RÉVKÖNYV

1974—79

AZ
ÖTÖDÉVES
ORVOSTANHALLGATÓK
ÉVKÖNYVE

SZEGED

írták és
szerkesztették:

SZTE Egyetemi Könyvtár

HAJDÚ JÁNOS
KOMÁROMI ZOLTÁN
KOVÁCS FERENC
SZUHAI ZSOLT
TARJÁN TIBOR

J000836422

Rajz:
HAJDÚ JÁNOS

Képszerkesztő:
GULYÁS J U D I T

Lektorálták:
DR. BAJNÓCZKY ISTVÁN
DR. DÓSA GÁBOR
DR. FAZEKAS ANDRÁS
DR. OLASZ TIBOR

B

v

85293

proVOCATIO
Kérünk, ne a kritikus szemével olvasd könyvünket! Sőt! Ne is tekintsd ezt a
Valamit könyvnek, a szó irodalmi értelmében! Ne keress benne magasabbrendű
összefüggéseket, már csak azért sem, mert nincsenek benne!
Hogy minek is tekintsd akkor?
Aminek akarod. A lényeg az, hogy jól szórakozz, akár szerepelsz benne, akár nem.
Ha szerepelsz — úgy gondoljuk — már csupán ez a tény is kiválóvá teszi ezt
az „alkotást", s ha majd 10 év múlva előveszed, eszedbejut, hogy milyen egyetemista
is voltál, és emlékezetedbe idézi volt oktatóidat, volt barátaidat, csoport- és évfolyamtársaidat, és — uram bocsá' — egyszer volt, legnagyobb szerelmeidet is. Eszedbe jut
Szeged, ahol életednek talán legszebb éveit töltötted.
Ha nem szerepelsz benne, úgy tudnod kell, hogy az egyetemi élet nemcsak az,
amit majd e lapokon olvasol. Hiszen miről is nyilatkozik mindenki szívesen? Semmiesetre sem a balsikereiről. Olvasd hát úgy, mint diákéletünk napfényes oldalát;
a talán kissé megszépített valóságot.
Megszépítettük kissé, de ha az időnek joga van ehhez, akkor nekünk miért ne
lenne?
AZ ÍRÓK ÉS SZERKESZTŐK

„— Szamarak vagytok mindahányan! —
szólt a bölcs Almanach hosszú szakállát
simogatva — de csakis Allah akaratából,
ez tehát rendben van. Jól figyeljetek, most
elmagyarázom, hogy mitől gyógyulnak a
betegek, s mitől nem.
Még a fekete szemű Zulejka is megállt az
asztaluk mellett, hogy hallgassa a bölcs
Almanach szavát, és mindnyájan csupa fül
voltak, az agg férfiú pedig fölemelte ujját
és ennyit mondott:
— H o . . . — ekkor szívinfarktust kapott,
és lefordult a székről holtan.
— Insallah — szólt társaihoz a jámbor
Husszein szomorúan.
— Úgy látszik, sohasem fogjuk megtudni,
mitől gyógyulnak a betegek, s mitől nem."
BENEDEK

I. RÉSZ

EMLÉKKÖNYV

ÚTRAVALÓUL ÍRTÁK:
AZ OKTATÁSI

INTÉZETEK

ISTVÁN

D R . PETRI

GÁBOR

egyetemi tanár

D R . CSERHÁTI

oktatási

ISTVÁN

rektorhelyettes

DR.

D R . G U B A FERENC

FÖLDES VILMOS

egyetemi tanár, dékán
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D R . SZILÁRD

tudományos rektorhelyettes

D R . TÉNYI

klinikai

MÁRIA

egyetemi tanár,
dékánhelyettes

JÁNOS

rektorhelyettes

ANATÓMIA

0

D R . CSILLIK. B E R T A L A N

DR.

egyetemi tanár

SÁVAY

GYULA

egyetemi tanár

Minden az anatómiára vezetó'dik vissza, ez az a tárgy, ahol a hallgató eló'ször találkozik az egész emberi testtel. Ez az alapja, hogy az élettan és biokémia egy jó keretben tudja az egészséges emberi test folyamatait tárgyalni, és ez az alapja a kóros folyamatok tárgyalásának is.
Az orvos
valahogy sajátos, különleges helyzetben van — különleges helyzetbe kerül az élet és halál mezsgyéjén harcolva a betegség ellen.
Az orvosi hivatás többet jelent mint bármely más, joggal hivatásnak nevezett,
foglalkozás. Ez azt jelenti, hogy azonosulni kell a beteg ember somaticus-psyches állapotával, látni kell kiutakat reménytelen helyzetekben is.
Az orvosnak föl kell készülnie — sok olyan, más foglalkozásban nem szereplő' — nehézségre, amelyekkel hivatása gyakorlása közben találkozik.
Igazán jó orvos csak az lehet, aki az emberiség egészét magában tudja összpontosítani; ez szinte a megvalósíthatatlanságig nehéz feladat. Az orvosnak tudnia kell
értelmes partnernek lenni bármilyen emberrel is kerül kapcsolatba.
Azzal az idézettel indítottam, és indítom, minden előadásomat az elsősöknél;
amivel most Tőletek is búcsúzom:
„Medicinae fundamentum ancillaque anatómia"

DR.

POBERAI

adjunktus

MÁRIA

DR.

T Ó T H LAJOS

adjunktus

DR.

GAJÓ

MÁRIA

adjunktus

ORVOSVEGYTAN

DR.

KOVÁCS

KÁLMÁN

egyetemi tanár

DR.

KRÁMLI

ANDRÁS

egyetemi tanár

Útravalóul ne várjatok Tőlem bölcsességeket, csupán néhány tapasztalatból
eredő jó tanácsot adhatok. Az ember életének van két — számomra fontos
princípiuma. Az egyik: a munka. Ez megóv minket a legszörnyűbb emberi betegségtől az
unalomtól. A másik: a szegénység, a tisztes szegénység, amely megkímél minket a
szorongástól. Ez a két cél kell, hogy vezéreljen benneteket is, és az a törekvés, hogy
jó orvosok legyetek.
Orvosnak lenni ez az egyik legnagyobb dolog a világon. Emlékszem még kisgyermek koromban Édesapám mutatott nekem egy fiatal férfit, a férfin turista bakancs és hátizsák volt. Egy hegyi falu körorvosi teendőit látta el, telve energiával, tenni
akarással, naponta kilométereket buszozva vagy gyalogolva. — Látod — ő AZ ORVOS! — mondta akkor Édesapám és akkor ez a fiatalember bennem valóságos jelképpé vált.
Kívánom, hogy ti is megtaláljátok az életben hivatásotok szépségét és akkor biztosan lesz értelme életeteknek, munkátoknak.

D R . STUR

JUDIT

adjunktus
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DR.

PETTKÓ

EMMA

adjunktus

BIOFIZIKA

D R . SZALAY

DR.

LÁSZLÓ

ZÖLLEI

MIHÁLY

adjunktus

egyetemi tanár

Orvos, fizika, fizikus
A gyógyításhoz egykor: se orvos, se fizika nem volt, ma: orvos és fizika, holnap:
orvos és fizikus kell.
1. I.e. 1979-ben: (egyszerű gépek kora). Trepanáció. Varázsló: Kérem a baltát!
Segéd: (Másfél kilós baltát nyújt. Altatnak.) Varázsló: Nagy éket! Kisbaltát! (Megkapja. Supp! Supp! Supp!) Közepes éket! Kis éket! Kő éket! . . . fenéket . . . Fa
ékel! (Supp! Supp!) Hoppsz! Vihetik, elkészült. (Kikészült).
2. 1979-ben (gépek kora). Diagnózis. Orvos (a Beteghez): Kérem a leleteket! Beteg (nyomorultul néz ki, hatalmas bőröndből szedeget): Tessék! EEG-, EMG-, ERG-,
EKG-leletek . . . (Orvos sorra nézi az anyagokat. Beteg fáradtan liheg, enyhe tremor) . . . szcintigram, okulogram, renogram, echogram, tomogram (Beteg delirizál:
monogram, dekagram, nomogram, diagram . . . magához tér) . . . NMR-, ESR-,
ENDOR-, ESCA-adatok . . . Beteg (dispnoés): h á . . . három h é . . . hétig h u . . .
húzódott . . . (kollabál). Orvos: Kivihetik. (Beteg nem várja meg, magától exitál.)
3. 2979-ben (az űr kora) Diagnózis. Orvos (a Fizikushoz): Az alfa-Girtep és a
beta-Fabug között 15 fényévnyire innen a SZOTE-űrhajón egy 150 MHz-es gyomornedv pH-mérő passzív rádiószondát nyelt, amelyet a gyomortájra erősített rezgőkör
táplált. Az adások félórán belül megszűntek. Mi lehet a beteggel? Fizikus: Biometrikusunk szerint a rezgőkör nem mozdult el. Biotmetrikus: Kibernetikusunk szerint
csak a szonda mozdulthatott el. Orvos (a fejéhez kap): Akkor hasmenés!

BIOLÓGIA

DR.

KISZELY

GYÖRGY

egyetemi tanár

DR.MOLNÁR

JÁNOS

egyetemi tanár

D R . SZEMERE

GYÖRGY

egyetemi tanár

Az orvostanhallgatók képzésében két cél vezérelt. Az egyik, hogy a medicusok,
a majdani orvosok megtanulják az élet szeretetét, ehhez tudniuk kell azt: hogyan
alakult ki az élet, mik a jellegzetességei, sőt ezzel szorosan összekapcsolódva mindazoknak a betegségeknek és bajoknak az ismeretét, amelyek az életet veszélyeztetik.
A másik fontos dolog az ember szeretete. Az embernek úgyis mint a világ legmagasabb rendű lényének ismernie kell kialakulásának folyamatát és azt a világot amelyben
él, de ismernie kell mindazokat a fontosabb eredményeket is amelyeket az emberiség
fennállása alatt megalkotott. Az ember nem lehet „kulturbivaly"; kell, hogy érdekelje
minden ami emberi, különösen vonatkozik ez az orvosokra, orvostanhallgatókra.
Egy orvos csak akkor tudja munkáját maradéktalanul ellátni, ha művelt, olvasott.
Megpróbáltam a biológia keretén belül ilyen szemléletet átadni Nektek.
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BIOKÉMIA

D R . G U B A FERENC

egyetemi tanár

DR.

MAZAREAN

HORTENZIA

adjunktus

DR.

KOVÁCS

ENDRE

adjunktus

Hulla és szike. Ez foglalkoztatja a sokszor csodával határos módon felvett
•orvostanhallgatókat pályakezdésüknél. Ezzel szemben az első órákon fizikát, kémiát,
biokémiát stb. hallgatnak igaz, hogy félrevezetésként orvosi jelzővel ellátva. Ez még
nem a legnagyobb baj. A tragédia ott kezdődik, hogy az előadók meg is akarják
szerettetni tárgyukat, ha másként nem megy akkor a macska-mustár módszer
mintájára.
Magam sem vagyok kivétel. A jelenlegi ötödévesek hajdani biokémia előadását
igyekeztem jó hasonlatokkal érdekesebbé és érthetőbbé tenni. így pl. az enzimek
•tárgyalásánál az aktív szerkezetet életközeiben fellelhető női mellhez hasonlítottam.
Az enzimekben megtalálható aktív centrum ott is fellelhető, de ugyanúgy mint az
enzimnél kedvező vagy kedvezőtlen térszerkezetet, formát egy más anyag (a melltartó) határozhatja meg, amit alloszterikus hatásnak nevezünk. Ez érthető volt,
különösen a fiúknak. Mégis K. Nagy István a szigorlaton elsősorban a hasonlatot
megjegyezve azt bizonygatta, hogy a mell formáját a. kéz határozza meg. (Az alloszterikus hatásra már nem emlékezett.) Mindig a s e x . . . Egy ezzel kapcsolatosan
útravalóul tanáccsal szolgálhatok: Ne a kéz irányítsa az észt, hanem az ész irányítsa
a kezet. Higgyék el sok problémától mentesülhetnek így.
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ÉLETTAN

D R . OBÁL FERENC

D R . JANCSÓ

egyetemi tanár

ARANKA

egyetemi tanár

Emlékeim között kutatva egy-egy név, arc beugrik, főleg azok közül, akik még
szeptemberben is itt topogtak a folyosón vizsgára várva. De elmondhatom: kirívó,
negatív emlékeim nincsenek az évfolyamról. Ők is annak a tévhitnek köszönhetik
a fölös izgalmakat, hogy egy tárgyat rohammunkával igyekeznek elsajátítani. Oktatásunk célja, beláttatni azt, hogy alapos, maradandó tudást csak a rendszeres, mindennapos felkészüléssel lehet elérni. Ilyen módszerrel nem maradhatnak ki fejezetek,
így a szerencse, mint vizsga-faktor elveszti jelentőségét.
Szeretnénk elérni, hogy az élettan biztos alapot adjon a klinikai tárgyak tanulásához. Ennek fontos eszköze az ésszerű integráció, amikor igyekszünk elkerülni
az egymást fedő információk ismétlését és az egyes intézetek nézőpontjait egységes
képbefoglalni. Ennek érdekében figyelemmel kísérjük a klinikai tárgyak tankönyveit is..
Hogy kinek mennyire lesz szüksége az itt tanultakra, azt meghatározza az is,
hogy milyen szakterületen fog dolgozni. Mégis gondoljatok a régi nagy klinikusok
mondására: „Minden nap egy kis physiológiát!", hiszen akár az egészség védelme,
akár a gyógyítás terén fogtok dolgozni, ez biztos alapot adhat nektek hivatásotok
gyakorlásában.

DR. SUCH GYÖRGY

adjunktus
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D R . ZOLTÁN Ö R S TAMÁS

adjunktus

MIKROBIOLÓGIA

DR.

BFT.ÁDI

ILONA

egyetemi tanár

DR.

F Ö L D E S JÓZSEF

egyetemi tanár

DR.

MOLNÁR

JÓZSEF

docens

Kívánom, hogy munkájukban mindig örömüket leljék. A munka szeretete segíti
Önöket abban, hogy a nehézségeken túljussanak és életük célját megtalálják. Ha a
későbbiekben a mikrobiológiával kapcsolatos problémájuk adódik, az Intézet bármikor szívesen segítségükre lesz.
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KÓRBONCTAN

D R . ORMOS JENŐ

egyetemi tanár

DR.

BARA DÉNES

egyetemi tanár

D R . TÓSZEGI

ANNA

adjunktus

Emlékeim rólatok még meglehetó'sen frissek. Sajnos nemcsak kedvezőek. Az volt
az érzésem, hogy nem vettétek a tárgyat elég komolyan, s ami még rosszabb, nem
keltette fel az érdekló'déseteket. Ahelyett, hogy a demonstrációkon tolakodtatok
volna a szervek körül, többnyire rábeszéléssel vagy erőszakkal kellett, hogy agyakorlatvezető odarendeljen benneteket. A vizsgákra, jól-rosszul, mindenki felkészült
többnyire rohammunkával. Maradandó tudást viszont csak a rendszeres évközi
munka nyújthat. A kórbonctani gyakorlatokon, demonstrációkon egymást érik az
izgalmas kórformák, amelyek a józan ész szerint fel kellett volna, hogy keltsék azok
érdeklődését, akik az orvosi hivatást választották életük céljának. Az érdektelenség
legmegrázóbb bizonyítékát akkor szereztem, amikor a tanszéki TDK alakuló megbeszélésen Bara professzor kérdésére senkinek sem volt egyetlen önálló elgondolása,
ötlete sem az itteni munkára vonatkozóan. Érthetetlen, hogy a kórbonctanon sem
az előadások, sem a sokrétű gyakorlat, de még a könyv tanulmányozása sem ébresztett gondolatokat. Németh László megállapítása nemcsak az olvasmányokra, más
élményekre is vonatkozik: „Könyveket nem lehet büntetlenül olvasni; amibe az
ember a betűn át belekóstolt, meg akarja ízlelni a valóságban is. Akinek az élete
nem nyújtózik ki többé olvasmányai után, az vagy a könyvről mondott le, vagy az
életéről."
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GYÓGYSZERTAN

D R . SZEKERES LÁSZLÓ

egyetemi tanár

DR.

PAPP

GYULA

egyetemi tanár

DR.

KOLTAI

MÁTYÁS

docens

Hadijelentés a ,, Receptura frontról"
Színehely: Az Élettani tanterem lövészárkai
Időpont: 1977 kora nyári délután
Hőmérséklet: 37°C
A Gyógyszertani Intézet mííhold-felderítői jelentik: a harmadéves hallgatók új típusú, „háromszor
ismételhető" automata puskákat kívánnak bevetni a
receptura csatában. A hallgatók 14 óra 0 perckor bátor
rohammal beveszik a tanterem padjait és egy-egy szem
Seduxent. A felső sorokban körkörös védelemre rendezkednek be. Felszerelésük valóban korszerű, szárnyas, távirányítású, harmonika-szerűén összehajtogaD R . TAKÁTS ISTVÁN
tott és miniatűr fegyverekkel is rendelkeznek. Megjeadjunktus
lennek az ellenség fehér köpenyes egységei. A vártnál
nagyobb számban érkeznek. Első támadásukkal a
harmadévesek zárt egységeit a hadszíntér egymástól távol eső részeire szórják szét.
Ez még nem lenne baj, mert a harcosok között az összeköttetés kitűnő. A fehér
köpenyesek nagy horderejű, több komponensből álló „magisztrális" fegyverei nem
érik váratlanul a hallgatókat. A támadás első hullámát sikeresen hárítják. Elszigetelt
állásaikban remekül tartják magukat. A fehér köpenyesek ártatlan tekintetű, orvosnőknek álcázott ügynökei sem tudják a harmadévesek titkos fegyvereit felfedni.
A miniatürizált puskák tűzereje mindent felülmúl. A Gyógyszertan csapatai „decoctummal" kísérelnek támadást. A hallgatók ezt is könnyedén hárítják. Az „összetett
por kombináció dividált formában" sem okoz fejfájást. A fehér köpepenyesek bekerítő hadműveletét most maga a bajszos generális irányítja. Mozgékony csapataik
a hallgatók védőállásait veszélyesen megközelítik. A titkos fegyverek azonnal eltűnnek. Egy merész arab harcos túl sokat kockáztat. Automata ismétlő fegyverét nem
álcázza jól és az ellenség csapdájába kerül. Társai azonban vitézük helytállnak.
Alig egy órás harc után, kivédve a tablettákkal és pilulákkal intézett bombatámadásokat, retard hatású injekcióikkal szilárdan védik állásaikat. A fehér köpenyesek
a zsákmányolt fegyverekkel visszavonulásra kényszerülnek.
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KÓRÉLETTAN

D R . TELEGDY

DR. LÁZÁR

GYULA

GYÖRGY

egyetemi tanár

egyetemi tanár

Ismét búcsúzik tőlünk egy évfolyam, ismét lezárult egy ötéves periódus, nem
hosszú egy ember életében, de ahhoz igencsak elegendő, hogy a sok-sok benyomás,
formáló erő, egyéniséggé, felnőtté gyúrja a jövő orvosait. Bízunk abban, hogy a majdani igazi orvosi szemlélet születésénél mi is bábáskodtunk, és őszinte erőfeszítéseink
eredményeit majd a gyakorlat is igazolni fogja.
Az igaz, hogy ezen az évfolyamon többen „jeles"-kedtek, s sokan vissza-vissza
térnek az intézetbe. Tudjuk nem a Kórélettan ellenállhatalan és mindent felülmúló
bűvköre miatt, hanem kénytelenek voltak ifjú kollégáink olykor többször is tanulmányozni e tárgy rejtelmeit, nehogy összetévesszék a bigeminiát a bigámiával, avagy
megmaradjanak abban a tévhitben, hogy az uraemia pathomechanizmusában a ulcus
és a gastritis döntő jelentőségű, nem beszélve az „obstipatiós" emphysaema meghökkentő veszélyeiről. Komolyra fordítva a szót, sok kedves, értelmes, érdeklődő
leendő kollégát is megismertünk, akik nemcsak gondolkodó szellemi partnernek
hanem szinte „barátaink" is voltak.
Búcsúzunk mi is Tőletek azzal a gondolatta, hogy nemcsak megértitek — ki
hamarabb, ki később —, hanem aszerint is éltek, dolgoztok, hogy ezen a pályán
a vállalt feladatot igazán csak emberszeretettel, humanizmussal összefonódott szakmai tudással lehet teljesíteni. Kívánunk ehhez Nektek erőt, egészséget, kitartást és
mindezeken kívül sok szerencsét is.

D R . GECSE

docens
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ÁRPÁD

D R . OTTLECZ

adjunktus

ANNA

D R . VERMES ISTVÁN

adjunktus

EGÉSZSÉGÜGYI SZERVEZÉSTANI INTÉZET

D R . ZALÁNYI

SÁMUEL

egyetemi tanár

DR.

BAKACSI

adjunktus

GYULA

D R . CSAJTAI

MIKLÓS

adjunktus

A Társadalomorvostan hivatalos tankönyvei nehezen beszerezhetők, így a medikusok előszeretettel tanulnak a gyógyszerészek, vagy a fogorvosok számára írt jegyzeteinkből.
A fogorvosoknak írt jegyzetünkben „A magyar egészségügy története" című
részben a jegyzetkiadónál az átgépelés során az eredeti szöveg: „bizánci szerzők
írásaiból tudjuk, hogy a magyarság t i s z t a s á g s z e r e t ő nép v o l t . . . " , a „tisztaságszerető" kifejezés t á r s a s á g s z e r e t ő v é alakult.
A szigorlatok során, mivel a medikus általában nem gondolkozva, hanem
„magolva" tanul, miután már vagy a harmadik—negyedik hallgatótól hallottam így
vissza ezt a mondatot, megkérdeztem az egyik hallgatót, hogy mivel tudja bizonyítani
ezt az állítását, hogy az Ősmagyarok t á r s a s á g s z e r e t ő e k voltak. A hallgató egy
pár pillanatnyi hallgatás után kifejtette, hogy Hunor és Magyar már azért raboltak
a meotiszi mocsarak között szép lányokat, mert unták már, hogy csak egy feleségük legyen. A nyugati kalandozások is azt bizonyítják, hogy új társaságra vágytak,
de írásos emlék is van arról — mondta a hallgató, — hogy a szentgáleni kolostorban talált baráttal is milyen jól elszórakoztak őseink, tehát ez is bizonyítja, hogy
a honfoglaló magyarok t á r s a s á g s z e r e t ő nép volt.
Az előzőek is bizonyítják, hogy ha nem is nagyon gondolkozva tanuló, de igen
ötletes volt ez az évfolyam.

2
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I. SZ. SEBÉSZETI KLINIKA

D R . PETRI

GÁBOR

egyetemi tanár

DR.

KULKA

FRIGYES

egyetemi tanár

DR.

IMRE J Ó Z S E F

egyetemi tanár

Azt nem tudom megítélni, hogy mit tudtunk megtanítani. Azt, hogy mit nem,
arról van elképzelésem. Egy fontos objektív feltétele van ugyanis a „tanítás—tanulás" kapcsolatrendszernek: a jelenlét. S miután az évfolyam kétharmada nem
„tisztelt meg" bennünket az előadások nagyrészén, és a gyakorlatok során inkább
csak fizikai jelenlétre szorítkozott tisztelet a kevés számú kivételnek, — attól félek
s o k a pótolnivaló,hogy a felelősségteljes hivatás gyakorlását megkezdhessék. A mi
szakmánk amúgyis olyan, hogy „holtig" kell tanulni — de nem a beteg holtáig —,
állandó önképzéssel, az ismeretek több forrásból való merítésével kötelező tudásunkat továbbfejleszteni.
Tudom, hogy a prédikáció nem a leghatásosabb nevelési érték, a személyes
példamutatás és ráhatás nagyobb jelentőségű, de ehhez, az előbb is hangoztatott
jelenlét is szükséges, ennek hiányában, remélem nem utoljára ehelyütt néhány jó
tanács:
Nem biztos, hogy a magasabb életszínvonal egyben nagyobb boldogságot is
jelent, fontosabb az életmód helyes megválasztása
Önző és agresszív magatartás helyett közösségi érzést, együttműködésre kész
társadalmi és egyéni felelősségre kész magatartást ajánlok.
Vivere aliis non sibi — ez az orvosi pálya jellemzője, tehát tevékenységüket
jellemezze a szocialista humanizmus az áldozatvállalás, a jó értelemben vett etika
normáin alapuló következetes magatartás, hivatásszeretet és tudat.
Értelmes mával szolgálják az értelmes holnapot, és ne felejtsék Szent-Györgyi
Albert intelmét: „A fej a gondolkodásra meg a cselekvésre v a l ó . . . "
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DR.

KOVÁCS

GÁBOR

DR.

egyetemi tanár

GÁL

GYÖRGY

egyetemi tanár

DR.

FELKAI

BÉLA

egyetemi tanár

Vizsgaidőszakban egy baráti család negyedéves hallgatója, közös társaságban
lévén kissé feloldódva azt mondja nekem:
„Olyan lelkiismeretfurdalásom van, hogy urológiából nem tanulok a vizsgára,
pedig szívesen jártam az órákra, ne vegye rossznéven."
Nem vettem, mert legalább előadásokat hallgatott. Azután megkérdeztem, hogy
a többiek is hasonlóképpen vannak?
„Kevés kivétellel úgy hiszem igen."
„És miért?"
„Hát úgyis túl vagyunk terhelve, ahol lehet, ott lazítunk."
„Az urológiából miért lehet?" — faggattam tovább.
„Egyszerűen azért, mert nincs vizsga."
„Vizsga? Hát a tesztkérdések?"
„Arra nem kell készülni" — folytatta. „15—20 urológiai kérdésből tanulás nélkül
is el lehet legalább nyolcat találni, azután egy kis általános orvosi műveltséggel még
hármat—négyet, s akkor már egész jó."
Elgondolkoztam, s eszembe jutott, hogy a múlt évben az urológiai ambulancia
betegforgalma 12 553 volt.
(Kis szakma, kis vizsga?)
1979. február 8.

DR.

TANOS

docens

BÉLA

DR.

NÉMETH

ANDRÁS

docens
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DR.

BARADNAY

docens

GYULA

DR.

BOROS

MIHÁLY

docens

Számomra nem is olyan egyszerű a távozó V. évfolyam évkönyvébe írni, amikor
nem is tesznek fel kérdéseket. Azért talán egy-két gondolatról mégis mondanék egyet
és mást.
Az egyik az, hogy búcsút veszünk egy évfolyamtól és lényegében, ill. tulajdonképen alig ismerjük tagjait. No persze hivatalosan igen, de egyébként??
Ennek oka, én legalábbis úgy érzem, hogy hiányzik az a személyes kapcsolat,
amely pedig tanítvány és oktató között elengedhetetlen. Ez pedig csak javára volna
az eredményesebb oktatásnak is. Sajnos ez már hosszú évek óta így van, a személytelenné vált oktatás, a személytelenné vált vizsgáztatások csaknem megszüntették ezt
a valamikor élő kapcsolatot. Hogy milyen is volt mégis ez az évfolyam? Azt hiszem
semmiképp sem volt rosszabb elődeinél, sőt— és ez kissé személyes tapasztalat — talán kissé kedvezőbb a kép, mert mintha több érdeklődést, nagyobb szorgalmat fedeztem volna fel, mint néhány utóbbi előző évfolyamnál.
Ismétlem, ezt az említett élő kapcsolatot hiányolom a mai oktatásból (tudom
létszám!), amely pedig emberi kapcsolatot jelentene, amelyből biztos könnyebben és
helyesebben értenénk meg az ifjú generáció gondolkodásmódját, felfogását a világról
és magunkról is, vagyis az életről.
A másik dolog ami eszembe jut, az, hogy ne felejtsék el; választott pályájuk
ugyan mesterségbeli szabályok szerinti működést jelent, de mégis elsősorban maguk
választotta hivatás! Maguk választották, senki nem kényszerítette őket erre. Ezért
mindig gondoljanak arra, hogy végül is azt csinálhatják egész életükben, amit választottak és szeretnek! (Hány ember szeretné azt csinálni amit csak szeretett volna!)
Ezért azt kívánom a búcsúzó évfolyamnak: erről soha ne feledkezzenek meg,
szeressék azt a hivatást, amit választottak, és ezen belül az Embert, akiért ennyi éven
át — és még hány éven kell — tanultak és fognak tanulni!
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II. SZ. SEBÉSZETI KLINIKA

DR.

FÉNYES GYÖRGY

DR.

egyetemi tanár

HOFFMANN JÁNOS

DR.

adjunktus

K I S S JÓZSEF

adjunktus

Azzal a jó érzéssel búcsúzunk Tőletek, hogy sikerült bebizonyítanunk: nem a
sebészet a legvéresebb studium az egyetemen, hiszen a biokémián, mikrobiológián
és kórbonctanon sokkal többen elvéreznek.
Bár a sebészet szó nélküli csodatevés, mi számtalan előadáson és gyakorlaton
sem tudtunk csodát művelni, mert még mindig van olyan ötödéves, aki azt hiszi,
hogy a Billroth II. balszélső az NSZK-ban és, hogy a domináns félteke az egyenlítőtől
északra található.
Most csak az iskolapadban ülő diáktól búcsúzunk: az államvizsgán még találkozunk. Reméljük, a szigorló évben mindenki megtanulja, hogy a Billroth II. jobbszélső és a domináns félteke az egyenlítőtől délre terül el. Az utolsó számonkérésen
még lesz gondolkodási ido és vizsgáztatói jóindulat. Azután csak az, amit megtanultatok.
Vigyétek magatokkal a II. sz. Sebészeti Klinika oktatóinak jókívánságait és egy
mondatot: minden orvos nem lehet géniusz, de lelkiismeretes és becsületes igen.

DR.

ENDRÖDI

adjunktus

JÁNOS

DR.

NYIRÁDY

adjunktus

LÁSZLÓ

DR.

HUSZKA

ENDRE

adjunktus
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FÜL-ORR-GÉGE KLINIKA

DR.

RIBÁRI

OTTÓ

egyetemi tanár

DR.

I

MARTINOVICS JÁNOS

adjunktus

Remek, nagyon lelkes társaságot ismertem meg a végzős évfolyamban, olyan
hallgatókat, akik lelkesen jártak az előadásokra. Mindig tele volt a tanterem, és a
figyelemből, valamint a vizsgaeredményekből úgy vettem észre, érdelek Benneteket
a fül-orr-gégegyógyászat. Könyv nem állt a rendelkezésetekre, és még a Budapesten
készült jegyzetemet kértein. Meglepő talpraesettséggel sokszorosítottátok, pár hét
múlva kezetekben volt a vizsgaanyag. A gyakorlatokon is kellemes benyomásokat
szereztem a szegedi hallgatókról.
Hogy a fül-orr-gégegyógyászat „kis-klinikum" lenne, erről az a véleményem,
hogy ez mindig relatív. Kicsi, mert rövid ideig tart, de ha azt nézzük, hogy körzetben
a betegek 30%-a fül-orr-gégészeti problémával keresi fel az orvost, akkor már nem
is tűnik olyan kicsinek. A gyermekeknél ez az arány még nagyobb, legalább 40%.
Emiatt nem tartom helyesnek a kis-klinikum elnevezést, bár viszonylag kevés órában
kell leadni. Ezalatt a rövid idő alatt azt szeretném elérni, hogy elsajátítsatok mindent,
amit ebből a tárgyból a körzeti orvosnak, és valamennyi orvosnak tudnia kell.
Ez az ami vezérelt, és az, hogy a fül-orr-gégészetet mindenki a helyére tegye.
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IGAZSÁGÜGYI ORVOSTANI INTÉZET

DR.

FÖLDES VILMOS

egyetemi tanár

A speciális szakmai oktatáson túlmenően itttanulja meg a hallgatóság az orvosi foglalkozásnak azokat
a szabályait, amelyek az orvosi hivatás gyakorlásához elengedhetetlenül szükségesek. így pl. az orvosi
felelősség különböző formáit, a gondatlan magatartás
jogi következményeit stb.
Az igazságügyi orvostani oktatás keretében tág
lehetőség nyílik az orvostanhallgatók erkölcsi nevelésére, politikai látókörük szélesítésére is.

Az V. éves fogorvostanhallgatók szigorlatán történt.
A segíteni akarás és a hallgatói leleményesség eddig még nem tapasztalt esetének
voltunk szemtanúi.
Szép szál hallgató ült szemben a professzor úrral. Háta mögött törékeny évfolyamtársnője alig látszott. Téma a fogváltás, különös tekintettel a gyermek életkorának meghatározására.
Professzor Úr kérdése: Mondd el milyen sorrendben törnek elő a maradandó
fogak?
Hallgató kis gondolkodás után rávágja: először az egyesek jönnek elő.
Professzor Úr szemöldökét összevonja:
Pillanatnyi csend és apró kéz emelkedik fel a kétségbeesett fiú mögött.
Mutatóujjával a vizsgázó hátára írni kezdte a számokat szép sorban, helyesen.
A „leolvasás" is kifogástalan volt.
Professzor Úr elégedetten mondta: „látod fiam, ha gondolkodsz, tudod te ezt."
A jó jegy be is került az indexbe.
Miután a szigorlatnak vége lett elmeséltük a sztorit. Professzor Úrnak és a kollegáknak is tetszett a leleményesség. Aki így tudja csinálni megérdemli, hogy „ne vegyük észre".

DR.

KÓSA FERENC

docens

DR.

VIRÁGOS KIS
ERZSÉBET

adjunktus

D R . JOBBA

GYÖRGY

adjunktus

I. SZ. BELGYÓGYÁSZATI KLINIKA

DR.

VARRÓ VINCE

egyetemi tanár

D R . LÁSZLÓ FERENC

egyetemi tanár

D R . FAREDIN

IMRE

egyetemi tanár

Az I. sz. Belgyógyászati Klinika orvosai szeretettel búcsúznak volt tanítványaiktól. Reméljük sikerült nekik tanulniuk tőlünk, mint ahogy mi is megszívleltük
intelmeiket, melyeket oktatásunkról a diákparlamenten, értekezleteken elmondtak.
Ezzel kapcsolatban a következő évfolyamoktól csak annyit kérünk — éppen a búcsúzó évfolyammal szerzett tapasztalatok alapján — hogy ha lehet szervezzék másként a hozzászólásokat. Az előadásokról az mondjon kritikát, aki azokat látogatta,
a gyakorlatokról az, aki azokon tevőlegesen résztvett. Ezzel szemben mi szívesen
vesszük a továbbképzést rabló-ultiban azoktól, akik a tantermi előadások során
az utolsó padokban e játékban mesterfokozatot nyertek el. Orvosnőink várják
a továbbképzést azoktól a medikáktól, akik a norvég pulóverek legagyafúrtabb
mintázatait az előadás alatt lankadatlan figyelemmel alkották meg.
Végül a klinika két főprofilja a gastroenterológia és endokrinológia visszanyúl
a mezopotámiai agyagtáblákhoz, hogy alapvető intelmekkel indíthasson útnak
benneteket:

„Ne egyél zsírosat
Nem sz
sz véreset"
és
„Párzás nélkül lett terhes
Evés nélkül lett kövér"
(Az agyagtáblák üzenete
Rákos Sándor fordítása)

DR.

VARGA

docens
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LÁSZLÓ

SZEMÉSZETI KLINIKA

DR.

KAHÁN

ÁGOST

egyetemi tanár

Az oktatási értekezleten szembesítették a hallgatóságot és a tanszékvezetőket.
A hallgatók szigorú kritika tárgyává tettek minden tanszéket, és én vártam, hogy
engem mikor szidnak vagy esetleg dicsérnek. A szemészeti klinikáról nem esett szó.
Most a tanszékvezetőkre került a sor, és én azt mondtam, hogy amikor valamely
vadász megjárja afrikát, úgy beszámol a veszedelmes oroszlánról, megjegyzést fűz
a sakál magatartásához, a párducról sem feledkezik meg. A szegény kis nyuszit
a vadász nem emlegeti, mert a nyuszitól nem fél senki. Valahogy így van ez a szemészeti szigorlattal is. A szemészeti klinika ugyanis úgy igyekszik oktatni, hogy a jeles
vagy jó szigorlati eredmény elérése ne legyen probléma.

RÖNTGEN KLINIKA

DR.

KELEMEN

JÁNOS

egyetemi tanár

Az orvosi radiológia művelői a sugárfizika és sugárbiológia eredményeit alkalmazzák mindennapos diagnosztikus és therapias tevékenységük során.
A sugárfizika és sugárbiológia részletes ismertetésére, a szakma módszertani
sajátosságainak, technikai berendezéseinek részletes ismertetésére általános orvosok
képzésének időszakában nem kerülhetett sor. Oktatásunk célja az volt, hogy szakmánk lehetőségeit és határait, a radiológiai vizsgálatok lényegét, a beteg előkészítésének és utókezelésének módját megismertessük. Reméljük, hogy a most végző évfolyam tagjai olyan konziliáriusi partnerek lesznek, akik az oktatott tananyag ismeretében megalapozott kérdéseket tesznek fel számunkra és kérdéseiket a megfelelő klinikai adatokkal támasztják alá. Ez az alapja annak, hogy a radiológiai vizsgálat előremozdítsa betegeink érdekét.
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KÖZEGÉSZSÉGTANI ÉS JÁRVÁNYTANI INTÉZET

,^
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A higiéné tanárának véleménye az évfolyamról
DR.

BERENCSI

GYÖRGY

tanár
A pedagógusok valamennyien egyetemi
lelkes emberek,
fűti ó'ket az a törekvés, hogy
tanítsanak és egy olyan ösztönös készség, hogy tudásukat másoknak átadják. Munkájának legnagyobb egyéni értékét jelenti, ha tanítványai megértik, becsülik, szeretik
és megtanulják azt, amit meg kell tanulniuk. A tanítványokról az egyetemi tanár
két kategória alapján alakít ki véleményt. Az egyik, vajon hogyan viselkednek,
milyen a magatartásuk a tanév folyamán. A másik képet a szigorlati eredmények
tükrözik. Eddigi tapasztalatom szerint figyelmesség, szorgalom és magatartás vonatkozásában a jelenlegi V. éves orvostanhallgatók megelégedésemet vívták ki, kedvelem
és szeretem ó'ket. A szigorlatok mutatják majd meg, hogy az értékelés második
kategóriájában milyen minősítést kapnak részemről.

DR. NEHÉZ MÁRIA

adjunktus

DR.

LÓZSA

ALBERT

adjunktus

BŐRGYÓGYÁSZATI KLINIKA

DR.

SIMON

MIKLÓS

egyetemi tanár

Az az orvos, aki nem ismeri képzettsége és képességei határait, az életveszélyes
a társadalomra. Az az orvos viszont, aki ismeri, de nem respektálja ezeket, az kalandor, vagy sarlatán. Senki sem tudhat még szűk szakmáján belül sem mindent, éppen
ezért kérdezni nem szégyen. Más orvostól tanácsot (konzíliumot) kérni egyik legklasszikusabb orvosi eljárást jelenti. Ha egyszer úgy érzitek, hogy önérzeteteket
sérti, ha kérdezni kell, tartsatok önvizsgálatot, különben a „beszűkülés" veszélye
fenyeget.
A bó'rgyógyászok gyakran találkoznak olyan beteggel, akinél az orvos — a diagnózis ismerete nélkül — különféle szereket „próbál ki", rendszerint eredménytelenül.
Az effajta „próbálkozás" a betegre nézve igen káros. Kérdezni kell, ha nem tudunk
valamit. Komolyan hiszek az Alma Mater létezésében, és kit kérdezzen a tanítvány,
ha kétségei vannak, ha nem egykori tanítóit? Gyertek és kérdezzetek! Ez csak eló'nyt
jelent minden orvos számára só't erényt is, orvosi működésetekben. Vivit post funera
virtus.

D R . SZABÓ

docens

t

ÉVA

DR.

DOBOZY

docens

ATTILA

DR.

SZEKERES

LENKE

docens
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IDEG- ÉS ELMEGYÓGYÁSZATI KLINIKA

D R . SZILÁRD

JÁNOS

egyetemi tanár

DR.

HEINER

LAJOS

egyetemi tanár

DR. VAROA

MIKLÓS

egyetemi tanár

Kata Tímea vagyok, testvérem Kata Tóni, ő is orvos csak Ő már kész van'
egyébként az V. évfolyam térképviselője lennék. Tükör előtti önvizsgálódásaim
néhány megfigyelését szeretném közreadni. Mindenekelőtt úgy vettem észre, hogy
tarkóm és pulóverem kötött. Pupilláim kerekek, egyenlőek, testvériek, alkalmazkodásra nem, pénzre jól reagálnak. Hallásom egyoldali, egyik fülemen be, a másikon
ki. Mimikám mosolyra késztetett másokat már sokat. Politikai állásfoglalásom kielégítő lehet, mivel kiöltött nyelvem is balra deviál. Térdreflexem kiváltható, tehetségem
beváltható. Egyébként akkora paripa-resisem van, mint egy ló. Bajban vagyok
Dél-Choreiform menekülő mozgászavaraim miatt. Az elfoncsolodott tükörben
hisztériás szarkalábakat és paranoid effloreszcenciákat vélek felfedezni magamon.
Egyenár- és béringerekre kialakult jelentős közérzészavarban is szenvedek. És ráadásul még az időjárás is, tegnap is úgy esett mintha „déja vu" öntötték volna.
Mondta is a testvérem, a Kata Tóni, hogy a jó orvos holtáig tanul (mármint
a beteg holtáig). Most veszem észre, hogy tudatom beszűkült a vadonatúj svájcisapkámba. Ráadásul teherautopsychesen is megrakott vagyok. Segédmotoros nyugtalanságomhoz nincs jogosítványom. Ösztönéletem ki S sé csuporos, figyelmem öntapadó. Illúzióm nincs, csak a jövőt illetően. A környezetem meg állandóan panaszkodik genitális érzékcsalódásaim miatt, ki érti
ezt. Fixa ideám, hogy 5
év után orvos vagyok.
Aggaszt, hogy az utóbbi
időben egyre sűrűbben
jelentkeznek gondolattolatások : figyelem, a haodik vágányra diploma
é r k e z i k . . . Úgy szeretném folytatni, de nem
tehetem, előzetes letartóztatásba helyeztek erős
felindulásból elkövetett
ötletbetörés miatt. . .
D R . PETŐ ZOLTÁN
D R . SZŰCS ATTILA
adjunktus
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GYERMEKGYÓGYÁSZATI KLINIKA

D R . B O D A DOMOKOS

egyetemi tanár

DR.

ALTORJAY

ISTVÁN

docens

Mi a véleményem az évfolyamról? Először is: nem tudom, mivel még nem
találkoztam az évfolyammal, csak egy tiszteletre méltó hányadával. Talán majd
a ballagáson — arra mindenki el szokott jönni!
Véleményem szerint ez az évfolyam is olyan, mint a többi. Ezt jó értelemben
mondom. Úgy tapasztaljuk, ha minket érdekelnek a hallgatók, törődünk velük,
a k k o r Ők ezt azonnal észreveszik, és ennek megfelelően reagálnak rá. Tavaly megfogadtuk, hogy pontosabban, jobban, többet foglalkozunk a hallgatókkal és egy
kicsit jobban megszilárdítjuk az oktatási fegyelmet. Talán ezt vették észre, a válaszreakciókból ítélve, mindenesetre nekem is kellemes tapasztalataim vannak, szívesen
tartom az órákat, nem érzem nehéznek a munkámat.
Még sok együtt töltendő időnk van hátra, éppen ezért remélem, hogy kapcsolatunk még szorosabbá válik. Az ötödévben még nem alszik ki az ambíció, sőt van
még egy kis pánikszerű hangulat is: ideje felkészülni, jó orvossá lenni, hivatásként
végezni a munkát.
Szakmai útravalóul annyit tanácsolnék: legyenek képesek tudásukat felújítani,
az új eredményeket állandóan nyomon követni. Én magamat is autodidaktának
tekinthetem annyiban, hogy amit annak idején tanultam, már nagyrészben elévült.
Mindent újra kellett tanulnom. Ezt az átértékelő képességet, az új iránti fogékonyságot kell megszerezni. Benne kell élni a szakmában, konferenciákra kell járni és egy
életre elkötelezetten kell élni és dolgozni. Ezt a magatartást és ezt a képességet
szeretném átadni a hallgatóknak. Kár, hogy erre nagyon kevés alkalom adódik.
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SZÜLÉSZETI ÉS NŐGYÓGYÁSZATI KLINIKA

DR.

SAS

MIHÁLY

egyetemi tanár

DR.

FARKAS

MÁRTON

DR.

KOVÁCS

LÁSZLÓ

docens

docens

Kedves V. éveseink szeretnék tudni, hogy milyen nyomot hagyott évfolyamuk
klinikánk oktatóiban, munkatársaiban. Minthogy a nagy számadás, az államvizsga,,
még előttünk áll, tudásukról csak hébe-hóba tájékozódhatunk. Szülészeti ismereteik
sziporkái azonban olykor még az idősebb, medicus-oktatásban edzett, nőgyógyászgenerációt is elkápráztatják. Pl.: — Mi a szülés? — hangzik a kérdés. Válasz: amikor
kibújik a gyerek! — Mi a genitalis fluor? — Válasz: egy vegyület. — Mi a missed
abortus? — Válasz: missed ab-ról akkor beszélünk, amikor az asszony elveszíti terhességét. — Családtervezéssel kapcsolatos megjegyzés: a családalapítás csak akkor
lehet sikeres, ha a házasélet frekvenciája legalább 3/die!
Különösebb sztorira persze ne számítsanak, hisz oly ritkán van alkalmunk
találkozni egymással. E ritka, de meghitt együttléteknek az alacsony óraszám csak
egyik magyarázata. A döntő probléma az, hogy a szülészeti előadások nagyon korán,,
már reggel 8 órakor kezdődnek, s hát az igen tisztelt hallgatóság egy része (úgy százhatvan—százhetvenen) pont akkor fordul a másik oldalára. A koránkelők csapata,
az évfolyamnak már majdnem úgy 20—30%-a, azonban lelkes. Nem is igen lesz
problémájuk a vizsgán, hisz oktatóik már régi ismerősként üdvözölhetik Őket,

DR.

MORVAY

docens
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JÓZSEF

tál
DR. OROJÁ*

docens

IVÁN

DR.

SZEGVÁRY

docens

MENYHÉRT

IDEGENNYELVI LEKTORATUS

ASZRIEV

MIKLÓS

lektorátus vezető

Egy intézetnek nem lehet véleménye egy évfolyamról. Lehet egyik, másik vagy
harmadik tanárnak, egyik, másik vagy harmadik hallagatóról. És ezek összeadódnak? Nem. Hiszen néha homlokegyenest ellenkeznek egymással. Mit csinál ilyenkor
az, aki azt a nehéz feladatot kapta, hogy írjon valamit mindannyiuk nevében? Leírja
a saját véleményét. íme:
Kedvesebbek vagytok, mint a sokévi átlag. Ezt már az is mutatja, hogy mindannyiunkat meg akartatok örökíteni az utókor számára. Némelyek perszei hiányoznak, de ez nem a Ti hibátok.
Jó volt Hozzátok bemenni az órára. Sokat követeltünk Tőletek, hiszen Ti vagytok az első évfolyam, akiket négy évig kínoztunk a latin, az orosz és egy harmadik
nyelv gyönyöreivel. De sokat is kaptunk. (Eltekintve néhány egyáltalán nem tiszteletreméltó kivételtől).
Biztos, hogy sokáig nem felejtünk el Titeket.

MARXIZMUS-LENINIZMUS INTÉZET

DR.

BÁRÁNY FERENC

docens

D R . SZILÁGYI LÁSZLÓ

docens

DR.

