strand fürdőruháihoz szokott szemei ugráltak, majd
a művésznő közeledésére a Grósz Miki ölében keresett menedéket, nem akart
tájanatómiából utóvizsgázni.
Másnap aztán elindultunk! Elindultunk mit sem sejtve. Buszaink 80 km-es
sebességgel futottak az autósztrádán, majd letértünk jobbra. Ezzel a mellékmondattal kezdődött el valójában a kirándulás. A pesti hullámvasút ehhez
viszonyítva tükörsima beton. Bácskai egy caró tízessel a kezében tapasztalhatta, hogy a Félelem bére című film amatőr giccs utazásunkhoz képest. Az
első faluban, Sabacban, ahol megálltunk Sági Ila jött vissza a kocsmából holtra

vált képpel és az önmegtartóztatástól cyanozisos szájjal rebegte, hogy: gyerekek akárhogy helyezkedtem nem találtam a közepét. Itt láttunk először két
téglát ferdén egy lyuk mellé fektetve. A neve: TOPPANTÓ. Aztán megjelentek az út mellett a kecskék. Majd felérve a hegyekbe névadó ünnepséget tar50

tottunk, Szentessy doktor új neve: Dr. Félelem. Sokak szerint a hegyekben
azért nem láttunk kecskéket, mert Szentessy doktor sikoltozásával elriasztotta
őket. Sokan nem értették Dr. Félelem aggódását, hiszen akkor is sikított, mikor

a busznak csak az egyharmada volt a szakadék fölött. Más gyengébb idegzetűek is behunyták a szemüket, de már csak akkor, mikor egy kerék állt szilárd
talajon. Szilágyi Laci is félt, de az ő félelme érthető, ha ő lezuhan a szakadékba, kapus nélkül marad a Ruhagyár.
Az első utazási napon még nem tágultak ki a vesetermékeket elvezető és
összegyűjtő ciszternáink és így két óránként megálltak a buszok. Az utolsó
nap már tíz órát tudtunk ülni egyfolytában anélkül, hogy keresztbe tettük
volna a lábainkat. Szoktatás kérdése az egész. Ha megálltunk, valaki elkiabálta
magát: lányok jobbra, fiúk balra, és tudtuk a kötelességünket. Igaz, néha akadt
egy kis riadalom, mert nem tudtuk, hogy menetiránynak jobbra, vagy fordítva. Ilyenkor sok fiú elpirult, a lányok új rangsorolást csináltak.
A hegyek között a természet pótolta renitens viselkedésünk miatt Láng
professzor által megtagadott kígyórajzot. Itt volt kígyó bőven, kis háromszögű táblákra rajzolva, és mi dűltünk a kígyó mediális oldala felé. Hajlongtunk egymás gyomrába, vagy ki az ablakon, míg a gépkocsivezetők bűvölték
a kígyókat. Mustárdy megevett 3 kg Dedalont pro kg, per fél die és még így is
revidiálni akarta a Dedalon dózis maximumát. Aztán lassan elfogytak a kígyók, és megérkeztünk Szarajevóba. Az első benyomásunk a buszablakból:
rengeteg lámpa és sehol egy trónörökös. Második benyomás: nincs szállás!
Mivel az Ikarus gyár konstruktőrei nem vették figyelembe Szarajevó szállodaproblémáit, sokan sétálva aludtak. Pár elszánt lány, Láng Ircsi és Gyurkovics
Ági a vasútállomást kereste fel, hogy ott töltik az éjszakát, de ebben a városban éjjelre bezárják az állomást, mint nálunk a boltokat. Hangos dörömbölésükre az állomásfőnök közölte velük, hogy a közlekedési miniszter írásos
engedélyével nagyon szívesen beengedi őket. Nem volt engedélyük, így még
meg sem könnyebbülhettek. Gyorsan el. Sok éjszakázáshoz szokott vidám
ember gondtalanul nekiindult az éjszakának. Aztán csak elkezdte az ég a környék gabonáit öntözni, de bőven. Nagyon bőven! Megrohantuk az egyedüli
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bárt, de itt cerberusok álltak elénk. Mikor az egyiknek azzal, hogy cipőfűzőből, övből és fuszekliből nyakkendőt kötöttünk, levágtuk a fejét, elénk állt
a másik, és ez anyagias volt. Felmutatta nyolc ujját és utána két nullát rajzolt
a levegőbe. Gyorsan elvettünk egy nullát, elosztottuk kettővel és távoztunk.
Az ég még mindig öntözött és még mindig bőven. Ha lehet, még bővebben!
Próbának tettük hát ki az új orkánokat. A próbát állták. Állták négy óra
hosszáig, de mi öt órás próbának tettük ki szegényeket. Ez a MEO elsöpört
mindent. Mint kiöntött ürgék, tértünk vissza kényelmetlen mentsvárainkhoz.
Ekkor kezdődött meg a nagy artista atrakció! Átöltözni tetőtől talpig negyven
négyzetcentiméternyi helyen minden paraván nélkül, húsz lány és fiú között,
lehetőleg csendben. Juhász Hajnalka a jobb lábát bedugta Aladics pizsamájának zsebébe, bal kezével takarta Abonyit, míg Erzsi fehérnemű csere közben
kicsavarta jugoszláv kísérőnk zoknijából a vizet Bors cipőjébe. Voltak, akik
közben aludtak, testhelyzetükről készített fotóval egy absztrakt kiállításon
közbotrányt lehetne okozni. Senki nem tudta, melyik a saját végtagja. Keszthelyi Gyuszi véresre vakarta a Lojzi lábát, és csodálkozott, hogy nem múlik
a viszketése. Reggelre aztán elmúlt az éjszaka és Guszti viszketése is.
Elindultunk a tengerpartra. Gyönyörű utunk volt. Dr. Félelem többször
kiszállt, leült egy kőre és helikopterrel akart tovább menni. Végre elénk tárult
a tenger úgy, ahogy már láttuk képeken, filmen, de valahogy mégis mésképp.
A személyes találkozás élményével. Végül megláttuk Dubrovnikot, utunk végcélját. Soha, senki közülünk ennél szebbet még nem látott. Ki törődött most
a kígyókkal, toppantóval és az előző napi esővel? Csak néztünk és csodálkoztunk. Egy pillanat alatt eltűntek agyunkból a dózisok, terminus technicusok,
és helyet adtak ennek a nagyszerű látványnak. Angyalosi még a Streptomycin
képletét is elfelejtette. Meghajtottuk fejünk a természet alkotó művészete előtt.
Itt ágyban aludtunk és volt a városban egy olyan WC is, ahol le lehetett ülni,
azt mondták, hogy ez még a rómaiak idejéből való. Az első éjjelnek a másnaphoz közelebb eső felét átaludtuk. Másnap belevetettük magunkat a tengerbe. Kasza tíz méter magasból, Koncz fél méterről. Újházi Iluka csinált
Rosztóczyról ötven képet a galambokkal, de aztán úgy alakult, hogy még
mindig nem hívták elő. A város romantikája csodákat művelt: Fazekas András kézen fogva sétált Remeczkyvel és kibékült a két győri, bár azt mondják,
hogy ebbe belesegített az ETO bajnoksága is. Ettünk itt osztrigát, rákot és
szalmakalapokat vásároltunk. Szóval minden volt itt, ami egy tengerparti
kirándulást igazivá tesz. Este érkeztünk el a címben szereplő végcélhoz, a
„Labirint" bárhoz, amit Cserniczky fordított le nekünk magyarra, hogy
„Libidó" bár.
A bárban szegedi estet rendeztünk, Kereszti művésznő is leereszkedett
közénk, sőt érzelmesen énekelt egy magas jugoszláv férfi fülébe. A pincér csak
kísérő szódavizet szolgált fel, mert a konyakra már rá se tudtunk nézni. Az
utolsó tengerparti estén a széplelkű Tolnay Aranka vezetésével kiment egy
csoport búcsúzni a tengertől, hónuk alatt három liter konyakkal. Az érzelmes
búcsú végén Kígyóssy András hanyatt fekve gyönyörködött a város főterén
a csillagokban, és érdeklődő molesztálásunkra megnyugtatott, hogy lefeküdt
pihenni. Hazafelé Bácskai eladta a halpiacon Pánykót, de erre már nem emlékszik.
A busz hajnali indulása előtt még megragadták Tornayt hárman és levitték, hogy könnyítsen a lelkiismeretén, de nem ébredt fel. Aztán lábánál fogva
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akarták kirázni belőle a konyakot, és miután a feje kétszer odaütődött a kövezethez, arra kért mindenkit, hogy énekeljék el azt, hogy . . . gólyamadár sej,
haj. Innen nem emlékszünk semmire. Arra ébredtünk, hogy Jójárt valami kőhidat emleget és fényképezőgéppel rohan feldöntve két lefátyolozott nőt. Megérkeztünk Mostárba! Itt a társaság egyik fele a világ legrégibb kőhídjához
szaladt, a másik fele megkönnyebbülési ügyben rohangált.
Úgy terveztük, hogy estére Belgrádba érünk, de a primadonna meglógott
az üzemanyaggal. A két öreg ötvenötös a kicsi nélkül vágott neki a hegynek.
Este tíz óra felé leállt az elöl döcögő busz és vezetője mosolyogva, derűs arccal
felmutat a kezében egy vasrudat. Kollégáját megnyugtatta azonban, hogy a
kezében levő rúd a sebességváltó. Majd rozsdás drótból és franciakulcsból

