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Lemuell

Gulliver

Értesítem, hogy felvételi vizsgájának eredményeként az 1961/62. tanévre
a Szegedi Orvostudományi Egyetem Altalános Orvosi Karára felvételt
nyert.
Az első éves orvostanhallgatók
beiratkozása szeptember hó 7-én, csütörtökön reggel 8 órától délután 4 óráig a Tanulmányi
Osztályunkon
lesz. . .
Medicinia,

1961 évi július hó 20.

Tanulmányi Osztály vezetője

— Te érted ezt? — kérdeztem az előttem fekvő sós heringtől. — És egyáltalán!
Hol lehet ez a Medicinia? És mi az a Tanulmányi Osztály? És mit jelent az, hogy
felvételt nyert? S főleg! Felvételi vizsgájának eredményeként????? — A hering hosszan
hallgatott.
— Ne legyen Gulliver a nevem, ha nem derítem ki ezt a rejtélyt!
Kérdések háborogtak bennem. A tenger — körülöttem. Rövid hajótörésem után
a következőket jegyeztem naplómba:

MEDICINIA: ÉSZAKI SZÉLESSÉG 46 15
KELETI H O S S Z Ú S Á G 2 0 1 0
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1961. szeptember 7.
Tanulmányi Osztály. Ünnepélyes tülekedés. A bennszülöttek fogcsattogtatva ostromolják a tudomány várát. Viselkedésem túlontúl szépirodalmi. Kilöknek az ablakon.
Másnap
Kora reggel lélekszakadva a T. Osztályra rohanok.
— Fogadó óra kettőtől négyig! — mondja rendreutasítóan az asszonyosléptű
nagy Ó.
Fél háromkor még ebédelt. Fél négykor már hazament.
Egy hét múlva
Délután háromkor izgatottan a T. Osztályra sietek.
— Kérek 20 Ft különeljárási díjat! — hárítja el közeledésemet Ő.
— Nincs — hebegem —, de azt szeretném
Mire ellentmondást nem tűrő hangon manikűrözni kezd.
Öt hónap múlva
Rutinosan a T. Osztályra loholok.
— Azt szeretném megkérdezni — nyújtom a húszast, de Ő közbevág:
— Biztosítva van? Kérek 10 Ft-ot a kötvényért! —
A biztosítási feltételekből megtudom, hogy a két fül hallóképességének elvesztése
(teljes süketség) 70%-os rokkantságnak felel meg. Szememből kicsordul a szánakozás, és Őrá nézek.
1962
Gondolom, elballagok a T. Osztályra.
&
Leteszem a pultra a 30 Ft-ot, és halk érdeklődéssel rebegem:
— Azt szeretném megkérdezni, h o £ y . . .
— Igen — mosolyog udvariasan Ó — a 10 és 1 Ft-os okmánybélyegeket a sarki:
trafikban veheti meg.
1963
Be kellene kukkantanom a T. Osztályra.
A régi ismerősök meghitt mosolyával üdvözöljük egymást: Ő és én.
— Azt szeretném megkérdezni, hogy tulajdonképpen... — hadarom egy szuszra,
és elébe terítem a felvételemet jelző behívót.
— Mindjárt! — mondja Ő, és kimegy. És eltelik egy év.
1964
Elsétálok a T. Osztály felé.
Az épület sarkán harciasan zsebredugott kézzel dacos homlokát előre szegzi József
Attila. Körülbámulom a szobrot, és átismétlem az orthopaediát.
1965
Egy borongós őszi napon betévedek a T. Osztályra. Feketével kínálnak. Félek.
Ez gyanús! Gyorsan előveszem a 30 Ft-ot és az okmánybélyegeket.
Elnézést kérünk, Gulliver úr, de önnek a felvételi értesítést egy adminisztrációs
hiba miatt kézbesítették ki!
— Ali right! — mondom könnyedén és a sós heringre gondolok, amely öt évvel
ezelőtt a „te érted ezt?" kérdésemre oly hosszan hallgatott.
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Te Nyájas

Olvasó!

Ki most kényelmes fotelodban hátradőlsz és hanyag eleganciával a cigarettahamut
a parkettra pöckölöd, lapozz vissza velem az 1961-es esztendőre! Ekkor kezdődött viszontagságos felfedező utam. Hogyan? A tied is? Ez csupán a véletlen (és a
T. Osztály) műve lehetett. Pergessük hát végig együtt az öt év emlékeit! Csak arra kérlek, maradj mindvégig NYÁJAS.
Mediciniába érkezésem után — mint előbb olvashattad — sűrűn látogattam a T.
Osztályt. (Nem tisztelt, csak Tanulmányi.) Rádöbbentem arra, hogy sürgősen pénzt
kell szereznem. Hiszen utazni lehet pénz nélkül, sőt élni is, de a T. Osztályra bejutni nem.
Egy kora hajnalon éppen a T. Osztály előtt kiabált egy göndörhajú, testes magánvállalkozó:
— Munkaalkalom emberek! Kukoricatörés a határban!
Itt a ragyogó lehetőség! — csillant fel a szemem. — Rockefeller is cipőtisztítással kezdte!
A bennszülöttek álmosan tolongtak a két lóerős parasztszekerekhez. Engem is feltuszkoltak. Hamarosan összebarátkoztunk. Elárulták, hogy őket jobb körökben
Medi-Kusnak nevezik. Első évesek.

A határban levő egyetlen Tsz. tag irányítása mellett általában azon igyekeztünk,
hogy a napi betevő kukoricamálénkra való meglegyen. És törtük, törtük a kukoricát lombhullástól hóhullásig. A maradékot akkor tavaszra hagytuk.
Amikor a honorárium után érdeklődtem, a vállalkozó kurtán közölte: — Ez társadalmi munka, elvtárs!
A fogalommal ugyan nem voltam tisztában, de a lényeget megértettem. Pénz nincs.
Bánatosan nekivágtam hát az útnak. A tömeggel együtt. Most már gyalog. Útközben kezembe akadt egy földrajz könyv. Beleolvastam.
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MEDICINIA FÖLDRAJZA
Medicinia domborzata változatos képet mutat. Ormótlan Kása és szeméthegyei
az Anatómiai Intézetnek nevezett tájegységben komoly turisztikai feladatot rónak
az arra vállalkozókra. Később e hegyek vulkanikus tevékenység következtében
Ormosakká válnak, és emiatt a tanterem is harántfekvésbe kerül. A veszélyt jelző
tábla: „Az elhaltak hozzátartozói az emeleten érdeklődjenek!" — nemcsak a hegyoldalakon, hanem a szigorlaton elbukott sorstársakat is inti. Medicinia dombvidékeit szénből építették gondosan a Belgyógyászati és Szülészeti Klinikák bejárata
elé. Barlangrendszerét a Kórélettan Intézet képviselte, mely időközben beomlott.
A síkság sivár hangulata keríti hatalmába a Radiológia hallgatóit.
Fő folyója a Közegészségtan, mely bővizű liquor forrásokból táplálkozik. Mellékfolyója az Urológia.
Növényzete primer és secunder efflorescentiákra oszlik. Állatvilágában az Élettani
Intézet játszik jelentős szerepet — kísérletesen! Az állatok egybegyűjtésével és csoportosításával az Egészségügyi Szervezést bízták meg. Medicinia éghajlata szélsőséges.
Négy évszakot különböztetünk meg: két nyugodt és derűs szorgalmi időszakot és
két viharos, helyenkint az elemi katasztrófa erejével ható vizsgaidőszakot.
Népsűrűsége aránytalan:
Anatómia
12 hallgató pro m 2
Kórbonctan
38 hallgató pro m 2
Fogászat
0,02 hallgató pro m 2
•ar
Gazdasági életét állítólag a Gazdasági Hivatal irányítja. Pénzneme a hallgatók között: becsszóramegadom.
Nehézipara az Orosz Nyelv. Könnyűipara az Etika. (Nagyon könnyű.)
Mezőgazdaságában a drogok és a hallgatók idegeinek felőrlése igen magas színvonalon áll.
Közlekedésében a villamos, a motorkerékpár és Harmadi Pali inas lába érdemel
említést.
Medicinia tájain különösen szép (erényes, vagy csak erélyes hölgyek kézimunkája
kezdő ifjak arcán) színfolt a Boszorkánysziget. A Sziget bokraiban az erkölcsrendészet Őrei szállásolták el magukat. Valószínűleg lakáshiány miatt.
Szállója a közismert Hotel Mautner. Jobb időben itt lelnek nyugalomra vagy izgalomra (ki-ki temperamentuma vagy választottja erkölcsei szerint) otthontalan kollégisták és albérlők.
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Apropó! Tiszapart! — hunyorított Szalay Laci és máris mesélni kezdett:
A történet gólya csapatunk első szárnypróbálgatásai közül való. Fészkünk a
Hotel Jancsó volt. Innen indultunk aznap este is felderítő körútra. A hajóállomás
•derengő kabinablakában egy női fej kontúrja rajzolódott ki a szürkületben sóvár
szemeink előtt. Szöllősi magasan szerveződött agyából zseniális ötlet pattant ki:
— Ti képtelenek lennétek arra, hogy a kötél megrántásával felhívjátok magatokra
a nő figyelmét! Én v i s z o n t . . . — és spenóton fejlett, múltheti demonstrációra megtanult bicepsei dagadozni kezdtek.
Állt a fogadás.
Géza egyedül feszült neki a stéget pányvázó kötélnek és cibálta igen szorgalmasan.
Kisvártatva egy szigorú férfi jelent meg a stég szélén és ingerülten átkiabált:
— Fiatalember, meg van maga bolondulva?
Mire Géza elégedetten visszaüvöltött:
— Miért? Lehetett érezni?!

A

•

/

Szóval Kedves Olvasó! Hogy is kezdjek h o z z á ? . . . Nem tudnál kölcsönadni egy
húszast? Nem? Miért nem? Érdekes! A GéHá nevű bank sem indokolta. Vagy itt
egyáltalán nincs is pénze az embereknek? Ezt később sem lehetett eldönteni. Hiszen
akik fényes albérletben laknak, azok mindig éhesek. Akik pedig segélyt kérnek,
hogy éhüket csillapítsák, azok a segélyből bundát vesznek.
Pénzem mindenesetre nem volt. Elhatároztam, innen meglógok. Fel is ugrottam
rögtön egy téglákkal megrakott teherautóra. Kifelé tartott a városállamból. De
tévedtem. Bekanyarodtunk egy udvarra. Három koporsó mögé lapultam. Hiába!
Sokan voltak! Észrevettek! Valaki elüvöltötte magát:
Vége a szünetnek! — és a Medi-Kusok besodortak a terembe.
Egy marcona bennszülött színehagyott bajszával csendet intett.
— Pszt, mindjárt jön a súlyemelő attrakció! — suttogták körülöttem. És jött két
fényesre macerált kamásnis cipő.
— Böbe! Az istenfáját! — És megkezdődött a műsor.
Mázsás könyveket emelt. Fél óra múlva Böbe világcsúcs kísérletet jelentett be.
Sikerült! Felemelte a Thanhoffert is! Lábai remegtek, de harminc másodpercig kitartotta a feje fölött. A gyakorlat érvényes volt. Majd fitymáló kifejezések jelentek
meg az arcán és ledobta:
Ez szakácskönyv! — sikoltotta. És idézett belőle. ,,Ha a szívnek négy rejteke zárt
volna, mint a szerelmesek képzelik, mert különben Amor titkaival együtt kiröppenne
onnan, akkor a prózai élet kívánalmainak meg nem felelhetne: lüktethetne, vagy
talán még azt se tehetné, de a testet vérrel el nem láthatná!"
2

17

Efgondolatra riadtan menekültem. Az épület túlsó szárnyán síri csend honolt. Egy
bádogasztalra hajtottam fáradt koponyám. Mellettem egy másik koponya pihent.
De annak nem volt törzse. Szendergésemből egy őszhajú hangra riadtam fel:
— Aki erről az ízületről többet tud, az vagy hazudik, vagy pesti! — és a hang gazdája elindult a kijárat felé. Miután mindenki ijedtében vágott egy utolsót szikéjével:
— Tiszteletem Pista bácsi! — ordítással fejeken és gyomrokon, tetemeken és tyúkszemeken keresztül, mit sem törődve az ellenbűzzel természetesen kiválasztódott a teremből.
— Pedig némelyeknek még érettségije is van! — üvöltötte az egyik elkeseredett
harcos, és belelépett a vesémbe.
Végre rámmosolygott a szerencse! Az egyik Medi-Kus kezembe nyomott 20 Ft-ot
és megkért, hogy ennek fejében menjek el a fizika előadásra, mert őt halaszthatatlan magánügyei a Virágba szólítják Reményi Imi főcsősz úr mellé. Lelkemre kötötte
azt is, hogy a 65-ös helyre üljek le, és el ne tévesszem a számot, mert különben katalógust kap, és a Glausius által az anatómián már bemutatott cc. pharyngis diagnosissal ellátott igazolvány dátumát csak nagy üggyel-bajjal tudná átpiktorolni.
Alig volt annyi időm, hogy egy röpke pillantást vessek frissen szerzett húszasomra.
Kék színű nyomtatvány volt, melyen egy izmos fiatalember szemérmét lenge kendőcske alighogy takargatta. Innen értesültem e pénznem értékéről.
A teremben a 65-ös helyre ültem. Mellettem egy kisfiú gombfocizott.
— Fiatal zseni? — böktem oldalba a kisfiúval játszó Medi-Kust.
— Dehogy! — nevette el magát —, harmadik általánosba jár az öcsi, az albérlőjük
helyett jött el fizika órára!
Kétségeimet hamarosan Katalógus Ibi, a titkárnő oszlatta el végérvényesen. Akkor
még vörös haja jelentette az előadás egyetlen színfoltját. Szemét végigfuttatta a padsorokon és a feketén ásító ülőhelyeket absentiával jelezte egy hatalmas térképen.
Belém hasított a felismerés:
— Hiszen itt senkinek sincs neve! Itt mindenkinek csak száma van, mint a raboknak!
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Közben megfigyeltem, hogy néhány társam heves rezgőmozgással igyekszik oldalirányú dimenzióját két székre kiterjeszteni. A titkárnő azonban csalhatatlan volt.
Kisvártatva berobogott az Előadó is. Kijelentette, hogy az orvostudomány nem
tudomány, mert nem egzakt, majd közvetlen modorban bemutatkozott:
— Vaj szívem van nekem hehehe.. .
Avas —, dörmögte egy öreg harcos az utolsó padból bölcs élettapasztalattal.
Az előadó több viccet és még több kísérletet sütött el. Viccein nagyokat kacagott.
Kísérletein mi kacagtunk.
— Itt van ez a primitív Descartes búvár — bökött egy befőttes üvegre. — Az üveg
száját egy olyan gumival kötöttem le, melynek eredete önök előtt bizonyára nem
kétséges hehehe.. . Ha megnyomom. .. h e h e h e . . . Érdekes! Ez két órával ezelőtt
sem sikerült.
— Férfias részvétünk! — sziszegte az öreg harcos és egy papírgalacsint indított
útnak előre kitervelt röppályán. Nagyot csattant az orromon, majd fáradtan a padra
hullt és szétterült. Kíváncsian símítottam ki. Ez a képrejtvény állt rajta:

Mi ez?
MHS tornagyakorlat?
Csendélet a zártosztályon?
Nem! A helyes megfejtés: Szarka tanár úr orosz szódolgozatot írat.
Gondosan összehajtottam a papírgombócot. Kitűnő célpontnak látszott egy gyapjas fej, melyet gazdája éppen becézgetve simogatott. A telitalálat és a fizika óra vége
csodálatos megelégedéssel töltött el.
— Elmesélek egy anekdotát — kezdte a gyapjas fej, miközben rábeszélt arra, hogy
kísérjem el a kémia előadásra. Engedtem a kíváncsiságnak, és mielőtt elfelejteném,
ide jegyzem a történetet, úgy, ahogy azt hallottam:
Az ismert belgyógyász éppen Pest felé igyekezett, amikor Szeged határában stoppolta
egy ember. Megesett rajta a szíve, intett, hogy szálljon be. A férfi bekászálódott és
a legszükségesebbeken kívül nem is ejtett több szót. Hogy hogy nem, Kecskeméten
a professzor valamilyen KRESZ-be ütköző szabálysértést követett el. Kiugrott ám
az út menti bokor mögül egy rendőr és megállította a kocsit. Megszemlélte a jogo2'
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sitványt, a személyazonosságit és elvette a professzor első betétlapját. Ráadásul még
kocsi vizitet is tartott, beült a volán mellé, megvizsgálta a féket és a cickaszemeket,
majd kiszállt és alig észrevehetően intett a professzornak:
— Tudja, hogy kit szállít az autójában? — kérdezte nagyon halkan.
— Nem — válaszolt a professzor — Szeged határában vettem fel.
A rendőr közelebb hajolt:
— Magyarország egyik legdörzsöltebb zsebtolvaja. Tegnap szabadult a Csillagból,
de pillanatnyilag nem tartóztathatom le, mert azóta még nem csinált semmit.
Vigyázzon az értéktárgyaira!
A professzor hideglelősen bemászott a kocsiba. Egy csöppet elfordította a visszapillantó tükröt, hogy jobban szemmeltarthassa útitársát, de az nyugodtan ült a helyén, még beszélgetést sem provokált. Pest külvárosában egyszerre csak megszólalt:
— Nagyon köszönöm professzor úrnak a szívességét. Momentán nincs nálam pénz,
de ha meg nem sértem — ezzel benyúlt a belső zsebébe és nyújtotta — itt van a rendőr által elvett betétlapja.
Megérkeztünk a Szemklinika kékes fényű szarkofágjába. A padokban kétszáz
múmia ült feszes vigyázz-ülésben. A Főmúmia 36 tábla per óra sebességgel mozgott
és Einstein relativitásáról beszélt lángoló lelkesedéssel. A három táblán egyiptomi
hieroglifák egymás farkát harapták kacskaringós sorokban. A hallgató múmiák
arcizmai merevek voltak és érzéketlenek, bár némelyeknek archaikus, tisztességtudó mosoly fagyott az ajkára. A Főmúmia ránk nézett, majd a bordázott falra
mutatott:
— Elnézést kérek, de itt rácsok is vannak!
(Pillantásunkból kevés emberszabásút olvashatott ki.) Az Állatkert hangulatát mégis erősebben éreztem akkor, amikor a Kari Könyvtár romantikus építményét vettem
szemügyre. A tornyocskák, erkélyek, cirádák, mindig a Madárházat juttatták eszembe. A kémiai gyakorlatok előtt sokan ide menekültek, hogy szívják a tudomány
emlőit. A menzán ugyanis csak kétharmados tejet adnak. Ez a lege artisszal ellentétben kétharmad vízből és egyharmad tejből állt. Felbuzdultak hát a kémia derék
műkedvelői és ők is újítottak. A quantitatív analysisekhez sorozatosan desztvizet
használtak, és ennek megfelelően jeles eredményeket mutattak fel. Egy ilyen alkalommal történt az, hogy Pufi, aki még a tagolatlan beszéd fokán stagnált az emberréválásban, odaszólt Juleszhoz:
— Já-já-jánoskám, te o-o-olyan vagy, mint a só-sósav!
— Miért? — kérdezte megdöbbenve Janó.
— Ti-ti-tizednormál.
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A kémia előadás feszült légköre után határtalan lelkesedéssel neveztem be a Szemklinikától a Hősök Kapujáig kiírt „Villamos Kupába". Harmadi Pali, mint mindig,
most is fölényesen győzött. Akik egyszer bemerészkedtek ebbe a villamosnak nevezett sárga spanyolcsizmába, méltán a Hősök Kapujánál szállhatnak fel rá.
Alpáry Laja le sem tagadhatta volna, hogy pesti vér csörgedezik az ereiben. Olyan
jámbor arccal bámult ki a villamos ablakán, hogy nem volt az a vizsla kalauznő,
aki a jegyet kérte volna tőle. Ha mégis megesett, — Bérlet — mondta halkan, s a
maga részéről befejezte volt.
Egyszer azonban egy alacsony, pezsgősdugó formájú kalauz néni gördült ki hozzánk
a perronra, aki Laja bérletére és mosolyára sietősen megjegyezte:
—
—
—
—

Mutassa meg!
Jaj, kézit csókolom, olyan mélyen van a belső zsebemben.
Nem baj. Én, tudja, már olyan öregasszony vagyok, és azok kíváncsiak.
Ki beszélne itt korról — forgatta szemét Laja, de hiába.