P A P P JÁNOS

adjunktus

A Politikai gazdaságtan szakcsoport hamuban sült pogácsája az 1979-ben ballagó
orvostanhallgatók ballagótarisznyájába.
Most, hogy improduktív munkátok első szakaszának
produktív végéhez értetek,
S eddig nem forgott veszélyben, mint „eltartottaknak" sem
puszta anyagi létetek.
Bízunk benne, hogy munkátok értelme ezután sem
anyagi javak „termelése" lesz.
Phüloszophiai és ethikai
útmutató—útravaló
Mesélik, egyszer Diogenész az utcán sétálgatott. (Remélem most nem kell
előkeresni a jegyzetet, s anélkül is tudjuk ki volt Diogenész! Nem jó, ne tessék folyton
összekavarni, elvégre ennyi ido után igazán leülepedhetett volna valami, legalább
addig eljuthattunk volna agyilag, hogy polisba élt egy hordóban! Hogy remete volt?
Mondjuk, de mit csinált remeteként? Már elnézést kérek de nem ő volt a kalinyingrádi remete! Tudom, hogy amaz nyerges-mester apjára való tekintettel került be
tekintettel került be az egyetemre, de emez más volt! Igen, — ő lakott hordóban, és?
Pontosan, így igaz! Szóval egyébként sétálgatott az utcán, mint idealista. Az utcán,
ami egyébként objektív. Na most visszatérhetünk a pletykához, a felelet egyébként
közepes!) Szóval ahogy Diogenész, az ismert hordólakó kicsit mélán őgyeleg a fórumon (nem a TV-be!) percipiálja, hogy valami kavicsok őhozzája ütődnek. Jó szenzualistaként körbe pillant, s látja, hogy a kis Monász nevelője, a bölcs Idólum felügyelete alatt őtet dobálja. Röviden szólva, kővel illeti. Meg kaviccsal. Erre odasiet
Monászkához, nekihuzakodik deistásan, s lehúz egy éktelennyi pofont a bölcs
I d o l u m n a k . . . Mert a n e v e l ő a h i b á s ! VILÁGOS?!
A Tudományos szocializmus szakcsoport: az évfolyam legjobbjainak érdemeik elismerését kívánja, a közepeseknek ösztönző erkölcsi és anyagi megbecsülést, a lúgosoknak pedig hibáik felismerését és kijavítását elősegítő társadalmi viszonyokat.
Végezetül tisztelettel kérünk benneteket, hogy oktató-nevelő munkánk ellenszolgáltatásaként ne rajtunk kövessétek el az első orvosi műhibát.
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SZABÓ

ILONA

testnevelő tanár

Kedves sztoriként elmesélhetjük a következőt:
Történt 1978. Kajaktábor Mindszent.
Az éjszakai játék közben baleset érte Bánáthy tanárnő orrát. (Folytonossági
hiányt szenvedett.) Jajongására az összesereglett ötödéves medikusok megjelentek
sebhintőporral, gézzel, pedig a legjobb gyógyszer Savanyáné tanárnő féle pálinka
és algopirin mixtúra volt. Prof. Ormos megjegyezte: „azért ideje orvost hívni! — mert
én csak szétszedni tudom, összerakni nem".
Néhány szó azokról, akik szívünknek kedvesek.
Marofka Ferenc (Tatabánya): Folytatta azt a szervező munkát, melyet dicső
elődei elkezdtek. Eredményként olyan nagyságok kerültek ki az évfolyamról, mint
sportsztáraink:
— a havas lejtőn: Bánki H. Ildikó — az évfolyam és a sítábor „színes" (kék,
zöld foltos) egyénisége, ki a kajaktáborban vízbe borította Varga tanár urat
— zöld gyepen: focisták gyöngyei: Lantos Pál és Kertész Gábor
— zöld asztalon: Mónus Ildikó, Temesvári Béla és Ugocsai Gyula
kék vízben: Hoppenthaller János (a mellékúszás „volt" vajnoka) és Paku
Péter
— kis kapu őre: Ábrahám György
— kis kapu rémei: Bayer Hedvig, Maróti Csaba, Kraszkó György .Tiboldi
' Zoltán — nem tudjuk milyen orvos lesz belőle, de akár testnevelő is lehetett volna — Rédli József edző véleménye szerint.
— labdaütésben: Pásztor Gyula — a röplabda csapat kapitánya, szertárosok
réme
— csürdüngölésben: Avramov Katalin
— ziccergyilkolásban: Szántó Ágnes, Tornyi János
— tollászásban: Tombácz Adrienne,
— hangosításban: Komáromi Zoltán.
Az évfolyamnak útravalóul a tanszék üzenete: Ha borultok is néha az élet
tengerén, a lapátot el ne eresszétek.
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SZOLNOK MEGYEI
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DR.
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Szeged Gyermekkórház

DR.

BÓDIS
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D R . SZARVAS

BOGÁTS

LÁSZLÓ

igazgató főorvos,
Szeged 1. Kórház
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OSZTÁLYFŐNÖKEINK

D R . BAJNÓCZKY ISTVÁN

D R . K A R Á C S O N Y I PÉTER

tiszteletbeli

D R . DÓSA

GÁBOR

o.f.

1974. volt. Akit felvettek boldog volt, és nem zavarta a stencilezett fenyegetés:
„egy idősebb és tapasztalt oktató lesz az osztályfőnökük". Ekkor jöttem én! Ti nem
tudtátok, mit kezdjetek velem; én nem tudtam mit kezdeni Veletek.
így kezdődött!
így is végződött, amikor harmadéves korotokban elváltunk. Tapasztalt sem
lettem, és — köztetek — idősebbnek sem éreztem magam. Az idő eljárt; Ti okosabbak
lettetek és idősebbek, én — utólag — nagyon okosnak, és — nélkületek — nagyon
idősnek éreztem magam. Ti néha rajtam, én Rajtatok nevettem — a lényeg az volt:
együtt nevessünk! Néha sikerült. Én tanultam Tőletek, Ti — szaktárgyat már biztosan — nem — tanultatok tőlem! A barátságot ez nem zavarta — meg. Sokfélék voltatok, de emberek, és hittetek abban, amit akkor elkezdtetek. Néha azzal áltatom
magam: ha tovább maradunk együtt, többet segíthettem volna megőrizni a hitet;
máskor azzal, hogy ez nélkülem is sikerült.
Önvígasztalásul és bízva Bennetek hiszem, hogy egyik sem önáltatás.

Az évfolyam hajójára az Úr 1977-ik esztendejében szálltam, amikor a hajó már
nyílt vizeken siklott. Baj-nóczky révkalauznak el kellett hagyni a hajót, így szeptemberre virra-Dósa új kórszak kezdődött. Lednicz-kivált a kapitányi posztról és helyébe
a némely helyzetben vajúdó Hajudó Janó lépett.
Egy rövid hétre lehorgonyoztunk az almás-szigetnél, ahol némi botrányok közepette mindenki máter-számra vitte az almát.
Egy alkalommal a hajó klubjában rendezett év(i)folyamvetélkedőn örömmel
tapasztaltam, hogy a legénység mily nagy számban talált a leányságra. A presbiterek
kórusa által előadott haj(ó)mereszto dal kottáját megnyertem a tombolán, de ezzel
az évfolyam a mai napig a Dósa adósa.
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MAR" HAJÓNAPLÓ

A SZOTE Admiralitás 1974 szeptemberében indítja útnak M A R nevű hajóját 5 + 1 éves
kéjutazásra, és ezúton hívja fel minden érdeklődő
figyelmét arra, hogy a hajóra legénységet fogad
fel. A jelentkezőknek középfokú hajózási ismeretekkel és azt tanúsító okmányokkal kell rendelkezniük, ezenkívül önéletrajzot kell beadniuk.
Bérezés a hajóút végén a 3/1977. EüM.—MüM.
rendeletnek megfelelően, illetve útközben a
manőverezőkészség és a felmutatott munka
szerint.
Jelentkezni lehet Szegeden a Korányi rakparton felállított toborzóirodákban. Minden
érdeklődőt szerétettel vár:
A SZOTE Admiralitás nevében
GUBA
Admirális
sk.

o 00

0 0

co

oo

co

cC

a c

Még alig oszladozott a hajnali pára a méltóságteljesen hömpölygő' Tisza felett,
s még egyáltalán nem foszlottak szét a remények a lelkekben, mikor a toborzóirodák
•előtt hosszú tömött sorokban gyülekezett az izgatott jelentkezők hada.
A nagy érdeklődésre való tekintettel az Egyetemes Admiralitás (a Tengeregészségügyi Minisztériummal egyetértésben) írásbeli vizsgát rendelt el, így próbálván
kiválogatni a legharcedzettebb tengeri medvebocsokat. Elgondolásukban nem szerepelt azonban az a tényező, hogy a társaság nagyfokú türelemmel, tűrőképességgel,
hidegvérrel és erős idegrendszerrel rendelkezik. (Ezeknek még később is nagy hasznát
vette a hajóút viszontagságai között.)
így hát volt dolga a toborzóbizottságoknak: szóban is ki kellett faggatniuk
a jelölteket. Újabb várakozás, újabb izgalmak. Volt aki ajánlólevéllel jött, volt aki
oklevéllel és voltak akik tiszta lappal. Volt akit vártak, volt akiről tudtak, és volt,
akire senki sem számított. Volt akkora tömeg, mint február 20-án a HERBÁRIA
előtt a hajnövesztő érkezésekor.
Sokféle ember jött itt össze: a Bánvölgyiektől a Dombóváriakig, a Baranyiaktól
a Temesváriakig. Akadt itt Erdélyi, Horváth, Tóth, Szlovák, sőt még Magyar is.
Voltak olyanok is, akik tisztes pályájukat (Szabó, Szűcs, Pásztor, Kertész, Gulyás,
Kovács) a tengerész hányatott életével kívánták fölváltani. Csatlakozott hozzájuk
egy Hajdú, sőt egy Pap is.
A sor végén hátrányos helyzetben állók között F-betűt ábrázoló diszkrét zománcjelvényeket osztogattak. Ez általában azt jelentette, hogy az illetőt a Fedélzetre Feltétlenül Fel kell venni. Voltak, akik a siker érdekében mindent elkövettek, ezt a bűvös
betűt anyakönyvileg nevükbe is beépítették (F. Kiss Zoli).
A hat napig tartó kérdezősködést követően a bizottságok összedugták a fejüket
és megpróbálták reálisan eldönteni, kiben mennyi tenger-ész lakozik. Ez a feladat
megoldhatatlan problémának bizonyult volna, ha a toborzók gyorsan pontot nem
tesznek a kérdés végére.
így állt össze a honi és külföldi nevekből az akkor véglegesnek látszó legénységi
lajstrom.
A lista nyilvánosságra hozatala után mintegy kétszázan hajóztunk be Szegeden.
A ceremónia az Admiralitás épületében az indexnek becézett hajóskönyv kitöltésével
vette kezdetét. Egyúttal ízelítőt is kaptunk az Admiralitás oktatási osztályának matróznevelő szigorából, s így történhetett, hogy többen a nevüket is elfelejtették. Tarján
Tibi forrásmunkának használva Ádám Edit indexét, kritika nélkül átvette az adatokat,
beleértve a név rubrikában találhatókat is.
Az akkor még (évfolyam-)társnak tekintett fogászok egyike pedig a római számokat keverte össze, s így került az index elejére az ötödéves útvonal. Csak a nagyfokú
matrózszolidaritásnak volt köszönhető, hogy a fent említett társainkat a személyzeti
felelősök nem nyelték le keresztben(sem).
Itt derült ki, hogy a teljes legénységet (és leányságot) 14 kajütbe osztották, mindvégig titokban tartott, de nyilván okos és megfontolt szempontok szerint. Ekkor tudtuk meg. hogy az első két évben velünk hajózik majd két tucat hídmesterjelölt is.
Őket onnan lehetett megismerni, hogy nyakláncukon egy-egy odvas fogat viseltek
talizmánként.
A könnyektől áztatott sós Tiszán a felkelő Nap aranyló sugaraitól fénylőén
(zuhogott az eső) tűnt fel a távolban a hajó, s ezt követően felhangzott a hajókürt
mélabús hangja.
A parancsnoki hídon patyolatfehér egyenruhájában GUBAsztott a parancsnok
«s azon a TÉNYIn gondolkodott, hogy hogyan kalKULKAlja ki a helyeket a hajón
ennyi embernek. A mellettük álló emBEREN CSInos fekete öltöny volt, s kezében
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ugyancsak fekete esernyő billegett a lágy őszi szélben. Mint utólag értesültünk róla
— a vízhez közel álló szakértők állásfoglalása szerint — behajózásunkkal egyidőben
az egyetem hajója mélyen a megengedett szin(t)-vonal alá merült.
A tompán puffanó üres sörösüveggel jeleztük, hogy részünkről megtörtént a felavatás — és a hajó (kissé imbolyogva) elindult.
Már az úton vettük észre, hogy csendben és észrevétlenül néhány új ember szállt
fel a hajóra. Az őket szállító mentőcsónak zászlaján EüM. felségjelzés volt. Az egyedül
úszók menthetetlenül elmaradtak a távolban. S ezzel végre nyílt vizekre értünk.
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Az ELSŐ évFOLYAM
Elindult hát a hajó, elkezdó'dött a szabad egyetemi élet. Sok szép buli és átvirrasztott éjszaka, fó'leg az anatómia demók előtt. Persze a bulik közül mindegyik sem
volt „summa cum laude."
Buli a kokszért, buli a kategóriák megállapításáért. Ilyenkor előkerülnek a rég
elfelejtett nagymamák, akik egyenlő részt kapnak a család havi fixéből, s kiderül
a z is, hogy a maszek lángossütó'nek alig telik zsíroskenyérre. A dolgok hamar rendeződtek, kinek-kinek megnyugodott háborgó önérzete, az első vihart baj nélkül
vészeltük át.
Jaj, a legszebb bulit ki ne felejtsük! Megkaptuk tudományra áhítozó lelkünk
szellemi táplálékát: a könyveket.
Megkaptuk? Mit megkaptuk!? Kiharcoltuk!!! Egymás nyakában csüngve-lógva,
közel az ekkor még számunkra ismeretlen periphaeriás keringési elégtelenséghez,
megküzdöttünk értük a jegyzetellátóban. Az is gyorsan kiderült, hogy szüleink romantikus álmodozókként állapították meg indulótőkénket. Igaz, elindulni el tudtunk
vele, de a jegyzetboltból kijövet már bliccelnünk kellett a villamoson (pedig akkor
még igazán csak a kényszer vitt erre bennünket).
Később Béla (Temesvári) továbbfejlesztette a természet-ránkkényszerítette módszert és szabályos gyűjteményt tartott egy igazolványtokban, amit nagyképűen
„bérletnek" nevezett. Ebben megtalálható volt az összes jegylyukasztási kombináció.
Felszállás után udvariasan megérdeklődte valamelyik utastól, hogy milyen számok
szerint utaznak tulajdonképpen, és gyors mozdulattal kiválasztotta a megfelelő
jegyet. Gyűjteménye mégsem lehetett teljes, mert egyszer-kétszer mégis elérte a végzet, és az ellenőr szorító markából csak a legősibb módszerrel (szégyen a futás, de
hasznos) tudott megszabadulni, maradandó nyomokat hagyván hátra a derék ellenőr
izületeiben.
így lettünk gólyává! Első előadásainkon egy béka sem fért volna el melletünk
az előadók lelátóin. Ez a szorgalom később csak a gyakorlatokra szorítkozott. Családias légkörben öntögettük össze a reagenseket kémia gyakorlaton, próbáltunk meg
országos áramszünetet létrehozni a fizikán.
Egy ilyen alkalommal Jshag Ayub szudáni barátunk az optikai pad kezelését
próbálta elsajátítani. Megvilágítására egy 2 Voltos izzó szolgált, amelyet a közelben
feltűnően elhelyezett trafóról kellett működtetni. Ishag azonban úgy ítélte meg, hogy
Ilyen horderejű kísérlethez kevés a 2 V. ezért a berendezést — nem kevés erőfeszítéssel — a közelben levő fali kapcsolótáblához cibálta. Itt többek között volt három
egymás melletti lyuk is, amelyen át a 380 V áramlott volna a külvilágba, ha nem lettek
volna a nyílások ragasztópapírral gondosan fedve. Ishag egy ideig elmélyült és gondterhelt arcot vágott, majd hirtelen kipattant fejéből az isteni szikra. Ez még önmagában nem lett volna baj — de ugyanezt tette a szegény izzó is, minthogy az öreg
elektro-szakértő a két árva banándugót egyetlen határozott mozdulattal, a papírt
átszúrva, a 380 V két szélső lyukába eresztette.
Miután a jótékony füst eloszlott és ezáltal Ishag előtt is világossá vált minden,
mérhetetlen csodálkozással és szemrehányással így szólt az időközben magához tért
gyakorlatvezetőhöz: Nem lenni fény, nem tudni dolgozni!
Mit volt mit tenni, igazat kellett neki adni.
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Pégé szemináriumokon, amíg az előadó beszélt nem is volt semmi baj. De ha
már kérdezett, fel-felriadtunk szende ábrándozásainkból, sőt az elit ilyenkor még
válaszolni is próbált a kérdésekre. Persze nem nagy sikerrel. Azt ugyan jól megjegyeztük, hogy 1 cipő hány cipó, azt is, hogy az előbbi jóval rágósabb, de hogy a termelőerők és a termelési viszonyok annyi mint annyi, az csak annak vált világossá,
akinek a szigorlaton elmagyarázta Szilágyi docens úr vagy Róza néni.
A kémia gyakorlatok titrálásai szintén feledhetetlen, örök élményként élnek
bennünk tovább. Összeöntöd, összerázod, kititrálod — locsi-pocsi. Ezrelékes pontosságig! Na jó, ha kiment a gyakorlatvezető, sikerült az tízezrelékig is, hála a bennfelejtett (vagy bent hagyott?) füzetének. De ha nem ment ki, hát akkor nem sikerült.
A gyakorlatok közül ne felejtsük ki az anatómiát! Hiszen ki-ki hazautazván
mivel dicsekedett legelőször? — BONCOLTAM! —.
Persze első megpróbáltatásként nem is a boncterem rideg légköre hatott, hanem
Tóth Lajos érces hangja, amely azt betöltötte. Kezében filterig égett cigarettával
igyekezett fegyelmezni bennünket, akik a csodálatos messzeségbe jutott turistákként
bámultunk, s beszéltünk meg mindent, hiszen eddig elképzeléseink s alig voltak erről
a világról, melybe belecsöppentünk. Meg is könnyeztük (hála a formaiinnak), néhányan meg egyenesen belesápadtak az élménybe.
Kitaláltunk egy jó társasjátékot is, hogy a tanulás egyhangúsága, és a monoton
latin nevek ne tegyék sivárrá itteni életünket. Címe: „Itt a köpeny, hol a köpeny?"
Legtöbbször sehol sem volt a köpeny. Persze, ha nincs meg az enyém, felveszem
a másét! A végén csak fehérbe bújtunk mindannyian. Már ahol a köpeny egyáltalán
fehér volt. Többny ire azonban kék színfoltokkal gazdagítottuk a szemet bántó fehérséget. Úgy gondoltuk, h a j ó nagy betűkkel ráfirkáljuk a nevünket, illetve annak néhány jellemző betűjét, akkor felismerhetővé válik a köpenylopás. A módszer nem
vált be, ugyanis nem ismertük a szemiotikát. (A jelek tudományát nálunk egyenlőre
még nem tanítják.) A jelek folyamatos átalakulásokon mentek át, végül egy összfüggő, kék folttá alakultak. A köpenyszerzést nehezítette Pali bácsi,akié tekintetben
(is) többszörösen büntetett előéletű, visszaeső bűnözőknek tekintett bennünket.
Az első demonstrációk egyikén Szenó — a természet gyermeke — szikéje élesítéséhez a szükséges nedvesítést a saját köpetéből nyerte. De micsoda fejlődés! Legközelebb a teljesen átvágott anatómia-képleteket megfelelő vékonyságú tű és cérna
segítségével óhajtotta összevarrni. Az ehhez szükséges eszközt és anyagot a gyakorlatvezetőtől próbálta beszerezni. Oktatónknál az ilyen és hasonló esetben fellépő dühroham már ismertjelenség volt. Szenón lehetett leginkább megfigyelni azon feltételes
reflex kiépülését, amely egyébként minden orvostanhallgatón hasonló reactióban
nyilvánult meg: félelem, remegés, az önbizalom teljes hiánya. A reflex csak anatómia
gyakorlaton volt kiváltható, de később már Tóth doktor látására is manifestálódott.
A reflexingerlékenység fokozódott, ha hangjelenség is kísérte. Mindezek a jelenségek
súlyozottan jelentkeztek a demonstrációk környékén, melyek kitűnően szolgálták
a hallgatók demoralizálását (a latin nevek hasonlósága nem lehet véletlen). Itt hangzottak el a legaranyosabb melléfogások. Hiába, ha az ember zavarban van, sokmindenre képes.
Magócsi Izu anatómia praxisát új módszerrel (csak könyvből és atlaszból) kívánta megszerezni, csipeszét és szikéjét a demonstrációkra tartogatta. Amikor Bense
doktor kérésére, miszerint: „Keresse meg a n. tibialist!" — Izu a felső végtagon kezdett kutatni, többen kételkedni kezdtek saját tudásukban. Mivel türelmes keresés
után sem találta meg a jobb kézen, átnézett a balhoz is, hátha egyedi eltérés, ritka
kivétel esete áll fenn. A gyakorlatvezető segítőkészen javasolta: más régióban keresse!
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Izu rosszat sejtve, kétségbeesetten sietett a másik csoport asztalán levő cadaverhez,
ennek is a felső végtagján kezdett lázas keresésbe...
A hatos csoportot sem kerülték el a kényes kérdések. Karcsú tanársegédnő:
Most pedig Iván Laci fogja előadni a csoportnak az erectio mechanizmusát! —
Ruti égő fülekkel kezdett a hálás témába, de mohón félbeszakították:
— És mennyi ideig tart? —
— Úgy harminc percig...
A csoportban hitetlenkedés, integetés és halk moraj futott végig.
— ...szóval kórosan!
— Nem kóros az, hanem már szinte művészet!

A szürke hétköznapi gyakorlatok hangulata is átváltozott tremorosus demóhangulattá, mihelyt megjelent bonctermünkben Csillik professzor úr. Nyugodt idegzetű ember lévén gyakran járt be ellenőrizni munkánkat. Mi persze elhittük volna
enélkül is, hogy vas-idegekkel rendelkezik, de ő nem hagyta magát eltéríteni veszélyes
szokásától. így jelent meg egyszer a regio carpi boncolásán.
Mélyet szívott Munkás cigarettájából (mely szokott helyen, a szája sarkában
lógott) és kezdte vizsgálni a megcsonkított preparátumot, melyben többek már csak
az ulna és a radius jelenlétére mertek megesküdni. A helyzet kezdett a szigorlat légköréhez hasonlatossá válni, amikor Tete (Baranyai Tibor) vacogva, mindent egy
lapra feltéve így szólt:
— Professzor úr, éppen azon tűnődünk, hogy van-e ennek a cadavernek m.
palmaris longusa?A mester elmélyülten kutatni kezdett, majd megfontoltan így szólt:
— Ez, kollégák abba a 25 százalékba tartozik, melynek nem fejlődött ki.
Ezután körbenézett, és lemérte a közlés hatását. Ez egyértelmű volt. Mindenki
megkönnyebbülten sóhajtott, és elismerően nézett Tetére — nem is csoda, hiszen ezt
az izmot még a kezdet-kezdetén Gyuri (Ábrahám), mint szerinte fölösleges és oda
nem illő képletet, egy határozott metszéssel eltávolította.
Mindent egybevetve ezek az izgalmak jól szolgálták azt, hogy hozzáedződjünk
a vizsgák feszült légköréhez.
A gyakorlatok és előadások között sajátos átmenetet képeztek a nyelvi órák,
az orosz és a latin. A légkör azonban itt is családias, mondhatni idilli volt. Nyelvzsenik és antitalentumok gyülekezete. A kedélyeket csupán a félévi és évvégi osztályzatok borzolták fel kissé, no meg a hiányzások és a hamis igazolások.
Előadások is szerepeltek a tanrenden, bár erre sokan csak az első vizsgákon
jöttek rá. Azon kevesek számára, akik jelen voltak Szalay professzor úr egyik előadása
maradt máig is a legkedvesebb.
Üldögéltünk-üldögéltünk, ő állt és beszélt, majd felírt valamit a táblára. Felénk
fordult, magyarázott tovább, eközben a másik tábla lassan elkezdett csúszni lefelé.
Halk moraj az előadóban, ami egyre erősödött, aztán kitört a hahota. A táblával
együtt ereszkedett le méltóságteljes lassúsággal a rárajzolt két óriási elefántfül, melyek
a padokból nézve professzor urunk füléből látszottak kinőni. Szalay prof látván,
hogy nevetünk, sajátos kacagásába tört ki, s egymást gerjesztve hahotáztunk tovább.
Hogy azóta megtudta-e, min is nevettünk tulajdonképpen, nem tudjuk; de reméljük,
most megtudja.
Az előadásokról összességében megállapíthatjuk, hogy a legnépesebb hallgatótábora Csillik professzor úrnak volt, a legmeghittebb kiscsoportos előadásokat viszont Krámli professzor úr tartotta. Amikor egy alkalommal 13-an voltak kíváncsiak
előadására, halk, de határozott hangon jegyezte meg:
— Aki úgy gondolja, elmehet!
És sokkal halkabban hozzátette:
— Tudják, babonás vagyok.

Az első hajóút befejeztével szétszéledt a társaság, hogy a ránk rótt házi vitorlafoltozgatást teljesítsük. A gyakorlatokat, melyet nagyon helyesen ápolástani-gyakorlatnak minősítettek (valóban gyakran szorultunk ápolásra) néhányan Egerben, illetve
annak bizonyos, de nagyon szigorúan meghatározott részeiben töltötték.
Már a kezdet nehéznek bizonyult. A vonattal utazók még nem tudták, mire
vállalkoztak. Hazánk e szép városát ugyanis a MÁV gondosan elrejtette, mert a vonat
Füzesabonytól Egerig olyan gyorsan, illetve olyan lassan haladt, mint az összes többi
út Szegedtől. A sebességre jellemző, hogy amikor a vonat egy emelkedőn csúszni
kezdett visszafelé, a kalauz végigjárta a fülkéket, hogy akinek nincs returja, az
szálljon le.
Odaérkezvén, hála a helybéliek szíves kalauzolásának, jó pár óráig keresgéltük
a lakhelyünket, bár akiket nem igazítottak útba, pár perc alatt odataláltak.
Másnap, még tartva az előző napi józanságunkat (erre a rendező-szervek is számítottak) eligazítottak, beosztottak és kiosztottak bennünket. A dolog úgy kezdődött,
hogy köpenyeket és főnővéreket sorsoltak ki közöttünk, akik a „ N o majd holnap
reggel hatkor" című rémmesével szórakoztatták a hallgatóságot. A mesétől Ledniczki
Pista és Kóbor Jenci ijedtek meg a legjobban, bár lehet, hogy a falhoz lapulás oka
a főnővér tekintélyes testméreteiben keresendő. Később ismertették a házirendet, és
utólag, valamint előre leszúrtak bennünket a múlt évi és a jövő évi csoport viselkedéséért is.
A házirendet senki sem tudta megjegyezni (bár gondos kezek a szobákban is
kifüggesztették), de leginkább a tízparancsolatra emlékeztetett hangvételben. Egyébként annyit ért az egész, mint a falra hányt borsó. (Különben a falra-hányást is megtiltották.)
Az első napokban egy kis csoport orgonahangversenyt látogatott meg, de hamarosan rájöttek, hogy a borozó egy emelettel lejjebb van, a bazilika alatt, és ez többet
nem fordult elő. Pár nap múlva mindent tisztán láttunk és ittunk.
A velünk utazó harmadikos családi SZOT(E)beutaltak kedvelt esti szórakozása
a „Hű de hűvös és sötét van, gyerünk az ágyba!" című népi társasjátékon kívül
a televíziónézés volt. A készüléket állítólag azért helyezték a lányszobába, hogy szegényeket is szórakoztassa valaki. A TV helyett a fiúk inkább elmentek valahova esténként. Két dolgot szerettek nagyon: a piát meg a nőket, de egyik sem volt a szálláshelyen található. Persze a lányok is eljártak délután a strandra, és csak egy dolgot
szerettek... volna.
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No de térjünk vissza a munkához. Az első napon már 6 előtt egy perccel bementünk, pontosabban bealudtunk a kórházba. Közben jót szidtuk azt, aki ezt a koránkelést kitalálta. Odabenn egy kis pihenő következett. Szenó egyszer, mikor már biztos
volt benne, hogy senki sem látja, úgy 8 óra felé elkezdett ágyazni. Pechjére Balogh dr.
éppen akkor sétált arra. Kissé elgondolkozott a jelenségen, és kihívta Bélát. Szenó
szorongva jött ki, mert azt hitte, hogy rosszul csinálja a műveletet, pedig a kollega
csupán arra volt kíváncsi, hogy mennyi a láza? Erre Szenó örömmel közölte, hogy
nincsen semmi baja, csak egy kicsit álmos és le akar feküdni. Az orvos megnyugodva
távozott. Persze azért tanultunk is valamit!
Az injekciózás például mindenki kedvencévé vált. Eleinte ugyan az ujjunkat is
hozzászúrtuk a beteg fenekéhez, néhányan az ágyneműbe adták (külön örültek, hogy
a beteg nem jelzett fájdalmat), de aztán nem is akartuk abbahagyni. Marofka Feciék
túlórában végezték szegény páciensek ülőfelszínének szúrkálását. Lassacskán és szívós
munkával felderítettük a várost és környékét. Nem csoda, ha egy-két felderítő út után
alaposan eláztunk. Egyedül Nagymiska tartott ki amellett, hogy jobb a cola, mint
a bor. Hiába, Miska nem ismerte a latin közmondást: in vino veritas; tehát nem is
tudhatta, mit beszél. Ez a mondás sem volt azonban mindig igaz. Szenó például egy
szépasszonyvölgyi kirándulás után, ahol élvezettel vedeltük az egyébként pocsék
rossz, ránk-sózott borokat, kijelentette, hogy ez a bor volt a legjobb, amit életében
ivott, és ő tudja mi az igazság, különben sem szokott hülyeségeket beszélni, és egyáltalán nem is részeg. Ezek deklarálása után befeküdt az árokparti vízcsapba, és egy
félóráig eljátszogatott vele. Hogy miért...?
Persze mindenkinek volt valami bogara. Marofka Fecinek például az, hogy Jenővel a Balatonra jártak hétvégén. Jenő ezenkívül állandóan gitározott. Néha, amikor
hirtelen nem tudtuk eldugni a szerszámot, még a W. C. is játszott... a gitárral.

I

Kovács Feri magánszáma viszont az volt, hogy minden látható ok nélkül időnként felugrott, és néhány perc múlva sokkal fehérebben jött vissza. Ment is ez úgy
egy hétig. Kihányta még a tiszta vizet is. Azután csak Bóka Gyuri vigyoroghatott
rá a részeg emberek iránti megértéssel, mikor a kórházba kísérték. (Máig is rejtély,
minek örült Gyuri akkor annyira.) Be is vitték, lefektették. A nővérke hozott egy
üveget, hogy vizeletet gyűjtsön a pácienstől. Feri, a most ébredők naívságával közölte,
hogy az üveg kicsi lesz. Talán az előtte megivott sörre gondolt... Nem tudni, hogy
ezek után a nővér, vagy ő néztek-e a másikra furcsábban.
Egyszer együttes kirándulást szerveztünk a már említett borospincékbe, hol
történetesen egy zenekar is játszott. Egy harmadéves, némi nyomás alatt, jó hangosan
megjegyezte:
— Jól játszik ez a banda! Minden húrt lefognak, hátha a jó is közte van. Ezek
után éltünk az ép és szabad távozás lehetőségével.
Némi változatosságot a városba látogató szentesi irodalmi színpad eseményei
szolgáltattak. Ekkor történt, hogy Szenó alaposan összeismerkedett egy onnan jött
kislánnyal. Pár óra múlva már minden rendben volt, és másnap már nem is volt
semmi. Két nap elteltével Bóka Gyuri egy új autótulajdonos büszkeségével mutatta
be Szenónak ugyanazt a nőt.
— Szervusz! Szenohradszki Béla vagyok, ha még nem ismernénk egymást. A nő
nem ismerte meg... Nem ez volt az első hasraesés.
A legszebb csattanásokat azonban Nagymisi mutatta be a szabadonválasztott
kategóriában. Nem tudjuk, hogy a zsugoriságáról közismert Miska hogyan bírta ezt
a strapát. Ugyanis minden útjába kerülő nőnek ajánlatokat tett... hogy meghívja egy
colára. A „kisasszonyok" többsége általában jól felültette, de Misi sohasem vesztette
el tettvágyát (azóta sem).

TORNAÓRA
Kezdődött az öltözőben. Körbekínáltuk az üveget, mert odakint hideg volt.
— Neked ilyen nagy van? Hol vetted? Nem kapok a lábamra tornacipőt! így
siránkozott a kis Kelemen.
— Nem is kell te marha! Az uszodában vagyunk. Bár jobb lett volna, ha korcsolyacipőt is hozunk. A jég vastagságától lehetne.
— Sebaj, itt a Tóth, ott majd melegünk lesz.
— Mentőövet! H ú z z á t o k . . . ne verjétek a fejét a b e t o n b a ! . . .
Úgyis kifolyik belőle a víz!
Komáromi Zoltán zongorázik, s közben tornából felmentve.
Vater, szabad itt Paccini! — kiált egy kislány a partról. Belementünk, elmerültünk. így volt. A lányoknak ez időben havonta négyszer jött meg.
Jobban szerettük a focit. Aztán jött a N á n á s s y . . . mi meg bicegve távoztunk.
A hideg miatt Greta Garbóban. Nem fociztunk vele többé.
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MÁSODIK évFOLYAM
Úgy augusztus vége felé újból gyülekező' volt. Á tenger kékjében ringatózott
hajónk, s a fedélzeten délcegen sétáltak matrózaink, arcukon a „hiszen én már nagy
másodéves matróz vagyok" kifejezéssel. Az idilli képet csak a hajó tatján sikáló néhány társunk zavarta, akik még a múlt év nyomait próbálták meg eltüntetni.
A vezérkar elfoglalta helyét és bátran vághattunk a második utazásnak. Sok
dolgot még az előző évből hoztunk magunkkal. Többek között azt a tévhitet is, melyet
az Idegennyelvi Lektoralitás fizetett ügynökei terjesztettek: hogy tudni kell az orosz
nyelvet, mert hátha idegen vizekre tévedünk. Ismerve navigációs képességünket j o g o s
volt ez az aggodalom, ennek ellenére az orosz nem tartozott a legnépszerűbb dolgaink
közé. Annál is inkább, mert a matrózoknak az Idegennyelvi Lektoralitás szokásos
szemléjén három csoportban kellett felsorakozni: valamely elvtől vezérelve e sorokat
A B C jelekkel látták el. Azt terjesztették, hogy az A azt jelenti: akik még káromkodni is csak oroszul tudnak, B b... meg, nem kerültem az Á csoportba, a C, hogy csak
szeptemberben fogunk vizsgázni, avagy Temesvári Béla és Családja. Az utóbb említett
társaság emi- és prominens képviselője, Béci, bár szigorlata előtt többen tanácsolták
neki barátilag, hogy legalább egyszer olvassa el az anyagot, hajthatatlan maradt.
— Csak összekeverném, amit eddig is tudok — mondogatta.
írásbelin tiszta lappal indult — így is zárt. Amikor aztán a szóbelin egy igét
főnévként kezdett ragozni, Ökrösné megmeredt, nagy levegőt vett, és cyanoticusan
csak ennyit modnott: — Eto malo! —. Béla ezt biztatásnak vélte, összecsomagolt
szépen, pedánsan, és meg sem nézve indexét, távozott. Odakint belepillantva méltatlankodott — pedig a személyes névmásokat legalább hármasra tudtam —.
Azért az orosz órák mégiscsak üde színfoltjai voltak a másodévnek, melyet több
vidám esemény is bizonyít.
Kóbiról közismert, hogy utazása előtt egy ideig orosz nyelvterületen tanult, így
neki nem okozott különös nehézséget a „Jazik". Míg a többiek a jóságos Kati néni
vezetésével próbálták megfejteni a szenvedő szerkezet rejtelmeit, az egyik pad alól
egy egér futott a szoborrá meredt Kati néni felé. A lányok szokásukhoz híven visítottak, csak Kóbi maradt higgadt.
— Semmi pánik. Ez csak egy „sútocska". Meg kell várni, míg lejár. Miután a felhúzott játékegér kinetikai energiáját teljesen elvesztette, Kóbi felállt, és nagy nyugalommal zsebrevágta kedvenc játékai egyikét.
*

Egy szép napon egy lepkehálós úriember jelent meg a fedélzeten. Általános feltűnést keltett, sokan köréje gyűltek. Mire rájöttek a csalárd fogásra, már mindannyian
egy biológia előadás kellős közepén találták magukat. Ezekre különben hasznos volt
eljárni, mert Kiszely professzor hasznos tanácsokat és szabadjegyeket osztogatott
a jelenlevők között. Ezt a jó szokását még a vizsgán is megtartotta, ahol sajnos jótanácsok helyett csak cukorkát osztogatott. Ennek ellenére mindenki szívébe zárta,
mert ő volt talán azon kevesek egyike, aki pótolni akarta a Nevelési Bizottság nemlétező tevékenységét.
A gyakorlatok ezzel szemben a rajzórát voltak hivatottak pótolni. Vettünk hatszínű ceruzakészletet, a módosabbak 12 színűt, H-s, K-s grafitceruzákat, és a kiscsoportos óvodások lankadatlan szorgalmával rajzoltuk a tetűket, pókokat és más
vérengző állatokat. Örök emlék marad számunkra e kis műremekek gyűjteményeként
füzetünk.
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Egyszer a lapostetű elhelyezkedését faggatta a gyakorlatvezető Földes Mártitól.
Márti szépen elmondta, hogy a fejen, a hónaljban, de a gyakorlatvezető még egy
lehetőség után érdeklődött. Márti zavarba jött, de Kertész Gabi igyekezett megmenteni a helyzetet, és halkan nótázni kezdett.
— Zsuzsi, Zsuzsi, mutasd...
Arról nem szól a fáma, hogy ettől megszületett-e a helyes felelet, ám ismerve
a személyi tényezőket, nem hiszünk benne.
A rajzolás ugyan nem ment jól általában, de azért akadtak köztünk született rajztehetségek. Az azóta más évfolyamba kényszerült Pintér Feri egyszerűen nem tudott
mit kezdeni a szabadidejével. így született meg az utolsó padok egyikében a fiók fenekére rajzolva egy ló. Feri bátyánk ezt olyan gyönyörűnek találta, hogy szívós munkával, három-négy gyakorlaton keresztül kivágta alkotását. A kivágáshoz mindig
kölcsönkért valakitől egy bicskát. Hogyan derült fény a rejtett munkára, azt nem
tudni, sőt azt sem, hogy a professzor úr mennyivel lett kevésbé haragos, amikor Feri
neki is megmutatta művét a magánkihallgatáson. Haragját talán az enyhítette, hogy
két hétre rá lovasszobrot lepleztek le az intézettel szemben.
Hajónk nagyobb megrázkódtatások nélkül átvészelte az első félév hullámait.
Bátor és halált nem ismerő tengerésztársaink viszont sokat meséltek arról a szörnyűséges időről, amely a második utazás második felében leselkedik az arra haladókra.
Ehhez képest Odüsszeusz utazása sétahajókázás volt. Valóban, ahogyan közeledett
a második év vége, úgy tört ki rajtunk mindinkább a bolondéria, amely abból állt,
hogy a legkülönfélébb és legképtelenebb fogadalmakat tettük, hogyha átmegyünk
ezen, vagy azon... Igaz, az összes eddigi vizsgáinkra nem készültünk ennyit (beleértve
a filozófia beszámolókat is) mint mostanában. Igaz, ami igaz, például az anatómia
nevének puszta kiejtése is térdreborulást váltott ki az egyre ájtatosabbá váló matrózainkban. Ezidőtájt a szerzetesek vakbuzgóságával meredtünk égő szemekkel az
okulárok lencséibe. (Ebből a vak a legjobb jelző.) Persze, okunk is volt rá. Rossz
nyelvek szerint az Anatómia Intézetben azt ígérték, hogy aki ezen a szigorlaton átmegy, ezentúl a D betűt már kiírhatja a neve elé.
S valóban: eljőve a szent nap. Rideg hullaszag terjengett a formalingőzős falak
között. A selejtezők többnyire lábon maradt csapatai szétosztattak a termekben, hogy
megmérettessenek. Hál'Istennek a boncolás előtt nem kellett elmondani, hogy tulajdonképpen mit is akarunk csinálni, mert addigra már többen olyan állapotban voltak,
hogy megesküdtek volna: a kismedence nem egyéb, mint strandi pancsoló, és a gát
a Tisza-parton húzódik.
Zengtek a szikék, zizzentek a csipeszek. Az arcokra kiroskadt a halálfélelem.
(Mert már ülni sem tudott.) Prof. Csillik kissé előredőlt, arisztokratikus tartással
(talán a pipa húzta) hordozta körül tekintetét a termeken. Ettől az embernek mindig
az az érzése, hogy nem jól csinálja, amit csinál. Többen fölvették az utolsó kenetet...
és a puskákat az asztalról. Az ezután következő szörnyűségek leírásától megóvjuk
olvasóink idegeit, de elég az hozzá, hogy egyesek még a hullával együtt is könnyűnek
találtattak ebben a játékban. Hullott is utána a könnyük.
A dráma az utolsó fölvonásához érkezett. Kissé megfogyva és teljesen összetörve futottunk az utolsó akadályhoz. Itt aztán számos dolog történt, melyet az utókor
tanulságára megírattak.
Csillik professzor úr köztudomásúan széles intelligenciáját is latbavetette, midőn
Kiss Gizitől a nyelőcső szűkületeinek elnevezését érdeklődte:
— No, hogy nevezik a szűkületet?
— Strictura!
— Gondoljon arra, kollegina, hogy van Handelnek egy müve, aminek a címe...
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No? Hogy hívják a nyelőcső szűkületeit?
— Isthmus.
A történelmi tájékozottság sem erős oldala a medicusoknak. Hajdú Editeta prof.
a félhold alakú nyílás kifejezésére akarta rávezetni.
— No, mikor vonultak ki a törökök Magyarországról? — kérdezte kissé hamiskás mosollyal.
Edit egy ideig zavartan bámult maga elé, majd felcsillanó szemében mindenki
látta, hogy végre... fölfogta, hogy nem egy évszámot kérdeztek tőle. S mindez azért
is csodálatraméltó, mert már lesúgták neki az 1526-ot.
Hajdú kollegina azonban bájos mosollyal vágta rá a meglelt megoldást:
— Töröknyereg! —
Persze azért ő is átment.
Pálfi kollegánk alaposan megizzadt az agy rétegeinek súlya alatt, melyet következetesen hol a retina, hol az elszarusodó laphám rétegeivel kevert össze. Végül ugyan
rájött, hogy mit is kérdeztek, de akkor meg össze-vissza mondta el. Csillik prof. valamely konzervatív elvtől vezéreltetve ragaszkodott a sorrendhez, de ő is belátta, hogy
ezúttal „mesterére" akadt. Pálfi ugyanis sűrű bocsánatkérések közepette rákvörösen
húzta az időt, és váltig esküdözött: egy perc és nem több, ő isten bizony megmondja.
A prof. egy halk sóhajtás közepette most már csak azt kérdezte, hogy hány rétegről
is van szó tulajdonképpen?
„ F ő n ö k ü n k " udvariasan kikapta a szájában levő tollat és, mint akit megszállt
az ihlet, gyorsan vonalakat húzgált a papirosra. Le is rajzolta mind a hét réteget, majd
a felfedezés lázában gyorsan számolni kezdett:
— Kilenc!!! — ujjongott fel, hogy a papírt is megszámolta, nem is egyszer.
Fölpillantva ráfagyott a mosoly az arcára, mert Csillik prof. közel volt ahhoz, hogy
lenyelje a pipaszárat, de némi habozás után a következő tételre tért át. Ennek keretében némi ízületi mozgásokról volt szó. „ F ő n ö k " minduntalan a háta mögött levő
csontvázra mutogatott, — ugye a jobb érthetőség kedvéért — majd látván, hogy még
mindig nem értik, fölugrott. Majdnem feldöntötte a csontvázat, bocsánatot is kért
tőle, és megszokott nyugodt stílusában fejezte be előadását, amelyet a zsűri három
egész ponttal jutalmazott. Ezen ő csodálkozott a legjobban, mint ahogy az évfolyam
azon, hogy Pintér Feri barátunkat az a penis késztette meghátrálásra, amiről Hopsza
is megállapította, hogy páratlan szerv.
A másodév többi vizsgája is bizonyára szignifikáns tényező a gyomorbetegségek
magyarországi alakulásában. A „halk kompjutertől" — ahogyan Obál profot becézgették — mindenki igen tartott. Az ég sem tudja, hogy milyen számítások alapján
születik meg nála az érdemjegy, melyet talán helyesebb csupán a jegy szóval illetni.
Némelyek megesküdtek, hogy felelés közben a prof. a delikvens horoszkópjának felállításával akarja pontosabbá tenni amúgy is szerteágazó értesüléseit. A gyengébb
idegzetűek titkos lehallgató készülékeket véltek felfedezni a kajütökben, melynek
szálai az Élettani Admiralitás információs csoportjához vezettek.
Voltak azonban a tanszéknek olyan tagjai is, akiket örökre szívébe zárt a hallgatóság. Such adjunktus mindig kedvezően hatott a gyakorlatokon a csoportok idegeire.
Általában ugyanis már azzal felbőszített egyeseket, hogy a farkasordító hidegben egyszál 38 Ft-os műanyagszandálban jött be, természetesen zokni nékül, és ingujjra vetkőzve. Ezek után hosszasan tanulmányozta a nyakában lógó vadonatúj fényképezőgépet, majd egy sarokba vonult, ahol kis repülőgépeket hajtogatott, és onnan a lányok
legnagyobb riadalmára egy békával a kezében tért vissza. Ezt a szerencsétlen állatot
körülbelül másfél órás okfejtés után finoman lefejezte és újabb félóra múlva végrehajtotta a gerincvelő elroncsolását is, majd almáját rágcsálva mosolyogva közölte:
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— ...vége a gyakorlatnak.
Zoltán Örs adjunktus úr is a kedvencek közé tartozott. Amikor Schriffert Andris,
és Koch Zsuzsi vízixilofont alakítottak ki a lombikokból és a boci-bocit pöcögtették
rajta, a hátuk mögött hirtelen megjelent:
— Ez itt hamis — mondta fülét hegyezve, és kiemelte az egyik lombikot. K i löttyintett beló'le egy kis vizet, és visszatette.
— Na, most próbálják meg!
Zoltán adjunktus egyébként is kedves adomáival szintén a Nevelési Bizottságot
igyekezte pótolni. Már a gyakorlati szigorlaton történt, hogy Teó kihúzta a tételeket
— természetesen bal kézzel — és a három papírral a kezében várt. Ösztönösen érezte,
hogy valami nincs rendjén. Zoltán adj. egy darabig szemléló'dött, majd a következő
váratlan kérdést tette fel:
— Mondja, maga ugye orvos lesz 4 év múlva?
Teóban egy pillanat alatt négyszeresre nőtt a vérviszkozitás.
— Te jó ég, mit akar ezzel?
Némi gyanakvással vizsgálta a kihúzott tételeket, és rájött, hogy két azonos,
színűt húzott.
— Ja, igen! — mondta, s remegő kézzel új tételért nyúlt. Zoltán adj. elmosolyodott, nagyot szívott a csibukból, és lemondóan vetette oda:
— Na jó. Gombolja be a sliccét, és menjen kidolgozni a tételeit!
Ezen is túlestünk — úgy, ahogy — sokan nagyon megütögettük magunkat, de
azért csodák is akadtak. A 11. csoportban úgy este nyolc után Zoli is betámolygott
a prof. ajtaján, gondolva, hogy aki ennyit várt, azt talán nem rúgják ki. A vese koncentrálóképességének háromszori elmondásával sem sikerült a prof. figyelmét elterelnie
a B2 vitaminról.
— No, mi lesz már avval a vitaminnal?!
Tesztoszteron-szegény hangon jött a válasz:
— Kell a szervezetnek a vitamin... mert ugye, az ugye egy fontos...
— Konkrétumot! Mit okoz a hiánya?
— Hajhullást!
— Micsoda?... Ilyet maga legfeljebb TIT előadáson mondhat, de az élettan,
szigorlaton nem. Magának fogalma sincs, mik azok a vitaminok!
S megszületett a világ nyolcadik csodája; a KETTES.
Ezek mellett már szinte eltörpült a biokémia szigorlat, bár Kovács adjunktus úr
aknavető taktikája felmérhetetlen károkat okozott az emberek indexében. Kevés,
s csupán a beavatottak számára volt érthető az egész rendszer, ilyen, meg olyan enzymekkel, meg egyéb hasonlókkal. Már a szemináriumokon sem tudtuk leplezni a témában való járatlanságunkat. Pelle Tamás gyakorlatvezető kétségbeesetten próbált
valamit kihúzni Rahmanból a szénsav anhydratase-val kapcsolatban.
— Hát mi történik, ha egy pohár szódát megiszol?
Rahman gondterhelt ábrázata hirtelen felvidult, az értelem némely nyomai
tükröződtek az arcán.
— Ha szódát inni, akkor böfögni...
Ennél nagyobb igyekezettel és kisebb eredménnyel csak Zoli bácsi, szeretett
laborvezetőnk igyekezett minket rávenni, hogy a már egyszer megútált lombikokat
újra kézbe vegyük.
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MESE ARRÓL, HOGYAN LETT

CH2-NH2
I
CH2

A LYSINBŐL ACETYL—SCo—A
A lysin évezredek óta hordozta magánál aminőgyökét, aminő gyök keringési rendszerének romlásával
egyre nyűgösebbé vált számára. Az orvos amin-gyök
exstirpatiot rendelt el.