sebességváltót csináltunk. Reggelre értünk Belgrádba, ki gyalog, ki busszal,
ki villamossal. A középső ötvenötöst vontatták, szétment a hűtője, mert abba
is konyakot öntöttek. Ez volt a harmadik éjjel, hogy kényelmes laticel székekben aludtunk.
Belgrádban gyorsan fölvásároltuk az összes kakaót, és miután kijavították a hűtőt, a sebességváltót, az egyik buszt feltoltuk egy fára. A mai napig
rejtély, hogy hogyan lehet egy autóbuszt feltolni egy fára, de azon vettük

magunkat észre, hogy fent van, és a katonai díszszemle nem tud elindulni
a forgalmi akadály miatt. Csaltuk le a fáról, de nem jött, erőszakoskodtunk,
okoskodtunk, hiába, míg végre odajött a díszszemle egyik parancsnoka, egy
140 centiméteres ember-óriás, megragadta az egyik ágat és az ág hozzávágta
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az óriást a busz oldalához. Tehát így se ment! Senki nem tudja, hogy oldódott
meg a gordiusi csomó. Lehet, hogy a busz magától jött le. Elindultunk mi is,
és a díszszemle is, nem lett diplomáciai bonyodalom a fára mászó busz miatt.
N o egyszer még megálltunk Belgrád közlekedési csomópontja közepén, elzárva
a forgalmat. A busz megint magától indult el, mint ahogy magától is állt meg.
Először nem akart elindulni, pedig legalább száz Fiat könyörgött neki keserves dudaszóval négy oldalról. Aztán elszégyelte magát, mert egy közlekedési
rendőr nekiugrott, és meg akarta tolni. Szégyenében indult el, és jött szép kényelmesen, lépésben a határig. Szép éjszakai séta volt. A negyedik!
Mikor átjöttünk a határon, Pesztenlehrer lehúzta az ablakot és először
szivároghatott be a kocsiba a négy nap alatt oxigén. Megérkeztünk a Klauzál
térre!
Aztán arra ébredtünk, hogy itt a vizsgaidőszak.
Ébredés után mindjárt egy modern módszerrel birizgálták meg begyöpösödött, konzervatív agyunkat. A fogászati szigorlat új, soha nem látott controll
lehetőséget biztosító módszer szerint folyt le. Már a hírre megmozdult az évfolyam. Mint a méhkas forrongott mindenki. írásban kellett tudásunkról számot adni. Mikor aztán ismertették a metódust, általános lett a zűrzavar. A módszer lényege a következő: mindenki kap egy nagyobb fajta TOTÓ-szelvényt,
ezen ábrák és számok vannak, ezekre kell tippelni 1, 2, x-szel.. Míg a tippelés
tart, egy masinából absztrakt rajzokat vetítenek egy függőleges lepedőre
(emiatt persze teljes sötét van), és a vetített képről ki kell találni, hogy melyik
századból való, aki leghamarabb találja ki, az kap egy jó pontot és egy zacskó
cukrot, de a cukrot nem eheti meg, mert a cukor rontja a fogakat, a jó pontot
megeheti. Tippelni kell, figyelni a vetítésre, és közben számolni kell, hogy az
erre az alkalomra rendszeresített tanársegédmunkás hány legyet tudott megfogni. Az egész időre megy. Indítás startpisztollyal, öt másodperces teljesítménnyel lehet bekerülni fantomnak a Fogászati Klinikára. Az elbírálás egyszerű, a 13 + 1 találatosok minden további nélkül megkapják a jelest, a többiek nevét beleteszik egy kalapba és kihúzzák az első tízet, ezek szintén jelest

