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,,Ahhoz, hogy valaki a tojásrántottáról véleményt tudjon mondani, előbb tojást kell
tojniu"
(Dr. Boncz István)

TOJÁS
(Magyar Értelmező Kéziszótár 1381. oldal)
1. Madárnak az a cselekvése, hogy tojik.
(A tyúk abbahagyta a tojást).
2. Madaraknak és hüllőknek védőburokkal körülvett nagy petéje.
Tyúktojás
Húsvéti tojás: húsvéti ajándékul pirosra vagy díszesre festett tojás, ill. ilyen
alakú tárgy.
Kolumbusz tojása: magától értetődő megoldás, amelyre eddig senki sem gondolt.
Most vagy alig bújt ki a tojásból: még gyerek, tapasztalatlan.
Mintha tojásokon járna: nagyon óvatosan jár, jön—megy.
Lágytojás, keménytojás: tyúktojás ételnek elkészítve.
3. Némely rovar petéje
(A selyemhernyó tojása.)
4. Férfi, ill. hím állat heréje.
5. Emberi ürülék.
6. Tudatlan személy, különösen gyerek.
(Mit akar ez a tojás ?)
Sz: Tojásokon táncol: kényes, veszéllyel járó vállalkozásban vesz részt.
. . . Hátán van még a tojáshéj: nagyon fiatal és tapasztalatlan.
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l)r. Petri Gábor
egyetemi tanár
rektor

Dr. Guba Ferenc
egyetemi tanár
tudományos rektorhelyettes
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J)r. Cserháti .István
egyetemi tanár
oktatási rektorhelyettes

Dr. Földes Vilmos
egyetemi tanár
dókán

Dr. Szilárd János
egyetemi tanár
klinikai rektorhelyettes

Dr. Tényi Mária
egyetemi tanár
dékánhelyettes

Aszriev Miklós
a lektorátus vezetője

l)r. Bara I )ónes
egyetemi tanár

Dr. Bárány Ferenc
dcx'ens

Dr. Bóládi Ilona
egyetemi tanár

I)r. Raradnay Gyula
docens

Dr. Berencsi György
egyetemi tanár
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Dr. Boda Domokos
egyetemi tanár

Dr. Boros Mihály
docens

Dr. Czipott Zoltán
docens

Dr. Csanády Miklós
docens

Dr. Csernay László
egyetemi tanár

Dr. Csillik Bertalan
egyetemi tanár

Dr. Fényes György
egyetemi tanár

Dr. Fráter Loránd
docens

Dr. Gál György
egyetemi tanár

Dr. Heiner Lajos
egyetemi tanár

Dr. Kalián Ágost
egyetemi tanár

Dr. Kása Péter
egyetemi tanár
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Dr. Kelemen János
egyetemi tanár

Dr. Kovács Endre
adjunktus
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Dr. Koltai Mátyás
docens

Dr. Kovács Gábor
egyetemi tanár

Dr. Kósa Ferenc
docens

Dr. Kovács Kálmán
egyetemi tanár

Dr. Krizsa Ferenc
docens

Dr. Kulka Frigyes
egyetemi tanár

Dr. László Ferenc
egyetemi tanár

Dr. Lázár Győrg y
egyetemi tanár

Dr. Molnár János
egyetemi tanár

Dr. Németh András
docens
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Dr. Ohál Ferenc
egyetemi tanár

Dr. Ormos Jenő
egyetemi tanár

Dr. Papp Gyula
egyetemi tanár

Dr. Hibári Ottó
egyetemi tápár

Dr. Sas Mihály
egyetemi tanár

Dr. Sávay Gyula
egyetemi (anár
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Dr. Simon Miklós
egyetemi tanár

Dr. Szekeres László
egyetemi tanár

Szabó Ilona
vezető testnevelő tanár

Dr. Szalay László
egyetemi tanár

Dr. Telegdy Gyula
egyetemi tanár

15

Dr. Vargha Miklós
egyetemi tanár

Dr. Zalányi Sámuel
egyetemi tanár
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Dr. Varró Vince
egyetemi tanár

Dr. Virág István
docens

Dr. Pálmai Pallag Lajos
osztályfőnök

In memóriám dr. Imre József

A hír, amelyet azon a reggelen megtudtunk, rettegett és hihetetlen volt mindannyiunk számára. Mégis el kellett, hogy higgyük, most már csak emlékezetünkben élhet tovább tisztelt és szeretett professzorunk Imre József. Emlékszünk energikus egyéniségére, hangjára, kezére. Emlékszünk előadásaira és a vizsgákra.
Nem felejtjük el határtalan türelmét és a belénk vetett bizalmát. Évfolyamunk
volt az első, amelyet nemcsak oktatott, hanem a beszámolókon személyes tapasztalatot gyűjthetett szakmai fejlődésünkről. Számunkra pedig a személyes találkozás a rettegett professzori vizsga helyett egy újabb alkalom volt az ismeretek
bővítésére, tudásunk gyarapítására. Tudtuk, amikor megdicsért minket jó felkészültségünkért, joggal lehettünk büszkék, de ugyanígy elfogadtuk feddését is,
ha hiányosságot észlelt munkánkban. Nem követelt tőlünk teljesíthetetlen dolgokat, csak azt, amire egy jövendő orvosnak feltétlenül szüksége van. Ezt azonban
pontosan, minden elnézés nélkül végrehajtatta velünk. Büszkék voltunk, hogy
ilyen nagytudású emlter foglalkozik ismereteink gyarapításával. Személyes példamutatása. ember- és munkaszeretete pedig sokunkat sarkallt jobb munkavégzésre.
A veszteség amelyet az () távozása idézett elő, mindnyájunk számára óriási.
Szigorú, de igazságos emlter példamutató életével emlékünkben tovább él, nem
feledve tanításait.
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Dr. Losoncz Mihály
főigazgató főorvos'
Kecskemét

Dr. Lusztig Gábor
címzetes egyetemi tanár
Kecskemét

Dr. Csépányi Attila
főigazgató főorvos
Szolnok

Dr. Szeghy Gergely
főigazgat ó főorvos - hely ettes
Szolnok

SSt\

Ék'^
Dr. Bod Péter
igazgató főorvos
Szentes
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Dr. Kispál Mihály
igazgató főorvos-helyettes
Szentes

Dr. Pintér Miklós
főigazgató főorvos-helyettes
Gyula

Dr. Iványi János
belgyógyász főorvos
oktatási felelős
Gyula

Dr. Bánfalvi Géza
főigazgató főorvos
Szeged

Dékáni Hivatal
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FELVÉTELI

_

Úgy látszik-, ennek valamilyen

összeköttetése

van!

ELSŐBEN

_ Na szevasztok

22

lányok,

elmegyek az orvosbálba

egy felsős stácot

fogni!

CSEMEGÉK PROFESSZORAINK NAGY ALAKÍTÁSAIBÓL
Kémia-előadás
Az állandóan emlegetett Emil Fischer ötleteit tolmácsoló Kovács professzor lendületes előadásán történt:
Egy alkalommal valami bűzös vegyület tulajdonságait akarván szemléltetni a
Szemklinika tantermének egyik sarkába rohant, és nagy vehemenciával kijelentette :
— ,,Ha most én idecsinálnék valamit, azt a túlsó sarokban is biztosan megéreznék!"
A szemléltetés nagyszerűen sikerült, egy évfolyam fogta a hasát nevettében,
csak a vegyület nevét felejtettük el. De ha egyszer mi is odacsinálunk, biztosan
eszünkbe fog jutni. Köszönjük Professzor Űr!

HELYEZKEDÉS

— Ennek mi baja van?
— Biztos a kémián akar bennmaradni

. . .
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Anatómia-előadás
Az anatómiai előadóteremben mindig telt ház volt. Különösen így volt ez a genitáliák ismertetése idején. Professzorunk sajátos humorral igyekezte szemléletessé tenni a vagina alakját:
«

— „Tisztelt hallgatóság! A hüvely átmetszető üres állapotában nyomtatott
nagy H-betű alakú. Ebből is látszik, hogy már a J ó Isten is magyar volt."
Élettan-előadás
Obál professzor úr előadásai mentesek voltak minden külsőségtől. Csendes monotóniában zajlottak. Egymás után következtek a különböző szervek élettanát
tolmácsoló előadások. így került sor a légző-szervrendszerre is. Mi az unalommal
és álmossággal küszködtünk, míg Professzor Úr rendíthetetlen nyugalommal ismertette velünk a légzési típusokat. Egyszer csak a csöndben professzorunk hirtelen hörögni kezdett. A hallgatóság egy szempillantás alatt felébredt, és dermedten figyelte az eseményeket. Professzorunk az asztalba kapaszkodva továbbra is
ijesztő hangok közepette légzett. Már-már egyesek segítségére kívántak sietni,
mire megdöbbenésünkre a hörgés abbamaradt, és az előzőekhez hasonlóan méla
nyugalommal közölte a felzaklatott hallgatósággal:
— „Látják kérem, ilyen valahogy a gaspolás, ez is egy formája a légzésnek, de
ez már a vég."
Az Élettan tantermél>en az asztal sarkára kecses csapot szereltek, mely rendkívül alkalmasnak bizonyult arra, hogy Obál professzor úr a legnehezebb problémák megoldását is „kimasszírozza belőle". De óh, szörnyű idők! Hála az integrációnak az előadás a minden földi jóval és technikával felszerelt Szemészeti
24

Klinikán zajlott. Professzorunk itt a mikrofont kezdte el gyöngéd határozottsággal nyomorgatni, mígnem az halk reccsenés után a kezében maradt, fjedten körülnézett, de hiába próbálta visszailleszteni, nem tapadt, így aztán álmos szemeinket
a vezetékén himbálódzó mikrofon kötötte le egy darabig. Később már az sem . . .
A Szemészeti Klinikán a táblák is sok-sok öröm forrását jelentették. Kovács
Endre adjunktus lendületes előadásait egyaránt nehezen viselték el a kémiailag
rosszul megalapozott tudásúak és a táblák. Egy különösen bonyolult levezetésnél
a tábla — elvégre ő sincsen fából! — elindult, hogy elmeneküljön. Mi neki drukkoltunk, de szigorlat előtt lévén nem követtük jHÍldáját.
Újból az anatómia
Sávay professzor úr fejlődéstani előadás-sorozatát hallgattuk, amelyből nem hiányoztak a magvas tanulságok sem. Egyet íme útravalóul közre is adunk :
— ,,A spermium a feje után megy és elveszti a farkát, míg az embernél ez pont
fordítva van."

KÉRDÉS

— HOIJI/ miért buknak erre a nőké

Sebészet-előadás
A bölcsesség tanítóink előjoga, és mi szívesen meghallgatjuk a nagy igazságokat.
Erre példa Petri professzor úr elvitathatatlanul nagy tapasztalatából adódó megfigyelése, melyet a következőképp adott közre:
— „Tudják, tisztelt hallgatók, a legveszélyesebb üzem nem más, mint maga az
ágy, mivel abban halnak meg a legtöbben."
25

Kórélettan-előadás
Telegdy professzor úr sem maradt le a szemléltetés terén. Illetőleg, itt nem is a
szemléltetés, hanem a figyelem felkeltésén volt a hangsúly, hogy a hanyatló társaságot kicsit felrázza. Ezt a következő történettel érte el.
,,Egy özvegy férfitől újdonsült kedvese megkérdezte:
— Mond csak. tulajdonkép}>en hány feleséged volt ?
— Három — volt a válasz.
— Tényleg! — csodálkozott az asszonyka. — No és mi történt velük ?
— Meghaltak!
— Borzasztó, hogy történhetett ? Miben halt meg az első ?
— Gombamérgezésben.
— Szegényke. No és a második ?
— ő is gombamérgezésben.
— J a j , de furcsa! Na de a harmadikkal mi történt ?
— Koponyatörést szenvedett, mert nem akarta megenni a gombát.

Első röntgen-előadáson történt.
Bejött egy szemüveges előadó, és anélkül, hogy egy szót szólt volna, odament
a táblához. Felírta a bal szélére: Radiológia, a jobb szélére: Fráter és egy nyilat
rajzolt. Odaállt a nyíl alá, és ezzel túlesett a bemutatkozáson.
Negyed év végén, vizsgán szintén ő az egyik főszereplő. Vele szemben izzad valaki, és láthatóan, illetve hallhatóan vannak bizonytalanságai a vastagbél radiológiai vizsgálatait illetően. Mond valamit, elbizonytalanodik, aztán visszavonja.
— Szóval törölve — szól közbe a Fráter.
A vizsgázó zavartan mosolyog, aztán folytatja az előbbi taktika alkalmazásával. Mondja, hogy ,,az anust is", aztán elbizonytalanodik, és visszavonja.
Fráter erre már csak annyit mond: „Tehát az anus is törölve."
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Kórbonctan-előadás

A kórbonctan-előadások, főként amelyeket Ormos professzor úr t a r t o t t a hallgatókat igen nagy energia befektetésére késztette. Természetes, hogyha a professzor
végkimerülésig beszél, akkor a hallgatónak végkimerülésig kell jegyzetelnie.
Azért néha ezeken az előadásokon is volt lazítás. Ilyen volt például a specifikus
gyulladásról szóló is. Részlet:
— ,,A macskakarmolási láz is egyike a sj>ecifikus gyulladásoknak. Már a nevében is benne van, hogy macskától lehet kapni. A lymphogranuloma inguinale vagy
negyedik nemi betegség ugyancsak specifikus gyulladás, és azt mondhatjuk, hogy
ezt is „cicától" lehet kapni, csak ezt másmilyentől."
27

A közegészségtanhoz vérfagyasztó élményünk is kapcsolódik. A Szeged vízellátásáról szóló előadást Szilléri főmérnök tartotta, aki bizalmasan árulta el sokszemközt is a szegedi víz szabványon és kritikán aluli voltának okait, majd
lelkesen p a t t a n t a szék tetejére, hogy megmutassa, körülbelül hol lenne térképvázlatán Makó. Szavait hirtelen baljóslatú sziszegés szakította félbe: Ömlik a
gáz! — protestálták az első sorokban ülők. Technokrata előadónk nem jött zavarba, előkapta, felkattintotta és a fali gázcsaphoz t a r t o t t öngyújtóját, majd a
pad alá bukott hallgatósággal megnyugtatóan közölte: Nem ömlik!

A technika ördöge máskor is közbeszólt: Közegészségtan előadáson Berencsi
professzor úr magyarázatára a táblát álcázó vetítővászon igyekezett a feledés
leplét borítani. A párharc váltakozó sikerrel folyt, végül a matrózhurok segítette
ki sokoldalú professzorunkat a vészes helyzetből, egyben bizonyítva, hogy a
higiénikusnak rokonszakmákban is járatosnak kell lennie.

Az évfolyam kitüntetésadományozás alkalmából virággal tisztelgett az előadáson Földes Vilmos professzor úrnak. Az ünnepelt meglepetten hallotta az üdvözlő
szavakat, majd közölte, hogy nem őt, hanem hasonló területen dolgozó névrokonát érte a megtiszteltetés, de azért — bizonyos elhappolt randevúk késői törlesztéseként — átvette a csokrot.

,,. . . libanyak

helyett csiklón szúrta

magát!"
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KARRIER

- Hallottad, hogi/ az andrológián
- Gyakornok lesz?
• Nem, védöétel!

ÖTÖDÉV
• Ha ez így megy tovább,

belezápulokf

kap

státust?

SZERVEZNI TUDNI KELL,
avagy asszociációk a szervezéstan gyakorlatokra .