A kalauz néni ráförmedt:
— Ne viccelődjünk! Mutasson valamit!
— SSSS, kézit csókolom, világ életemben finom úriember voltam, hogy mutathatnék én olyat!?
Szó szót követett, végül Laja szomorúan előhalászta a bérletet, a kalauz néni a
tetőről lelógó bőrszíjat megrántva csengetett és ezzel pontot tett az esetre.
Mi még nem. A bőrszíj adta az ötletet. Kötöttünk rá egy csomót.
A következő megállónál iszkoltunk is lefelé. Fél szemmel láttuk még, hogy kigurult
a perronra, de pipiskedve sem érte el az egy arasszal megrövidült zsinórt a pezsgősdugó formájú kalauz néni. Pukkant! (Ezúton kérjük szíves elnézését.)
A villamosból kiszabadult tömeg beömlött a biológia előadásra. Rrrrendkiivül
fiatal és tehetséges Színész állt a világot jelentő deszkákon talpig szemüvegben
Többször összeillesztette ujjainak végpercét, majd karjait széttárta széles gesztussal, de öt pár ujjbegye csakhamar ismét találkozott. Igen precízen. Sohasem tévesztette el. Még véletlenül sem. (Sajnos lábujjaival nem hajtotta végre szinkron
ezt a produkciót. Ő tudja miért.) De gyakran fohászkodott imigyen:
— Igen tisztelt hallgatóság! — majd: — Mélyen tisztelt hallgatóság! — Lenyűgöző kedvessége hallatán többen elsírták magukat, különösen akkor, ha az ultijuk
is odaveszett.
Először is a Fiatal Szín-ész fejét kellett szemügyre vennem. Történt pedig mindez
nem műélvezetből, vagy rosszakaratból, de mindig felhívta rá a figyelmet:
— Kérem tisztelettel, nekem azért nem hullt ki a hajam, — simította hátra fekete
fürtjeit —, mert kérrném, én egész évben tanultam, és így nem kellett vizsgaidőszakban tépnem a hajamat, amint azt a tisztelt hallgatók teszik. — Egy lesújtó pillantás után a milieu interieurre tért: — Hogy mennyi víz van az agyban? Nna, ne személyeskedjünk! (Pátosszal:) Ne nézzünk padtársainkra! (Szégyenkezve:) Rám pedig
különösen ne! —
' Itt tudtam meg, hogy Herodotos már i.e. az V. században arról írt, hogy a beteget
forgalmas útkereszteződésre helyezik, ahol mindenki orvosi tanácsokat ad neki.
Ez lehetett az ókori SZTK.
Majd a középkorról azt hallottam, hogy a járványok megtizedelték a lakosságot.
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Sőt, mint előadónk említette, azt is mondhatná, hogy megszázaclolták. (Még jó,
hogy nem mondta, különben kiderült volna, hogy mennyivel jobb matematikus volt
egy középkori járvány.)
A fenségesen szárnyaló belcanto tenor éppen arról zengett, hogy az ontogenesis
megismétli a phylogenesist, de én ezt ekkor már tudtam, mert elolvastam egy tudományos könyvecskét Medi-Kus kollegáimról:

NEMZETSÉGÜNK

FEJLŐDÉSTANA

1 9 6 1 - 6 6 KÖZÖTT

Emberré

válás

Az állatvilággal való szoros rokonságunkat a Kutya, Lupus, Oroszlán, Patkány
stb., neveinkben őrizzük. Kb. 600-an jelentünk meg a Felvételi Bizottságok előtt.
Ekkor még Praehomo stádiumban voltunk, melyre a félig emelkedett testtartás,
remegő inak, nyálfolyás, kiguvadt szem és „falura mennék körzetiorvosnak!" felkiáltás volt jellemző. A fenti obligát tüneteket az előadók sorsolással kijelölt alkalmi csoportosulásai pontozták, majd a természetes kiválasztódás teljes mellőzésével, dédszüleink foglalkozását figyelembe véve 220-at felvétettnek nyilvánítottak.
Őskor
Kezdetben volt az ősközösség. Csiszolatlan elmével és kőbaltával leterítettük az
első három mammutot: a Fizikát, Kémiát és Biológiát. Az ősközösség hamarosan
felbomlott és sorainkból kiváltak a törzsfők, számszerint tizenketten, és nevezék
őket csoportvezetőknek. Hamarosan kijelölték a nemzetségfőket is, akiket mi megválasztottunk, és KISZ Vezetőség gyűjtőfogalommal illettünk. Sajnos velük kapcsolatban súlyos félreértések adódtak. Félévkor, amikor névsorukat felolvasták az
anatómián, nem tudtuk, hogy a nemzetségfőket kéreti magához a professzor, vagy az
utóvizsgásokat. Év végén egy emberként elpártoltak tőlünk egy alsóbb nemzetségbe.
Szellemi fejlődésünk az őskorban nagyon alacsony színvonalon állt: csupán Einstein relativitás elméletét, Kantot és Spinozát, a Minkowsky világot és teret, a differenciál és integrál számításokat, plusz 3000 anatómiai műszót sajátítottunk el.
Ókor
Az ókorban hatalmas birodalmak jöttek létre. A kínai birodalmat az Anatómia
Intézet képviselte, ahol év végén, szigorlat ürügyén nemzetségünket akupunkturás
gyógymódnak vetették alá. Öt helyen szúrtak meg bennünket: a fejlődéstan, szövettan, táj, professzor, múzeum sértési pontjainak megfelelően.
Egyik legégetőbb kérdésünk az élettanon vetődött fel:
„Mi az, amiből egy is Such?"
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Szellemi fejlődésünk az ókorban fejlődő tendenciát mutatott: az élettamm mélyen
belénk vésődött az, hogy egy csirkét nem szabad a labanal fogva lefele lógatni,
mert a fejibe megy a vér.

supravitalis festés
Szerencsésen elfelejtettük viszont Einsteint, Kantot, Spinozát, Minkowskyt, differenciált-integrált, és a sikeres szigorlat után három nappal — mert minden csoda
három napig tart '— elfelejtettünk 5291 anatómiai műszót.
Középkor
A sötét középkorban agytekervényeink közül azok a gyrusok voltak a legsötétebbek,
amelyekbe a kórbonctan és kórélettan fészkelte volna be magát. A mikrobiológián
indított Wassermann keresztesháborúknál is nagyobb pánikot keltett az, amikor a
hírek szerint professzor Karády felhívta telefonon professzor Jancsót:
— Miklóskám, jövőre nem lesz negyedévfolyam.
(„Ekkor jött egy véletlen. Karády beállította a kísérletet, de mielőtt a roncsolást
elvégezte volna"
külföldre hívták.)
Szellemi fejlődésünk a középkorban óriási mértékűnek mutatkozott: Bara docens
úr a kórbonctan gyakorlat bevezető előadásán tudásvágytól izzó szemeink kereszttüzében felemelt egy szikét és ezt mondta:
— Ez kés, uraim! Ez nem olló, ez kés!
Majd szilárd logikával felemelt egy ollót és ezt mondta:
— Ez olló, uraim! Ez nem kés, ez o l l ó ! . . . A szúnyogháló azért van az ablakon,
hogy be ne repüljenek a legyek! S t b . . . - Több hónapig magoltuk ezt a néhány bölcs
igét, úgyhogy eszünkbe se jutott már Einstein, Kant, Spinoza, Minkowsky, differenciál-integrál, lefelélógatott csirke és az 5291 anatómiai műszó.
Újkor
Az új világ felfedezését a legszínesebb szakma, a bőrgyógyászat jelentette. A nemzetség mediciklikussá változott. Földi professzor ránknézett:
- Sajnos a sors nem egyformán adagolta a szerveket, így az agykérget sem,
mondta és sorainkban egyetlen intelligens arcot sem látott. De Hattyasy professzor
megvigasztalt, amikor kijelentette, barátságos arcunk van. Észrevette, hogy fejlődésünkben a fogzás stádiumában állunk. Immár grandiózus szellemi szintünknek
megfelelően a következő versikét tanította meg — fogzáskor: „Kis gyereknek
csirke-csontot, kis kutyának gumi-csontot," (Nem tévesztendő össze a kutyagumival!)
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Ez a két sor emlékezetünkből kitörölt mindent: Einsteint, Kantot, Spinozát, Minkowskyt, differenciál-integrált, lelógó csirkét, szúnyoghálót és 5291 anatómiai
műszót.
Még ennél is újabb kor
(Egy fogadalommal kezdődött. Gyüre főorvos úrnak megígértük, hogy az évkönyvben egy szót sem ejtünk a maláriáról. Bár néhány ádáz és mindenre elszánt szerkesztőnk részt vett azon a legeslegutolsó fertőző órán, melyen a főorvos úr — mintegy titokban — leadta a maláriát, de igéretünkhöz híven még csak utalni sem fogunk a maláriára.)
A világűrben már több szputnyik keringett, mint ahány légy a menzai levesben,
amikor felkészítettek bennünket az Életre. Mint leendő családanyák és apák, megtudtuk, hogy a kis csecsemő gőgicsélő fürdőkádját és éjjeli edénykéjét, más célra
nem szabad felhasználnunk.

Az Élet mellett a Halál angyala kísértett Lózsa adjunktus úr szentbeszédein.
A hozzánk oly közelálló középkori Párizs temetkezéséről szólt:
— A temetőfal mellett már gúlában álltak a halottak. Sűrű, sötét levük befolyt
a városba. Az ilyen felszíni vizek nem üdítő ízűek! — és megrázta a ministráns csengőt.

Felhágtunk a véresen komoly egészségügyi szervezés legmagasabb csúcsára is.
Itt a levegő már egészen ritka volt. Szinte a súlytalanság állapotába kerültünk.
Oxygén-hiányban szenvedtünk és végleg elfelejtettük Einsteint, Kantot, Spinozát,
Minkowskyt, differenciál-integrált, csirkét, szúnyoghálót, gumicsontot és 5291 anatómiai műszót.
Az evolúció ezen fokán rendszertanunk a következőket mutatja:
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RENDSZERTANI ÖNARCKÉPEK

10. csoport

Bergmann Mária

Bene Béla

Kondor Gábor

Megyeri Valéria

H o r v á t h István

Szilágyi Imre

T e m p f l i Ágnes

Pálinkás Pál

Vörös Lídia

H á m o r Katalin

Boga Attila

Csepeiényi M á t y á s

Csaba István

ur

I. törzs: M O R P H O L O G I A
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10. csoport

Rednik András

Papp Erzsébet

Vargacz Anna

Rincsin Arszlán

Zscmbeli József

Willy W. Anokbonggó

Zentai György

Kovács Éva

Veréb J ó z s e f

Tóth Jusztina

Tamás András

II. törzs: MÉHECSKÉK
Felületes szemlélő számára talán meg sem különböztethetők a közönséges homo
sapienstől, sőt egyes zoológusok esküsznek a két faj távoli rokonságára. (Ami
elég ritkán látszik.)
Általában kétlábon járáshoz alkalmazkodtak, de atavizmusként időleges négylábon
járás is előfordul. (Csoport buli.) Az utolsó mondatunk szerint is csoportos életet élnek, mint a méhek: vannak dolgozók és királynők. Több kategória már régóta nincs. A dolgozóknak — mint ismert — látószervük nem fejlődött és agyuk is
roppant primitív. Egyetlen feladatuk a királynők védelme (és túltáplálása). A királynők testméreteiről, súlyáról és koráról vagy jót, vagy semmit, (inkább semmit).
Elmondhatjuk, hogy fejlett ipari-agrár csoport lettünk; mert ipar az van. „Kötést,
horgolást nagy tételben vállal szolid kapitalista. Óra alatt — jeligére a koleszba" —
hirdeti Vargacz és tsa. cég.
Félhivatalos források szerint az eddig felhasznált fonal háromszor éri körül a Földet.
Múlt évben három tagú delegációnk egyhónapos tapasztalatcserén volt a bolgár
fővárosban. A két egyetem (szesz) testvéri kapcsolatait sikerült alaposan elmélyítenünk. Különösen a krónikus alkoholizmusról folytatott eszmecseréink voltak
termékenyek. Kiemelkedő szerepük volt ebben Tamás és Rednik kollégáknak.
Nagy turisztikai gyakorlatra vallott továbbá Bátyus fergeteges rohama, mellyel bevette a sziklafalakra épült Trnovo összes mellékhelyiségeit. (Többek szerint ebben a
főludas egy üveg rózsalekvár volt, amiről köztudott, hogy nem okoz kimondott
obstipatiót. Sőt!) Na mindegy. Fő az, hogy még éppen elérte azt a bizonyos ajtót,
miközben pincérek és vendégek hada tapssal jutalmazta a nem megvetendő teljesítményt.
Na, de az se volt kutya, mikor Juszti — aki kis korában állatszelídítő akart lenni, s
így orvosnak jött — egy május elsejei felvonuláson megpillantotta a hirtelen felröppenő galambokat és kezeit összecsapva elcsodálkozott: „Jé! Hogy maradtak
ezek eddig ilyen nyugton?"
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Ha már a királynőknél tartunk, Sacikáról is szólnunk kell. A szülészeten egykoron
drámai előadást hallgattunk az amniocentézis előnyeiről és hátrányairól. Az adjunktus úr megkérdezte csoportunk nőtagjait, hogy vajon melyikük engedné meg
ezt a beavatkozást magán?
— Most? — sikoltott halkan Sacika.
Más! Gyerek-gyakorlaton a fogós kérdés után zavartan hallgatott a „család".
Ki tudja, hogy is hívják a lactatio első szakaszának tejét? Sacika győzelmi mámorral
suttogta:
— Boszorkánytejnek! — (Van még önkritika a nőkben!)
A főnököt csak mellékesen említem, mert nálunk demokrácia van, bár Bosigt
mindig azt mondja: „— Irzsi, te vagy egy személyikultusz. —"
Azért meg kell adni, példás főnök. Fő erénye a pontosság. Mindenhova pont tíz
perccel később érkezik. Ezt nem tudván egyszer egy halkszavú tanársegéd úr megkockáztatta a következő megjegyzést:
— Kézcsókom kollegina! Jé, hát már pitymallik? Anyuci vegyen csörgőórát, ha
másképp nem tud felkelni. —
Vannak még komoly, nehéz kenyérkeresetű ifjak is nálunk. Csirip pl. havifixes
tarokkozó, és ebből elég tisztességes jövedelmet is húz. Nemrég történt, hogy éppen tud. szoc. előadásról szólította el a kötelesség. Ott érte a hír: „leltár volt" (azaz katalógus).
Kissé lilán nyögte ki: — a hétszázát, elfogták a huszonegyemet!
Egyébként életképes törzs vagyunk. Korfánk háromszög alakú, létszámunk 2 (azaz
kettő) újszülöttel gyarapodott. Tehát a szaporodás üteme magasan az országos
átlag felett van. Jól dolgoztunk!
"V
Levett kalappal kell megemlékeznünk azokról, akiket a balszerencse elszólított
körünkből. Felejthetetlen Hegedűs őrmesterünk, Erna „szövegei" még most is
szóbeszéd tárgyát képezik. Anatómia gyakorlaton megkérdezte tőle valaki: — Milyen mirigy a prostata?
Kínos csend után Erna: — Dül! —
Erna mindig udvarias volt és nem egy professzort sodort már az idegösszeomlás
szélére lebilincselő figyelmességével. Szöllősy adjunktus úrnak is megengedte a
kétszeri párperces pihenőt vizsga közben. Nevezettnek ugyanis véletlenül éppen
akkor újult ki az ulcusa. (Nem tudni miért.)
Hegyi Gyurit — sajnos — egy ideje nélkülöznünk kell, de orosz óráink szórakoztatóvá tételén ő munkálkodott a legtöbbet Fülöp tanár úrral együtt. Bár a tanár
úr sokszor nem honorálta kellően Gyuri humorát, még akkor sem, amikor dolgozatában párperces bravúros szótározás után a hasnyálmirigyet ,,gyomoralatti vasak"nak fordította. Hát igen ez volt öt évünk története. Még egy év és kibontjuk a
harci lobogót: „Reszkess halál, jön a sáfár!" (már mint a tudományé.)
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III. törzs: ANENCEPHALIA
Ez az elnevezés nem a legtalálóbb, mivel törzsünkben van kb. 1100 sorstársunk
„feje" (Annus), aki 1961-ben miniszteri felvételnek köszönhette, hogy közénk került.
Kisebb „fejesek" is váltották még egymást az évek folyamán, kezdte Rudi, folytatta Annus és végül Lubic vette át a Törzsi jogart.
Az új életbe való beilleszkedés kisebb-nagyobb zökkenőkkel járt. Rudi első dolga
az volt, hogy bejelentkezzék. A nagy lendület két szárnyas ajtón is átrepítette, de
a harmadiknál egy gyanakvó hang tornyosult elibe:
— Mit akar itt?
— Bejelenkezni!
Hát ide bejelentkezni ugyan könnyű, de a kijelentkezés annál nehezebb! —
nevetett a Csillagbörtön őre és két sarokkal odébb, a rendőrségre irányította Rudit.
Egyébként oktatóink is felfigyeltek őkelmére és aggódva kérdezték, nem rokona-e
a nagy hírnévnek örvendő két Károssi-nak. Nem volt ok az aggodalomra. Csak
névrokonságról volt szó. Lassan-lassan kiformálódott a törzs képe. Néhányan
korán „elvéreztek", így Marinka is, aki az absolut nyugalom megtestesítőjeként
vallotta: „Izguljon a vizsgáztató!" (Ma boldog autótulajdonos.)
Az amazontermészetű Rebeka (Dénes) is velünk kezdett, akivel csak ütő- és rugótávolságon kívül lehetett „erősen" társalogni. Legnépszerűbb közülük talán Kanyar volt, aki különösen szerette az „éjszaka világát" s bonckésének mesteri kezelése miatt kapta a Szőke Sebész nevet.
A csoport triumvirátusának egyik tagja a „színelmélet" című tételt húzta fizika
szigorlaton, s ez majdnem végzetes lett számára, köztudott ugyanis, hogy a színskálából csak a zöld-fehéret ismeri.
Másodévünk a párválasztás jegyében indult: egy vegyes és női páros alakult. A jámbor Guriga és a szúrós tekintetű Szalay Ági a alkotta vegyest, (mely máig is fennáll,)
a női párost pedig a pergő nyelvű csellista és az „árva" Renkó Mari képezte. Utóbbi
pár a zenekukac Réthy távozása miatt felbomlott és az árván maradt fél egy idegen csoportbeli lánnyal vigasztalódott. Még ebben az évben sor került első és utolsó
törzsi összejövetelünkre. Ezen bulit legádázabban ellenző, egyébként „könnyed"
humoráról ismert Bikuci, (az Öreg barátja) csak a rekord idő alatt elfogyasztott
46 db szendvics hatására oldódott fel. Az emelkedett hangulatot időnként megzavarták a mindig jólfésült és precíz Takácsnál alkalmazott élesztési eljárások. Utána
még egy hétig kefélte a meszet a hajából. „Maradandó" emlék Szalay Ági kabátégése is, de az év igazi haddelhaddját a vizsgaidőszak jelentette. Jelenlegi, tűzről
pattant főnöknőnk, Töröske tíz percig sírt egy biokémia négyesért, emiatt csoportunk két hölgytagja kénytelen volt egy nyarat szentelni a biokémiának.