kapnak, aztán kihúznak húszat, ezek négyest kapnak, és így tovább. Ezekután
megnézik az indexeket, és az addigi átlagot beírják a vizsgalapra és az indexekbe is. A jelesek között kisorsolnak két tubus Sanodent fogkrémet és egy fogkefét (nem nylon).
Szigorlat előtt nagy kollektív variációk születtek. Három nap alatt aztán
elkészült az egy hibapontos, legalább közepest biztosító variáció. Sokan esküdtek rá, de a többség csak úgy találomra, szeszélyből tippelt. Az utóbbiaknak
sikerült jobban.
Ezután a módszer után már azon se csodálkoznánk, ha jövőre úgy vizsgáznának a fogászatból, hogy bemegy négy ember a professzorhoz, mindnyájan
húznának az előre elkészített tételekből egyet-egyet, és kapnának még üres
papírokat is, szépen kidolgoznák a tételeiket, aztán sorban elmondanák. Mikor
az első lefelelt, bejönne a következő, és míg az előtte levők felelnek, ő is kidolgozná a tételét. Ebben a furcsa vizsgamódszerekkel kísérletező világban
nem elképzelhetetlen, hogy bevezetik ezt az utópisztikusnak tűnő módszert is.
Szerintünk ki kellene próbálni, már csak az érdekesség kedvéért is. Ha ez az
itt ismertetett módszer beválna, az „Évkönyv" szerzői akkor sem tartanak
igényt az újítási díjra, elég lesz az utókor hálája.
Ez az év úgy végződött, hogy rájöttünk, Rózsa Kati a legerősebb az évfolyamon, ő bírja el egyedül Zámbót, pedig még a hegedűtokot is cipelni kell.
A fogorvosoknak még nem fejeződött be az év, ők Lipcsébe utaztak.
Utazó évfolyam lettünk, IBUSZ-gyerekek. Az út sima volt, csak a csoportvezető Guszti bácsi annyit figyelmeztette a hallgatóit, hogy vigyázzanak, ne
maradjon le Prágában senki, hogy Lipcsébe érve Fazekas Andrást üdvözölték
Guszti bácsi helyett, mert ő Prágában lemaradt. Ez a kirándulás is olyan kellemes volt, mint a jugoszláviai, csak itt nem voltak szakadékok és délelőttönként be kellett járni a klinikára. Az utolsó napon, mikor már fogytán volt
a hazai cigaretta, Szabó Pali, aki idáig mindig kunyerált, kijelentette, hogy
ő ezentúl nem kér senkitől, de nem is ad senkinek cigarettát és elszívta sajátjából az első darabot.
Lassan elfogyott Szabó Pali cigarettája is, és vége lett az évnek gyakorlatostól együtt. Maláriából még mindig semmi.