— Várjon egy percet doktor úr, és a szaki eléri a 67 %-os munkaképesség

Hogy milyen ravasz táppénzcsalók

csökkenést!

vannak!
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FELEDHETETLEN KATALÓGUSOK

1. Történt egy napon, hogy mi, másodévesek hosszú unatkozásra elszántan ültünk be az élettan-előadásra. Nem sokkal 8 óra után néhány perccel szokatlan
dologra eszméltünk fel. Obál professzor úr helyett ugyanis számunkra teljesen
ismeretlen hölgy jelent meg a pulpitus mögött. A jelenség — koráll-piros hajjal —
élénkítő volt, no és mi is hozzászoktunk már a koordinált oktatáshoz, ezért nem
is problémáztunk rajta mindaddig, míg az erélyes hölgy bemutatkozás nélkül
el nem kezdett katalógust tartani. Miután azonban kb. 20 felsorolt hallgató közül
egy sem volt jelen, nemcsak bennünk ébredt gyanú az ismeretlen nevek hallatán,
hogy itt valami nem stimmel, hanem benne is. Végül is némi huzavona után
sikerült tisztázni, hogy az általa olvasott névsor a felettünk járó évfolyamra vonatkozik, és hogy a problémát az okozta, hogy Béládi professzor asszony a mikrobiológia professzora egy sarokkal előbb fordult be, így tévedt az élettan helyett
hozzánk a Szemklinikára. Ezután nagy derültség közepette összeszedte szakszerű
oktatásának kellékeit, és átballagott oda, ahol már várták.
2. Történt egyszer, hogy közeledett a vizsgaidőszak; egész pontosan, három
na]i választott el bennünket a nagy eseménytől. A becsület, meg mindenkinek a
jól megfontolt érdeke határozta meg, hogy milyen előadást tisztel meg testi jelenlétével, lélekben, meg a pad alatt már leginkább a kórbonctant magolta.
S eljött az a csütörtök, amikor a pszichiátria-előadáson Szilárd professzor úrral
együtt mindössze kilencen jelentek meg. A létszám akkor kerekedett ki, amikor
Földes dékán úr is ellátogatott megtekinteni a különleges eseményt.
Ilyen a mi formánk; amikor a fél évfolyam ott volt, katalógusnak színét sem
láttuk, bezzeg azért a pár, véletlenül betévedt kedvéért rögtön tollat ragadtak.
Azért az ilyen mértékű papír-takarékosságot túlzásnak t a r t j u k .
3. Zalányi professzor úr első előadáson ismerkedett az évfolyammal. Közben
lélek az ajtón se be, se ki. Egymás után álltunk fel, s illedelmesen elmondtuk honnan jöttünk, hol születtünk, s a professzor úr szabad asszociációi révén átismételtük Kosztolányi költészetét, a Bácska földrajzát, a művészettörténetet, hogy
csak a lényegesebbeket említsük. S felhangzott a név: Balázs Lajos — Békéscsaba
— susogta egy hang az utolsó sorokból.
— Micsoda szemtelenség ez, miért nem állsz fel fiam, ha szólítanak ?!
— De hiszen én állok professzor úr! — hangzott kissé sértődötten a válasz a
kitörő röhögésben.
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4. „Piros kolleganő, Fekete kolleganő, Ninó-ó-ó!" Fél éven át ez a szignál
jelezte a közegészségtan-előadások kezdetét személyesen Berencsi professzor úr
szájából.

5. A sebészet szolid katalógusait szerettük. A kiválasztott két csoportnak
— mégha teljes létszámban hiányzott is — mindig akadt megbízott vagy önkéntes helyettese. Gyakorlatilag alig fordult elő, hogy pont abból a bizonyos két csoportból abszenciát kapott volna valaki. Kényszerűség azonban lehetőséget bont.
Történetesen Imre professzor úr t a r t o t t a az előadást, s történetesen pont a hármas
csoport volt a szerencsés kiválasztott. A csoporttagok vagy legalábbis a helyettesek mind igent kiáltottak, amíg fel nem hangzott a következő név: Imre Mihály.
A válasz dermedt csend. A Professzor Űr körülnézett, s a Misivel szembeni minden nagylelkűségünk belénk fagyott. A névsor folytatódott, s Imre professzor úr
levonhatta a konklúziót, csak a saját fia nem látogatja a sebészet-előadásokat.
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ÜLÖK AZ ELŐADÁSON
(helyzetkép)

Későn érkeztem. Csak hátul van hely. Sebaj, úgyis ott szoktam ülni. Felborítok
két széket és három emberkét, majd lehajtom az egyik ülőkét. Rákuporodok. Mint
az illemhelyen. Szemezek. Az előadóval. Mintha dühös lenne. Mert késtem?!
Na, majd megnyugszik! Azért elkapok két szót: Nota bene . . . Gyorsan el is
engedem — nem éneklek. Hoppá, elkezdett viszketni a . . . Megvakarom közben
leesik a plajbászom. Lehajlok. Előttem két női fenék. Melyiket az ötezerből ?
Előveszek egy újságot. Esti Hírlap. Mégsincs este. Cím : A magyar—kubai űrpáros
a délelőttöt napozással töltötte. Na persze. Nincs benne semmi meglepő. De miért
nem holdaznak inkább? Attól le sem égnének! A meglepő csak az, hogy én itt
ülök. Muszáj. Elhárító vagyok. Katalógus-elhárító. Professzori körökben elharapózott ötödévre a katalógus-mánia. Ettől a mániától a medicus depressziós
lesz. Mellettem country-zenész évfolyamtársam új, alig 89,5 húros bendzsóját
hangolja. Ketten t a r t j á k a behemót hangszert. Pórázon. A gazdi előtte ül. ,,A"
énekli tisztán, felhangokkal együtt. A l>endzsó infantilis csecsemő szintjén állhat.
Nem felel. Country-papi esze vág, mint a borotva. A hangszer két darabban
hull a földre.
l ' j r a figyelni kéne az előadásra. Nem értem. Ez így megy első óta. Odébb két
évfolyamtársnőm suttog. Odafigyelek. Találós kérdéseket tesznek fel: Hogy
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mondanád röviden azt, hogy óvodás úr? — Ovidon! — így a szende leányzó.
Nem birom tovább kinézek az ablakon. Lenn pénzsóvár sintérek sorjáznak a befogott ebekkel. A kutyák farkcsóválva ugatnak. Az előadó beleerősít. A kutyák
is. Csatlakoznak az oxigénpalackok. Nagyzenekar. A koncert alatt egy kislány
randevúra hív. Elfogadom.-Nekem mikor jó? Csütörtök, mondom. Csütörtököt
mondtál ? Sajnos!
Nyolc óra ötven. Mellettem még mindig folyik a kártyacsata. A lányok nagymamákat meghazudtoló szorgalommal kötnek. Mikor lesz már vége? Körlevél:
Az előadó befejezi, vagy az évfolyam lefejezi! Mindenki aláírja. Az előadó is.
Szünet! Végre! Sokan összeszedik maradványaikat a székről és elhúznak. A többiek versenyeznek a folyosón: Ki a legfüstösebb ? Higiénés érzésem tiltakozik. Hazamegyek! Késő! Kilenc óra. Kezdődik minden élőről.

ÜGYELET

— Ezt szedje be, aztán három nap múlva jöjjön

2*

vissza!
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A NAGY TALÁLKOZÁS

Reggel fél hét.
R á vártam. Öltönyben, enyhe borostával az arcomon álltam az utca sarkán.
A könyv nyomta a hónom alját. De reménykedtem. Fél hét múlt tíz perccel.
Roppant izgatott voltam. Még mindig nem jött el. Miért ? Eszembe jutottak
közös emlékeink. Az a sok közös emlék, amelynek nyomait ma is őrzöm. A zsebembe tapogató kezem is megleli, és a hónom alatt is itt van. Fél hét múlt húsz
perccel. Hányszor is vártam már R á ! Sose szokott ilyet csinálni, legfeljebb öt
jjercet ha késik! És most ? A hangját akartam magamban felidézni, de nem sikerült pedig nagyon-nagyon akartam. A hangjára, a szavaira lett volna most szükségem.
Mióta vártam már erre a mostani találkozóra! Lassan egy hete lesz, hogy nem
alszom már miatta. Nekem ő volt az első. A legelső az életemben!
Azóta sem éreztem még ilyet, és azelőtt sem. Szorított a szívem, levegő után
kellett kapkodnom és a hasam is csikart. Miatta! Mert nem jött el. Eszembe villantak azok a feljegyzések, amiket kapcsolatunkról írtam. Eszeml>e jutottak azok
az órák, amelyeket együt töltöttünk. Azok az éjszakák, amikor Rá gondoltam.
Az első félévben még csak ábrándoztam, de a második félévijén már keze munkája is segített. Lestem a szavait, a tekintetét, nem tudtam levenni a szemem a szájáról. Mindent, de mindent meg akartam tanulni tőle. És ő tanított is. Engem!
Nem t u d t a m még akkor, hogy mi ez az érzés!
Hét óra kettő perc.
Nem várok tovább! Talán valaki más van nála. Elmegyek Hozzá, s futottam.
R o h a n t a m egészen az orvosi kémiáig. A lihegésem csak lassan csillapodott. A j t a j a
tárva-nyitva, és Ő, ő sehol! F u t o t t a m vissza a sarokra. Talán még visszaérek.
Félúton az I. Belklinika portása szaladt elém és pihegve szólt: „Megjött! Magát
v á r j a ! " Az előbbi rohanásom semmi sem volt ehhez kéjjest. Kettesével szedtem
a lépcsőket. Rám vár! Ő! Hogyan fogom ezt megmagyarázni? Nem fogja elhinni, hogy mennyit vártam rá, hogy szerte-szét kerestem már.
Már többen ültek benn, meghallgatni vallomásomat. Nem beszéltem sokáig.
Nem beszélhettem. Kirúgott. Vége mindennek! ő , a legelső. Életem értelmét vesztette.
Megbuktam kémiából. A Professzor Űr kirúgott!
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NEM T U D H A T O M .
Nem tudhatom, másnak e tájék mit jelent,
Nekem örök emlék itt e szikével kiszabott
négyszög, ismeretlen képletek világa.
Belőle szálltam el, mint farba durrantott madárka,
S éreztem, hogy a szégyentől süllyedek el.
Itt van a prof. S ha néha lábához térdepel
egy-egy diák, nevét is, imáját is tudom,
tutlom, hogy merre szállnak el majd rövid úton,
s tudom, hogy mit jelent majd egy nyárvégi délelőtt
ha gyöngyöző homlokkal állnak a boncterem előtt.
Ki tanult egész nyáron, annak térkép e táj,
s nem dadog, ha kérdik, az os temporalénál.
Annak mit rejt e tájék? ideget, izmot, vénát.
De aki nem, annak csak mócsingot, semmi mást,
Hiába csipkedi, húzgálja csipesszel,
Sehogysem boldogul a latin nevekkel.
Ránéz a profra, hogy talán majd bólogat,
De ő csak áll és egy füzetbe írogat.
Mögötte minrlenki segítene nekem
Szemmel, kézzel, szájjal kacsint, int és üzen.
Piros vagyok, mint egy szégyenlős kisgyerek,
A tájékra nézek, hol néhány légy hempereg.
Felzizzennek aztán és repülnek tova,
S érzem a nyál számban mindinkább áfonya,
S a vizsgára menve egy kocsma szegletén
hogy jól feleljek aznap, kis rumot ittam én.
S most úgy érzem e rum majd újra látható,
ha még sokáig gyötör e derék oktató.
Hisz bűnösök vagyunk mi, mint minden diák,
Néha elkerüljük reggel az iskolát.
De jönnek aztán a keményebb percek,
Értéke van ekkor minden apró percnek.
Világít sokáig az asztali lámpa
Kört rajzol fényből az asztal lapjára.
Eljön aztán a nap, s a vizsgán felelnek,
Borítsa a múltat nagy sötét lebernyeg.

SZAKMAI GYAKORLAT

Ma megérkeztünk a kórházija. A főorvos fogadott minket és megkérdezte, hogy
mihez ért a társaság. Én mondtam, hogy semmihez, Tódor mondta, hogy ő remekül tud citerázni. Erre beosztott minket a sebészeti osztályra.
Ma elindultunk a műtő felé, amikor jött a főnővér és azt mondta, hogy nem
vagyunk sterilek. H á t ez így igaz! J u t k a a múlt hónapban arénázott is miatta.
Ahelyett, hogy szedne valamit!
Mai^agy nap volt! Megjött az egyetemről a tematika. Ezen derültünk egész nap.
Ágyazni csak nővéri felügyelet mellett lehet. Bár ami az Erzsit illeti, azzal szívesen járok. Járnék. Még ágyazni is! De ez a tematika! Hogy aszongya: Steril fecskendőbe desztillált víz felszívása. Aztán kispriccelése. De csak desztillált vízzel!
Ma végre orvosi feladatot is kaptam. A kórlapokra kellett ráírni egy számot.
Hogy mit jelent a szám, azt nem tudom. Kódszám. A sárgákra azt kell írni, hogy
2183-c, a világoszöldekre meg azt, hogy 3147. Tódor szerint — érdekes, ő is az
Erzsit akarja fűzni! — azért, hogy a színvakok is meg t u d j á k különböztetni.
Ma azt mondta a főnővér, hogy menjek szennyest válogatni. Mondtam, hogy
nincs a tematikában. Erre azt mondta, hogy a vénázás sincs a tematikában.
Mit csináljak? Az öcsém már nem engedi, hogy r a j t a gyakoroljam.
Holnap vége a gyakorlatnak. A főnővér szabadságra ment, tegnap strandon
voltam az Erzsivel. Jövőre is ide jövök! Visszanyerem a műtősöktől a pénzemet.
Állatira tudnak kártyázni. Hiába — gyakorlat teszi a mestert !

— Kár strupálni
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magunkat,

úgyis csak a pingponglabda

lát

valamit!

HAJTÁS

Színhely a paprikaföld.
Szereplők: Az évfolyam, az irányítók és a vendégek.
Főszereplő: A paprika.

Az évfolyam dolgozik. Hétvezér tsz-ben hétrét görnyedve. Gyöngyözik a homloka. Harmatos. Az ifjúságunk. Mindenki elégedett, de nem m u t a t j a senki. Szomjasak vagyunk. Teát ígértek. Még a hét elején. Rummal. Azóta sem főtt meg.
Zsákosunk viszi a paprikát. Kidől, a paprikával együtt. Összeszedjük és feldobjuk a kocsira. Lemászik. Felállítjuk. A haditervet. Termelési tanácskozást
tartunk. Kiosztjuk a pirospaprika, aranypaprika és nincs paprika rendet. Ez
utóbbi a legnépszerűbb. Újból munkába állunk. Évfolyamtársnősóhajt: „Volt
már jobb is a lábam között!" Telitalálat.
Vendég érkezik a földre. Dékán Úr. Ballonkabát, széles karimájú kalap. Mint
egy magánnyomozó. Mosolyog. Mint a gyanúsítottakra. Végigfut a hátunkon
a hideg. Feltámadt a szél. Üdvözlés. Keresztkérdés: Mi a brigád neve ? — Élmunkás brigád! A ballon továbbmegy, máshol is érdeklődik. Még h á t r á b b ! Mi
a brigád neve ? — Élmunkás brigád! Élmunkás itt-élmunkás ott, élmunkás
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mindenütt. Leghátul alszanak. Dékán Úr felébreszti őket. Mi a brigád neve?
Hallgatás. Mint akik álmukból ébrednek. Megtagadják a választ, félnek, hogy
gyanúba keverednek. Mi t u d j u k : ő k a Földes Vilmos szocialista brigád.
Dékán Úr körbetekint. Nemes gesztust tesz: Megígéri a t e á t ! Jubilálunk —
ő a tizedik. A munka észrevehetően gyorsul. Hat az ígéret? Mi t ö r t é n t ? Friss
munkaerő érkezett! Tényi professzorasszony segít. Mint mindig, most is. Köszönjük. Sajnos elmegy. Pedig többet teljesített, mint mi egész nap.