CH 2
I
CH 2
I
CH—NH 2
COOH
LYSIN
NH
CH 2 —CH 2
N
\
CH2
CH.,

/

NH,

C—COOH

Miután átment kapronsavba, rendkívül nyitottnak
érezte magát, elhatározta, önmagába néz, befelé fordul,
elzárkózik a külvilágtól.
E.C. 4-es barátját hívta segítségül. Közösen sikerült Lysin barátunk talpát saját két tuber frontalejához
ragasztani (melyek köztudottan csontosodási pontok), de
eközben keservesen kiköpött egy molekula vizet.

O
KAPRONSAV
HOH

E.C 4
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így éldegélt valahogy, de jobb vállát erősen nyomta
a benne keletkezett kettőskötés. Talált rá megoldást!
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A piperidin
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FAD

Átgázolt Pipekolin Éván, és közben Pipekolin élettársától, F A D Elektől, ellopott két hydrogent.

/
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\
J-COOH
/

N

piperidin
carboxilat
E.C.4

Máris a bal vállára vette át a kettős kötést.
A hosszú, görbült tartás, a karikába hajtott gerinc
nem kényelmes dolog, ezért E.C. 4-es komájához fordult,
sűrű bocsánatkérések közepette, ráadásul még egy molekula vizet is kért tőle kölcsön,

HOH

0=CH
I
CH 2
I
CH 2
I
CH 2

Új nevét rendkívül hosszúnak találta, mivel híres
vegyület lévén, sok aláírást kértek tőle. Elhatározta,
megszabadul az aminő- és szemialdehyd nevektől. Transzamináz Ignác oxydoreductor barátjával, (aki tanácsi alkalmazott), új nevet eszeltek hát ki.

CH—NH 2
I
COOH
L-amino-adipinsav
szemialdehyd
1
COOH

Egy darabig jól is ment minden. De ki tud ;okáig
boldoga nélni két carboxyl-gyök közé zárva. Ennek kiküszöbölésére riasztotta az oxydatív-decarboxylező bizottságot: TPP Kázmért, kitől OTP kölcsönt vett fel, Liponsav
Oszkárt, kit udvariatlanul felszarvazott két hydrogennel,
HSCo—A-t, a titkárnőt, kit meg is tartott magának, rögtön egyesült vele. Közben szélgörcsei oldására szabadon
engedett egy molekula C 0 2 - t .

CH2
CH 2

c=o
COOH
L-keto adipinsav
I
N A D - — HSCOA
NADHo.

CO,

COOH
CH 2
CH 2
I
CH 2
I
0=C~SCoA
glutaril SCoA

Nyomta lelkét a Pipekolin élettársától ellopott két
hydrogen, így eladta azokat F A D Ferenc, volt fegyencnek.
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FAD
FADH,
Miután állatkerti sétán vett részt, nagyon megtetszett
neki a krokodil, elhatározta magát, hogy felkeresi prof
B„P Aladárt, aki E.C. 4-es kórházában igen sikeresen
operál át szerves molekulákat állatokká.

COOH
I
CH 3
I
CH
II
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I
0 = C ~ S C oA
SCoA
B6P
- CO.>

E.C.4.
CH 3

c=o
/

Műtét közben azonban ismét bélgörcsök fogták el,
így megint szabadjára engedett egy molekula C 0 2 - t . A
professzor ettől rosszul lett, segédje pedig csak tökéletlenül tudta a munkát befejezni. így csak krotonil lett
szegény páciensből.

CH 2

0=C~SC oA
KROTONIL—SCoA

FAD

HOH
_

FadH,

CH 3
I
C —O
I
CH 2

Mivel a műtét sokba került,
kénytelen volt két legértékesebb
hydrogenjét eladni F A D Ferenc orgazdának, a volt fegyencnek, igaz,
némileg kárpótolta a kórházból lopott vízmolekula két hydrogenje.

0=C~SCoA
A műtét olyan jól sikerült, hogy
az egyre korosodó HSCo-A féltékenységből testét kettészakasztotta.
A tudatlan hullaszállítók két külön
koporsóba rakták a tetemet, úgy vitték a Citrát-körúti temetőbe.

HSCoA

/

/ \

CH,—C~SCoA
O
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\
CH3—C~SCoA
O

ŐRIZZÜK MEG E M L É K É T
Ö R Ö K K É SZÍVÜNKBEN!
(Legalábbis a szigorlatig.)

NÉPITÁNC
Hajónkon a másodévtó'l kezdve felütötte fejét a vérhastáncjárvány. Ebben tevékeny részt vállalt évfolyamunk néhány kiemelkedő' egyénisége is. Közülük Avramov
Kati és Deák Zoli volt a legkitartóbb. Kati ötéves pályafutásának elején már a csoport vezetőjévé lépett elő. A legnagyobb karriert Kompóth érte el, aki két és fél éves
kitartó zongorakísérői státuszából robbant be a világot jelentő csizmákba. Gulyás
Jutka három évig bízott abban, hogy megnő, és így nem csak tánctudásban lesz méltó
partnere Zolinak. Nemes Andrisnak koreográfusunkkal folytatott szakmai vitái
mindig enyhítették a próbák kemény, munkától verejtékes légkörét. A zenei szankció
hűséges bőgőse Hegedűs Zsolti is ívelő pályát futott be, idén átnyergelve a tamburára
már a világhírű ÉDOSZ-táncegyüttesnél pengeti a húrokat. A legifjabb közöttünk
Tóth Tibi, akit törött lábának gyógyulása inspirált arra, hogy az idén közébünk
álljon.
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Évről évre a SZOTE-bál az az
esemény, ahol a néptánccsoport az
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m
egyetem legnagyobb nyilvánossága
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e | é kerül, holott ennél sokkal szélesebb az a skála, melyet képviselnek.
Joggal büszkék arra is, hogy az
1978. évi Szarvasi Egyetemi Folklór fesztivál minősítő versenyén elérték eddigi legnagyobb sikerüket: Ezüst-I. fokozatot kaptak. Utoljára, de nem utolsósorban ejtsünk
szót csoportunk örökös patrónusáról és „védőszentjéről", Szilágyi Margitkáról, akit
a hagyományos SZOTE-bál főszervezőjeként is ismerünk. A huszadik bál sajnos már
lapzárta után zajlott le, de az évente visszatérő éjféli Suppé-csárdás hangulatát érzékeltetjük az alábbi fényképpel.
,
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HARMADIK évFOLYAM
Bár fülünkben még ősmagyar dalként rivalltak a praeklinikum záró akkordjai
— Papa-Pa-Pamm (anatómia-élettan-biokémia), a fandombon megszólaltak a fanfarok, éreztük, menni kell, a hajó nem várhat. A start előtti találkozót az Apáthyhoz
címzett „in continuitas veritas" nevű késdobáló düböngő aulájában tartottuk. Eddigre már lehellet alapján is felismerhetővé vált, kik vannak jelen, s kik azok, akik a
cápafogak áldozatául estek. Feltűnően kevesen lézengtünk a fedélzeten, ekkor nyilait belénk a felismerés, hogy a nyár folyamán másik bárkába szálltak, s így ködbe
vesztek a néhai léha, odvas fogú hídmesterjelöltjeink. Ők rövidített úton érkeznek
meg úticéljukhoz. (Látszik is rajtuk!)
Néhányan még bradichinin, vagy éppen leukoTAXIN utolérték megcsappant
csapatunkat, másoknak ez még rektrolin sem sikerült. A távolmaradóknak néhány
perces gyásszal adóztunk, utána összeült a vezetőség, hogyan pótolhatnánk a legénységet. A kérdést a „T. O. and Telegdy Corporation" nevű korvett oldotta meg, így
jóvoltukból már hét tengeren ismert matrózokhoz jutottunk. Az eseményt több liter
borral hitelesítettük, és vidám éneklésbe, körcsárdásba kezdtünk a már-már törzshellyé vált Apáthy folyosóin.
Régen örültünk ennyire egymásnak, először éreztük, hogy valamiképp összetartozunk, mit magyarázzuk; harmadévesek lettünk! Másképp szívtuk a levegőt,
valahogy nagyon jól esett akkor.
Katzenjamm (másnap) felvontuk a szemöldökünket, majd a vitorlákat, s tengerre magyar kiáltással elleptük a Belklinika előadóját. Az út veszélyesebb része csak
most következett, energiánkat meg kellett osztani az ügyesen tervezett és végrehajtott lavírozás és a tengeri betegek között.
Egyszóval komoly medicusok és mediK-ák lettünk. Már bemehettünk mi is a
kórtermeszekbe, s úgy szólítottak minket: kolléga. Mi éreztük, hogy kollég a lóláb,
hisz még annyit sem tudunk a tudományból, mi a különbség az E K G és a K G S T között.
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Még fel sem ocsúdtunk, s hajónkat zászlófaroktartású patkányok tömkelege
árasztotta el, „Made in Telegdy" felirattal tetűválva. Vitorláinkon felragyogott az
Írásvetítővel küldött üzenet; — Majd a szigorlaton!
Gyors válasz telexen: — Ottlecünk! —
Ezután reggelente, mikor matrózaink még az igazak álmát aludták, megjelent a
lidérces fény a széldagasztotta vitorlákon, melyet csak patkányaink bámultak meg
csodálkozva, üveges tekintettel. Ébresztő után kivetettük horgainkat a tenger csillámló vizébe, utunknak ezen a szakaszán rendkívül sok GECSEgét fogtunk.
Ahogy közeledtek a félévi vizsga izgalmai, sok derék matrózunknak LÁZÁRmai
voltak. De-kov, derék segítőtársunk Trabanttal szelve a Tenger kiismerhetetlen útjait, igyekezett megnyugtatni bennünket.
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Egyik délután a fő- őrmatróz sörben áztatott, ráncosbőrű, gyógyszerszagú, kis
didergő békát talált az árbockosárban. Szerencsére nőstény béka volt, különben
matrózináink között nézeteltérés támadt volna, hisz ekkor már égető hímbékahiánnyal küszködtünk Aschheim és Zondek jóvoltából.
Ezen izgalmakat feledtették azok a furfangos tesztkérdések, melyekkel a Gyógyszertani Intézet árasztott el bennünket. Pl. Mikor szabad „csőre" tölteni a beteget?
a) soha
b) mindig
c) mindkét válasz helyes, kivéve az elsőt
d) mind a három válasz helyes, kivéve a negyediket.
Essay kérdés: Mit írna a kábítószer-injekció receptjének aljára?
Válasz: Suo nomine. Az orvos fenekébe! Essay, nem essay, nem kap mást.
A mikrobiológia szele is egyre erősebben kavarta a hullámokat körülöttünk.
Többeknek a biológiában szerzett immunitása keresztreakcióba lépett a mikróval,
így nem csoda, hogy a szigorlaton a tanultak túrós csapadék formájában nyilvánultak meg. Bizony silány táptalajra találtak piciny kútfejünkben a meningokókuszpálmák. Lábaink viszont, dacolva a kiváló áruk fórumával kitüntetett PED lábhintőporral, gombásodni kezdtek a fusomycetates tanulmányozása során. Hát igen,
a szigorlat előtti utolsó napokban sokunknak még lábmosásra sem maradt ideje.
Az álomkór is támadást intézett ellenünk — mint később kiderült — kávé-rezisztens alcsoportjai révén. A sok üléstől viszketeg ülőkéinkben Ascaris fajokat sejtve
szorgalmasan szedtük a féregűző tablettákat. Az' káris lett volna kihagyni. Többeknek erre megállt a lumbricoidESZE.
Salmon Ella, az intézet rendkívüli és meghatalmazott féregűzője rendíthetetlen
szorgalommal igyekezett az érdeklődést felkelteni neki tetsző, kicsiny tárgya i r á n t . . .
Kérdezgettük is sokszor:
— Miyoga van erre?
Szigorlat előtt már tiszta volt, itt (prowa)ciki lesz. Neisszériában kapjuk a pótvizsgajegyeket. Vizsga után a sötét kapualjakban megbújó szerelmeseink elcsukló
hangon suttogták:
— Vizsgajegyet egyet vegyek?
— Vegyél kettőt, veled megyek!
Végül azért mindnyájan bebizonyítottuk, hogy lépfenegyerekek vagyunk, mind eki
Leonardo képet messze hajazó, pseudomonalisa ábrázattal jött ki a második eszmecsere után.
Szerencsére a filozófia-vizsgán kipihenhettük fáradalmainkat. Egész évi rendszeres elmélkedéseink (a söröskorsók mellett) itt meghozták pirospozsgás gyümölcseiket. Konkrétumokat ugyan kevesek — azok is csak keveset — tudtak mondani,
de a lényeg az általános világkép! Meg aztán éreztük is, hogy a világ nagy vizeit
járva szükségünk is van felülről szemlélni a dolgokat.
A kórélettan vizsgát többen kimosolyogták. Sztoikus nyugalommal, látván az
elégtelen jegyek özönvízszerű áradatát csupán indexüket küldték be aláíratni, mondván, ők sem tudnának több értelmeset mondani, mint derék kísérőtársuk, a néma
leckekönyv.
Gyuri már a gyakorlati belépő vizsgán három nagyságrenddel elvétette a gyomor sósavtartalmát. Ezek után önkritikusan soron kívül vonult be a profhoz, hogy
ugyan könyvelje már be az eredményt csupa kis betűvel a fekete könyvbe. Miután
ez megtörtént, odakint közöltük vele: sekélyes tudása ellenére, jó svádája eredményeként Ottlecz adjunktusnő elégségesre értékelte. Amint ezt megtudta, eszét vesztve
rohant vissza Telegdyhez.
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— Professzor úr, fatális tévedés történt. Kettest kaptam Ottlecz adjunktusnőnél
és beírattam az egyest!
Mire professzorunk szokásos malóciosus mosolyával:
Húzzon tételt kolléga, majd rászolgál!
A történet tanulsága: a profnak mindig igaza van.
Professzorunk év végén is hű maradt speciális Gauss görbéjéhez:

Gyógyszertan vizsgán a már ismertetett tesztkérdések tömkelegével leptek meg
minket. Mindenki a másikét másolva, a másik aztán a mindenkiére pillantva örömmel konstatálta, hogy ő is ezt írta, biztos ez a jó. Hogy miképp születtek különböző
érdemjegyek, azt még ma sem tudjuk pontosan.
A belgyógyászat integrált vizsgánk is hasonló módon folyt le, az eredmények
azonban szignifikánsan jobbak voltak.
Kórbonctan beszámolón sorra hullottak el legjobbjaink, akik a „maszek"
jegyzet idevágó részeit tanulmányozták.
— Honnan ta nultál édös gyerököni, órán én ezt nem így adtam le nektök, mondta
szögediesen Ormos professzor úr, s invitált újabb elbeszélgetésre. Bara professzor
úrnál csak akkor születtek rosszabb jegyek, ha néha fölébredt felelet közben. Igyekeztünk halkan felelni nála.
Miután a Lektoralitás rájött arra, hogy egy idegen nyelvet képtelenek vagyunk
elsajátítani, megpróbálkozott egy másikkal. Tekintettel arra, hogy nem volt az országban elég kínai nyelvkönyv, a német és az angol között választhattunk középhaladó, haladó és kezdő szinten. Merő humanitásból a félévi vizsgaidőszakban nem
zaklattak minket, látva folyamatos, becsületes munkánkat.
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ÉBREDÉS ETÁN ÉDES AZ ÁLOM
Nem húztam fel az órát, direkt nem húztam fel, úgysem ébredek fel rá. És a fene
egye meg, hét óra van és mégis felébredtem. Talán ha az órát felhúzom és csörög,
akkor nem ébredek fel. De így, hogy nem húztam fel és nem csörgött, így felébredtem.
Azt hiszem, ha nem húzom fel és úgy csörög, akkor is felébredek, mert ugye a nem
várt dolgokra ébred fel az ember. Ha felhúzom és csörög, akkor nem ébredek fel,
mert már este tudom, úgyis csörögni fog. Csak azt nem értem, hogy nem húztam fel és nem is csörgött, (amit már este eló're megsejtettem,) tehát semmi különös nem történt, mégis felébredtem. Hm. Ennek valami oka van. Talán valami
váratlan dolog fog történni. Igen. Biztosan. De mi a fene lehet az? Várjunk csak!
Ma kedd van, hacsak nem aludtam két napig egyfolytában. Honnan tudhatnám
meg, hogy milyen nap van? Igen, ez az. Rá kellene nézni az órámra! Ha nyolcadika
van, akkor kedd van. Rá kéne nézni, de hiába akarom, a kezem nem mozdul meg.
A fejem sem, a nyakam is mintha megbénult volna. Még jó, hogy az időt tudom
biztosan, hogy hét óra van, hiszen a napsugarak pontosan a szoba bal felső sarkában
a pókhálóra esnek. Igen, ott napozik benne a pók. Icike-picike kis pók, minden jó
neki. Egész nap csak csücsül a hálójában, még attól sem kell félnie, hogy kitakarítom
a szobát egyszer. Többet azt hiszem, úgysem tudok felkelni. Ha mégis sikerülne,
esküszöm szereltetek a mennyezetre egy óriási karórát, amit plafonórának fogok
hívni és az mutatni fogja az aznapi dátumot, az aznapi órarendet és az adott órákból
még beszerezhető katalógusaim számát.
De nem adom fel. Nézzük csak! Ha mégis kedd van, akkor nyolctól, nyolctól.. .
mi is van nyolctól? Á, kórbonctan. Múltkor sem voltam. Egy szó, mint száz, hát
ezért ébredtem fel. A fenébe is, mindig hétfőn kell az embernek leinnia magát a sárga
földig! Most aztán itt van, a gyakorlatvezető hiába keres a megszokott helyemen,
csak az üres széket látja, s hogy leplezze sírását, beírja: negatív. Szegény kicsi gyakorlatvezető, ha tudnád, hogy nem negatív, hanem Rh pozitív vagyok, hogy szégyenkeznél a baklövéseden. Azt, hogy hiányzom, igazán megérthetnéd. Nem bírja a szervezetem a sok italt. Ivott volna ő annyit tegnap, nyugdíjas korára sem tudna egyenesen végigmenni a járdán. De nem, ő beír.
Alfréd persze ott lesz! Pedig emlékszem, Alfréd sokkal részegebb volt, mint én.
A télikabátja zsebébe öntötte az utolsó üveg pezsgőt azzal, hogy hazaviszi a macskájának, persze vacsorára. Hajnalra haza is érhetett az estebéddel, hacsak rá nem
fagyott útközben a kabátja pezsgőstül. Most meglátják, vagyok én is olyan gyerek,
mint Alfréd. Elmegyek én is. Még jó, hogy öltöznöm sem kell, hisz azért annyira
részeg nem voltam, hogy elkövessem azt a hibát, hogy szalonképes utcai öltözék
nélkül aludjak, akár a tej! Mert ugye a tej megteheti, annak nem kell hétkor kelnie.
A kenyérnek meg nekem, szóval mi kettőnknek hétkor kell kelni. De mennyit aludhattam!? Hogy is értem haza!? A bár négy kor zár, bennünket ölben vittek a kijáratig,
onnan az a két kilométer négykézláb úgy másfél-két óra. Atyaisten, még két órát
sem aludtam! Hát csoda, hogy az ingerületeim nem terjednek a neuromusculáris
apparátus felé? Pedig ki kellene menni vízért. Ki kéne, de nem! Inkább szomjan
halok, így van még két napom, viszont az első mozdulat biztosan végezne velem.
Gondolkodnom kell, ki kell másznom ebből a szörnyű csávából! Jajj, a fejem, ez is
úgy hasogat! Na, még ezek után mondja valaki, hogy szép a diákélet. Micsoda
szörnyű kínok! Még ráadásul menjek gyakorlatra is! Nem, ezt nem kívánhatják
tőlem. írok a professzornak, nem is, a dékánnak, meg a . . . a,szóval az újságoknak,
hogy ez nem mehet így tovább. Nem hagyják az embert nyugodtan kipihenni magát.
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Milyen orvos lesz így belőlünk, ha minden reggel hétkor ébresztő! Idegkimerülünk
és kész! De Én, Én leszek a jövő orvostársadalmának megmentője, elmegyek a világ
végére is kivívni az igazunkat. Akkor aztán, ha nyugodtan kialvódtunk, akkor
a z t á n . . . a z t á n . . . akkor! H ű h a ! . . .
Persze, most a z . . . egyszer még! Hogy is, ja! Igen, elmehetnék még most, . . . az
egyszer! El-me-het-nék.
H m . . . h á t . . . majd . . . legkö-ze.. .lebb.
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Ilyen még nem volt sem a városban, sem az egyetemen, sőt az évfolyamon sem.
Már az első napokban kiderült, hogy a szervezők alábecsülték évfolyamunk képességeit. A propagandafeladat teljesítése során a város új ruhába öltözött, s e ruha
nyomait ma is magán viseli. Az Apáthy melletti palánkról is csak azért került le az
évfolyamunkat dicsőítő felirat, mert megjelentek a bulldózerek az új könyvtárat
építeni. A Tortatúra eme városkép-alakító hatásán kívül az adott időben a munkaversenymozgalmat is helyettesítette.
Évfolyamvezetőségünk, a Tortatúra szervezői, a stratégiai terv elkészítésekor
kinézték maguknak a reklám-szempontból igen előnyös helyen fekvő Kárász utcai
épületet, a Stümmerrel szemben. Küldöttséget menesztettek — két meteorológiai
léggömbbel, melyen a III. oh.-t éltető felirat volt — az épületet tatarozó munkásokhoz.
Elnézést, hogy megzavarjuk az ulti-partit — szerénykedett Janó — de szeretnénk megkérni önöket, hogy tűzzék ki a? épület tetejére ezt a két léggömböt.
Á, azt nem lehet — vetette oda a szaki, akiről kiderült, hogy ő a munkavédelmi felelős, s azzal elfogta a piros ultit.
— De a T o r t a t ú r a . . .
— Az más,- miért nem ezzel kezdték, és kezükben a léggömbökkel önfeledten
kúszni kezdtek a szédítő magasságban elhelyezkedő villámhárító felé. A munkavédelmi felelős oda sem mert nézni, s az akkor érkező művezető csodálkozva konstatálta, hogy megindult a munka.
— Na ugye, hogy tudok én bánni az emberekkel és elégedetten távozott. Mi
is elégedetten mentünk el, látván a méltóságteljesen ringatózó léggömböket a ház
tetején. Sajnos egy fél óra múlva már el is tűntek onnan. Állítólag kipukkadtak, de
mi gyanítjuk, hogy ebben az elsősök keze is benne volt. (Vagy talán ezért van csak
öt golyó Földes prof. szolgálati oldalfegyverében?)
A reklám nem ismert határokat, megmozgattuk a város apraja-nagyját.

74

>

Ugyancsak nagy tömegeket mozgattunk meg a „Fussál reggel hatkor az évfolyamért" c. tömegsport jellegű feladatunkban. Az évfolyam fiainak jóvoltából kivonult az egész nó'vérszállás, és több leánynevelde (ki gondolta volna, hogy ekkora a
pacienturánkl), valamint egészen más okokból a honvédség néhány alakulata is.
A másik, de korántsem ennyi embert megmozgató esemény a Pódium c. műsor
volt, ahol „meg is látná magát" az egyetem, ha rajtunk kívül még eljött volna valaki.
Nagy sikert aratott a „kórus"; és joggal tekintettünk úgy a hét végére, hogy az előnyünk már szinte behozhatatlan.
A szombatra tervezett kapcsolásos évfolyamok közötti verseny csúcsa lett volna
az egész hétnek, azonban a színvonal a spike helyett inkább a Q hullámra emlékeztetett. A hírközlő' kapcsolat ugyanis azt a célt szolgálta, hogy stúdiósaink olthatatlan
hibaelhárító vágyukat kielégíthessék. így aztán zúgás-csattogás jellemezte az ellenfelek és a zsűri mondanivalóját. Maga a vetélkedő színvonala sem illethető szebb
jelzőkkel. Kovács Feri összevissza küldözgette az évfolyam autóit, amelyek csodával
határos módon — az irányítás ellenére — egyetlen karcolás nélkül úszták meg ezt az
unalmas estét és annyi előnyük volt a benne ülőknek, hogy viszonylag hamar hazamehettek. Azt hogy ki lett a győztes, a mikrofonok begerjedése és az alvók horkolása
miatt nem lehetett ugyan tisztán érteni; másnap erről is tájékozódhattunk a Délmagyarból, ahol egyébként is sokkal izgalmasabb leírásokat olvastunk, mint ahogyan az valójában volt.
Azért a Politikai Fletet mégis megnyertük, bár az a ronda és valószínűleg avas
vajból készült torta nem lett a miénk!
A reklám eredményeként az ország tudatába a paprika, dóm, halászlé, Pickszalámi mellé a T O R T A T Ú R A is bekerült, ha Szegedet emlegették. Az évfolyam
ekkor volt a legegységesebb, olyannyira, hogy még Telegdy prof. flexibilisnek egyáltalán nem mondható lelkét is sikerült ráhajlítani arra, hogy kórélettan előadásról
engedjen el bennünket erőnket demonstrálni Szeged népe előtt.
A tömegek élén mi is népszerűsítettük magunkat, délelőtt a virágkarneválon
katonai-jazzbanddel vonultunk fel a Kárász utcán. Délután pedig a néptánc-bemutató aratott nagy sikert, ahol több oktatónk is bebizonyította: fürge a lába és tud
ő úgy istenesen mulatni is, ha muszáj. Mint ahogyan Bajnóczky Pista mozdulatai is
kifejezik'ezt.

A sikeren felbuzdulva a következő évben is rendeztek Tortatúrát. Évfolyamunk
éppen évközi gyakorlatát töltötte Délkelet-Magyarország városaiban szétszórva,
ezért egy igen kis számú és nem is lelkes csapat képviselte évfolyamunkat. A megérdemelt utolsó helyet azonban így is sikerült kiharcolniuk; ezzel is bizonyítván az
egyetemi „hagyományok" tiszavirágéletét. Egy képet azonban itt is készített a
fotós:

Az egyetemi élet „egyhangúságát" jól sikerült évfolyamkirándulás tette még
színesebbé. Hangulata azokat is magával ragadta, akik eddig nem lelkesedtek a közös
megmozdulásokért. Csak ez magyarázhatja, hogy előkerültek gyermekkorunk bugyuta játékai is. Kezdődött éjfélkor a szombathelyi Sabária Hotel körfolyosóján
rendezett agárversennyel. Kétszáz mázsa szén klinikakertbe történő lezúdításakor
keletkező zaj még csak cachexiás kisöccse sem lehet annak, amit mi már az első fordulóban produkáltunk. A második kör helyezettjeinek már az éjszakai portás gratulált meleg szeretettel, úgyhogy áttértünk csendesebb s z ó r a k o z á s o k r a . . . Módszeresen megszervezett elit horror csoportok járták a szobákat, kísérteties ajtónyitogatással, függönysuhogtatással és hitchocki asztaltáncoltatással rémisztgetve felria d ó évfolyamtársainkat. Jenő (Elek) is önmagát meghazudtoló buzgalommal tevékenykedett: gombostűvel akkurátusan kilyuggatott egy nylon staniszlit, majd melegvízzel töltve a hozzá legközelebb eső szobában alvók ágyába csempészte művét.
Másnap döbbenten láttuk, hogy az ominózus szobából egy elgyötört arcú jugoszláv
házaspár támolygott elő.
Aztán valamelyikünk agyában az a sátáni ötlet fogant, hogy szobatársunknak,
Rösleinnek kellemes ébredést szerzünk reggelre... a folyosón. Tervünk kivitelezésében csak a küszöbig jutottunk, az elhatalmasodó röhögéstől szerencsétlent ágyastól elejtettük. Egy méter zuhanás után, nem egészen úgy ébredt, ahogy akár ő. akár
mi elterveztük.

NEGYEDIK évFOLYAM
Hol volt, hol nem volt, a GH-n túl és a Gyermekklinikán innen, ott hátul jó
messze terült el a Fül-Orr-Gége Klinika. Nehezen is találtuk meg a hozzá vezető'
utat. Megkezdődött a Martinovics-féle mozgalom. Eleinte előadásokra is jártunk,
elsősorban Sütő adjunktus fenyegetőzései jóvoltából. Ugyanis azt állította, hogy
legalább 3—4 tankönyvet meg kell tanulni a szigorlatra, és azt kizárólag csak ő
tudja értelmesen elmagyarázni. Persze a vége az lett, hogy egy könyvecskét kellett
magunkévá tenni, melyet először KISZ tagkönyvnek néztünk — árából ítélve
dugig tagbélyeggel. Aztán kiderült, hogy szó sincs róla. Nem, ez az új idők szele.
A gyakorlatok azonban mindenképpen hasznosabbnak bizonyultak, mint az elődadások. Rögtön az első gyakorlaton felkértek egy önként jelentkezőt, hogy bemutassák az alapvető fogásokat. Az önkéntesség elvével nem sokra mentünk. így aztán
drasztikusabb eszközökhöz folyamodtunk. Egyszerűen kiválasztottuk azt, aki
aznap reggel fület és fogat mosott. Hosszas keresgélés után meg is találtuk az illetőt, bár égre-földre esküdözött, hogy két hónapja vizet sem látott. Végül is egy beteget kellett behozni, rajta viszont a cerumen kifecskendezésével kellett kezdeni.
A fülbe más alkalmakkor is fecskendeztünk vizet. Ferencsik Mari a 3. csoport nagy
anatómusa nystagmus kimutatásában segédkezett: a tanársegédnő a páciens jobb
fülébe meleg vizet fecskendezett, ő pedig a balnál vesetállal a kezében várta a kicsurgó folyadékot... A legnagyobb problémát azonban a homlokrefrektor felhelyezése jelentette, s nemhogy a beteg fülét nem találtuk meg vele, de magának a
betegnek a helyzetmeghatározása is a nehezünkre esett. Nem vettük zokon, tudván,
gyakorlati vizsga nem lesz. Az elméleti vizsga sem jelentett különösebb akadályt.
Végszükségben a két bűvös mondat egyikét, vagy kombinációját alkalmaztuk:
1. Nincs benne a Ribáry jegyzetben, illetve
2. Szakorvoshoz kell küldeni.
Derék matrózaink hősiesen viselték a megpróbáltatásokat, de a legharcedzettebbeket is megviselte a radiológiának nevezett nyomorgó mozgalom, melynek keretében az ember hypoxia-tűrő képességét, valamint a „Hány ember fér el 3 n r -nyi
területen?" című társasjátékot játszottunk. Ennek legfontosabb színhelyei a röntgenklinika helyi részlegeinek becézett alagsori helyiségek voltak. Nem volt elég, hogy
alig fértünk be, még kérdésekkel is zaklattak minket. E kérdezgetés általában a röntgenképek különböző sajátosságait igyekezett feltárni, kevés eredménnyel. Egyszer
például Horváth Gyöngyitől az iránt érdeklődtek, hogy miről ismeri föl a szívet a
röntgenfelvételen.
Hogy pulzál — hangzott a meggyőződésteli válasz. A gyakorlatvezető túlélte. Váratlan helyzetekkel mi is szolgáltunk. Fráter adj. egyszer Bögyike bejövetelét
így konstatálta:
— Micsoda meglepetés!
s álmélkodva hozzátette:
— Nem is égy, kettő!
Ugyancsak radiológia gyakorlaton Fráter adjunktus szokásos faggatózásába
kezdett. Az áldozat ezúttal Szuhai Zsolt volt, aki nagy hidegvérről tett tanúbizonyságot. Ugyanis túl jó helyen állt ahhoz, hogy elolvassa melyik tokból került elő a kérdéses film. A filmen homály, a homályból kérdés:
— Kolléga úr szerint mi a diagnózis?
Zsolti elmélyült szakállsimogatást követően kórismézett:
— Érdús tumor.
Az adjunktus úr egy pillanatig megdermedt, majd malignusan visszakérdezett:
— A beteg nevét nem tudná megmondani?
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Ha jól l á t o m . . . — mondta készségesen a beteg nevét, születési dátummal
együtt.
No de túléltük a vizsgát is, hisz nem a radiológia volt a legnagyobb akadály,
hanem a kórbonctan szigorlat. A készülés során napokig bújtuk a könyvet, ki sem
tettük a lábunkat az utcára, kivéve azt a pár napot, amikor különböző hadiszerszámokkal fölvértezve vonultunk az intézet hátsó bejáratához, ahol társainkat
igyekeztünk meggyőzni arról, hogy mi mindig másnap vizsgázunk, és föltétlenül
szükséges a mikroszkopizálás. A mikroszkóp kevés volt, a metszet sok, tudásunk
inkább az előbbihez viszonyítható. Különös bűnbanda is kialakult Az évközben
összegyűjtött saját metszetsorukat a szigorlati metszetsor egy-egy ritka példányával
igyekeztek kiegészíteni. így aztán kevesen jutottak el addig, hogy minden metszetet
legalább egyszer meg tudtak volna nézni. És jött a szigorlat. Sokan akkor tapasztalták, hogy nem is olyan csúnya dolog ez, mint ahogyan hirdették. Ormos prof.
minden jóindulatát felhasználva igyekezett önmagával is elhitetni azt, hogy megtanulta az anyagot az évfolyam. Bara prof. sem maradt le e tekintetben mögötte.
Mikor kiderült, hogy nála a metszeteken rajta vannak a sorszámok, mindenki eszelősen elkezdte tanulni a metszeteket a hozzárendelt számokkal együtt.
. . . Bejött.
Az év végi tanulás a 6-os csoportot is megviselte. Volt, akinek „kórbonctanomák" nőttek a képén, volt, aki azt állította:
— Nekem triasom van!
— S melyik az a kettő azonkívül hogy hülye vagy?
Ismét mások — még Csilliktől ellesett módszerrel— megpróbálták úgy megtanulni az egy csoportba tartozó betegségeket, hogy összeolvasták a kezdőbetűket. Ebből
ilyenek jöttek ki:
i-po-fa-to-me-nu-in (mint egy hegedűművész)
Ez egyébként a cardiomyopathiák okainak gyűjteménye.
Miután vagy húsz ilyen szót sikerült szépen megszerkeszteni, már csak az volt hátra,
hogy mindet pontosan bemagolják, aztán már csak azt kellett tudni, melyik mit
jelent, és hogy melyik csoporthoz tartozik. A vizsga azonban állítólag egyedülálló
volt az intézet történetében. Az ötös és hatos csoport vizsgázott egy napon, és egymás után jöttek ki a két proftól a négyes-ötösök. Mindenki csak hüledezett, hogy
ilyen még nem volt. Hamarosan előkerült néhány boros- és pálinkásüveg is. Együtt
volt a folyosón mindenki: a még szorongó jegyzetlapozó; a már boldogan lazító,
hűségesen humorizáló boncmester, és az érdeklődő gyakorlatvezető.
Történt, hogy Földes Márti remegő lábakkal jött ki az oroszlánbarlangból.
Hozzáintézett első kérdésünk:
— Hányas?
— Aláhúzott jeles — mondta repesve.
— Miért, mit nem tudtál?
Dínó is nekifutott a nehéz akadálynak. Kihúzta a tételt és meredten bámult maga elé. Ormos prof. segítőkészen elkezdte mondani Dínó tételét. Dínó súlyos fejbólintásokkal helyeselt:
— Igen, aha! Tényleg!
Erre Ormos prof:
— Jó, jó édös fiam! Én tudom, hogy jól mondom a tételt,de te is mondjál már
va lamit.
Dínó zavartan hebeg. Ormos prof. megint belesegít, majd végül is teljesen elmondja a
tételt.
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Édös fiam! Ezt mög köllött volna tanulnod! A többi vizsgád mögvan-é már?
— Igen-igen. Már megvan — válaszolt lelkesülten Dínó.
— Hát lőhet, édös fiam, hogy ez nem lösz mög!
És igaza lett.
A gyakorlati vizsga sokakat nehéz feladat elé állított, hiszen akKÓR BONCOLTAK először.
Imrének a vesét kellett kiboncolni. Bár már két év óta gyakoroltuk a boncolást,
neki ez volt az első találkozása a vesével. Ez meg is látszott az eredményen.
A teljesen csúffá tett és a felismerhetetlenségig szétszabdalt szervet rémülten szorongatta a kezében. Ekkor jött a zseniális ötlet. Észrevette ugyanis az asztalon szabad
prédaként heverő másik, már szakszerűen kiboncolt vesét. Sajátját egy gyors
mozdulattal a hulla alá csúsztatta és megkaparintotta a másikat. A jó indulatú és
gyanútlan adjunktusnő még meg is dicsérte mesterművéért.