V. fejezet,
. . . melyben három éjjel, három nap egyfolytában
hoki összefüggésbe kerül egy fertőzőbetegséggel. . .

folyik a játék, és a gyep-

Ebben az évben félszemmel már mindenki leendő munkahelye felé pislogott. Hová menjek szigorlónak? Melyik osztályra, ha végzek? Kül- vagy belgyógyász legyek? Ilyen kérdések foglalkoztattak majdnem valamennyiünket.
Még eljártunk előadásokra, igaz, hogy csak hébe-hóba, de ahogy közeledtünk
a ballagáshoz, úgy jött rá mindenki, hogy azért jó volt egyetemistának lenni.
Már nem vártuk annyira a végét, mint másodéves korunkban. Kicsit búcsú év
volt ez, különösen a második félév. Mivel a búcsú egy kicsit mindig elérzékenyüléssel jár, a krónikásnak erősen kell fogni a tollat, hogy megtarthassa az
élcelődő hangot. Elmenni öt év után valahonnan, még akkor is rossz, ha nem
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érezte jól magát ott az ember, hiába, ott volt öt évig, de mi, ahogy ebből a
könyvből kiderül, vidáman voltunk itt. Így is akarunk elmenni! Nem akarunk
érzékeny búcsút venni senkitől és semmitől. Úgy akarunk elmenni, mint medikusok, vidáman, felelőtlen merészséggel, úgy valahogy, ahogy ez az Évkönyv
is íródott.
Az utolsó évünk is úgy kezdődött, hogy nevettünk valakin. Altmayer Pali
és Dani Győző hirdetést akartak feladni az újságba a következő szöveggel:
Gyújtósnak való aprófát és szenet minden mennyiségben veszek. Keresek egy
olcsó kályhát. A gyújtós lehet szétvert kapufa is. Kalandorok, csatárok kíméljenek. Jelige: potyagól. Szilágyin akartak segíteni, aki kénytelen volt belekóstolni az albérlők hideg töpörtyűjébe, zacskóból.
Az év eleji KISZ vezetőképző ötödéves korunkban több volt a fejtágításnál. Évfolaymunk hosszú nadrágos fele pártfogás alá vette «az első éves lányokat. Kovács Andrist el is jegyezték. Ebből a pártfogásból kifolyólag járt Halmos Kornél haza mindennap este 11 óra után, akkor viszont benézett minden
szobába jelezve, hogy hazajött és, hogy Ö a Fegyelmi Bizottság ELNÖKE.
Cs. Szabó is valamelyik széplelkű elsős miatt növesztett bajuszt, sőt Herczeg
még Zathureczkyvel is képes volt veszekedni. Pászti ebben az évben már nemcsak magnó- és vasomotor szerelésre vállalkozott. Ezt a nagy elsős és ötödéves
barátkozást még a Mikulás is észrevette és így intette az elsős lányokat:
„S még egy jó tanácsot néktek
Hagyjátok az ötödévet!!!
Sok tanulás, kevés puszi,
S nem lesz akkor sziszifuszi
A munkátok."
A félévi vizsgák idején sok ötödéves fiú újból megtanulta a fizikát, kémiát és az anatómiát. Ismétlés a tudás anyja! Sajnos mikor mi elsősök voltunk,
lányainkkal ez nem fordult elő, őket nem vették pártfogás alá az ötödévesek.
Újból visszakerültünk a Lordok Házába, persze mi tudjuk, hogy minden
kollégium egyforma, de úgy gondoljuk, hogy a Lordok Háza mégis jobb valamivel a többinél, különben a Pignitzky Gyuri bátyánk irodája nem itt lenne.
Az pedig itt van. Felvételt persze nem nyerhetett mindenki. Sokan jutottak
Szilágyi sorsára. Cserniczki és Hanyiszkó személyesen keresték fel a kollégium
Igazgatóságát és felvételüket kérték. Mivel nem tudtak nekik kétágyas, fürdőszobás, déli fekvésű szobát biztosítani, maradtak az albérlet mellett, ott jó
pénzért még fázhatnak is. Mindenesetre megpróbálták, hátha.
Ú^y fordult a dolog, hogy a kollégium titkára évfolyamtársunk lett. Ebből
kifolyolag lett a titkár helyettese is és a Fegyelmi bizottság ELNÖKE is ötödéves.
Annyi változás lett még, hogy megint új királyt választottunk, immár
a negyediket. Herczeg Jancsi személye ellen csak az volt a kifogás, hogy nem
volt ellenjelölt, ezért ketten tartózkodtak a szavazástól. Herczegen aztán,
mint ahogy neves diagnosztáink megállapították, kitört a Zathuricizmus. Ennek
a kórnak a legfeltűnőbb tünetei este érték el a tetőpontjukat, mikor elöl
Zathureczky, utána Herczeg, majd a sor végén az éppen akkor érkezett bulldog, benéztek minden szobába. Mit kerestek? Gyerekmódra társasjátékot játszó, szenvedélyes felnőtteket. Azt be kell vallani, hogy ötödéves korunkban
kezdtünk el játszani, addig nem értünk rá. Négy évig kellett keményen dol56

gozni, Hogy végre nyugodt, önfeledt, gyermeki játékba kezdhessünk, és még
ezt is meg akarták akadályozni. Nem! Csanyik, Oszlánczi, Kelvin Pesta,
Schwarci Bubu, és ha Fertetics nem látta, Peszti is játszottak, játszottak. Perdült a kocka, haladtak a bábok, a kék, a fekete, a piros meg a sárga. Nem volt
tét, semmi nem volt, csak a játék, a játék. Három éjjel, három nap, mint a
mesében.
Ezt a gyermeki szórakozást is túlszárnyalta Ladányi Lajoska, ő a csecsemő
korig ment vissza, megpróbált csak tejen élni. Három literig sikerült, de azt
tartják róla, hogy neki nem volt nehéz a csecsemő életbe visszazökkenni, mert
magasított sarkú cipőben sem nagyobb egy jól fejlett koraszülöttnél. De ha az
a három liter tej, amit fogadásból megivott, túróvá vált benne, akkor megemlegeti a második csecsemőkort.
Közben Kovács Misa is nagy fiú lett, Sztankóczi minden érvelése ellenére
engedte, hogy egy gyógyszerész lány eljegyezze. Ezt az aktust Sztankóczi azóta
is merényletnek tartja, amit egy ártatlan fiúgyermek ellen követtek el, előre
megfontolt szándékkal. Érdekesség volt még az év elején, hogy Simondán beállt a menzára, Papp Jancsi meg katonának.
Ja! Közben elkezdődtek az előadások, sokan észre se vették. Mandik Éva,
Fertetics Ági és Hrubos Mari felkelésnél a szobaszámukhoz igazodtak, és ők
nem tehettek róla, hogy a 12-es szobába osztották őket be.
Eljött a Nagy Alkalom! Itt volt végre! Meg kellett tanulni a maláriát.
Több lehetőség már nem adódik az életünkben. Ez a betegség végigkísért bennünket az öt év alatt. Elsőben biológián, másodéven élettanon, harmadévben
mikrobiológián, negyedikben gyógyszertanon akarták fejünkbe verni, de csak

ötödéven a fertőzőn engedtünk a kísértésnek. Megtanultuk az összes ivaros es
ivartalan alakokat. Ezek után arra lennénk kíváncsiak, hogy a szúnyogoknak,
hogy tanítják a maláriát. Lehetséges, hogy ők is a füzetből tanulják? Vagy
náluk lehet többet is mondani, mint ami a füzetben van? Ha igen, szerencsésebbek mint Gréczi, mert ő mindent tudott a vizsgán, csak azt nem, mit Gyüre
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főorvos úr leadott. Ez a tárgy volt az, amitől maximálisat reméltünk, azt
ugyanis, hogy nem rúgnak ki senkit, de ilyen tárgy nincs, vagy mindenhol van
egy Gréczi? A malária mellett legfontosabb volt amit a fertőző betegségek keretében tanultunk meg, hogy a gyephoki és a himlő szoros egységet alkotnak,
a himlő ugyanis Indiában és Pakisztánban a leggyakoribb.