Egyik szemünk az órán. Várjuk az ebedet. Első nap jó volt. Innen lefelé tendált. Zord tsz-vezér közli, hogy mi nekik tiszta ráfizetés vagyunk. Belátjuk. Húsz
ember lődörög itt körülöttünk a tsz-ből. Egyik sem dolgozik. Miattunk teszik!
Mosolygós elnök csábítgat: Menjünk a háztájijába! Visszautasítjuk. Nem fogadhatunk el pénzt a munkánkért! Itt úgyse adnak. A munka nálunk becsület és
dicsőség dolga.

VIZSGAIDŐSZAK U T Á N
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KIRÁNDULÁS

Megérkeztünk Sopronba.
Az eső zuhogott, mintha dézsából öntenék. Még szerencse, hogy hoztam magammal sárcipőt. Majd elmegyek kalucsni.
Közülnéztem. A dézsa mellett nem is esik! Meg kellene nézni a várost. A nyakamba vettem a lábaimat, de a nyakam hamarosan zsibbadni kezdett, így aztán
kénytelen voltam ismét a magam lábán megállni. Talponállni. A kasszánál verekedés t á m a d t , és egy férfinek leesett az álla. Egy másikat szemköztvertek és
vérszemet kapott. Bemutatkozott: Ordas Farkas. Farkasszemet néztem. Az utcára kilépve a csikket nem mertem eldobni, az öreg utcaseprőt nem akartam
kizökkenteni ritmusából. A seprűre támaszkodva állt és olvasta E. Stresemann:
Die Wirkung von Bradykinin-Aerosol auf die Atmung des Menschen und des
Meerschweinchens und der Einfluss verschiedener Substanzen auf den experimentellen Bradykinin-Bronchospasmus című könyvét. Közben megérkeztem. A városszélre érve gyümölcsfákat pillantottam meg. Volt bőven celo a celofán. Csak kicsit
éretlen. Befőzéshez való. Sebaj, majd lelövöm azt a madarat csuzlival, amelyik
a farkán ül és melengeti a tojásait. De milyen madár ez? Megvan! A szeme, a
szája, a füle müle. Nem találtam el. A korgom már gyomrott. Hátha van valami
kaja a kofferemben. Kinyitom, itt van benne a jégeralsó, a felső, a király meg az
ász. De falnivaló nincs.
Kopogtatnak.
— Tessék 1
Körülnézek, sehol senki. A szemem kopogott az éhségtől. Lassan visszatértem
az állomásra. A pályaudvar csendbe burkolódzott. Én is bebújtam. Sehol senki.
Pedig most egy olyan ember kellene, aki meg t u d n á mondani, hogy mikor indul
a következő vonat. Egy öreg róka kéne.
A távolban egy masiniszta vezetett egy k u t y á t . Odamentem, éppen kötötte
az ebet egy karóhoz. Vatta volt a fülében, nagyothall.
J ó hangosan kérdeztem.
— Régóta vasutas kend ?
#
— Nem kérem, ez nem Taskent! Sopron.
Elfordult, de nem maradt sokáig csendben, hanem rákezdett az „Úticélom
nem Kuba, ezért megyek Bakuba" kezdetű dalra. Aki begyűjti, számíthat a
Csinom Pál és János díjra.
Táti-riti — t á - t á ! Értesíccsük a kádvás utazóközönséget, hogy a második . . .
Végig se hallgattam, t u d t a m , hogy ütött az indulás órája. K a k u k k !
Nem baj fiú, az élet nem fenékig tej-fel- a fejjel.
És elindultam . . .
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KIRÁNDULÁSUNK TÖRTÉNETE DIÓHÉJBAN

Talán onnan kellene kezdeni, hogy elindultunk, de inkább ott kezdeném, hogy
megérkeztünk. Első nagy élményünk a soproni pályaudvar fotocellás a j t a j a volt,
amelyet mindannyian kipróbáltunk kétszer-háromszor. Elképzelhető, hogy így
lényegesen tovább t a r t o t t a pályaudvarról való távozás, mint normális esetben.
Az éjszaka kellős közepén értünk a turista házhoz, ahol zárt a j t ó k a t találtunk.
Remák doktor remek futással bekerítette a gondnoknőt és megszerezte tőle a
kulcsot. Így már az első éjszaka sikerült álomra hajtanunk zakatolástól kótyagos
fejünket.
Másnap nagy élményben volt részünk. Megismerkedtünk Lajos bácsival meg
a szívinfarktusával, ő volt ugyanis az idegenvezetőnk. Mindenesetre azért becserkésztük a közel s távol levő arra érdemesnek vélt nevezetességeket. Elvitt
bennünket Lajos bácsi a Lővérekbe is, bemutatva a bárt, ahová, ha van pénzünk
be is mehetünk. Mi inkább megmaradtunk a Gyógygödör gyógycseppjeinél, nem

hanyagolva el a Cézárt az Arany Kakast és Deák nevezetű, kellően intelligens
borozó helyeket.
Egyik délután — ha fokozni lehet az élményeket, akkor ez már a csúcs volt —
egy erdész fiatalember nagy gyalogtúrát szervezett számunkra, hegyen-völgyön,
úttalan utakon keresztül. A kíváncsiság egy bizonyos növény iránt, amely pont
akkor nyílt, megbontotta egységesnek vélt csapatunkat, és így fele-fele arányban
szétváltunk. Pechünkre. Ugyanis a délután további része azzal telt el, hogy kerestük egymást. Végül is a határőrség ránk, mi pedig a helyes útra találtunk. Hogy
behozzuk hátrányunkat, sürgősen vacsorához készülődtünk. Nagy tábortűz mellett, romantikus környezetben és félhomályban sütöttük a sütnivalónkat. A kellemes idillnek az éjszaka vetett véget, ami bizonyos tekintetben hasznos is volt,
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mert áldásos esőcseppjei kiegészítő oltási műveletet h a j t o t t a k végre a fiúk kimerülőfélben levő locso'ói mellett. A hegyről lefelé menet láncláne-ot játszottunk a
koromsötétre való tekintettel és k u r j o n g a t t u k : nem félünk a farkastól, nem esz
meg csak megkóstol.
Civilizált környezetbe érve sem t u d t u k abbahagyni a danolászást, s így csapzott társaságunk enyhe feltűnést keltett a járókelők között. A t ú r a után lazításnak még ott volt a mindennapos disco, amelyet külön egyszemélyes zenebrigád,
Kompóth szervezett.
A kirándulás közepette meglátogattuk Fertő-Rákost, Fertődöt, Kőszeget és
Nagycenket is.
így volt, szép volt, aki nem hiszi, az miért nem jött el.
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HAGYOMÁNYAINK

Az úgy kezdődött, hogy másodévben is eljött a farsang, meg az orvosbál. Ösztöndíj még sehol. (Ötödévig nem szoktuk meg a februári ínséges farsangot.) Valamit
tenni kellett! S kipattant az isteni szikra; hogyan mulassunk pénz nélkül hajnalig hatalmasat. így rendeztük meg először az Évfolyamtársaink a pódium-ot,
ami befejezhetetlen discoba torkollt. Emberbaráti szeretetből megengedtünk,
hogy első alkalommal Bene Gábor „lovagoljon a lemezeken", ingyen és bérmentve.
K é t super discosunk, Pávics, meg Bajusz mindig támogatta az igyekvőket, s
büszkék vagyunk, hogy egyengethettük ú t j á t a hírnév felé.
Az évek ú j és ú j ötleteket hoztak, s akikben egy csöpp ambíció volt (no meg
gondoskodtunk róla, hogy az is akiben nem volt) porondra került.

f\

I <11
Feledhetetlen

csúcsteljesítmények:

Ávéd és Elek, a két egyetemi görkorcsolya-sztár páros műgörkorcsolya-kürje.
Pávics Laci kis balettruhájában, amint a csokoládétündér táncát tipegi spiccelve és piruettezve a Diótörőből. Máig is ettől r e n d e z i k a SZOTE-Klub fala,
nem t u d j a kiheverni a fékezhetetlen hahotát.
Borosa Gábor — az egyszemélyes erkélyjelenet hőse — akit Júliája egy lerágott
almacsutkával jutalmaz.
Folytathatnánk a sort.
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Az öt év összesített statisztikája: aki egyszer sem játszott, egyszer sem idétlenkedett, haláláig bánni fogja. Abban a bizonyos nagybetűsben ritkán adódnak
ilyen alkalmak.
*

Az alábbi néhány történet szolgáljon mementóként ill. tanulságként a leendő
gyógyszerészeinknek, akik néhányszor kisegítettek bennünket, medicusokat, szorult helyzetünkből.
Valamikor gyakorlati instrukcióként azt tanították gyógyszerészeinknek, hogy
ha egy férfi téved be a patikába és foga között elmormol valamit, amit nem lehet
megérteni, akkor nagy a valószínűsége annak, hogy az óvszerkérés göröngyös
ú t j á t választotta.
Nos, ennek jegyében egy férfi ,,beteg" a fentiekkel megegyezően járt el. A
tanácsokat megfogadó ifjú gyógyszerész hölgy mindjárt kettőt is adott a vélt
„szerből". Néhány perc múlva ismét betér a „beteg" és a fogai között mormogja:
— Kezét csókolom! Ez rossz vicc volt! Most húzták ki a fogamat, és a legközelebbi csapnál szerettem volna azt a néhány „fájdalomcsillapítót" bevenni,
amit ö n adott nekem!
H a már itt tartunk, egy lapon kell említeni a következő történettel. Egy férfi
lép be a patikába, és szemérmesen szól be az ablakon:
— Kérek egy gumit!
A kisasszony cumit értett, és ártatlanul megkérdezte:
— Szopásra vagy játékra parancsolja ?
Az önérzetében mélyen megsértett vevő először levegőt sem kapott. Majd felülkerekedett benne a férfiak önteltsége és ráripakodott az érdeklődő patikusra:
— Miért ? Mi köze van hozzá ?!
Néha még a bennfentes patikába járók is eltévednek a vény árazó, a kiadó,
a befizető stb. ablakok labirintusában. Ezért teljesen érthető, hogy egy vidékről
felruccanó úriember, akinek a Kígyó gyógyszertárban az egyik ablaknál azt
mondták, hogy a szomszédban (a szomszéd ablaknál) kapja meg az ó h a j t o t t
gyógyszert, minden további nélkül átment a szomszédos IBUSZ irodába.
Jóérzése később visszavezérelte és csodálkozva állt ismét a kígyózó sor végére.
A mosolygó gyógyszerész ablakához érve reklamált:
— Kezét csókolom, a szomszédban azt mondták, hogy érdemlőn nem tudnak
velem foglalkozni!
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Zárja a témát egy vicc, amely egyik gyakorlatvezetőnk szájából hangzott el.
A tv-nél bemondó-felvétel van. Az egyik jó megjelenésű férfinél a rendező felp a t t a n a székéből:
— Kiváló! Uram, szerződtetjük. Kellemes a hangja, biztos a fellépése, csak
egy b a j v a n ; bemondás közben folyton kacsintott.
— Ó, megfeledkeztem róla — válaszol a jelentkező, de ha beveszek egy Kalmopyrint, azonnal elmúlik. Ezzel benyúl a jobb zsebébe, kifordítja, ám egy tucat
óvszer borul az asztalra. Kifordítja a bal zsebét, abból is kihull vagy tíz gumi,
meg egy Kalmopyrin. Beveszi a pirulát, és azon nyomban elmúlik a szemrángatózása.
— I t t a szerződése — n y ú j t j a felé a rendező — csak árulja el nekem, miért
hord magánál ennyi óvszert ?
— Ez egy kényszerhelyzet — válaszol az újdonsült tv-bemondó. H a bemegyek
a patikába és kacsingatva kérek egy Kalmopyrint, becsomagolnak 10 gumit.

— Azért a latin számneveket

mégis meg kellett volna tanulnom

.. .
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ÖT ÉV A PETRI-CSÉSZÉBEN

4 Évkönyv '81

1. CSOPORT

Agathi Agathangellou
Agathi, aki ciprusi görög,
Megsértődik, ha azt mondják: török.
Magyar nyelven lassan perfekt „leni",
Ha azt mondja: ,,megyek kalács veni".

Báró Lívia Mária (de csak a Líviát használja)
Egyre jobban
Folyamatosan
— Na, mi baj
— Panaszkodj

röplabdázott,
pipázott.
van, mesélj szivi!
egy kicsit Livi!

Sordje Heinrich

Heni: szőke szendeség,
Fejét elcsavarták rég.
Szeretjük mi, mert ő jugó,
Csoportunknak bevásárló.
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Balázs Mária

Első sorban középen ülve,
Minden előadást végig tűrve.
Macskák barátja, patkányok réme,
Ö a csoport precízkéje.

Balogh Éva

Évikénk a csoport nyula,
Vizsgáin a helyzet ura.
Ha már egy tételt is tudott,
Keze biztos, belehúzott.

Balog Erika
Két centis a haja, ha épp megnöveszti,
A csoport dolgait ügyesen intézi.
Nyelve csípős, orra fitos,
A férjére mindig kimos,
(Kapsz még két sor prémiumot,
Ne mondasd, hogy kevés jutott.)

Szakállas állal, stúdiónk atyja,
Ne hidd el neki, ha a hülyét adja.
Tudjuk már régen, hogy van neki esze,
Csak nem mutatta még meg sohase.
Jobban esik neki, eláll füle tőle,
Társait ugratja nyakra-főre.

2*

Bajusz H u b a
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Bajnok Magdolna

Magdikánk is jól bánik az agykéssel.
Előadáson is volt, csak kevésszer,
Szemhéja mindig lila vagy zöld,
Úgy tűnik, mégis bejött a flört.

Avéd János

Durran a puska, szulatl a vad,
Jánosunk már roskatag.
Humora jó volt, nemes a lelke,
A reggel még sokszor a könyv mellett lelte.

Bartha Margit
Színes haja, kerek arca,
lAtszik rajta lelke harca.
Ábrándozik, kötöget;
Tanulni azt nem szeret.

Baricz Károly

Csídéül, gyerek, feleség.
Ugyan meddig birod még?
Csodálkozunk rajtad nagyon,
,,Txúajdonképp, hogy is vagyon?"
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Gebrail Saliba
Ritkán járt suliba.
Sziria szülötte,
Sok év van mögötte.

Gebrail Saliba

Bartolák Erzsébet

Vőlegényt vált,
ruhát cserél,
Vizsgát halaszt,
S mindig remél.

Árgyelán Zsuzsa

Nem volt ő a pletykának soha ellensége,
Barátnőinek száma se szeri, se vége.
Ki, kivel, mikor, mit?
Meséljek valamit?