3
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Takács Ferenc

Annus János

Törös Éva

T ö r ö k Imre

Forst Ilona

Szalay Ágnes

Kalocsai Attila*-

Renkó Mária

Molnár István

Füle L ó r á n t

H a r a s z t i Mihály

Károssy Gyula

Fehér Ágnes

Undi János

Lakos G y ö r g y

A másodév okozta veszteségeinket két „újonc" transplantálásával pótoltuk. Egyikük, a Svejkhez megszólalásig hasonlító, mindig elmés megállapításaival tündöklő
Haraszti volt, aki (többek közt) a kórélettan területén is tudott maradandót alkotni.
Halhatatlan mondata: „Terhes nőnek az ascitestől nagy a hasa".
Félévkor ledőlt egy bálvány az érintetlenül hagyott endocarditisek eredményeként.
Az utóhatás? Év végén megszámlálhatatlan halasztás a sportban, zenében, irodalomban rendkívül járatos Odon (alias Undi) részéről, s miközben a „Halasztások
lélektana" c. zseblexikonát szerkesztette, tájékozódás végett gyakran fordult hozzánk ilyen kérdésekkel:
Te, Izé, mondd, hány nap alatt lehet megtanulni ezt az izét? — Máskor pedig
hirtelen ötlettel folytatta:
— Te, Ferike, mondd, nehéz dolog a szerelem?
—

? ? ?

— Tudod, olvastam . . . Balzactól!
A kórbonctan Füle koma számára jelentette a legnagyobb megpróbáltatást. Kénytelen volt a szigorlaton makulátlan bonckesztyűit felavatni.
Új párt avattunk negyedévben. Forst Ica szívét elhódította egy deszki dalia. Bevezették a ciklusos oktatást. Végezetül néhány friss helyzetjelentés a 9. félévről: Fehér
Ági rászokott a cigarettázásra. Ő már a felvételi vizsgán is maximális mellbedobással biztosította részvételét a törzsben. (Állítólag ez okozta az Öreg hypertoniáját.)
A triumvirátus metamorphosison esett át: Bontás Clubbá alakult. Főbontó: Gurcsi,
mellékbontók: Odon és a zöldfehér szemfenekű, bunda felelős Lakos. Nyelvük:
1X2. Utóbbi szakadár módon újabban a Bika csillagképet is elkezdte imádni.
Úgy mondják, a Club tagjainak nehéz telük lesz, téli kabátjaik árát még nem hozta
be a bontás. Meg volt a várvavárt kirándulás is. Pécsett állította fel Gurcsi az évfolyam új ulti rekordját: 18 órát játszott egyfolytában. Ezt még a Subcutisban sem
döntötték meg eddig. Az eredményt a nemzetközi liga hitelesítette az erős hátszél
ellenére is.
Rendszertanunk következő törzse a:

3*
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Mohos Imre

Molnár József

Ősi Ibolya

Sóti László

Gránitz János

Nagy János

Tóth István

IV. törzs: EMBRYORVOSOK
Születés
Mivel középiskolai tanáraink anticonceptios mesterkedései medicina ellen eredménytelenek maradtak, a fölvételi-tuba labyrintusain(l) egy-két korábban kevésbé mozgékony társsal összetalálkozva együtt implantálódtunk a Dugonics téri jó öreg
uterus katalógusába. Csoportunk egy Huszák-vágással jött a világra.
Csecsemőkor
Alig száradt meg rajtunk a magzatvíz, indexünkön a tinta, gondos fizikusok és
orvosok máris felhelyeztek bennünket medicina mammáira. Agygyomrocsaikat
többen lassan töltögették medicina nedveivel, s az így kifejlődött szellemi atrophiájuk miatt szakszerű kezek a várakozás incubátoraiba helyezték őket. Így váltunk
meg a lányos képű Pufitól, az örökké mosolygó Szabó Katikától és a sokat fecsegő
Oláh Lacitól. Reményi Imi vesztét az örökös otthonülése okozta, míg a csibefejű
Jutka nem bizonyult jó cserejátékosnak. Az alaptárgyakkal immunizálva 12-en mégis
elég védettnek bizonyultunk.
Kiscleclkór
Csoportbulinkat Csajos és Pogácsa újbor gőzfűtésű furfangjával a Dirner Intézet
gyermekszobáiban kezdtük el. Játékunk bőven volt. Apó Anyóval játszott, Rektor
pedig nyilvános rókavadászatra indult, de zsákmánya csak Munyó (a vadászat
hevében levert) fogzománca lett. Iván a 300 pogácsával birkózott, Csajos üvöltő
dervisként kereste Mekkát és öntudatát. A görög filozófiában szereplő „levés tanát"
Ibolya, nevéhez méltó szerénységgel „lévisz"-nek fordította, az utcai szemét között
mindig eredményesen kutató Apó pedig Bara tanár úr legerélyesebb felszólítására
sem tudta előkeríteni a hulla 3 éve eltávolított bal veséjét. Az eddigi játékokra ekkor
még csak Szilvi fizetett rá. Anélkül, hogy észrevette volna, férjül vette Erika.
Gyermekkór
Kutya érdeklődési köre egy Jancsó buli után bővült rohamosan. A Dóm monumentalitása annyira lenyűgözte, hogy a jeges földön hanyattvágódva órákig gyönyörködött benne. Munyó még el tudott vánszorogni a vonatig, de egy szempillantás
múlva már aludt. Iván aznap hiába várta a vásárhelyi Vak Egérben. Az etika előadások hatása Libidónál nyilvánult meg a legszembetűnőbben. Minimálisra csökkentette alkohol fogyasztását, s száműzte a baráti köréből azokat, akik még fiúk.
De az évet azért hasznosan töltöttük: kipróbáltuk az alkohol dosis lethalisát és rájöttünk arra, hogy a fejtágítás egyedüli eszköze a Hegár, megtudtuk, hogy genitális apparátusunkat csak a Rtg sugárnak nem szabad kitennünk és két házasság
köttetett.
Serdülőkor
Mohos, aki az édesiparban kíván majd dolgozni, bámulatos technikával hasalt
neki 15 krémesnek, de két francia is volt közte (és a francia nem megy neki), 10 után
bedobta a törölközőt. Apó sikeresen vizsgáztatta motorját. Csakhamar hirdetés
jelent meg: „Óvakodjatok a Királytigrincstől!" Anyó — jobb híján — behatóan
foglalkozott a közegészségtani vizsgáló módszerekkel. Komolyabb eredményt eddig
csak az általa „kimpindzsernek" nevezett kísérleti eccájg tökéletesítésével ért el.
Felnőttkor
(Folytatása — reméljük — következik. . . . )
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Pokorny Gyula

Hunyadi János

Sövény Márta

Rácz Erzsébet

Giller LászW

Bach Katalin

Orosz Balázs

4

Hencz Péter

Hauser Magdolna

Nárai György

•

V. törzs: BACILLUS MEDICINALIS LETHALIS
(Segediensis)
A Bacillus Medicinalis Lethalis (továbbiakban: BML) által okozott kórkép már
régóta ismert, de a törzset csak 1961—66 között tudták identifikálni Szegeden.
Először a Felvételi Bizottságok látták, később a különböző intézetek utóvizsga
időszakokban. Jellegzetesen medicusokkal foglalkozó vizsgáztatókat betegítenek meg.
Nevük is innen származik.
Morfologia, festődés A Grani szerint nem festődő BML legkönnyebben éjszaka festhető tömény alkohollal. A kórokozók nagysága a nagy, hordószerü B. Oroszitól
az apró B. Pokornyiig minden méretben megtalálható. A törzsre a páros forma
jellemző. Ilyenkor egész szorosan egymás mellé simulnak és semmilyen külső behatásra nem válnak szét. így B. Pokornyii B. Sövényiivel, B. Oroszi B. Hauserivel
diplococcisált. Érdekesen B. Gilleri egyszerre B. Bachi- és B. Ráczival került kapcsolatba, ami egyébként ritkaság. A csoport legismertebb tagja B. Bereczkyi állítólag conjugatiora hajlamos, de ez a hipotézis nem nyert megerősítést. A BML
tagjai két csillójukkal lustán csapkodnak, kivéve B. Kárpátiit, amelynek mozgása
igen szapora. Ez az eddig még kellően fel nem derített szerkezetű és működésű
MOPED -nek tulajdonítható.
Biokémiai sajátságok, tenyésztés
Jellemzőnek tartják a tejcukor bontás hiányát,
valamint az aethylalkohol és coffein igényt, mely nikotinos közegben még fokozódik.

Ezen különleges igényeik miatt az intézeteknek nehezen sikerült kitenyészteni őket.
kivéve B. Pokornyiit és B. Sövényiit. A többieket természetes előfordulási helyeiken találjuk meg: kollégiumi ágyakon: B. Hauseri; Virág presso székein: B. Oroszi
és B. Náraii. B. Pokornyii és B. Henczi a SZUE-ban sokáig tenyésztek, emiatt
egyesek csillójukban myofibrillumokat véltek felfedezni. Elektronmikroszkóp alatt
ezen képletek lipoid szemcséknek bizonyultak. Kettőjük elkülönítésében szóba
jön B. Pokornyii tüskés telepkülleme és B. Henczi alkohol igénye. Őt a Béke
Tanszéknek hosszabb ideig sikerült izolálni. B. Náraii tenyészetére jellemző,
hogy vizsgaidőszakban bundaszerű képződmények védik a külvilági behatásoktól.
B. Ürmösi telepszíne a vöröstől a szőkéig váltakozott, majd degenerálódott és
eltűnt.
Resistencia A törzs tagjai minden év szeptemberében nagymennyiségű, idősebb
nemzetségből származó alakokat phagocytáltak, a 4 éves tenyészetek a legváltozatosabb pharmacologiai hatásokkal szemben is ellenállóak. Ez alól kivételt csak
B. Oroszi képez.
Antigénszerkezet
Jellemző az antigénszerkezet mutatioja. A H—O variationál stabilabbnak mutatkozik az újonnan felfedezett S—P variatio.
Pathogenitás 1. Atypusos kórképeket is okozhatnak. így: alsóbb éves medicusok
körében megjelenő testi és szellemi renyheséget, kötelességmulasztást, igazolatlan
hiányzásokat, az igazolásoknál confabulatiot, a libidó és a véralkohol fokozódását.
B. Hunyadii és B. Oroszi idézi elő a hallgatók autómániás állapotát, melyben a
medicusok előadást hanyagolva autót vezetnek. B. Kárpáthii az ún. fényképészbetegséget terjeszti, melynek hatására idő- és térbeli zavarok következtében a medicus rendkívül rossz képeket készít.
2. A typicus kórforma vizsgáztatójuknál szokott jelentkezni, mint mély depressio.
majd dührohamok, melyek sokszor fatális kimenetelűek lehetnek. A BML besorolásán és osztályozásán az elmúlt 5 évben sokat vitatkoztak a kutatók. Ebben oroszlánrésze volt prof. dr. Gellért A. és prof. dr. Ormos J. munkásságának, akik a törzs
létszámát erősen csökkentették, tagadva egyes bacillusok idetartozását. B. Fosztóit
prof. dr. Tóth K. javaslatára alsóbb nemzetségbe sorolták. Jelen rendszerezésük
remélhetőleg véglegesnek bizonyul, bár prof. dr. Boda, Földi, Huszák, Petri, Szontágh kísérletei még módosíthatják.
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VI. törzs: JÓMADARAK
A törzs egyesíti a legtávolabbi madárfajok kivételes egyedeit, akiknek a táplálék
otthon nem volt kielégítő s így eljöttek Mediciniába. Ennek eredményeképp tollaik
lassan kihullottak, egyeseknek a haja is. E különös törzsbe gyűlt madarak symposiuma:
Északi

süvöltő

(Pyrrhula Tajti)

Főleg az SBTC hegyvidékein fordul elő, de Medicinia környékén is megél, sőt párt
is választ. Mereven "ragaszkodik a paragrafusokhoz. Jellemző tulajdonsága a palóc
„Á".
M e d v e s a s (Aquilla ursua Semperger)
Ragadozó, de a hüvelyeseket is szereti. Mézesmadzaggal fogják, bekötik a szemet,
gyűrűt és papucsot kap. Nagy madár.
T ü z e s f e j ű k i r á l y k a (Regulus ignicapillus Jakus)
Előfordul pápaszemes változata is. Rokonságban áll a Bozótjáróval es a Dudásmadárral. Ő sem fér meg egy csárdában. Szereti az elhagyott, mohás környezetet.
K o r m o s l é g y k a p ó (Muscicapa atricapilla Fröhlich)
Homloka, egész alsó része, szárnytükre fehér, vállevezői jól fejlettek, hosszú csőrét
magasan hordja. Tápláléka légy, de a kétszikűeket is fogyasztja.
K o r o n á s k i r á l y m a d á r (Onychorhynhus coronatus Ferencz)
Névrokonától eltérően nem a fején, sokkal lejjebb hordja a koronát. Szelíd, koránkelő álmadár, papucsa van.
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Tajti László

Semperger József

Kádár József

Polyák Éva

Fröhlich Anna

Dósa Sándor

Horváth Ferenc

Kovács Juciit

Ö k ö r s z e m (Troglodites Zsolnai)
.
,
„ ,
Mindenütt előforduló madár, sehol sem mondható g y a k o r n ^ k . Lepesvesszovel
szokták fogni. Ez a rendkívül bájos teremtés a kal.tkaban .gaz oromét szerez a
madárkedvelőnek.
P á v a s z e m e s p u l y k a (Agriocharis ocellata Cséke)
A törzsek, s így a jómadarak érdekeit is védi. Méregzsakja .gen contractihs. Parja
északabbra vándorolt.
K o p a s z n y a k ú h a r a n g o z ó m a d á r (Procnias nudicollis Dósa)
Álmodozó vizeskék madártekfntetét még madárkásabb hangja mu ja e uf Taton
sűrű tollazata miatt, főleg meleg időben két lábán mogva harangoz Szeret, a pnmitiven előállított elektromos teát. Privát fészkét gumimatraccal beleli.
P a n a g á i e a l a m b (Vinago waalia Veszelovszki)
,,
Állandóan járó csőre erősen emlékeztet a papagájra. Szép, begyes madar, aramvonalas alakkal, rövidített csőr feletti résszel, tupis bobitavai.
B ö l ö m b i k a (Botaurus stellaris Ben se)
Nemzetseget kepv.sel, igen nagy ^ ^ a r S z e ^ n t u t y u l
a bozótos területeket és az esti szürkületet. Jarasa íassu,
csendes, lágy, ügyetlennek tetsző.

P J

Szereti

L a n t f a r k ú m a d á r (Menura s u P " b n a , ^ r z V ^ s é g e is megkapó. Időnként ez
Nemcsak farkának alakja és nagysaga, de néma zeneisege
meg P
sokba kerül neki. Tollai még vannak.
F e h é r m e 1 1 ű g y ö n g y b a g o l y (Strix flammea Kovács)
Az „erdők pápaszemes doktora". Puhatollas testet vékony laoaK n o i u u ^ i * .
vény által védett madár. Az Ördögh tudja mivel el.
Madarat tolláról
lehet megismerni.

Korlátok között éldegél. Van ám önbizalma.
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yA

Julesz János

"1

%

mm
Pászti Erzsébet

r

Tóth Mária

k

r

<

Bodor Ferenc

í

Maráz Ferenc

Mészáros Katalin

Varga Lajos

Dibuz Margit

j a k s a János

Dézsi Csaba

Bokor Márta

Csirik Mária

HOMUNCULI
LUDENTES

Gólya gólya g i l i c e . . .
G ó l , a korunkban még ol^an nagyképűek
rájöttünk azonban arra, hogy a medicusi büszke címmel ot tvuy
hennonke,. és mi M H r t c .

u

gy

csacsog.uk a „uHa-

dalt:
„Hull a pelyhes, fehér ho.
Jöjj el hozzánk Télapó!"
;.; t c 7I Wreken
Bodor Feri óvóbácsi vezényelt, mint más éneklése,nknel is a tobb
(Tombác, Búza. Kapca). A lánykáktól Mikulásra ^ P ^ ' ^ ^ ' ^ ^ S e t t ü n k
buzgón vagdostuk a formalinos
^
s ^ o S l de
belőle. Majd hamarosan megjött az ovodaba a Mumus, az a
mi ezt is dalocskával fogadtuk:
.
„A bundának nincs gallérja,
Dézsi Csabi felöltötte ü n n e ^ f t z e s l á t s á f é s t g y borítékot nyújtott át János bácsi—^Nagyon szépen köszönjük két évi önfeláldozó nevelő munkáját és fáradalmait
a hullahurcolás terén.