Az építőipar ránk való tekintettel befejezte a Fül-orr-gége Klinika építését, azt akarták derék építőmunkásaink, hogy mi már kulturált környezetben
sajátítsuk el ezt a tudományt. Szóval átadták a Fül-orr-gége Klinikát és az.
ünnepségre lejött a miniszter is, de Szabó Jancsi rá se hederített, őt, ha tanul,
még a miniszter se zavarja. Hiába intézett hozzá a magyar egészségügy vezetője kérdéseket, ő befogta a fülét és magolta, hogy: az EÜ. Minisztérium élén
az egészségügyi miniszter áll, pedig akkor éppen mögötte állt, és a vállát veregette, hogy figyeljen rá.
A belgyógyászati előadások is folytatódtak. Benkő és Varró tanár úr felváltva adták át tudásukat és tapasztalatukat 20—30 hallgatónak. Érdemes lett
volna pedig eljárni az előadásokra, mert Julesz professzor úr még a családi albumból is mutatott be felvételeket. Nagyszerű kompozíciójú, tudatos tónusú
EKG felvételek voltak. A képkivágás és a fényárnyék hatás csak emelte a mondanivalót. Varró tanár úr mikor a bélcsatornáról tartott előadást az évfolyam
előtt, legyalogolt ab orális irányban 2643 métert. Ebből az első órára esett
1620 méter, a másodikra 1023. Hiába, az erőnléttel még baj van. A szünetben
a coecumnál időzött.
A szemészet előadásokon egy barátságos kis társaság alakult ki. Tizenöt
hallgató és Kahán tanár úr meghitt félhomályban minden hétfőn, szerdán és
csütörtökön baráti csevegésre gyűltek össze. Először a nagy magyar myopok
életének és munkásságának szenteltek pár órát, majd a katahacta képezte a beszélgetés tárgyát. Ezeken a szeánszokon kevesen vettek részt, és ezért a szigorlat
előtt egy kicsit meg voltunk ijedve. Volt olyan csoport, amelyik a szigorlat előtti
napon ie akarta mosni a tanár úr autóját, de nem tudták, kinél vizsgáznak, és
potyára nem akartak dolgozni, pedig arra az autóra ráférne egy kis tisztítás.
Mások a szigorlat előtti napon vakokat vezettek át az úttesten, ha akarta a
a világtalan, ha nem. A szigorlat sikerült, a Il-es csoportból mindenki jelest
kapott. Ez a szigorlati világcsúcs. A Il-es csoport, ha kell, megesküszik, hogy
Kahán tanár úr a legjobb szemész a világon és a legnagyobb magyar myop.
II

Lózsa tanár úr kijelentette, hogy ő tudja azt, hogy mi csak azért járunk
el az előadásokra, hogy jegyezzük azokat a dolgokat, amik az „Évkönyvbe"
kívánkoznak, pedig mi meg akartunk tanulni begyújtani. Remes egy előadás
után azt mondta: gyerekek, ma megpróbálkozom a gyertyatüzeléssel, ha holnap nem jövök, megfagytunk. A komfort klímaismérveit hallgattuk, külön-