Bari Eszter

Esztyu ki e rímeket szülte,
Bennünket színházba külde.
Nyelve csípett és szúrt,
Mi lett volna velünk nélküled

Esztyúúnk?!
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Mi nem akarunk rózsaszín ködöket festeni, mi nem akarjuk áltatni az embereket, mi bátran vállaljuk az igazságot és beismerjük, hogy nagyon jó csoport voltunk. Hiába minden ráhatás, mi megőriztük belső integritásunkat annak ellenére,
hogy csoportunkban mindig két ellentétes erő csapott össze és a pillanatnyi erőviszonyok döntötték el az események fordulását. E két erőt a humoristák és a
precízionisták képviselték.
Első évben döntő többségben a precízionisták táborába tartoztunk Lívia és
Marika vezetésével. Azonban már ekkor is körvonalazódott a jövő.
Páratlan párosaink pillanatképeit nem t u d t u k ide berakni, mert ezek voltak
a „Füstös képek". De íme: Marika és Éva fizika gyakorlaton az áramkör összeállításán fáradoztak. Ekkor még nehézséget okozott nekik, mit hova dugjanak.
Agathi az örök organizator azonban rögtön ott termett és 24 V helyett nagy
feszültséget ébresztett az áramkörben és a gyakorlatvezetőnkben. Mit is lehetett
erre mást mondani, mint „Hö, hö, hö, erre két egyest is lehet ám kapni!" (Zöllei
adj.)
Kémia gyakorlataink is jó hangulatban teltek. Vészes mennyiségben fogyott
a dest. víz, aminek ürügyén fiaink (Huba és János) nagy szorgalommal látogatták
a kis labort és benne Évikét. Nem hiába hát, hogy így eredményeink mindig pontosak lettek, noha színtévesztők is titráltak, és csak az utolsó gyakorlaton derült
ki, hogy hogyan kell használni a kétjelű pij>ettát.
Egyéb furcsaságok is kiderültek. Egyik anatómia gyakorlaton egy önként vállalkozónak fel kellett rajzolnia a nagy vérkört. Eszter nagy lelkesedéssel ragadta
meg a krétát, és két mozdulattal felrajzolt egy kártyaszívet. Ezt a „ h u m o r t "
másodév végéig sem t u d t a megbocsájtani neki Poberai adjunktusnő.
A szigorlatról is mesélhetnénk, mint azt Erika meg is tette a kollégiumban:
— Gyerekek, amikor kihúztam a penist, azt sem tudtam, hova tegyem! — (Azóta
már férjhez ment.)
Másodévben újabb tárgyakkal és gyakorlatvezetőkkel vívtunk csatát, melyet
végül is megnyertünk annak ellenére, hogy néhány páratlan sztorit produkáltunk.
Élettan gyakorlati vizsga. Erika aki fül-orr-gégésznek készül, a hallásvizsgálatot
húzta. Magabiztosan megragadja a hangvillát és mondja:
— A beteg fejére tesszük így ni, és megkérdezzük, hogy mit lát. — Such
adjunktus úr kéjesen ütötte be írógépével a kis I-t.
A szakmai tárgyak mellett a legnagyobb élményt az orosz órák jelentették.
Jánosról még Kati néni sem gondolta, hogy ő súgja a szavakat (igaz a szomszédja
szótárából), akkor sem, amikor a súgót keresve mellé ült. Hogy mire alapozta
ezt ? íme egy rövid idézet János hajdani dolgozatából: „Hepar
(ez a
mondat vége) Az ember bír 32 foggal
— . . . !"
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Tanulás közben, mellett, helyett buliztunk is. Kezdetben ürügy kellett hozzá
(nőnap, szülinap), később már spontán jöttek, főleg mikor étellel színesítettük
az összejövetelt. í m e egy kis kóstoló az étlapunkról:
Ciprusi gelée (a la Agathi)
8 1 formatervezett puding (a la Balázs)
100—1 db ízes palacsinta (a la Balog duo)
50 db „dugdosós" meleg szendvics (a la Bajnok-Bari)
coctail (a la Bari)
Ezen utóbbinak, melyen legtöbbeknek megakadhat a szeme, a receptjét is közöljük magistralis formában:
Rp/ Spiriti diluti
litra una (1000 ml)
Sirupi orangii
millilitris centum (100,00 ml)
Misce fiat solutio
Da ad vitrum fuscum
S: Több pohárral a végkimerülésig.
Egészségetekre!
Nem szabad azonban kihagyni a műsorfelelőst sem. János a viccekért, Huba a
zenéért felelt. Attól függően, hogy milyen kedve volt, hol jót, hol rosszat, hol
mégrosszabbat n y ú j t o t t .
A-CL1NICUM UNICUM volt számunkra.
Hol is kezdjük ? Talán a hétfő esti (6 óra) zsibbatag belgyakorlaton. Prof. nő
a beteg bal hypochondriumát tapintja és kérdi: — Ha itt tapintok rezisztenciát,
mire kell gondolni ? — Jönnek a válaszok: — Colon cc . . . Splenomegalia . . .
Nyes . . . János diadalittasan felkiált: — Parotis!
? ? ? — A profnő rögtön haza is engedett bennünket.
Részlet egy családi anamnesisből: „A gyerek valószínűleg Rh-incompatibilitas
miatt született."
Történet a ptx-ről. Hogyan lehet diagnosztizálni ? — hangzott a kérdés. Válaszok özöne:
Rtg, EKG, ballisztocardiographia, mellkaspunctio, spirometer,
computer tomographia . • •
Mire Magdi lezseren közbeszól: — Nem kellene előbb talán megkopogtatni?!
Csoportunk időközijén belső használatra Oktatói Vándordíjat alapított, amit
egyhangúan Tényi Mária professzornőnek szavaztunk meg. No nem azért, mert
az előzőekben elhangzott baklövéseinket elviselte, hanem mert ő adott számunkra
legtöbbet. Hiszen a hivatásszeretet, az emberkép, a lekiismeretes orvos p é l d a k é p
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az ő személyében került hozzánk legközelebb. Az elmélet mellett sok olyan gyakorlati fogásra is felhívta a figyelmünket, amit tankönyvből nem tanulhattunk
volna meg.
Nagyon sokat köszönhetünk Neki!
Krónikánkat ismét egy gyakorlaton folytatjuk. Endocrin osztályon történt
az eset. Marika belép a kórterembe.
— Gyere, öcsi, felvesszük az anamnesist!
— H á n y éves vagy ?
Mire a válasz: — 32 múltam.
Radiológia gyakorlatvezetőnk Fráter Lóránd docens volt. H á t ezekről a gyakorlatokról is mesélhetnénk! De talán itt mégse! Folytassuk inkább mással.
Ortopédia vizsga. Agathi hazautazik a nyáron, ezért a sikeres kórélettan
vizsga után még aznap elmegy ortopédiából is. Czipott t a n á r úr felteszi a kérdést: — Mi az a hallux valgus ? — Agathi mond ezt is, azt is, csak nem érti
meg a vizsgáztató. Mire Csók Edit felismerve a helyzetet így szól: — Majd én
lefordítom. — És elmondja Agathi helyett a tételt.
Lépjünk egy nagyot. Kórbonctan szigorlat. Helyszín a boncterem. Magdi az
aggyal bíbelődne, ha tudná, hogy mit is kezdjen vele, miközben Éva ki sem látszik a cor bovinum mögül. Magdinak egy bölcs mondás jut az eszébe: ,,Ha rövid
a kezed, toldd meg egy agykéssel!" És bökdösni kezdi Évát. ő mit sem sejtve
dolgozik tovább. Már vagy 2—3X megismétlődött a jelenet, mire leesik a tantusz. Magdi pedig most már boldogan szeleteli az agyat.
Gebrail sem volt rest a vizsgán. A nyaki szerveket kellett boncolnia. Hozzá is
látott és izolálni kezdte a fejet a törzstől. Csak a boncmester közbelépésének köszönheti, hogy sikerült, mármint a vizsga. Azóta a boncmesterek rémtörténetként
adják tovább ezt az esetet.
Kórbonctanról még csak annyit, hogy hiába minden figyelmeztetés, a vizsgán
minden megeshet. Agathi a teleket boncolta. Már majdnem végig felvágta, amikor döbbenten látja, hogy a bél milyen rövid. Az ugyanis már az anatómián járt
akkor.
H a maga a tudomány nem is, de a képzettársítás az ránk ragadt a kórbonctanosokról.
— Mire hasonlít ez a képlet ? — hangzott a kérdés.
— A kecskeszarvra. — mondja János. (Az Ammon-szarvról volt szó.)
Ideggyógyászat beszámoló. Gebrail ebéd közben t u d t a meg, hogy 2 h -kor lesz
a vizsga. Mivel meglej>eté8ként érte az eset, elhatározta, hogy elhalasztja. Erre
azonban mégsem került sor. Hogy miért nem ? Mert mielőtt megszólalt volna, a
professzor úr mindenkinek megajánlotta a hármast. így legalább volt, aki önként
elfogadta.
Az évek teltek, s mi egyre idősebbek és talán bölcsebbek is lettünk. Vizsgát
vizsga után tettünk, mert végül mégis precízionisták maradtunk. Ezt mi sem
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bizonyítja jobban, mint az, hogy létszámunk I—V. évig nemhogy csökkent
volna, hanem nőtt.
Előttünk azonban még az államvizsgák sora, ahol ismét bizonyítanunk kell.
Nem is beszélve az igazi számonkérésről, a nagybetűs ÉLET-ről. Csoportunk már
nemsokára szétszéled a szélrózsa minden irányába, hogy 5 év múlva ismét együtt
„humoralizáljunk", de addig is ez a kis montázs őrizze a diákévek közös szép
emlékeit.

TANMESE
Néhány homályos kép a régmúltból, amit nem az Alma mater falai között
szorongtunk végig.
A legszebb csoportkirándulásra csak négyen emlékezhetünk, bár lélekben ott
voltunk csoportostul mindnyájan.
Helyzetkép:
Téli idill a Bakonyban, (hóvastagság fél méter, hőmérséklet —10 °C)
Elhagyott erdészház, mellette lakatlan vadásztanya, körben beláthatatlan sűrű
erdő, farkasüvöltés, szarvasbőgés, orvvadászok és az erdő ősi szellemei.
Epizód I.:
Főszereplők lányok (Eszter és Éva), s a bennük éppen hatását kifejtő Alkohol.
A történet:
Késő délutáni séta az erdőben, másfél órányi járásra a háztól. Sűrűn hull a hó,
látótávolság max. 2 m, fejünkben kong az erdő csendje. Két órás ernyedt barangolás után feltűnik, hogy a hat fős csoport osztódott, s a befedetlen nyomok
alapján arra következtethettünk, hogy jó ideje már csak négyesben haladunk
egymás mellett.
Bonyodalom:
Mindenféle praktikus fény és hangjelzés, megrémült keresés, csalódott sikertelenség. Sűrű erdő lévén, víziónkban hallucinációnkban földühödött vaddisznók,
vicsorgó farkasok, alattomos erdei szellemek, üde leányokra éhes remeték és lesben áMó orvvadászok jelentek meg. Bár a legnagyobb veszélyt a leszálló éj és a
fagypont alatti hőmérséklet jelentette . . . Elkeseredésünkben hazaindultunk (Nagyon hiányozhattunk! — Eszter, Éva), s otthon az egyetlen f ű t ö t t szobában
(10 °C) alkoholosan elfojtottuk az elkeseredésünket, és a kályha tüzét. (Ez már
nem volt tudatos.)
Megoldás:
Természetesen a lányok előkerültek, s most jön a :
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Magyarázat:
Bennünket akarván megijeszteni, séta közben valóban ú j útra léptek. Kíváncsiságukat felcsigázta, hogy épp előttük termett, no nem egy tübdérszép erdei
manó, csak egy erdei magasles. Annak rendje módja szerint a foghíjas létrán
fölmásztak, s körülszemlélték az erdőt. S mikor ú j r a talajt értek, derült ki, hogy
Éva kesztyűje fönnmaradt a lesen. Szóváltás: ki, másszon újra föl, most a tériszony még a tulajdonelvesztés fájdalmainál is nagyobb úr.
Az idő telt múlt, az éjszaka egyre sötétebb lett, a nyomokat belepte a hó,
a fák mohás oldala hólepett, szélirány megállapíthatatlan.
Ami a két megijedt lánykát mégis jó útra térítette: a szívünk messziről sugárzó
aggodalma. Csakhogy ez a sugárzás plusz 3 km kerülőt sugárzott. S csak éjjel
l l h - k o r emelhettük aggódó karunkat vállukra.
Katharzis:
Aki másnak ijedelmet szán, nemcsak maga ijed meg, hanem akinek szánja,
az is!

*

— Gondolod, hogy még érdemes
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resuscitalni?

2. CSOPORT

Borszéki Katalin

Bocsey Anikó

#

A
Fülöp Katalin

Kiss Ildikó

Horváth István

Jounna Antoniou

Márkon Zsolt

Varga Gábor

Hogy is kezdjük el ? Mert hogy muszáj valahogy megírni. Ez már tradíció. Csoportunkra nem jellemző az írói hajlam, de ez még nem zárja ki az alkoholos lehetőséget. Rövid történetünk:
Az első két év — rég volt, szép volt, de már nem nagyon emlékszünk rá. Csupán csak a szigorlatok térnek vissza lidérces álmainkban. A nyáron egyesek pihentek, mások tanultak (a nagyravágyók) és voltak, akiknek tanulniuk kellett volna,
de pihentek, és szeptemberben búcsút vettek.
I I I . évben az egyik tantárgyunk a mikrobiológia volt, ahol J o a n n a nagy felfedezésre t e t t szert, miszerint a Diplococcus pneumoniae a pneumococcus betegséget okozza.
A kórélettanon többen is remekeltek: az első órákon a vese témakörével foglalkoztunk. Gyakorlaton Anikó hamarosan bebizonyította magas szintű tudását,
miszerint a hígítási próbát úgy végezzük, h o g y „éhgyomorra 1,5 1 vizeletet
itatunk a beteggel, és ezután megmérjük a vese fajsúlyát."
Ezt Anikónak fontos tudni, hiszen belgyógyász akar lenni. Mivel a cél szentesíti az eszközt, a további gyakorlatokon is nagy meglepetéssel szolgált. Pironkodva fel-felkacagott, ami a gyakorlatvezetőnek már kezdett gyanús lenni, s arra
a kérdésre, hogy min mosolyog, Becsey röviden csak annyit válaszolt: „Olyan
vicces ez a gyakorlat!"
A Márkos—Fülöp duó sem akart kimaradni a tündöklésből. Kati a férfi nemi élet
zavarait fejtegette, lassan, de biztosan eljutott az impotencia fogalmához — e k k o r
a gyak. vez. közbeszólt: „Folytasd Zsolt, ez talán hozzád közelebb áll."
A vizsga sem volt eseménytelen. Magdi felfedezett az EKG-n egy bigámiát.
íls attól semmi esetre sem akart tágítani.
A 1 jelgyógyászat oktatás hosszú ideig t a r t o t t . A betegek kikérdezésében nagy
gyakorlatra tettünk szert. Horváth mindig lényegre törően kérdezett: „Ki kell
menni éjszaka ?"
Beteg: „Nem, mert itt van és csak ráülök."
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Alapos fizikális vizsgálatra törekedtünk, és ebben K a t a megpróbált kitűnni.
Egyszer egy beteg bácsika fél óráig magyarázta neki, hogyan csontosodott össze a
térdizülete. Természetesen K a t á n a k az első kérése a fizikális vizsgálatnál az volt,
hogy hajlítsa be a térdét.
Csoportunk egyik legfáradékonyabb tagja Bunford volt. Így eshetett meg vele,
hogy egyszer a lefedett szoba-WC-re pihent le.
A gyakorlat végi referálások is hasznosak voltak. Ezen történtek meg a következők :
— Fülöp: ,,A beteg nevét nem kérdeztük, de 160 cm magas és 40 kg."
— Bognár: ,,A betegnek fiatal korában is rendellenessége volt, de aztán megkatheterezték és berokkantották."
— Laukó:
terhessége nem volt, 2 szülése igen."
Etika vizsgán Márkos érintetlen etika könyvet szorongatva jelent meg az
augusztusi vizsgán. A szabályos tételhúzás előtt a vizsgáztató megkérdezte:
„ J ó a négyes V
Zsolt: „Jó, mert a végén belezavarodok."
Negyedévben megváltozott a világmindönség. Főleg a második félévben lőttünk
mindannyian fehéres-vöröses-szederjes-sárgák. Ezeket a színeket nemcsak megtanultuk, hanem a szigorlaton magunk is demonstrálni t u d t u k .
Nagy tudásról t e t t ü n k tanúbizonyságot angolból is. Ezen a szigorlaton történt,
hogy Kiss Ildi a téma helyett az asztal alatt levő rágógumiba ragadt. A vizsga
után örömmel állapította meg, hogy a szoknyájáról tépkedett darabkák még friss
állapotban vannak. Erre azt javasolta K a t a : „Még nyugodtan rágjad egy kicsit."
Ennyi viizontagság után eljutottunk az ötödik évhez. E k k o r derült ki, hogy
milyen „sötét lelkek" vagyunk. S ezért „szégyelhetnénk m a g u n k a t " . Reméljük,
hogy mire végzünk sikerül az „anyaghiányt" pótolni.
*

Fürütskézett jobbra-balra,
„Csővel" jött a szivornyákra,
Tudott minden hírt és pletykát,
Férjhez menni akart ő már.

mm
Ha a Katán múlna,
A SZOTE is Kecskeméten

volna.