Az öreg szeméből kicsordult a könny:
Ilyen szépen még senki sem vesztegetett meg, drága gyermekeim!
és kiboncolt helyettünk tizenhárom tájékot.

rebegte
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És folyt az anatómiai szigorlat. Jaksa Jancsika kihúzta a penist. A barlangos testekben nagyon sötét volt. Jancsika félt, és sehogyan sem tudta egyenesbe hozni a
dolgot. Nagy István docens bácsi közbeszólt:
— Fiacskám, hogy lesz ebbó'l erectio?!
De mi ezt még nem tudtuk, hiszen olyan fiatalok voltunk, csak a nótán járt az eszünk::
„Hej, Jancsika, Jancsika,
Mért nem nőttél nagyobbra?"
Játszótér volt az utca. Szívesen pajkoskodtunk a rendőr bácsikkal is, de ők ezt nem
szerették. KRESZ-autócska száguldott az úton. A zebra előtt figyelmesen fékezett,
de kis társunkat, Csontos Palikát udvariasságra nevelték ám a felnőttek! Megállt ő is.
— Hé, maga nem tudja, hogy a gyalogosnak előnye van a zebrán? — brummogtak ki a kocsiból.
— Én tudom, kérem szépen, csak abban nem voltam biztos, hogy a rendőr bácsi
is tudja. — (A válaszra produkált rendőr arcot nem mellékeljük.)
A zebrán előnye van a gyalogosnak, de a járdán nem mindig. Az Apáthy napközi
otthon ablakai alatt időnként kifejezett hátránya. A fiúcskák az ablakokból szívesen öntözték húsvéttájt, de főként máskor, az arra tipegő kislányokat. Bokor Márti
alig győzte kicsavarni Csirik Marika varkocsát és orkán-köténykéjét. De milyen
pompás játék volt aztán, amikor Márti ezért a fiúkat Vidám parki pofozógépnek
nézte! (Itt közöljük, hogy nem pofozta meg: Csabit, Janót és Frányót.)
„Kis kácsa fürdik
Fekete t ó b a . . . "
Néha a fürdés kevésbé játékos körülmények között is előfordult. Vizsga előtt Julesz
Janó, miután elfogyasztotta mindennapi betevő szalámis-vajas kenyerét, — miközben csoporttársai nem győzték visszagyűrni amúgy is ki-kiforduló enteralis rendszerüket —, fejét szakszerűen a csap alá hajtotta, így csillapítván abbeli félelmét,
hogy jelesét nem húzzák alá legalább kétszer. Az effajta félelem elűzésének más
módja is volt:
„Éliás, Tóbiás,
Egy tál dödöle,
Et-tél belőle?"
sajnos igen, a menzán. Főnökasszonyunk, Pászti Pötyi, ki tudja, miért,
mégis nagyon megszerette a gombócot. Még zsebkendőjéből is mindig azt gyúrt.
Mikrobiológián a demonstrátor szépen megkérte:
— Tegye már le az asztalra azt a zsebkendőt!
Letette. Fél perc múlva a táskájából másikat húzott elő, és ujjacskái között az is
gombóc alakot kezdett magára ölteni.
— Sok van még? — kérdezték tőle reménytelenül.
Sok volt. Hiszen öt év alatt annyit éheztünk!
A kis haszontalan Varga Lajcsi szerette dohányra éhes pajtásait megtréfálni. Nemcsak pénze nem volt, hanem cigaretta helyett is Munkást hordott. De mi azt is
elkunyeráltuk, hiába szaladt panaszkodni Margó tanító nénihez aztán. Maradjunk
még a dohánynál! A kislányok gyermekkori álma, hogy színésznők lesznek és vámpír szerepeket játszanak majd. Ez csak Hildácskának sikerült. Tagbélyegekre, cuclikra, eljegyzésekre ő szedte tőlünk a VÁM-ot, és bájos kis arcát a hosszú évek során
pillanatra sem hagyta el a PÍR.
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Néha azért komoly munkát is végeztünk. Az építőiparban. Kihúzgáltunk vagy
ötven kiló szöget. Az utcán divatos hölgyek sétáltak, mi azonban ezzel mit sem törődve biztattuk egymást:
— Húzd meg! — De nem azért vagyunk mi Homunculi ludentes, hogy eközben is
ne játszottunk volna.

(Fotóth Józsi)
Katonásdi?
N e m . Társadalmi munka az építőiparban.
És szól a n ó t a :
„Csen-csen gyűrű,
Arany g y ű r ű . . . "
M a r á z Feri és Katika nagyon komoly kisgyerekek, nem szerettek játszani. Remélj ü k azért, hogy a papás-mamást ők is hamarosan megkedvelik:
„Gólya, gólya gilice.
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10. csoport

Vígh József

Kremper Júlia

Bánfalvi Márta

Kutas Csaba

Po-. ik Sándor

Weisz Katalin

Hambach József

Matkó Ida

Lakos István

Sinka Mária

Hutter Károly

Oláh Borbála

VIII. törzs: MOHÁK ÉS KÉTSZIKŰEK
Rendszertanilag a Mohák alakjukban különböznek, de közös tulajdonságuk, hogy
stabil gyökeret szeretnének ereszteni. Némely egyedeknek önálló mosolya van.
míg mások mosolyszünettel bajlódnak. Kezdetben többen voltak, de az első két
év mostoha időjárása miatt sokan más égtáj felé orientálódtak. így a Zsiráf névre
is hallgató magánzó most már Pesten bolondítja a hiszékeny férfi szíveket. A teleíondiplomataként emlegetett Szárcsa átbundázta magát egy alsóbbrendű (V.) genusba s lett szürke eminenciás, így nem rí ki példátlanul láthatatlan géniusza a mezőnyből, mint előbb. Nelly is csak addig tudott függetlenül biflázni, mígnem egy
koleszbulin ismeretlen tettes ellopta a gyanútlant. Másodév után sirattuk el, volt
főnöknőnket, Csöpit. Addig emelgette a súlyos anatómiát, míg sérvet kapott és
törékeny termete eltűnt a süllyesztőben. Az új Főfő Lakcsi lett, rövid kortespárbaj
után. Tűzön-vízen át veszekedett az ellenzékkel vizsgabeosztás és szoc. segélyek
esetén. Persze azért, ha volt egy kis szabad ideje, titokban gyakran ropogtatta:
-épa, etek, mogyoó." Bánfalvi ideiglenesen felhagyott a flörttel és megtért a horgoláshoz. Gazdasági felelős korából — mikor több pénzt kért, mint Vidám, (az
utóbbi kölcsön!) — megmaradt rutinjából a vizsgákkal is ökonomikusán bánt,
lombhullásra is tartalékolt nyári primőröket. Matkósi sokkal felelőtlenebb volt.
Egycsapásra elpazarolt minden élvezetet — vizsgaügyben. Közben Huttorgányosi
— a Gyula környéki szüzek rettegett siralma — vállvetve robotolt Kutyással a
-kitüntetésekért", minek ez utóbbi váratlan közúti balesete vetett véget. Megnősült.
A magát eleddig megrögzött agglegénynek mímelő fiatal férj rezignált flegmával
fogadta a részvétnyilvánításokat:
— Mással is megeshet. — (Ne adj Isten!)
Pedig ez lett a végzete Horvicseknek is, aki a negyedik évben egy személyben képz e l t e a felmentő csapatokat néhány dioptriája társaságában, s szorgalmasan tömte
he a réseket oly sok viszály után.
A harmadév finisének „kemény" csatái Vidámban is mély nyomot hagytak. Először bek kelt két hetet egyfolytában a kórbonctan előtt, s nem ismerve a bek kelés
technikáját Bronz-vitézségi helyett aranyeret kapott. De a kórbonctan megérte!
{gaz, utána a Béke tanszéken alig győzte hamis igazolásokkal igazolni absentiáit,
es
csak egész évi szorgalmas munkáját figyelembe véve nyert feloldozást.
Az első négy év nagy sexuális revolverhőse, Pozsgai, annak ellenére, hogy javíthatatlan zugivó, a szerelmet sem vitte az utcára.
Ami a Mohákat illeti, ők Nagy Sándort megszégyenítő hódításokat vittek véghez.
V^'sz Kati keresztkérdéseinek pergőtüzében egy feddhetetlen előéletű fogász vallotta
he térdre omolva bűneit. Rövid, de változatos ütközet után Krempcsi is vesztőhelyre vitte a csoport bonvivánját, a szőke herceget és fejvesztés terhe mellett gyűrűt
húzott az ujjára. Jó húzás voít. Sinkovics a felső tízezerre vetette ki biztos kézzel
halóját, s nem sikertelenül. Tapasztalt zsebmetszőt is megszégyenítő ügyességgel
°Pta be magát a közegészség egyik leendő kiválóságának hátsó mediastinumába.
fLapzártakor még tartja magát!)
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10. csoport

Bellér Ferenc

Bátai Klára

Muráti Katalin

Tarnai Ete

Szász Károly

Pál

Mária

Bajnóczky István

Parragh Attila

Gottlieb Ágota

Dobozi Miklós

Dékán Sarolta

Zlehovszky Kornélia

Szepesvári Elemér

IX. törzs: KÉTÉLTŰEK
Stopp! Pillanatfelvétel! A törzs éppen nem szárazon, hanem Miki lakásnak nevezett
Wodkás Üvegében tartózkodik. Miki szól: (és fogy a wodka)— „A nyáron Olaszországba utaztam. A fülkémbe egy fiatal jugoszláv házaspár szállt be. Csak internacionalista mutogatással boldogultunk. Az asszonyka hirtelen felém nyújtott egy
bonbonos dobozt. Hopp, hiszen apám jóvoltából tudok néhány szerb szót: jó reggelt, jó estét és ehhez hasonlókat! Kicsippentettem hát egy bonbont és egy szerb
„köszönömmel" nyugtáztam. Az asszonyka mosolygott és kisvártatva megint megkínált. Mondtam megint, hogy „köszönöm", és vettem. És mosolyogtam. — Ők
is. A harmadszori kínálás már gyanússá vált. Elővettem a noteszomat. Mindig
azt mondtam:
— „Kérek."
(Fogy a wodka.)
Törzsünk hegyes orrú, vihogó Ferikéjét ne állítsuk most Marika mellé, bár Ferike
multilocularis unifocalis (értsd: sok szoknya körüli egy pontra fixált) gondolatai
megkövetelnék ezt. Az ilyen eszmék Karcsi kemény, erdélyi lelkivilágáról úgy pattannak vissza a sóvár női tekintetekkel egyetemben, mint rucák a jégmezőről. Időzítetten visszatérő szavai: „kezitcsókolom, mirőlvanszó, hogyishívják". Visszatérő
itala???
(És fogy a birslé.)
Igaz, amint azt a múltkor említette Karcsi, volt idő, amikor még normális életet élt.
Árpád barátunk megfejthetetlen Tér-idő elméletével játszik, közben kipreparál egy
intact idegrendszert és vizsgálat végett fizsóba teszi. Majd: „Nem rajtunk múlik!" üvölt kétségbeesetten, amikor a magyar népszaporulat csökkenéséről hall.
A takarékos Ágin pedig kitör az infectiophobia. Ventricularisan sterilizál.
(És fogy a wodka.)
A mindentéren makulátlan, hófehér Katika húzza az üveget és a prímet. Klári és
Sacika kontráznak. A népitáncoslábú Pisti is kontrázik. De ő mindig a legsotetebb
tarokkban. Eci, az általa basszusnak hitt hangján, a közismert népdalt dúdolja:
Felvételiztem, s pontszámom miatt
felvettek engem — jött a leirat,
a magolás volt éjem és napom,
s csak néhány hölgyért lángoltam nagyon.
S ma úgy tudom, hogy fabatkát sem ér
az álláshoz egy ajánlólevél,
és évkönyv szerkesztést is vállalok!
(Én nem hiszem, hogy normális vagyok.)
Nótázás közben a törzshöz hódítja Nellyt, akit csakhamar főnöknek neveznek ki.
Nelly az ötödik törzsfőnök immár. Három elődje alsóbb nemzetseghez költözött,
ex-Zárdafőnöknőnk pedig, a halk szavú Csiri, Pest városába. H.tvesehez vezette az
agglegénysorból férjjé cseperedett Vékonybél-át.
(Rájuk emlékezik és vigyázzállásban fogy a wodka.)
Psychoanalyticus Ete kollegánk Debrecentricus és excentricus gondolatain kérődzik. A kiáradt Tiszában ferdén eltűnő strandkerítés láttán: „Nicsak, ferde a vízszint!" jegyzi meg invers naivitással. Egyedül évfolyamunk szaklexikona, Guszti
hiányzik körünkből. Ő most tanul. Gólya korában a mindenre kepes szobatarsak
közelgő orvosi vizsgálat ürügyén leborotváltatták vele a talpait. Mikor rajott, hogy
4*
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10. csoport

Lóczi Rozália

Szabó József

Sugár József

Szentistványi István

Szilágyi István

Szalay László

Szöllősi Géza

Földy Mária

Nagy Rozália

Schwarz János

Pohánka Lajos

Fábián Lajos

lóvátették, pár percig szentségeit, majd tovább biflázott. Azóta egyfolytában ezt
teszi.
(És nélküle fogy a wodka.)
Stopp! A törzs kimászik az üres wodkás üvegből és néhány tétova lépést tesz a szárazat jelentő tankönyvek felé.

X. törzs: KLASSZIFIKÁLATLAN
Tényként le kell szögezni, hogy egynek lenni tizenkettőből nem annyit jelent, mint
plyannak lenni, amiből 12 egy tucat.
Igy van ez velünk is.
Az, hogy X. csoport vagyunk — a véletlen játéka. Az viszont, hogy átmentünk a
köztudatba — már összetettebb probléma, ahol az összetevést megcsinálta a Tanulmányi Osztály, a problémát meg mi.
Első ostromunk a tudomány vára ellen csúful ütött ki. Hiába másztunk falra anatómia tanulás közben többször is, ez kevés volt a vállalkozás sikeréhez, mígnem
II. év végén Gellért prof. úr óva intett minket attól, hogy „a hegy alatt kezdjük
csak abrakoltatni a lovakat." Értékes tanács volt, amit viszont már csak a következő
hegyeknél tudtunk felhasználni.
Az anatómia és élettan szigorlat már több évfolyamot hozott közelebb egymáshoz,
nálunk is olyan domborzati viszonyokat teremtett, melyek megmászása közben
alapvetően megváltozott a csoport összetétele. Már aggódtunk, hogy érettségi
után különbözeti vizsgát tevőkkel fogják kiegészíteni csoportunkat, amikor közbelépett a T. O. Hozzánk irányították az előttünk haladó évfolyam majdnem komplett X. csoportját csoportvezetőstül, aki persze ezt a címet nem tarthatta meg, hiszen
Schwarz Janó személyében volt már ilyen, sőt ez olyan erények csillogtatására adott
lehetőségeket, hogy szervezőtitkárrá lépett elő. Vendégként rövidebb időre jöttek
még néhányan csoportunkba, akik már akkor is tudták, hogy az évfolyamunkkal
töltött idő futó kaland, de azért a rend kedvéért beiratkoztak a tízes csoportba.
Kórélettan vizsgára aztán már jobbak voltunk, mint az akkor Szegeden vendégszereplő Holland Cirkusz. Pajtók volt az utolsó, aki negyedévben nem bírta tovább
a megfeszített iramot, így aztán nélküle kovácsolódott össze ez a gárda, akik teljes
létszámban először itt, az évkönyvben jelentek meg. Ez viszont érthető.
Ünnepélyes alkalom, meg aztán a fényképészhez egyenként is el lehetett menni.
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10. csoport