böző távfűtési típusokat ismertünk meg, és közben odafagytunk a padokhoz.
A legérdekesebb előadások azok voltak, amelyek a középkor közegészségügyi
állapotával foglalkoztak. Ezek az előadások ebéd előtt hangzottak el, de olyan
érzésünk volt, mintha a menzán lennénk, már ami a higiénét illeti. Ezeken az
előadásokon tudtuk meg, hogy a szennyelvezető csatornákat egy király kényes
orrának köszönhetjük. Ez a király nem szerette azt sem, hogy a koronázási
menet alkalmával állandóan a lába alá kellett néznie. Erre voltak jók a koronázási szertartások.
Legkedvesebb tárgyunk ötödévben az egészségügyi szervezés volt. Ennek
a tárgynak a keretében végre olyan dolgokat tanultunk, amiktől még soha
senki nem gyógyult meg. A „Statisztika" részt annyira megszerettük, hogy
„Évkönyvünkben" is felhasználtuk az ott tanultakat. Hasznosnak bizonyult,
hogy meg kellett tanulni a veszélyeztetett munkaterületeket. Ilyen területen
dolgoznak a figyelmetlen alagútbélelők (elütheti őket a vonat), veszélyes
szakma a kardnyelőké is (kardot aspirálhatnak). Izgalmasabbnál izgalmasabb
előadások követték egymást a magyarországi patikák keletkezéséről. Halottunk neobarokk stílusban épült patikákról, a copf hatás patikahomlokzat módosító hatásáról. Ezek az előadások népszerűbbek voltak, mint a tv Angyalja,
vagy a Szabó család.
Mikor elkezdődtek (erős hangon) az egészségügyi felvilágosítás tudományát elemző előadások, a Szemészeti Klinika előadójába nem lehetett beférni,
özönlött a nép az előadásra. Csupa új, tudományosan bizonyított dolgokat
tanultunk. Síppal, dobbal, nádihegedűvel fogjuk hirdetni, hogy az újságpapír
se tízórai csomagolásra, se másra nem használható, különösen az az oldal, ahol
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nagyobb betűk vannak. Szoros ismeretséget kötöttünk Mazsolával, a Futrinka
utcából való malaccal. A mese előtt minden este elhangzó gargalizálást fogjuk
felhasználni a fogmosás népszerűsítésére. Alapos kiképzést kaptunk a bábművészetből is, hátha valaki hajlamot érez magában arra, hogy, mint bábművész fellépjen, vagy ma megismerkedik egy diafilmszínésznővel, tudjon
vele miről társalogni.
A statisztika aztán minden eddigit elsöpört. Végre igazán orvosnak való,
élettel teli tudomány. Míg az országban csak beszélnek arról, hogy könnyíteni
kéne az orvosok adminisztrációs munkáját, addig ez a tudomány már gyakorlati lépéseket is tett. Jól számoló medicusok kiszámolták, hogy ha egy orvos
meg akarná csinálni mindazt a kimutatást, statisztikát, amit tankönyvünk előír,
akkor beteggel ez az orvos nem is találkozna, de nyolc óra helyett tíz óra lenne
a munkaideje. Mit csinál ilyenkor az ember? Jelentést, kimutatást, semmit,
mert úgyse bírná, és inkább csak a betegekkel foglalkozik. így lett radikálisan
megoldva az orvosi adminisztráció súlyos problémája. Tankönyvünk 386 oldalas, ami teljesen indokolt, csak a címét kéne megváltoztatni Medico-bürokráciá-ra és rendeletet hozni, hogy ilyen tárgyú könyvek kéziratát csak úgy
fogadják el a nyomdában, ha a szerző kőbe vési.
Mikor Szegeden elkezdődött az őszi esőzés, egy csoport felment északra,
Balassagyarmatra egészségügyi szervezés címén. Napidíjat kaptak, szállodában aludtak. Ezen az őszi kiránduláson derült ki, hogy Budai Mari nem is
olyan félénk, mint harmadéves korában volt. Akkor ugyanis az orális patho-a*lógia vizsgán Tóth Károly professzor ún megkérdezte Maritól:
— Na, mi a baji Miért nem kezdi?
— Én úgy félek a Karcsi bácsitól, tessék nekem beírni egy egyest.
— Pedig a Karcsi bácsitól nem kell félni, mert a Karcsi bácsi jó ember —
felelte a professzor úr.
Na Balassagyarmaton már nem volt ilyen félénk, Salátkával, mint ahogy
jó barátnők között ez már lenni szokott, összeveszett, ezért követni akarta
Magyari Saci példáját. A szépséghiba csak az volt, hogy Mari a földszinten
lakott.
Már elég komolynak gondoltak bennünket ahhoz, hogy Vigazságügyi
Orvostant is hallgattassanak velünk. Ezeken az órákon vígan, az igazság szem
előtt tartásával mindenkiből nagyszerű detektívet akartak képezni. Fazekas
professzor olyan szakszerűen kioktatott minket, hogy ha valamelyik tanítványa gyilkosságot követne el, ő sem tudná elkülöníteni az öngyilkosságtól. Mikor végre kikerültünk a nagy költséggel megkissebbített anatómia-tanterembe,
az asztalt úgy telerakták szemléltető készítményekkel, hogy a professzori vizes
pohár alig fért el. Egyszer mégis Schwarczingernek kellett a maszek gyűjteményéből kisegíteni az intézetet. Már, már megijedtünk, hogy a professzor úr
használni fogja a szemléltető eszközt, de ő látta, Schwarci ijedtségét és csak
imitált. Azt hisszük, Bubu azóta már megbánta szolgálatkészségét, mert ha
a professzor úr ebben célzást látott, ő nem igen szigorlatozik le igazságügyiből, de akkor hol itt az igazság?
A rémtörténetekben, a szemétdombokon gyakori magzatok vezettek, de
előfordult kéjgyilkosság, bosszú, féltékenységi dráma, mint a moziban.
A gyakorlatokról jegyzőkönyvet kellett írni. Ezek az irományok tíztizenkét oldalt tettek ki. Hogy mi állt bennük, senki nem ellenőrizte, csak a
mennyiség és a név volt fontos. Akadtak olyanok, akik a szöveg közben kétII

szer, háromszor leírták a Magyar Himnusz-t, de volt olyan is, aki francia
szöveggel írt bele egy népszerű slágert. Soha az öt év alatt nem írtunk annyit,
mint ebben az évben. Gyerekgyógyászatból még a szép írást is osztályozták.
Közegészségtan gyakorlaton beszedték a füzeteket és akinek nem volt margó
az irkácskájában, az körmöst kapott, egyesek már rá akartak szokni a bilire.
Volt a Törvényszéki Intézetnek egy számunkra nagyon kellemes kísérlete.
A kísérlet abból állt, hogy összeszedtek húsz embert, kettesével berúgatták
őket, finom reggelit adtak, mikor kijózanodtunk, kaptunk egy kis zsebpénzt
és elmehettünk. Még büszkék is lehettünk, hogy mi is hozzájárultunk az orvostudomány fejlődéséhez egy-két pohár borral.
Teljesen új klinikai tárgy volt a gyerekgyógyászat. Az előadásokat nem
nekünk, hanem egy magnetofonnak tartották. Azt nem értettük, hogy miért
olvastak akkor egyáltalán katalógust. Sokkal egyszerűbb lett volna, ha a katalógus felelős tanársegéd bejön, megállapítja, hogy a Calypso jelen van és
mehet az előadás hol 2,4-es, hol 9,5-es sebességgel, attól függően, hogy ki hajolt a mikrofon fölé. Talán a mikrofon láz okozta, hogy a csecsemőkori bőrbetegségek therápiáját úgy magyarázták, hogy ebben a betegség csoportban
legfontosabb gyógyszer a 3 X 1 evőkanál hűtőkenőcs. Megtudtuk azt, hogy mi
a kutacs tapogatáshoz szokott gyermekorvos teendője, ha a csecsemő kínzó
fejfájásról panaszkodik. Ja! írni is kellett, szépen, mert megnézték.
A rendkívüli szociális segélyről kell még itt megemlékeznünk. A pénzszerzésnek ez a módja az, amivel öt éven keresztül mindig kihúztak a bajból.
Palásti ebből fizette az ulti számláját, Császi Béla a szabó számláját és Gajda
Jóska a Mincsi számláját. Ez a pénz jobb volt, mint az ösztöndíj, mert erre
nem számítottunk. Ha Szabó Matyi elkiabálta magát, beadtuk ugyan a sirámokat egy gondosan megírt papírlapon, de csak a halvány remény tartotta