Oábor gyomra nem a legjobb
Nem bírja már a konyakot.
Ezért inkább gyűrűt húzott,
A konyakról meg lemondott.

Itt a láda, vitted már ma?
Elsősegélyt nyújtasz-e ma?
Most tanfolyam, majd egy gyűlés,
Csoda e, hogy mindig el kés.

Nyakigláb
Csupafül és
Málészáj.
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ó
V

Q

/

Cyprusi
Cyprusi
A görög
Mindig

lányunk Joanna,
fiú a párja.
táncot imádja,
a szirtakit járja.

/ w

Tiszteli a jogot a törvényt,
Ezért félre ő már nem lép.
De a tükröt még szereti,
S órán haját pödörgeti.

öt éve, hogy az élünkön 6 állt,
Ő osztotta minékünk a gubát,
Saját pénzén nyakra-főre kajált,
Sótartóba hívogatta csoportját.

Sok csoporttársamnak sérvet okoztam,
amikor ájultan karjaiba omlottam.
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Legyen névnap vagy születésnap,
Erika mindig nagy hűhót csap.

Pálinkák pálinkája te kisüsti,
Miért csak két napra ütsz ki?
Ha elfogy a szesz, az ész megáll,
És pálinkáért sikít a máj!

J

— L kg
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11. CSOPORT

w
4

Benedek Viktor

Dobozy Enikő

Endrődi Márta
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Csábi Márta

C J

V

Dávid Mónika

Dohanics Éva

Dönező Margit

Imre Mihály

Kovács Imre

Dégi Rózsa

Elek Péter

Soteroula
Christodoulou

9

á¥i
Zakupszky Endre

MEGESETT. . .
Anatómia gyakorlaton, első évben a regio popliteát boncolgatva a képleteket
fedő vastag zsírszövetben Endre (a csoport vadhús szállítója, a nagy vadász)
2 sörétre a k a d t . Szeme megcsillant: — Értem már, hogy miért van itt ilyen kevés
hulla! Rosszul céloznak!
Kirándultunk Királyházára. Megbeszéltük előtte az összes tudnivalót, mindenki mindent értett. Miska kivételével az expressnél ott volt a banda. A vonat
csonka csoporttal indult el. Pestről telefonáltunk Miskának, de már nem volt otthon. Mentünk tovább. Diósjenőtől 14 km-t gyalogoltunk a turistaházig. Este
ettünk, ittunk, jól mulattunk. Éjszaka Endre és Péter kiment pisilni. A vaksötétben szükség volt a zseblámpára, nehogy elhasaljanak. A pisilés közepén ütemes
kavicsropogásra figyeltek fel, s a fénykévében Misu t ű n t fel és szorgalmasan masírozott a ház felé.
Mi t ö r t é n t : Felébredt 10 perccel az indulás előtt, a pizsamára ruhát kapva rohant a vonathoz. Még látta az utolsó kocsit a kanyarban. Telefonált Enikőékhez,
hogy hová is ment a csoport kirándulni? Stoppolt Pestig, vonatozott Szobig,
ahol a határőrök felvilágosították, hogy csak Vácig kellett volna utaznia. Irány
vissza Vác. Éppen elérte az utolsó Diósjenőre induló vonatot. A faluban ugyan
megpróbálták elrémiszteni az éjszakai túrától, mégis hősiesen nekivágott, és
rövid idő alatt felfalta a 14 km-nyi távolságot.
Erről a kellemes kis kiruccanásról hazajövet Kecskeméten Endre hangját halljuk a peronról. Kinéztünk, mit akar.
— Gyerekek, otthon vigyázzatok a szennyessel, lapostetűt találtam a gatyámban!
Közöltük a hírt a kupéban ülő csoporttársakkal is. Ült bent egy idegen úriemb e r is, a k i
a k k o r
sem jött ki a sarokból, ahová behúzta magát, mikor közöltük,
hogy nem biztos, hogy az ágyneműből származik a tetű, ugyanis Endre egy nappal hamarabb hazajött, ki t u d j a , nem máshol szerezte-e be állatkáját ?
6*
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Benedek Viktor; K é t gyermekes komolytalan családapa. A gyakorlatok
végén mindig kitűnik, hogy nem olyan
helyen kezdte tanulmányait, ahol tanítanák : ,,the time is money", hanem azt,
hogy „Tanulni, tanulni, tanulni."

Csábi Márta: Ki hitte volna, hogy ő
lesz a csoport első asszonya, és mennyit
veszít ezzel a magyar ornitológia!

Dávid Mónika: Ritkán szól, de az
olyan, mint az éles töltény, magja van
és célbatalál. Gondosan palástolt érzelmein kívül egy nem t ű r kendőzést: a
tejszínophilia.

Dégi Rózsa: ő lett a csoport második
anyukája, csak kár hogy akkor, amikor
már alig jutott ideje ránk. Pedig még
azt is, aki most az idejét leköti, őt is
lelkes kis csoportunknak köszönheti.
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Dobozy Enikő: A csoport elő t a p i n t a t a
és állandó fogyókúrázója. A szerkesztés
ideje alatt újabb ,,sikeres"( ?) kúrába
kezdett.

Dohanics Éva: Évekig volt csoportunk
Édesmamája, míg el nem dobott bennünket holmi kari kultúrosságért. Mindent tud, csak egyet nem: beismerni,
hogy nincs igaza!

Döncző Margit: Megmaradt az öt éven
keresztül
titokzatos
ismeretlennek.
Nagy jó indulatunkban sem foghatjuk
Reá, hogy ácskapocs volt a csoportszellem erősítésében.

Elek Péter: A kirándulásokon mindig ö
tájolt, így aztán segítőkész emberek
útbaigazításával mindig hazaértünk.
H a valaki akar, sokat tanulhat Tőle,
de vigyázzon, közben sose legyen (a
békesség kedvéért) saját kívánsága!
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Endrődi Márta: Psychéje rokon azzal a
dél-amerikai
őshonos
növénnyel,
' amelynek neve ,,mi"-vel kezdődik,
,,za"-val végződik és ,,mo" a közepe.
Fedőneve: Tusi.

Imre Mihály: H a lehetne, pontosságához igazítanánk halálunk óráját, mert
ha minden jól menne, így valószínű,
hogy megérnénk az örökkévalóságot,
de ha azt nem is. Matuzsálem akkor is
taknyos kölök lenne hozzánk képest.

Kovács Imre: Biztosíthatjuk az Olvasót, hogy 0 nem az iráni elnök ; mikor
csoportunk tagja lett, kivizsgáltuk az
ügyet. Nem tud sahhozni, és neve perzsa fordításban is csak Bandi Szadr.

Soteroula Christodoulou: Mikor megismertük, csendes volt és kicsiny, mindenki drukkolt Neki, hogy gyarapodjék. Gyarapodott. A nyelvtudása és
azóta csak kicsiny.
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Zakupszky Endre: Szenvedélyei a vadak és a nők. Rossz nyelvek (női nyelvek) szerint az első csoporthoz jobban
ért, persze akadnak vad nők is!

Az E K G elváltozásokat tanultuk kórélettan gyakorlaton. Mátyás, a gyakvezérünk a vizuális rögzítés előnyeit ecsetelte. Milyen könnyű megjegyezni, hogy néz
ki az infarctus képe: olyan mint a kölni dóm. ő k például kórbonctan vizsgára úgy
ismerték már a legtöbb metszetet kézből. A prostata hypertrophia metszete volt
például a Badacsony. Endre eddig lehet, hogy aludt, csak erre kapta fel a fejét:
— A prostata hypertrophiát tényleg ki lehet mutatni EKG-val ?
Gyulán voltunk gyakorlaton. Már nagyszámú búcsúpoharat ürítettünk a Halászcsárdában, amikor Évának komoly és ékesszavú udvarlója akadt a kocsma
törzsközönségéből. Komoly volt: majd két méteres és kovács; ékesszavú: kívülről f ú j t a a szerelmi levelező összes megszólítási formuláját. Éva meglátta a flört
hasznos oldalát: rávette az udvarlót, hogy hozzon bennünket vissza Szegédre. A
lovag rá is állt a szeretet és a sör hevületéljen. De ú j a b b bizonyíték arra, hogy a
szerelem változékony, kényes, könnyen kibomló, de könnyen is hervadó virág:
másnap csak két órás várakozás után indulhattunk stoppolni.
Mónika (rövid o-val) 15 éves vágya teljesült, Péter kifúrta a fülét. Egész sírna
ügy volt. A fülbevaló, a tű, a radír meg egy kis lábas égett oda a gondos sterilizálás
következtében. Hála az előzetes konyakos praemedicationak, Moni egész jól viselte ezt a kis előjátékot és a műtétet is. Amikor Endre értesült a dologról, megszokott pajzán modorában megjegyezte: vajon Mónika mennyire örülne annak,
ha az ojjeratőr máshol lyukasztotta volna ki. Mónika váratlan parázs rijjoszttal
válaszolt: — Nem tudom, akkor Elek Péter mit égetett volna oda ?!

71

CSO1 ' O R T S T R U K T Ú R A

— Majd adok in neked kilógni a csoportból!

14.CSOPORT

Coocofitis

Dorogi Julianna

Erdélyi Márta

Erdélyi Zsuzsanna

Agameinnon

Erdődi Zoltán

Faragó Csilla

Fodor Julianna

Gabnai Judit
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Fordinándy Zsolt

Hartai Tamás

Fodor Esztor

Kollár Erzsébet

_

I

á
Szabó Károly

Nagy Valéria

Takács István

G R U P P Á QUATTUOR
Rp/ Puellarum bonarum
Personus originales N° IX (novem)
Filiorum durorum
Personas originales N° VII (septem)
Massae ,.csiriz"
quantum satis ut fiant lege artis homogenisatum
Retur sub signo: 4. csoport
Signetur: Érezzék jól egymást (is) legalább 6 évig!
Valószínűleg gyógyszerészképzésünk elégtelensége az oka annak, hogy egyetlen
patikában sem t u d t á k előállítani nekünk ezt az egyébként tökéletes receptet.
Így aztán magunk láttunk neki, hógy önerőből létrehozzuk.
Hogyan is kezdődött ? Adva volt egy testes csoportvezető (N° I.) már a Gólyat á b o r b a n : Joci! Különféle agyafúrt módszereket ötlött ki, hogy összetereljen
bennünket, de a tábor végéig hősiesen ellenálltunk. Egyetlen alkalommal gyűltünk csak össze (majdnem szavazóképes számmal), amikor is — a védőitaltól
igen lelkesen h a j t v a — Joci minden ellenkezése ellenére leborotváltukJrasáról
férfias szőrzetét.
Azonban szeptemberben már nem volt mese: az első anatómia előadásról kilépve monumentális 4-es feliratú táblát t a r t o t t a magasba még monumentálisabb
cso]>ortvezérünk. Sandán méregettük a többi tizenötöt, s vegyes érzelmeket kelt e t t bennünk a tény, miszerint hat évre összezárt minket a bürokratizmus.
Ezek után a közösségteremtés közismert módját — az alkoholos befolyásoltság
áJlapotát — tartottuk az egyetlen lehetséges kivezető útnak. (Kár, hogy a KISZ
vezetőképzők tantervében ezt az elvet még nem hagyták jóvá.) Az összhang tökéletes volt közöttünk, s februárra már a tökély h a t á r á t súrolta gyors kijózanodási
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módszerünk. Ezt nagyszerűen reprezentálta a szakirodalomban „glukózos b u l i ként emlegetett hírhedt megmozdulásunk. Miután több szeszt fogyasztottunk,
mint ami az optimális véralkohol szintet és gyomor telítettséget biztosítja, elhagytuk a Sótartót (meg kérgi kontroliunkat), s a Tisza-partra vonultunk. A
mentőtiszti előélettel rendelkező Karcsi glukóz ampullákat szerzett, és öntött belénk ellenkezést nem ismerve, s az ezáltal kiváltott incontinentia per os mindenkit
megszabadított a másnapi tejfájástól. Károlyt sokáig „emlegettük" az esemény
után.
Még egy sztori róla: Fizika gyakorlat, audiológiai mérések. Ringler adj. — k e zében Karcsi audiogrammja — a sarokban álló Karcsihoz: — Maga ennyire roszszul hall? — Csönd. Miután a második kérdésére (— 30 db) is csak Tamás felé
fordult Karcsi kérdő tekintete, érthető, hogy mégis jó jegyet kapott a „mintagörbének" épjien nem nevezhető grafikonjára.
Csoportunk a második év végére megfogyatkozott; egyeseket — az azóta „felgyülemlett" párttagjaink agitáeiója ellenére — a „rothadó kapitalizmus demagógiája", másokat Csillik és Obál prof. kőszíve szédített meg és tántorított el körünkből. Lenkét és Magdit sein fogjuk elfelejteni, — különösen Tamás nem, aki
egy „gruppén partv"-t követően hajnalban, lobogós csíkos pizsamájában rohant
végig a Hajnóczy utcán a lakáskulcsát elcsenő lányok után. (Utolérte — a s/.erk.)
Harmadévben Annar személyében új csoporttársat kaptunk, aki — saját bevallása szerint — hosszas közvéleménykutatás után a legbulizósabb csoportot
remélte bennünk megtalálni. Fél évig voltunk csak együtt, s a csoportból különösen Zsolt és Tamás sajnálják távozását, hiszen mindkettőjüknek feleségül ígérte
sok nővére közül a két legszebbet.
Az alkohol azonban nem bizonyult tartós kohéziós erőnek. Taktikát változtattunk : irány a természet lágy öle! Elmondhatjuk, hogy öt év alatt kirándulásainkon alaposan megismertük kis hazánkat. A legkülönbözőbb helyeken jártunk,
összeszedni is nehéz. Tehát (kronológiai sorrendben):
Szarvas I. fedőnevű akció — a megjelent 2 fő köszöni szépen jól érezte magát —
forralt bor a la Zoli bácsi (biokémiai gyakorlatvezető)
Szarvas II. — kisebb tömegdemonstrációnak tekinthetjük a kivonult 3 főt!
Szarvas III. — nem akartuk elhinni: négyen keltek útra!
És végül a csúcs — legmerészebb álmaink túlteljesítése — 5 (azaz öt) csoporttag
ismerkedett meg Egerrel, eme hősi ill. ősi borvidékkel. Miután megmásztuk a közel 00° meredekségéi hegyeket, a Kazamatában pihentük ki az út fáradalmait —
azaz pihentük volna, ha Csilla bele nem kezd „Bezzeg Svájcban . . ." című műsorába. Az elmúlt öt év tapasztalata alapján bátran ajánlhatjuk minden hypotonias és hypoglykaemias egyénnek ennek meghallgatását. Mindannyiunk szilárd
meggyőződése: ha az oktatási periódus nem lenne ilyen nyúlfarknyi, a csoport fele
is eljuthatna együtt a legszebb tájakra. Hogy hová? — hát ahol még nem voltunk. Mondjuk — S z a r v a s r a !
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De közben szép lassan ,,begyűrűzött" a sex! Nem menekült meg kis „Casanov á n k " sem: begyűrűzött s aztán legyűrűzött (szó szerint), s maradt csoportunk
ugyanolyan komoly, határozottan rendreutasító, „csábos" bajuszú férfiembere.
„Begyűrűzött" állapotban — s ez chronicusnak ígérkezik — többen vannak:
Juci — N° I I . csoportvezetőnk
Karcsi — ő chronicus eset, reménytelen
Agamemnon — aki az első évek szorgalmas magyar „nyelv" gyakorlása után
végül is J o a n n á t választotta. Esztert és Mártát pedig évfolyamunk két elvetemült
fia rabolta el, úgy látszik örökre.
Julianna II. — reménytelen, ő már „úgy" érkezett
Vali — ld. Julianna II.
Non-comitted csoporttársaink:
Zsuzsa, N° I I I . csoportvezető, „egyéb" ügyeit csendesen intézi, Julika pedig szerelmes, hiszen többen is látták többször fonendoszkóppal az intenzív osztály felé
sietni. De nem úgy mint Julika II., aki mindenkit megszédítő gyorsasággal iramodott el — a legrövidebb szünetben is, minden nap — a távolban sejthető büfé
irányában. Erzsi „diszkrét" nő (de a sört szereti), Pityi pedig újabban motorjával hódít (ha éppen nincs a kéznél Piros arany), Zsolt nevét sem jegyzik már a
Gambrinuszban (oly gyakran). Oka: Anna.
Receptünkben foglaltakat így próbáltuk öt éven keresztül megvalósítani. Tudjuk, a csiriz nem a legjobb ragasztó, és azt is, hogy nem lehet mindent lege artisként csinálni, de a signatúrában foglaltaknak mindig igyekeztünk eleget tenni.