Mucza Erzsébet

Páger Lajos

Harmadi Pál

Nagy Mária

Majoros Márta

XI. törzs: ZL'ZMÓKÁK
A felvétel szele különböző helyekről sodort bennünket az egyetemre. Berendi kezdetben képtelen volt alföldi városunk labirintusait kiismerni, és mindig a Tiszát
kellett megkeresnie, mert csak onnan tudott hosszabb túrára indulni. Fél Pali azonnal felajánlotta segítségét csoportvezetőnknek. Somogyi Karcsinak, aki ezt több héten át igénybe is vette. Csak később derült ki, hogy már a harmadik napon új csoportvezetőt kaptunk Molnár Ida személyében. A fiúk és lányok közötti kezdeti
villongások elülése után alaposan megismertük egymást. Már senki sem lepődött
meg azon, amikor mély, gondolat ébresztő csendben Fél Pali harsányan — a saját
magának elmesélt viccek hatására — felkacagott. Ilyenkor a tömeghangulat elől
vonult el három napi hideg élelemmel a lányokhoz — lelki sebeit nyalogatni. Egy
fél év elteltével már mindenki rémülten tapogatta körül magát, ha Berendi öt méteres körzetben bájosan vigyorogva feltűnt. Biztosak lehettünk benne, hogy a legelképzelhetetlenebb helyeken és módokon vagyunk egymáshoz, vagy a székekhez
kötözve. A gyakorlatok végén pedig rezignáltán gyűjtöttük és próbáltuk összerakni
a Nyerges által ficnikre szétszedett műszereket. Sőt csoportunk pár önkéntes egészségügyi aktívája már gépies, begyakorlott mozdulatokkal locsolta fel Cseh Imrét,
Baja vasidegzetü atlétáját kötelező ájulásaiból a vizsgákon. Csak miután másodév
végén átment Pécsre, sajnáltuk igazán, hogy ilyen kedves színfolt tunt el szemelyében a csoport életéből. Hát igen. A vizsgák! Itt ismertük meg igazan egymást. Itt
jöttünk rá, hogy Nyerges mindenkinél mindent jobban tud. Megtudtuk hogy Vaczi
Jancsi vallásos: mindig Isten nevével az ajkán járult a vizsgaztato ele. Kovesdi
Gyurka azonban rajta is túltett: ő sokszor azzal is jött ki!
A nyáron aztán Molnár Idát és Mucza Erzsit is sikerült kigyógyítani heveny idegkimerültségükből. Ezt akkor kapták, amikor kémia vizsgán verejtekezo homlokkal
asztalba vájt körömmel végignézték, amint Somogyi a legnagyobb erdeklodessel
arcán, egy harcias indulót maga elé dúdolva kimásolta tételeit a könyvből. Berendi
is kiismerte már magát Szegeden. Emelte a tananyagot: időnkent Vaczival visszavonult magolni a térképet, melyen piros körrel voltak jelölve a varos fontosabb italkimérései. Harmad, Pali, futóbajnokunk elképesztően sportszerű eletere sajnos csak
későn derült fény. Amikor rájöttünk arra, hogy állandóan tejet iszik, es mulatós
kedvében málnaszörppel dorbézol, a kór már elhatalmasodott rajta es menthetetlen volt. Sőt meggyőző agitációval a gyenge jellemű Somogyit is maga moge sorakoztatta.
A lányok részére az első két év csak terepfelmérő jellegű volt. K ö z b e n - e z z e l párrumosán — a szövettani és biokémiai gyakorlóban, egy-egy meghitt sarokban
továbbképző tanfolyamon vettek részt a nagy példakép. Molnár Ida vezetesevel,
ak lt
, ol hasznos férjhezmenési tanácsokat kaptak. A masodevveg. vizsgákra mar
sokkal jobban, de főleg sokoldalúbban készültünk fel. Majoros Mart, például ezentúl kizárólag testreszabott, szűk ruhákban vizsgázott. Igy - mint mondta - sokká
plasztikusabban ki tudja domborítani előadásának lényeget mondán,valojaL Pagert
a biokémia szigorlat előtt érte utol a végzet. Lábai földbegyokereztek, babonas
izgalommal rágta körmét egy utcasarkon és tágranyílt szemmel figyelte, atmegy-e
előtte egy f e k e t e m a C s k a , vagy mégis el tud menni a szigorlatra. A p p o r t nehany
könyörületes, arra vetődött tagja szabadította meg kínos helyzetebol. (Elzavartak
a macskát.)
A biokémia szigorlatnak egyéb contraindicatiója nem volt Közben Mucza Erzsi
és Molnár Ida a tükör előtt töltötték idejük nagy részét, kegyetlen lelkuletu férfi
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vizsgáztatók meglágyítását célzó könnymirigy-gyakorlatokat végezvén. így alapos felkészülésünknek meg is lett az eredménye, leszámítva Gellért professzor úr
és Fél Pali nézeteltérését bizonyos zápfogak számát illetőleg. Miután Nyerges a
rá oly jellemző, megnyerő modorban felvilágosította az oktatógárdát tarthatatlan
tévedésükről és lágy, behízelgő hangon, életveszélyes gesztusokkal meggyőzte őket
saját kutatásai eredményeinek igazáról, befejeződött ez az év is.
Harmadévben kicsiny, de jól képzett gárdánk reprezentánsa — ki is lehetne más? —
ismét csak Nyerges révén bebizonyosodott, hogy a lelkes medicus mindig tud újat,
jobbat adni a tudománynak. Didaktikai célzattal idézzük kollegánk első belgyógyászati gyakorlatán felvett pontos, rövid, lényegre törő anamnesisét: „Amikor a
beteg unokahúgától a szomszédos faluban lakó Sára nevezetű komaasszonyához
ment látogatóba kétlovas szekérrel, kb. 5 km/óra sebességgel, az indulástól számított harmadik kátyúnál a kp. elhanyagolt karosszériájú szekér egy felhányt szélű,
kis kerek kövekkel infiltrált excavatioban hirtelen megzökkent. Ez a betegben
caudál-craniális irányba tendáló, késszúrásszerü, élesen körülhatárolt, tenesmussal
járó görcsös fájdalom subjectiv ingerében jutott kifejezésre. Eszénél m a r a d t . . . "
Tanulság! Jó anamnesis—fél diagnosis! Ezek után mindenki előtt napnál világosabb
lehet a kórisme: primer tengely fracturából származó következményes rugó-dislocatio okozta szúrt sebzés!
Lányaink is busásan gyümölcsöztették a Molnár Ida stúdiumokon hallgatottakat.
Gitta dicséretes buzgalommal már rövid idő múlva mint büszke ara jelent meg körünkben. Ezzel megdőlt az a még jeles vizsgák után is hangoztatott igéje: „Gyerekek, én nem is tudtam semmit!" Ez évben egyébként új tanulótársak érkeztek csoportunkba. Kizárólag tanulmányi eredményeik folyamatos javítása céljából Bányai
Marica és Nagy Mari csatlakoztak hozzánk. Véletlenül éppen tanulópárok is álltak
rendelkezésükre. Nem is sokáig kellett várni az eredményre, a csoport veszteség rovatába került Somogyi Karcsi. Aetiopathogenesis: Rtg ernyőn a bal felső végtag negyedik ujjának első phalanxán minden diflerentiál diagnosticai problémát kizáró, kör alakú fémárnyék. — A száguldás szerelmesét, az ismert úrvezetőt, Kövesdit is fiatalon
ragadta el tőlünk a járvány. (Őt különben a megnemértés és a bűnös közöny taszította a volán mögé. Két évi rendszeres expander gyakorlatai ellenére sem ö lett az
idei Mister Musculus világverseny győztese.) Mit tehetett mást, az enyhet adó benzingőzhöz menekült. Lecsúszással fenyegető lejtőn és veszélyes mellékutakon Nagy
Mari tapos a fékre.
Kellemetlen meglepetésekkel kezdődött a negyedik esztendő. Főleg Berendinek.
A Tatabánya aranylábú fiai ez évben sem nyerték meg a Világ Kupát. A baj nem
jár egyedül. Lesújtott ránk a ciklusos oktatás. Mint minden új dolognak, hatása
csak később mutatkozott, a II. félévben: még soha, sehol ennyit — legálisan —
nem lógtunk. Az év legsikerültebb orvos alakítását Fél Pali nyerte el. Magzati
szívhangokat, hallgatott egy vajúdó asszonyka bal keblén! Nyerges és Berendi egymás után vívták sebészetet belgyógyászattá tévő ulti csatáikat. Este és éjszakánként
pedig azon vitatkoztak, h o g y . . . melyikük csal jobban. Endre gondos időbeosztását dicséri és demonstrálja, hogy a csoport már boldog örömmel köszöntheti az
ifjabb Nyergest is.
Ötödév elején új, bimbózó kapcsolat borzolta fel a kedélyeket. Bulhardt Teri indított ellenállhatatlan ostromot Váczi páncél szíve ellen. Kíváncsian várjuk a csata
kimenetelét, mely évkönyvzártakor még dúl. Váczinak ezúton üzenjük: „Számban
megfogyott, de a harcokban felvérteződött aggódó szívvel figyeljük eleve kilátástalan
küzdelmed."
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XII. törzs:

SZERENCSÉSEK

Amikor a beiratkozás napján megjelentünk a Tanulmányi Osztályon, nevünket nem
találtuk sehol a hirdető táblán, csupán azt láttuk, hogy a 12. csoportnak két tagja
van: Farkas Gyula csoportvezető és Frank Emil. Mi ugyanis, vidám bámészkodók
az egyetem megkezdése előtti nap kaptuk a várvavárt express táviratot: „Fellebbezésére értesítem
felvételt nyert! Eü. Minisztérium." és lélekszakadva rohantunk, most már tizenhatan, nehogy lekéssük az évnyitót.
Szerelem
A kezdet-kezdetén föltűnt férfi társaságunknak egy nagyon helyes, sötétbarna szemű
kislány: Jutka. Meg-megújuló rohamainkban egymás után véreztek el legjobbjaink:
Benkő, Koppány, Lupus és csakhamar Kalmár Sanyi is. Hamarosan megjelent a
Nagy Hódító, egy csoportidegen személyében: Szalay Laci és mi rezignáltán tudomásul vettük a tényeket. Nórának hasonló küzdelmeket kellett vívnia, ő azonban
nemcsak szárazon, hanem a vízen is harcolt komor tekintetű hajóskapitányok ellen.
„Ki Korán kel, aranyat lel" — mondja a közmondás. Harkányi Kati be is tartotta
ezt, megtalálta az aranyat s ma az ujján hordja. Kati azóta Korát meghazudtoló
komolysággal áll az élet kérdéseiben s igyekszik népszerűsíteni a házasság gondolatát. Hogy ezen magok termékeny talajra hullottak, bizonyítja Szendrei Laci, aki ma
már komoly családapa s idejének nagy részét leköti a gyermeknevelés. Ezen a téren
Székesi Rózsának is van némi tapasztalata. Ő ugyanis már babával jött közénk.
Nem maradt más hátra, a fiúk új vadászmezőkre vetemedtek. Kicsi és kicsit korosabb kolleginája, Lupus és Ida az Apáthy sötét zugaiban húzták meg magukat,
míg kinn a városban Oroszlán esküdözött, hogy ott lesz mindenütt Anival, ahol csak
kívánja. Koppány egész IV. évében szőke Hajnal hasadt. Sajnos év végén le is nyugodott, igaz, akkor már vörösen. Koppány tanult az esetből és az V. évben rögtön
vörössel kezdett. Benkő zsánere a fekete. Ezt láthattuk hosszú időn keresztül. Még
az sem érdekelte, hogy a leányzó jogász, bár állandóan hangoztatta a jogászok
feletti utálatát, melynek egy jogász bálon kézzel fogható bizonyítékát is adta,
mikor is apait-anyait kiteregetett egy jogászasztalra.
Tudomány
Első dolgunk volt a siker érdekében az, hogy minden tankönyvet és atlaszt megvettünk. A kemény fedelű könyveken nagyszerűen lehetett amoebázni! Megkezdődtek
Csókási bácsi
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12. csoport

Mészáros György

M i k s á k Ágnes

Fodor Júlia

Benkő András

Szendrei László

Zsilinszky Eleonóra

Székesi R o z á l i a

Kalmár Sándor

E. S z a b ó A t t i l a

Kora György

Harkányi Katalin

Karsay

Koppány

halk éneklései Varga Marcsi fülébe és az anatómiai demonstrációk. Poberai adjunktusnő Oroszlán iránt érzett szimpátiáját felhasználta arra, hogy az anyagot magánkonzultációkon és demonstrációkon tökéletesen elsajátíttassa vele. Oroszlán ezt
azzal hálálta meg, hogy minden előadáson ott volt, s képes volt egy alkalommal
taxit is igénybe venni, nehogy elkéssen. Mondják, hogy rettegett a katalógusoktól.
Lupus és Kicsi mindig gyorsan kapcsoltak. A fizika gyakorlatokon elektromos szerkentyűket. Egy ilyen kapcsolás után ismerkedett meg Szöllősiné tanársegédnő az
áram közvetlen hatásával.
A vizsgázásba is belejöttünk lassan. Oroszlán minden vizsgaidőszakban pontos tervet készített a felkészülésre úgy, hogy az utolsó három napot a vizsgahalasztás intézésére osztotta be. Ilyenkor aztán heveny idegkimerültségre hivatkozva lótott-futott egész nap egyik orvostól a másikig, míg végül a vizsga előtti nap este a jól végzett munka tudatában hajthatta álomra fejét.
Benkő Bandi mindig hadilábon állt a terminus-technicusokkal. Amikor IV. évben
a „szülészet-cyclus" végén Bódis főorvos úr beszámoltatott a tanultakról, Bandi
„őzláb" tartással végezte a fogóműtétet és „kolhozkóppal" vizsgálta a betegeket.
Lupus gyermekkora óta sebész szeretne lenni. TDK-s tagként először a sebészeten
kezdett, ahol rá merték néha bízni a vizelet Iogarléces mérését. Gondolt egyet Lupus,
s ma a mikrobiológián kelteti a tojásait. Főleg coccusokkal és bacillusokkal dolgozik. Gonococcussal még nem találkozott!
*

*

*
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A következőkben „meleg" mondatok hangzanak el egy hideg teremben okulásunk
és fejlődésünk végett. Az előadóterem temperaturája a négy év folyamán mit sem
változott és a téli élettan előadásokon épp olyan dermesztő hideg volt, mint mikrobiológián, gyógyszer- vagy közegészségtanon.
Gázálarc, gitár és lovaglónadrág nélkül nyargalt be a terembe a Fiatal Lovag éscsak úgy szőrén ülte meg az endokrinológiát. A sexuális temperamentum magával
ragadott mindenkit és leolvasztotta a Medi-Kusok orrán lógó jégcsapokat. A Fiatal Lovagban senki sem csalatkozott. (A lányok különösen nem.)
Az állatvilágban oestrus van — vezette be az előadást —, az ember állandó lehetősége a nemi életre hatalmas phylogeneticai vívmány. Korunk legdivatosabb betegsége ezért a férjenkívüli terhesség.
(Halk röhögés. Parragh jegyez.)
A hímek, mint tudják, sokkal díszesebbek, amit az embervilágban a hölgyek
harmadlagos nemi jellegekkel: parfüm, rúzs, hóvégi szabószámla igyekeznek kompenzálni.
(Tóth Mari ujjaihoz odafagyott a kötőtű.)
— Tény az, hogy a tenor nem hang, hanem betegség, hiszen ősidők óta végeznek
herélést, illetve fenyegetik vele az emberiséget.
(Élénk visítás. Valaki beleült egy rajzszegbe.)
— A skopzok szektája Oroszországban vallási fanatizmusból kasztrálta magátA társadalmi viszonyok gyökeresen megváltoztak, és ma már felhagytak a vallási
fanatizmussal, mert félő, hogy gyermekeiket nem vennék fel az egyetemre. (Fél
Pali lilára fagyott körmeit fújja.)
— Most valamit a copulatioró\. Egy személyes élményemet mesélem el. Na ne mosolyogjanak olyan hangosan! Nem olyat, amilyenre gondolnak!. . . Képzeljék, húsz
napja voltunk már elzárva a női hormonok kellemes perifériás hatásától, mint
medicus-katona-tanoncok. Nagyon divatos volt akkor az Avanti poputo című mozgalmi dal. Az előbb vázolt okok miatt mégis lehorgasztott fejjel, némán meneteltünk egy erdőn keresztül, amikor elüvöltötte az őrmester magát, hogy:
— Nóóta! Avanti copido! Hááromm-négy!
Három-négy liter borral próbáltam dermedt tagjaimat felmelegíteni.
— Az is paradox, hogy egy forró hangulatú mulatót Jegesnek hívnak! — de nem
volt időm a tűnődésre. Velem szemben egy harcos világnézetű Próféta ült. Tekintve
közösen elfogyasztott litereink számát, aláhúzta a jelesemet. (Hallottam, nemcsak az
enyémet.) Elfelejtettem ugyanis az előbb említeni, hogy ez volt a szigorlatom. Szerényen meg kell állapítanom, hogy megérdemeltem a jegyet, hiszen három darab
hajnali órán is résztvettem, ahol pedig társaim olyan ritkán fordultak elő, mint földmívesek a határban.
— Orosz Balázs?
— Zingi-zongorázik.
— Nárai György?
— Dupla uretere van.
— Remeczky Hajnalka?
(Sokatmondó csönd.)
— Hajnalka?! Hajnalka hol van?
Egy földöntúli hang:
— Még nem virradt fel.
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A következő történet is hajnalban játszódik, méghozzá nyáron — kezdte a mesét
Boga Attila. — Szállásunkat, a Dobó István Gimnáziumot az egri vár köveiből
építették. Ölnyi széles falak, közel három méter magas kőkerítés. Első este rögtön
kimaradtunk. Amikor úgy hajnali két óra felé hazaérkeztünk, zárva a kapu, csengő
nincs, a gondnok szállása ismeretlen. Szerencsére kéznél volt négy Kuka. Egymás
tetejére állítgattuk őket. A leghegyibe meg feltuszkoltuk Nemecz Palit. Pali egy merész lendülettel épp elérte a kőkerítés párkányát, feltornászta magát, igen ám, de
a Kukák szétugrottak és hangos csörömpölés közepette gurultak a lejtős kis utcán,
szép sorrendben a sarkon levő épület felé. Az épület a rendőrfőkapitányság volt.
Az ablakban könyöklő rendőr egy ideig csak érdeklődéssel szemlélte manőverezésünket, de a Kukák dübörgésére kénytelen volt kiballagni hozzánk:
— Mit csináltok itt gyerekek?
Ijedten magyaráztuk, hogy nincs kapukulcsunk, be szeretnénk menni, stb., mire
fejcsóválva felnézett a magas falra és megjegyezte:
— Tudjátok mit? Hívjuk ki a tűzoltókat!