Ebben az évben teljesedett ki sebészeti oktatásunk.
Kezdtük pedig ezt a tárgyat a Hoffmann meséivel, amely a propedeutika összefoglaló elnevezése. Az adjunktus úr dicséretre méltó igyekezettel prezentálta a legváltozatosabb betegeket, azon a címen, hogy ilyent nem mindig lehet látni. Valóban
néhány eset rendkívül ritkán látható, legalábbis a mi eddigi civil életünkben ez nem
olyan gyakran fordult elő. Nem is tudtuk mire vélni az előadóasztalon pucérra vetkőzött nő látványát, vagy mindjárt utána „fellépő" scrotalis sérves férfit. Hiába,
akkor még nem forgolódtunk sokat a klinikák légkörében.
Ennek a világnak sajátos etikettjét Kulka prof. próbálta leadni „lerohanó"
stílusában. Mert ugye az „orvosnak nem csak fehér köpenye, hanem modora is kell,
hogy legyen!"
Általában lépten-nyomon bemutatkozott mindenkinek, bár mi sebészeti kollokviuma után már úgy ismertük, h o g y . . . Aztán arra gondoltunk, talán a becses személyünknek szól az érdeklődése: vagy talán fölmérést végez a medicusok keresztnévgyakoriságáról, melynek korrelációját a ptx és a tüdőcc.-vel éppen most fedezte fel:
de beláttuk, igaza van! Neveljen minket! Erre szolgáltak „egyforintos" ötletei is.
Csak néha kellemetlen helyzetbe kerültünk azáltal, hogy a kézfogósdit mi is elkezdtük játszani a betegekkel. Egy gyakorlaton például egy friss laparotomizált beteggel
készítettünk „interjút", s természetesen — jólneveltségünket bizonyítván - a bemutatkozással kezdtük. A beteg, szegény - aki szintén jólnevelt volt — fogadta a
köszönést, de a hirtelen felülés következtében a fájdalomtól alélt arccal hanyatlott
vissza az ágyba. A tanulság: jobb, ha műtét előtt fogunk kezet a beteggel.
A sebészeti stúdiumok valahogy nem követték mindig a gyakorlati igényeket.
Már igen kitűnően meg tudtuk volna operálni azt a szívbeteget, aki történetesen
három műbillentyűjének cseréjére szorul, sőt azt is tudtuk, ha műtét közben baj érné
legjobb, ha jó mélyre lehűtjük a pácienst; majd csak eláll addig, amíg eszünkbe jut
valami. De azt, hogy hol fut a funiculus, meg hogy mit is talál ott az ember (sebészileg) egy sérvműtét közben, azt még nem sejtettük. Persze, persze, de hát a mi
világváltó leikünkhöz hogy is illenék ilyen kicsinység. A s z í v . . . az igen!
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A gyakorlatok aztán úgy ahogy helyretették a tudnivalókat, s szorgalmasan
asszisztálgattunk. Mert ugyebár mi is a csúcs ebben a szakmában? Az OPERATIO!
Ott veselkedtünk hát három-négy kis- és nagymaszkkal a fejünkön, órákig sikáltuk
a tenyerünket a műtó'snó' állandó ellenőrzése mellett, s tűrtük, hogy mindenki a
műtőben csakis bennünk találja meg a hibát, mindenki bennünket akart megnevelni
az operatőrtől a műtőssegédig... s mindezt miért? Hogy néhány perces működés
után ájultságunkból föllocsolva ébredjünk rá tudásunk és állóképességünk hiányosságaira. A csúcsot a következő párbeszéd jelentette, amely egy gennyes tályog megnyitása körül zajlott:
Nos, kollégák most álljanak arrébb, mert a múltkor is, amikor fölnyitottunk
egy ilyent, csak úgy spriccelt a genny az operatőr szemébe!
Félénken jött egy kérdés a körbenállók közül:
— Akkor
filmeztek?...
Gyakorlati tudásunk jellemzésére pedig állhatna a következő történet jellemzésül: Szuhai Zsoltit kérték fel, hogy egy erősen dyspnoes betegnek oxigént adjon.
Ő az ezerszer gyakorolt mozdulatok határozottságával szorította a maszkot a mind
jobban kékülő beteg arcára, elfelejtvén kinyitni az oxigéncsapot. Majd két perc múlva
aztán udvariasan elemelve a maszkot, megkérdezte:
— Csókolom, tetszik még kérni?
A beteg hevesen rázta a fejét, nagyokat szippantva a kórterem áporodott, de
számára oly frissnek tűnő levegőjéből.
Egy későbbi sebészet gyakorlaton Letoha adjunktus egyik kollégáját dicsérte:
• — Halálbiztos keze van!
Később megtudhattuk, hogy az őrzőszobán minden ágyra jut egy nővér. Erre
több fiú rögtön ott akart m a r a d n i . . . Márti szórakozottan jódozta egy beteg lábán
a sebet, Mikor az már a symphysisig jódos volt az ügyeletes orvos rosszallóan jegyezte meg:
— Nem kellenek kérem ezek a terápiás túlkapások!
Eljutottunk az idegsebészetig, melynek eredményességéről a saját szemünkkel
is meggyőződhettünk. Bár Fényes profnál ékesebben jellemzi a stúdiumot a következő megfigyelés:
A beteg elnevezése felvételkor:
— Tóth ú r . . .
A kórterembe érkezésekor:
— Lajos...
Az operáció kezdetekor:
— Lajos k é r e m . . .
Az operáció végén:
— Lalika, ébredjen föl!
Visszakerülvén a kórterembe:
— Lalika drága, hogy van?
Két nap múlva:
-— Szegény L a j c s i k a . . .
Évközben több kisebb klinikai tárgyat vettünk fel, melyek kezdtek minket a
gyakorlati élet mindennapi teendői felé vezetni. A mindennapi életben furcsa dolgok
adódnak, és ezek semmiképpen sem hozhatók összhangba a Magyar-Petrányi megfelelő fejezeteivel. Mert hiába is keresné akárki a tankönyvekben, hogy hogyan kell
egy padot a ferdehajlamú iskolaszolga merevedő peniséről lefűrészelni, ezt esetleg
csak azok tudhatták meg, akik részt vettek a Németh tanár úr által tartott asztalosipari speciálkollégiumon. Itt hallottuk azt a képtelennek tűnő történetet, hogy
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egyszer egy galamblelkű pedellus magáévá tette az iskolapad tintatartóját. Miután
kialakult szoros kapcsolatukból szabadulni nem tudott, padostól kereste fel az
urológia-szakrendelést. Az ajtó szűk lévén, két derék segítőtársa, akik a padot cipelték, megpróbálták azt az ajtó nyílásának megfelelő helyzetbe hozni, nem törődvén a
páciens heves tiltakozásával. Talán erre az esetre vezethetjük vissza, hogy azóta az
ambulancia bejáratát átalakították. (?)
Hajóutunkon már a harmadik év második félévétől kezdve vidéki gyakorlatok
voltak. Miután a tanulmányi osztály SZENTESítette kérelmünket, hatalmas ambícióval érkeztünk meg az addig csendes kisvárosba.
Zsolt késett egy napot, de megérkezésekor habfehérbe öltözve rohant az urológiai osztályra, hogy végre meglelje a többieket. Senkit sem találva benyitott egy
kórterembe, s udvariasan megkérdezte az éppen ott tevékenykedő nővért:
Csókolom! Tessék mondani, vannak itt hallgatók?
A nővérke felfogta e kérdést, leguggolt egy szekrényhez, s keresgélni kezdett. Kis idő
múlva elővett egy fonendoszkópot, de Zsolt, e komikus helyzetben is megőrizte
komolyságát:
Elnézést, én nem ilyen hallgatóra gondoltam.
Sajnálom, sztetoszkópunk nincs
szabadkozott a nővér.
De gyakorlatunk kétségkívüli fő attrakciója a bohémlelkű öreg hölgy, a gondnoknő
volt. Egy napon némi alkoholos befolyásoltsággal jelent meg szállásunk ellenőrzése
címén, élénken érdeklődve életkörülményeink iránt. Többen még nem mérték fel
kellően a helyzetet, s az öreg hölgy ezen fellelkesülve valóságos kánaánt kívánt varázsolni szállásunkból. Kétoldalú eszmecserénk során már odáig jutottunk, hogy minden egyes szobára jutó három TV színében és típusában is megegyeztünk. A hölgy
hogy el ne felejtse tárgyalásunk eredményét, papírt és ceruzát kért, rögzítendő az
elhangzottakat. Miután a golyóstollnak azon részével kezdett írni, mely a kicsiny
golyócskától a lehető legtávolabb esett, a ratifikálás elmaradt, s a televíziónkat azóta
is hiába várjuk.
Tréfás szokásként terjedt el, hogy a lakóhely-béli tárgyakat más nevekkel helyettesítettük. így kapta a lámpa (melyet a leltárban csillárként szerepeltettek) a
repkény, a kancsó pedig az Anikó nevet. Zsoltit — akinek ezen elnevezések miatt sok
kellemetlensége támadt, főleg Rupp Anikóval — elérte a végzet. Ő is nevet kapott,
méghozzá egy vízvezeték-szerelő jóvoltából, aki elromlott fürdőszoba-berendezésünket jött megreparálni. Meg is csinálta szépen, csak a csaptelep helyett egy másik zuhanyozó-rózsát is felhelyezett kb. köldök-magasságban. Miután elkészült mesterművével, Zsoltival elegyedett beszédbe:
Na, kész a zuhanyozó! — dülöngélt be a mester aethyles lehelettel. — Tudják,
amivel a lányok moshatják a . . . na, mi ez? — kacsintott sokatmondóan Zsoltra.
Zsolt vette a lapot:
— Persze, persze, tudom.
A szerelő humorosságának biztos tudatával távozott, s máig sem tudjuk, mire gondolhatott. Zsolt azonban mélyen eltöprengett a dolgon, és kipattant a szikra:
— Megvan: hasi-mosó
így maradt rajta Zsoltin a megtisztelő Hasimosó név.
Kispál dr, igazgatóhelyettes megérezte az új idők szelét, és a világtörténelemben
először. Földes professzor urat is megelőzve tartott szombat déli ellenőrzést. Az eredmény — úttörő vállalkozásról lévén szó - siralmas volt.
Azóta nem fogadnak Szentesen hallgatókat évközi gyakorlatra.
— őszintén reméljük, nem ezért!
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J O B B FÉLNI, MINT MEGIJEDNI
Ide kerültem az orvosegyetemre. Ide jelentkeztem, mert szép dolog embereket
gyógyítani. Sokat kell tanulni, de megéri. Azaz megérné, h a . . . Ha nem halnék meg.
Csoda, hogy még élek. Igen! Akár hiszik, akár nem, nekem minden egyes kórkép, betegség már az első elolvasásra ismerősnek tünt. Alaposabb önvizsgálat után
a gyanúk sorra beigazolódtak. Legalább 8 féle szívbetegségem van, rendkívül komplex vesebetegségem, mely az egész tanult anyagot felöleli, általános arteriosclerosisom,
gócos, diffúz tüdőrákom, agyembóliám már legalább 50 volt. A májam is a végét
járja. A lehető legrosszabb indulatú májcirrhosisom van. Bár ez szakszerűen betapintva nem észlelhető, de ez egy rendkívüli eset, a XX. század csodája. Na és a
szemfenekem! Ez már nem is .szemfenék, hanem segg. Nem is merek szemész elé
kerülni vele. Nyitott a gerincem is, azért alszom mindig hason. Gacsos láb, dongaláb,
lúdláb mind össze van kombinálva nálam, de itt olyan szerencsés vagyok, az óriási
balszerencsémben, hogy ezek különös ötvözeteképpen a lábam funkcionálisan épnek
látszik.
Két chromoszómával többem van, de ezt ellensúlyozza az, hogy hiányzik egy
kerekem.
Ó, a lépem. Ennek a pontos kórokát is ismerem! Egyszer lépre csaltak, s azóta
bizony állandóan sorvad vörösvértestjeim temetője. Hogy mégis normális vérképet
állapítottak meg, annak is oka van. Igaz, hogy csökkent lépműködésemből kifolyólag kevesebb vörösvértestem pusztul, de rendkívül rosszindulatú csontvelődaganatomból kifolyólag kevesebb is keletkezik. Be is fogom bizonyítani, hiszen rövidesen
egyik csigolyámat kivetetem (számításaim szerint eggyel több van). Ebből kenetet
készítve kezemben lesz a perdöntő bizonyíték.
Valószínűnek tartom gyomor- és nyombélfekélyeniet. Erre utal homályosan az,
hogy ha pár féldeci után megiszom 8—10 korsó sört, egyhe gyomortáji nyomást
érzek, s az ekkor jelentkező böfögések pedig túlzott sósavtermelésemre vallanak.
Na és ha még megiszom 2—3 liter bort, elájulok, ami legbiztosabb tünete rossz
agyi vérellátásomnak. Ezek a tünetek igen homályosak, de ennek oka, hogy önmegfigyelésről lévén szó, én iszom, és én is figyelek meg.
Hallásommal is baj van. Sokszor csöng a fülem, úgyhogy a telefonomat és a
kapucsöngőt átalakítottam, harangszó hallatszik mindkettő megszólalásakor. Be is
írtak a lakótársak az egyetemi KISZ-bizottságra, hogy vallási rítusokat tartok a lakásomon. Innen továbbították a Marxista Leninista Intézethez a levelet. Örülhetek
egy kis kettesnek tud-szocból, ha persze élek addig.
Mindez a sok galiba átkozott fülcsengésem miatt van, ami természetes következménye magas vérnyomásomnak, ami pedig komplex vesebajomból és arteriosclerosisomból kifolyólag van.
Látják milyen logikusan bizonyítja e fülcsengés is rossz egészségi állapotomat.
Na de aztán, amikor fiú létemre a terhesség jeleit állapítottam meg magamon,
az őrület határán álltam. Nem, én nem tanulok tovább. Ide az ideg zárt osztályára
akkor hoztak kényszerzubbonyban, amikor a folyóparton üldögélve megpillantottam
két rákot, s rögtön diagnosztizáltam m a g a m o n j i petefészek malignus daganatát,
amire mellesleg már hetek óta gyanakodtam.
Idebent jó, megértőek velem szemben. Kivizsgáltak, s ugye, hogy nekem lett
igazam! Most rendkívül drága külföldi gyógyszereket szedek, legalább 15-féle placebót. Majd ha meggyógyulok, kiengednek. Addig is naponta többször megvizsgálom
magam, hátha előbukkan még valami, amire eddig még csak nem is gyanakodtam.
Mert ugye: JOBB FÉLNI, MINT M E G I J E D N I !
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Ö T Ö D évFOLYAM
Hogy hányan is vagyunk tulajdonképpen, az csak ötödévben derült ki. Csodálkozó ábrázattal méregettük egymást a zsúfolásig tele tantermekben, hála a Berencsi—
Földes—Zalányi trias katalógusrendszerének. Most derült ki, hogy ha mindenki rendszeresen jár előadásokra, bizony kicsiny számunkra ez az egyetem. így aztán páran,
csakis helyhiány miatt (no meg a kártyajátékok iránti szenvedélyüktől) az előadó
előtti térbe szorultak; hegyezvén fülüket, ugrásra készen, hogy mikor tartanak odabenn katalógust.
Más rendkívüli dolgok is történtek ez évben, minthogy megtapsoltuk az előadót (Bertényi adjunktust), közelről láttunk egy revolvert a katedrán (öt golyóval
természetesen, hogy a rugó nehogy túlnyúljon), és megismertük Matyit, az ösztönösen zseniális lovat!, akin mindig kitűnően lehetett demonstrálni a szervezéstan rejtelmeit.
Zalányi prof. Körösi Csorna Sándor nyomdokaiba lépett. Minden előadására
messziről érkezett, és repülőjeggyel a zsebében rohant el fellépése után. Utazásainak
ismerete elengedhetetlen volt a szigorlaton is, így például a következő kérdést tette fel
az egyik szigorlónak:
— Mit gondolsz, kicsi lányom, honnan való az a török váza a szekrény tetején?
— ??? Biztosan Isztambulból!
— Úgy van! Jól feleltél, ez 5-ös kislányom!
Előadásain megismertük az édesapját, az egész személyzetével együtt, valamint szemelvényeket hallottunk a falusi körorvos életéből. így például tó'le magától hallottuk
a következő sztorit:
Éjjel 2 órakor zörgettek az ablakon, és egy anya szólt, hogy sürgősen menjünk.
Édesapám — aki mellett inaskodtam — felébredt, és megkérdezte tőlem:
— Ki a beteg, és mi a baja?
— Nem tudom!
No fiam, belőled sohasem lesz orvos! Dysentériás gyermek a beteg.
Az álmából felébredt apának mindenben igaza lett.
A szigorlat ködében aztán mi is úgy éreztük magunkat, mint „egy tejbe esett
légy".
Bezzeg tudományos szocializmus előadásokon már korántsem voltunk annyian.
Valamikor nekünk is pihennünk kellett. Kongott az ürességtől a terem, és a vizsgán
a fejünk. De hála Bárány docens úr jóindulatának — no meg a puskáknak és „szervezőképességünknek" — nem lett a bárányfelhőből zivatar.
Végre jött egy olyan tantárgy is, amelynek gyakorlataira a fiúk is teljes létszámmal
delegálták magukat. Tévedés ne essék, nem a szervezéstanról van szó. A szülészet volt
e privilegizált helyzetben. A 3. csoport egyik gyakorlatán Erzsi kétéves feleségként,
Magdi pedig új asszony gyanánt próbálta memorizálni a hallottakat. Néhány fiú
túlzott gyakorlatiassága miatt került kínos helyzetbe. Egyikük, miután kijelölték első
digitális vizsgálatának bemutatására, szokott módján egy ujjal próbálkozott.
— Nem otthon \„gy — súgta fülébe Gergely tanársegéd úr.
A félév egyhangúságát a háromnapos bentlakásos gyakorlat törte meg. A bentlakást szó szerint értelmeztük, és így nem is csodálható, ha a takarítónők rossz néven
vették a halmozódó üveghegyet és a szétdobált csikkeket. Egyszer az „élesszemű"
prof. is tartott terepszemlét és a fenti elváltozásokra csak annyit mondott:
— Legalább akkora rendet tarthatnátok, mint a kollégiumban. (Annál nagyobb
rend volt.) Többek számára itt derült ki, hogy nem a gólya h o z z a . . .
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A közegészségtan előadások népszerűségét egyrészt a katalógus, másrészt maguk
az előadók is biztosították. Lózsa adjunktus pl. hasznos tanácsokat osztogatott a
szigorlatra vonatkozóan, és adomái mindenképpen felfrissítették a közeg szárazságától elgyötört lelkünket. Megtudtuk pl., hogy a kolera vibrióra elég csak rápillantani, és máris elgörbül a csillója, de Altónában mégis százezreket tett a budi fogjaivá.
Megtudtuk azt is, hogy a közeg intézet hogyan segíti a városi vízművek tevékenységét (szegedi vízjárvány).
Berencsi professzor úr, talán a szigorlatra célozva kifejtette, hogy a pesszimista
nem más, mint egy jól informált optimista. Ő viszont egy igen optimista ember, mert
egyszer úgy kezdte előadását, hogy „annak a 4 embernek mondom el, aki maguk közül körzeti orvos l e s z . . . "
Azt is megtudtuk, hogy vannak vidékek, ahol hiába érdeklődünk a betegnél a
hányinger, hányás irányában; hiszen itt csak a „gilisztahúgyozás" dívik. Berencsi
prof. abban is optimista, hogy el tudja képzelni a májgyulladás terjedését sexuális
úton is, méghozzá a következő módon:
A hősszerelmes hódolata jeléül rózsát visz szíve választottjának, mely megszúrja
a kezét. Ugyanezen tüske szúrja meg aztán a kislány hófehér kacsóját is, s kész a
haematogén (sexuális) terjedés. Hogy mi ebben az optimizmus? Ki vesz ma már virágot egy nőnek?!
Szintén erogén (nem aerogén) ártalomnak tekinthető az eset, amely szintén
megesett. A jólnevelt kislányt érzelmileg túlfűtött udvarlója harapta meg, s ezt a
körzeti orvos kutyaharapásnak minősítette. Ez az apró hazugság tragikus bonyodalmakhoz vezetett, mivel az oltás ritka szövődményeként paraplégia alakult ki. A levonható tanulság: harapdáljuk inkább a zsíros kenyeret, s kíméljük az arát!
Földes prof. nemcsak revolverrel, hanem félévi beszámolókkal is ijesztgette
hallgatóságunk egy részét. Többen örömmel tapasztalták kicsiny levelesládikójukra
pillantva, hogy küldeményük érkezett. Hamar az arcukra fagyott a mosoly, amikor
az „este a szokott helyen" szöveg helyett a félév-aláírást bizonytalanná tevő sorok
lapultak.
Zokon is vettük a felszólítást és fellebbezni akartunk a d é k á n h o z . . . Nem volt
sikeres, amint Zentay Zoli esete is bizonyít, aki személyesen akarta elvinni fellebbezését az Intézetbe. A búgó hangra maga felé húzta az ajtó kilincsét, majd erőteljes
mozdulattal benyitott, arcán a jogos felháborodás mord vonásaival. A folyosón az
első fehérköpenyest megszólította:
Tessék mondani, hol találom Földes professzor urat?
— Milyen ügyben keresi?
méregette Zolit a fehérköpenyes.
Igazságtalanság történt velem, ugyanis önhibámon kívül hiányoztam arról a
két előadásról, amin katalógust tartottak. Pedig a többin mind ott voltam. A várt
megértő sajnálkozás elmaradt, ugyanis a fehérköpenyes bemutatkozott:
— Földes prof. vagyok.
Földes prof., mint új dékán egyébként is elég szigorúnak mutatkozott. Szombaton
J/2 2-kor — kórházi gyakorlat lévén — katalógust tartott. így sokan megbánták,
hogy az erős biztatás ellenére sem vidékre mentek gyakorlatra.
Boda prof. előadásait nem a legszerencsésebb időben tartotta, annak ellenére,
hogy a leendő és meglett anyukák és apukák izgatottan lesték, vajon jó lesz-e este a
gyereknek a krumplipiiré? A bevezető mondatok után megkezdődött a kinti műsor
hatalmas csörömpöléssel. Oxigénpalackokat pakoltak le kulturáltan a klinikaparkban. A professzor úr nyugodtan így szólt:
Számoljanak kilencvenig, ugyanis annyi palackot rendeltünk mára! — Mi
csak számoltunk és a 180,-nál jöttünk rá, hogy az üreseket is el kell nekik vinni.
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Az előadások fő attrakcióit azonban azok a kis emberpalánták szolgáltatták*
akikkel a professzor úr a lányok anyai érzéseit akarta ébresztgetni. Ettől hölgytagjaink egyikének-másikának meg is jött a a k e d v e . . . a gyermekgyógyászathoz.
A gyakorlataink legnagyobb prblémája — a trópusi mikroklímán kívül — a
gyermekek testméretei és a fonendoszkópjaink közötti discrepantia volt. Egy-egy
hallgatózás után igen gyakori volt a „vitiuni cordis" diagnosis, s ennek okát vizsgálva
szívós kutatómunkával kiderítettük, hogy a kórosnak vélt hangjelenségek a hangtölcsér gyomrot is takaró részéből származnak. így diagnosisunkat az „enni akarok"
— syndroma irányába módosítottuk.

Ideggyógyászati tanulmányaink során elérkeztünk a psychiatria tanulmányozásához.
Ennek során SZILÁRD meggyőződésünkké vált, hogy a normális ember: nem
létező fogalom. A normális ember ugyanis az: akit érdekből annak kell tekintenünk,
egyébként menjen el az a n y j a . . . szoknyája mellé segíteni mosogatni.
De ne ragadtassuk el magunkat mindjárt az elején, annál is inkább, mert, hogy
kia normális arról pontos k é P E T Ő rajzolt nekünk a gyakorlatokon. De haladjunk
kórformák szerint, a két nagy csoportosításban.
I. Endogén kórformák
Minden ember hülyeségének oka saját magában rejlik! Hiszen minden ember
a másikat tekinti debilisnek (ha nem imbecillnek, vagy übercretennek), s levonja a
következtetést: minden ember l ü k ö t t . . . csak azt már elfelejti hozzátenni,
ő maga nem.
II. Exogen ok
Minden ember hülyének tekint, csak a nagymamám nem, aki szerint én vagyok
a világ legszebb emberkéje (rajta kívül). Ez bennem frustrációhoz vezet. Kinek van
igaza? A nagymamámnak, vagy „minden embernek"?
Szerintem nekem, mégpedig én vagyok a világ l e g . . . , szóval egyetlen normális
embere.
Ez a két osztályozás a psychosisra vonatkozik, s nem szabad összetéveszteni a
phymosissal, amely köztudottan a zsidóknál nem fordul elő, circumductio (egyes
helyeken ezt circumcisionak is nevezik — a szerk.) műveletéből kifolyólag.
Therápiás lehetőségeinkről csak annyit, hogy ezek szinte végtelenek, csak éppen
nem sokat érnek; mivel a betegségek zömére nincsen gyógyszerünk, illetve nagyon
sok olyan gyógyszerünk van, amire még nincsen betegség.
De nem csak gyógyszerekből áll a therapia. Itt van például a shock. Nem sokat ér, és
és fáj is, hacsak nem altatásban végezzük. Ha utóbbi módon történik a therapia, a
beteg legalább addig nyugodt, feltéve ha nem álmodik rosszakat.
Az insulin comáról és az atropin comáról csak annyit, hogy kétségtelen hasznos hatást csak diabetes mellhúsban és foszfátmérgezésben tudtunk kimutatni.
Az egészben az a lényeg, hogy próbáljunk meg azonosulni betegeinkkel, de ne
váljunk beteggé! Ez csak keveseknek sikerül (Mármint az, hogy ne váljunk beteggé).
De térjünk vissza a normális cognitív, effectív és peioratív tényezők megértésére.
Erről elöljáróban csak annyit, hogy halvány gőzünk sincs róla, de azért beszélni
kell, mert különbön nem lenne ki az államvizsga 2.346 tétele.
Tehát C O G N I T Í V :
C O G : = a cogito rövidítése, hiszen gondolkodom azon, amit nem tudok,
NI = Ni, hát tényleg gondolkozom.
T1V = A fene se tudja, hogy mit jelent.
EFFECTÍV:
nem más, mint ez az egész, amit itt az olvasó olvas, tehát ez a néhány defectes ív
papiros.
PEIORATÍV
az, ahogyan a betegek kezeltek minket, ugyanis végre kipanaszkodhatták magukat
valakinek ebben a házban, valamint az ahogyan mivelünk bántak az integrált vizsga
kapcsán. Kissé avitt, mondhatnám dedós módszerekkel akartak minket megfélemlíteni. Fölíratták a nevünket, a címünket, a személyi igazolványszámunkat, a baljobb-első-hátsó stb. szomszédunk nevét (házaspárok egymást is írhatták) és egy rehabilitációs teszt kitöltéséhez kötötték az eredmény elfogadását. Ez utóbbinak ugyan
semmi köze az elsőhöz, de ha nem írjuk meg, akkor nem kapunk az elsőre semmit

95

illetve kapunk, csak nem kapjuk meg, és mivel semmi köze hozzá, se nekünk, se nekik, se mindenkinek (legföljebb Zalányi profnak — mármint a rehabilitációhoz)...
ezért kötelező'.
Kicsit zavaros, de hát az volt akkor is. Az igazság kedvéért azt is el kell mondani, hogy az értékelés viszont igen benignus volt.
A sexualis élet zavaraira ne is térjünk ki, hiszen szerintünk csak zavar van e
téren, és harmónia kevés, az is csak a harmónia vocal.
Na és az öregedés psychológiai problémái! Hát igen, a nyugdíjazással észreveszi
az ember, hogy teljesen feleslegessé válik, akár csak eddig, s az agykérge elkezd
sorvadni... de sajnos más is. S akkor jön az értelmetlen halál, amelynek psychológiai
működésével teljesen tisztában vagyunk, ergo: ha nincs semmi, akkor az érthető'.
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TANÚ VALLOMÁS
Igazságügyi orvostanból igen sokan részesültünk előzetes félévi- vizsgakényszerben. Hasonló ez a szakértői kényszerhez. A bíróságon sokszor előfordul, hogy
a tanú egy bizonyos területen szakértő. Nem lepődnék meg, ha egyikünk-másikunk
tanúvallomása így szólna:
— Igen, azon az északán j á r t a m ott!
— Mit látott, beszéljen! — szólított fel a bíró.
— Láttam, hogy a gyár portáján, ami előtt hazafelé elhaladtam, a rendészek
ultiznak. Úgy tíz óra felé lehetett az i d ő . . .
— Térjen kérem a lényegre!
— . . . félkézre, tízfilléres alapon j á t s z o t t a k . . .
— M o n d o t t a m , kérem, hogy a lényeget!
Álltam az ablak előtt és néztem őket. 10 óra 20 perckor az egyik rendész,
bizonyos Végh Béla bemondott egy piros ultit. Félkézből!
— Ember, a lényeget!
— . . . Kaffer Tóni megkontrázta, és
— Nem érti, a lényeget !!!
— Hát azt mondom bíró úr!, Végh egész kézből rekontrázott, mire Tóni subkontrázott.
— Subcontrázott?!
— Igen, subcontrázott!
— És ki nyert?
— Senki.
— Hogy, hogy senki?
Mert 10 óra 25-kor három álarcos bandita berontott a helyiségbe és gyakorlott mozdulatokkal egy-egy kloroformos lapot nyomtak a kártyázók orra alá. Mire
ők kiejtették a kezükből a lapokat.
— És maga mit csinált?
— Bementem és megnéztem a papírt! Véghnek tényleg nagy lapja volt. Én nem
kontráztam volna.
— És a banditák?
— Ők is megnézték a lapokat. A főnökük kijelentette, hogy ő sem kontrázott
volna, a subcontra pedig egyenesen vandáiság volt.
— És mitörtént az u t á n ?
— Többre sajnos nem emlékszem, mert nekem is kloroformos lapot nyomtak
az arcomba.
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INTEGRÁLT
Tanulni, vagy integráltat írni, nem is ez volt a legnagyobb kérdés, hanem az,
hogy ki fogja kijavítani. A Szervezéstani Intézet statisztikai részlege vállalta e megtisztelő feladatot, a jegyekből legalábbis ez derült ki.
Miután a jegyeket utólag a jó öreg Gauss módszerével állapították meg, ebből
kifolyólag külön divízió alakult a koleszban, akiknek tagjai meghatározott ideig
rejtegették a jobbak tankönyveit: (kezdve pl. Ledniczki, stb.)
Az intézetek azonban a kérdések összeállításakor igen magas aktivitást mutattak.
Szegény fejünk csak kapkodott a kérdések özönében, és a legnagyobb probléma a
kérdő és tagadó szavak, valamint a kötőszavak egységes rendszerbe foglalása volt.
Álljon itt néhány elrettentő példa (a könnyebbek közül):
21. Örökölhető-e a lúdtalp?
a) Igen
b) Feltétlenül
c) Feltétlenül igen
d) Igen, de nem feltétlenül
e) Feltétlenül, de nem
f ) Szárnyasoknál feltétlenül
g) Kivéve, habár mégsem
15. Az ACTH serkenti-e a TSH-t, föltéve, ha a releasing faktor túltermelése
következtében beállt adenonia holnapra elmúlik, és az egyén vizeletében, ill. székletében megjelenik-e?
a) Igen
b) Nem, nem
c) A kérdésnek nincs értelme
d) A kérdés értelmes, de válaszolni értelmetlen
e) Is
3. Korreláció analízis:
A béta adrenergblokkolók megállítják a bécsi gyorsot is, mert a piros lámpát
kezelő bakterben fokozott motoros ingerlékenységet okoznak.
a) Igaz, igaz összefüggés van
b) Igaz, igaz összefüggés nincs
c) Igaz. Nem igaz
d) Nem igaz. Igaz
e) Nem igaz. Nem igaz.
4. Assay kérdés
Mikor adna a betegnek placebót?
A helyes válasz ez esetben a következő volt:
„Ha nincs semmi baja és ha égetően szükségem van némi pénzre, mert megjött
az új kocsikiutalás."
Értékelés: — semmi baja — 1 pont
— pénzszűkében vagyok — 5 pont
—• kocsikiutalás — 10 pont
Tehát összesen 16 pont
Végülis a játék hatása leginkább az ösztöndíjtakarékosság szellemét tükrözte.
(Lehet, hogy ezért is vezették be?) A takarékosság egyébként a Tengerészegészségügyi Minisztériumra is jellemző, meg az is. hogy a varázslónak néz bennünket. Egyszerűen azt a feladatot kaptuk, hogy ugyanazt a pénzmennyiséget osszuk el úgy.
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mintha több
áremeléseket
színvonalon,
5,50-et adjuk

lenne. Nem tudjuk, hogy mit szólnak hozzá, de javasoljuk, hogy az
is ilyen jelképesen bonyolítsák le, mert vagyunk mi is olyan erkölcsi
hogy megértsük, ha a Fecske ezentúl 7,30-ba kerül, mi továbbra is az
oda.
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KOLLÉGIUM
Azt hiszem, akik kollégisták voltunk, ha valaha visszagondolunk egyetemi
éveinkre a Kollégium, az Apáthy kolesz lesz, ami mintegy keretbe foglalja emlékeinket. A „ j ó öreg Apáthy" sokkal nagyobb közösségformáló erőnek bizonyult, mint
a tanulmányi csoportok. Ezt a sokat szidott nagy létszámú szobáknak, a tanulónak,
a tornateremnek, az épületben lévő klubnak, és végül, de nem utolsósorban annak
a különös varázsnak köszönheti, amely a többi kollégiumban nem tapasztalható.
Gólyakorunkban egy olyan évfolyammal laktunk együtt, akik úgy istenigazában
bevezettek bennünket az egyetemi és a kollégiumi élet rejtelmeibe, szépségeibe,
kinek-kinek vérmérséklete szerint.

Nagy élmény volt az első kollégiumi társadalmi munkánk Kunbaján. Az anatómiai nevek mellett ekkor ismerkedtünk meg ilyen „terminus technicusokkal": acut
alk. intox., retrográd amnaesia. „Sajnos" az eső elmosta a második napi szüretet,
de biztos, ami biztos alapon, mi már első este megtartottuk a szüreti mulatságot,
így senki se csodálkozzon azon, hogy mindössze 620 Ft-ot kerestünk — százhúszan.
A későbbi jelszó:
„Apáthy baja-Kunbaja"
Ebben az időben a kollégium nagy öregjei voltak ránk legnagyobb hatással.
Varga Laci és Békássy Koppány sokunknak lettek méltán példaképei.
Az öt év alatt csak az első évben tudtuk megnyerni az Apáthy-Kupát. Akkor
még az egész kollégium egy emberként küzdött, vagy szurkolt. Az a buli pedig, amely
a győzelem estéjén volt, kárpótolt minket minden fáradtságért. Méltó volt az igazi
nagy Apáthy-bulik hagyományához.
Az első év csúcssztorija: Madam Body hazulról hozott szalámiját rovátkával
jelölve hetekre osztotta. Szobatársa Dinó egy este enyhén befolyásolt állapotában
megevett három hetet a szalámiból.
A hatást el lehet képzelni!
Másodévben helycserés támadással a fiúk kerültek a második emeletre, közelebb
a tanulóhoz, egyébként e z t a W . C. rámák állapota is indokolttá tette. Ez a formáció
nem nagyon vált be. Harmad, negyed és ötödévben ismét a lányok laktak a fiúk feje
felett. A csere oka: másodévben a neurósis kezdeti tünetei jelentkeztek lányainkon.
Ebben az évben voltak az utolsó igazi Apáthy-bulik. Balesetveszélyessé vált a dühöngő
rock and roll korszakot is kibíró tanuló. Hát ilyen következménye is lehet az accelerátiónak. Úgy látszik „nehezebbek" vagyunk elődeinknél.
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A Dinó—Pete (Paku) párosból Pete lakott benn, egy szobában Tariq-val, ami
állandó villongásokat eredményezett. Tariq már akkor is krónikus bronchitisben
szenvedett, következésképp éjjelente még három szobával arrább sem lehetett aludni.
Petét is mintha kezdték volna kerülni az álmok. Mind gyakrabban mondogatta
— Dögölj meg, csak halkan! A feszültséget továbbfokozta, hogy Pete nagy gondot
fordított az anus-hygiénére, amit a szobai csapnál végzett. Tariq ezt egyszerűen
képtelen volt elviselni. így gyakran repült a pohár, tört az ablak, „Huzatos" az
épület!
Kovács elhatározta, itt az ideje, hogy felvilágosítsa Jancsit. A női genitáliák
puszta anatómiai ismerete kevés, a lényeg a funkció, a minőségi tulajdonságok elmélyült ismerete. Előadássorozata általában éjszaka kettőtől tartott valamelyik fél
végkimerüléséig. Rendszerint Jancsi bírta kevesebb ideig. Nem egyszer előfordult,
hogy háromkor szabályosan felkelt, vette a könyveit és bevonult a tanulóba. Szenó
— a másik szobatárs — is összeszedte a három feketepontot Jancsinál: No. 1. Szenó
már több napja anális fájdalomról panaszkodott. Egyik este fürdés után Jancsi
elvállalta, hogy megnézi van-e nodusa. Nodus nem volt, de ílatus annál inkább.
Párnapos mosolyszünet. No.II. Ismét csak ők. Egymás melletiboxban ültek a W. C.-én.
A Jancsinál levő papír kevésnek bizonyult, s mivel Szenónál volt a guriga, kért tőle.
A kis takarékos, erre használt papírt dugott át az alsó résen. Ezek után természetesen
újabb mosolyszünet következett.
No.IlI. Együtt ebédelt a 214-es szoba. Pista, Kovács, Jancsi, Szenó. A Hugonnai
kollégium tövében mentek hazafelé. Jancsi ment a fal mellett és nyomta a sódert.
A kollégium pincéjéből feltörő bűz nagyon bántotta Szenó orrát, erre odaszólt
Jancsihoz:
— Te Jancsikám, neked nem zár a cardiád! Légy szíves menj át a másik oldalra és ott folytasd tovább!
Jancsi át is ment. A következő évben egy másik szobába is.
A Bóka—Temesvári páros szomszédos volt a kifinomult idegrendszerű Attila
vezette 114-es szobával. Kovács „megtanult" gitározni fél hónap után, már elengedett kézzel tudta játszani a „Hová mégy te kis nyulacska" című jazz-pantomint.
Nem is sejtette, hogy hajnalokba nyúló gitározásával az igen jó fülű, egyébként tök
süket Bóka Gyuri idegein is játszik. Szót szó követett és lassan háborúvá fajultak
a dolgok. Kovács harcba szólította legénységét: Pataricát és Szenót.
A legfontosabb hadmozdulatok:
1977. ápr. 14. 23h. 57. egy ajtónyitáskor a kollégium aznapi hulladéka a mit sem
sejtő Attila fejére omlott.
Ápr. 15.0. h. 0.2. A 114-es ellentámadása során Temesvári a szobájuk közepén
szappanozni kezdte magát az ajtajukon bezúdított több lavórnyi vízben.
Ápr. 15.17.14. Bóka Pataricza motorján randalírozott a második emeleten és a
tanulóban. Ennek volt következménye, hogy a 115-ös szoba ajtó és ablak nélkül
maradt. Hogy végül is meglettek,az Maleknak köszönhető, aki gyanúsnak talált egy
napokig zárva tartott W. C. blokkot.
Ápr. 17.02h. 14. Szenó későn veszi észre a párnája alatt egyetlen gumi óvszerben
tárolt több liternyi vizet.
Az előző csintalanság után Szenó gipszet vett.
Ápr. 18—19—20— 21: Béci és Gyuri a csapjuk lefolyójában megkötött gipszet
szedegeti.
Közvetlen a béketárgyalások előtt érkezett meg az első „Dörmögő Dömötör", amit
Gyuriék nevében utánvéttel rendelt meg a gaz ellen.
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Ledniczki Pisti beiratkozott a 69-es Ipari Szakmunkástanuló Intézet hegesztő tanfolyamára, de nappali elfoglaltságára való tekintettel csak esténként tudott a szakdolgokba úgy igazán belemélyülni. Ebben zavarta meg egy alkalommal rum által
macerált barátja, akit a helyszínről csak több lóerővel sikerült eltávolítani. Egy
pillanatra magára hagyva az egyik szobában bemajszolt egy szappant, egy másikban bevackolt magának egy szekrénybe, mivel előzőleg a csap már leszakadt alatta.
Tamburás Zsolt,az öreg illuzionista miután megszerezte a Je taimme c. egészségügyi felvilágosító számot, magnója potméterét vizesre csavarva számolgatta a hallható ventillációs spikeok számát. Az ajtajuk előtt kisebb arab kommandó körmüket
rágva, fénylő szemekkel szurkolt. Klárika megütközve, de félve kopogtatott. Nem
kis megdöbbenésére az ajtó nyitva volt, s a szoba kollektívája m e r e d t . . . szemekkel
ülte körül a magnót.
S végül, de nem utolsósorban az utolsó évet tette színessé az új igazgató, aki
őrsi búvóhelyet és kultúrparadicsomot kívánt csinálni a kokszunkból. Megszabta
mit ihatunk és mennyit, mivel díszíthetjük szobáinkat, és hogy este hányra kell
hazajönni csicsikálni. Ezt édesanyánk nevében is szeretnénk megköszönni. Az egész
javító-nevelő programért fejenként mindössze ötven forintnyi hozzájárulást kért.
Sajnos e „nemes" programot öreg, nyakas, renegát évfolyamunk három óráig szabódva bár, de leszavazta.
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TÁRSADALMI MUNKA
Reggel hat. Didergő hallgatók tömege ácsorog az Apáthy előtt. A busz nem jön,
a pia is fogytán. M é g i s . . . itt a busz. Fölszállás. Ülőhely nincs.
— Dobjátok ki a részeg munkásokat, majd lesz!
Kidobjuk. Most is kevés. Sebaj, majd kipihenjük magunkat a munka frontján.
Kiértünk. Itt is hideg. Pia meg semmi. A gyümölcs d e r e s . . . majd a nap.
Esik, a busz meg elment.
Kisütött a nap. Nincs több kifogásunk; szárítkozunk.
Dél. Ebéd. Inkább a menzán kellett volna. U t á n a csendes pihenő, melyet csak
a hasmenés hangjai zavarnak meg.
Az almák csendesen rothadnak tovább a fán. Nem baj, exportnak még elmegy,
csak ügyesen kell elegyíteni a ládában.
A szellő néhány almát lesodor a fáról. Fel kell venni, ezzel is telik a láda. Később
inkább mi rázzuk le, mert a szél gyengül. Művezető ordít. Mi meg nem halljuk.
Fél négytől eszeveszett tempó. A művezető most nem ordít. Magunknak szedj ü k . . . de ő nem tudja. Majd megmondja neki a Fülöp Péter!
v
Kitűnő' export minőség. Roskadozunk a fáradtságtól, a busz t ő l ü n k . . . meg az
almától.
Az ebédet ki tudjuk fizetni, de a felajánlást nehezen. Nem baj, majd holnap!
H o l n a p ; ugyanez, csak fáradtabban és k e v e s e b b e t . . . haza viszont többet.
Kovács Juli egy egész autóval.
Az almák meg pajkosan nevetnek. Mi is magunkon. Csak az agromókus szomorú.
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MI ÉS TI
A tortatúrához hasonló lelkesedéssel, bár szűkebb körben készültünk a Mi és Tr
c. vetélkedőre. Azok jártak jól, akik nem fértek be a csarnokba, mert még a képernyő
előtt is érezni lehetett az alkoholgőzt. Évfolyamunk két jeles tagja is képernyőre
került. Mensou Malek az Algériai Népi Felszabadítási Front tagja, kubai delegált, a
magyar Algériai Napok rendezőbizottságának titkára, Pósa Lajos unokaöccse*
leendő otthoni egészségügyi miniszter és a magyar nyelv érdemes mestere; valamint
K o m p o t h , (azaz Komáromi Zoltán)
Malek kapta a következő kérdést:
— Mit jelent az a szó, hogy szöszmötöl?
— Malek teljes és kielégítő választ a d o t t :
— ö r e g ember teszi-veszi a szöszmötöt.
Általános derültség követte Malek bejelentését, s Malek tovább brillírozott.
Bár ma sem értjük a kocsirúddal kapcsolatos magyarázatát, hogy valami „lodorog"
de a lényeg az, hogy jól mulatott a közönség. Kompóth pedig, hogy „nélkülözhetetlenségét" bizonyítsa, az adás végére valahogyan mégiscsak rácsempészte magát a
képernyőre. Fiatal bakkecskét is megszégyenítő diadaltánccal robogott egy táblához,
melyen az adás legfontosabb felirata volt található, és diadalordítás közepette f o r dította meg.
A táblán pedig az állt, hogy:
VÉGE

ÉVFOLYAMBULI
Amikor a Vándor Kan-kórus már harmadszor ismételte meg — persze a nagy
sikerre való tekintettel! — a nőket éltető bájos madrigált a farsangi hangulatba
öltöztetett SZOTE klubban, ismét mindenkiben végigfutott az a jóleső érzés — nem
vagyunk mi olyan rossz évfolyam.
A negyedéves nőnapi évfolyamest csúcspontja persze nem ez a produkció volt,
hanem a vetélkedő, melyet nagy titokzatosság és ködfátyol vett körül. A versenyzők
személyre szóló meghívót kaptak, és csak a tetthelyen derült ki, hogy „Párok csatája"
következik. A két játékmester, Janó és Bálint Péter mindent elkövetett, hogy próbára
tegye párjaink összeszokottságát, ügyességét, tűrőképességét — no meg a nagyérdemű
nézősereg nevetőizmait.
A feladatok közül a legemlékezetesebbek bizonyára bevonulnak a vetélkedők
aranykönyvébe. Volt itt lábfelismerés, fekvőtámaszbecslés, politechnika (fiúknak:
gombvarrás, lányoknak: villásdugószerelés), gyertyaeloltás háromméterről 10 ml-es
fecskendővel és még sorolhatnánk. Ezt már csak az a nyolc pár csinálhatta végig,
akik az írásbeli selejtezőkről továbbjutottak.
Szokatlan feladat volt a 3 éves Jancsikának elmagyarázni a szexbomba, a fogamzásgátlás, a házibarát és egyéb bonyolult fogalmak tartalmát csakúgy, mint a befejező
játék ágyazási jelenete közben vetített diaképen szereplő 43 nudista nő megszámlálása.
A maratoni küzdelem győztese az 1920-as évek divatja szerint „felruházott"
Pfeiffer—Bóka páros lett. S bár ez várható volt, a további helyezések szeszélyes
eloszlásának volt köszönhető az, hogy a maszek bukméker 2 Ft-os alapon hirdetett
ticketjei közül senki sem találta el a hármas befutót.
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AZ ANYAG NAGY, AZ IDŐ KEYÉS,
avagy született előadók okfejtése a semmiről
Szerkesztőségünk „nagy" tapasztalata alapján megkísérelte az egyetemi előadások lényegét kiragadni, s egységesíteni az elhangzottakat. Javasoljuk, hogy ezentúl a hallgatók megkímélése céljából mindig ezt olvassák föl minden óra helyett,
így legalább senki sem vár majd semmit.
Üdvözlöm a tisztelt hallgatóságot!
Nagy megtiszteltetésnek érzem, hogy e nagy horderejű kérdésről, előadhatok
Önöknek.
Sajnos az idő kevés, de megpróbálom röviden összefoglalni, már amennyire
a hátralevő 90 perc ezt megengedi. Általánosságban azt mondhatom, hogy már régóta foglalkozom ezzel a témával. Magyarországon — ezt minden önteltség nélkül
mondhatom — én vagyok az első számú szakértő, mégpedig úgy, hogy második
számú nincs is, csak harmadik! A most összeülő Kutatási eredményeket (Marslakók
Vérkeringését) Kivizsgáló Bizottság Rangsoroló Alosztálya ( M V K B R A ) első helyen
engem jelölt ki a világ nagy tudósai közül. Kicsit elkeseredtem, amikor megtudtam,
hogy rögtön mögém is, a második helyre helyeztek egy professzort, pedig (szerintem
ez nem önteltség) nagyobb köztünk a szakmabeli távolság, mint M a k ó a Marstól..
De hát ugye az embert érik megaláztatások időnként, majd meglátják ha kilépnek
a nagybetűs ÉLETBE.
De sajnos a hátralevő 60 percben, mint említettem, igen nehéz összefüggő képet
rajzolni e nagy horderejű kérdésről, de próbáljuk meg. Ez a világon esetleg csak
nekem sikerülhet, sőt még arra is jut esetleg egy kis idő a végén, hogy felhívjam
néhány apróbb nüánszra a figyelmüket. Egészen magas zsenialitásomból eredően
a végén még esetleg arra is marad időm, hogy saját magamról is (szerénységem
bármennyire is tiltja) ejtsek egy pár szót.
A szünetig hátralevő 5 percben, azt javaslom, nem kell érintenünk e hatalmas
kérdéskomplexumot, mert csak feldarabolnók. Jó lesz ha ilyen tempóban haladunk?
Szóljanak bátran! Ha nem lenne követhető, vagy nem jegyzetelhető eléggé; bár ilyen
panasz még nem merült fel sehol, pedig Angliától Amerikáig, Japántól Kinsaszáig
mindenütt tartottam én nagysikerű előadásokat.
Biztosan fölmerült Önökben a szünet folyamán, hogyan a d t a m elő ezekben
a távoli országokban. Hát természetesen a saját nyelvükön. Kb. 10 nyelven beszélek
perfekt, de minden egyes ország nyelvét, amelybe ellátogatok, elutazásom előtt
10 nappal elkezdem tanulni. Hogy ez kevés? Önöknek és a világ bármely más
véglényének valóban kevés, de nekem, N E K E M ? Ha marad időm, még az a d o t t
ország Ki Tud Szebben Beszélni nyelvünkön vetélkedőjén is elindulok.
Na de most már tényleg térjünk a tárgyra. A hátralevő 20 perc rendkívül kevésnek tűnik. De ugye az idő relatív fogalom, s ez az idő nekem, még sok is!
Amit most el fogok mondani, azt j ó ha tudják, hiszen az életben nagy hasznát
veszik, de szigorlatukra nem kell feltétlenül tudniuk, hiszen nem én fogom ezt az
anyagrészt számonkérni, s a professzoruknak halvány gőze sincs erről a témáról,
pláne ilyen mélységben.
A hátralevő 5 percben a régi hypothesisem kifejtésére nincs idő, ezért csak
a legújabbat mondom el.
Nem is olyan régen, talán tegnapelőtt a mennyezetig csempézett türkiszkék f ü r d ő szobám habfehér kádjában pancsikálva sajdult fel bennem a sejtés, hogy a Marslakóknak nincs is vérük, amiből természetesen következik, hogy vérkeringésük
sincs.
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Aztán jött a nagy felfedezés: Mars-lakók sincsenek.
Erről bővebbet majd speciál kollégiumon.
KISZ-GYÜLÉS
Tragédia egy előadóban
— Röviden fogok a problémakörről beszélni...
És ez megy már a második órája. 19 óra 10 perc.
— Ne köpködd a lakkot rám!
— Mit csináljak, ha nem kaptam lemosót — sziszegett Flóri az első padok felé..
No lám, valaki figyel. Az első sorban A m á l i a . . . üveges szemekkel.
— Ó mily boldog nap! — így a szónok. S most már egyenesen Amáliának fejti
ki mondanivalóját.
Se szó, se beszéd, Amália lefordul a székről... a l u d t . . . nyitott szemekkel a
padlón fölébredt. Föltápászkodik, helyet foglal, alszik tovább.
19 óra 30 perc. A hátsó sorokból félreérthetetlenül sörbontásról tanúskodó
hangok. Minden nyak egyszerre hátra. Aztán mindenki vissza. (Csak Leventéé nem.)
Ő ült a legszélén, görcsöt kapott a nyaka. A mellette ülő megfordítja a s z é k é t . . .
végre, egy ember, aki biztosan figyelni fog!
19 óra 50 perc: egyre idegesebb hangulat. 20 órától krimi megy a TV-ben.
20 óra 55 perc: véget ért a krimi. Viszont 22-kor meg BEK-döntő. B a y e r n - K i e v .
Körlevél:
21,40-kor megöljük, ha nem hagyja abba!
27 aláírás (még az előadó is)
21,35: mindenkinek a torkában dobog a szíve. Lassan telnek a másodpercek.
21,37: a lányok könnyeznek. A teremben tócsák.
21,38: a gyengébb idegzetűek elájulnak.
21,39: mindenki elájul, csak az előadó nem.
21,40: a szónok önkezűleg hajtja végre a tömeg ítéletét.

DEMONSTRÁTOR
Az elsősök sorfala között indul szemináriumot tartani a csinos demonstrátornő.
— Te jó ég! Mi lesz ebből?
— Csókolom — hangzott innen-onnan. Ezek a fiúk voltak.
(— Úgy látszik, jó alakom van!)
A teremben kínos csend. (Csak nehogy kérdezzenek!)
Kérdés:
Az előadáson nem értettük, hogyis van az a pantethein ott a legtetein?
Demonstrátorunk krákog. (Mégis csak el kellett volna menni előadására!)
— No, ki tudja?
Néma csönd. (Ja, persze, ők kérdezték!)
Nem baj, nem érdekes, nem tartozik az anyag lényegéhez. Majd legközelebbre
utánanézek, mert nem akarlak benneteket félrevezetni!
Újabb kérdés. (Ezt sem tudom a fene egye meg!)
Több kérdésre nincs idő, röpdolgozatot írunk! (Majd kijavítom valahogy!
Te jó ég, mennyit kell szenvedni ezért a kevés pénzért!)
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AZ ORVOS VÁLASZOL ROVATUNK
„Aggódó férfi jeligére"
Azért, mert néha megduzzad, majd lelappad, nem kell feltétlenül rákos daganatra
gyanakodnia.
„Türelmetlen" jeligére
Leveléből idézzük: „napok óta ülök az SzTK rendelőjében, de azonkívül, hogy a
takarítónők néha leporolnak, nem történik semmi. Mit tegyek?"
Válaszunk: Próbáljon meg villamosjegyet árulni!
„Az átlagosnál magasabb az intelligenciám" jeligére
Problémái nem ebből fakadnak. Levele alapján ez kizárt.
„Miért nem lehet csak desztillált vizet inni" jeligére
Őszintén szólva mi a vizet sem tartjuk ihatónak.
„Tisztánlátás" jeligére
Törölje meg a szemüvegét. Ha ez nem segít, forduljon szemorvoshoz!
„Aggódó nő" jeligére
Igaz-e, hogy egy rossz mozdulat elegendő a szüzesség elvesztéséhez?
Ha a mozdulatot egyedül teszi meg, ez a veszély nem áll fenn.
„Furcsa" jeligére
Leveléből idézzük: Doktor úr, amikor a kávét iszom, mindig nyilallik a jobb szemem.
Nem tudom, mitől?
Válaszunk: Vegye ki a kanalat a pohárból.

-flRMflJ BIZTOfAW ő AZ, AKI tót AZ T fí ÍOk X>f HESELIK....?
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KÖSZÖNÉSEK
Rang és idő szerint
Professzornak
Vizsga előtt: Alázatos tiszteletem!
Pótvizsga előtt: Igen mély, teljes hódolatom, tisztelettel.. Tetszik tudni
én vagyok a . . .
Elnökös vizsga előtt: Kézit csókolom! És Tessék átadni az elnök úrnak is!
A nagyságos feleségének már elküldtem a virágot!
Sikeres vizsga u t á n : — (Büszke fejeifordítás: — Még elvárja, hogy köszönjek neki!)
Tanársegédeknek
Első ó r á n : Csókolom, j ó napot kívánok!
Telik az idő: Szia apafej!
Nagyon eltelt az idő: Gyere ide b . . . meg!
Vizsga u t á n : T e . . . ! Miért nem hangosabban súgtál!
Dékáni

hivatalban:

Először: Kézit csókolom. Én azért j ö t t e m . . .
Másodszor: Bocsánat, hogy k i m e r t e m nyitni az ajtót. Én tudom, hogy ez
okozza a huzatot, de másképp nem tudok b e j ö n n i . . .
Harmadszor: Bocsánat, hogy még mindig élek, de azt remélem k é r n i . . .
Azután: Apuci, menj már be helyettem a Tanoszra!
A kollégiumi

portásnőnek:

Józanon, nyitott kapuk mellett: — Kézit csókolom! —
Részegen, de 11 óra előtt: Csó-hukk-kolom! Tetszik kérni egy kortyot?
Részegen, de 11 u t á n : — Drága, aranyos Levendula néni! Még mindig
olyan csinos ilyen késői órában. Az összes pénzem virágra költeném.
De látja, még kapupénzre sem telik. Majd holnap megadom, csókolom
a kezét. (És minden a feledés homályába merül.)
Tökrészegen az Apáthy előtt: a köszönés ez esetben enyhe vigyor a támogatók karjaiból.

FOKOZÁS
Furcatio
Bifurcatio
Trifurcatio
KISZ furcatio
Nagy furcatio
Egyetemi furcatio
Munkahelyi furcatio

össznépi furcatio
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SZÓJÁTÉKOK ÉS -MAGYARÁZATOK
C I C O M A : melldaganat
T R I C H O M O N A S : Hármas homosex
V A C C I N A : Cina néni megvakult állapotában
M A K R A M É : Tölgy termése berámázva
O V I D O N : a magyar hadsereg óvodája 1942—43-ban
A B S O L U T : olyan út, amely mindenhova elvezet
C O I T U S INTÉRR.UPTUS: Vaginarepedéses coitus
M A S S E T E R : különlegesen eró's altatószer
G U M M I A R A B I C U M : Közel-Keleten elterjedt óvszer
M Y O P I A : Az én italom
PERMEAB1LITÁS: önző gyermek követelődzése a bili után
PER O S : úgy se rossz
P E S S Z A R I U M : a pesszimizmus ellen védő sapka
P R O C A I N : ProAbel gyilkosa
P S Y C H O G E N : Lelki nyerés a teniszben
R E S T I T U T I O : visszaállított prostitutio az állomás büféjében
R I G I D I T Á S : sexualis merevség
P O L A E M I A : vérségi vita
S U B S T A N T I A : földalatti megállóhely
T A B U L A : lapos női nemi szerv
O B J E K T U M : Szibériai folyó tengerbe ömlő váladéka
H Y M E N : élénk visítás: ez egy férfi!
M Á T R I X : anyától örökölt lábalkat
O E D E M A : vizenyős dáma, Oidipus lánya.
C O X A C K I E : ejaculatio praecoxban szenvedő bányamunkás munkahelyi megszólítása
O O P H O R O N : Női felkiáltás: így szeretem!
O R G A Z M U S : szaglószervünk elgyomosodása
V E R I F I K Á L Á S : orrában turkáló kisgyermek testi fenyítése
PER P R Í M Á M I N T E N T I O N E M : intettelek, ne operálj az első napon
PER S E C U N D A M I N T E N T I O N E M : a második napon már késő
M Y O M A : ami már holnap nem j ó
PESTIS: Bubóval 1850-ben egyesült város, amely a patkányairól ismert
P E T R O S U S : Péter sziklaszilárd szerelmének jelleme

PEYER-PLACQUE: Az MSZDP gyűléseinek színhelye 1921-ben
p H : Rejtő Jenő pecsétjének helye
P H A R M A C O : Hagymájáról ismert városunk hátsó része

— ÚTRAVALÓUL ADJUK AZ UTÁNUNKJÖVŐKNEK:
A Samuban sült pogácsát és az Obált-szalonnát.
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MAZSOLÁK
Tessék felírni egy doboz Hidrokurtizánt!
A nő...
A nő egy bordaresectio következménye, soha véget nem érő komplikációkkal.
A demokratizmus...
Ha van valami véleményük, akkor tegyék föl a kezüket és szó nélkül kiabáljanak
közbe. Én nem fogok megsértődni!
A vizsga...
Prof: Sajnos erre nem tudok hármast adni!
Hallgató: — örül —
Prof: De kettest sem!
Az u t ó v i z s g a . . .
Vizsgáztató: — Mondja, magát az eső verte be ide uvézni?
KI TUDJA?
— Miért nevezik a prostatát dülmirigynek?
— Mert ritkán termel váladékot, de a k k o r csak úgy dűl belőle.
KEDVENC DALAINK
Lányok a lepényt jól megbecsüljétek!
Laborban az igazság, laborban a vigasz!
Nem vagyok én a Dósának adósa!

intelem: lehetőleg óvakodjunk a GONORAR1UMTÓL!
Hirdetés: Családi okok miatt sürgősen eladnám jó karban (korban) levő garazsírozott, egy hengeres, (150 cm 3 ) tuningolt feleségemet (csak 32 kilométernyi van benne!).
Előnyös fogyasztás (másfél liter) mellett nagy teljesítményt (80 W) és gazdaságos
üzemmódot biztosít. Jelige: kalandorok ne kíméljenek.
SZEMÉSZETEN T Ö R T É N T
Kahán
—
—
—

prof. a lábadozó beteg fölé hajol és kérdezi:
Mit lát?
Egy szép fiatalembert! — feleli a beteg.
Tetszik majd látni jobban is — szólt közbe Szalai adjunktus.
SZÜLÉSZETEN

HALLOTTUK

A Női Klinika onkologiai osztályán Altmayer tanársegéd úr, a nagy humanista,
a locális izotópkezelésről tartott előadást egy konkrét eset kapcsán. Kifejtette, hogy
az eljárást végző személy a jelenlegi metódus szerint némi sugárterhelést kap. Aztán
így folytatta:
— Bár jelenleg a méregdrága vákuumos technika beállítására nincs még mód,
de azért nálunk is legfőbb érték az ember.
Aztán beküldte Patric-ot, a ghanai gyakorlóorvost, hogy helyezze fel az izotópos
csomagot a betegnek.
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A Nemzetközi Gyermekév alkalmából közöljük ezen fotókat, tanulságul és szórakozásul. Oktatóink is voltak gyermekek, még ha oly hihetetlennek is tűnik.
Ha valaki végképp nem boldogulna majd az azonosítással az csak a múló idó't
okolhatja, de segítséget kap a 215. oldalon.