*
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Desjxitov Svotozar

Góliér Ilona

Grúber Károly

Gurzó Kvica

/
JancBOvics Sándor
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Nagy József

I

Téczeli Ildikó

\

Sanyit meglátni és kinevezni — csoportvezetővé, ez volt a TANOSZ legnagyobb
tévedése. A TANoszt, Sanyi kever, az eredmény betli; ,,take it easy" stílusban
vezetett minket öt éven át. így aztán csoportunk mindig a koncon osztozott.
Az első napokban nagyon tetszett az egyetem. Ismerkedtünk, még múzeumban
is voltunk: Karcsú tanársegédnő vezetett be minket az Anatómia Intézet rejtelmeibe. Csoportunk két zsenge naiv virágszála megilletődötten meredt a múzeum
egyik féltve őrzött kincsére, mely még ott is gazdája dicsőségét hirdette.
E. oldalba bökte D.-t:
— Hitted volna, hogy ekkora ?
— Számból vetted ki a szót. — mondta D.
Ekkor ért melléjük Karcsú tanársegédnő, és fitymálva fordult a porosodó szerszám felé:
— H á t maguknak ez is valami ?
Saci ekkor elhatározta, hogy nevelni fogja csoportunkat, ő lett a gyakorlatvezetőnk. Egyik alkalommal kiszúrta a sarokban csöndesen szotyolázó Lorenczet.
— Na, keresse csak meg a ductus deferenst!
Lori hanyag eleganciával kezd kotorászni a regio axillarisban.
Saci fagyos tekintetét látva azonnal helyesbít:
— Bocsánat, csak nyelvbotlás volt.
Eljutottunk az évvégi beszámolóig. Molnár Imi már alig várta, hogy vége legyen
a vizsgának, és utazhasson haza a menyasszonyához. Egyik tétele a penis volt.
így kezdte feleletét:
— A penis a férfi urogenitalis apparatus szerve. Kívülről a vagina burkolja . . .
Mire Sávay professzor ú r :
Az csak a maga külön szerencséje, barátom.
A latin nyelv gyötrelmeit csak Takáts tanárnő szépsége enyhítette valamelyest.
Karcsi és Imre mégis megváltásként várták a vizsga napját, és megfogadták, ha
Boszorkány-szigeten ledefaekálják a sok szenvedést okozó ragozásokat.
Nem is sejtették, hogy ez nehezebb lesz, mint maga a vizsga. Sötétedéskor kilopakodtak a szigetre, és három órai erőlködésüket egy mogyorónyi faeces koronázta. Örömük másnap alaposan lelohadt, amikor észrevették, hogy hátsó felüknek az ezernyi szúnyogcsípéstől már nincs emberi formája.

s i k e r ü l ,

a

Az első év akadályait ugyan némi emberáldozattal vettük, azért mégis megmaradt az ötös csoport. A TANOSZ megpróbált kedvünkben járni — így k a p t u n k
eirv taiirai m e n e k ü l t e t . Rövid idő után azonban csak névleg lett csoporttársunk,
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ugyanis kellemesebb társaságot jelentettek
idomított patkányai.
— Lehet, hogy igaza volt ? Nem t u d j u k .

számára a Kórélettani

Intézet

Derült égből villámcsapás — anatómia szigorlat.
Ditke eljutván a prof.-hoz már nyeregben érezte magát. Azonban jeges rémület fogta el, mikor meglátta a medence herkentyűt, melyet a professzor úr nyújt o t t felé. Ez a téma valahogy kimaradt az életéből. Csillik prof. mentő kérdése:
— Mekkora a haránt átmérő ?
— 50 cm.
A prof úr pipájában megdermedt a kátrány.
— De kislányom! Nem a magyar tarkáról van szó!
A „boncmester" trónfosztása.
Karesz minden gyakorlaton magára vállalta a boncolás nehézségeit, így év
végére brilliáns technikájával a madarat már röptében is felboncolta.
Vizsgán is büszkén állt „ m ű v e " mellett a prof.-ra várva, aki hamarosan megjelent, és mellé lépve azonnal megjegyezte:
— Boncolt már maga életében, kollega?
Orthoj>edia vizsgán Czipott tanár úr Szvetot faggatta a Dupuytren contracturáról.
— Mi zsugorodik, fiam ?
— Talán a csont . . . ?
— Nem!
— Talán a bőr . . . ?
Egy fejrázás a válasz.
— Talán az izom ? — válaszolja Szveto veszélyt szimatolva.
— Na, fiam hányasa volt magának anatómiából ?
— Kettes.
— Áhhh, akkor ezt magának nem is kell tudnia! — mondta a tanár úr megkönnyebbülten. — Akkor én nyugodtan megadhatom a közej>est is!
Gyógyszertan gyakorlaton rendőrösdit játszottunk. Az alkohol szonda működését próbáltuk ki, de a csekély fél dl rumért csak E. volt hajlandó leballagni.
Az életében először érzett mámor hatására nem értette, mit kell csinálni a szondával, és sírva fakadt. Szemtanúk elmondása szerint kis kerékpárjára támaszkodva botorkált haza a ködös csütörtök délután.
Egyszer minden frenulum elszakad.
Fül-orr-gége gyakorlaton egymáson gyakoroltuk a vizsgálatokat. Karesz engedett a gyöngéd női kezek csábításának, alávetette magát a gégetükrözésnek. E.
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egy határozott mozdulattal előrerántotta Karesz nyelvét. Artikulátlan hörgés,
kidülledő szemek, kapálózó lábak. E. csodálkozva engedte el kapaszkodóját:
— Mi baj van ?
— Eltépted a frenulumon! —
többé neked ki nem nyújtom.
Vajon minden frenulum elszakad, amit E. kézbe vesz ?!
Ötödév elején a TANOSZ ismét megajándékozott minket egy ú j csoporttárssal.
Már úgy látszott, minden simán megy. Ildi két hete szorgalmasan járt iskolába,
amikor a TANOSZ berendelte és közölte vele: — Választhat: vagy visszamegy
Pécsre, vagy nálunk a harmadévvel kezdheti az egyetemet.
Ildi megrendült. Nem volt ő az ilyesmihez hozzászokva.
— Ne szomorkodj, a jóságos Tényi Mária még mindig segített! — mondtuk neki.
Szavunk meghallgatásra talált. Reméljük, jól fogja érezni magát velünk.
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14. CSOPORT

Ali Al-Kalissy

Abdul Wodud
Ahmed Mokbel

p\

Besze Mái ia

m

Halics Éva

Harcsa Eszter

Hartxvig Ágnes

Hedvig Beáta

Hegyes Ferenc

Honti Erika

Kása Margit

Ivanics György
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Horváth Gabriella

Simonfalvi Imro

Csoportunk induláskor 16 db 32 féle és 64 felé húzó emberből állt. Viszont egy
emberként vettünk részt az Ibolyánál rendezett Mikulás-bulikon. Akkor még velünk volt Herbszt Saca, Ihracska Anti és Tálosi Anikó is. Szívesen gondolunk az
együtt töltött napokra, hiszen hozzájuk nagyon sok kedves emlék köt minket.

Jellemző az egymás iránt tanúsított érdeklődésünkre Iván szokása: még II.
év végén is előfordult, hogy valamelyik csoporttársához intézett fontos közlését
így vezette be:
— Te, figyelj, Izéké! Hogy is hívják ezt a csajt?
Saját bevallása szerint két nevet tudott megjegyezni életében: Az egyik önmagáé, a másik édesapjáé, de ezt is csak azért, mert őt ugyanúgy hívják.

Ugye nem szégyen, havalaki „gólya" korában olyan tudatlan mint Ibolya volt:
Az első anatómia gyakorlatok egyikén jött a hír: délután az Apáthyban véradás
lesz. Abdul az elsők között tette fel kezét, hogy kész vért adni, mire Ibolya szeme
elkerekedett és egy 19 éves medica minden naivitásával kérdezte:
jó, hát az Abdul is adhat vért ?!
Az első közös akciónk „csoportkovácsolás" jeligével egy kirándulás volt:
Bükkszentkereszt 1978.

6*
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A nagy csavargások kirándulása volt ez I. évben tavasszal. Megszállottan barangoltuk be Lillafüred környékét. A társaság kedve még alkonytájban sem lankadt, s
csak a bevásárlással megbízott maroknyi csapat indult haza a turistaházhoz buszszal.
Mi, a maradék, lelkes nótaszóval ballagtunk visszafelé az ismertnek vélt úton.
Megdöbbentő pontossággal emlékeztünk az útvonalra: a kövesútról valahol rá
kell térni egy meredek hegyi útra, ami erdőn vezet át. H á t ilyet kb. húszat találtunk, de 50 m után mindig kiderült, hogy egyik sem az igazi. Amikor még nem
szállt le az éj, kérdezősködni is próbáltunk, de a segítőkész járókelő csak annyit
m o n d o t t : azt ugyan nem t u d j a merre kell mennünk, de éppen a minap gyilkoltak
meg valakit az erdőben.
A jó hír hallatára egészen „megvigasztalódtunk". Elkeseredett stoppozásba kezdtünk, de nagy csodálkozásunkra egyetlen autó sem akart megállni, pedig jó nagy
fahusángokkal integettünk és hadonásztunk, hogy nyomatékosabbá tegyük szándékunkat. Ma sem világos, milyen csodálatos véletlen folytán találtunk rá a koromsötétben a helyes útra, amelyen kb. fél tízre célba értünk.
Kajafelelőseink már elsirattak minket, közben azonban teát főztek, tüzet rakt a k a szalonnasütéshez. Szóval nagyon örültünk egymásnak, s ebben a mámoros
állapotban történhetett meg, hogy a tűz parazsában nemcsak krumplit, hanem tojást is megpróbáltunk sütni. Igazán pompás akusztikus élményt n y ú j t o t t . Azután
előkerült az alkohol, mert mi igenis felejteni akartunk.
84