HOGYAN KÉSZÍTSÜNK KÖNNYEN, GYORSAN
MEDICINIÁT?
Kedves Hölgyolvasóm!
Te, aki mediciniai kalandjaimat lapozod, bizonyára rájöttél már arra, hogy ínyenc
csemegével van dolgod. Talán kedved is szottyant, hogy konyhádban magad is Mediciniát készíts. De vajh tudod-e a receptet? Ugye nem? Nos, parancsolj!
— Végy egy Hetényi és egy csipetnyi gazdasági főigazgatót! Habard meg! Tedd
húsos fazékba! Öntözd Tokajival! Majd dunyha alatt hagyd egy éjszakára megaludni! — A te dolgod ezzel véget is ért. Medicinia most már magától kialakul,
neked csupán néha kell odaégett részeit prémiummal locsolnod. A dunyha alatt
kelt képződmény másnap arra ébred, hogy sárga falai vannak, bérkaszárnyára emlékeztető udvara, két tagú személyzete és úgy hívják, hogy GéHá. Rotyog a fazékban
cs rövid öt év alatt személyzete több, mint száz főre duzzad. A személyzet ekkor
pirulni kezd. .. a tűzön és keres magának adminisztrálni valót. Ezért létrehozza a
tulajdonképpeni Mediciniát, amely kezdetben csupa egyetemi tanárból áll — intézetek nélkül. Az egyetemi tanárok szemében a lelkesedés lángja lobog, de tudományuk és gépkocsijuk feje fölött nincs fedél. Nyájas háziasszony! Kérlek, légy még
türelmes! Medicinia hamarosan elkészül! A GéHá ugyanis rájön arra, hogy nem
szeret adminisztrálni és ekkor rektor és dékán néven adminisztrátori állást hirdet
az egyetemi tanárok között. A fizetség: minden ilyen hivatalnoknak egy intézeti
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épület, melyre kitűzheti saját névtábláját. Egyetlen kikötés: a rektori illetve dékáni
hivatal betöltése idején ezen épületeket meglátogatniok nem szabad! Az egyetemet
ilyenkor először a szemészet professzora szokta vezetni. Természetesen nem vakon,,
hanem Kukán. És jutalma: az Intézet majolikás mézeskalács vára. Tanterme, melyen
ablakot nem vágtak, bizonyára a szegény vak betegek oktatására szolgál.
Majd jön a hivatali székben a sebészet professzora. S már épül is át-meg-át a Klinika.
Előfordult, hogy valamelyik professzor nem ismerte a törvényt és rektori vagy dékáni
cím nélkül akart építtetni. Az ilyen aztán joggal kesereghetett azon, hogy az építőipari dolgozók a csodákra is képesek: egy év alatt másfél esztendőt maradtak le!
De hiszen az ismert székely népballada is erről szól:
„Szülészetnek várát renoválni kezdték.
Annak élit-ügyit semmibe se vették.
Amit raktak reggel, beázott estére.
Amit este raktak, beázott reggelre.. ."
Valahára mégis megszánták szegényt és aszontágh, legyen dékán a Szontágh! És.
lett. És felépült a Szülészet, és így t o v á b b . . . .
Csak arra ügyelj, ó háziasszony, ne melengesd túl sokáig, mert a GéHá kifut a fazékból és nem lesz az a földabrosz, amelyre ráférne.
Fűszerezze mindenki ízlése szerint, mert kinek a pap, kinek a Papp Péter! Savanyú
képpel, tormával és két szem Andaxinnal tálaljuk!
Az építőipar tréfájának köszönhettem a következő kalandomat is. Minden bevezetés nélkül kicsúszott lábam alól a talaj, s egy nyílt aknában, meredeken szánkáztam
lefelé. Az első lélegzetvételnél patkánybűz áradt a tüdőmbe. A másodiknál szénpor, a harmadik lélegzetvételig el sem jutottam, mert két vézna ápoló ragadott meg:
— Milyen szerencse, hogy ilyen sovány! — súgta az egyik — a száz kilós betegeket
öt darabban szoktuk szállítani! — És már vittek is! A terembe!
A padsorokból kötőtűk és kártyalapok illedelmes csattogása dübörgött felém. Nem
tévedtem! Itt engem mutatnak be, mint belgyógyászati kóresetet!
— Nu! — mondta a pastosus hangú Óriás Baby és radiátoron, katedrán, spongyán, két krétán, táblán, vízcsapon, betegágyon keresztül egyetlen lépéssel mellettem termett:
— Kolliga kisasszony, kérdezze meg a betegtül, hogy hány éves!
— Tessék mondani, hány évesnek tetszik lenni!
— 326 — rebegtem szégyenlősen.
— 326 — suttogta a leány.
— 326 — bömbölte az Óriás Baby és nagyot bólintott.
Majd hirtelen jött ötlettel folytatta:
— Most kérdezze meg a betegtül, hogy hívják!
— Tessék mondani, hogy hívják a bácsit!
— Lemuell Gulliver vagyok.
— Gullivernek — közvetített a csodálkozás leghalványabb jele nélkül a kisasszony.
— Gullivernek hívják a beteget!!!! — vetette fel a fejét az erősítőberendezésként
működő Óriás Baby —, ha jól emlékszem élettani tanulmányaimra, ebből az következik, hogy a beteg anolacrimalis reflexe renyhén funkcionál!
A következő pillanatban fehér szemfödelet borítottak rám és máris egy kórteremben feküdtem. Az éjjeli szekrényen néhány Polyvitaplex tabletta társaságában egy
eredeti detektívregény pihent. Már a címlapja is bizalomgerjesztő volt:
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HALAL
AGYTAL
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Szórakozottan ütöttem fel, s már a legelső oldalon örömmel konstatáltam, hogy az
elmaradhatatlan kellékek: a Nagy Detektív, a kérdezősködő Mameluk és a Hulla
valamennyien jelen vannak. Valahogy így: „A vérnyomás hullámai az egekig korbácsolódtak, amikor néhány fehérköpenyes vándorapostol infantilis örömmel nézte
a noradrenalin hatását shockban.
(Vannak szerencsére olyan betegek, akik még ezt is kibírják!)
A Nagy Detektív aranybarna arca kifürkészhetetlen volt. — Gyilkosság! — mondta
quarzos hangon — és mégegyszer Gyilkosság! — És minden erejét össze kellett
szednie, hogy ne sápadjon el dühében a veséje.
— Gyilkosság! — gömbölyödött ki száján a szó, és a Hulla fölé hajolt.
A Hulla 45 év körüli, közepesen táplált, közepesen fejlett belgyógyászati tancélú
beteg volt. Az arca kávéaljszerű, vizelete az újházi tyúkhúslevesre, köpete a vörös
kaviárra emlékeztetett.
Mondja csak, evett már maga vörös káviárt! — fordult a Nagy Detektív a Mamelukhoz, aki leginkább elszaladni szeretett volna, és úgy érezte magát, mint egy szigorló.
— Nem — verődtek össze a Mameluk málnazselé színű térdei, amikor is a Hulla
jóízűen elnevette magát, majd a Nagy Detektívhez fordult:
— És akkor a doktor úr adott nekem egy inekciót! — mondta és Hullához nem
méltó módon hunyorított egyet a bal szemével.
A Nagy Detektív ujjai az éppen ott levő magnetofon billentyűin futkároztak:
Báhh! — mondta áhítattal. — Az eset 95,6%-ban világos előttem. De nehogy
eszébe jusson ezt följegyezni — fordult a Mamelukhoz —, amint látja magam is
papírról olvastam fel ezt a számadatot.
De Mester! — kockáztatta meg ekkor a Mameluk — ha jól emlékszem biológiai
tanulmányaimra, a hullák nem beszélnek és nem pislognak!
— Az ön éleslátása valóban dicséretre méltó — sétált fel s alá a Nagy Detektív és
plessimeter ujját állcsúcsához emelte. — Nekem is feltűnt jelen esetben ez a komplikáció!
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Miért tekinti mégis halottnak, hiszen él? — kérdezte ekkor a Mame uk.
Mert még körzeti orvosok is élnek! — hangzott a válasz, és a Nagy Detektív
sokat sejtetó'en rátaposott a Mercedes gázpedáljára..."
Egy gyémánt tekintetű doktornő szelíden kivette kezemből a könyvet. — Használnak a pilulák, kedves? — és a négy égtájnak megfelelően megcsiklandozta a hasamat. A falig ugrottam.
Tíz-egynéhány Medi-Kus fonendoscopot lóbálva tűnt fel a háttérben.
— Jaj, megjött a ciklusom! — pirult el szemérmesen a doktornő és a hallgatók
élén kirohant gyakorlatot tartani. Az ajtóból még visszakiáltott:
— A betegnek mitrálstenosisa van! Vigyék át a sebészetre!
A tolókocsi egyenesen a sebészet tantermébe gördített.
— A sérvek a valódi sebészeti esetek, nem úgy, mint a mitrálstenosis, amelyet a
belgyógyászok ragyogóan meg fognak oldani — fordult felém a Fényes Koponya,
majd quasi a „curativ gyógyászat" esélyeit latolgatta. Hirtelen rátért a tárgyra:
— Most egy valódi sebész-betegségről lesz szó.
Petriitis chronica inoperabilis! A tünetek abban nyilvánulnak meg, hogy a páciens
környezetét szenvedélyesen megváltoztatni igyekszik. A betegség kezdetén még
egészen jól érzi magát. Ha nem vigyázunk, a következő fázisban már mindent átrendez és circulus vitiosusok indulnak meg. — Szélsebesen rajzolni kezdett és dallamosan kísérte a rajzot:
vegyszerraktár gyógyszertárba
gyógyszertár sötétszobába
orthopaedia műtőbe
műtő orthopaediára
műtősterilizátor a hallgatók
szobájába
tornaterem műtősterilizátorba
szövettan a tornaterembe
vegy-gyógyszertár szövettanra
sötétszoba vegyszertárba
hallgatók sötétszobába
Ekkor hatalmas csattanással kialudt a villany. Az épületből pánikszerűen menekültem. De jaj! Csíkos pizsamámban mikor fognak el ismét, hogy bemutassanak?
A megváltást Miasszonyunk, Julika nénihez benyújtott szoc. segély kérvényemre
kiutalt összeg jelentette. Ismét a Medi-Kusok közé tartoztam hát!
Hozzám méltó barátot keresve nagyon megörültem, amikor megláttam, hogy Mediciniában rajtam kívül él még egy világjáró orvostudor. A kórélettan professzora.
Előadásait Juppiter lámpák fénye aranyozta be és filmfelvevőgépek berregése festette alá. Hallgatói szórakoztatására részleges napfogyatkozásokat is produkált,
amikor hűséges kellékese, a derék Lipoma által a Nap sugarait eltakarva elnyűtt
kalapba és skatulyába katalógus cédulákat gyűjtetett. Majd elővette varázsvesszőjét, a Resistint, melyről egy methyl csoport és egy hydroxil gyök lógott le, és megsuhogtatta. És ez hatott:
1. a serotonin
2. a bradykinin
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3. a histamin
4. és histidindecarboxylase ellen;
5. meggátolt tizenhárom féle hasmenést
6. és tíz féle székrekedést;
7. a fogamzást
8. és a meddőséget;
9. Hindenburgot a vaskalappal
10. és a RÁKOT.
Majd két salto mortale után a legmodernebb endokrin rendszer ismertetésébe kezdett:
— Amikor Cavadias 1947-ben...
Ám ekkor váratlanul világkörüli útra szólították. Elhelyezte léghajójában Gecsét, a homokzsákot és a felszabadult sóhajok
szárnyán elléghajókázott. Mint mondják, Anglia fölött megpróbálta a homokzsákot
kihajítani, hogy tovább repülhessen Amerikába, de ekkor a homokzsák birkózni
kezdett vele, és így mind a ketten kipottyantak Londonra. Remélem azért, hogy levelemet, melyet az utolsó pillanatban rábíztam, eljuttatta feleségemhez.
Egyetlen
Feleségem!
Furcsa középkori országba vetődtem. A hierarchia legfelső fogán a Rector Dentriticus trónol. Minden sorsok ura és minden évkönyvek legrektorabb lektora. Jobb
és bal keze a két dékán, s mellettük áll a Földes-úr. A diák-jobbágyok szellemét a
professzori főnemesség, életük szűzi tisztaságát a kollégiumi takarítónők vigyázzák.
Asszonykám! Nagyon hiányzol, mert nagyon éhes vagyok. A Menzához címzett
zónázóban másfél órás sorbanállás után nyereg alatt puhított beafsteket adnak.
(A nyerget valószínűleg elvesztették, mert a hús kemény.) Csemegéjük a csirkéből készült hét fejű sárkánypaprikás, melynek minden pár combja-csontjára
hét nyak jut!
Csodálatos ország ez! Itt az északi szél északról fúj, és a déli szél délről fúj. A nyugati és keleti szelek változékonyak. A levegőben makropor, mikropor, ultrapor és
egyéb mosóporok lebegnek. Mindez a közegészségtan szabályai szerint. Ennyit az
időjárásról.
Be kell fejeznem, mert a fogászati előadáson uralkodó vákuum beszippantja a Te
szerető
(Aláírás)
A vákuum a padhoz szögezett és így ott maradtam a radiológia előadáson is. A szuggesztív pediglenek sorozatai hamarosan eialtattak.
— A röntgensugárfogyás negyedik alesete pediglen a Párképződés
De erről
már csak álmodtam.
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Álmomban hosszúnadrágos, borostásképű elektronok és fitos orrú. piros szájú,
copfos pozitronok csiviteltek izgatottan. Komoly radiológusoknak szánt könyvekből
sejtették, hogy az ellenkező töltést várják, mely életük értelme. A pozitronok aztán
megemberelték magukat, szemükből sütött a vonzás és a mellettük elsuhanó elektronok pályái lassan az övékhez közelített. Ám váratlanul megjelent Maxwell ördöge,
aki szétválogatta és külön szobába zárta a pozitronokat és elektronokat. Kényszerítette őket, hogy a radiológia könyvből ne csak a rájuk vonatkozó részt olvassák
el, hanem tanulják meg az egészet, különben cérnahangú neutrínókká varázsolja az
egész társaságot. Ott lebegett fejük felett a kétség, neulrinok lesznek-e vagy szépséges röntgensugárzás.
Amikor felébredtem, a negyedik év felénél jártunk, mindenki leszigorlatozott röntgenből és az évfolyamon javában folyt a párképződés.
Egyetemünk életében kezdett érvényesülni a szülészet professzorának conceptioja.
De hogy állunk a contraceptioval? Mégis csak el kell menjek a szülészet órára.
Bent hatalmas tömeg gyülekezett. Jogászok, az előadás hallgatásával megbízott
kőművesek, a hátsó sorba rendszeresített félbolond nő jegyzetfüzettel, ceruzával,
a sarki trafikos néni. Elvétve Medi-Kusok. Gyakorlatra előkészítő óra volt. A professzor úr közkézre adta mindazokat a külföldi csecsebecséket, amelyek így vagy
úgy a család-nem-tervezést szolgálják, hiszen:
Egy nő különösen ideges lesz, ha terhes! Van, aki ezért, van aki azért, —jegyezte
meg, majd egy műanyagspirál előnyeire hívta fel a figyelmet:
— Egészen biztos anticoncipiens. A spermiumok elszédülnek a tekervényein. (E
spirált viselő anyák egyébként igen derűs gyermeket szülnek, hiszen a spirál a kis
embryonak kora barázdálódásától kezdve pompás játékszere.)
Húsz tablettával és két spirállal zsebrevágtam a kérdést, hogy tulajdonképpen mit
is használnak Medicinia polgárai, amikor használnak valamit.
Az előadás második részét Zel-inka-törzsfőnök adta elő és éles tomahawkjával az
orvostársadalmat rögtön két részre szabta, úgymint nő-orvosra és közönséges-orvosra. Nő-orvos mivoltát bizonyítandó egy friss placentát is behozatott a személyzettel. s miután többször körbejárta és tisztes távolról szemlélte, megszólalt:
— Ez steril ám! Nem szabad idegenkedni a megfogásától!
Ismét két kör következett:
— Ezt csak a magam biztatására mondom.
Az előadás végén körbe álltuk Szélestenyerű Fejenagy (művésznevén: Don Alvareso)
adjunktus urat, aki „egyedem-begyedem tengertánc" alapon kiszámolta, hogy ki
lesz a hunyó. Én lettem. Engem osztott be a szülőszobára. Tiszta fehérbe öltözte! tek.
Annyira szép voltam és annyira orvos, hogy új jelmezemben napokig önfeledten
jártam a várost. A harmadik nap a fáradtság űzött be a szülőszobába, ahol ádáz
tarokkcsata dúlt. Mint távollétem, megérkezésem sem tűnt fel senkinek. Egyedül
Traub arca ragyogott fel és a következő pillanatban egyszemélyben lett alanyállítmány-többi mondatrész, míg én tárggyá változtam, akinek mesélhetett:
— Képzeld! Odajön hozzám a múltkor egy várandós asszonyka, hogy a fogómütét
szellemi defektust eredményez. Hát hülye vagyok én, asszonyom? Nnna, kérdem én,
hülye vagyok? (Az asszonyka csöndesen hüppögött.) Nnna! Két szakvizsgám van:
kórbonctan, szülészet-nőgyógyászat! Nnna! Nem vagyok hülye. Fogóműtét. És!
Kérdem asszonyom, a fiam hülye? Nnna, nem hülye. Fogómütét. Három iskola
legjobb tanulója! Tovább megyek! És a kislányom? A kislányom hülye? Fogómütét.
Nem, a kislányom nem hülye. Színjeles tanuló! (Az aggódó asszonyka csöndesen
hüppögött tovább.)
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Majd átmentem Frédivel az ab. szobába. Bemutató bemosakodást tartott a MediKusoknak és közben fütyürészett.
— Nnna, mit csinálok most? — kérdezte hirtelen.
— Fütyülni tetszik! — zendült a bölcs válasz.
— Nem igaz, — szögezte le Frédi és a következő ab. előtt megint fütyürészett.
— Hát most mit csinálok? — hangzott a kérdés.
— Nem tudjuk.
— Ha nem tudnátok, altatom a lelkiismeretemet!
— De miért ilyen falsul? — sóhajtott fel Orosz Balázs, a dzsessz-zongorista.
S ha már a zenénél tartunk, engedd meg nyájas olvasóm, hogy egy különleges kottát nyújtsak át neked

KIS BACIK, NAGY MESTEREK
címmel! Opus: JMe 2. Kövüjegyzékszám: 1963. A kottalapokon ügyesen szélesztett
hangjegyek sorakoznak egymásután.
Az első tétel Iván Ivánovics behízelgő baritonján Andante somnifero hangzott fel:
— A malleussal folytatott kísérletezés után valami dezinficienssel kezet kell mosni
és sűrűn kell imádkozni! A PAS-sióének ünnepélyes taktusai után a könyv egyes
fejezeteit egy, két és három kereszttel jelöltette aláhúzván a fontosabb áriákat, melyeket a medicus-kórusnak fél hanggal magasabban és határtalan önbizalommal
kellett a szigorlaton előadnia. Karmester-vizsgáztatóink elnézőek és kegyesek voltak, és senkit sem tettek közülünk végérvényesen ismétlőjelbe.

Az Alföldi mezők bélférgeinek hegyes staccatóit ismét komorabb dallam követte,
amelyben az optimista végkicsengés volt különösen megkapó:
Ha valakinek tetanusos szájzára van, az még szerencse is lehet. Különösen ha
valakinek a feleségéről van szó!
Az emlékezet l:164-es titerű hígításában a többi hangjegyek nem voltak phagtypizálhatók.