M i b ő l
a

2
118

lesz

e s e r e h o q á r

13
119

Sas professzor úr peteérlelő, valamint Németh
tanárúr magot fakasztó előadásainak
hivatalosan bejegyzett gyümölcsei

PS
avagy szerkesztőségünk egy napja
Reggel 8 óra.
összegyűltünk, kezdjük. A teremben 3 írógép kattog komótos lassúsággal.
G é p í r ó n ő nincs. (Gépírónő?! Még nő sincs a szerkesztőségben. De nem is kellene.)
A papírhalmazok alatt mozog valaki vagy valami. Á! Biztosan egy külső munkatárs. Bekapcsoljuk a rádiót, így nem zavar a pöszmötölése. Szegény hamarosan
észreveszi, hogy nincs rá szükségünk, csak arra, amit hozott. Aztán kiderül, arra sem.
Halálra röhögjük m a g u n k a t . . . de ez a nyomdafestéket nem tűri. Hát meg sem
írjuk.
— Hol van a piszkozat 11 567. oldala?
Nincs meg. Újra írjuk. Ez is olyan. Nem jobb, de nem is rosszabb. Akárhogy is,
nem íróknak s z ü l e t t ü n k . . . És most írni kell.
Ha meggondolom, hogy most előadáson is ü l h e t n é n k . . . akkor inkább ez.
Időnként megjelenik K o m p o t h :
— Na, mit írtatok?
— Ezt olvasd el! — nyomjuk orra alá a szemeteskosarat.
— Gyerekek, ez ciki! Ezt nem lehet betenni!
— A k k o r e r e d j . . . és írd meg magad!
Nem írta meg. (azóta se)
Este 6 óra.
Haza kéne menni. De ennek még meg kell lennie. Éhes vagyok.
És ez így ment az 5 hét bármelyik napján.
S hogy meglett-e?!
Döntsétek el magatok! Döntse el a Kedves Olvasó!
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III. RÉSZ

KAJÜTNAPLÓ

ÍRTÁK,
FÉNYKÉPEZTÉK,

RAJZOLTÁK

AZ
1-14.

CSOPORT

1. csoport

Ábrahám György

Benkó János

Baranyai Tibor

Drabant Ilona

Flórián Zoltin

Gódor Györgyi

Köblös Sándor

Kada Sarolta
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Barna Irén

Vasas Mihály

Kertész Gábor

Vincze László

Nemes András

Kalmár Nagy Károly

Zsemberi Anna

KÍVÁNUNK!

A néhai Tanulmányi Osztály (azóta a Dékáni Hivatal lépett a helyébe) előzetes
procedúráján átesve megtudtuk, hogy csoportunkban rajtunk kívül van még egy
Ábrahám György nevű egyén is, aki kis nyájunk pásztori teendőit fogja majd ellátni.
Megtudtuk még azt is, hogy az első előadás az Anatómia Intézetben lesz. Végigizgulva ezt a produkciót még csak sejtettük, hogy az igazi attrakció csak ezután következik — felrémlett öt, kiknek-kinek több év lehetősége.
Az előadás után mindenki azt a néhány táblát figyelte, amelyet a csoportvezetők
a fejük fölé tartottak. Az egyes csoport tagjai, azaz mi is, tekintgetni kezdtünk, de
sajnos egyes számú táblácskát nem találtunk. Végül a lassan kiürülő tanteremben
feltűnt egy, az asztal tetején ücsörgő vékony gyerek, aki hüvelykujjával a félre nem
érthető nemzetközi jelzéseket adta le a még teremben maradottaknak. Mielőtt még
az érzékenyebb lelkületű emberek megnyugtató választ követelhettek volna, ő bölcsen kiolvasta szemünkből a várható következményeket. Kivágta magát: Az egyes
csoport gyülekezzen! így rázódtunk össze.
Ezután már csak komoly dolgok következtek: könyvvásárlás, csoportgyűlés,
KISZ-gyűlés, kiscsoportos tanulás, nagycsoportos kocsmalátogatás. Szóval ennyit
a komoly dolgokról.
Nem soroltuk a komoly dolgok közé eleinte a tanulást, a gyakorlatokat, a vizsgákat, bár oktatóink arról igyekeztek meggyőzni bennünket, hogy ez az elképzelésünk helytelen.
Anatómia gyakorlaton az emésztőrendszeri demonstráció előtt Kreka (Krekovics Antal) idegesen kérdezte honfitársát, Vasutast:
— Ugyé, Mihál mi az az uvula?
Mire Misi:
Miiiii? Ja, hát az uvula?!!! Hát, az ami ott hátul belóg a pofádba!
Ugyanezen a demonstráción Poberay adjunktusnő is kérdezte Mihályt.
Hát hol is van az a parotis, kolléga?
Mihály méltatlankodó arcot vágva a füléhez kapott és harsányan rávágta:
— Itté!
Egyébként Misi hangerejére a csöndesnek ugyancsak nem mondható Tóth Lajos
tanársegéd is erősen összerándult... még három teremmel arrébb is. A beszámolón
Misinek meggyűlt a baja Tóth doktorral, mert a köldök latin neve sehogy sem jutott
eszébe.
Hát mondjon egy elefántnevet — próbálta a tanársegéd úr Jumbóval az
umbo-ra terelni a szót.
— . . . ? Marci!?...
— Hülye, az macska.
Szegény Misi kijövetele után vallotta be, hogy neki egyfolytában az járt az eszében,
hogy Lajos.
Na, azért az nem egészen úgy van, hogy az első pillanattól az utolsóig ugyanazok
az emberek tartottak ki. Nemzetközinek indultunk, hiszen Abdel Monei El Shaffi,
akit Q egyszerűen csak Hasszánnak hívott, és Krekovics azaz Kreka—is sorainkba
tartoztak.
Kreka igazi úriember volt, s rozzant kocsiján nagylelkűen szállította haza latin
óráról a csoport öt-hat tagját. Időnként kivonta magát a forgalomból — órán azt
mondta, sorozáson volt — ennek ellenére a Jugó hadseregnek csak két év múlva
lett rá szüksége.
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Másodévben már kevesebben voltunk, de harmadévben három új fiúval gyarapodtunk:
Nemes: akinél lehet házibulit csinálni;
Vince: aki óriási kalapban jár;
Köblös: aki itt találta meg élete párját.
A változékonyság a fiúkra volt jellemző, az öt lány az ötödik évre is öt és ugyanaz
maradt. Ezzel ellentétben a csoportvezetői poszton gyakoriak voltak a változások
Ábrahám, Flórián, majd Saca lett a főnök.
(Tete szerint valamennyien „kiváló emberi tulajdonságaik" miatt.) Az elméleti
tárgyak szárazsága után örömmel szabadultunk be a belgyógyászati gyakorlatok és
egyéb klinikumok rejtelmeibe. Belgyógyászaton Tete azt a feladatot kapta, hogy egy
nehéz esetet diagnosztizáljon. Referáláskor el is mondott minden olyan általános
szimptómát, ami nem vezethetett diagnózishoz. Berger Zoli, a gyakorlatvezető próbálta ugyan Tétét jó irányba terelni, de nem jutott szóhoz.
— Mindezek alapján tehát a klinikai diagnózis: pancreatitis chronica. — fejezte
be egyszuszra Tete.
Zoli magához térve első meglepetéséből így szólt:
— T é n y l e g . . . , de mégis mi alapján gondolod?
Tete nagyvonalúan válaszolt:
Nagyon egyszerű a dolog, kispekuláltam... no meg aztán átlapoztam a kórlapját is.
Szintén itt történt, hogy Vasas néhány sikertelen anamnesis-felvételi kísérlet
után elhatározta, hogy ezentúl határozott lesz, és nem hagyja a betegeket confabulálni. Ennek szellemében viharzott be egy öreg nénihez, aki akkor még mit sem sejtve
feküdt az ágyban.
Hát, magának a szülei miben haltak meg?! — kérdezte harsány hangon,
mely szerinte kellően kedélyes volt, azaz illett a téma komolyságához. A néni rémülten csak ennyit tudott kinyögni némi lelkiismeretfurdalással:
— De hát, kérem szépen még é l n e k . . .
Tanultunk később tudományos szocializmust is. Az év végi beszámolón Tete
tétele a személyi kultusz volt. összeszedett mindent, amire még megboldogult gimnazista korából emlékezett.
— Jó, jó, de mikor számolták fel? — kérdezte Fábián Gyuri.
1956 után jött a „szabad fuvallat", azt hiszem így nevezték ezt a korszakot.
Gyuri erre megjegyezte:
— Te ez egy Dunajevszkij operett!
Mégis lehet, hogy Tete ennek köszönheti, hogy átment.
Némi nehézségekkel, de eljutottunk az ötödévig is.
Gyerekgyógyászat gyakorlaton Terike, az egyik gyakvezetőnk megkérdezte, hogyan
lehet egy csecsemőnél megállapítani, hogy honnan ered a gennyes vizelet. Tetének
nem okozott gondot a válasz, mivel gyakorlat előtt lege artis „endogen fertőtlenítést"
végzett:
— Hárompohár próbával!
Terike rémülten megjegyezte:
Egy ekkora gyereknél?... Hogy képzeled ezt?
Ábrahám Gyuri adta a kézenfekvő választ.
— Hát kispohárral!
Persze volt még nekünk bőrgyógyászatunk i s . . .
Gyakorlatvezetőnk szigorúan névsort olvas.
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— . . . B a r n a Irén? Hol van?
így a válasz:
— Most szült!
— No jó, akkor egy + -t a neve mellé a szülésért.
Ment tovább a névsor.
— . . . Köblös S á n d o r . . . és ő?
Ő a férje — hangzik kórusban — mert hát egy jó csoport az aztán összetart.
Úgy látszik jó napját fogtuk ki főnökünknek, mert ő még erre sem haragudott. Mikor
azonban a névsor végére ért, hasztalan szólította Zsemberit.
— Ő meg hol van?
A csoport most már tudta a dolgát, egy emberként válaszolt:
— Férjnél!
Az utolsó félév első előadásain és gyakorlatain csaknem valamennyien megjelentünk. Igaz, hogy Nemes Andrást Berencsi prof. már az első alkalommal leültette
az első sorba, mondván, addig nem kezd előadni, amíg Andris el nem foglalja helyét.
Egri Gyulának is beígért egy biztos bukást. Igaz, hogy Köblös Sanyi rendszeresen alszik órákon, de hát ő gyakorló apa. Az is igaz, hogy Vasas Misinek egyre kevésbé halljuk a hangját — de ő is hamarosan apa lesz —. Igaz, hogy Kóby még most is
adja a naivat, de mi már nem hiszünk neki, csakúgy mint Tetének, aki megígéri a
teljes abstinentiát.
Eddig még csak a suliról s a vizsgákról szóltunk. Nos, mint minden rendes csoport, mi is rászántuk magunkat egy börzsönyi kirándulásra. Induláskor sok volta
cucc, aztán egyre fogyott, m e r t . . . fogyott a pálinka és a bor is. Demizsont Floszi és
Tete cipelték — hősiesen és felváltva — s útközben állandóan igyekeztek könnyíteni
terhükön.
Nem vitt minden hegyi házhoz vonat, busz vagy netán repülő, így kis csoportunk gyalogolni kényszerült sok kilométert az erdei vasút mellett. Tete fényképezett
— ezek a képek valahogy nem lettek jók, ki tudja miért. Nem részletezzük a „fészekrakás" velejáróit, csupán óvatosan utalunk egy majdnem balesetre...
Tete este (nagyon sötét és köd volt már) kiment kiszellőztetni a fejét. Feltámadt
benne a honvágy, elindult mondván:
— Mindjárt itt a hegyen túl a műút, onnan gyerekjáték Tatabányára jutni.
És elvesztettük szemünk elől. Felmentő csapatunk: Flórián, Q, Klári, Irénke és
Kóby kétségbeesetten üvöltözött.
— Tete, te, t e . . . gyere már vissza!
Flórián égre-földre esküdözött, hogy csoportvezetői hatalmánál fogva s t b . . .
szóval, majd ő foganatosít, eljár és hazazavar... Elhaló hangon hívta Tétét, s ím
az eredmény: egy váratlan pillanatban Tete legurult a bozótból, s szemét dörgölte:
— Jé, itt vagytok! Hol vagyunk?
Hazavittük. Másnap már példásan viselkedett, ő lett a szakácsunk, ami közismerten bizalmi állás.
STATISZTIKA
A csoport bázistanterme: Apáthy 102. szoba
Kedvenc gyakorlatvezetője: Berger Zoli
Büszkesége: Köblös Dávid (szül. 1979. jan. 10. 3900g.)
Hírességei: Kalmár, Ábrahám.
Legnépszerűbb tagjai: Tete, Q.
Tiszteletbeli csoporttag: Bárányi Klári.
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Most jöttünk rá, hogy még az sincs benne, hogy — itt millió dolog következik (Egyéb
történeteinket lásd a Hajónaplóban) és befejezni sem tudjuk, de nem is k e l l . . .
Várunk. Várunk egy jó ballagásra
Várunk sok „jó" állásra
Várunk arra, hogy a csoporttársakból csupa híres ember lesz
Várunk arra, hogy egy-két embernek benőjön a feje-lágya
Várunk arra, hogy egy-két embernek kinőjön a szakálla
Várunk arra, hogy Kertész is megértse és Saca se sértődjön meg
És a Gyula is eljöjjön, és András is adjon egyszer igazat és Zoli is sikerrel terrorizálja Q-t. És várunk a tízéves találkozóra, mert itt mindenki szeret jót röhögni — a
másikon.
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2. csoport

r
Draskóczy Miklós

i

Horváth Tibor

ii
G o m b o s Katalin

ÉJ

Nagymihály István

Földes Márta
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Mohammed Halim

Tóth Piroska

ú

á l

Kiss Edit

É l
Losoncz Aurelia

Zentay Zoltán

Csengeri Attila

L2
Berke Judit

Turbucz Ágnes

ATT1 LOM A
Miklós kissé hypochonder,
Kofferében notesz, gyógyszer,
Ha számonkérik, mi baja
Csak neki lehet igaza.
Tibcsi masszív diákkörös —
Ettől lett a feje vörös
No, meg a kis Piroskától,
Akitől ö sosincs távol.
Moha gyerek csendes, szerény,
Tanulásban mindig serény.
S ha valmi mégse menne:
A (nyelvi) nehézség essen bele!
Misi nagy ész és merész
Csak azt nem tudja, hova néz.
Sétálni jár magába,
Royal hotel-szobába.
Tanulni őt ritkán látni
Annál inkább szaladgálni.

Vicces fiú, mindig nevet,
•Adtunk neki egy jó nevet.
Benignus fajta egyén,
Sapkája mindig a fején.
Szabadkáról jött ide —
Metastasis képibe'.
Földes Márt mindig tanul,
Diákkörözik, de vadul.
Ötödévre teenaeger lett:
Operából discoba ment.
Klári nem járt iskolába.
De mindig volt jó puskája
Sok mindenbe belefogott,
Pár év alatt sokat fogyott.
Örökmozgó srác a Gyuri,
Mindegy: kirándulás, buli.
Hétköznapi dolgait
Ki intézi? — Majd a Margit!

A prof. nem hiába papol —
Piroska mindent bemagol.
Határozott mint vezető,
Néha azt hinnénk: nevelő.
Neki ellent sose mondjunk,
Ha magunknak jót akarunk.

Helyes dundi lány a Jutka
És az oktatást sem unja.
Gyakorlaton jót vihorász,
Attilára nagyon vigyáz:
Nehogy néha olyat tegyen,
Mit nem ír elő az egyetem.

Gombos Kati pici falat,
Mindig megfontolva halad.
A legúabb divatot követi.
Azt mondhatnánk rá, hogy:

Zoli komoly kutató,
S bár kéglije nem mulató.
Csendes legény — lakásába'
Volt a csoport orgiája.

nyuszi.

Editke szerény hallgató,
Szava sohasem hallható.
Mégis csopvezérré lépet elő,
S igy leit ő Seduxen szedő.

Jobb egyetem a szegedi,
S a kettes csoport megteszi,
így gondolta Agika,
A volt pécsi medica.

Csoportunkban első ara,
Ki más lenne: Losoncz Lia.
Mindnyájunknak
szeme-fénye.
Be nem áll a lesőkéje (lepény).

Floszi kezdte mint sportoló,
Majd volt „kultúrkifutó"
Kicsit lefogyot a jámbor
A csoport — változtatástól.

A sors, a protekció és a Dékáni Hivatal különleges jóvoltából 17 erkölcsileg,
szellemileg és egyénileg teljesen különböző' ember került egy csoportba 1974 őszén.
A pontatlanok közül volt, ki nem restellt egy egész évet késni, de végül is mindenki
beiratkozott.
Bóka Gyuri már a fenyegetésekkel terhes első héten jótékony málnaszörp szürcsölgetésre invitálta jeles csoportját, ahol a bemutatkozás után in medias res megkérdezte, ki hány pontot szerzett a felvételi vizsgán. A rutinosabbak rögtön közölték,
hogy 23-at, míg az őszintébbek bevallották, hogy csak 21,5-et. A baráti csevegésről
hazatántorogva Miklós két hölgyismerősével találkoztunk össze. Egyiküket mindjárt
ajánlgatni kezdtük újdonsült társunknak (Misinek), mire ő sietve azt mondta:
Nem kell nekem nőcskéket ajánlgatni, mert tudjátok meg, sexualatléta voltam
szülőfalumban.
Ezt, ott, akkor nem hittük el, de néhány évvel később tucatnyi nagycsoportos
rajongójával a Kárász utcán bizonyított.
Már az első évben alkalmunk volt megismerkedni a 60% gyakorlat, 40% elmélet
bűvös összhangjával, a négy és fél órás kémia gyakorlatokon. Marék adjunktus úr
egyéb elfoglaltsága miatt több ízben másfél órával később jött gyakorlatunkra. A mindig praktikus Miklós ebből próbált tőkét kovácsolni oly módon, hogy ő egy és egynegyed órát késett. A maradék negyed óra pedig éppen elegendőnek bizonyult arra,
hogy néhány kémcsövet összekoszoljon, vagy valamit ripityára zúzzon. A végzetes
napon azonban az adjunktus már egy óra múlva megjelent, míg Miklós csak kínos
pontatlansággal 15 perc múlva, oldalán elmaradhatatlan 1 m x 0 , 5 mX0,5 m-es
utazótáskájával.
Az ajtóban nagyot rikkantott, helyrehajította cókmókját, majd a közelében
levő karosszékre rogyott, ügyelve arra, hogy lábát az asztalon felejtse.
Gyakorlatvezetőnk szeme kigúvadt, aztán visszament, majd megint ki és csak
hosszú „grunting" után ordított áldozatára.
Miközben Miklós a táblánál a reábízott kvantummechanikai feladat megoldásával kínlódott, Nagymisi egy óvatlan pillanatban Gyuri farmerjára löttyintett egy
kevés, általa mosószernek nevezett, folyadékot. Percekig remegett a lába, mellé is
önthette volna. Azt nem tudjuk, hogy mi volt a mosószer, de másnap Gyuri elméjével együtt a farmer is bomlásnak indult.
Az elfajuló vad tanulást egy veszprémi kirándulással kívántuk mérsékelni.
Ishag nem jött el, mert mint mondotta:
— Összeverekedtem a nőmmel — ahogyan ő ezt rossz magyarsággal kifejezte.
A kiruccanásnak évfolyamszintű szenzációja, hogy nem rúgtunk be, és senki sem
esett teherbe.
Visszaérkezve az akkor még divatos anatómia demonstráció hozott tűzbe bennünket. Karcsú tanársegédnő kérésére Avramov Katinak az a. brachialist kellett
megmutatni. Miközben félszemmel a plafont fürkészte, kétségbeesetten megragadott
egy kötegre való eret és ideget az ominosus regio axillarisban.
— Eddig jó.
Erre Kati elengedte a képletek felét.
Még — mondta a tanársegédnő, de Kati nem bírván tovább idegekkel a
küzdelmet, kiválasztotta és diadalmasan felmutatta a csipeszével az egyik n. cutaneust.
Szövettan gyakorlaton csak Floszberger ragaszkodott a monokuláris mikroszkóphoz, mondván, így legalább fél szemmel aludhat az ember.
A vizsgán Gyuri 10 dioptriás makroszkópjával diagnosztizálta az ablak felé
tartott metszetét, Sávay prof. úr nem kis megrökönyödésére. Közben Bajtai Sanyi a
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penissel birkózott. A „nofiammitiát" — kedélyes kérdésre csak hosszas torokköszörüléssel jött a válasz
— Hm... Hm...
— Nos?
— K r r . . . Ő . . . három lukat.
— Jó, jó, de mi van benne? — újabb krákogás, köhögés, orrfúvás után:
— Levegő.
— Akkor a tied úgy működik, mint egy luftballon.
A Kovács adjunktus által vezetett biokémia szemináriumon a jóságos
Avramov sokat fészkelődött egy számára felettébb kínos írásbeli vallatáson, pedig
már jó előre az asztalfiókba készítette az idevágó szakirodalom kicsinyített változatát. Hogy társait ne zavarja, kiparancsolták egy exponáltabb helyre. A megdöbbent
Kati komótos válogatását a kézirat aktuális részeiből Kovács adjunktus kedélyes
hangja törte meg:
— Kollegina, a kombinált szekrényt nyugodtan otthon hagyhatja!
Mohammed másodévben került csoportunkba. Igen nehezen szoktunk hozzá
jellegzetesen núbiai népi kiejtéséhez, pedig már Ishag is edzett bennünket az ékezetek
következetes elhagyásával. így történhetett a következő eset a Jancsó ebédlőjében:
— Attila, ta huja vogy!
— Nem értem! — fülét hegyezi és közelebb hajol.
— Huja. huja vogy! — mondja Moha hangosabban.
— Mi?
— Hűje! — ordítja.
— Ja, hogy hülye vagyok! Jól van, most már értem. — nyugszik meg Attila
önelégült mosollyal.
Az élettan gyakorlatokat Such adjunktus egyéni stílusa varázsolta üdítővé, de a
vizsga már szomorúbb volt. Az egyébként is éjszakába nyúló procedúra bonyolítása
érdekében három különböző színű tételt kellett húzni. A tényleg színtévesztő Floszi
remegő kézzel adta Obál professzor úrnak három különböző színűnek vélt, valójában azonban egyöntetűen bugyirózsaszín tételsorát. A prof. szája megrándult, a
vízcsapba markolt, majd dühösen kérdezte:
— Színvak maga fiam?
— Nem, csak színtévesztő!
Az első tétele éppen a színlátás volt, s ez a „móka" végül is ötven Ft-jába került.
Mikrobiológia gyakorlaton a Neisseriák téma többünket közelről érintett, így
nem csoda, hogy az eddig oly vadul alvók figyeltek a legjobban.
— Gyuri áll legközelebb a témához — hallatszik a susmorgó kórusból, mire
Rosztóczy tanársegéd halkan szelíden:
— Miért? Volt már meningitise?...
Máskor a bélbaktériumokról volt szó. Prágai tanársegéd csak ennyit kérdezett:
— Mi tartozik a normál bélflórához?
Mire Lia társait és saját gondolatait megelőzve buggvantotta ki:
— Salmonella typhi!
A vizsgán Edigi a táptalajokkal csak nehezen boldogult. A kezében remegő zöld
löttyre meredve félhangosan fohászkodott:
— Krisztus segíts!
— Helyes, Cristensen táptalaj — és a vizsgáztató beírta a jelest. (Segített).
Már javában ORMOStanhallgatók voltunk, mikor egy kg faecest csoportszinten
colontumornak diagnosztizáltunk. A lányok a filozófiát is érzelmi síkon fogták fel.
Piroska például így nyilatkozott :
134

— Az anyagnak három attributuma van: tömeg, kiterjedés és GRAVIDITÁS.
A kórélettanon Dekov Erzsi gyakvezérünk hamar antagonisztikus ellentétbe
került Miklóssal, aki a spektrofotométert tudálékosan izé-nek nevezte, a használati
módra vonatkozóan pedig imígyen nyilatkozott:
— Ezeket a bigyókat ide-oda hogyishívjákolja az ember, aztán beírja a Horváth Tibi eredményét.
Gyuri is fekete pontokat szerzett, mikor Bajtai Sanyit patkány harapta meg.
Sanyi rögtön „ótozkodni" ment „lepkespóra" ellen. Erzsit az eset kapcsán a hideg
veríték, kezébó'l a patkányt pedig Nagymisi verte ki. A menekülő jószág a legközelebb álló Gombos Katit rágta, mikor Gyuri langyos tanácsa elhangzott:
— Siess Bajtai után, közös temetkezés esetén árkedvezmény!
A gyógyszertani Intézet volt a következő fesztivál színhelye. Bóka többszörös
kórélettan próbálkozásai miatt csak mázsás kölcsönpuskával vállalta szerepét.
Kihúzta a tételt, gondosan fellapozta a puskát, ahol a megfelelő helyen a megfelelő
bejegyzés:
„EZT A TÉTELT NEM SZABAD KIHÚZNI!!!!"
Szekeres prof. hajnali fél hétkor úgy választotta ki az első felelőt, hogy azt hívta
be, akinek az indexét félálomban kávéval lelocsolta. Mivel ez idő tájt Klári indexének
koffeinindexe volt a legmagasabb, így ő felelhetett a digitálisból. Egy órás kérdezzfelelek után minden elterelő hadművelet ellenére a dozírozásra terelődött a szó.
Hosszas kínlódás után feltalálja magát és kiböki:
— Magam előtt látom a táblázatot, bal oldalon a lap a l j á n . . .
— Nos, akkor mondja!
— A táblázatot látom, de minden rubrikája üres.
Belgyakorlaton csillant fel — volt akinek első ízben — a beható emlővizsgálat
lehetősége. A fiúk egy emberként önként jelentkeztek, de a szerencsés kiválasztott is
csak májcirrhosisos gynecomastiát tapinthatott. A többieknek maradt az emlő
autodidakta tanulmányozása. A csoport „vitézei" az e tárgyban mutatkozó hiányosságaik pótlása végett az EFI-buliba mentek, mert azzal hitegettük őket, hogy ott
ötven lány táncol egymással; s így azt gondolták, hogy nem vallhatnak kudarcot.
Egyikük receptekkel szerelte fel magát, hogy minden helyzetben tudjon viselkedni.
De mindenre ő sem számíthatott. Egy lány kicsalta a kertbe, és mit sem teketóriázva
fiunk nemesebb szervéhez nyúlt. Méltatlankodva loholt vissza „nagytapasztalatú"
sexuálatléta barátjához, aki az esetet figyelmesen végighallgatva sokat ígérően hördült fel:
— Hol az a NŐ?!
És eljutottunk a mához, a nagy átigazolások évéhez. Pécsről nagy közmegelégedésre megérkezett Turbucz Ági, ezért a gyűrűs vőlegények kénytelenek voltak
más csoportokba elbujdokolni. így vesztettük el két nagyszerű egyéniségünket:
Bókát és Floszbergert.
Ági már az első szülészet gyakorlaton nagy tájékozottságot árult el az abortusok
fajtái és indicatiói tekintetében. Csak azt nem tudtuk eldönteni, hogy az angol nyelvű szakirodalom vagy közelebbi tapasztalatok alapján. (Hiszen Pécsett már hallgatta
a nőgyógyászat-szülészetet.)
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Hogy milyenek leszünk nem tudjuk, de hogy a „legek" vagyunk az biztos:
a legnagyobb:
Bóka
a legkisebb:
Gombos
a leghangosabb:
Losonc
a legfeketébb:
Mohammed
a legújabb:
Turbucz
a legudvariasabb:
Zentai
a legproblémázósabb:
Draskóczy
Nálunk van a legtöbb külföldi, tőlünk mentek el a legtöbben, csoportváltoztató és
évismétlő minőségben. Akire a legszívesebben emlékszünk — ilyen sok (?) van.
Akire a legkevésbé szívesen emlékszünk — ilyen egy sincs. A legkedvesebb gyakvezetőnk: Kincses adjunktus. Ahol a legtöbben voltunk: kórélettan gyakorlat, ahol a legkevesebben : belgyógyászat. Ami a legrosszabbul sikerült, az a vizsgarend volt, ami
a legjobban sikerült: erre még nagyon várunk, de szeretnénk ha lenne.
Leghangulatosabb és leghagyományosabb bulijaink Mikuláskor voltak, ahol
megajándékoztuk egymást. Csak egyetlen történetet ízelítőül:
Mohának kapatosan még ötödévben is többször nehezére esett a fehér embereket
egymástól megkülönböztetni. Csoportbulinkon a Tisza Gyöngyében percekig ölelgetett egy menekülni igyekvő hosszú szőke hajú jogászlányt, míg kiderült, hogy a
nője a két székkel odébb ülő barna gombafrizurás hölgy volt.
Mivel talán többet Mikuláskor nem találkozunk,ezúton osztjuk ki az ajándékokat.
Tibornak gólyalábat,
Klárinak hajbarnítót,
Katinak liophylezett somatotrop hormont,
Nagymisinek óvszert,
Miklósnak verbális obstipánst,
Áginak szájkosarat,
Liának hangtompítót,
Mohammednek napolajat,
Juditnak nevetőgépet, hogy kánonban tudjon röhögni,
Attilának piros sapkát, sálat, ugyanezt kékben, zöldben, pepitában,
Gyurinak hálapénzt,
Editnek egy jobb csoportot,
Piroskának a 200. cipőjét és szolgálati útlevelet a szabadkai piacra
Mártinak egy kandúr macskát,
Zolinak még egy nőt,
Floszinak papucsot.
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3. csoport

Avramov Katalin

Bálint Péter

;
M n

•

Baltás Erzsébet

Bóka György

4

"I

Cserháti Adrienne

••I'ÉHK" "

'•'

Gál Csaba

Elek Jenő

Drávucz Sándor

Ferencsik Mária

I I
Harsányi Magdolna
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Hajdú János

Kiss Katalin

Horváth Tamás

k
Maróti Csaba

Korkes Ildikó

Szabó István

• !

Tölgyes Anna

MAGYARÁZZUK AZ INDEXÜNKET
H á t kérem szépen... index többféle lehet. Van az autóban, ami ugye az irányjelző. Van olyan index is, amelyre a könyveket teszik. Ez is irányjelző. Aztán van
olyan index is, amit leckekönyvnek hívnak, de semmiféle irányt nem jelez. A Dékáni
Hivatel lelkes gárdája 5 percen át magyarázta, (a kitöltés módját), aztán pedig 5
( 6 , 7 . . . ) éven át mi próbáltuk magyarázni, (a kitöltés okát).
Indexet sokaknak lehet magyarázni; magunknak (ez fontos, hogy legalább az
ö n m a g u n k b a vetett hitünk meg ne inogjon), szülőknek (ez is nagyon fontos, mert
a rossz magyarázat következtében fagypont alá süllyedt családi hangulat befagyaszthatja a család által folyósított béreket, és ez, az életszínvonal utóbbi időben történt
alakulása mellett katasztrofális lehet).
Magyarázhatjuk továbbá oktatóknak (néha ez is hasznos lehet), csoporttársakn a k , s ezenkívül mindenkinek, akiket érdekel, és akiket nem.
A leckekönyvnek nevezett indexhez szorgalmas tanulás, jó fekvés, a költészet
ismerete (Ady) stb. eredményeként lehet hozzájutni. Az indexbe különféle bejegyzések kerülnek, ezek egy részét mi, más részét pedig oktatóink eszközlik. Utóbbi
alapja, hogy az index tulajdonosa tanul — nem tanul — tanulgat — tanulgatott,
s az így szerzett ismeretanyagából számot ad — nem ad — adogat — mellébeszél, és
ezt az o k t a t ó megható nyugalommal végighallgatja — nem hallgatja végig — oda sem
figyel, majd bevési a megérdemelt — nem megérdemelt — kikönyörgött — teljesen
önkényesen adott érdemjegyet.
A z érdemjegy lehet:
1. — jobb, mint amit érdemelt
2. — azt kapta, amit érdemelt
3. — rosszabb, mint amit érdemel
A d . 1. Ha jobb mint amit érdemelt (várt, vártunk, vártak)
a. — az illető tényleg tanult (ritka)
b . — az illetőnek mázlija volt (gyakori)
c. — valaki telefonált (ilyen is volt)
d. — j ó l beszél (mellé) és szépen mosolyog (ilyen is létezik).
Ad. 2. Ha azt kapta, amit érdemelt, szintén magyarázkodni kell, mert ha a kapott
érdemjegy jeles, úgy tudatni kell az illetékesekkel, hogy ő az ügyeletes lángelme, aki
szép hazánk első honi földön élő és alkotó Nobel-díjasának készül. Az összes többi
jegy esetében feltétlenül el kell magyarázni, hogy ő ugyan lángelme, de nem ért rá
tanulni, mert
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a. — nem hagyták,
b. — félreismerték,
c. — indiszponált volt.
Ad. 3. Ha pedig a kapott jegy rosszabb, mint amit érdemelt, akkor kell igazán m a gyarázkodni. Rosszabb jegyet lehet szerezni
a. — ha az egyén tökhülye,
b. — a fizimiskája nem nyerte el az oktató tetszését,
c. — ha a napsütéses órák száma és az évi csapadékmennyiség hányadosának
testmagassággal való szorzata nem éri el a kívánt értéket,
d. — ha a vizsgázó a tetthelyen magyarázza el, hogy nem ő a hülye (könyv,
jegyzet stb. idézetet az oktató kérésére fölolvasva),
e. — ha gátló tényezők akadályozzák a tanulásban.
Magyarázatunkban ez utóbbi tényezőkre szeretnénk kitérni. Ezek ugyanis azok,
amik az egyetemi éveket és a szemesztereket követő magyarázkodásokat felejthetetlenné teszik. Kezdetben teremté a dékánátus a gólyát. Mint az a róla szóló közismert
meséből is kiderül, szorgalmasan hordja a házhoz a jó gyereket, az egyetemi gólya
pedig a jó jegyeket. Később aztán a fent említett madár a róla keringő meséktől teljesen megvadul, és egész más dolgokat kezd csinálni, mint várná az ember. Például
Csaba, akin kezdetben egy-egy gyengébb jeles demó után mélységes letargia vett
erőt, nem is sejtette, hogy nem egészen egy év múlva egy anémiás kettes feletti örömében „szabadtéri ökörsütést" rendez, s utána az általa Lajos bá'-nak nevezett,
valójában Istvánnak keresztelt csapostól két kört rendel a Sárkány nyájas látogatóinak. Vagy vegyük csoportunk pici Katiját, aki az első évben a staphylococcusról
— bátyja révén — csak annyit tudott, hogy az általa megfertőzött ember klinikopathológiai esetté válik, később pedig elmerészkedett egészen a Hági legbelső terméig
és két Márkát merészen kirendelve majdnem este hétig dorbézolt.
Bennfentesek körében köztudott volt, hogy Janó és Péter a fizika gyakorlatokon
párt alkotva dolgoztak, pontosabban fogalmazva jártak be Zöllei adjunktus fejtágítójára. Az oscilloscop mindenki számára félelmetes tákolmány volt, s a sok gomb
mellett nehezítette a helyzetet, hogy az adjunktus úr úgy szerette, mint anya egy szem
ütődött gyermekét. Az egyik gyakorlaton az előbbi két úr került a gép mellé, minek
kezeléséhez annyit értettek, mint egy jól képzett indiai elefánt a vektoralgebrához.
Ez esetben az eddigiekben bevált, nagy elődökről történő másolás sem segített. Péter
fölismervén reménytelen helyzetét, idegességében széttépett egy drótot, amit aztán
egy őrgróf nemes lezserségével a zsebébe süllyesztett, majd az arra járó adjunktushoz
fordult:
— Sajnos kevesebb a vezeték.
— Hszszsz.... Nem a zsinór kevés, hanem a tudás — mondta, majd átszellemült arccal hozzálátott a szereléshez. Ám a nagy mű nem készülhetett el a hiányzó
drót nélkül, így megadván magát sorsának, közismert angyali mosolyával fordult
feléjük:
— Hszsz..., valóban, a zsinór is.
Azon gyakorlatok, amelyeket a nagyteremben tartottak, az előbbi isteni duót
könnyebb feladat elé állították. Míg Péter kérdéseivel magára vonta a tanársegédnő
figyelmét, Janó nagy lelki nyugalommal másolta az adott gyakorlat általa már rég
beszerzett eredményét. Rendszerint fél óra elteltével a jól végzett munka biztos tudatában távoztak. Ám az egyik alkalommal két váratlan hírrel fogadta őket a gyakorlatvezetőnő:
— Ez az utolsó közös gyakorlatunk. Ú j munkahelyre kerültem. De még ismertetem az utolsó gyakorlat eredményét... Hajdú, Bálint — négyes.
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Péter ekkor felállt, mivel sosem lehet tudni, megkérdezte:
— Tessék mondani biztos, hogy el tetszik menni?
— Igen.
— De valóban?
— Valóban, de miért kérdezi?
— Mert akkor reklamálok. Nem értem, miért kaptunk négyest.
— Pontatlan volt a második mérés — volt az indoklás.
— Lehetetlen! Jeles feladatlapról másoltuk.
— Biztosan figyelmetlenül írták le — dadogta tűzpirosán.
— Kizárt dolog. A barátom jobban másol, mint egy Xerox típusú fénymásoló.

Emmi nénivel kapcsolatban szintén magyarázattal tartozunk. Ő az az oktató,
aki határtalan türelemmel szemlélte a hallgatóság laborbéli garázdálkodásait. Kis
csoportunknak sikerült menet közben elérnie, hogy félév után Emmi nénihez képest
a legszilajabb andalúziai bika is csak sztoikus filozófusnak tűnt. Gyakorlatvezetőnk
kedvenc témája a puffer-rendszer volt, amit két félév alatt sem sikerült belénkvernie.
A csoport emellett szerette a négyórás gyakorlatokat lerövidíteni, és valódi, vagy
kevésbé valódi indokokra hivatkozva (lakodalom, keresztelő, temetés) gyakran elkéredzkedtünk. Janó, miután már minden lehetséges indokot kimerített, lakóbizottsági gyűlésre való hivatkozással kért eltávozást. Péter is kihasználta a kínálkozó
alkalmat, Janó mellett termett a dolog sürgősségét bizonygatva. Emmi néni csodálkozását pillanatig sem leplezve megkérdezte:
— Te nem vásárhelyi vagy?
— De én leszek a tanú.
?????
— Tetszik tudni, Janóra akarják fogni, hogy felgyújtotta a háztömbjük alagsorát.
?????
— Én bizonyítom, hogy nem tehette, mert abban az időben együtt TANUL TUK
A KÉMIÁT.
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Néhány nyolcszáz forintos küvetta eltörése csak súlyosbította a helyzetet, s ezután következett betetőzésképpen a vizsga, ahol Janó természetesen a puffereket
húzta. Tudománya már azon tény közlésében kimerült, hogy szerinte háromféle van.
Emmi néni arca átcsapott ugyan hagymalevélszínbe, de hagyta, hogy tovább feleljen, s csak akkor prolongálta vizsgáját könnyes szemekkel, mikor Janó kifejtette,
hogy pH 7 alatt lúgos, a felett savas.
Ez időben jártunk az Anatómiai Intézetbe is. Itt a lágyszívű Jancsó tanársegéd
volt a gyakorlatvezetőnk. Sok négyest és ötöst köszönhetünk neki. A fiúk helyzetében lényeges változást a spártai szigorúságú Kovács tanársegédnő hozta. Miután
átvette a csoportot, még pótdemóink átlaga is szignifikánsan csökkent. A jó tanulók
jutalma becézés volt, s így érdekes módon a fiúknak a második év végén is csak
a kolléga megszólítás dukált. A kolléga-szintet a kollokviumon is hoztuk. Janó
például saját tudásában nem bízva, Péter puskájára alapozott. Péternek minden
ügyességét latba vetve sikerült Janó mellé ejtenie a zsebében levő cetlit. Pár pillanat
múlva kiderült, hogy ez a fizika szigorlat segédeszköze volt. A bukott hőst a folyosón
Péter így vigasztalta:
— Nem baj öreg, őszre biztosra megyünk: kiteszem a fizikát.
Ilyen és hasonló eseményeken át jutottunk a második évhez. Ettől kezdve egyre
nagyobb tempóban vettük a kanyarokat, és egyre többet kellett magyarázkodnunk.
Ekkor történt az, amihez hasonlót csoportunkról szóló eszmefuttatásunk előtt csak
a Bibliában, Jerikó esetében írtak le: megjelent István és Tamás. Az előbbit még
csak elviseltük volna, tekintve, hogy vállalta csoportunk vezetését, de Tamás mindnyájunkat megdöbbentett. Először élettan gyakorlaton volt szerencsénk találkozni
véle, ahová a tőle azóta már megszokott késéssel akkor érkezett, mikor már javában
írtuk az aznapra elrendelt „szent evangéliumot". Ági és Magdi — akikkel szemben
leült — abban a meggyőződésben éltek kemény öt percen át, hogy ő az intézet új
adjunktusa. Emiatt egy ideig puskáikat sem merték használni, mígnem Tamásnak
Zoltán adjunktussal folytatott röpke beszélgetése meg nem győzte őket tévedésükről.
Ettől kezdve egészségünket Románc-füsttel és szerinte népszerű operaáriák
Ghiaurovot megszégyenítő előadásával mérgezte.
Hogy aztán miért nem sikerült sokunknak úgy a második év vége, mint ahogy
szerettük volna? Talán mert ilyen és ehhez hasonló dolgokkal telt az idő, bár lehet,
hogy volt még más ok is.
— Kik azok a hurik? — szegezte Mahmud, a hithű mohamedán mellének Zoltán
adjunktus a kérdést.
Pár perces síri csend után felvilágosított bennünket, hogy a hurik azok a hölgyek,
akik a paradicsomba került igazhitűek életét megszépítik.
Tamás: — És mi lesz a férfiasságukat vesztett eunuchokkal?
Zoltán Örs adjunktus: — Természetesen visszakapják az ékességüket.
A n n a : — Na, most már megnyugodtál???!
Előfordult, hogy István Gram negatív coccusnak tippelte az echinococcust, és
egyesek nyelve beletört a substantia reticulofilamentosa kiejtésébe.
Aztán jött az új vizsgaidőszak. Kati Obál prof. előtt például kijelentette, hogy
az erectiot sympaticus hatás irányítja. A prof. a szemüvegét a feje tetejére tolva kérdezte meg:
— De kollegina! Mit tanult maga, milyen hatás a sympaticus?
— Hááát... az olyan védekező menekülő mechanizmus — válaszolta Katink,
egy kígyó szájában levő egér magabiztosságával.
— De kollegina! Látott már maga embert, akinek menekülés közben volt energiája erectálni?!