Felejteni pedig nagyszerűen tudunk — főleg a tananyagot — azt példázza a
következő történet:
Úgy hozta a sors, hogy Ali Észak-Jemenből és Abdul Délről nálunk egy csoportba kerültek. Kettőjük barátságát nem zavarja az országaik közt dúló viszály.
Számunkra a két legkedvesebb arab, azok közül, akiket az egyetemen megismertünk.
Abdul anatómia kollokviuma így zajlott le az általa „Gólya" adjunktusnőnek
nevezett oktatónál: Tétele a gerinc felépítése volt. Erről elég hiányos ismeretekkel
rendelkezett, mivel nem szentelt nagy időt a könnyűnek ítélt témának. Hosszas
kínlódás és méghosszabb csend után Gajó adjunktusnő segíteni, próbált:
— Mondja meg, kollega, miből épül fel a gerinc ?
— Csigolyákból. — felelte Abdul az idegen akcentust kicsit hangsúlyozva,
hogy vizsgáztatóját emlékeztesse: neki nyelvi nehézségei vannak.
— Csigolyákból, úgy van. Na és mi van a csigolyák között ?
— Porc.
— Latinul ?
— Latinul nem tudom.
— H á t gondoljon arra, hova járnak a fiatalok táncolni manapság.
— Discoba.
— Persze. Na, hogy hívják a csigolyaközti porckorongot ?
— Disconak.
És hogy a külföldieknél maradjunk, lássuk milyen képe volt a jugoszláv Mariannak másodévben országunkról:
Egyszer Mariannal ballagtunk a Dugonics tér felé előadások után. U t u n k a ma
már kész áruház építkezése mellett vezetett el. Pontosabban : nem lehetett akkor
még ráfogni, hogy építkezés, mert egyelőre a lebontott házak helyét egyengették
és simították. A hatalmas telek közepén egy gigantikus markoló daru állt. Munkások lapátolták mellette a földet, hogy a markoló bele tudjon kapaszkodni.
Mariann a látvány hatására, ismét sajnálkozva rajtunk és a magyar viszonyokon,
némi felsőbbrendűséggel megjegyezte — Jé, nálatok még vannak széntüzelésű
daruk ?!
Nálunk már rég nincsenek.
É L E T T A N GYAKORLAT
Előzmény:
Tézsla tanársegéd úr figyelmeztetett bennünket, kitérve minden esetleges
nehézségre, hogy a következő órán dolgozatot fog írattatni velünk.
Elmagyarázta, hogy ezt ő nevelési szándékkal teszi, és erkölcsünk, azon belül
munkaerkölcsünk emelésén fáradozik. Nevelési programjának sarkalatos pontja,
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az élettan újságcikk szerű-olvasása, amit meg is fogadtunk volna, ha a Bálint
könyv nem lett volna olyan nehéz és hosszú. Dehát az újság is csak addig újság,
amíg friss.
Az esemény:
A nagy nehézségek közben (értem alatta a Bálint könyv súlyát) elsajátított tudásunkat nem tudtuk gyakorlatvezetőnk előtt csillogtatni, mert banális okok miatt
elmaradt a dolgozatírás.
A poén:
A következő héten ugyanolyan feszengve ültünk helyünkön, mint az előző
gyakorlat alkalmával. A nemtudás most is káros hatással volt idegrendszerünkre.
Már nem tudtunk miben reménykedni — kétszer, nem történhet meg ugyanaz
a csoda. Most megírjuk a dolgozatot!
De váratlan esemény történt. Gyakorlatvezetőnk tetemes késéssel, kissé feldúlt
állapotban jelent meg közöttünk, és sajnálkozva jelentette be, hogy nem találja
a dolgozatainkat. Azt gyanítja, hogy a takarítónő kidobta őket.
Közöttünk előbb értetlen dermedt csend honolt, majd kis latentia idő után
mint földrengés dübörgött fel bennünk a felismerés: van csoda, nincs dolgozat!
Azóta is áldjuk a takarítónőt, aki még azt is el t u d j a takarítani, ami nem létezik!
BIOKÉMIA
Kovács Endre adjunktus úr, gondolván a leendő V. évesek évkönyvírását megelőző kapkodásra, az érdekesebb eseteket felírta a kis noteszába, amik vizsgáztatása során fordultak elő.
Az egyik kollokvium írásbeli vizsgája után hatan kapták meg a jogot és ezzel
azt a felemelő érzést, hogy szóban bizonyíthatták, megérdemlik a kettest. Feri,
udvarias fiú lévén, utolsóként került sorra. Az előző öt eddig eredménytelenül
próbálkozott. Már húsz perc is eltelt, még mindig t a r t o t t a huzavona. Többször
elhangzott az adjunktus úr szájából az, hogy:
— Na, mondjad, téged át akarlak engedni!
Végül aztán egy vegyérték hiánya miatt ezt az akaratát nem t u d t a érvényesíteni. A meggyötört Feri elkeseredésének adott hangot, mikor kifakadt:
— Hogy az a magasságos k . . . u . . .!
Kovács adjunktus úr először elfehéredett, majd nevetésben tört ki. Már vette is
elő noteszát, hogy felírja, de hirtelen meggondolta magát:
— Ez nagyon csúnya, ezt még ide sem lehet leírni!
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Csoportunk külföldi tagjai — a nagy távolság leküzdésére — az otthoniakkal
telefonon tartották a kapcsolatot. Ali egy órát késett a csoportgyülésről. Mentegetőzve mondta, hogy otthonról várt telefont. Mire a mellette ülő Feri szimatot
véve megállapította — konyak.
Csoportunk meglepődve tapasztalta, hogy Ali telefonját újabban a Gödörbe
kapcsolják.
Hogyan születnek a szerzői nevek ? Ezt m u t a t j a az alábbi történet :
Sebészetből vizsgáztunk Imre professzor úrnál. Eszti az appendicitisről felelt.
Sorolta a tüneteket, néhány azonban nem jutott eszébe. A professzor úr segítően
megkérdezte:
— Na mi az a psoas-tünet ?
— Sajnos a szerzői neveket nem mind t u d t a m megjegyezni. — vágta rá habozás nélkül Eszti.
Csak aztán döbbent rá, hogy nem egy hírneves sebész megfigyeléséről, egyszerűen csak egy izomról, a musculus psoasról volt szó.
Erika szülészetben való tájékozottságára jellemző a szülőszobai gyakorlat alatt
történt eset. Mindenki lázasan másolta a kötelező két szüléstörténetet, ami persze
tele volt számunkra érthetetlen jelekkel és kifejezésekkel.
Az anyával kapcsolatos rovatok kitöltésével még nem volt probléma, következett azonban a ,,magzat fekvése" című kérdés, amiből Erika csak a „fekvése"
szót észlelte. Az eredeti lapon ebben a rovatban ez szerepelt: I. kt. Megpróbált
visszaemlékezni, a kismama valóban az ablak melletti boxban feküdt, beírta
t e h á t : I. kórterem.
Még szerencse, hogy voltak ott tájékozottabbak, akik elmesélték, hogy az
I. kt. — I. fekvés, koponyatartást jelent. Persze a valóságtól nem járt messze
Erika sem, mert mindkettő fekvése „ablak" mellett volt!

*
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Bálint Beatrix

Ménesi Rudolf
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Boross Gábor

Halvax György

Józsa Klára

Kádár Margit

Keszthelyi Beáta

Kis Ernó

Lányi Cecília

Szabó Anikó

Mohsen Khalil

Mottó: Ne az idő szépítse meg emlékeinket!
Szeptember volt, és hőség, és zűrzavar.
Az első nap.
Csoportvezetőnk az anatómia tantermében tanácstalanul. A csoport tagjai egy
pillanatig tanácstalanul, de a társaság nagyrahivatottságának előrevetített árnyékai felsötétlettek : pénzünket és aznapi, első szabad délutánunkat a Ketrecnek
nevezett népszerű sörkertben költöttük el. Kis asztalt sokan ültünk körül, s a hőségtől szenvedve szomjunkat oltottuk. Kicsit később az eső kezdett zuhogni, de
akkor már megszokásból ittunk egy lyukas ernyő alatt menedéket találva. Közben eljátszottuk a „Ki kicsoda, H u k k ! " (Who is Who, Whookk!) c. társasjátékot, és valamennyien megfogalmaztuk magunkban egy S. 0 . S. távirat szövegét:
„Peenz tankoenyvre elfogyott, azonnal kueldjetek. Stop."
Ezzel elindultunk a lejtőén.
Hamarosan egy más oldaláról is megismerhettük egyetemi életünket. Ezen
az oldalon pedig a fizika gyakorlatok oszcilloszkópjai és a péntek délutánba
nyúló küvetták voltak. Felejthetetlen titrálások, váratlan átcsapások, leírhatatlan színek. És aki dolgozik, az meg is szomjazik és éhezik: a mi esetünkben is így
volt jól. Azt nem látta senki érdekesnek, hogy a gyakorlat elteltével üljünk be
a „Gödörbe", mivel ez járható út volt. Ezért gyakorlat közben ketteséve)-hármasával a Semmelweis Könyvtár kölcsönzési idejének véletlenszerű egybeesésére
hivatkozva (pedig ez sorsszerű volt), szállingóztunk a fent nevezett helyre, ahol
tiltott gyümölcsként olvadtak el szánkban a falatok, és amelyekre még jobban
megszomjaztunk. Erre úgy emlékszünk vissza, hogy „azok a rántott sajtok a
Gödörben".
Egy felhőtlen illatú meleg októberi napon az Intézetbe visszatérve Lacinak
az ötödik feles után a háromlábú szék már nem bizonyult elegendő alátámasztási
felületnek. Időnként az asztal sarkát is segítségül kellett hívni.
A hozzánk látogató Professzor Úr kérdésére, amelyre mind ahányan voltunk
— egy karmesteri jelre — védősáncként magunk előtt sorakoztattuk fel a mérőhengereket, Laci önérzetesen n y ú j t o t t a magasra a kezét. A csoport botrányt
gyanítva lassan kezdett az asztal alá csúszni. Laci nyárfa egyenesen (hogy a becélzott irányt tartsa) a táblához ment és levezette az egyenletet. Bár a kréta csikorgott időnként, amikor erősebben megkapaszkodott benne, a logikája támadhatatlan volt. A csoport mészfehérből lassan pirkadt, a gyöngyöző homlokok felszáradtak, fokozatosan kihúztuk magunkat: Hát igen! Mi minden helyzetben
a talpunkra esünk, ha meg is kell kapaszkodni időnként valamiben.
Az első vizsgaidőszak után a 7. csoport 9 fővel útra kelt, hogy a törökmezői
sísáncon felejthetetlen élményeket szerezzen. Kismaroson délben további ú t j á r a
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engedtük a gőzöst, hogy a mi alkoholgőzösünk a hátralévő u t a t 7-mérföldes csizmáján tegye meg. A faluban a munícióról még gondoskodtunk és két 7-próbás
tájékozódási futónkra — Gáborra és Lacira — bíztuk magunkat. Már több órája
bolyongtunk és harmadszor jártunk a kiindulási ponton. Az a tény, hogy eltévedtünk akkor vált mindenki előtt világossá — annak ellenére, hogy irányítóink
ezt a végsőkig titkolni próbálták — amikor besötétedett. Kétségbe estünk. Gyuri
nagyon megütötte magát . . . Úgy éreztük utolsó vacsoránkat fogyasztjuk el.
Az est közben leszállt. A helybéli farkasok táplálékszerző ú t j u k r a indultak.
Mi pedig az idealista és az anyagelvű világnézet mezsgyéjén tanácstalanul álltunk:
Rita kezében négy kiló hótól felpuffadt kenyérrel.
A mérleg egyik serpenyőjében az anyag nem veszett el csak átalakult, míg
a másikban egyesek irodalmi emlékeiket igyekeztek felfrissíteni különös tekintettel Dantéra.
— Indulás tovább! — a d t a ki a B. Bea a csoportvezető a parancsot fentről
(a magassarkú divatcsizmája legtetejéről, ahonnan több ízben lezuhant). S valóban ez látszott egyedüli megoldásnak, hogy a fagyhalált elkerüljük.
Valamelyik fa mögött rejtőzhetett el ezidőtájt a televízió stábja s azóta a Delta
tudományos híradó kezdő képsorában van megörökítve szélnek dölő libasorunk.
Töbl>ek fejében az a megalkuvó gondolat fordult meg, hogy ennél még a Szemklinika tantermében is jobb ülni.
Csámcsogást hallottunk . . .
— A F A R K A S O K ! — hördült fel nyolc ember, pedig a sor végén a kilencedik
csak egy maradék serclit nyelt épjien le.
— Segítség! — fátyolos hangon Anikó susogott. — Help! — toldotta meg
Klári, ami teljesen jogos volt, hiszen nem t u d h a t t u k , hogy a csehszlovák határon
innen vagyunk-e még vagy túl.
Hosszú órák teltek el l>olyongva és segítségért kiáltozva, amikor pislákoló
reménysugarat pillantottunk meg. Ez volt a fénysugár az éjben, és teljesen nyilvánvalóvá vált számunkra, hogy ez egy 2 X 2 méteres faház, ahol arra vár öt
idegen, hogy minket megmentsen és elkísérjen a turistaházba. Ott aztán K. Bea
és Zsuzsa valamint egy bernáthegyi felszolgálta a rumot. Másnap hében és hóban
mosakodtunk, kenyeret pirítottunk a vaskályhán, Klotild névre keresztelt emberszabású hóhölgyet teremtettünk, összetörtünk pár szánkót, szereztünk barátokat
és néhány kék foltot.
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Tavasszal a 8. csoporttal Bodajkra kirándultunk. Az első estére szalonnasütést
rendeztünk. Hogy a turistaszállóvá alakított kastély parkjának hangulatához
hűek legyünk, ezt az eseményt könnyed alkoholfogyasztással kötöttük össze.
Az ünnepélyes szalonnasütés után kifejezetten férfias jellegű tűzoltás következett
a kéznél lévő vizes oldattal. Mivel a műveletet fiaink sikeresen oldották meg
a lányok még hosszas unszolásra sem voltak hajlandók a női változatot bemutatni.
Miután az utolsó aethil-csepp is gazdára talált, ki-ki nyugovóra tért. Gyuri
szerencsétlenségére pont egy emeletes ágy felső szintjére került. Mivel annak
a bizonyos utolsó cseppnek ő volt a gazdája nem csoda, ha úgy rémlett neki, hogy
Enci ott áll az ágya alatt, ő pedig rá akart támaszkodni Encimborája fejére.
Természetesen Enci nem állt ott, ennek az eredménye egy bődületes csattanásban Ijeteljesülő zuhanás lett.
Az eseményt a szenvedő fél így látta: — Valami zajra felébredtem, körülnéztem mi az, és akkor rájöttem, hogy én estem le az emeletes ágyról.
Az év vége felé a kémia előadások kereten belül biokémiát hallgattunk. Az előadások érthetőségére mértékegységet vezettünk be: ez |>edig a Kukk (K). 1 K =
1000 mK.
De az órák többségéből egy Kukkot sem értettünk . . .
Egy biokémia szemináriumon virág nevű gyakorlatvezetőnk kókadozott
szárazságunktól, miközljen mi kudarcba fulladtunk. A gjászos szereplésen az sem
változtatott, hogy közben Gyuri a következő igazságról r á n t o t t a le a leplet:
Az almasav nem esik messze a faszesztől.
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A második évben az anatómia és biokémia mellé az élettan sorakozott fel, bogy
teljes legyen a triumvirátus. Az élettan gyakorlatokat a hetente íratott dolgozatok
tették emlékezetessé. Pontosabban fogalmazva az, hogy az öt kérdésre fejenként
átlag négy egyes jutott. A hetes és nyolcas csoport alkalmanként kb. 120 egyest
g y ű j t ö t t be. Egy esetben már tíz perce ültünk a gyakorlati teremben és vártuk,
hogy valaki felénk nézzen. Miután tudatosodott bennünk, hogy nem kellünk
senkinek minden intézkedést megtettünk, hogy ez az állapot lehetőleg minél tovább tartson. Elsötétítést és abszolút csendet rendeltünk el. De iirrá lettünk feltört infantilis ösztöneinken és korunkhoz és m i n ő s é g ü n k é i l l ő b b cselekedetre
szántuk el magunkat. Kettesévei-hármasával kiléptünk az Intézet kapuján, s lila
köddé foszlottunk a péntek délutánban. Klári, a szerencsétlen „bennfentes"
az Élettan diákkörének frissen telepített tagja kapta azt a megtisztelő megbízatást, hogy amikor az utolsó ember látványát is elfújta a szél, vándoroljon fel az
első emeletre és fontos csoportérdekre hivatkozva kérjen engedélyt a távozásra.
Mert rend a lelke mindennek. Szerencsére az egész intézet valami kísérlet lázában égett és mi — bármilyen hihetetlen — tényleg nem kellettünk senkinek.
A második év felénél a csoport ismét felhúzta túrabakancsát, és Salgótarjánba
kirándult. A legmélyebb benyomást kétségkívül az Öblösüveggyár jelentette,
ahol, minden ihletésünket belefújhattuk a forró üvegbe. Rudi volt az egyetlen,
aki sokkal gyakorlatiasabb szemszögből viszonyult a dolgokhoz. Amíg mi a tehetségünket szárnypróbálgattuk, ő a család üvegholmijaiban eszközölt kiegészítést
a polcokról. Aztán minthogy monogramját is belevésette egy jól megválasztott,
ifjú és természetesen nőnemű üvegcsiszolóval, lelkiismeretfurdalás nélkül sétált
ki a gyár kapuján, immár jogossá vált tulajdonával.
És újra megkezdődött egy félév, nem volt mese. Csak az volt mese, illetve
meseszerű, ahogy az egyik anatómia lekció kezdődött: Hol volt, hol nem volt,
az ój>erenciás tengeren is túl, az Üveghegyeken innen a Nagy Farpofák közötti
hasadék mélyén élt, éldegélt egy kislány, akit úgy hívtak, hogy: Anus.
Az anatómia gyakorlatok lassan már megszokott megszokhatatlan formalingőze és egyéb étvágygerjesztőnek nem mondható látványosságai sem t u d t á k elvenni a medicus farkasétvágyát, amelynek kielégítésére minden gyakorlat szünetében megrohamoztuk a Marx-téri vásárcsarnokot. Ki 15 palacsintával, ki 25 deka
kolbásszal tömte meg a bendőjét, no meg a hozzá való itallal.
Egy ilyen lucullusi lakoma után Gál>or, Ernő, Rudi és Gyuri az intézetbe
visszafelé igyekeztük ben arra lettek figyelmesek, hogy két cigányasszony válogat o t t jelzők kíséretében táskájával ütlegelni kezdett egy férfit. A mi fiainkból
rögtön kiütközött humánus, eml>erbaráti segítőkészségük nevezetesen, beálltak
a nézők néj>es táborába. Eme szórakoztató időtöltés közepette vették észre, hogy
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már 10 percet elkéstek a második félidőről. Lihegve berontottak a boncterembe,
hogy előadják a mesét, miszerint a fenti ügyben a rendőrnél iratkoztak fel tanúként, de megelőzte őket Tóth Lajos, aki-leplezve vérbenforgó szemeit-behunyt
szemmel üvöltötte: Boross, Kis, Ménesi, Halvax, takarodjanak haza! 11 Igazolatlan!
Az első meglepetéstől felocsúdott fiúk az öltözőben hahotázás közepette sajnálkoztak az eseten, amikor az ajtóban megjelent a „mumus". Ekkor már szólni
nem tudott, csupán mozdulatokkal követelte vissza a Ménesi Kollégánál felejtett
mutatópálcáját, majd ezzel m u t a t t a meg a kifelé vezető utat.
Klári és Rita teljesen belemerültek a X. agyideg mellkasi lefutásának boncolásába. Az egyik vagus már megvolt, de a másikat sehogyan sem sikerült megtalálniuk. Ekkor lépett oda Ernő, megragadván a cadaver nyelőcsövét. K i o k t a t t a
a lányokat: — Ti buták, nem t u d j á t o k , hogy az oesovagusból csak egy v a n ? !
Susa nyelvi nehézségeit még Bense tanársegéd úr jóindulata sem t u d t a legyőzni.
— Mi ennek a kiemelkedésnek a neve ? — hangzott a kérdés.
—

?