A HIVATAL
Visszaemlékezésem elején már szó volt Medicinia két mindenhatójáról: a T. Osztályról és a GéHá-ról. Súlyos mulasztásomat pótolom most, amikor a harmadikat vetem
áltudományos értekezésem hófehér papírlapjára. A Jegyzetellátó Hivatalt!
A három Hivatalnak számos közös vonása van:
1. Hozzájuk fohászkodnak a bennszülöttek (ki így, ki úgy).
2. Megközelíthetetlenek.
3. Étvágyukat csak szakaszosan és csoportosan elégítik ki.
5*
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Jelen értekezésem tárgyának van azonban egy, a világon teljesen egyedülálló vonása
is: Egyszemélyes Hivatal! (Anti-Parkinson!)
Néhány éve hirdetés jelent meg az újságban: „Keressük azt a pedagógust, aki
pályáját áldozatkészen odahagyva hajlandó életének hátralevő napjait a Társadalom Számára Teljesen Fölösleges Könyvek között eltölteni, és nem-tanuló MediKusok számára erkölcsi fedezetül szolgálni, minek fejében szerény dotációt biztosítunk és a szórakozóhelyek szabad látogatását abból a célból hogy a Medi-Kusok
morális életét ellenőrizze." A hirdetés a maga nemében tökéletes volt. Erre csak
egyetlen ember jelentkezhetett. A Megfelelő! És ő lett a Hivatal!
A Hivatalt hosszú ideig nem tudtam megközelíteni. Az évek során sokat foglalkoztam a marxizmussal és tételeit: — a dolgok csak
1. környezetükkel állandó kölcsönhatásban,
2. változásban
3. és átalakulásban léteznek, —
nap mint nap megvalósulni láttam.
A Hivatal az első tétel alól kivételt képezett: környezetével soha semmi kapcsolatban nem állt, ezért volt fellelhetetlen számomra. Szerencsére azonban a másik
kettőnek megfelelt: a hérnyók életmódjához hasonlóan külsőségekben állandóan
változott és alakult. Többször átvedlett. A Lenin körútról a Bajcsi-Zsilinszky utcába,
majd innen a Libatömő Asszonnyal srévizavé. Utóbbi vedlése segített hozzá, hogy
mégis bejuthassak. A hetes törzs néhány elővigyázatlan tagjával segédkeztem az
íróasztalok, páncélszekrények és pár könyv áthurcolásában. Hiába titkolták a
Hivatal új helyét, a nap áldoztával már habzószájú Medi-Kusok rugdosták a reteszeket. A Hivatal ekkor a hetes törzs tagjaival együtt pánikszerűen elmenekült. Ottfelejtettek. Holtfáradt tetememre rázárták az ajtót. Testiek híján, szellemi csemegék után néztem. íme!
Egy rétestészta-mondat a kiváló műfordító, Dr. Törő Imre akadémikus legújabb
művéből: a Biológiából. A nagy szovjet költőnő, Lepesinszkaja asszony alkotásának német nyersfordításból való átültetése:
„Liszenkó megállapítása szerint azt a következtetést is levonhatjuk hogy a növény
ontogenetikailag legidősebb része stádiumosan a legfiatalabb a csúcs viszont a növény
ontogenetikailag legfiatalabb része stádiumosan a legidősebb ezért a pázsitfűfélék
a jarovizációs stádiumon nemcsak már mint leveles növények a szántóföldön képesek áthaladni hanem még a magvakban alig növekedésnek indult csíra formájában
is s így a vetőmag jarovizálásának módszere lehetővé teszi hogy a hosszú meleg
nyarat kedvelő déli búzafajtát északon míg az északit délen termeszthessük pont"
Valódi felüdülést jelentett ez után a dadaista mondat után a Bőrgyógyászat 326.
oldalának lírai hangvétele:
„Egyszerre több óra hosszat teszik ki lemeztelenített bőrüket az ibolyántúli sugarakban dús tavaszi n a p f é n y n e k . . . . "
Ez igen! Ez irodalom! Nem fukarkodik jelzőkkel és költői képekkel!
Csak úgy, mint a Fogászat tankönyvünk több Balogh mondata. A következőből
szívbemarkoló pesszimizmus cseng ki:
„Rezignációval szemléljük az édesipar propagandaplakátjait, amelyek arra buzdítanak, hogy gyermekeinket cukorkával és csokoládéval ringassuk álomba, annak
bizonyságául, hogy minden intelmünk nem több pusztába kiáltott s z ó n á l . . . . "
(89. old.) De találtam ennél szárazabb kitételt is:
— „A betegek heveny fogfájás miatt keresik fel az orvost, egy részük saját lábán
jön és így is akar távozni." (163. old.)
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S hogy minden kétségemet eloszlassa a szerző, a következőket pillantottam meg:
— „A tütörés tényét közölni kell a beteggel — (ha a beteg erre nem gurul méregbe)
— hangsúlyozva, hogy bár a betört tü semmi kellemetlenséget nem okoz, — (és a
beteg még erre sem gurul méregbe) — megfelelő felkészültséggel rendelkező szájsebész a beteg kifejezett kívánságára (!) könnyűszerrel eltávolíthatja." (A beteg méregbe gurulása a betört tű eltávolításának contraindicatioját képezi.)
A szemészet tankönyve is tartogat meglepetéseket. A 206. oldalon ezt olvastam a
veleszületett hályogról: „A lencse teljes vagy nagyobb részének zavarossága, a
pupillában látható fehéres-szürkeség a szülőknek is feltűnik."
A szöveg a továbbiakban megjegyzi, hogy a veleszületett hályog mellett mellékesen
előfordul toronykoponya, szemhéjcsüngés és madárarc is. (!)
Az egészségügyi szervezéstanból csak egy rövid mondatot emeltem ki a 238. oldalról:
„Ugyancsak fontos feladata a körzeti orvosnak a rendelkezésére bocsátott egészségügyi felvilágosító anyag megfelelő szétosztásáról való gondoskodás, és a kiadványok
célszerű felhasználásának
ellenőrzése:" A szétosztást nem is vitattam, de azt ma- is
túlzottnak tartom, hogy az orvos indiszkréciót kövessen el, miközben a kiadványok
felhasználását ellenőrzi. (Kiemelés Tőlem!)
Az irodalomban előkelő helyet foglal el a Kórélettan jegyzet. Először egy meglepő
mondat villant szemembe a 154. oldalon:
— „Beaumont azt találta, hogy az éhező gyomor üres." — A rövid kis mondat megdöbbentett és megingatta bennem a hitet: normális vagyok-e? Hiszen én az éhező
gyomrot mindig üresnek képzeltem, (bár soha nem néztem még meg), de ha Beaumont
és a szerző szükségesnek véli leszögezni, hogy az éhező gyomor igenis üres, akkor
nyilván a többi ember eddig úgy gondolta, hogy az éhező gyomorban paprikáscsirke
található uborkasalátával és nokedlivel. Miközben így merengtem, egy kórélettani
ballada szívhez szóló sorai gyönyörködtettek a 270. oldalon:
„Gork polgármestere tiltakozó éhségsztrájkját 74 napig folytatta, amikor meg is
halt."
Szemfedőként elővettem a Gyógyszertant, ahol id. Issekutz bebizonyította, hogy a
máj tulajdonképpen nem 1500 g súlyú, parenchymás szerv, hanem zöld levél! Magam
sem hinném, ha nem olvastam volna, hogy: „a fólsavat zöld levelek, különösen a
paraj, a karalábé é s . . . a máj tartalmazzák." (347. old.)
(Másnap reggel a Hivatalt ostromló bennszülöttek szabadítottak ki.)

EGY LAP ÉVFOLYAMTÁRSAM
FÜZETÉBŐL

GYÓGYSZERTAN

1964. X. 21.
(Prof. Jancsó)
Mi az ellenállhatatlan hozzászokás oka? Az euphoria. Vegyük az alkohol esetét.
Mindnyájan tudjuk, hogy a kellemetlen gondokat, bánatot csökkenti. (Marika
meghalok érted.)
Csokonai így ír erről: „Ha iszom borocskát
Gondjaim csúcsúinak."
A cenzúrát lerontja az alkohol. (Lektoraink figyelmébe!) A cenzúra az, ami vigyáz
arra, hogy szamárságokat ne mondjunk. Alkohol hatására mindenkinek megjön
a bátorsága. (Az írók figyelmébe!) Az emberek ilyenkor a veszélyeket nem látják.
(Marika meghalok érted.) Egészen kis nyeszlett alakok nagy marha embereknek
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neki mennek. Mindig el szoktam mondani, mert az ilyennel mindig nagyobb sikereim vannak, mint a tudományommal, hogy Nagy Sándor is alkoholista volt, néha
kocsin hurcolászták, mert teljesen berúgott. II. Mohamed pedig egyenesen delírium
tremensben halt meg, bár a Korán nem helyesli az ilyen halálnemet. Beethoven is
keményen ivott. (Láng szerint hydrocephalusa volt.) Euphoristikus hatása van a
morphinnak is. Hatására az egerek farka zászlótartásba kerül. Emberre ez nem áll.
(Marika meghalok érted!)

kerlés") (Rajz: Dr. Mónus Zoltán.)
Épp a menzai ebéd repetáját fogyasztottam a Gödör nevű étteremben, amikor
egy vigh kolléga lezökkent mellém és mesélni kezdett:
— „Gondold meg és igyál" — hallottuk őseinktől a sokat emlegetett igen bölcs
mondást, s megbundázva a felvételt az orvosi isibe, gondolkodás nélkül ittunk.
Ürügyet találni a szivattyúra mindig könnyű volt, a téma az utcán hevert. Eleinte
nem lehetett egyértelműen identifikálni, kik az igazi Bacchus barátok és kik azok,
akik csak befurakodtak közénk, megjátsszák magukat, karrieristák, csak falból
isznak, nem rendelkeznek megbízható „múlttal", — messziről jött ember azt mond,
amit akar. Egyszóval hiányzott a kölcsönös bizalom a dolgozók között. A kezdeti
zavaros viszonyok tisztázódtak, s bebizonyosodott, hogy nem hamisak az előzetesen gyanúsnak vélt, kitűnő ajánlólevelek. Kikristályosodott a váz, amelyre lehetett
építeni, de főleg inni. A szektás, demagóg, revizionista és frakciós elemek kizárásával megszilárdult a Szesztestvérek Baráti Körének szervezeti egysége, amelynek
olyan oszlopos tagok képezték tömegbázisát, mint Kanyar, Patkány, Gurcsi, Glausius, Cigány, Cefre, Kutya, Pufi, stb., s idővel olyan márkás erősítést kaptunk, mint
Petrás, Kádár, Pinocchio, Pohánka és az örökifjú Pajtók, aki már Paracelsus tanszékén is ott volt, mint történelmi jelentőségű (a történelmet pusztán időben értve!)
medicus. Maroknyi csapatunk lázasan tevékenykedett, ott, akkor és addig áldoztunk
Bacchus oltárán, ahol, amikor és ameddig volt pénzünk és hitelünk,— a sárga földig, orrvérzésig vagy addig, amíg meg nem érkezett az URH.
Egy URH-razzia alkalmával Kanyar is beleesett a szórásba egy Kapca-tanszékbeli
heveny, de jóindulatú verekedés kapcsán. Al-koholt vádak alapján őrizetbe vették
70

és mesébe illő MTK-s autóban, megerősített fedezet mellett a Párizsi körúti jóhangzású Hotel Metro-Polis-ba szállították. Fegyvertársa, Főfő hiába üvöltött méltatlankodva a rend őreire:
— Álljanak meg! Igazolják magukat!
Minden egyetemi rendezvényen egyemberként résztvettünk, de több ember helyett
fogyasztottunk, aminek meg is volt mindig a látszata, illetve nyoma. Kolesz-bulik
alkalmával a Cigány köré tömörült szellemi igényű, de nagy kaliberű torpedórombolók mindig csináltak programot, de legtöbbször törésszámlát, melynek kollektív
kiegyenlítése szerintük jelentősen erősítette a közösségi szellemet, bár többen nem
hittek a szellemidézésben.
A zártkörű egyetemi rendezvényeken kívül meglátogattuk a más atmoszférájú
szórakozóhelyeket is, nehogy az a vád érjen, hogy elszakadtunk a tömegtől. Portyázó csapataink leginkább a Jeges-Sperma-Laboratóriumban, Tombác-fakultáson, Bajszár-lektorátuson, Búbos-petesejtkutató intézetben stb., tartottak hírverő jellegű bemutatókat elsöprő (asztallal-nagybőgővel együtt) közönségsikerrel.
A portyázások idején szokatlanul korán keltünk, hogy időben elérjük a 11 órás
kecskeméti féldecit a Béke tanszéken, amely hamarosan a főhadiszállásunk lett
s ebéd előtt el ne szalasszuk a közvetlen pusztamérgesi csatlakozást a Kis-Hágiban.
Aztán ki-ki szokása szerint átugrott néhány fél pálinkára a Tiszavirágba, pusztándigestivum gyanánt. A száraz ebéd után a jó emésztés érdekében 8—10 korsó meghitt társaságában összeült a napi Béke gyűlés. Szigorított katalógus után megkezdődött a tanácskozás. Többnyire „folyó-ügyek" voltak a napirenden. Specialisták
referáltak a Szervezet Víztereinek Zavartalan Kapacitásnövelő Technikai Eljárások
Elméletéről, amelyet közvetlenül a gyakorlatban is demonstráltak. Közben befutott egy-egy lónélküli futár a perifériáról érkező legfrissebb hírekkel. így: „Gurcs
és Vezekényi egy nyugdíjas vasúti váltókezelőt leiniol a Kis-Hungiban!" „Kuczik
a gödörben horkol, miután hazajött Ceglédről. A Sárkányból kilépve ugyanis, mint
utóbb kiderült, rossz villamosra szállt!" „Cigánynak megtalálták a kalapját. A cipőjét nem!" „Kanyar összetört egy metszett tükröt a Hungiban, az üzletvezetőnek
fejéhez vágott egy csokor frissen szedett szóvirágot és fizetés nélkül távozott!"
Jelentés után a futárok néhány protekciós adaggal öblítették le az út porát, hacsak
nem voltak éppen delírium tremensben. Vacsora előtt átváltottak konyakra és pikáns
diáknótákat dúdoltak üvöltve, de az odavetődő idegen szemében igen összeszokott
együttes benyomását kelthették. Vacsora után ki-ki elfoglalta szokásos posztját.
Vezekényi, Gurcsi és Cigány a Kis-Hungiban találtak egy érzőszívü foci drukkert,
aki jótékonysági rohamában azt hajtogatta, hogy ,,a pénz nem érték!" Nem is volt,
miután megitták a drukker utolsó százasát is, és éltesebb korú hableányokat kezdtek molesztálni két magyar nóta között. Mikor a rendőr igazoltatta őket lojális tisztelettel mondták az őrmesternek:
— Tetszik tudni főhadnagy elvtárs, maga is volt egyetemista!
Háát.. . na jól van, elmehetnek — mondta a rendőr és ők hárman még sokáig
szirénáztak a Stefánián.
Miközben Glausius Reniőcével a nők psychéjéről értekezett, Cefre a Jegesben egy
tüzes rock'and roll alatt megbabonázta egy kétes egzisztenciájú paprikagyári moha
rakoncátlan tengelyállású szemeit. Kisvártatva a moha kétoldalt, de egyenletesen
luxált csípejére téve kezét kitapogatta a kapukulcsot, tudtára adva, hogy szeretné
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hazakísérni. Erre a moha azt mondta, hogy ő nem olyan. . . . , de most az egyszer
megengedi, mert a férje a Csillagban ül, a palija meg éjszakás a Gőzfürészben.
Végül mégis egy kocsikísérővel távozott, mert az érthetőbben beszélt magyarul is.
Egy időben nagy sikere volt a Cigány által szabadalmazott NAGY HALÁL nevezetű vitamindús cocktail lethalisnak, (synonimák, melyeknek hatásmechanizmusa és
támadáspontja azonos: Glia-excitátor, Agy-gyalu, Hypophysis-köszörű, Gyrusgubancoló, Gerincvelő-fűrész, Pyramis-smirgli, Libido-activátor, Excavator cerebelli, Cortex-hántoló, Vasomotor-bomba, Hypothalamus-szivattyú, Corpus cavernosum inhibitor, Nucleus-hasító, Dúcbombázó, Purkinje-degenerátor.) Receptjének signaturáját ajánljuk a nyájas olvasó gyanútlan figyelmébe: Da sub signo veneni cum antinausatico! Signa: körültekintő végrendelkezés után egy adag elegendő!
Patkány kezdetben nagyon lekicsinylően nyilatkozott — üzleti féltékenységből —
a Nagy Halálról, mint régi aethyl-zsonglőr, de csak addig, amíg ki nem próbálta.
Az első néhány korty zamata után derékba tollazta az éppen mellette álló szolgálatkész pincért, majd miután a portás többször kidobta, újra és újra makacsul ragaszkodott ahhoz, hogy bemegy
bei-gyakorlatra!" Ravaszul tekervényes utakon
hazakúszott Tápéra és utolsó szavai halállal ijesztgették a sekrestyében a mit sem
sejtő harangozót. Majd elájult.
Többször meglátogattuk az előkelőbb helyeket is: a Hajót, a Hungi-bárt, s ha nem
volt éppen reprezentációs alapunk ki-ki a maga találékonyságával kerülte ki a zordon, de rosszindulatú portás szigorú anyagiaskodását. Petrás, mivel nem volt felfegyverkezve a 25-ös beugróval és minden pompát nélkülöző, hevenyészve összeállított strandöltözéke nem keltett egyértelmű bizalmat a portás gyanakvó szemében,
turisztikai raffinériáját kamatoztatva a HUNGÁRIA HOTEL transzparensén feltornászta magát, és ellentmondást nem tűrő hangon kopogott a bár első emeleti
ablakán. A dobos elsápadt, és azonnal beengedte. Némelykor műkedvelők is betértek szentélyeinkbe, és jócskán eláztak a hegy levétől. így Csaba, Kövesdi, Lombos
és Lupus egy-egy sátoros ünnepen kirúgtak a hámból, dacolva az ezt követő több
napos orvosi kezeléssel és az olykor jelentkező Korsakoff-tünetekkel. Egy Tombác
ünnepély végakkordjaként a korzó hűs aszfaltjára hajtották fáradt fejüket és az
érdeklődők gyűrűjében myastheniás fürgeséggel hazakúsztak az Apáthyba, mint
egy üldözéses csapatverseny tagjai. Otthon három napos mosolyszünet következett
nautisan kúrával és teljes priznices diétával. A szilvásváradi kirándulás alatt Gurcsi,
Pufi Vezekényi és Cigány éjt nappallá téve zsugáztak alkoholos ph-jú milieuben,
melyben a következő ballada homályos sorai keringtek:
Kirándulás. Szilvásvárad.
Épp elértük még az ágyat.
Sempergerünk, Józsikánk
tíz percenként újra hányt.
Sűrű, sötét volt az este,
nem lesz több taccs, úgy érezte
s magát nyugton letevé,
s befordult a fa! Jelé!
Ámde szörnyen tört rá a baj,
és már ugrott volna hamar,
de nem m e n t . . . s nem értve aztat
felhördült: „Jaj! Befalaztak!"
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Ne feledkezzünk meg azonban egy-egy hétköznapi tarkóiövésről sem Petrás
Cigány legtöbbször kis tökével indult szeszpárbajra:

és

— Szia Petrás! Nincs egy pohár söröd?
— Van egy kettesem, most kértem bélyegre.
— Nekem is van egy negyvenem.
— Akkor a Békében kérünk 20 fillért és két k i s f r ö c s s ö t ! . . .
Néhány óra múlva két öreg néni ment a litániára a Hősök Kapuja alatt, s az egyik
megjegyezte:
— Milyen szépen énekelt a villamossíneken az a két fiatal regruta!
Közben futár érkezett a Kis-Hágiba a mindennapi betevőt fogyasztó Cefre, Kanyar
és Gurcsihoz: „Petrás és Cigány cefetül bedurrantottak a Béke tanszéken és most
14 maligános sebességgel ordítozva közelednek!"
Pénzszűkében gyakran mentek haza ilyen hangú levelek: „eltörtem a koordináta
rendszert, leejtettem a mellékvese-hypophisis t e n g e l y t . . . " Legtöbbször Cigány
folyamodott ily agyafúrt megoldáshoz. Igaz, néha a változatosság kedvéért, pusztán flancból cipőre és nadrágra is kért. de mikor már a kapott pénzből csak cipőfűzőre, sliccre és gombokra futotta, azt is cseppfolyósították. A Jegesben időzve
találkoztunk muzikális elhivatottságú kollegánkkal, Kvasztics Balázzsal. Volt időnk
megfigyelni, miközben oedemásra ittuk magunkat, hogy Balázs zongoráján pedáns
rendben sorakoztak a kórbonctan és kórélettan könyvek, jegyzetek, de a vizsgákon
makacsul ragaszkodott a már Hippokrates által meghatározott orvosi titoktartáshoz.