142

Csoportunk a sport területén is kitett magáért. Péter (a testnevelés-szakom
medicus), vezetésével sok idó't töltöttünk a focipályán, ahol ritkán találtunk legyőzőre. Térdre csak a győzelem után nyert sörök kényszerítettek bennünket. Sikereinkhez nagyban hozzájárult lányaink lelkes biztatása, élükön Erzsivel, és a csoport
gyúrójával, Ancival. Sanyit és Csabát, a két oszlopos hátvédet, szaporodó kilóik
szorították ki a csapatból. Sanyinak egyébként sem vettük sok hasznát. Az utolsó
meccsén például annyit álldogált, hogy talpa alatt megpenészedett a salak. Maróti
Csabának ifjú felesége csak a kézilabdát engedélyezte.
Új év, új tervek, új magyarázatok. Klinikum, gyógyszertan, kórélettan, Dekov
Erzsi, nagy egyesek, kis kettesek, évközi gyakorlat, bulik. Lassan rájöttünk, az
egyetemen eltöltött évek száma és a tankönyv mellett töltött órák száma egymással
fordítottan arányos. Az ily módon szabaddá vált időt persze sokmindenre fel lehet
használni. Például kellemes csoportbulikat lehet rendezni. Az egyik legemlékezetesebb ezek közül a makói őzpörkölt főzése volt Annáéknál. Sanyi az erre a célra lőtt
őzet egy működésképtelen hűtőben tárolta öt napon át. Ettől olyan átható illatot
nyert, hogy egy vadászgörény is magát vigyázzba vágva vett volna szagmintát róla.
A nagy vadász fortélyosan Ágira és Adriennre bízta az őz földi maradványainak
Makóra szállítását. Ők nem sejtve az ezzel járó megpróbáltatásokat, gyanútlanul
szálltak buszra a csomaggal. A zárt térben terjengő gázok aztán inkább vágóhídhoz,
mint tömegközlekedési eszközhöz tették hasonlóvá a buszt, ami az utasok határozott
nemtetszését és Ági egyenes arányú elpirulását váltotta ki. Rafinált műfogásokkal
ugyan sikerült belőle elfogadható vacsorát készíteni, de egyesek azóta is abban a meg-

Az anatómia ennél sokkal nehezebb volt

győződésben élnek, hogy Kántor egyik végelgyengülésben jobblétre szenderült
kollégáját kaptuk vacsorára.
Két fogadott csoporttársunk Trudi és Zsuzsa ezúttal is velünk voltak. Derekasan kivették részüket a táncból is, melynek során Zsuzsa Csabát úgy elfárasztotta,
hogy az jobbnak látta egy ideig pihentetni habtestét. E célból betévedt az egyik szobába, s bár látta, hogy az ágy már foglalt, megkérdezte:
— Van még egy szabad hely?
— Nincs - szólt a rezignált válasz — menj a másik szobába!
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Csak később világosítottuk föl, hogy ott Anna szülei aludtak, illetve szerettek
volna aludni (szegények). Trudi számára is emlékezetes maradt ez a hajnal. A fiúk,
miután felfedezték kakasoktól való félelmét, egy fához kötözték és kényszerítették,
hogy e „rettenetes" lény egy kapitális példányát testközelségben elviselje. Barátnője,
Magdi nem tudván eldönteni, hogy kinek az oldalán vonuljon csatába, egyfelől
Trudit bíztatta „hős vagy" felkiáltásokkal, másfelől pedig a fiúkat újabb elmés módszerek bevetésére. (Úgy tudjuk, azóta Trudi a Kukori és Kotkoda rendszeres nézésével edzi magát.)
Telegdy professzor úrnál hírnevünket egy november 7.-e előtti gyakorlat kollektív szabotálásával alapoztuk meg. Ez aztán a félévi beszámolónk átlagán is mély
nyomot hagyott. E vizsga egyetlen vidám pillanata Sanyi megjelenése volt. Testén
úgy feszült a diszkókban sokszor megirigyelt bársony öltöny, mint érett kelésen
a bőr. Arcáról optimizmus sugárzott, és mi éreztük, ő ma biztos nyerő. Igazunk lett.
A fagyos télnél csak a vizsgák utáni első gyakorlaton uralkodó légkör volt
hűvösebb. Történt ugyanis, hogy ezen a gyakorlaton meglátogatott bennünket
a prof. Már az első pillanatban komor arccal kiszúrta magának az asztalon egy
halomba szórt köpenyeket, s megszólalt:
— Miért nem viselik ezeket? Leöntik a farmerjaikat valami löttyel és aztán
hozzám jönnek sírni, hogy szerezzek újat.
— Miért? Tetszene tudni olcsón szerezni? — jegyezte meg Csaba halkan, ám
a kínos csöndben kellően érthetően. A prof. előbb döbbenten pillantott a szólóra,
majd értve a tréfát, elmosolyodott. Az oldódott hangulatban aztán megkapó kedvességgel társalgott el azokkal, akik a sikertelen beszámolót nem pótolták, majd
kitörő lelkesedéssel fedezte fel Tamást és Pétert, akik számára teljesen ismeretlenek
voltak, mivel egyáltalán nem voltak beszámolni. Tamást meg is szólította:
— Magát nem láttam a vizsgán!
— Honnan emlékszik rá a professzor úr? — ámult el Tamás.
— Az ilyen embereket mindig megjegyzem. Nem szeretem a konkurrenciát! —
mutatott Tamás csillogó fejére.
— És a professzor úr memóriája az év végéig ilyen jó marad?
Áááá dehogy. Egyre hülyülök — válaszolta a prof., s ekkor Janó is meg mert
kockáztatni egy mondatot:
— Talán még év végéig kihúzom — simított végig gyorsan magasodó homlokán.
(Kihúzta.)
Sajnos, Dekov Erzsivel, a csinos és fiatal gyakorlatvezetőnkkel való kapcsolatunknak csak márciusig örülhettünk. Ekkor ugyanis — szakítva a kórélettannal —
hagyta magát Pestre csábítani. Előtte még mi csábítottuk el búcsúzóul egy csoportbulira, amit Tamás „festőien" berendezett albérletében rendeztünk. Házigazdánk
már az elején kidőlt, mert lobogóhajú vendégünk tánc közben egy ippont érő dobással a sarokba küldte. Csaba pedig a csoport KI MIT TUD-on előadott tam-tam dob
produkciójával elérte, hogy hajnali kettőkor három szomszéd jött előadni tiszteletteljes kérését, hogyha nem esik nehezünkre, kössük meg a szobában elszabadult két
elefántot. Pár nap múlva Tamás új kéglit kereshetett.
Egy idő múlva Csaba hívott meg bennünket — ilyen a véletlen — ú j albérletének szentelőjére. Nem is sejtette, hogy Tamás már régen várta ezt az alkalmat. Másfél
kilós fapapucsával felszerelkezve jelent meg. A konyha kövén kitartóan verte a taktust
egészen hajnalig, aminek meg is lett az eredménye; avató és búcsúbuli lett egyszerre
a mulatságból, hisz másnap kiadták vendéglátónk útját.
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A kórélettanban megtanult elméleti alapokat nem minden esetben sikerült átültetni a klinikumba. Mária a bel. gyakorlaton Pokorny tanársegéd úr „rázós" kérdésére — mi az ejaculatio praecox? — kapásból válaszolt:
— Ha a férfi egy jó nőt lát, és főleg, ha ez egy rázós villamoson történik...
akkor...
— Durr — mordult fel a csoport.
— Magát még érik meglepetések az életben kollegina — jegyezte meg Poky
a tőle megszokott tömörséggel.
A gyulai gyakorlaton ismerkedtünk meg Anna valódi belső értékeivel az appendectomiánál, ahol Péter első asszisztensként ténykedett. A beavatkozás ennek ellenére
sikerült.
Volt, aki az évvégi vizsgák magasra lett lécét átugrotta, volt, aki leverte, és
volt, aki egyszerűen elfutott alatta. Néhányunk cicerói képességét az index magyarázása kapcsán csak most ismertük meg. Ennek ellenére teljes létszámmal kezdtük az évet.
Ú j év, Ú j Élet-Tsz. Itt kezdtük. A földeken azonban csak katonákat láttunk
dolgozni, ezért, hogy a dolgozó parasztsággal is találkozzunk, Péter beszervezte
a csoportot egy maszek paprikaszedésre. A hét fáradalmait Vásárhelyen pihentük ki.
Kis bandánk harmadik tiszteletbeli tagjánál, B. Szűcs Pistinél káprázatos pacalpörkölt várt ránk. Később éjszakai moziműsorban is volt részünk. A szomszéd
szobában egy teeneger pár hancúrozott gyanútlanul, s mi az üvegajtó előtt tömött
sorokban ülve elmerengtünk múló ifjúságunkon.
Hivatástudatunk bizonyítására véradásra mentünk: Magdi a nyugágyon fekve
már a szalámis zsemléről álmodozott. A vérvételhez szükséges tűvel a kezében ekkor
ért hozzá az ápolónő:
— Melyik karból? — kérdezte Magditól.
— Az általános orvosiból — zökkent vissza Magdi a szomorú valóságba.
A véradáson szerzett sebeinket begyógyítani az őszi szünetben Miskolctapolcára
utaztunk. A barlangfürdőben is hűek maradtunk magunkhoz, s így nem csoda, hogy
az ott dolgozók a SZOTE név hallatára azóta is pánikszerűen teszik ki a „teltház"
táblát.
Ezután jött életünk első olyan vizsgaidőszaka, ami után nem kellett magyarázkodnunk. Juantorenát megszégyenítő lendületünk év végéig tartott, és így a többség által sikerrel letett vizsgák után szereztünk egy felhőtlen nyarat és az évfolyam
csoportrangsorának első helyét.
Ötödévre szépségünk, okosságunk és szerénységünk tovább gyarapodott. így
Ildikó azt is megengedhette magának, hogy a szeptemberi hónapot levelező úton
Bécsből végezze. Ám szervezésébe kis hiba csúszott, így félévkor a Szervezéstan
Intézet kitüntetett figyelemmel kísérte műsorát.
Egyre többet gondoltunk a jövőnkre. Ki így, ki úgy.... A csoport megelégelve
Sanyi örökös magányosságát, házassági hirdetést akart föladni. A fiú b(h)ájainak
ellenállhatatlanságában bízva, előre ivott a medve bőrére. A hirdetést tartalmazó
cetli azonban Sanyival (s még sokan másokkal) együtt elázott. Bara Marcsinak persze
nem kellett hirdetést feladnia, másfél évi csoporttagság után mégis egy férjjel a karján
távozott Pestre. Péter néhány rezignált megjegyzés után, új csoporttársunk. Bóka
Gyuri személyében kapott barátot barátnő helyett.
Az idő gyorsan múlt, s közben észre sem vettük, hogy ismét elmés és praktikus
télapó-ajándékokon kell törnünk okos fejünket. Szokásos Mikulás-ünnepségeink
törzshelyéről, a Biológia Intézetből, amihez hü csoportpatrónusunk, Fischer Kati
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néni jóvoltából jutottunk, Kiszely professzor úrral együtt távoznunk kellett. Ezért
az idén Kati szíves meghívása után az Avramov szüló'ket boldogítottuk.
Több ajándék telitalálat volt. Magdi sodrófát, Maróti Csaba szerzó'déses gyereknevelésről szóló könyvecskét kapott, hátha megjön a kedvük hozzá. Tamás indiánparókát (bár a beígért vasárnapi tolldíszt mind a mai napig reklamálja), Sanyi, mint
nagy vadász, plasztik vadkacsát, Kati pedig mini tánc-csizmát és csörgó's köcsögöt
kapott. Kati néni hűsége jeléül oroszlánt és csokorba gyűjtött legfrissebb pletykáinkat
kapta.
Az ezt követő vizsgaidőszakban újabb tapasztalatokkal lettünk gazdagabbak.
Kiderült, a Szervezéstanon előny, ha lánynak születtél, még jobb, ha szőke vagy mély
dekoltázzsal. Ne bízz a könyvben és vedd tudomásul, hogy mindig a vizsgáztatónak
van igaza, még akkor is, ha nem.
Amikor szépek, okosak, rendesek és szerények voltunk, sohasem kellett magyarázkodnunk. Ezeket a dolgainkat mások és máshol értékelik, ezért nem kerültek ide.
Végül hadd magyarázzuk az évkönyvünket is. Miközben fergeteges tempóban
haladt évkönyvünk írása, megtörtént az öt év legdrágább sztorija. A kollégium egyik
szobájából megfújták négyezer forintos csoportpénzünket. S ha az olvasó nem talál
elég humort sorainkban, akkor gondoljon az utolsó sztorira, és arra, hogy az egyre
Maszat-osabb István így bíztatott bennünket:
— Gyerekek ne humorizáljatok! Évkönyvet kell írnunk!
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Szabadosi Katalin

Váradi Gertrúd

A csoport, amely az igen kifejező és hangzatos 4-es számot kapta, elnyűtt négy
csoportvezetőt és 22 tagot. Ebből a 22-ből a 15 legszerencsésebb most is tagja a csoportunknak. A 15-ből viszont csak II olyan, aki a kezdeti nehéz időkben is a csoport tagja volt.
Hogy is kezdődött? Szép nyári nap, az idő 2 óra körül jár, a felvételi bizottságok
lassan befejezik munkájukat. Már csak két felvételiző vár arra, hogy sorra kerüljön:
egy kicsi, szeplős és egy göndörödő hajú, barna.
Kicsi Szeplős: Te még előttem vagy?
Barna Göndörödő: Azt hiszem, igen.
Kicsi Szeplős: A fene egye meg! Mi a frásznak kell még előttem lenned!
Barna Göndörödő: ?!?!
így zajlott le — mint később kiderült
csoportunk két tagjának első találkozása.
Kicsi Szeplős: Gyenes Judit.
Barna Göndörödő: Fülöp Péter.
Hogyan folytatódott? Hogyan töltöttük az öt évet? Jól! Álljon itt most néhány
történet ennek érzékeltetésére:
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Már az év elején is, amikor a jegyzetboltban a sok diák gyilkolta egymást a kevés
jegyzetért, a talpraesett Tóth Tibi a kiskapun keresztül minden könyvet előre és kényelmesen megszerzett csoportunk számára.
PG szemináriumon történt: A második félévben új szeminárium-vezetőt kaptunk. Első órán katalógus:
— Bagyinka, Bara, ...Hegedűs, Jlinyica Zsolt.
Zsuzsa felállt, hogy itt valami tévedés van.
— Miért? Talán nem jól olvasom a nevét? — kérdezte a szemináriumvezető.
így történt, hogy a Zsolt név egy ideig rajta maradt Zsuzsán.
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Fizika gyakorlaton Laci és Gyöngyi nem boldogulnak egy kapcsolás összeállításával. Segítségül hívják Zöllei adjunktus urat, akinek hosszas próbálkozás után
sem sikeredik a kísérlet.
— Talán valami marhaságot csináltam? — dörmögi magában.
— Igen, adjunktus úr — szólal meg mellette Laci jó hangosan —, a voltméró't
az amperméró'vel tetszett összekötni.
Gertrúd egy nappal a biológia szigorlat előtt tudta meg, hogy metszetek is
vannak. Sietve érdeklődött utánuk, de éppen a kapkodás miatt csak két metszetre
emlékezett: a petesejtre és a hímivarsejtre. Kiszely professzor úr odaadta neki a csigatapogatót. Trudi alig nézett bele a mikroszkópba, máris felismerte a spermiumot....
Csoportkiránduláson a havas Bükkben kisebb-nagyobb csoportokban hegyet
másztunk. Már a leereszkedésnél tartottunk, amikor Farkas Gyöngyi elkiáltotta
magát:
— Ki ér le hamarabb?
Kérdésére választ sem várva, megindult nadrágféken. Meg sem állt a völgyig.
Győzött.

Belgyógyászat gyakorlaton elözönlöttük a kórtermeket, anamnaesis, status
felvétel, majd megbeszélés a gyakorlatvezetővel. Bagyinka Zsuzsa egyszer így számolt be betegéről:
— A beteg erdész Baja környékén. Betegségét, úgy godolom, megfázás miatt
kapta, mert sokat hajózik.
— Miért, matróz? — kérdezte a gyakorlatvezető.
Erre néhányan nem tudták megőrizni korukhoz méltó komolyságukat.
Füle Laci vizsgál egy nénit, tapogatja a hasát. Megkérdezi:
— Tessék mondani, hol fájt először?
— A kultúrteremben — mondja a néni.
Zsolt kérdéseit — legyenek azok bármily egyszerűek — többszöri nekifutásra
teszi fel, mégpedig olyan rafináltan, hogy a végén még maga sem érti. Gördülékenyen
csak a népzenéhez ért. Alábbi kérdése — kivételként — a szabályt erősíti. Belgyakorlaton a gyakorlatvezető már fél órája magyaráz arról, hogy milyen fontos: a betegnek legyen széklete, ne tartsa vissza. Mikor befejezi, Zsolt a legnagyobb komolysággal megkérdezi:
— És nem carcinogen?
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Gyermekgyógyászat-gyakorlaton a gyakorlatvezető Sándornak szegezte a kérdést: — Milyen állapotban van ez a csecsemő?
— Acut életveszély.
— Nagyon jó! Miért?
— Azért, mert állandóan figyelik, és a csecsemőből legalább 10 cső áll ki
hangzott a szakszerű magyarázat.
Szabadosi Kati azon csoporttársunk, aki temperamentumával, kapcsolatteremtő képességével már akkor a legjobb ismerősévé fogadja gyakorlatvezetőinket,
amikor még azon tanakodunk, hogy adjunktus úrnak, vagy tanársegéd úrnak szólítsuk Őket.
Angol órán Péter stílszerű akart lenni, ezért eredeti dél-magyar angolsággal így
mutatkozott be:
— Peter Philip.
Ha éjjel a D ó m tér árkádjai alatt egy hegedűtokkal osonó alakot láttok, a k k o r
nem A1 Capone indul éjszakai körútjára, hanem Hegedűs Zsolt érkezik az É D O S Z
próbájáról, ahol a talpalávalót húzza a táncosoknak.
Az előadáson nagy meleg van. Kiss Tibinek m o n d j á k :
— Te ilyen sportember vagy, hogy télen is csak ingben járkálsz?
— Igen, 6—7 ingben egyszerre.
Györgyi az atrophia tételből felelt Ormos professzor úrnál. Ormos prof. láthatóan
unja a sok beszédet, szórakozottan rágja a szája szélét, piszkálja a körmét, dobol az
asztalon. Talán oda sem figyel.
— A nemi szervek és az idegrendszer öregkori sorvadása kb. az ötvenéves kor
körül kezdődik, a nemi élet, és a szellemi tevékenység hanyatlása észlelhető.
A professzor úr erre hirtelen felkapja a fejét. Gyöngyi észreveszi, javítani akar.
— De azért ez nem olyan súlyos!
Mikrobiológia szigorlaton Tóth Tibor kihúzta a tételét, megnézte, majd összeráncolta a homlokát, és felkiáltott :
— Leblokkoltam! Legyen szíves megengedni, hogy járkáljak, mert csak így
tudok gondolkodni — mondta, és már rótta is a termet fel, s alá. (Eredményesen
átment.)
Ideggyógyászat gyakorlaton a gyakorlatvezető Gyöngyihez fordult:
— Méltóztassék kérem az agyidegeket felsorolni!
Az első négy még ment, az ötödikkel m á r b a j volt, de azért eljutott a 11.-ig,
amelyet saját nómenklatúrával illetett.
— Nervus abscessus.
Néma döbbenet az egész szobában, majd innen-onnan elfojtott röhögés hallik.
Szűcs Attila, a gyakorlatvezetőnk megjegyzi:
— Lehet, hogy ma már másként tanítják, de én még n. accessoriusnak tanultam.
Negyedik évben KISZ-gyűlésen Bakó Éva munkáját jellemeztük. Horváth
Tibor, aki négy éve évfolyamtársa Évának, és ugyanabban az alapszervezetbe tartozik, megkérdezte tőle:
— Ugye te évismétlő vagy?!
Éva meglepődik, halk kuncogás.
— Ja! A k k o r másik egyetemről jöttél! — j a v í t Tibor.
Éva döbbenten áll, ennél már csak Tibor lepődik meg jobban, amikor megtudja
mi az igazság. Ezután már csak az történt velünk, hogy Gál Gyula, a magyar vízilabdasport erőssége (OSC) ötödévben csoporttársunk lett.
Találkoztunk vele év elején, és év végén, amikor is a barcelonai túráról befutott a tud. szoc. szigorlatra.
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Horváth Gyöngyi

Menzou Malek

Hunya Sarolta

I

Csoportunk szívós szívások árán küzdötte fel magát az ismeretlenség homályából, és nagy hírnévre tett szert. Buktatókkal teletűzdelt utunkat ez csak nehezítette.
Hősi küzdelmünkről a következő generációk számára okulásul ajánljuk e tanmeséket:
Az első' évi anatómiai kollokviumon többen kitettünk magunkért. Sorozatban
kápráztattuk el László Pistát. Jutkát azzal a fogas kérdéssel fogták vallatóra, hogy
milyen eszközzel vizsgálhatjuk a gégét? Jutka kis töprengés után diadalittasan válaszolt:
— Kolposcoppal!
A másik brillírozó Ági volt, akinek a prostatáról kellett regélni. Precízen lerajzolta a szerinte mandulához, illetve zöld dióhoz hasonlító prostata átmetszeti képét.
Pista az utriculus prostaticusra mutatva annak neve felől érdeklődött. Ági ijedten
vágta rá:
— Uvula!
— Ja persze! — mondta a megdöbbent vizsgáztató.
Ha a beteg prostatáját akarjuk megvizsgálni, megkérjük nyissa ki a száját.
A metszetek mindig is problémát jelentettek számunkra. Péter, Sávay professzor
úrnál az elasticus kötőszövet metszetét kapta. Mivel hosszas szenilélgetés után a motoros véglemezre tippelt, a prof segíteni próbált egy mentőkérdéssel:
— Hol található elasticus rost a szervezetben?
— A méhben?
— Nem — hangzott a prof válasza. Péter tovább puhatolódzott :
— Hüvelyben?
A prof hirtelen felcsattant:
— Azért, mert azt mindig b...ák?
Maleknak mindenkinél több problémát jelentett az anatómia.
Hogyan hívják a gerincvelő legalsó részét? — kérdezte Csillik professzor úrMaleknak izgalmában nem jutott eszébe a cauda equina, ezért ő tovább segített:
— Mihez hasonlít?
Rövid csend.
— A lónak az izéjéhez — hangzott a válasz.
Az anatómiai demonstrációk mindig különös izgalmakkal zajlottak le. Az alsó
végtag tájékairól Tóth Lajos doktornál demóztunk. Miközben Saci idegesen matatott
csipeszével a combizmok között, egy óvatlan pillanatban a láb megindult a kérdező
felé. Sári csak későn kapott utána, s Tóth doktor — ölében egy lábbal — osztotta ki
Sacának a megérdemelt jegyet, melyről gondolhatjuk, hogy nem volt túlságosan jó.
Malekot megkérdezték, mi emeli a női gátat? Gondolkozott.
— Még nem tapasztaltam.
Prof:
— Akkor menjen, tapasztalja, és majd jöjjön vissza!
Malek ment, tapasztalt, és végül átment.
Gyöngyinek mindig voltak igen gyakran használt szavai. Ilyen volt például
a „nyavalya" is. Egyik orosz órán Saci felelt. Mondta, mondta a szöveget, de az egyik
bekezdésnél hirtelen elakadt. Feszült csend. Gyöngyi Őrült gyorsasággal kezdte lapozni a könyvet, s pár másodperc múlva odasúgta Sacinak, felcsillanó szemmel:
— Nyavalya.
Rolandot, miközben orosz órára mentünk, ledefecálta egy veréb. Nagyon boldog volt, szerencséje lesz az órán. Oroszból aznap végül is csak három egyest kapott.
Mi lett volna veréb nélkü.?
Ringler Bandi osztályozta Anti és Mojzi fizika gyakorlatát:
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— Ez négyes.
— Miért? — kérdezik a gyakorlatot végzők.
— Négyötöd — mondja erre a tanársegéd.
— Miért?
— Na de gyerekek, azért ötös nem lesz — hangzott a végső válasz.
A kórbonctan szigorlat is komoly problémát jelentett. Zsuzska fogadalmat tett,
hogy ha sikerül a vizsga, lemossa Ozorai Pipo saruját. Mojzi fellelkesülve ezen,
vállalta: ha Ő is átmegy, utána lenyalja. Sajnos a lemosás elmaradt, így Mojzi nem
panaszkodhatott, hogy nem volt mit lenyalni. Azóta ragyog Pipo saruja a Dóm téren.
Harmadévben volt Szegeden az igazságügyi orvosok nemzetközi találkozója.
Ági tolmácsként próbálta német nyelvtudását kamatoztatni. A külföldi vendégeket az
állomáson várva, határozottan lépett oda egy csendesen várakozó kis csoporthoz.
Hogy megtörje a kínos csendet, a legközelebb állótól németül megkérdezte:
— Mikor érkezett Szegedre?
— 1926-ban — hangzott a válasz, szintén németül. A magyar fogadóbizottság
egyik tagját szólította meg.
Egyetemi éveinket a vizsgák mellett a vidéken töltött gyakorlatok tették változatossá. Kecskeméten estünk túl az első injekciózáson. Ica első intramusculáris
injectiójánál egy öreg nénivel találkozott. Több szakszerű, de sikertelen mozdulat
után feldühödött, és dugóhúzó gyanánt tekerte be conusig a tűt. Imre is hasonlóképpen járt; a beteg a nagy beavatkozás után felnyögött: — Köszönöm, kívánom
magának is!
Másik alkalommal egy senilis öregasszonyt kapott Ági és Pisti vizsgálatra.
Amikor a néni észrevette őket, rémülten felkiáltott — Távozzatok tőlem sátánok! —
(Lehet, hogy nem is volt senilis?!)
Negyedik év első félévében felejthetetlen gyakorlatunk volt Gyulán. A belgyógyászaton minden férfibeteg kérte, hogy Imre hallgassa meg. Először ezt a népszerűséget nem tudtuk mire vélni, csak később jöttünk rá, hogy tömény borszag áradt
a phonendoscopjából. Ennek oka, hogy odafelé Imre phonendoscopjának csövével
szívtuk saját termelésű borunkat a demizsonból. Első orvosi tevékenységünk is itt
történt:
Gyulai szenvedésünket betetézte a szomszédunkban lakó kákabélű Szenó.
Jól felszerelt éléstárunkat alaposan megdézsmálta. Egy ideig tűrtük, majd ennivalónk
és türelmünk fogytával bosszút forraltunk. Therápiánk eredményeként Szenón
a rectum-cc. tünetei kezdtek mutatkozni. Kétnaponként hasmenéses attackok és
obstipatiók váltogatták egymást. A crisis ping-pongozás közben egy jól sikerült
leütés után érte, amikor arcára fagyott a mosoly, majd fejvesztve távozott a W.C.-be.
Sajnos, későn jött rá, hogy mi a hasmenés oka. Pedagógiai célú intézkedéseinket csak
félsiker kísérte, mert meggyorsult bélműködése következtében falánksága már-már
hihetetlen méreteket öltött.
A félévek egyhangúságát a rendszeres kirándulások tették színessé. Első emléke.zetes kirándulásunk másodévben történt. A téli szünidő egy részét Mátraházán
töltöttük. Csoportunk néhány lánytagja ezen a kiránduláson esett át a tűzkeresztségen, mármint ami a másnaposságot és az azt megelőző állapotot jelenti. A fiúk
csendes tarokkozását harsány nótaszó zavarta meg. Mivel rajtunk kívül más senki
sem tartózkodott ott, ijedten rohantak át a lányok szobájába. Volt is mit látni!
Csak rátekintettek az ágy alól kikandikáló Zitára és az üres literes üvegre, és már
minden érthetővé vált. Az este féktelen jókedvét a másnapi kínos ébredés váltotta fel.
A tanulság: EZT MÉG G Y A K O R O L N I KELL! — gyakorolták.
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A testnevelési tanszék jóvoltából síléceket is sikerült szereznünk. Maroknyi
mindenre elszánt csapatunk félelmet nem ismerve vágott neki a sípályának. Az első kétszáz méter után mindannyian megismertük. (A félelmet.) Utunkat hangos csatnások és jajveszékelések kísérték. Az alkalmi nézó'közönség egy emberként állította,
hogy ilyen jól már évek óta nem szórakozott. Megtört csapatunkat Gyöngyi, ígéretéhez híven, meleg étellel várta. Örömünk csak addig tartott, míg közelebbről meg
nem szemléltük főztjét. Több pártra szakadtunk az „étel" mibenlétét illetően. Péter
blickdiagnosisa — Leginkább takonyhoz hasonlít!?
Miután megkóstoltuk, be is igazolódott.
Harmadév telén ismét megpróbáltuk síelési technikánkat tovább fejleszteni
Zakopánéban. Odafelé igen vidáman telt az út. Minden hídnál pertut ittunk. Mivel
hídban nem volt hiány, így Krakkóba már meglehetősen jókedvűen érkeztünk.
Mikor itt megtudtuk, hogy a 100 km-t csak taxival tudjuk megtenni, emelkedett
hangulatunk alapcsan alábbszállt. Mivel nem volt hol aludni, fejvesztve láttunk hozzá
szállást keresni. Közben Pisti teljesen berekedt, így meggyengült a káromkodók
tábora. Végül is Antalnak sikerült fellelni egy csodálatos 15 ágyas pincelakosztályt,
a szemétdomb és a kazánház között. Eközben mi a lengyel konyha remekeit élveztük.
Cukros eperrel és tejszínnel díszített omlettünkhöz karamellás sört kaptunk. Ezen
már csak az a két korsó cukros forralt sör tett túl, amit 14-en sem tudtunk meginni.
Itt derült ki az is, hogy Imre a leggyakorlatiasabb ember a csoportban.
Megkértük, hogy fűtsön be. Imre
kiszólt:
— Melyik a kazán? — Megmondtuk.
— Hol lehet kinyitni? — Megmondtuk.
— De hol a lapát?
Ezek után inkább mi tüzeltünk.
A harmadik napon végre elkezdtünk
sílécet keresni. Sílécet ugyan nem találtunk, de egy normális sörözőt igen.
Mégse mentünk hiába Zakopánéba.

Az egyetem viszontagságait gyakran Mártélyon pihentük ki. Egész napi fürdőzés, csónakázás és kuglizás után ugyancsak megszomjaztunk, és szomjunkat nem
épp limonádéval oltottuk. Felfűtött kedvünket éjszakai fürdőzéssel hűtöttük le.
Péter a Tisza vizét hidegnek találta, így melegítőben vágott neki a távnak. S hogy ne
szóljuk meg, egy fürdőnadrágot is húzott, igaz, hogy a fejére. Pista, a szemérmes,
az egyetlen lámpa alá állt nadrágot cserélni. Kovács Imrééknél, Hódmezővásárhelyen,
gyakran voltunk vendégek. Jó pálinkájukból sikerült is meginnunk egy-két egységgel.
Egy átmulatott éjszakán Roland nadrágja igen megvörösborosodott. Ezen Imrééknél segítettünk: beáztattuk. Másnak derült csak ki, hogy az Imre által igen finomnak
tartott mosópor V1M volt. Ennek ellenére a vörösbor kijött.
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Harmadévben több leány próbálta elsajátítani az autóvezetést. Zitának a sebességváltás különösen nehezen ment. Egyik alkalommal, mikor már egyesben
kihúzatta a kocsit, át akart váltani kettesbe. Szakszerűen kuplungolt. (Az oktató
nagyot sóhajtott, és büszkén húzta ki magát a kocsiban.) De ekkor Zita határozott
mozdulattal behúzta a kéziféket.
A sok legenda megcáfolására a csoport „fiúságáról" elmondunk egy jellemző'
történetet. Három lány között üldögélt a Szegedben Bán Péter, amikor daliás ifjú
közelgett az asztalhoz. A lányok gyorsan kirúzsozták magukat, de az ifjú Péter hátát
simogatta meg, és csendesen-udvariasan a fülébe súgta: — Szabad egy táncra?
Ó csak azért utasította vissza a tolakodót, mert nem lassú szám következett.
Végül bemutatjuk azt, akinek először felolvastuk az itteni évkönyvrészt, és határozottan állíthatjuk, hogy Zsuzsika igen-igen örült... a papírnak.

157

6. C S O P O R T
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Bánki Horváth Ildikó

Imre Gabriella

Kardos László

Hajnal Papp Rozália

Hódi Zsuzsanna

Jenei Irén

Iván László

Jeszenszky Mária

Kiss Gizella

Karmazsin Márta
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Koch Zsuzsanna
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Kovács Attila

Schriflert András

Szenti Ella

Úgy kezdődött, hogy volt 15 ember. Pont egy csoportra való.
Régi tankönyvekből tudjuk, hogy ilyenkor ismerkedni kell, mégpedig kocsmaasztal mellett. Ez nem vált be. Négyen voltunk... (A volt Ságváristák, akik már úgyis
ismerték egymást.) igazából kémia gyakorlaton rázódtunk össze, ahol általában magunkra voltunk hagyva. Marak adjunktus úr csak ritkán jött be. Egyszer azt kérte,
írjuk fel a Hess-tételt. Értetlenül néztünk rá és egymásra.
— Tudják, hess, mint a tyúkok!
Ezt az alkalmat leszámítva csak kétszer jött be, akkor is váratlanul; először
a tócsába lépett bele, amit a tűzoltózuhannyal csináltunk; második alkalommal
pedig pont akkor, amikor egy kifliszacskót durrantott szét Kardos valakinek a fején.
Minden órán más ment le kifliért, és itt ünnepeltük meg az összes névnapot. Főzőpohárból ittuk a bort. A gyakorlat többi részében Annuska néni oltalma alatt titráltunk és analizáltunk. Gabi év végére szakdolgozatot adhatott volna be „Az ötletszerűen összeöntögetett reagensek színváltozásai" címmel.

Az első vizsgaidőszak izgalmait Gézaházán pihentük ki. Emlékszünk egy
zöld cserépkályhára, amit Kerekes csoportfőnök fűtött. (Élvezte, hogy főnök: megszámolt százszor, vigyázott ránk, mondta, hogy csúszik az út, félretolta az ágakat és
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cipelte Szabó Ági bó'röndjét.) Az ördögárkon át mentünk Csesznekre, de mire felértünk a várhoz, már csak Lacás (Kerekes) gyönyörködött a kilátásban ; a többiek
csak lézengtek a romok között. Este a társaság feldobottabb része éjszakai túrára
indult a Kóárokba, egy szál zseblámpával. Lacás ment elöl és éberen figyelte az erdő
titokzatos neszeit (a magyarázatot a többiek tudták: Attila dobált kavicsokat
hátulról.)
A kirándulás utáni első Art-Kinóban a „Valahol Európában"-t láttuk. Halk
mozgolódás támadt, amikor a hatos csoport tagjai rájöttek, hogy Csesznek várát
látják.
A tavaszi szünetben Ásotthalomra mentünk kirándulni biciklivel. Nap is volt,
de szél is, ami szembe fújt. Volt aki rögtön a buszt választotta. Másnap a szélből hó
lett (március közepén), belőlünk meg hóember. Sok pálinka fogyott, mert fáztunk,
és sok hús, mert éhesek voltunk. Főszakács Kerekes (a későbbiekben is). Gizikéről
ott tudtuk meg, hogy tud ő rámenős is lenni, de erről Iván Laci, akin keresztülgyalogolt a sötétben, talán többet tudna mesélni. Ez a fénykép ott készült.
Az év végi vizsgaidőszak nem csak nekünk maradt rossz emlék. Az anatómia
kollokviumon olyan forró volt a hangulat, hogy miközben az eredményhirdetésre
várakoztunk, Iván Laci alatt kigyulladt a szemetes.

Másodévben odaszoktunk Ildiék alsókonyhájába (továbbiakban: concha
inferior). Itt ünnepeltük az új csoporttársakat, névnapokat, a csoportzászlót.
Itt sütöttünk szalonnát, s itt szokott rá Ildiék kutyája. Becky, az alkoholra.
Harmadik kirándulásunkon a Pilisben voltunk. A kevély-nyergi túristaházban
volt a tömegszállásunk. Egy jó nagy pálinkásüveg már a Nyugatiban összetört Koch
Zsuzsi hátizsákjában, s talán ez is segített, hogy a későn érkező Ildikó ránk találjon.
A hátizsákban levő zoknik és pulóverek is „megszívták" magukat pálinkával, s még
sokáig lengedeztek a túristaház ablakában.
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Eredetileg síelni indultunk,de kezdetben nem volt hó. Az egész csoport egy szobában aludt, ahol egy vaskályhában fűtöttünk. A fürdés luxus volt. A ciszternából
húztuk a vizet, egy tetanuszos kígyóhoz hasonló, fagyott kötéllel, és a kályhán melegítettük. A mosdási sorban Attila éjjel egykor került sorra. Elfüggönyözte magát, és
lelkesen nekilátott. A szunnyadó csoport üvöltésre riadt fel. Attila túl közel állt a
kályhához, s mikor lehajolt, egy csöppet megégette pucér fenekét.
Másnap reggel elindultunk síelni. Irén — eló'zó' este bevett egy tabletta phenolphtaleint („nekem is csak egy egész használ") — szintén velünk tartott. Hogy könynyebben hazataláljunk, sorra megjelölte a friss hómezőn tenyésző satnya bokrokat.
Egyszer azért ő is lesiklott a domboldalon.
Februárban jelmezes farsangi mulatságot rendeztünk Koch Zsuzsáéknál'
Sajnos, a vaku és a fényképezőgép nem működött szinkronban a mester kezében,
ezért csak egy rajzot közlünk az eseményről.
Élettan gyakorlaton a hatos különösen kedvelte a békákat. Mindig igyekeztünk
minél többet elhasználni a befőttesüvegekből (lehetőleg mindet), az élettanos napokon
ugyanis a csoport rántott békacombot vacsorázott.
Harmadévben egy fő veszteséggel kezdtünk. Házenstáb Lacira igényt tartott
a jugoszláv hadsereg. így róla bővebben csak a következő évkönyvben lehet majd
olvasni. Nyereségünk is volt: Karmazsin Márta, aki Debrecenből jött hozzánk.
Mint később kiderült, jól jártunk vele, mert nemcsak egy férjjel, hanem egy fiúgyermekkel is gyarapította csoportunk nem hivatalos létszámát.
Folytattuk összejöveteleinket a Concha Inferiorban, és elkezdtünk klinikai tárgyakat tanulni. Egy belgyógyászat gyakorlaton Marosi tanársegédnő magunkra
hagyott az orvosi szobában. Csöngött a telefon. Lacás csoportvezetői felelősségének
teljes tudatában vette fel a kagylót:
— Halló, itt a hallgatók beszélnek!
Kórélettanon Szilágyi gyakorlatvezetőnk hosszas kínlódás után sem tudta demonstrálni az egyik gyulladásos modellt. A patkánybőr sehogysem akart megkékülni.
Ne is nézzétek ezt — szólt lemondóan, s megfordította a patkánynyúzó
deszkát. Nagy meglepetésére, mint valami varázslat: a deszka másik oldalán három
gyönyörű patkánybőr feszült, szabályos Evans-kék pöttyekkel.
Kórélettan vizsgán Telegdy professzor Karmazsin Mártának megjegyezte:
— Maga nekem nem ismerős az előadásról.
— Biztosan azért, mert most vágattam le a hajam.
Ezen a vizsgán Márti egy kissé zavarban volt, ezért alig bírta kimondani a kulcsfontosságú syndromát, amely végül is így sikerült:
Dystrophia adiposogenerális.
Gyakorlati szigorlaton Koch Zsuzsi felel:
— A nephrosis haematuriával jár.
— Én ezt nem hallottam — szólt Ottlecz tanárnő segítően.
— Nem is mondtam! — hangzott az ijedt válasz.
Gyógyszertan szigorlat előtt ugyanez a hölgy megfogadta: ha átmegy, leporolja
Ozorai Pipót (ő a legdélcegebb faszobor a Dóm téren). A vizsga egyébként jól sikerült, a csoportból senki nem bukott meg. (Aki megbukott volna, az eleve el sem jött.)
Gabi és Ruti még hosszú ideig megemlegetik ezt a vizsgát; majdnem megbuktak.
Mind a ketten kihúzták a „csak azt ne húzzam" tételt. Az utolsó pillanatban sikerült
tételt cserélni egymással (ezt Koltai adjunktus úr innen tudja meg). Végül mindketten
ötöst kaptak.
Negyedévre lelankadt a társaság. Megöregedtünk? Vagy talan az évközi gya-
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korlatok és az integrált vizsgák szórtak szét bennünket? Azért az évi rendes csoportkirándulást sikerült januárban nyélbeütni. A társaság kicsit megfogyva indult Zircre.
Hosszú vonatozás után a zirci túristaházban (a kastély elhanyagolt szárnyában)
a „kimondhatatlanul kedves" gondnok néni fogadott bennünket. Megmutatta hatalmas vendégkönyvét, amely csak az ó' dicséretét zengi évek óta. Volt aki megtalálta
benne általános iskolai kirándulásuk bejegyzését. Zircen nemcsak túráztunk, hanem
megnéztük a könyvtárat és múzeumot is. Itt készült a sztárfotó Ildiről, kedvence társaságában. Gizike, amikor meglátta a képet, ezt kérdezte:
— De... ugye... Ildikó... nem élt az a ..vaddisznó...?
— De igen, csak a többiek lefogták, amíg lefényképeztek.

És most az ötödév. Járunk szorgalmasan közegre és szervezéstanra, a csoportban pedig a családi események kerültek előtérbe. Köttetett egy frigy augusztusban, Lacás így a házasság örömein kívül az albérlet örömeivel is megismerkedett.
Azóta jár mindenhová egy óriási cekkerrel. Ellánál is szembetűnő a változás: mióta
férjhez ment, minden órán és gyakorlaton ott van. Ildikó házassága túl friss ahhoz,
hogy észrevegyük a változást.
Az első gyerek novemberben született: Márti kisfia— Pásztor Zolika.
Számvetés a jelenlegi állapotról:
Házas: 5 fő (Hódi, Karmazsin, Kerekes, Szenti, Bánki).
Gyűrűzendő: 4 fő (H.P.E., I.L., J.M., K.A.).
Gyanús: 2 fő (J.I., K.L.).
Sehol semmi: (vagy nem lehet tudni) a maradék négy fő.
Azt gondoltuk, könnyű lesz évkönyvet írni, mert van egy nagy csoportnaplónk
teli fényképpel és értékes dokumentumokkal, amit Rozinak köszönhetünk. (Ő vezeti
már a kezdet kezdetétől.)
Mégsem volt könnyű, sok minden kimaradt, (de azért megtörtént)
—a 6-os
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Bánvölgyi Aranka

Bucsai Ágnes

Kakas Leona

Kerekes S. Csaba
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Madar Katalin

Marossy György
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Szántó Ágnes

Tóth Ágnes

Magyar József

Vass Eysen László

7. C S O P O R T
Papír van előttünk
Toll van a kezünkben
Szégyen és gyalázat
Nem jut az eszünkbe
Semmi
...Mármint, amit egy évkönyvbe is be lehet írni. No nem a cenzúra miatt, s nem
is a nyomdafesték tűró'képessége köti meg a kezünket! Egyszerűen nincs humorérzékünk!
Eddig fel sem tűnt, mert mi legalább annyit nevettünk, mint más (amikor jókedve van). Kirándultunk is, só't még csoportos tivornyázást (kollektivornya) is
tartottunk. Persze csak azért, hogy meg ne szóljanak a többiek. Egy alkalommal
(undorral) szeszes italt is fogyasztottunk, hogy minél jobban hasonlítsunk a többi
jó csoportra. Az önfeláldozóbbak még be is rúgtak, a többiek pedig harsány jókedvet
és táncolást mímeltek jobb meggyőződésük és ballábaik ellenére. De most kibújt
a szög a zsákból, s be kell ismernünk, hogy nekünk nincs h u m o r é r z é k ü n k .
Ugyanis amint leírunk egy mulatságos történetet, a végére csak a történet mamarad. Azokon legfeljebb csak azok tudnak nevetni, akiknek amúgy is kell és nem
figyelnek oda. Kimarad belőlük valami, ami miatt nekünk akkor mulattató volt, de
azt már nem lehet leírni. Sokszor nem találtuk a csattanót, ami a történeteknek mindenki számára érthető, humoros jelleget adna. Talán egy viccel tudnánk ezt megvilágítani :
Egy hölgy felkeresi az orvosát, hogy adjon a férje számára valamilyen aphrodisiacumot (aki nem tudja miért, az ne is olvassa tovább — a szerk.). Az orvos ad
neki egy kitűnő gyógyszert (tabl. „Heuréka"), és azt javasolja, hogy csempéssze
észrevétlenül azt a férje ételébe. Egy hét múlva a hölgy sugárzó arccal újságolja orvosának, hogy a gyógyszer bevált. Vasárnap belopta a levesbe. Alig kanalazta ki,
máris felállt (a férje is), és lesöpörte az asztalt, s azon adta ékes tanúbizonyságát
annak, hogy a szer nem tévesztette el a target organt.
Ez eddig egy történet, de nem v i c c , és sajnos, mi a saját kis sztorijainkkal csak
eddig jutottunk. Az előbbihez ugyanis még hozzátartozik egy mondat:
Csak az a baj doktor úr, hogy abba a vendéglőbe többet nem mehetünk.
Ezek előrebocsátásával említünk néhány számunkra kedves történetet.
Kémia gyakorlaton sok gondunk akadt. Titrálni, titrálni! Számolni, számolni!
— Bizony a faktorszámításoknál úgy éreztük, nem is kémia gyakorlaton, hanem matematika órán vagyunk.
A fizikával is bajban voltunk. Ez fizika? Hisz fizikából „fejek" voltunk, de ez
a pattantyúsmétertitráló chronométer, ami a vízgázhőt szabályozza entrópianyomással egybekötve, ez sok! Se bevezetés, se levezetés, csak bazi nagy képlet. Meg aztán
micsoda objektivitás!
Lea Arinak: — Szerintem ez a hajszál itt a nagyításon 2 cm.
— Szerintem csak egy.
Konziliárusok: — Szerintünk is egy.
— Na jó. írjunk be másfelet!
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Anatómia szigorlaton Gyurival baj történt. Tételhúzás után iszonyatos grimaszokat vág, arcát torzítja, kezével állát tapogatja. Rémülten néztünk össze. Mi lelhette
szegényt? Tíz perc múlva már vigyorogva mesélte a négyes birtokában:
— A rágóizmokat húztam. Nem tudtam, hát kitapogattam.
Vizsga után Józsi felajánlotta, hogy hazafuvarozza a vizsgaizgalomtól félholttá
vált lányainkat, azonban olyan rémületet keltett már az első gázadáskor, hogy az
még az anatómia borzalmait is túlszárnyalta.
Radiológia gyakorlaton Fráter adjunktus Icát kérdezte, aki éppen elmélázott:
— Nézi a hólyagot?
Ica hirtelen rámered az adjunktusra:
— De hisz azt nézem!
A vizsgán T. Ági borzasztó idegesen:
Milyen színű tételeket is kell húznom? Zöldet-fehéret. Zöldet-fehéret. Csak
össze ne keverjem!
Belépve határozottan kihúzza a kéket, majd megrettenve visszateszi, s zöldet
húz helyette. Akkor felnézve Kelemen prof. csodálkozó szemét látja. (Mit tettem?)
— Bo-bocsánat... rebegi.
A prof., akinek van humorérzéke:
— Nem tesz semmit. Csak nyugodtan. Ne zavartassa magát.
Szabó Kati szervezéstan vizsgán feltűnően csinosan jelent meg, talán némi számítással. Az ajtón kilépve boldogan újságolja: — Négyest kaptam!
Bucsai Ági csodálkozva:
— Hogy-hogy csak négyest?!
Csaba, a nagy szervezőmester, nem egyszer állított minket falhoz, mármint az
Apáthy elé. Egyszer pl. értékelő csoportgyűlésre jöttünk össze, s már csak ő hiányzott.
Türelmünk egyre fogyott, s már éppen feloszlóban voltunk, mikor nagy vigyorogva
megjelent szeretett csoportvezetőnk, oldalán Wittmann dr.-ral, a patrónussal.
— Értékelés elmarad! — mondta Csaba.
Alig két órát csatangoltunk a szegedi éjszakában, mire helyet találtunk a Halászban. Szegény W. Tibor! Öt perc múlva fészkelődni kezdett.
— Gyerekek! Elmegy az utolsó buszom! Jó mulatást!
Csaba máskor is szolgált meglepetésekkel. Mikulásra Arankának horgászhálót
ajándékozott. Némi célzással. S hogy nem akármilyen eszköz volt, bizonyítja, nem
telt bele néhány hét, s már benne is ficánkolt ebben a hálóban egy Péter nevű évfolyamtársunk, s azóta csak egyre jobban belegubancolódik.
Nem tudjuk, másnak jelentenek-e valamit eme apró epizódok, mi szívesen emlékszünk rájuk.
Reméljük a következő oldalon látható montázsban mindenki talál egy-két ismerős arcot, és ezekről az arcokról eszébe jut egy-egy vidám történet, kellemes sztori,
amely valamelyikünkkel kapcsolatos.
S erre még akkor is emlékezni fog, mikor mi már nem leszünk ITT.
A papír még előliünk.
De már sör kezünkbe'
Az, hogy fáj a búcsú,
Az nekünk eszünkbe.
Sem jut...
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8. csoport

Gombai Ildikó

Bencze Katalin

Erdélyi Éva

Nhi

Köteles Márta

áll
Márk László
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Kovács Hajnalka

Karch Adalheid

F. Kiss Zoltán

Kispéter Ágnes

Seress Zoltán

Márkus Mária

Rózsás László

Mögöttünk hat csoport, előttünk hét csoport és mi vagyunk a nyolcasok.
Minthogy ezt égi jelnek vettük, ehhez mindvégig körmünk szakadtáig ragaszkodtunk. Közepesek voltunk a tanulásban, még inkább a KISZ-munkában, de nem dicsekedhettünk jobb eredménnyel a közösségi élet kikovácsolásában sem. Bezzeg
a házasodás terén! Jöttünk, láttunk, győztünk, 15-en kezdtünk, s talán ennyien is
végzünk. Egy asszony ment, egy másik megjött. Ili helyett Ildi, de nem csak egy betűvel, hanem a kétéves Krisztivel is gyarapodott csoportunk. Közepes csoportunk
középszerű fejezetét ne közepes érdeklődéssel olvassátok!
„Hallgasd meg, aztán mondd utánam ezt:
Versben mondom, hogy jobban megjegyezd."
(Karinthy)

Húzd, ki tudja meddig húzhatod?
Mikor lesz a Kötélből spárga?
Főnökasszony, nélküled a csoport
Kietlen és árva.

Dinó-bátyó, szőke zsokékirály.
Lemezekre könyökölve lazsál.
Szereti a nőkben a frankót;
Sok belőlük Jancsinak sem ,,bartók

Bodv building, Czipott-vadász,
Piciny ajkán csak kacarász.
Motorjával melletted ha eltép,
Nagy sisakja elfedi a nejét.
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Minő szellemféle lehet, nem tudom;
Megkörnyékez mindenütt az unalom,
Azért nem oly vészes az én helyzetem.
Néha-néha csillog-villog a szemem.

Nincsen Rózsa tövis nélkül;
Nincs házasság asszony nélkül.
Rózsás bogyó a neve,
A gyors tettek embere.

THAJBt
tiETABOLti
Tanulásból itt a MÁRK-a!
Bérletárus látta már ma?
Ne légy önző, ültessél át
Néhány agymolekulát!