bennünk a hitet, no meg Seres Julika. Seres Julika volt a mentsvárunk, Sophia
Loren felé nem szállt annyi epekedő sóhaj, mint feléje. Csak azért nem adtunk
neki éjjeli szerenádot, mert akkor megkérdezhette volna, hogy miből telik cigányra. Nekünk Ö jelentette az oázist, az életet. Voltak olyanok, akiknek
külön volt szociális segély kérő nadrágjuk, ezen a nadrágon több volt a lyuk,
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rnint a nadrág. A kérvényeknek volt egy prototípusa, erről csak le kellett másolni, és mi másoltunk. Ilyen másolatot minden órában írtunk volna. Egy kérvény, amit Cserniczki és Hanyiszkó közösen, balmenetes csavaros észjárással
írtak, eltért a típusostól. A másolatot megőriztük, bár nem tudjuk mi lett az
eredetivel. A kérvényt szó-szerint közöljük:
Mélyen Tisztelt Diákjóléti Bizottság!
Drága Julika!
Közeledik a tél. Igaz, a Tisztelt Bizottság tagjai nincsenek tisztában
a tél szörnyelmeivel, és nem élvezték még soha „gyönyöreit". Kérjük a
magasságost, hogy ne is tudják meg soha, hogy milyen dolog húszfokos
szobában szigorlatra készülni (a húsz fok mínuszban értendő). Tavaly is
odafagytunk az ágyhoz!
Éppen ezért esedezve kérjük a Mélyen Tisztelt Bizottságot (Drága
Julika szóljon nekik), hogy részünkre szíveskedjenek kiutalni ötszáz forintot (fejenként), egy csepp tüzelőre, mert csak ez menthet meg bennünket e fagyhaláltól.
Emberek! Szenet kell vennünk, meg aprófát is, mivel éppen ötödik
éve nem vettek fel bennünket a kollégiumba, mivel nincs személygépkocsink. Ennünk sincs mit, állandó műanyagcserezavarral küszködünk, ö t
éve nem láttunk száz forintot, csak OTP-plakáton. Azt a két vacak bundát is alig tudtuk kifizetni. Gondoljon arra a Mélyen Tisztelt Bizottság,'
hogy ha éhen halunk, az egyetem saját halottjának fog tekinteni és akkor ,,
a temetés többe lesz. Ha életben maradunk, mind a Tisztelt Bizottság,
mind pedig mi jobban járunk. Ne hagyjanak tehát éhenhalniü!
Gondoljuk, kérelmünk nem talál süket szemekre!
Ne adja az isten, hogy ne adjanak!!!
Szeged, 1964 telén ebben a nagy hidegben.
Tisztelettel:
Hanyiszkó Pál
Cserniczki Gyula V. éves orvostanhallgatók.
U. I. Négyszáz forint is kirántana a bajból.
Erre a kérvényre mi biztos adtunk volna segélyt, persze lehet, hogy másképpen fogunk vélekedni, ha követelni fogják tőlünk a közlési díjat.

Ebben az évben már társadalmi munkára is ritkábban jártunk. Matuz
Dezső még szervezte ugyan, de már ő is lankadt. Kijárt a Tisza-partra és társadalmi munkában végezte a malária profilaxist, csapkodta a szúnyogokat,
amik partnere körül röpködtek. Mari öcsi is azért nősült meg, mert nem volt
társadalmi munkaalkalom és unatkozott.
Utolsó egyetemi félévünk története a tankönyvektől eltérően nem hely
hiányában maradt ki a krónikából. A nyomdai határidő kényszeríti a krónikást, hogy az utolsó hónapok emlékeinek megőrzését a szájhagyományokra
bízza. Úgy gondoljunk azonban, hogy ez a pár hónap nem fog változtatni azon
a nagyszerű teljesítményen, amit Herczeg János, Pólay Anna csináltak. Nekik
ugyanis az ötödik év első felének a végén nincs más jegyük az indexben, csak
jeles.
Megszakad tehát a mese fonala és ha valakinek nem tetszik ez a kórtörténet, gondoljon legalább arra, hogy szegény krónikásnak mennyi tintájába
került és ő is csak „isa por és homu".
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. . . Maguk nem járnak órára, de ez semmi, olyanok is akadnak, akik leülnek a kávéházban jogászokkal egy asztalhoz.
Ormos prof.:
. . . nem talált valaki véletlenül a zsebében egy mikroszkópot?
Obál prof.:
. . . az ember felállít egymás mellé egy nőt és egy férfit, megnézi a légzésüket és mindjárt észreveszi, hogy melyik a nő.
Jancsó prof.:
. . . az anyarozsnak semmi köze a rozs mamájához.
. . . ha ez a sok ülés eredményes lesz, vagy egy aranykor kezdődik, vagy
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Boda prof.:
. . . a gyermekorvost onnan lehet megismerni, hogy nő ismerőseinek simogatás ürügyén a kutacsait tapogatja.
. . . a napokban kaptam levelet egy csecsemőtől.
Csík prof.:
. . . aki fecseg, annak beírok a neve mellé egy fő betűt.
. . . az orvostudomány alkalmazott biológia,. . . Sándor nyitva van a hátsó ablak?
. . . maga egy huligán, de kedves huligán, ezért átengedem.
Láng prof.:
. . . vannak, akik már elfelejtették és vannak, akik még nem tudják.
Fazekas prof.:
. . . ha a vizsgán észreveszem, hogy a szigorlatozó kolleginának nincs a
kezén karikagyűrű, megkérdem, hogy mit csinált az egyetemen öt évig.
Benkő docens:
. . . van még fegyver a gyógykezelés ellen.