Bár az igazságügyi orvostanon megtanultuk a fegyverek használatát, mégis évről
évre halasztást kaptunk a katonai szolgálat alól. így hát különösen frissítő volt számunkra a Szemészet című honvédelmi tantárgy. Délelőttönként a tanterem ajtaján berohamozva Kahán tanár úr végzett talaj- és agytorna mutatványokat. Szerda
délután pedig az egész évfolyamnak gyakorlata volt. Teljes menetfelszerelésben.
Emeletre föl, emeletről le, SZTK szobából ki, könyvtárba be, laborból ki, vizsgá73

lóba be. (Éleslövészet, hörgések és sikolyok a sötétben.) Egyszóval nagyon szerettük a szemészetet.
Ezért mesélek el most egy történetet egy szemész doktor bácsiról, aki hol volt, hol
nem volt; aki nagyon szerette az embereket, és az emberek is őt.
Késő délutánra járt már az idő, amikor egy aggódó anyuka hozta el öt éves Ágikáját, hogy vizsgálja meg. A doktor bácsi vastag szemüvegén a jóság mosolya csillogott:
Ágikám, hhhendes kislány leszel! Nem kell a doktohhh bácsitól meghhhémülni!
— simogatta meg a csöppséget, majd varázstükrével játékosan a gyermek szemébe
világított.
De uram fia! Ez a kislány nem szeretett játszani, keservesen sírva fakadt, sikoltozott, karmolt, rugdalózott. A doktor bácsi homlokán gondterhelt ómegába szedődtek a ráncok, halántékán halkan lüktetni kezdtek az erek, orrcimpái picit megremegtek. Rendíthetetlen nyugalma szabadságot kért és elszállt.
Ide figyelj, büdös kölyök. Ha nem mahhadsz nyugton, kapsz két akkohhha
pofont, hogy lehhhepül a fejed!
A gyerek hisztérikusan sikoltozott. A vizsgálat ezúttal elmaradt. Amikor végre az
anyuka kivitte a szobából a kis hangforrást, a doktor bácsi melankolikusan felsóhajtott :
— Nna, most ez is megutálta egy élethhhe az ohhvosokat.

ORVOSOK ÉS BETEGEK
„Sose nevezd az orvosod galádnak,
Hív támasza ő otthon egy családnak.
Ami betegség, néki: „kassza",
Csak nem kívánod, hogy apassza?"
(Goethe)
— Szakadjon rátok a mestergerenda! — robbant be a terembe Laci bácsi —, vers
citálás helyett inkább ezt a maszlagos nadragulyát rágnátok! — mutatott rá az
általa Talmudnak nevezett kórélettan jegyzetre.
(Rágni kezdtük.)
Laci bácsi rágta elő, hogy könnyebben megemészthessük:

musában nem az éjjeli a fontos, hanem az alvás!
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Alig volt időnk azonban a memorizálásra, máris Láng professzor úrnál kellett jelentkeznünk. Ő külső talpszéleire támaszkodva felvette a lúdtalpellenes alapállást.
(Ilyen poziturában napokig tudott étlen-szomjan beszélni és demonstráltatni.) Ma
éppen a szívsebészet volt a terítéken:
— Műtét közben repülnek a bordák! — kísérte széles gesztussal a szöveget. —
Az embernek a bordája nem érdekes, mert sok van belőle! Ott van például Ádám.
Hajaj, uram teremtőm, mi sikerült egy bordából! — A lányok két évig duzzogtak
ezért, de Huszák professzor úr megvigasztalta őket. Minden hozzá intézett kérdésre így kezdte válaszát:
— Erről tulajdonképpen a jövő félévben lesz szó. — Az idegrendszer funkciójáról
kialakított képzeteinket egyetlen képletbe sűrítettük:
, log H X N a + X K +
E = bx—
0

É

ahol

É = az élet
b = a biokémia
és H = a Huszák féle állandó
A képletből az is kiderült, hogy a jó betegen nemcsak holtig tanulni, de holtig nevetni
is lehet.
Egy vidéki kórház belgyógyászati osztályán, vizit közben megálltunk a hat gyermekes, hetvenkét éves Maris néni ágya mellett. A főorvos úr mosolyogva megkérdezte :
— Mondja csak néném, van-e még Hibernálja?
— Ugyan, hová gondol lelkecském? — rebegte szégyenlősen a néni.
Máskor a beteg puszta jelenléte is elég volt mosolyforrásnak. A sebészet kötözőjében egy cigány feküdt. Vargacz Anni lelkendezve fordult felé: — Hol sült le ilyen
szépen a bácsi? — Mielőtt még a népzenész megszólalhatott volna, Anyó korholva
odasúgta:
— Ugyan Ani, ne hülyéskedj, hát nem látod, hogy Addisonos? —
A bőrgyógyászat jelentette az első klinikai tárgyat, melynek szigorlatán a vizsgáztatón és vizsgázón kívül színre lépett a BETEG! Piti Erika egy szokásosnál is süketebb nénit vizsgált meg. Szorgalmasan írta már a recepteket. A néni egy darabig
gyönyörködött a lázas tevékenységben, majd fortisszimó megszólalt:
— Kedves kisasszony, ha meg nem sértem, három napja szorulásom van, írjon fel
nekem egy kis hashajtót! —
Most pedig ejtsünk néhány szót

(a fenti sorokat a józan ész és elkövetkező vizsgáinktól való félelem töröltette velünk. A szerk.) Odaadóan jártam azonban két negyedéven át az etika előadásokra.
A fontosabb részeket szorgalmasan lejegyeztem:
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ÁLLATMESÉK MEDICINIA

ERKÖLCSÉRŐL

1.
Kiskuczikizmus
Az őserdőben zúgott az antipasszát. A galléros páviánok fázósan bújtak össze.
A nőstények anyáskodó gondoskodással szedték a bolhát a vezér prémjéből. Már
az éhhalál fenyegette őket, amikor néhány elszánt pávián útrakelt a rengetegbe,
hogy rovarokat gyűjtsön. A talált zsákmányt „hordon" ösztönüktől átitatva igazságosan elosztották. A vezér jóllakottan mosolygott rájuk és éles különbséget tett
a nőstények között, az idősebbekkel szemben közömbös volt. A fiatalokhoz erősen vonzódott. Ásó kapa sem választotta el őket egymástól, máig is élnek, ha meg
nem haltak.
Tanulság: Egyébként az sem erkölcstelen, ha valaki a házasságon belül kezdi a nemi
életet.
2. Sipitis: Orvos Etika
A pelyhes kisliba önfeledten gágogott. Még nem sejtette, hogy milyen sors vár rá.
Örzse néne — akinek bőrében görbe vonalzóik mentén járatokat fúrtak az akták,
a kis oroszlánok — alattomosan figyelte a libácska gyarapodását. Es amikor az a
hájtól már szuszogni is alig tudott, a kis jószágot néhány 100 Ft-os közé a kosarába rejtette, hogy megkísértse a doktor bácsit.
A doktor bácsi sem sejtette még, hogy milyen sors vár rá. Önzetlen szívvel adott
át Örzsének egy tégely rühkenőcsöt, amit otthon a néni —jótanács híján — kenyérre
kenve elfogyasztott. (De ez már nem tartozik szorosan a történetünkhöz.) A kenőcs
átadása után Örzse a százasokat a doktor bácsi felé nyújtotta, de ő két kézzel tiltakozott. örzse újabb rohamra indult és az asztal alá tette a libát, mely rögtön otthagyta névjegyét.
— Ez már más! — mosolyodott el a doktor bácsi.
Tanulság: Még a Nagy Infláció idejéből ránkmaradt aranyszabály, hogy az etikás
orvos betegétől pénzt nem fogadhat el, csak libát.
3. Hétköznapi
etika
Harmadév végén az Apáthy Kollégium lakói sivár életük felderítésére azt a játékot
találták ki, hogy az emeletről vízzel töltött gumikesztyűket dobáltak az udvaron
napozókra. A porta éber őre megdöbbenve lelte meg a bűnjeleket:
— Bizonyára kufárkodás folyik a testi szerelemmel — gondolta.
A gondolatot szó, majd tett követte, és összeült a Kollégiumok Magas Vezetősége,
hogy döntsön. Mivel az ifjúság erkölcse többet ér, mint a kollégium díszcserjéi,
kivágatták a bokrokat. (Csak az nem megy máig sem a fejükbe, miért voltak a talált
tárgyak öt ágúakj)
Tanulság: Ez a történet ugyan nem mese, de állati.
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KÖZMŰVELŐDÉSNEK
Büszkén áll ez a felirat Medicinia múzeumának homlokzatán. És joggal! Bogár
gyűjteményében gombostűhegyre szúrkálva az alábbi zümm-zümmöket találtam:
„ A z 5000 m mélyen levő halaknak 5000 m higanyoszlop nyomását kell elviselniök."
(Mérte Szemere György.)
„Azzal jön a beteg az orvoshoz, hogy úgy fáj a térde, hogy rá se tud állni."
(Ész-lelő Szabó Mihály.)
„Sápkór, chlorosis, morbus alba virginea, a fehér szüzek betegsége. Ma már egyre
kevésbé találkozunk velük."
(Tényi Mária.)
„A női emlő évezredek óta az emberi érdeklődés középpontjában áll."
(Az ember Baradnay Gyula.)
„ A z orvos minden reggel egy kiflit ebédelt, mert többre nem futotta."
(Sipos Károlytól.)

.,,Amikor a célban a babért a fejire húzták, már a fenekire is ült."
(Mustárdy László.)

„Antireactio."
(Nyelvújító Héderné.)
„Ezt a dezinficienst fudrojáns módon használják a fogászatban húgycsőöblítésre."
(Öblítette Kováts Tibor.)
„Altatót adhatunk egy öreg embernek, ha kettőkor hajnalban felébred és nem tud
mit csinálni."
(Minker Emil.)
„ É s megmérjük 4 óra múlva a vizelet elfogyasztása után."
<Fogyasztotta Gecse Árpád.)
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A Televízió közkedvelt műsora, a „Ki mit Tud?" Medicinia életében is döntő szerepet játszott. Néhány vizsga történetével vagyok még adós. Lássuk csak:

Miért édes a kenyérhéj? Mi a szappangyártás végterméke? Mikor nyáladzik
jobban a ló, télen vagy nyáron? — peregtek a kérdések Antalfi tanársegéd úr szájából. — Miért nem mozog a békaspermium mikroszkóp alatt vizes készítményben? Miért fekete a békapete tavasszal és miért sárga nyáron? (Gólya létünkre sem
tudtuk.)
Az általános biológia körébe tartozó kérdések közül a pálmát a Vékony Bélához
intézett kérdés vitte el, mely így hangzott:
„Miért fekszik a hindu hanyatt, ha késik a monszun?"
Lombai az élettan szigorlaton immár fél órája magyarázta a hányás mechanizmusát.
Obál professzor úrnak azonban súlyos kétségei támadhattak, mert két köhintés
között a vízvezeték sárgaréz csapját megfogva, halk érdeklődéssel megkérdezte:
— Mondja, hányt már maga az életben?
A szövettan kollokvium kellemes meglepetéseket tartogatott Poberai tanársegédnőnek Bereczky Zoli személyében.
— Reccs! — mondta Zoli előre megfontolt szándékkal darabokra tört metszete.
— Tudja a metszetét? — csattant fel a vizsgáztató!
— Ne-ne-nem. — hebegte Cefre.
A párbeszéd villámgyorsasággal pergett tovább:
— Hová tartozik a bél?
— Az u-u-urogenitális apparátushoz.
— Mi jellemző rá?
— A . . . a vér! •
— Hát hogy mondhat ilyen szamárságokat a bélről?
— Ö-ö-összetévesztettem a prostatával.
— Kívánok én magának egy ilyen prostatát!
Tájanatómián Orosz Balázs a regio cubiti medialisnak ugrott neki ezzel a rutinosan pergő mondattal:
— A tájékot bőr fedi, és egy kis izom húzódik srégen 120°-ban belülről kifelé. —
Kozma adjunktus nőnek gyanússá vált ez a magabiztos kezdés, megkockáztatta
hát:
— És mondja, hogy hívják ezt az izmot?
— Musculus tensor veli palatini.
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— Azonnal tűnjön el a szemem elől!
Adjunktus nő! — esengett Balázs —. most jut eszembe, hogy ez az izom nem
120°-ban, hanem 110°-ban húzódik kifelé!
<És csodálkozott, hogy neki is kifelé kellett húzódnia.)

Nem marad el Nárai Gyuri sem, aki nem tudott koncentrálni az anatómiára (elég
vizeletet), mert nem tudta eldönteni, hogy ureterei közül melyiket használja. így
történhetett, hogy szégyenszemre a női gátról semmi sem jutott elméletileg az eszébe,
és kétségbeesetten bökdöste Zoltán Évit, írná le neki ezt a kényes tájékot. Éva műsoron kívül lekaparta a teljes szöveget, melyet Gyuri fennhangon olvasni kezdett:
— A női gátat két részre osztjuk, úgymint pars urogenitalis és par. . . . pars nasalis!
Nevet Pista bácsi, de nagyon:
— Mi az?! Te oda az orrodat dugod?
Pál Marikának a különböző társadalmi szervezeteket kellett Héderné fülébe gyónnia.
Felsorolta hát gyorsan a FÉKOSZ helyett a RÉDOSZT is, ami magyarul annyit
tesz, hogy Részeges Disznók Országos Szövetsége. A nyelvbotlásból majdnem harag
lett.
Ormos professzor úr a szigorlaton gyakran megkövetelte azt, hogy az előadásain
hallottakat szinte szórul-szóra reprodukáljuk. így történhetett, hogy szegény sorstársunk a rheumás lázat húzván semmiképp sem tudta feleletét jól elkezdeni. Hiába
próbálta az aetiologiát, a makroszkópos vagy mikroszkópos képet említeni, a profeszszor úr csak ingatta a fejét, hogy nem jó. Végül maga a vizsgáztató oldotta meg a
kérdést:
Hát nem jegyezte fel azt, hogy a rheumás láz megnyalja az ízületeket és megharapja a szívet?
— Azt hittem, ezt csak viccből tetszik mondani — hangzott a közvetlen válasz.
Fosztó Dénes, mielőtt még szemléletes légoltalmi előadásait megkezdte volna a
serdültebb ifjúság okulására, a sors szeszélye folytán Bara docens úr kezébe került
gyakorlati szigorlaton. Minden muzikalitását sutba dobva, hegedülés helyett hatalmas ollócsattogással kezdte a bélkacsokat kiszabni. Az angyali türelmű tanár úr
nehezen, de legyűrte indulatait, majd megszólalt:
— Kollega, hol vágja fel a belet?
— A lefolyóban.
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Weisz Kati mikrobiológiai tételét hasonló eredetiséggel indította. így: — Már a
fáraók is ismerték a Salvarsant
Ivánovics professzor vérvörösen közbevágott:
— Ha ezt kihagyják az évkönyvből, megbuktatom!
(Kati átment. Én nem hagytam ki.)
Nekem jutott az a megtisztelő és szomorú feladat, hogy az összes eddigi évkönyvek
hősének, Pajtók Lacinak utolsó gyógyszertani kalandját elmeséljem.
— Mi a strychnin? — kérdezte Thuránszky tanár úr.
— H á á á . . . mérög! — bökte ki Pajtók.
— És mit csinál a strychnin mérgezett, ha becsapják az ajtót?
— Mögijed.
Zlehovszky Nelly szervezéstan szigorlatán osztatlan sikert aratott az intézet d o l gozói körében azzal, hogy balassagyarmati. Az intézet ugyanis fáradságos munkával dolgozta fel Balassagyarmat egészségügyi statisztikáját és fiókban, skatulyában,
dossziékban ott lapul náluk a város valamennyi lakosa. Mikor a sikeres szigorlat
után Szentessy tanársegéd úr is értesült Nelly lakhelyéről, nagy ovációkkal a belsőbb
szobákba invitálta, majd kisvártatva megjelentek, és Szentessy első kijelentésére
förgeteges röhögés tört ki. Azóta is közszájon forog, hogy a tanársegéd úr megmutatta Nellynek a zacskóját. (Az évkönyvszerkesztők közül az egyik collabált és a
fellocsolás után némiképp megnyugodott, amikor eszébe jutott a tanársegéd úr egy,
az órán elhangzott hasonlata: „Ez olyan, mint a szerelem, mindenki beszél róla,
de senki sem ismeri.")
Be kell vallanom, magam is szigorlatoztam egyszer — tévedésből. Ismét csak kíváncsiságomat okolhatom a történtekért, hiszen nem lett volna szabad belépnem az
ajtón, melyre egy kis tábla volt kifüggesztve: „Egészségügyi Szervezés." De beléptem. S már hangzott is a kérdés! Mit, hangzott? Trombitált!! Mit, trombitált? Lelkesített, lesújtott és velőmig hatolt!!!
— Miként tüzeljük fel az elmaradott népréteget, hogy magát alávesse a tetanus.
elleni himlőoltásnak?
Homlokom gyöngyözött. Átsuhant bennem a sejtés, nekem erről fogalmam sincs.
— Kollegám! — zendült az érc torok —, maga talán nem is olvasta a Zalányi
Könyvet?
Minden erőmet össze kellett szednem:
— Jaj, dehogynem! — s már idéztem is — „Régi dicsőségünk, hol késel az éji homályban. . . "
— Hát ez meg micsoda? — szakított félbe a hanggenerátor.
— Ez kérem szépen a Zalányi könyv eleje, a Zalányi Futása, a neves egészségügyi
szervező, Vörösmarty Mihály tollából!
— Ki innen! — érte el vizsgáztatóm hangja a zajküszöb felső határát, — de várjon csak! Előbb még megtanítom arra, mit kellett volna válaszolnia! Ha oltani
akarunk az elmaradott néprétegben, vagy a nőkkel beszélgessünk el egyénileg, vagy
a cigány vajdát nyerjük meg, ő majd ráveszi néprétegét! —
A kérdés azonban belém szorult, (hogy míg a nőket, akikkel egyénileg elbeszélgettem,
nyilván férfiúi becsületbeli kötelességem beoltani, de vájjon be kell-e oltanom a
vajdát is?), mert a vizsgáztató torkából jövő légnyomás kirepített a szobából:
— Maga nem tud szervezni! Személyemben garantálom, hogy magából soha sem
lesz orvos!
Milyen szerencse, hogy orvosi diplomámat már 1660-ban, Leydenben megszereztem
és
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című könyvemet nyugodtan írhatom alá így:

Dr. Lemuell Gulliver.

Annus János, Bajnóczky István, Hencz Péter, Kalocsai Attila, Lombay Béla,
Páger Lajos, Rednik András, Schwarz János, Semperger József, Sóti László.
Szalay László, Tajti László, Undi János és Vígh József
nevében

Swifttől bocsánatot kérnek
JULESZ JÁNOS
és
SZEPESVÁRI ELEMÉR

Ez a könyv a medikus élet fonákságairól szól. Végére érve azonban egyre világosabban látjuk, hogy életünk legszebb öt évét búcsúztatjuk benne.
Szép volt a diákos vidámság, a kollégiumok zsivaja, a vizsgák előtti szorongás,
az egymást segítő jóakarat, de még az apróbb civódások is.
Hálásak vagyunk a megszerzett tudásért és a sok élményért oktatóinknak, az egész
egyetemnek és egymásnak is Annustól Zsolnaiig.
Ha évtizedek múltán kezedbe kerül ez a könyv, segítsen hozzá, hogy meghatódott
mosollyal emlékezz vissza az elrepült ifjúságra!

„Azt, aki engem az orvosi tudományra tanított, mindenkor atyámnak fogom tekinteni...
A betegeknek meggyőződésem és tudásom szerint azt fogom rendelni, ami javukra válik, és
meg fogom őket óvni minden káros és helytelen
dologtól. . . Tisztának és szentnek akarom megőrizni életemet, úgy, mint művészetemet."
(Hippokrates)
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