Budapestre jövök megyek,
Amig kapok szabad-jegyet.
Mert vár engem a nagyváros,
S tárt karokkal egy Mészáros.
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V x

Mintegy kerti kisvirág,
Szende, szótlan Hajnikánk,
Választotta Lacika,
Ujján gyűrű karika.

Nyolcas csoport isten hozzád,
Vár rám mennybéli boldogság.
Igent zengett immár Csaba,
Alig várja legyen apa.

Károg a szarka a jegenyén,
Ócskavas, rongydarab mind enyém.
Ligeti szarkák főnöke vagyok,
Magam után leltárhiányt hagyok.

Neve Karcsi? El ne hidd!
Nem is Karó Aldehid.
Jugóból jött el hozzánk,
Suli, filmek mind vonzzák.
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Sose ér rá, mindig csak az ügyelet,
Elrabolja idejét a sebészet.
Életében a legnagyobb trauma,
Hogy talárt ölt majd férjura.

Lányaink közt egy az anya
Ő a kedves Ildi-mama.
Tengerész a férje messze,
Reá gondol reggel-este.

A fociban ö a csatár
És a szíve a nőkre vár.
Arcán mindig szelíd mosoly,
Csak a vizsgák után komoly.

m

L? J ' ^

Szülőfalu, te alföldi Szeged,
Kis ösztöndíj, mit kezdjek én veled?
Reklamáltam
fűnek-jának,
Hatványozzák
KISZ-munkámat.

„ T E D D MOST SZÍVEDBE ÉS FÜLEDBE EL,
AZ É R T E L M É T MAJD M E G T U D O D , HA KELL.
J E G Y E Z D MEG JÓL: HA SZÜRKE SZÓK EZEK,
DE ÉLNI F O G N A K , H O G Y H A ÉN NEM Él.EK
S LESZNEK HA NEM LESZEK".
(Karinthy)
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9. csoport

Ledniczki István

Lavicska Mária

Mohamed Taufiq

Bayer Hedvig

Garbai Imre

Kóbor Jenő

Ignatovics Ilona

Czimmer Julianna

Floszberger Péter

»
Zajos Barna

Simon Irén

Pásztor Gyula
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Molnár Ágnes

Tiboldi Zoltán

Mint a legtöbb csoportban, mi sem könnyen tanultuk meg egymás nevét, ez
félreértésekre adott alkalmat. Az első előadások egyikén Anikó valahogy mindent
otthon felejtett, ezért állandóan kölcsönkért előtte ülő, készséges évfolyamtársától:
— Leó, légy szíves a d j egy tollat!
— Leó, ne haragudj, ha egy vonalzód volna...
— Leó, kérlek szépen, ha tudnál egy piros ceruzát kölcsönadni...
Teó volt szíves, nem haragudott és tudott kölcsönadni minden félreértés ellenére,
bár szemüvegének szárán ott volt, s mind a mai napig is ott van a felirat: TEÓ.
Kis csoportunk azért gyorsan összerázódott, s hamarosan együtt izgultunk
a gyakorlatokon. Mióta medicusok léteznek, az egyik legrettegettebb tárgy az anatómia. Az egyes demonstrációk légkörét nagymértékben befolyásolja a demonstráltató személye. Különösen akkor rettegtünk, mikor Tóth Lajos tanársegédnél kellett
felelnünk. Nem így István, aki nagy hévvel kezdett kérdésének megválaszolásához.
Lendületes felelete közben sikerült is a kérdéses szervet (jelen esetben az alig zsíros
felső végtagot) kérdezőjének ölébe löknie. Tóth Lajos tanársegéd ennek nem örült.
István sem.
A demók okozta izgalom persze kéthetes hévizi üdülésnek tűnt a Nagy Szigorlathoz képest. A folyosón mindenki idegesen magába zárkózottan járkált, vágyakozón
gondolva az általa legkívánatosabbnak tartott tételre (eltekintve a vakmerő kisebbségtől, akik apró — lehetőleg zárójeles, vagy apróbetűs — részletekre igyekeztek
társaik figyelmét felhívni). Lavicsnak végül is sikerült az olyannyira áhított tételt
kihúzni. Ember még nem örült így penisnek.
A penis elég nagy téma ahhoz, hogy Pintér Ferinek is jusson egy tétel belőle.
Na — gondoltuk —, nem lesz itt probléma, Feri lemossa az intézetet a dobogóról.
Az események azonban nem igazolták a papírformát, Feri igencsak megizzadt,
s mikor a prof. afelől érdeklődött, hogy mely műtéttel oldják meg a phymosist,
társunk ezt válaszolta:
— Circumductio.
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Az anatómia mellett azért voltak lazább tárgyaink is, így az orosz, bár ez sem
indult sokat igérőn. Az első órán, mikor Villányi tanárnő bejött, ezt mondta:
— (itt valami — számunkra legalábbis érthetetlen szavak (?)
sorozata következett). Döbbent csend szállt a teremre. Órarendünk szerint ugyanis
orosz óránk volt, s mint utóbb kiderült, nem is történt tévedés, csupán két ellentétes
értelmezés került összeütközésbe: a tanárnőé és a miénk. Végül is sikerült kompromisszumos megoldásra jutnunk, s a későbbiekben már az sem jelentett problémát,
hogy Feri kb. öt percenként félhangosan közölte a pontos időt. Ennek tudható be
hogy szegény fiúnak nem sok ideje és energiája maradt hasznosítani valamit az órán
elhangzottakból. Harmadikban azért neki is sikerült leszigorlatoznia, hiszen ekkor
már majdnem félig tudta az orosz ábécét, s szerepe lehetett ebben a lektorátusnak
szánt több csokor virágnak is.
Nagyobb gondot jelentett azonban az élettan, dacára Obál professzor úr szemléletes előadásainak, melyeken a könnyebb érthetőség kedvéért igyekezett az elhangzottakat érzékletes taglejtések kel illusztrálni. Kevésbé volt felszabadult a légkör
a szigorlat előtt. A társaság zöme abban sem bízott, hogy pozitív jeggyel végez.
Ezek közé tartozott Imre is, aki vakmerő fogadást kötött Jenővel, miszerint ha
érdemjegye legalább kettes lesz, utóbbinak jogában áll dorsum pedisével a boldog
vesztes regio gluteáját illetni. A találkozási felületen ható erő tetszés — illetve a végrehajtó tetszése — szerint, viszont ismétlés közkívánatra is kizárt. Imrénk a sikeres
vizsga után rengeteget fészkelődött a Tisza Gyöngyében.

Jól megérdemelt nyári pihenőnk alatt alkalmunk nyílt eléggé meg nem becsülhető csoportvezetőnk jóvoltából közös kirándulást tenni Salgótarjánba. A társaság
nagyobb része viszonylag eseménytelenül érkezett a helyszínre, nem így Imre és
Jenő, akik mindenre elszántan vágtak neki az útnak egy — Jenő szerint csak látszólag
rozoga — 50 cm 3 -es motorral. Az alig hét órás út alatt Imre sóhajtva gondolt vissza
az élettan szigorlaton elvesztett fogadására, ami után legalább — bár nem egészen
önszántából — állhatott és szabadon járkálhatott. Ha sikerült elérniük a csúcssebességnek számító 45 km/h értéket, a víg fiúk énekeltek örömükben. Nem reked-
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tek be. Műszerészi adottságait talán kissé túlértékelve, Jenő többször megállt, s szerelgetett a motoron (ez sorozatos gyertyapucolásból állt), hogy nagyobb teljesítményre bírja a ..gépet". Ennek ellenére sikerült megérkezniük, sőt „előztek" is (pl.
szembe jövő gyalogost).
Csoportunk a napi kirándulások után (később már helyett) néhány üveg Nagyburgundi társaságában keresett pihenést üdülőnk klubjában. A fiúk ilyenkor általában orvosetikai kérdéseket tűztek napirendre (a vita hevessége természetesen
egyenes arányban volt a fogyasztott bor mennyiségével). A szebbik nem viszont
táncolni szeretett volna, így a nekihevült vitatkozók a mellékhelyiségbe kényszerültek, s lányaink csak hosszas érveléssel, rábeszéléssel tudták előcsalogatni őket, hogy
a tervezett disco kudarcba ne fulladjon. A fárasztó nap után általános szörnyülködést
keltett az ötlet, hogy éjjeli egy órakor föltétlenül meg kellene tekinteni a nappal
már látott Salgó várát. Végül is három fős csapat vágott az útnak „majdmimegmutatjuknektektipuhányok" hangulatban. Hogy tervüket végrehajtották, erről egy
kép tanúskodik, a felvétel Kovács Feri keze munkáját dicséri....

S mint már annyiszor a történelemben, a nyarat most is ősz követte. Belgyógyászaton Várkonyi doktor úr volt vezérünk. Hogy érdekesebbé tegye a gyakorlatot,
kitalált egy játékot, ő alakította a beteget, mi pedig „tudós" orvosként kérdezgettük:
Tehát — mondta az adjunktus úr — mondjuk én vagyok a beteg. Mi az első
teendő?
Mire Hédi:
— Először is levetkőztetjük...
Egy másik alkalommal Ili és Lavics segítőkész beteget vizsgált, aki nyomban
meg is súgta a pontos diagnózist:
— Kétoldali pancreatitisem van.
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AZ ALKOHOL DEPEH
DENCIA 19
FOKOZATA
ALKALMI IVAS

BŰNTUDAT

NAGYVONALÚ ES
AGRESSZÍV VI SELKEDÉS

OKTALAN
SÉRTŐDÉSEK

KEPTELEN CSELEKVÉS KEZDÉSÉRE

ALLANDO IVAS
KEZDETE

KEPTELEN PROB- BIROSAG ELŐTT ITLÉMÁT MEGBESZÉL TAS VEZETÉSÉRT

TITKOLT

IVAS

ONKONTROLL
El VESZTESE

IGERETEK ES MEG- CSALAD ES B A OLDÁSOK ELMA
RÁTOK KERÜLÉSE
RADÁSA

MUNKA ÉS
PÉNZZAVAROK

ETKEZES ,
ELHANYAGOLASA

BOMLOTT,
GONDOLKODÁS

TÉTOVA LELKI
VÁGYAK

ERKÖLCSI
ROMLÁS

TELJES VERESEG
BEISMERÉSE

MEGRÖGZÖTT
ISZÁKOSSÁG

De jött ismét a vizsgaidőszak. Filozófia szigorlaton a csoportnak alkalma nyílt
választania a vizsgáztatók között. A jelöltek: Besenyi adjunktus úr és gyakvezérünk: Karácsonyi Péter. A választás egyértelmű, de az adjunktus úr kérése az volt,
hogy a csoport fele hozzá menjen. Sorsolás útján kb. a csoport negyede érkezett
meg hozzá (közülük csak Istvánnak volt mindegy). Péter, hogy leplezze a turpisságot, mindenkit behívott, s mikor az adjunktus meglátogatta — minő találékonyság! — Ilit és Imrét egy szomszédos kis kamrába küldte, ahol a két delikvens azon
nyomban hanyattvágódott kis apró kerek micsodákon (amint utóbb kiderült:
vöröshagymán). Ili még magához sem tért, mikor Imre már nekiszegezte a kérdést:
— Te, mi az a minőség?
Végezetül néhány mazsola csoportunk vizsgáiból:
Kórtan vizsgán Anikót faggatta a prof:
— Melyik a leggyorsabban ható méreg?
Anikó gondolkodott, gondolkodott, de csak nem jutott eszébe. Ez a méreg,
nem a ciánkáli.
Kórszövettan gyakorlaton a metszetek álmosító özönében jól esett beszélgetni
a napi problémákról. Barnának különösen sok mondanivalója akadt, s Annamária
már nem bírta tovább Barna dörmögését:
— Hogy hívják magát? — kérdezte.
— Zajos Barna.
Elmegyakorlaton Hédi, a szolgálatkész gyakorlatvezetőnk kérésére kórtermébe
kísérte a bemutatott beteget, a h o l . agy örömmel fogadták társunkat:
— Nézzétek, új beteg érkezett!
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10. C S O P O R T

'

?

J

A

Bodrogközy Csilla

Hajdú Edit

Mónus Ildikó

Nyirati Gábor

Kovács Ferenc

Pálfi Tibor

Pálházi Mária
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Rétfalvi Teofil

EPILÓGUS
Aki most jön a tisztes 10-es csoport.
Kis esszéink ízleld úgy mint jó bort.
16-an léptünk egyszerre a sorba,
S vagyunk egy tucat ötödéves korra.
Csilla, Edit, Franci, Juli meg a G á b o r ;
Ildi, Teo, Józsi, Fó'nök, Marcsi, Sándor.
Idegenlégiós nálunk Jenő' pajtás.
Amerre kóborol, kell ott ő mint dajkás.
Sajnos, elhullt Tibor, Husi, Gábor,
Követni minket Zsuzsi, Tipcsi bátor.
Aki pedig elment, arról szó se essék,
Lássuk, hát jöjjenek most az esszék.

Ilyen előkelőek v a g y u n k . . .

és mindig egyre feljebb

•

haladunk
•* ilyen kíváncsiak vagyunk
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VÉDŐBESZÉD
— Megvan — csapott a homlokára a Dékáni Hivatal.
A legidősebb lesz a listáról a csoportvezető. Bár számosan pályázhattak volna
e címre, hiszen kádereinket olyan heterogén módon szedték össze, hogy egyeseknek
francia nevelőnője is, másoknak éppen csak érettségije volt. Ezek a tények egyben
meghatározták a csoport önfejlődését is, melyre talán az állandó disszociáció lenne
a legjellemzőbb.
Ugyanakkor határozottan szembe kell szállnunk az évfolyamban elterjedt
azon nézetekkel, melyek a 10-es csoportot, mint tanulógépet tüntetik fel. Ez ellen
talán felhozhatjuk hosszas felmérésünk statisztikai mutatószámait. Csak 573 órát
fordítottunk fejenként és átlagban egy vizsgára. A legnagyobb megvetésünk azon
rágalomterjesztőknek, akik az állítják, hogy Csilla már a másodév végétől készült
a tud. szoc. szigorlatára, holott biztosan tudjuk, hogy csak a vizsga előtt négy hónappal fejezte be az első ismétlést.
Az is csak ármánykodás, hogy a társaság
tiszta antialkoholistákból áll, hiszen Józsi már
egy fél éve elhatárolta magát a Pap-féle colaszektás irányzattól és a múltkor már a második
pohár sört is megitta.
Egyik bulinkról az a hír terjedt el, hogy
csak 1 üveg bor és 3 üveg sör fogyott, és azt is
a Főnök és Franci itta meg; ők is csak azért,
mert Császár Jencibe már nem fért egy csepp
sem.
Ez a józanság magas erkölcsi színvonalunkkal párosul, melyre jellemző, hogy egyetemünkön nálunk működik még most is az egyetlen Vesta-kör; tollat sohasem lopunk egymástól; és a súgás is ismeretlen fogalom a vizsgáinkon.

Magunkévá tettük az Edzett Ifjúságért mozgalom követelményeit; Juli és Gábor rendszeresen
ping-pongoznak. Ebben a kemény küzdelemben „karcsúsodott" meg Juli. Csak azt nem értjük, hogy mitől
hullott ki Gábor haja?
Sportladynk Csilla, viszont rendszeresen pedálozik
a vizsgákon és általában csak kerékpárjának gyorsasága miatt ér oda korábban a vizsgákra Francinál. Ez
a pedáltaposó hajlam a csoportban is jellemző és
megnyilvánult néhány kerékpártúra rendezésében (is).
Ideológiai szintünkről is csak jót lehet mondani.
Olyan aktívak voltunk a tud. szoc. szemináriumokon, hogy Csépányi docens a JATE-ról, meg is
futamodott negyedévben a foglalkozások megtartása
elől (nemvettük zokon).
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Jellemzésül elég még annyi, hogy a köztünk levő egyetlen pap gyóntatását
Marcsi vállalta, mint KISZ-feladatot, s láthatjuk sikeresen.
Állhatatosságunkat talán legjobban Teo tükrözte, aki már másodévtől kezdve
szabad idejének nagyobb részét — természetesen a csoportgyűlésekét is — Zebulon
álnéven az Újszegedi Biológiai Kutatóban töltötte kromoszómái között. Ettől még
Köteles Márti sem tudta véglegesen eltántorítani.

Párttitkárunk erős keze alatt „arany élet" köszöntött a csoportra. Még arra is
volt ereje, hogy — mielőtt elrendezte saját életét — dús védőszárnyai alá vegye
Ildikót; de nem bírta elérni, hogy olyan stabil lábakon álljon meg mint ő.
Közéletünk csúcsát jelentették a lanyhább tanulmányi időszakokban szervezett
bulik, melyeket legszívesebben szeretve tisztelt főnökünk házi rezidenciáján bonyolítottunk le.
Házigazdánk éles iróniával fogadta „kedves" vendégeit. Jöttek is azok szépen
sorban. Először természetesen Csilla (két órával az eredeti időpont előtt), aki a szoba
közepén ült le - magából KISZ-gyűlés hangulatát árasztva.
Józsi követte őt Gáborral. Józsi a legújabb párizsi divat szerinti nyakkendőjében vigyázva leült a szék szélére, nehogy összegyűrje a nadrágja élét.
Gábor megágyazott Csilla ölében — a késve érkező Juli nagy bánatára —
akinek csak az jutott osztályrészéül, hogy a turbékoló Macáékat bámulja. Franci
a közérdeket szem előtt tartva, megszabadította Editet a papírjától, amelyen a mára
elkészített politikai tízperc anyaga volt, s ezzel sikerült megakadályozni a jól induló
összejövetel KISZ-csoportgyüléssé való lezüllesztését.
S kitört a buli.
Már mint ahogy azt egyesek értelmezték: Sanyi telezabálta magát, nyögött az
ágyon (Maca borogatta és altatódalt dúdolt neki). Ildi szokott vidámságával roskadt magába és egy fotelba. Gábor valami huncutságot mondhatott Csillának,
mire ő kéjesen kacarászott. Főnök kezdte Julit becserkészni. A többiek értelmes
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képpel figyelték párttitkárunk kiselőadását. Éppen Teót dicsérte, hogy sikerült
kilépőt kapnia kedvenc kromoszómáitól. Franci vedelt (a 10. csoporthoz képest...).
A zene szólt, de minek? Főnök a sikertelen ostromtól felajzva és a hangulat
javítása (?) céljából fölajánlott egy sorozatot költeményeiből. Miután megkötözve
betolták az asztal alá, rövid ideig csönd és nyugalom lett. A hangulat csökkenésével
egyenes arányban nőtt az alkoholszint — mármint egyesekben. „Közkedvelt"
Francink tántorgó dúvad módjára növelte a jókedvet az éppen távozókban. Csak
a szívósabb vendégek maradtak a „gramofontűevő-fakír" és „a mindenkit lehajítok
az emeletről" magánszámai után.
Sajnos utóbbi kivitelezését technikai okok — így a stabilitás és két liter bor hiánya
(a demizsonból) — megakadályozták. Többen célbadobó versenyt rendeztek poharakkal a szemétkosárba. Valaki azonban eltévesztve a helységek beosztását egy Füles
újságot szaggatva leült a kosárra...
Ezzel vége is szakadt a falusi spartakiádnak. Az egyre laposabbá váló hangulatban valaki kijelentette, hogy ő a Kínai Kommunista Párt (igaz eleget is ivott hozzá),
de már válaszra sem méltatták az alvók. Csak Franci hasából hallatszott a gramofontű sercegése. Főnökünk azonban nem vesztette el tettvágyát. A szobát egyhe
kilengéssel körüljárva mutatta be bolgár-kertészetét: a szőlőskerteket, a sörkerteket,
a kaktuszt, a lótuszt és távozó vendégeknek az útilaput.
Mindezt már az alkoholgőz egyre nagyobb értékeket felvevő nyomása kísérte,
mely után már nem csodálhatjuk, hogy a végén egy hajadonnak, (akinek említését
az illem tiltja) mindenáron a melegágyat akarta bemutatni, amely szerinte a legszebb
az egészben. Tervét keresztülhúzta egészségi állapotának rohamos súlyosbodása, no
meg az éjféli harangszó, amelyre hazaszállingóztak a morálisabb nézők, köztük
a nagy Ő is.
ELMÉLKEDÉS
a karikagyűrű-gyakorlatokról, és az azt megelőzőekről...
Eleinte úgy volt, hogy valamennyien szabadok voltunk. Némi csökevényeket
hoztunk előző életünkből, de azokat hamarosan sikerült elfelejteni; bár Editünk sokáig kitartott amellett, hogy férjhez megy (erről mind a mai napig nem tett le!). Ugyan
ilyen indokkal ment át Debrecenbe Böbe is, de mit át' Isten... azt nem tudjuk, de
karikagyűrűt eddig még nem igen. A jóval szerencsésebb R. Katit viszont kis csoportunk nagy örömére Budapestre ragadta férjének „végzete".
Ezek után egymással próbálkoztunk, de Józsi hamarosan rájött a lenini mondás
igazságára, és Csilla ismét egyedül maradt. Legnagyobb sikere kétségtelenül Gábornak volt (e dicsfény tar homlokát még ma is övezi!), aki ügyesen titkolta, hogy közben
megházasodott. Gábor és Franci a csoportegység érdekében ugyanazon a napon
vezették oltár elé hitvesüket. Ennél tovább csak B. Gábor jutott, aki már házasként
érkezett, s a velünk töltött két és fél év alatt még egy gyermeket és sikeres válópert
is magáénak mondhatott. Ezalatt gyengéd női szívek összetörésére specializálta magát. Szinte felmérhetetlen, hogy e téren mekkora károkat okozott. (Boruljon reá a
feledés!)
Helycserés akciókban, s a támadások „mesteri" vezetésében sem szűkölködtünk,
bár Mesterünk e téren még a segéd szintjét sem közelítette meg. A legszebb lerohanó
támadást azonban Marcsi mutatta be Sanyi ellen, s azóta ásó-kapa-nagyharang sem
választja el Őket, csak egy fekete diplomatatáska, mely Sanyi nélkülözhetetlen tartozéka (állítólag colát cipel benne). Teo barátunk már három éve vívódik, hogy „kötélnek" álljon-e. Szerencsére Jenő hoz fényképet az évkönyv számára gyermekéről, így
alkalmunk lesz ő t is megismerni.
Végül is nem kell mindent korán kezdeni, még nincs veszve semme (?), csak azt
sajnáljuk, hogy az ez utáni eseményeket majd csak a 20 éves találkozónkon írhatjuk
meg.
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A menza, a vizsga és a kettőt összekötő villamos
Dráma 1 felvonásban, 6 színben
I. szín
Színhely: Kémiai Intézet
Szereplők: Emmi néni, Teri, Bori, Kar (a csoport könyvet vásárol).
Emmi néni: Hallatlan! Már 28 éve oktatok, de pályafutásom alatt ilyen még nem
fordult elő!
Bori: De...
Emmi néni: Más keményen küzd, hogy bejusson az egyetemre, ti meg már az elst>
gyakorlatot szabotáljátok! Mit gondoltok ti?!?!
Teri: Mi csak...
Emmi néni: Ti csak nem gondoljatok semmit, majd adok én nektek!
Bori: (sírva fakad). Emmi néni kérem, mi csak könyvet vettünk.
Emmi néni: Igen? Akkor a jövő órára tanuljátok meg a...
(S csupa olyan dolgot sorolt fel, ami nincs benne a könyvben).
— Függöny —
2. szín
Színhely: X nap múlva a Fizika Intézet előtere+gyakorlati terem.
Szereplők: villamosellenőr, Merne, fizika prof., Milassin Peti, fogas.
Merne beront az előtérbe, látszik, hogy menekül valaki elől. Megáll, ijedten pislog.
— Hová bújjak? Hopp! — a fogas!
Odarohan, és nagykabátnak álcázza magát.
Megjelenik az ellenőr vérben forgó szemekkel, majd fellöki az éppen arra j á r ó
prof.-ot.
Ellenőr: Nem látott errefelé egy jegy nélküli utast?
A prof. furcsán néz rá, de csak ennyit mond:
— Menjen be a gyakorlóba!
Az ellenőr belép, körülnéz, áldozatát keresve.
Ellenőr: Maga vele volt! — mutat rá a jámbor Milassin Petire. Hozza ide a személyijét!
Peti készségesen engedelmeskedik a felszólításnak, és az adatokat megkaparintva
az ellenőrnő diadalmasan távozik.
— Függöny —
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3. szín
Színhely: „Szemi"-menza délidőben.
Szereplők: Molnár Misi, Szakácsnő
Molnár Misi, kedves emlékű régi csoporttársunk, igyekezett mindig egyéni stílusban megszerezni betevő falatjait. Jött velünk, éhes volt, jegye nincs!! — de megértőek
a szakácsnők!
Misi: Jaj, csókolom! Kaphatnék egy kis pörköltet? Sajnos a jegyem elveszett, s már
kezdett szemezni a szakácsnővel, aki máris nyújtotta az adagot.
Misi: Na ne tessék már! Nem kell azt úgy sajnálni!! Ne szégyeljen már rátenni egy
kis húst.
Szakácsnő: ????
A levest már rutinos mozdulattal veszi el. Sütemény is van, automatikusan kettő
kerül a tálcára.
Szakácsnő: Magának nem jár!!
De ő már könnyed mozdulattal ellibeg a tálcával, amelyen még két elsummantott
kajajegy is díszeleg.
— Függöny —
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4. szín
Színhely: Kórbonctan Intézet
Szerepló'k: Bara prof. úr, Lapityu
A prof.: Az icterus harmadik stadiumának elnevezésére (icterus melas) kíváncsi.
Lapityu láthatóan nem tudja, de próbál úgy tenni, mintha csak nem jutna eszébe.
Prof.: Próbálj gondolkodni!
Nagy csend.
Prof.: Mivel édesítették a háborúban az emberek az ételeiket, ha nem volt pénzük
cukorra?
Lapityu: Szaharinnal.
— Függöny —

5. szín
Színhely: Szervezéstani Intézet
Szereplők: Bakacsi adjunktus. Major Zoli
Zoli félénken válaszol az adjunktus kérdésére.
Bakacsi a d j u n k t u s : Milyen a szociális otthonok mai helyzete?
Zoli: Nagyon jó... — egekig magasztalja.
Bakacsi a d j u n k t u s : Maga bemenne oda?
Zoli: Be, persze! — v á g j a rá gondolkodás nélkül.
Bakacsi a d j u n k t u s : Látom, maga is mindent megtenne, csakhogy átmenjen a vizsgán,
Függöny
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6. szín
Színhely: Kisirtáspuszta. Nagy pelyhekben hull a hó.
Kornél monológja az élményekről :
Megérkeztünk . . . Kisirtáspuszta . . . ütött kopott házikó . . . fagy . . .
rapszodikus vaskályha . . . megfagyunk . . . orrán-száján . . . akkor jöttünk rá, hogy
a füst melegít . . . de szerencsére a kocsmában vettünk . . . komfort . . . 0 fokos patakvíz . . . berendezkedtünk . . . konfliktus . . . a fiúk kártya . . . a lányok egész mást . . .
hol a pálinka? . . . ki mibe folytja . . . fiúk kártyába . . . reggel hatig sikerült . . . másnap kimerültem . . . hegyi túra . . . világos úticél . . . térkép . . . na fogadjunk, hogy
nem arra van észak!! . . . érkezés egészen máshová . . . hegyre fel . . . levegőt!! . . .
nem kapott . . . aztán elkaptuk . . . gyerünk vissza!! . . . de merre?! . . . ti arra, mi
meg erre, aztán majdcsak! . . . mi haza is értünk . . . istenem csak paprikás k r u m p l i . . .
nem baj, majd én megiszom . . . makaó! . . . reggel álmosan . . . a vonaton mindenki
vidáman . . . aludt egészen Szegedig.
Egy év múlva újra elindultunk kirándulni.
Eredmény: Tercsi KISZ-jelentése.
Összetartó csoportunk, jól sikerült kiránduláson volt. Jelentkeztünk t í z e n ,
elindultunk n y o l c a n , volt aki már előre leesett a létráról, többeknek nyoma veszett
a vonaton, s mire Felsőtárkányba értünk, mindenkinek külön szoba jutott!
Másnap az első busszal az utolsók is elutaztak.
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Komáromi Zoltán

Tarján Tibor

Morvay Zita

Marofka Ferenc

Szuhai Zsolt
ex. csop. vez.

K. Nagy István
csop. vez.

Amikor a lap bal felső ficakjában helyet foglaló úriember a zsúfolt anatómia
tanterem szintén bal felső sarkában maga köré gyűjtötte az idegen környezetben kissé
elbizonytalanodott csapatát, még kevesen gondoltunk arra, hogy hányan próbálják
majd ezt a jövőbe bizakodva tekintő kis sereget szétforgácsolni, bár hallomásból már
tudtunk az anatómia-, élettan-, kórélettan intézet ilyen irányú szándékairól.
Rövidesen összerázódtunk, mondhatjuk: igazi csoport lettünk. A Csirke nevű
étteremben megtartottuk első bulinkat, mely azután hagyománnyá vált szeptember
végén, október elején, hiszen e tájban van majd mindenkinek a név-, vagy születésnapja. A következő tanmesének első mondata még erre az első—második évre vonatkozik.
Egyszer volt, hol nem volt, egy egységes 12-es csoport. Azt, hogy egységes, már
a harmadév elejétől-közepétől nem igen mondhatjuk el. Hogy mi volt a széttöredezés
oka? A klinikumban erre azt mondják, multifactoriális.
Próbáljunk megvilágítani néhány pathogen tényezőt:
1. Vadászat. (Ósi macedón közmondás: házi nyúlra ne lőj!!)
„Hogyan is érthetné meg egymást férfi és nő,
hisz' mind a kettő mást akar,
a nő férfit, a férfi nőt!!"
2. Az ördög bibliája.
Fiaink közös kirándulásainkon óvatosan izolálva magukat a gyengébb, de veszélyesebb nemtől, mit sem törődve a kies vidékkel, szobába zárkóztak és reggeltőlreggelig verték a blattot, a lányok meg az ajtót rájuk, ha elkészült a frissen gőzölgő
(odakozmált) ebéd.
3. Érdeklődési körök különbözők. (Részben idetartozik a 2. causa is.)
Volt, akit érdekelt a másik, de a másikat nem érdekelte az, aki érdeklődött iránta.
Aztán volt olyan is, hogy a kölcsönös érdeklődést váltotta fel féloldali (ez a rosszabb
eset) vagy kölcsönös közömbösség, még rosszabb esetben még a közömbösségen is
túlmenő érzelem.
4. Különböző lelki alkatok vagyunk.
Húrjaink nem együtt rezdülnek a különböző psychogen behatásokra (már akinek
vannak húrjai), amelyen az érzelmek lágy muzsikáját játssza a tovarohanó idő.
5. Exogen okok.
(exogen psychosis, alkohol).
6. A társadalmi szükségszerűség szintén bontó erőként hatott, mert az idők során
folyamatosan elszippantott egy-egy társunkat, hogy más szférában fejthesse ki egységkovácsoló alkotó tevékenységét.
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Végeredményben a hangulati (affectív) tényező a tudati (cognitív) tényezők folyamatos hanyatlása ellenére is kiváló maradt, hála annak, hogy a kezdeti nagycsaládias
csoportból kialakultak azok a kis, übercsaládias csoportok, melyek tagjai egymással
bármikor, bárhol, igen jól érezték magukat.
Mindezek ellenére, illetőleg mindezeket megelőzően voltunk évfolyamelsők is,
nem is egy alkalommal. E korunkban hegyeket tudtunk volna elmozdítani helyükből
(ha elég kicsi az a hegy).
De a túl jó mindig sántít egy kicsit, magában rejt ellentétes tendenciákat is!
Na, de vegyük inkább kissé bicegősre a figurát! Hiszen azért elmondhatjuk (bár
le mind nem írhatjuk) rengeteget nevettünk az 5 év folyamán.
Elsőben még szorgalmasan jártunk iskolába is, és mindezt sok kellemes emlék
fűszerezte. Az első szövettan gyakorlatok egyikén történt: Gajó adjunktusnő rutinszerűen belepillantva Zsolti füzetébe, kissé meglepődve kérdezi:
— Maga miért kockás füzetbe rajzol, mondtam, hogy sima-laposat vegyen!!
Zsolti rögtön kész volt a magyarázattal.
— Én sima-laposat vettem, csak otthon bevonalkáztam.
Ezt követően senki sem értette, hogy miért demózott ötször a n. axillarisból.
Voltak azonban lágyabb szívű demóztatók, így pl. Boncz Pista tanársegéd úr.
Tarján Tibi (továbbiakban Tibika) felelt éppen nála:
— Nem tudom, . . . nem tudom . . . nem tudom . . .
— Ezt jobban meg kellett volna tanulni, de látom, készültél. 3-as.
Ugyancsak Ő nevezteel széles körű zenei műveltségét fitogtatva a promontóriumot
oratóriumnak.
Életünk azonban nem csupán stúdiumokból állt, bizonyítottunk más területeken
is. Szakmai-társadalmi munkán Tarajossy Zsuzsi kissé könnyes szemmel hallgatta
páciense szavait:
— Tudja doktornő, ez már az 51. injekcióm volt!
— Tudja bácsi, nekem meg az első!
Somaticus fejlődésünk érdekében gyakran játszottunk kézilabda- vagy focimeccseket. Legemlékezetesebb a Bordányban lejátszott öregfiúk (apák) fiaik ellen
vívott rangadója volt.
A sípot Edit fújta, a partjelzői zászlót Zita lengette.
Csapatösszeállítás:
Öregfiúk: Adám papa
Marofka papa
Morvay papa
Tarján papa
Fiaik:
Marofka Ferkó
Tarján Tibi
Szuhai Zsolt (ideiglenesen örökbefogadva)
Temesvári Béci (lásd az előbbi megj.)
Ádám Jenő (csere)
Az eredményre már nem emlékezünk pontosan, de egy bizonyos: az öregfiúk
(koruk alapján csupán relatíve sorolhatók e kategóriába) derekasan helytálltak.
A majálist Kunfehértón tartottuk. A vacsorát, otthonról hozott tuskókkal Zsolti
és Pisti főszakácsaink főzték. Hogy milyen volt a halászlé, arról most inkább ne essék
szó. Szerintük nem volt rossz, s ezt sikerült is velük elhitetnünk. Mindenesetre annyira
nem feküdte meg a gyomrunkat, hogy utána ne tudtunk volna táncolni.
Alig alhattunk egy-két órát, amikor hajnali fél ötkor elkezdődött a tollaslabda-
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bajnokság. Ugyanis a gumimatracokból ekkorra már elszállt a lélek, s a csontig hatoló
hidegben valahogy fel kellett oldani gémberedett tagjainkat.
Toriska Tibit azonban a tavon nyomokban fellelhető' jégtáblák sem riasztották
vissza reggeli fürdőzésétől.
Még az első évben ellátogattunk Királyrétre is, ahol élményeink sorát fotókkal
igyekeztünk megörökíteni. Mindössze csak az volt a difi, hogy Tibika elfelejtette a
filmet befűzni. így kevésbé jól sikerültek a felvételek, melyek közül a legjobbakat itt
közöljük:
M a r o f k a Ferkó enyhe alkoholos befolyásoltságtól segített konfabulációval mesélte aznapi vadregényes kalandját, mely a börzsönyi setét erdő mélyén történt vele:
— Jöttünk, jöttünk le a meredek hegyoldalról, egyszercsak előttünk termett egy
kapitális vadkan. Nagyon féltettem Zitát, s ez erőmet megsokszorozta. Megfogtam
a vaddisznó két agyarát, s a lélektani hatás kedvéért, no meg aztán, hogy móresre
tanítsam, fejem felett háromszor meglóbálva belevágtam az erdő betonjába.
Mindannyian elhittük . . . még ő is.
Másnapi túránk közben, hogy a hegy oldala ne tűnjön olyan meredeknek, viccmeséléssel ütöttük agyon az időt.Csamek (Évi révén csoportunk kültagja) éppen ott
tartott:
— . . . a kislánynak nem jött meg a m e n s i . . .
Zsolt komoly képpel kérdezte:
— Miért, a bolsi megjött?
. f.
Azután mint derült égből a gumibot, úgy sújtott le ránt az év végi vizsgaidőszak.
Biokémiai tanulmányai ihlették Tibikát versírásra:
TÉL
Itt állok a cholesterin
NAD-ok a FAD-ok
Aldehydeg van.
Harmadévben fejest ugrottunk a klinikumokba. Nem úgy mint Tóth Márti, aki
az egyetemi úszóbajnokságon a rajtkövön állva tudta meg, hogy a 100 m-es gyorsúszást fejessel szokták kezdeni. Hosszas tanakodás után a versenybíróság engedélyezte
neki a vízből való startot, így csoportunkat is képviselte e magasszintű versenyen.
Zsuzsa sporttevékenysége mindössze az úszóversenyre korlátozódott. Azt se tudta,
hol tartják a tornaórákat. Ennek köszönhető, hogy a Testnevelési Tanszék még mindig nem hitelesítette a negyedik félévét.
A legemlékezetesebb gyakorlatainkat a Belklinikán éltük át. Ekkor Tichy dr.
egy erős hatású altatószer nevét akarta hallani tőlünk. Mihalik Marika halálkomoly
arccal rögtön kész volt a válasszal:
— Mormotin.
Gyakvezérünk elmélyült ábrázattal lapozta át gondolatban az Issekutz könyv
idevonatkozó fejezeteit, de rövidesen neki is leesett.
Ugyanezen intézet keblein belül tudtuk meg Julesz doktorról, hogy menstruációt
manapság már kősziklából is lehet fakasztani. Tibika helyesbített:
— De csak női kősziklából!
Néhány pillanatra kizökkentett minket a klinikumok áradatából az etika beszámoló. Itt történt, hogy Zita a „barátság" definíciójaként a következőket mondta:
— A barátság aranyfonal, amely könnyen elszakad, össze lehet ugyan kötni, de
a csomó megmarad.
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A továbbiakban jóformán csak Papp adjunktus úr beszélt kiegészítve Zita tételét,
de remek meghatározását ötössel díjazta.
A szentesi gyakorlat remek alkalmat nyújtott csoportos családlátogatásra.
Komáromiéknál végre mindenki kiélhette — talán életében utoljára? — gyermekded
hajlamait. Egy napra birtokba vettük az óvoda szinte valamennyi játékszerét és talán
csak az igazán remek, bográcsos disznópörkölt miatti súlyfelesleg okozta, hogy maradandó „emléket" hagytunk a csúszda lelkivilágának megtöretése révén.

Ugyancsak törést okozott Fráter adjunktus lelkében a következő kérdezz-felelek
játék.
Adjunktus: - Hogyan vizsgálhatjuk a vesét negatív kontrasztanyaggal?
— Tubaátfúvással — így valaki.
— És hová jut ekkor a levegő?
Évi: — A dobüregbe!
A radiológia záróvizsga Béciben hagyott mély nyomokat. Szép, meleg nyári nap
volt, már reggel nyolc órakor is, nemhogy 3/4 kettőkor, amikor Fráter adjunktus úr
harsány tenorja zengte végig a folyosót.
— Többet ma már nem vizsgáztatok, mert kettőre el kell mennen. Béci stratégiájában viszont fontos mozzanat volt az (Toriska Tibi nem e napon vizsgázott — a
szerk.), hogy utolsóként felelhessen. így addig erősködött míg beengedte. Tételét
csorgó nyállal dolgozta ki, ugyanis az adjunktus úr jóízűen falatozott a ventillátor
hűsítő árnyékában. Nem kevésbé volt ingerlő az asztalon levő jégbe hűtött ital sem
olyan ember számára, aki aznap még nem evett, nem ivott. Az idilli képnek azonban
nemsokára végeszakadt, mert feleltetés helyett az adjunktus úr meginvitálta Bélát
a kettőkor kezdődő gyűlésre. Ennek végén úgy fél négy körül, mintha mi sem történt
volna, elkezdődött a vizsgáztatás. Béla egész napi szenvedésének nem maradt el a
jutalma. Stílszerűen kapott egy Bélást (kettest).
Ötödévben aztán Korszakov-alkotó syndrómánk támadt. Elmentünk Mártélyra.
S mivel elsők lettünk, valamennyien csodálatos módon ismét az évfolyam csoportranglistáján (mely egyébként úgy ért bennünket, mint az égből alázuhanó manna)
a pénzt okosabban nem tudtuk elkölteni.
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Ez a kirándulás azután igen jól sikerült. Jól érezte mindenki magát, de talán
az a legjobban, aki nem jött el. Mindenesetre Borika és Zita magyaros ételei között
(melyben magyaros csak az volt, hogy magyarul kínálták), nem tudtunk különbséget
tenni. De minden viccet félretéve valóban finom volt.

Kirándulásunk csúcsát az a megvadult darázs (esetleg dongó) jelentette, amely
Pityut csípte meg oly módon, hogy két napig nem látván; csak a ping-pong labda
hangjelenségeiből tudta megítélni, a híg légkör melyik pontjára csapjon le ütőjével,
hogy megnyerje azt a féldeci pálinkát, amely tétként lebegett mindnyájunk felett, ha
eme testedzés céljait is kitűnően szolgáló asztal mellé álltunk.

Tisztelt Olvasó!
Itt látszólag (virtualice) hirtelen ér véget történeteink sora. Mintegy megszakad.
Ne keress okot! Ez nemcsak látszólagos, valóban így van. S ez természetes is, hiszen
amikor e sorokat írjuk nem vethetjük papírra az eló'ttünk álló szemeszterek hahotáit.
Végül néhány jellemző hirdetés (név nélkül — ráismer? — mi igen):
Kubai tapasztalataim alapján piramisépítés megszervezését garanciával válla
lom. Ugyanott szabad lelkiismereti szíjparcellák kiadók.
„Energia, temperamentum, megbízhatóság" Ifjú Kommunista
Professzorok reflektorfénybe állítását, kiscsoportos diavetítések lebonyolítását,
valamint orosz korrepetálást önzetlenül vállalok.
„Tulajdonképpen" jelige. A Monostori hirdetőbe.
Esküvői orgonálást, hangfelvételkészítést, elsősegélynyújtást valamint vizsgaeredményeim szakszerű megmagyarázását némi elismerés ellenében vállalom. „Szerénység" jeligére az Ezermester szerkesztőségbe.
Szív. Belépés nemcsak tornacipőben! Hívásra házhoz megyek. „Liliom" jelige
a Képes Sport hirdetőjébe.
Deficites üzemek pénzügyi ellenőrzését vállalom. Évfolyamkönyvesek kíméljenek. „Balatoni Ősz" jelige a Pénzügyi Közlönybe.
Tarokkpartik feloszlatásában jártas műkorcsolyabajnoknő esirkeembryók homogenizálását vállalja. „Álomtündér" jeligére a Családi Lapba.
Pulóverek, sapkák, sálak, zoknik, babakelengyék kötését minden mennyiségben,
minőségben vállalom. Balesetbiztosítás kötését javaslom. Mikrobuszok kíméljenek!
— Fürge Ujjak Szerkesztőségébe —.
Individuális eszméimből speciál kollégiumot tartanék. Aki nálam okosabb jelentkezzen, mert az öntelt jeligére a Horgászok Lapjában
Ötévi komplett előadás és gyakorlati jegyzeteimet fűzve méltányos áron
eladók. „A határ nem választ el bennünket" jeligére az adai hirdetőbe.
Kérem annak jelentkezését, aki kölcsönadna számomra egy, az Ozsváth tankönyvnél terjedelmesebb tankönyvet „fényképész" jeligére a psychiáterek lapjában.
Görög filozófushoz méltó szakállal és gondolatokkal rendelkező egyetemi tarokktanár (okleveles), „Hogyan használjuk ki a vizsgaidőszakot teljes lelkinyugalommal
az első perctől az utolsóig" c. előadássorozatot tart. „Unicum laude" jeligére a
Hétfői Hírekbe.
Mosogatást, szemfestést vállalok. „Kalandorok kíméljenek" jeligére. Ez a Divatban.
Lakások téli víztelenítését, olajkályhák javítását, oktatóink „lefárasztását"
szimultán vállalom. „Hoppá retikulocyta" jeligére a Sakkélet hasábjain.
Tapasztalt naiv és középtapasztalt nők teniszoktatását bentlakással vállalom.
„Ütőm van, tokom nincs" jeligére a Nők Lapjába.
Katonaorvosnak szerződtem, nőgyógyász szeretnék lenni. Aki problémáimat
meg tudná oldani jelentkezzen. „Katona a női gáton" jeligére a Magyar Honvédbe.
Kinőtt farmernadrágomat, fogyókúra-receptekre cserélném „Disco" jeligére az
Ifjúsági Magazinba.
Kit, kivel, mikor, miért és miért nem? Olvassa Mikes Kelemen unokahúgának
leveleit! „Gödöllő" jeligére az Esti Hírlap pletykarovatában.
Kislányos külsőm komoly belsőt takar. Kérem, jelentkezzen az. aki meg tudja
nevettetni! „Tökéletes jegyzetek" jeligére a Békés Megyei Hírlapba.
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13. csoport

Demeter Erzsébet

Molnár Gyöngyi

Szabó Ida

Magócsi Izabella

A
fct
Deák Zoltán

Mestyán Anikó

Nagymihály Ildikó
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Tornyi János

Sztrazsarkovity Éva

Szűts Marcella

Csada Mátyás

Simonffy Márta

Telkes Mária

Zeke Anna

Életünk történetét kezdjük egy mesével:
Hol volt, hol nem volt...
Hol volt előadó, hol nem volt résztvevő.
Hol volt előadás, hol nem volt észtvesztő.
Hol volt szünet, hol nem volt mérhető.
Hol volt katalógus, hol nem volt kérhető.
Hol volt hallgatóság, hol nem volt vélhető.
Hol volt debilitás, de nem volt sérthető.
Csoportunk egy valamire igen büszke. Tó'lünk az öt év során nem bukott le
.senki. Tizenhatan kezdtük, és tizenhatan vagyunk most is. Nem egész pontosan így
áll a dolog, ugyanis már a legeslegelsó' napon megfogyatkoztunk. Csarnai Jóska világ
életében mérnök szeretett volna lenni. S hogy mégis ide került?! Erre talán még ő sem
tudott volna talán válaszolni. Az elsó' anatómia előadáson látottak aztán végképp
meggyőzték pályaválasztásának hibás voltáról. Délután ugyan még ott volt a kémia
gyakorlaton, de azóta sem láttuk többé.
Zeke Panni a másodév második félévében csatlakozott hozzánk, s máris kész volt
a mai gárda.
Az első év fegyvertényei:
Lenni vagy nem lenni monológ az orvostudomány területén. Gyöngyi anatómia
demonstrációján a ductus deferenst nyirok vezetéknek titulálja. László Pista az orra
alá dörmögve:
— Ha ez így lenne, már régen kihalt volna az emberiség.
Matyi nagyvonalúságára jellemző, hogy ezt a szituációt a szigorlaton próbálta ki,
mert:
— Melyik hormon termelése lokalizálható a sárgatestbe? — hangzott a kérdés.
— Androszteron — válaszolta Matyi rutinszerűen, majd átérezve a helyzet
komolyságát azonnal helyesbített tesztoszteronra.
A délutánjaink is hangulatosak voltak. Kémia gyakorlatokon mindenki továbbfejleszthette képességeit. Matyi — zenei érdeklődésű révén — a kémcsövekből, színes
oldatokból pánsípot készített. Ezzel szemben Éva minden harisnyanadrágján elvégezte a nylonszál savállóságának próbáját. A biztos hatás érdekében tömény kénsavval k e z d t e . . .
Első vizsgaélményeink:
Adrienn jól felelt a kémia szigorlaton, de azért kapott egy ellenőrző kérdést:
— írja fel az utolsó aminosavat!
Mikor a harmadik-negyedik írásánál tart Krámli prof. sürgeti:
— Én csak egy képletet kérek; az utolsót!
Adrienn a legkevésbé sem zavartatta magát, s írás közben meg sem állva felelt:
— Igen, igen azt csinálom, de csak sorban tudom leírni!
A professzor úr enyhe mosoly után halálos komolyan tette meg javaslatát:
— Hát akkor kezdje hátulról, akkor hamarabb odaérünk.
Zoli hajnali hétkor felel fizikából, s e korai időpont ellenére félelmetes biztonsággal mondja az első tételt. Szalay prof. a másodikból már csak néhány mondatot kér.
Csönd. Vészt — pontosabban biometriát jósló csönd. Zoli látva, hogy nincs mit
veszteni borzasztó hangerővel és gyorsan hadarva kezd csevegni a meg nem tanult
biometriáról. E határozottság ellenére arcán a pánik és félelem tükröződik; a profeszszoron páni-félelem. Mentőötlet:
— A képletet! A képletet!
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Zolinak már mindegy. Abbahagyja a szóáradatot, kezébe krétát vesz, ballal
megmarkolja a törló'szivacsot, és mindenre elszántan meghúzza a törtvonalat.
Fölé és alája szám- és betűhalmazokat rendel, s amit jobb kezével alkot, a bal kezével azonnal törli.
Másodév: a felfedezések kora. Jancsi élettan gyakorlaton megtalálta a sárgatestet Éva szemfenekén!
Anikó kórélettan dolgozatában a széklet színét adó vegyületnek a nagyon találó
„szarkobilin" nevet adta — a könnyebb megjegyezhetőség kedvéért. Marika végrehajtotta élete első vérvételét szegény Marcin... az áldozat nyolc napon túl gyógyult.
Áttértünk az alkalmazott tudományok területére, s a tudomány eredményeit
egymáson is alkalmaztuk, mint például Szenón; aki verset is írt erről.
G Y U L Á N T Ö R T É N T AZ E S E T . . .
— hasmenésem története —
Mikor elfogyott a hazai
De másnak még voltak pakkjai,
Rájártam hát a kolbászra;
A süteményt sem hagytam másra.
Gyakorta éjjel is ettem,
Hisz állandóan éhes lettem.
De a csoport (5-ös) sem volt tétlen,
Sejtették, hogy nem vagyok én vétlen.
Én, gyanútlan mit sem tudtam,
S hashajtós kekszet faltam.
Négy héten át ment a kúra,
És a szükség lett a testem ura.
Egyre csak egy helyre vágytam,
A toaletten ülve háltam.
Gondoltam már minden bajra,
Gastritisre, alkoholra.
Vágytam már egy horoszkópra
Ráülni egy rectoscopra.
Csakhogy valamit tudni már,
Mi az oka, és még mi vár.
Hazaérve, nagysokára
rávezettek az okára,
így kerültem oly rossz bőrbe,
Hisz gyanútlanul csaltak tőrbe.
A hallgatók és az oktatók közti antagonizmus enyhítésére tettünk néhányszor
kísérletet. Kovács adjunktusnak virágcsokorral kedveskedtünk, mivel szerettük
volna, ha biokémia szigorlatunk kellemes hangulatban telik. Bár ne tettük volna,
mert a szigorlaton az első hat embert zsinórban kirúgta. Mi lett volna virág nélkül?
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Dömcsi és Szeno a második hatban voltak. Teljes boldogságban, a sikeres vizsga
mámorában úszva tartottak az Apáthy felé; s az ez alkalommal törvényszerűen fellépő randalírozást is elnéző mosollyal fogadta az arrajáró rendőr:
— Látom, sikerült!
A biokémián okulva, a kórbonctan beszámolón virág nélkül próbálkoztunk,
de az eredmény félelmetes hasonlóságot mutatott. Sőt, ezúttal a fél csoport kapott
szárnyakat és repült. A kintlevő másik fele már alig élt, s így lehetett, hogy irigyelték
a márványasztalon fekvőket.
A preklinikum Buktatói ellenére a gárda teljes maradt. Időközben új ragály
ütötte fel fejét az évfolyamban: a házasság. Hát mi is házasodtunk, szaporodtunk.
(A betegség contagiosítási indexe — a fertőző góc bizonytalansága miatt — nem
állapítható meg pontosan, de elég magas.) Az évfolyam első gyermekei Tóth Árpád
és - Előd. Ikrek és rekordok. A negyedévi nők napját tették felejthetetlenné a szülők,
és kellemessé a csoport számára.
Volt közben egy egyedülálló kirándulásunk is. (A szó szoros értelmében egyedülálló, mert azóta és addig se volt.)