Varró docens:
. . . bármilyen furcsán hangzik, de a ritkán előforduló betegségekkel ritkábban, a gyakoriakkal gyakrabban találkozunk.
. . . az érelmeszesedés az öregség épp olyan velejárója, mint a nyugdíj.
. . . aki sokáig köhög, az sokáig él.
. . . a vérnyomást mindig derűs arccal mérjük.
Csillik docens:
. . . kérem ez a hymen, y-nal, mert ritkaság, egyetlen eredeti található a
párizsi anatómiai múzeumban, az is hamisítvány.
Kahán docens:
. . . hallottak már erről? nem? akkor itt sem fognak hallani.
. . . a diabétesesek régen meghaltak, majd megvakultak.
Porszász docens:
. . . olyan anyagot az ember ritkán szagol, amitől a szíve is eláll.
. . . maguk azt hiszik, a villamos azért megy, mert sárga.
. . . bent van az acetylcholin marha nagy mennyiségben.
Gyüre főorvos:
. . . vannak kórokozóra érzékeny antibiotikumok is.
5
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Mustárdy adj.:
. . . ezt az özvegy szecska jegyzetet azért hoztam be, hogy ki ne hagyjak
valamit és ti röhögjetek, hogy ez a marha, hogy beszedte az egészet, én
meg a szigorlaton röhögjek, hogy ezek a marhák, hogy nem szedték be.
. . . engem azért nem szeretnek a hallgatók, mert úgy kiabálok, hogy még
a hátsó padban sem lehet aludni.
. . . a prof a szigorlaton megkérdezte, hogy ki adta le ezt a marhaságot
és furcsán rám nézett.
Czipott adj.:
. . . minden öregebb évfolyam híresztelésével ellentétben nem elég, ha Czipottnak valaki azt mondja a szigorlaton, hogy hajrá SZEAC, persze nem
mondom, hogy rossz pont.
. . . semmi vész! a sebészeten csak steril legyek vannak.
Veress adj.:
. . . először magát, aztán két gyermekét ölte meg.
Zlatarov adj.:
. . . ez az elváltozás csukott szemmel is jól látható.
Mónus adj.:
. . . a macska virusos agranulocitozisa már számos kedves állat halálát
okozta.
. . . a chlorozis régen a fiatal lányok elsápadásával járó betegség volt, a
nők megváltozott életmódja miatt kihalt, ma a férfiak sápadnak el, hö£y
milyen fiatal lányok vannak.
Minker tsg.:
. . . ha beszűkül az extracelluláris tér, Hegar sorozattal tágítjuk.
. . . a legmodernebb fertőtlenítő szer a KÖJÁLL.
. . . a kísérlet végén az állat úgy lóg, mint a kókadt lobogó.
Virág tsg.:
. . . kolleganő, ha maga így elválasztva rajzolja a vaginát az uterustól,
Magyarország soha sem lesz nagyhatalom.
Bárdos tsg.:
. . . ha az emberek valakire rosszat akarnak mondani, mindjárt az állattenyésztéssel hozzák kapcsolatba. De nem úgy, ahogy önök gondolják.
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Évfolyamunk elfekvő készletéből könyvjóváírással átvételre ajánlja a következő leltári tárgyakat:
40
42
5
167
56
89
78
5
73
2
6
79
7
2

db Daesy blúz
db Hasprés
db Ligamentum interpatellare Svéci
db Vegetatív idegrendszer (elhasznált)
db Pace maker
db Lúdtalp
db Haskörfogat
db Vállszélesség
db Homlokredő
gombolyag Köldökzsinór
db Gianuzzi-féle félhold
kupac Prostatakő
db Nyolcliteres vesemedence
db Szívblock

1 db Glossofix (nikkelezett)
6 db Jobb Kanyarfúró
6 db Bal Kanyarfúró
FIGYELEM! FIGYELEM!
Tudatjuk az Évkönyvben szereplő évfolyamtársainkkal,
hogy Papp Laci
a barátunk, beiratkoztunk egy dzsudó iskolába és fegyverviselési
engedélyünk
van!
Poczik és Remes.

EP IKR IZ IS
Százhatvanhét ember kórtörténete van leírva ebben a könyvben. A történet hiteles, mindenki kivette belőle a részét. A betegség nem volt súlyos, de
chronikussá vált. Akik az évek folyamán lemaradtak, azoknál ez a kór makacsabb volt. Mindenki igyekezett kigyógyulni és ehhez öt kemény, munkás év
kellett. Sikerült, mert rajtunk kívül sok nagy tudású ember igaz lelkiismeretességgel segített ebben.
Most, a kezelés végén, a búcsú előtt mind a százhatvanheten elfelejtjük a
sokszor fájdalmas kezelést és köszönetünket fejezzük ki azoknak, akik éveken
keresztül dolgoztak azért, hogy lábadozókká váljunk.
Elballagunk a hagyományos konflisokkal és ezzel az Évkönyvvel, csak
vitamin therápiát visszük magunkkal, de a többit úgyis megőrzik a hivataloy
papírok. Azokra kevésbé fogunk emlékezni, mint ezekre, de tudjuk, hogy avitamin csak kiegészítő kezelés.
Ez egyszer állapítsuk meg mi a diagnózist: Jobb lenne öt évig orvosnak lenni és 30—40 évig medicusnak.

76