A 13. CSOPORT TÉVEDÉSBŐL ESETT G Y E R M E K E
...avagy első és utolsó kirándulásunk
Történt egyszer Szegeden, a negyedév közepén,
Hogy mi tizenhármasok gondolkozóba esvén;
Egy kirándulást szerveztünk a tél végére.
S higgyétek el, én mondom, ez megérte.
Tarján, Eresztvény — emelkedő — busztekervény.
Minden körülöltünk csodálatos hóvetemény.
Visszatért belénk a már-már elveszett remény,
Hogy tüneményes hetünk lesz fenn a Salgó hegyén.
Szállónk felé menet Deák Zoli remélte,
Hogy rövidebb utat tudva, s a célt elérve,
Házigazda mosollyal fogad majd szegényke,
De a lejtőt gatyájával fényesre kefélte.
Úgy szedtük össze két nagy bőröndjével együtt,
Ő sem hitte, hogy a heggyel a baja máris meggyült.
Később pedig igencsak ráduplázott
Mikor félcipőben sílécünkkel
furikázott.
Zeke Panni, Szeno meg a Csada Matyi
Már délután elindultak szánkót felhajtani.
De csatlakozott hozzájuk még egy valaki...
Igen, az elmaradhatatlan Deák Zoli.
Tizenegy felé járt az idő éppen-éppen,
Mikor jöttek sarki expedíció képében.
S hogy merre jártak, és mi történt e közben,
Azt az ördög tudja, meg talán ők négyen.
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Másnap a csoportunk fellegek fölé vágyott,
és hatszázhuszonöt méter magasra hágott.
Simonffy Márti indult az élen nagy kedvvel,
De megtorpant mikor találkozott a heggyel.
Lábára csizmát húzott ő nagyon helyesen,
De talpát tükörnek nézhettük volna tévesen.
Kezében retikül, hisz kapaszkodni is keli
És ha nincs miben, legalább ezt fogja az ember.
Úgy vittük öt, mint hegyi mentők a sérültet,
De ez a ,,beteg" nem hagyott csüggedni bennünket,
így vált Simonffy Márti élő retiküllé,
Kit a karodra akasztasz, és mászol fölfelé.
Felérve a várba lihegett mindenki,
A kilátásból a köd miatt nem lett semmi.
Este a szállóban a makaó mellett,
A jókedvhez már csak vörösbor kellett.
A többi nap szánkózással, síeléssel ment el,
Hosszabb túrára sajnos már nem kerekedtünk
Élveztük a sípályák nyújtotta örömet,
Es szánkókkal róttuk a csodálatos köröket.

fel.

Egy alkalomm így szólt Gyöngyi az Erzsihez:
Barátném, add ide a kabátod és ne kérdezz!
Es hogy miért nem került Gyöngyire Erzsi kabátja,
Oka nem az Erzsi szíve, hanem a nadrágja.
De most már félreteszem megfáradt lantomat,
Es az ki nem volt ott, csak egyre búslakodhat.
Mert csoportunknak először és utoljára,
Fájt nagyon a foga egy jó kirándulásra.
Ötödévben aztán megtanultuk, hogy az orvos legfontosabb tevékenysége: ?...
az adminisztráció! így aztán megpróbáltuk egy dialógusban elképzelni szomorú
jövőnket:
Bejön ugye, hozzánk a BETEG.
— Itt nagyon fáj, doktor úr!
— Anyja? —miközben fel sem néz, ír.
— Nem az anyámnak, nekem!
— Született?
— Hát persze. Ezért fáj!
Ezzel a beutalóval menjen a harmadik emeletre... ne most! Holnaphoz
egy hétre!
És fel sem néz. Kimutatást készít a havi táppénzes betegekről,
így néztünk ki a záróra előtti utolsó vizsgán...
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14. csoport

ét.

Dombovári Edt

Szécsi János

,-^f

Diószegi Mária

Szlovák Ágnes

Czipott Gabriella

Ungi Imre
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Szőke Judit

Habid Safadi

Csada Edit

Ugocsai Gyula

Kamasz Klára

Csoportanalysis
„Homo sum, et nihil humani a me alienum est."
„Ember vagyok, s semmi emberi nem áll távol tőlem."
1974-ben nem volt semmi baj. A nap sütött, a sikeres felvételi vizsga valamennyiünket boldoggá tett. Tudtuk, az öt évet így is úgy is együtt kell eltöltenünk.
A konstruktív együttműködés szellemében vágtunk neki a nagy útnak.
Az emberek nem egyformák, hála istennek, mi sem vagyunk azok. Az egyéni
különbségek az alkalmazkodás pajzsán hamar áttűnnek. Nem szabad látványos
törést feltételezni, egyszerűen arról volt szó, „similis simile gaudet"; a csoporton
belül is megtaláltuk rokonleikeinket.
Három lényeges csoportosulás jött létre. A „kiscsoportok" leírásához feltétlenül szükséges a csoport tagjainak rövid jellemzése. Haladjunk névsor szerint:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Czipott Gabi: Precíz. Nem kenyere a látványos siker, tehetséges.
Csada Edit: Nyuszi. Lett egy Danikája a negyedévre (csecsemő). Kitartó.
Marcsi: Diószegi Mária. Puritán, sokat megőrzött ősei szokásából. Szorgalmas.
Dombovári Edit: Szigorú. Tántoríthatatlan erkölcseit sem a hulló évek, sem mi
nem tudtuk kikezdeni.
Habib Safadi: Szíriai. Benősülés révén gyermeke magyar állampolgár.
Kamasz Klára: Egy több éves fiúgyermek anyukája. Korát már titkolja. Ettől
eltekintve szókimondó.
Szécsi Jancsi: Olyan vörös... és olyan ravasz. Született szervezőzseni.
Fókuc: Szlovák Ágnes. Aggályoskodó. Legjobb ha a nehéz percekben kézenfogva vezetik a helyes úton.
Szőke Judit: Szép. Tudja. Hajlamos a nosztalgiára. Lírai alkat.
Tóth Edit: Csendes. Képességeit nem hirdeti harsányan. Lényeg, hogy vannak.
Tóth Daru Ági: Daru. Magasan szárnyall mindamellett a földön is otthon
érzi magát. Realista.
Tóth Lídia: Csoportvezető. Fekete hajú és kék szemű. Akaratos.
Lőrincz: Ungi Imre. Filozófus. Vitathatatlanul a csoport legnépszerűbb tagja.
Nem alaptalanul.
Ugocsai Gyula: Szélsőséges. Nem fogadja a dolgokat isteni rendelésként. Cinikus.
(Néha?) '

Az evidencia elvnek megfelelően a „koleszos csoportot" a következők alkották:
Daru, Fokuc, Marcsi, Tóth Edit, Dombovári.
A „nagyszájú-szabadelvű klub" tagjai: Lőrincz, Szőke, Kamasz, Ugocsai, Tóth
Lídia.
A harmadik társulás a függetlenek csoportja, mindig azokhoz csapódott, akiknek
éppen nem volt igazuk.
Csoportunk fenti tagozottsága a harmad-, negyedévre volt jellemző. Az első két
évben csináltuk a legemlékezetesebb közös programjainkat. Kirándulásainkon változatos volt a műsor. A cut etilalkohol-intoxicatiótól kezdve, UOdB-es hangzavaron
keresztül a véres verekedésekig minden előfordult. Volt párbaj élettárs ügyben, s voltak nagyszerű kirándulások, melyen kiscsoport beosztásra való tekintet nélkül vettünk részt (Ezek voltak a legjobbak).
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Együtt szenvedtünk a vizsgaidőszakban, együtt örültünk, mikor bukás nélkül
mentünk este ünnepelni. Együtt dolgoztunk a társadalmi munkákon, s ugyancsak
egymás szemét kapartuk ki a KISZ-gyűlések vitáiban. Elmondhatjuk, a vélemények
visszaszorítása nem jellemző a 14-esekre. Általában az évfolyam első négy helyéből
valamelyik a miénk volt. Voltunk évfolyamelső is.
Az individualizmus az együtt töltött évekkel párhuzamosan hódított egyre nagyobb teret, de működött a fékező-mechanizmus, amely vadhajtásokat lenyesegette.
Voltak időszakok, amikor a táborok széthúzása erkölcsi pusztulással fenyegetett (ami
más csoportokban megszokott jelenség), de valakinek, akárkinek, a józan esze észszerű mederbe terelte az indulatokat.
Eljött az ötödév és vele a nagy meglepetés. Csoportegységünk — ha minőségileg
más formában is — de helyreállt. Igaz viszont: már annyira ismertük egymást, hogy
újat senki sem tudott produkálni, meglepőt még kevésbé.
Mielőtt az öntömjénezés füstjébe fulladnánk; nem hisszük, hogy esetünk kirívó
lenne. Tudjuk viszont, hogy életünk jelentős szakaszát töltöttük egymás mellett és/vagy
közelében, ezért nekünk pótolhatatlan, megismételhetetlen, egyedi.
Még valami. Hogy kinek van igaza, nem fontos kérdés. A fontos az, hogy mi az
igazság. Ennek kiderítése közérdek. Más oldalról közelítve, mi jár annak, akinek
igaza van? A szája. A problémák megoldásában a dinamikus szemléletmód a helyes,
s ezt a fenti két szemléletmód egyensúlybantartásával lehet biztosítani. De emlékezzünk a mottóra! „Homo s u m . . . " Problémáink megoldására mindig az egyéni szempontok maximális figyelembevétele volt a jellemző, mert ezek szerint antagonisztikus ellentétek nem egzisztálhattak csoportunk tagjai között. Nem is voltak ilyenek!
Most jutottunk el a lényegig. Csoportegységünk tudata nem jöhetett volna létre
maximálisan individualista, csak az egyén érdekeit figyelembe vevő nézetek egyidejű
fennállása esetén. Ez a felismerés a biztosíték jövőnket illetően arra. hogy nem változhatunk lényegbevágóan.
Ilyenek voltunk, vagyunk, leszünk.
A 14-esek.

Ilyenek is történtek:
Történt pedig az első anatómia gyakorlaton. Beszabadultunk a boncterembe, s
nem tudtuk, hogy hogyan viselkedjünk az üres bádogtepsik és a „befőttek" között.
Ebben a megdermedt hangulatban súgta oda Pista Bellának; a bonctepsikre sandítva
(Ő is jóval kezdett, hiszen Bella volt köztünk a legkomolyabb).
— Körbenyalnád egy húszasért?
Bella mély lélegzetet vett, kezet nyújtott és ezt mondta:
— Szluka Izabella vagyok és Bellának hívnak.
Mire Pista:
— Én pedig Kelemen István és Pistikének kell szólítani.
Hát így kezdődött.
Megismertük és megszerettük egymást, és az első években közismerten az évfolyam
egyik legjobb csoportja voltunk. Közösséggé váltunk, előre haladtunk, sok-sok vitában formálva egymás egyéniségét.
Hétvégeinket jó szokásunk szerint szinte mindig bulizásba fojtottuk/Akkor éppen
Lídiáéknál töltöttük az estét, s mivel az este késő éjszakába nyúlt, az Osztrovszki
utcában lakó Bellát mindnyájan hazakísértük. Visszafelé jövet az egyik sarkon arra
lettünk figyelmesek, hogy Marcsi meg Lőrincz borzas fejét összedugja és a következő

212"

percben mindketten felhajtott kabátgallérral, zsebredugott kézzel osonnak a magányosan álló szemeteskuka felé. Sóváran felnyitották a fedelét, és sokat remélve könyékig elmerültek benne. Éppen egy kerékpárbelső kiráncigálásán fáradoztak, amikor a csapat többi tagja futásnak eredve odítozni kezdett:
— Államrendőrség!
— Államrendőrség!
Igen, mi vagyunk
hangzott egy ismeretlen komoly férfihang. Döbbenten
néztünk körül és a föld alól vagy csak a szomszédos utcából két rendőr állt meg előttünk.
Mindnyájan alaposan megszeppentünk, hogy akaratunk ellenére szellemet idéztünk. De a dolog izgalmasabb fele még hátravolt. A hivatalos közeg maga köré parancsolt bennünket — így aztán a két „kukafosztogató" szégyenkezve dobta vissza a
megkaparintott zsákmányt. Ezután következett a személyi ellenőrzés. A baj nem jár
egyedül, mert Czipottnak és Jancsinak sem volt személyi igazolványa. Ezután jött az
adatgyűjtés.
— Munkahelye?
— SZOTE
A rendőr kezében megállt a toll, és tanácstalanul nézett ránk.
Hát igen, van ilyen.
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MAG FEJTÉSEK:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Császár Norbert
Kókai Dániel
Pátkai Zsuzsika
Majoros Orsolya
Salam Safadi
Tóth Előd és Árpád
Csányi János
Bakos Báláz
Köblös Dániel
Pásztor Zoltána
Langó Krisztin
Makra Ida

Zalányi Samuka
Kulka Frici
Szilágyi Margitka
Heiner Lali
Földes Viliké
Ormos Jenci
Felegdy Gyuszi
Imre Józsika
Tényi Marika
Sas Misi
Szemere Gyurika
Varró Vincus
RibáriOttóka
Lázár Gyurika
Berencsi Gyurika
Kiszely Gyurika
Szilárd Janika
Bélády Icuka
Boda D o m a
Földes Józsika
Szekeres Lacika
Bajnóczky Pistike

1. Császár Jenő
2. Caba Edit
3. Mazzag Éva
4. Hunya Sarolta
5. Habib Safadi
6. Mestyán A n i k ó
7. Kamasz Klára
8. Szabadosi Katalin
q I Köblös Sándor
| Barna Irén
10. Karmazsin Márta
11. Gombai Ildikó
12. Szabó Ida
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IV. RÉSZ

FOGÁSZOK
ÍRTÁK:
a lányok

SZERKESZTETTÉK:
a szerkesztők és
a fiúk részéről DR. FAZEKAS A. ÉS DR. OLASZ T.

RAJZ:
HÚROS ROZÁLIA
SÍPOS IRÉN

D R . TÓTH KÁROLY

egyetemi tanár

D R . S Z E N T P É T E R Y JÓZSEF

docens •

D R . SZABÓ GYÖRGY

D R . PRÁGAI G É Z A

docens

adjunktus

D R . R U D A S LENKE

D R . PÓNYI SÁNDOR

adjunktus

adjunktus

DR.

BÍRÓNÉ

D R . SUGÁR

EDIT

tud. munkatárs
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D R . G R Ó F BÉLA

főorvos

D R . FAZEKAS ANDRÁS

adjunktus

D R . HEOYESI

FERENC

tanársegéd

D R . SOKONDI ISTVÁN

D R . KOVÁCS Á D Á M

adjunktus

adjunktus

D R . MÉRAY JUDIT

D R . M A R I ALBERT

adjunktus

tanársegéd

D R . TÓTH ÉVA

D R . G O R Z Ó ISTVÁN

tanársegéd

tanársegéd

D R . KRUCHIO LÁSZLÓ

tanársegéd

D R . SALGÓ GÁBOR

orvos

D R . SZENTPÉTERY A N D R Á S

tanársegéd

D R . JANCSÓ JUDIT

D R . KOCSIS S . G Á B O R

tanársegéd

DR. ANTAL

ANDRÁS

orvos

orvos

D R . TANÁCS ANTAL

D R . S Z O N T Á G H ESZTER

D R . ZOMBORY J Á N O S

orvos

orvos

orvos
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jwe
DR. RUDAS KATALIN

tud. ösztöndíjas

D R . MOUBARIK LATIF

orvos
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,,Ha nem lenne olyan csúny hóesés...
Ha nem lenne olyan köd...
Ha nem várnék egy sürgős
telefont...
Ha nem kellene megírnom egy
cikket...
Ha nem lennének olyan zsúfoltak a villamosok
Ha nem érezném ezt a kaparást a torkomban.
Ha nem lennék ilyen mérhetetlenül
gyáva...
Akkor most elmennék a
FOGORVOSHOZ;"
(Fehér Klára)

ATYÁINK

Mottónk: Amennyiben esetleg az eddigi évkönyvek poénjait
ismételnénk, elnézést kérünk; ez nem a mi hibánk.
Ugyanis oktatóink változatlanok.

224"

15. csoport

Bánki Károly

Diamand Olga

Kasuba Ildikó

Gál Klára

Kertész Annamária

Gazdag Mária

Kiss Edit

Kürti Erzsébet

I

Pálh László

Pápai Beáta

A

Sánta Mária

16. csoport

Barcsi Zsuzsanna

Erki Tamás

Hoppenthaler János

Húros Rozália

Iván Hajnalka

Kis Ágnes

Kovács Magdolna

Lakos Anikó

Pfeifer Margit

Sághy Edit

Simon Judit

1974. szeptember 14.
Első csapás az egyetemen. „Lányok itt nem megyünk férjhez!" Azt gondoltuk „apácazárdába" kerültünk : ivararány 17:6 a lányok kárára. A fiúk száma egyre csökkent.
Már ebből is kitűnt melyik az erősebb nem!
Lelkesedéssel és tudásvággyal érkeztünk az első anatómia szemináriumra, mikor
jött a hűtés:
— Van maguknak egyáltalán érettségijük? — érdeklődött Tóth tanársegéd.
Ugyancsak Tóth Lajos tanársegéd (maga az Isten!) nyilatkoztatta ki:
— Van emberorvos, állatorvos és fogorvos.
Ennek ellenére kollokviumi és szigorlati átlagunk magasan fölözte a „közönségesekét".
Ehhez hozzásegített a legjobb gyakorlatvezető, László Pista meg Sávay professzor úr,
ki atyánk helyett atyánk volt.
Az anatómia gyakorlatok közvetlen hangulatában, boncolás közben diszkrét
csámcsogás hallatszott, mire Bea rögtön megkérdezte:
— Ki a fene rágózik itt?
A csámcsogás elhalkult, László Pista halkan közölte:
— Én.
Bár mi sem voltunk profik a vesében, tüdőben, de az általánosok a fogászatban gyenge
amatőröknek bizonyultak. Példa erre egy „közönséges" kollégánk felelete:
— A fog részei — kezdte — a fogfej, a fognyak és a gyökér.
Mire Tóth Lajos égre emelt szemekkel:
— Micsoda, fogfej?! Maga meg egy seggfej!
Azért mi is produkáltunk valamit szigorlaton. Szegény Klári a Corti szervet kapta.
Nem sok mindent tudott róla, ezért Pista az állát simogatta, hogy rávezesse a szőrsejtre. Isteni szikra! Klári kivágja:
— Szakállsejtek!
Sánta Maca nem tudta a metszetet, s emelkedő dús keblei közé roskadva találgátott.
A vizsgáztató segítőkészen emelkedett fölé. Ki a bájaira, ki a józan eszére támaszkodott. . .
Biokémia szigorlatra az egész évfolyam rettegve ment, már aki mert. Margó
folyékonyan dadogott. Kovács adjunktus ezt látva „jóindulatú" mentőkérdést tett fel:
— Rokona-e a szegedi Pfeiffer festőnek?
— Nem — válaszolta Margó.
— Akkor kettes — nyújtotta át az indexet az adjunktus úr.
(Megjegyzés - A lépcsőfordulóban már ez sem fog tudni semmit a biokémiából).
És máris harmadévesek lettünk.
Kórbonctan gyakorlaton mindenki az ablak körül nyomorgott (mivel már akkor
is tudtuk, hogy milyen egészséges a friss levegő). Egyedül Sánta Maca sürgött-forgott,
de neki könnyű volt, hiszen orrába eredeti Krasznaja Moszkvába tunkolt orrtampont
helyezett. így érthető, hogy a gyakorlat végén senki sem tudta a halál okát. Egyedül
Winkler dr. találta fel magát:
— Gyerekek már megint meghalt egy szimuláns! (Hiába ő futballbíró). Kórbonctan szigorlatra készült az évfolyam. Az utolsó előadásokon már lázasan írjuk a
tételeket. Kertész Anikó felkiáltott:
— De professzor úr! Ez nagyon rövid.
Bara prof. ártatlanul széttárt karokkal válaszolt:
— Ha rövid . . . akkor rövid.
Sok „apró" szigorlaton keresztül beléptünk a FOGHÁZBA, mely „oázis a klinikák nagy családjában" — és mi ezt először el is hittük.
Mottó: „A klinika egy nagy család, s mindenki szeret mindenkit."
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Megkezdtük mindennapi „kitakarító" munkánkat.
Az órák, hogy még kínzóbbak legyenek este hatig tartottak. Évfolyamunk mindig
kifogja az oktatási reformokat. Újítás: „faragjunk hungarocellbó'l fogakat!" Jelige:
„Jól fésült, csinosnak mondott bal alsó kettes keresi hozzáillő', jól szituált bal alsó
hármasát." (Kis Ági) A párok nem mindig találkoztak.
Hogy általános orvosi műveltségünk is emelkedjen, ezt szolgálta belgyógyászat
oktatásunk is, melyet Szabó Rezső főorvos úr vezetett. Szívvel-lélekkel magyarázott
az első sorban ülő 3 szorgalmas íródeáknak. Sokoldalú képzésünkhöz hozzátartozott,
hogy mi történt a Korinthosi SZTK-oszban („esztékoszban").
A tanterembe hajnali fél kilenckor belépvén megkérdezte:
— Miért zúg a tömeg?
S ültek vagy öten a sorokban.
Ügyes-bajos folyó ügyeink után 10-re megérkeztünk a IH-as beire, ahol gyakorlataink kimeríthetetlen és egyetlen témája: az anamnesis felvétele. Itt érte meglepetés
a mindig vidám és gondtalan Kasut.
Idős bácsi, béna lábbal fekszik az ágyban:
— Mióta fekszik? — kérdezi Kasu.
— Két hónapja — válaszol az öreg.
— És tessék mondani fel tud állni?
A 72 éves beteg büszkén Kasu fülébe súgja:
— Fel bizony! Sőt még működik is!
Ezzel megtanultuk, jó anamnesis = fél diagnosis.
Új kórélettan professzorunkban — annak ellenére, hogy így jött be első előadására: „nem bánom, ha jövőre nem lesz negyedévfolyam" — kellemesen csalódtunk.
Nem így gyakorlatvezetőnkben, Vermes adjunktusban, aki csak csoportbulin közölte,
hogy nős. (Ha ezt tudjuk, meg sem hívtuk volna).
Szigorlati mentőkérdés a vascularis purpurákkal kapcsolatban.
— Mi a tengerészek betegsége? — kérdi Telegdy prof.
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Resectio

— Hányinger! — válaszol a kollegina.
— Én még ilyen tengerészt nem láttam.
A szomszéd erre segítőkészen: „LUES".
A negyedévet három csoport kezdte: l-es, 2-es + a Kertész—Pápay duo.
A szájsebészetet — bár már harmadévben elkezdték csöpögtetni belénk — Gróf főorvosnál sajátítottuk el. Reszkető kézzel láttunk neki az első resectionak. Pedig itt
tanultuk, hogy semmi sincs veszve, ha nem ér csúcsig a gyökértömés.
Elméleti oktatásunk továbbra is a Fogklinikán történt, ahol Prágai adjunktus úr
a tudatunkba véste:
— Caries, avagy likadalom van a mi utcánkban.
A nóta folytatása:
— Annyi likadalom van a mi utcánkban, hogy nincs az a rengeteg fogorvos, aki
azt betömje.
Aprólékosan oktatták a konzerváló fogászatot is. Idézzük Szentpétery tanár urat:
— A kezelések alatt általában a beteg nem áll, a fogorvos nem fekszik, és hogy
mind a kettő feküdjön, azt már végképp nem ajánlom.
Ennek ellenére hosszú időt vett igénybe, míg megtaláltuk a megfelelő testhelyzetet a különböző fogak ellátásához. Ági hatévi balettudását is hasznosította. Gyakorlatvezetőnk, Hegyesi tanársegéd úr szerint:
— Pliszceszkája a Bahcsiszeráji szökőkútban nem „spriccelt" úgy mint most te.
De ez nem volt egyedi eset. Barátnője Kovács Magdolna megkülönböztetett odaadással kezelgette betegét (félreértés ne essék, nő volt az illető), mire Hegyesi tanársegéd professzorasszonynak nevezte, és félrehívta:
— Csinálj már valamit, ne simogasd!
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Micuhoz is volt egy-két biztató szava, a kialakított üreget látván:
— O. K., ez ártézi kútnak nagyszerű, de itt nem kútfúrókat oktatunk! A tanársegéd úr mindig készen állt a segítségre. Olga bal felső négyest gyökérkezelt, de csak
az egyik gyökércsatornából távolította el a pulpát. Viszont mind a kettőről csinált
tűkontrollt. Délután Olgának raportra kellett mennie.
Hegyesi tanársegéd:
— Ha legközelebb nincs kedve mindkét gyökércsatornából kiszedni az ideget,
szóljon, én bármikor megcsinálom maga helyett, de még délelőtt, amikor a beteg be
van érzéstelenítve.
A radiológiát olyan jól elsajátítottuk, hogy például Húros és Gazda film nélkül is
produkáltak felvételt, míg Iván szerint a papír point is ad röntgenárnyékot.
Konzerváló gyakorlaton sem unatkoztunk. Rózsi gyökérkezelés után kioktatja a
betegét:
— Azonnal jöjjön vissza ha bedagadna!
Két perc múlva a paciens vissza. A kollegina ijedten mered rá.
— Tessék mondani, máris így bedagadt?
— Nem csak el tetszett felejteni a tamponokat! 1 . . . 2 . . . 3 . . . 4 . . . és a „duzzanattal" máris megtelt a köpőcsésze.
Hiába izolálni tudni kell.
Egyik csoporttársunk férje fogtechnikus a Klinikán. Prágai adjunktus nem volt
megelégedve egy fogsor technikai munkájával.

230"

Csiszolás

— Ez is el van csiszolva! Legszívesebben gyalu alá fognám a scroturnát annak aki
csinálta.
Irén ijedten és teljesen kétségbeesve:
— De ugye nem Jóska volt?!
Prágai adjunktus nagyon sok jótanáccsal látott el bennünket. „Arra kár időt pocsékolni, ami nem megy. Aki úgy érzi, hogy lócitromsöprögetésre termett, az ne akarjon
aktatáskával sétálni. Én úgy érzem sem balettra sem magasugrásra alkalmas nem vagyok, így egyikkel sem óhajtok foglalkozni."
Tőle tanultuk az alginát keverésének helyes tempóját is:
Kenjed, vágjad, rezegjen a gatyaszárad! Taknyod, nyálad a nyakad köré
tekeredjen, úgy siess!
Apropó siess! . . . A gyakorlatok atmoszféráját legjobban Fazekas adjunktus
állandó sürgés-forgása tükrözte. Előzetes betekintést adott arról, milyen elfoglaltak
leszünk ha a fogorvosok istene felviszi a dolgunkat.
— Szóval ebben az e s e t b e n . . .
— Elnézést adjunktus úr, telefon . . .
— Hol is hagytam abba?
— Adjunktus úr, az izotóplaborból keresik!
— No tehát — kezdte volna harmadszor és folytatta már vagy hatodszor, mikor
órájára nézett, és utánozhatatlan nyugalommal megpödörte bajuszát, amiből tudtuk,
hogy már az öt perc múlva kezdődő előadásán gondolkodik.
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Tamás székében egy női beteg ül. Margó érdeklődést színlelve áll mellettük (mert
ugye csak úgy leülni nem szabad). Tomi jó hangosan referál a betegről:
— A mutternak csak egy foga van.
Döbbent csend, majd Margó suttogva:
— Te, süket a néni?
— Dehogy! Nem! Csak az anyám.
Sajnos nemcsak, az oktatók, hanem még a betegek szeszélyeinek is ki voltunk
téve. Edit idős nőbetege kijelentette:
— Micsoda? Pénteken, 13-án kellene legközelebb jönnöm? Az lehetetlen, akkor
fel sem kelek az ágyból!
Kiss Edit paciensét gondosan kioktatta, hogy functiós lenyomat vétele közben
„A" és „O" hangokat kell kiejtenie. Szentpétery tanár úr a kioktatásról mit sem tudott, de a harmadik próbálkozás után be akart segíteni a lenyomatvételbe.
A beteg automatikusan:
— A . . . óóó! A . . . óóó!
A tanár úr szöcske módjára hátraugrott.
— Magának ez így fáj?
Negyedévben kezdtünk ismerkedni az orthodontia rejtelmeivel. Megtanultuk,
hogy mi is az az „együtt tágító". Ahol munka van onnan a két Gábor együtt tágít
(ezt még az angolszász irodalomban sem ismerik).
Tóth professzor úr szájsebészeti bemutatásain megtanultuk, hogy milyennek
kell lennie a beteg és az orvos közvetlen kapcsolatának. Olga egy kb. 30 éves beteget
kérdezett ki. A szájvizsgálatnál megállapította:
— A frontfogakon végig mindenütt circularis caries van.
Erre a professzor úr:
— Én ezt elhiszem magának, de azért kérdezze meg a beteget, szokott-e mostanában esténként cukroscumit szopogatni!
Az egyes szájsebészet előadások között egyébként is óriási különbségek voltak.
Volt amelyre tanulni kellett — volt amely előtt órákig gondosan sminkelni (Szabó,
Kovács) bár nem mindig jött be ez a tipp. A kedvenc trió (Barsi, Kiss, Kovács) egyszer csúnyán leszerepelt. Lehet, hogy tanulni is kellett volna?
„Hát ugye" — tanultuk a gyermekfogászatot. Sok cicuska, mőkuska tejfogának
jól elláttuk a baját, de nem baj majd nő helyette másik.
Az utolsó félév végén a hiányzó gyökértömések pótlására feláldoztuk egy szabad szombatunkat. Szentpétery tanár úr egy vastag papír-pointra megjegyezte:
— Nekem Etelka ilyent már nem is ad, mert tudja mi a véleményem r ó l a . . .
hogy ezzel csak lovat l e h e t . . . szeretni.
Nemcsak a klinikán vettük ki részünket a munkából, hanem az őszi társadalmi
munkán is. Bebizonyítottuk, hogy mi mindenre vagyunk alkalmasak.
Dósa dr. az évfolyam újdonsült osztályfőnöke a társadalmi munkán hátratett
kézzel sétálgatott és nézegetett. Az őt még nem ismerő Irén így förmedt rá:
— Te olyan szép és nagy darab erős gyerek vagy! Vidd már el ezt a kosár almát.
Magdi egy délelőtt megjelent a gyakorlaton:
— Lányok, má évkönyvírás! Este találkozunk nálunk. Kérdezem: ki kér forralt
bort?
Mindenki szégyenlősen szólalt meg a betegek előtt:
— Én i s . . . én is
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Végül eljutottunk az ötödév végére és szerencsére (vagy sajnos - a szerk.) Ági
jóslata nem vált be: néhányunknak mégiscsak sikerült ferjhez menni, sot az évfolyam
fiútagjait is sikerült elnőiesíteni. íme:
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STU-por STU-por STU-por STU-por-SIU

Javallatok: Szellemi és testi hyperaktív állapotok.
Mellékhatás: Túldozírozás esetén schizophreniás érzelmi betoldás, és neurosisos félelmi reactiók.
Adagolás: Kizárólag orvosi utasításra. Étkezés előtt 35 másodperccel, legalább
negyedóráig a szájban tartani. Étkezés után: a szóródobozos változatból két
rázásnyit a hónaljba szórni.
Ne adjuk: Ha nem muszáj! Amputált kar esetén (ez esetben a fül mögé is szórható).
Megjegyzés: Tetűirtásra jobb a Neociklotox!

STU-por STU-por STU-por STU-porSÍU.
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A PFIZER

CORPORATION

Magyarországon forgalomban lévő
gyógyszerkészítményei:

COMBANTRIN

- anthelminthicum

tabletta és orális szuszpenzió

FASIGYN

- antiprotozoicum

tabletta

GEOPEN

- antibioticum

tabletta

VIBRAMYCIN
kapszula, iv. injekció

- szélesspektrumú
antibioticum

szirup és gyermekcsepp

P O L Y M Y X I N B - antibioticum
injekció

További információval készséggel szolgálunk

PFIZER

TUDOMÁNYOS

KÖZPONT

BUDAPEST

Pf- 559 *373
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k u p / z u t a

Kapszulánként 250 mg nifluminsav

Különböző fájdalommal, gyulladással, oedemával járó acut
chronikus és degeneratív rheumás állapotok, valamint posttraumás gyulladások esetén javallat készítmény.
KŐBÁNYAI

GYÓGYSZERÁRUGYÁR
Budapest
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A Mycosolon kenőcs egyesíti magában a miconazol
antimycotikus

és antibacterialis activitását, vala-

mint a depersolon glucocorticoid

gyulladáscsök-

kentő, antiallergiás, viszketéscsillapító
hatását.

KŐBÁNYAI

GYÓGYSZERÁRUGYÁR,
Budapest
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OVIOOfl tabletta

A z O V I D O N két komponensű, orálisán alkalmazható anticoncipiens, amely az ovulációgátlásával hat. Optimálisan alacsony hatóanyag-tartalma miatt ritkán okoz mellékhatást, a szervezetet nem károsítja, a későbbi — már kívánt — terhességet nem
befolyásolja.
KŐBÁNYAI GYÓGYSZERÁFUGYÁR,
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Budapest

•rabon®
drazsé

ANALGETICUM

A Probon új típusú fájdalomcsillapító.
Gátolja a kábító hatású fájdalomcsillapítók légzéscsökkentő hatását is.
ugyanakkor azok fájdalomcsillapító hatását fokozza. Nem toxikus, megszokást nem okoz, jól tűrhető, ezért hosszabb ideig tartó adagolásra is
alkalmas.
ÖSSZETÉTEL
Drazsénként 300 mg Rimazolium methylsulfuricum (1,6-dimethyl-3-carboethoxy-4-oxo-6,7,8,9-tetrahydro-homopyrimidazolum methylsulfuricum)
hatóanyagot tartalmaz.

Im

JAVALLATOK
Chronikus mozgásszervi fájdalmak megszüntetése.
Egyéb fájdalmakban: a szokásos fájdalomcsillapítókkal nem szüntethető
igen heves fájdalmak csillapítására görcsoldókkal és kábító hatású fájdalomcsillapítókkal előnyösen kombinálható. A légzésre gyakorolt előnyös hatása miatt különösen javallt idős betegek fájdalmainak csillapítására.
ADAGOLAS
Átlagos a d a g j a felnőtteknek: járó betegeknek naponta 3-szor 1 drazsé,
fekvő betegeknek 3-szor 1 - 2 drazsé.
MELLÉKHATÁSOK
Ritkábban enyhe hányinger, szédülés és kábultság előfordulhatnak.
FIGYELMEZTETÉSI
A Probon fokozza mind a centralis depressziós szerek, mind a kábító
hatású fájdalomcsillapítók hatását, ezek egyidejű alkalmazásakor
egyéni megítélés a l a p j á n - az adagok csökkentése ajánlatos.
CSOMAGOLAS
10 db 0,3 g drazsé

Térítés: 3,90 Ft

MEGJEGYZÉS
»í« Csak vényre adható ki. Az orvos rendelkezése szerint
három alkalommal) ismételhető.

CHINOIN

(legfeljebb

BUDAPEST
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Magyarországon
forgalomba lévő

MEDEXPORT
gyógyszerkészítmények
Allochol drazsé
Azaxazin tabletta
Chloracyzin drazsé
Chlorbutin tabletta
Dibiomycin retardált hatású szemkenőcs
Eryhromycin kenőcs
Erythromycin tabletta 100 és 250 mg
Furagin tabletta
Ftorafur injekció és kapszula
Griseofulvin-forte tabletta
Kanamycin injekció
Lincomycin injekció és kapszula
Lipoic acid injekció és tabletta
Mycerin injekció és tabletta
Oleandomycin tabletta
Oletetrin tabletta
Polyglukin infúziós oldat
Polymyxin M tabletta 100 000 N E és
500 000 NE
Psoriazin kenőcs
Rheopolyglukin infúzió
Rubomycin injekció
Sarcolysin tabletta
Shostakovsky-balzsam
Sygethin injekció és tabletta
U-vitamin tabletta
Vicalin tabletta
Zinkundán kenőcs
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Cholereticum
Antidepressivum
Koszorúsér-tágító
Antineoplasticum
Antibioticum ophthalmicum
Antibioticum topicum
Antibioticum
Húgyúti fertőzések
chemoterapeuticuma
Antineoplasticum
Antibioticum, antimycoticum
Antibioticum
Antibioticum
Lipotropicum
Hepatoprotectivum
Antibioticum
Antibiociticum
Antibioticum
Vérpótla
Antibioticum
Dermatologicum topicum
Vérpótló
Antineoplasticum
Antineoplasticum
Gyomor-bélrendszer gyógyszere
Uterotonicum
Antiklimaktericum
Gyomor-bélrendszer gyógyszere
Antacidum
Fungicidum topicum

c i i v i i i T o n ^ V
tabletta
injekció

1 ampulla (2 ml) 10 mg, 1 tabletta 5 mg vinpocetinumot tartalmaz.
Javítja az agyi perfusiót, és ezáltal az agy oxigén ellátását.
Csökkenti a különböző eredetű agyi keringészavarok psychés vagy neurológiai tüneteit. Ischaemiás agyi károsodásokban, előrehaladott agyi arteriosclerosisban fokozza
a kollaterális keringést.
Szemészetben:
az érhártya és ideghártya vascularis, elsősorban arteriosclerotikus, ill. angiospasmus
fokozta elváltozása.
Fülészetben:
korral járó vascularis vagy egyes toxikus (gyógyszeres) halláscsökkenések, labyrinth
eredetű szédülés.
KŐBÁNYAI GYÓGYSZERÁRUGYÁR
Budapest
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R
tabletta

ANTIRHEUMAT1CUM

ALKALOIDA-SYNTEX

licencia

ö s s z e t é t e l : 1 tabl. 250 mg naproxent tartalmaz.

H a t á s : A N A P R O S Y N tabletta gyulladásgátló, láz- és fájdalomcsillapító hatású, NEM STEROID JELLEGŰ készítmdéy.

Javallatok: Rheumatoid arthritis, egyéb krónikus izületi
gyulladások,

spondylitis

ankylopoetica

(m.

Bechterew),

extraarticularis rheumitismus különböző formái (lum)ago,
egyéb myalgiák, Ábrositisek, neuralgiák, burtisitisek, periatt
hritis humeroscapularis, epicondylitis humeri, stb.)

Adagolás: Kezdő és szokásos fenntartó adagja napi 2 x 1 tabl.
(reggel és este étkezés után). Szükség esetén napi 3 tabletta
is adható.
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TIS A S E N M
drazsé

A L K A L O I D A —Tiszavasvári

Drazsénként 10 mg szennozid A + B glükozidot tartalmaz.
A készítmény előnye a már forgalomban levő senna készítményekkel szemben, hogy nem drasztikus hatású, nem okoz
alhasi vérbőséget és így a nőgyógyászaiban és a szülészetben
is alkalmazható.
Napi 1—2 drazsé bőséges, puha székletet biztosít,
napi 3—4 drazsé hashajtásra alkalmas dózis.
Javallatok: Különböző eredetű obstipatio, továbbá műtéti
előkészítés.
Megyjegyzés: A készítmény vény nélkül is kiadható.
Csomagolás: 30 db drazsé
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psychovegetativ regulator
Anxiolytikus h a t á s á t
a koncentrálóképesség
é s munkaintenzitás
c s ö k k e n t é s e n é l k ü l fejti ki;
nappali á l m o s s á g o t n e m okoz.

• • • • • • • • • •

N
tabletta
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Átmenetet képez a minor t r a n q u i l l a n s o k és a z enyhe
psychoenergeticumok között.
Jellemzője a f e s z ü l t s é g o l d á s , és a v e g e t a t i v

pana-

szok c s ö k k e n t é s e .
M y o r e l a x a n s és c a r d i o d e p r e s s i v h a t á s a n i n c s .

G y ó g y s z e r v e g y é s z e t i G y á r , Budapest
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V e n o r w t o n
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k a p s z u l a és i n j e k c i ó

A kapszula 300 mg, az injekció 5 ml-es ampullákban 500 mg (O-(jS-hydroxyaetyl)-rutosidea-t tartalmaz.
A K É S Z Í T M É N Y FŐBB H A T Á S A I : növeli a kapilláris rezisztenciát és normalizálja a
kapilláris permeabilitást; hatására csökken az oedema, javul a végtag keringése.
F E L H A S Z N Á L Á S A T E R Ü L E T : Akut és krónikus phlebologiai elváltozások.
A D A G O L Á S : általában 1 kapszula naponta ill. 1 ampulla im. vagy iv, másodnaponta.
MEGJEGYZÉS: csak vényre adható ki. A z orvos rendelkezése szerint (legfeljebb tárom
alkalommal) ismétealkalommal) ismételhető. A z orvos akkor rendelhetei, ha azt a t
mailag illetékes fekvőbeteg-ellátó osztály, szakrendelés (gondozó) szakorvos javasolja.
TÉRÍTÉSI DÍJ:

50 kapszula
20 ampulla

31,80 Ft
35,40 Ft

Előállítja a Z y m a AG/Svájc licenc alapján
B I O G A I Gyógyszergyár, Debrecen
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Mi a gyártás alapanyaga

' I

Akar Quick-ertekrol akar APTT-rol
von szó, meghatározásuktól függ nem
utolso sorban a hey les diagnózis és
az optimális terápia is. Megbízható
laboratóriumi eredmények elérésére
ezért olyan reagensekre von szükség,
melyeket azonos minőségű alapanyagból
(nyulagyból - és nyultüdőből) állítanak
elö. A Simplastin és a Piatelin Plus
Activator gyártásánál ezért csak azonos
törzshöz tartozó, azonos életkorú és
azonos sulyu nyulak agyát és tüdejét
használják fel.

Simplastin
Piatelin
Plus Activator
Liofilizalt Ca-thromoplastin
(nyulagy- es nyultüdö extraktum)
a thromboplastin idö meghatározására
(Quik-teszt)

Labordiagnostica
GÖDECKE
Forgalmazza Magyarországon : Képviselet:
Gyógyért (Gyógyáruértékesitó Universal Kft. (ü.i.dr. Kiss
Vállalat) Budapest.
Lászlóné
tel: 114-628; v. 311-750
1364. Budapest. Pf. 54.)
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Liofilizalt Thrombozytafaktor 3- reagens
(nyulagyból nyert foszfolipid-extrakt)
kontaktaktlvátorral az aktivált parciális
thromoplastinidő (APTT) meghatározására

CsteriT)

[ P A R K E - D A V I S l

Synthetischer Hautersatz
zur t e m p o r á r e n W u n d a b d e c k u n g ,
zur W u n d r e i n i g u n g und zur
Konditionierung des W u n d g r u n d e s ,
besonders vor Transplantationen
Sterilitat gewáhrleistet,
solange Packung unbeschadigt

Parké, Davis & Company,
8 0 0 0 München 2

Postanschrift:
Parké, Davis & Company
Postfach 5620
7800 Freiburg
Bundesrepublik Deutschland

SZOLGÁLTATÁSAINK

o
o
o
o

Belföldi társasutak
Rendezvények, kongresszus, fogadás komplex megszervezése
Üdülések belföldön és külföldön
Külföldi egyéni és társasutak

o Fizetővendégszolgálat
o Repülőjegyek
o Szállodai szobafoglalás belföldön és külföldön

o
o
o
o

Autós utak gépkocsival rendelkezők részére bel- és külföldön
Útlevél ügyek intézése nem szocialista országokba
Vízumok beszerzése
Valuták vétele és eladása

o
o
o
o

Bel- és külföldi vasúti autóbusz jegyek 60 napos elővétellel
Vasúti hálókocsi-, couchette- és helyjegyek 60 napos elővétellel
Útlevélkérő lapok, vizumkérő lapok, okmánybélyegek árusítása
Pontos tájékoztatás minden utazási ügyben

Idegenforgalmi
Eeszerzési
Q tazási
SZállítási Rt.
Forduljon bizalommal Irodánkhoz.
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szvijedi Iwltjdi
201. sz. Juhász G y u l a a n t i k v á r i u m
6701 Szeged, Kárász u. 16.
Telefon: 14—751
204. sz. Idegen nyelvű könyv- és zeneműbolt
6701 Szeged, Kárász u. 16.
Telefon: 141-23
205. sz. Móra Ferenc könyvesbolt
6701 Szeged, Kárász u. 5.
Telefon: 13-380
Telex: 082-447
206. sz. T ö m ö r k é n y István könyvesbolt
6701 Szeged, Lenin krt. 34.
Telefon: 13-005
207. sz.

Könyvesbolt
6701 Szeged, Bartók Béla tér 1.
Telefon: 11-998

208. sz. Radnóti Miklós könyvesbolt
6721 Szeged, Madách Imre u. 11.
Telefon: 15-482
209. sz.

Tankönyvbolt
6720 Szeged, Kiss Ernő u. 3.
Telefon: 11-339
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Felelős kiadó: Szilágyi Margit
Szegedi Nyomda — Felelős vezető: D o b ó József igazgató