?

?

— Segítek. Egy női név, a lányomat is így hívják.
— Trochlea! — vágta rá Susa villámgyorsan, mivel a cristákkal még nem
ismerkedett meg.
Tóth Lajos tekintélyét a zsebéből kikandikáló rózsaszín, fényképes füzetecske
jelentősen megnövelte. A „mög fognak bukni" felkiáltását élénk perisztaltikus
hullámok követték. A mély megvetéssel kibuggyanó „ b " betű hallatán senki
sem gondolt komolyan a harmad évre. Meglepő leleményességgel alakította ki
felelés közben a lap aljára rajzolt vízszintes vonalból a 2—3 centis, talpas egyeseket. „Ne súgj neki, úgyis egyest k a p ! " — mondta egyszer flegmán a segítőkész hang tulajdonosának.
És akkor még Rudi a számára ismeretlen lyukakat leleményesen „foramen
artefactum"-nak titulálta.
Rudira egyébként az Anatómia Intézet sokáig, mint mecénására fog emlékezni.
Szövettan gyakorlaton ugyanis különös figyelemmel kellett lenni a metszetek
törékeny voltára. Egy törött metszet = 10 F t .
Történt az, hogy Rudi szokásosan szélesen gesztikulálva a labilis egyensúlyi
helyzetben lévő százas tékát megbillentette. Az pont úgy esett le, hogy egy metszet nem törött össze. A többi kilencvenkilenc viszont igen.
Az Anatómián másnap mélytányérba merték a levest.
Kórélettanon az Életre neveltek. A problémák megoldására több módszert is
ajánlottak.
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Gyakorlatvezető I . : Minimális hisztamin i. v. adása is azonnali, és szinte megállapíthatatlan eredetű halált okoz.
Majd cinkosán hozzátette: Különösen ajánlott anyósok számára. Cili: Mire jó ?
— kapta fel a fejét a szokásos szemináriumi révületből. Megjegyzendő: Kizárólag
Cilinek volt akkor ilyen irányú rokoni kapcsolata.
Gyakorlatvezető I I . : Hosszantartó szteroid therapia hirtelen abbahagyása,
azonos a gyilkossággal. Az előzmények ismerete nélkül igen nehezen deríthető fel.
Anyósok számára kifejezetten ajánlható. Mindenki Cilire nézett, aki mosolyogva
fogta tollát és kiegészítette korábbi adatgyűjtését.
A negyedév kellemes hangulatában a belek okoztak némi zavart. Az első boncolásokon a lányok „mindent ki kell próbálni" mentalitása még késleltette a kitörni készülő vihart, de a második télévben a csoport fiai előtt egyre világosabbá
vált, hogy még a szigorlat előtt ízelítőt fognak kapni a hangszerek eme különös
világából. Végül még Gyuri is átesett a tűzkeresztségen, bár eleinte mély megvetéssel, később egyre nagyobb szakértelemmel hegedült.
A boncteremben történt meg velünk, hogy az egyik gyakorlat végén felszólítottak bennünket: „Most pedig mindenki mutassa be a szervét!" — Melyik szervemet ? — kérdezte Rudi félénken, mert valahol hallotta már, hogy itt minden megtörténhet.
Az etika szeminárium borzalmait még formás Hófehérkénk legbájosabb mosolya sem t u d t a feledtetni, mert ő egyébként kőszívű volt. Már egyértelműnek
látszott, hogy borsot kell törni az orra alá, mikor a hétfejű „Sárkány" inkább
a foghagymás flekkent ajánlotta, tripla adag foghagymával. Mivel addig a bányában dolgoztunk, kimerült kis csoportunk néhány korsó sörrel is próbálta
felfrissíteni magát. Tudor elmagyarázta, hogyan éri majd el az általunk kilehelt illat azt a koncentrációt, amelynél a társaság feloszlatásának valószínűsége
már magas szignifikancia szinten érvényesül. — Marha jó! Marha jó! — ujjongtak a Vidorok. — Ki ivott a söröcskémből ? — Ki evett a tányérkámból ? —
zsörtölődött Morgó, aki már előre tudta, hogy nem lesz elég büdös. Hagymaszorgalommal f ú j t u n k , szórtunk, locsoltunk az előadóban és végül sikerült azt
alaposan elvarázsolni. Ráadásként jött a „Byc mose" kölni, amit Rita bizonyos
időnként a levegőbe porlasztott. Lestük a hatást. Hófehérke a tollát szagolgatta
valami szörnyű feledékenységre gyanakodván, de 10 perc múlva már arcára fagyott a mosoly, mikor Tézsla Ervin eltorzult arccal, könnyek között bejelentette,
hogy itt tömény ecetsav párolog. — Nem! Ez ecet! — súgta Cili, aki biztos volt
benne, hogy 200 ml 20%-os ételecet van a fiókban, az asztal alatt pedig egy nyitott
ecetes üveg. E vészhelyzetben Klári tett szédületes felfedezést. A táblán lévő
kémiai egyenleteket összefüggésbe hozta a nyomokkal, miszerint biztosan kémiai
gyak. volt és kiömlött a vegyszer. Sajnos mégsem küldtek el bennünket az elvarázsolt kastélyból az Óperenciás tengeren is túlra, csak 5 m-rel arrébb húzódtunk
és a hátralévő időt iszonyú fejfájással küszködve töltöttük el. Kiderült, hogy az
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ecet bár oldja a szemfestéket, a kőszívet nem, és hogy a congenitális Boldogságot
semmi sem befolyásolja.
Az immár hagyományos kirándulás ezévben Hollókőre történt. Ennek indulójává pedig a „ K u t y a . . . végén van egy bunkó . . ." kezdetű dal vált.
Az egyik este, a csodálatos faluban egy hangulatos parasztházban, meghitt
kártyázással telt el. Mellette Gábor árnyaltan a d t a elő a zenét. A társaságnak fel
sem tűnt, hogy közben a csoport 3 amazonja bőszen készült egy fellépésre. Ugyanis
az az ötlete t á m a d t B. Beának, Ritának és Anikónak, hogy azt a bizonyos indulót
különböző formában és stílusban lehetne előadni. Rudi, mint meghívott vendégszereplő furulyán lépett fel velük.
Valósággal sziporkázva adták elő a dalt először óvodásán, majd kezüket összetéve szűziesen. Ezután következett a katonás meneteléssel egybekötött forma.
Az operát karikírozó jelenetben Rita támogatta Anikót az. utolsó, halál előtti
nagy ária eléneklésében. Ezt követően cigányos cuppogással került a dal előadásra. Végül egy dzsesszesített subidubi zárta a sort.
Egy másik sort, az évvégi vizsgák sorát viszont a radiológia zárta. I t t Gábor
néz farkasszemet egy röntgenképpel.
Gábor: — A mellkasi felvételen lágyrészek nem láthatók, kivéve a nők nagy
mammáját.
F r á t e r : — N a ! Szóval mit lát még a felvételen a nők nagymamáján kívül ?
Az utolsó együtt töltendő évet soltvadkerti kirándulással kezdtük. A melegre
való tekintettel fürödni indultunk a Büdösbe.
„Fogcsikorgatvadecsakazértis" belevetettük magunkat a már alig pár fokos
vízbe. Ezután Rita felpattant örökhajtós biciklijére és elviharzott. Ettől fogva
alig láttuk. Öt éve megfogadta, hogy megtanul tekerni és most végre sikerült.
És ezzel még nincs vége . . .
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14. CSOPORT

Jakobovits Akos

Gábor Gabriella

Kis Fekete Valéria

S/.aba.li Aiulrás
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Major Ottó

Kovács Marianna

Simenszky Gyula

1976. szeptember 13. Talán ez az a nap, a legelső, melynek eseményei úgy élnek
emlékezetünkben, mintha tegnap történtek volna. A tanterem a kora reggeli időpont ellenére zsúfolásig megtelt. Néma csendben hallgattuk végig az anatómia
történetéről szóló előadást. Tíz órakor mintha bomba robbant volna, maximálissá
vált a fejetlenség, teljes káosz uralta a t á j a t . A csoportvezetők hadonászva, egymást túlharsogva, teljes erőljedobással igyekeztek maguk köré gyűjteni társaikat.
Délijén ismerkedés a menzával. Megismertük.
Délután csoportgyűlés az Apáthyban, ahol megbeszéltük legfontosabb napirendi pontunkat, Ádám születésnapjának megünneplését. Esett néhány szó
a könyvek megvásárolhatóságának lehetőségéről is, de csak háttérzajként.
Esti színhely: Sótartó. A megfelelő alkoholszint elérése után, latin nyelvlecke
helyett, Hassan arab beszédét hallgattuk abban a reményben, hogy egyszer talán
majd megértjük, mit is szeretett volna mondani. Záróra után áttelepedtünk
a múzeum lépcsőjére, ahol összeállítottuk csoportunk magyar nóta rejjertoárját,
és megválasztottuk Gézát nótafának. Nem is hozott ránk szégyent, mert hatalmas
karriert befutva ma már oszlopos tagja az énekkarnak. Rövid idő múlva a fáradtságtól elgyötörten ballagtunk haza.
Telve félelemmel, bizalommal és reménnyel indultunk el egy hosszú úton ezen
a napon mely most úgy tűnik, nem t a r t o t t tovább egy pillanatnál.
ÁLTALÁNOS RÉSZ
Név: Medicococcus Segediensis 8.
Tenyésztési idő: cirka hat év
Táptalaj: három fázisú
— alkohol-agar akár sör, bor, pálinka
— meleg ágy
— agypép
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Telepküllem: — alaktalan és idomtalan, évenként változó vizsga előtt görnyedt,
vizsga után peckes (kivéve, ha nem)
Nagyság: 16—13 SZOTE egység/év
Szín: falfehértől a paprikavörösön á t a melegbarnáig
Biokémiai sajátságok: Csillik és Obál a csoportot bontja
Antigén tulajdonság: az intézet ellenanyagtermelésének függvényében 1—5-ös
erősségű. Az l-es ú j harcra szólít fel, az 5-ös a bacillust teljes mértékben elfogadja.
Pathogenitas és virulencia: széles skálájú, a vizsgáztató toleranciájától függően az
okozott elváltozás spektruma a közejjes viháncolástól a súlyos neurosisig terjed.
R É S Z L E T E S RÉSZ
Az első szélesztés után bekerültünk a SZOTE-termosztátba, ahol bacteriophagok
hada támadásra készen várt bennünket. Villantsunk fel néhány csatajelenetet.
Egyik prominens tagja a támadóknak, a füstfelhőbe burkolózó Tóth Lajos
(akkor még) tanársegéd úr, koponyát t a r t v a kezében, hamleti hangulatban próbálta színvallásra bírni a csoportot. Vali már le sem akart ülni a vallató székre,
mivel elődei másodpercek alatt megrokkantak a kérdés súlya alatt.
Lajos: Üljön mán le!
Vali: Nem készültem.
Lajos: Üüüljön le!
Vali: De nem készültem! — végül megadja magát és leül.
Lajos kérdez.
Vali: . . . ? — Na ugye mondtam, hogy kár leülni!
Ezen a nevezetes órán mindenki tököt kapott.
Latin órán Villányiné vallatja K a t á t :
Villányiné: Daganat?
K a t a : Dudor, dudoris, neutrum.
PG szigorlaton Géza a szolgáltatásokról felel: ,,A szolgáltatások olyan juttatások, amelyekért nem kell fizetni."
Róza néni: Hm. Mondjon ilyeneket!
Géza: Gáz, víz, fodrász.
Róza néni: A fodrásznál maga nem szokott fizetni ?
Géza: Nem, mert magam vágom a hajamat, sőt még a nagyanyám haját is én
festem.
A phagok kellemetlenkedései ellen néha Fő-Phagi engedéllyel, gyakrabban
anélkül, rezisztencia növelő kicsapongásokat rendeztünk.
Az első évvégi rezisztencia vizsgálatokon egy medicococcust phagocytált a Tanárképző Főiskola.
Tenyésztésünk második évében erős klímaváltozások történtek. CsojKtrtunk
igen nehezen tolerálta a péntek 2—6-óráig tartó Élettan-délutánt. Főszerkesztője
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a rendíthetetlen nyugalmú kis-Obál volt. I t t született meg csatakiáltásunk:
Csömörből-vödörbe, vödörből-Gödörbe!
Anatómia gyakorlaton történt : Szabadi a nyúltagyról próbált néhány konkrétumot mondani:
és a nyúltagy két oldalán van a két ovula."
Lajos döbbenten kapja fel a fejét: ,,Na nehogy ovuláljon m á n ! " Időnként
elveszítettünk valamit, hol a fejünket, hol mást, de valami mindig hiányzott.
A szövettan füzetek szokásos évi revíziójánál Ádám aggódva kérdezi Tóth Lajostól:
— Tanár úr, nagy b a j az, ha valakinek nincs meg a penise ?
— H á á t fiam, az elég nagy b a j !
Másod évben K a t a és Böndi ott segítettek egymáson, ahol t u d t a k . Anatómia
szigorlaton, miközben Gabi ült az alapmetszeteknél, Böndi szeme a kulcslyukra
tapadt.
— K a t a , készülj 1
— Miért, már fölállt ?
— Még nem, de mindjárt föl fog állni!
A biokémia szigorlattól is nagyon féltünk, pedig esetenként a tételeket is kicseréltük egymás között, no és a kérdések sem voltak olyan túl nehezek (így
utólag).
Kovács a d j u n k t u s úr: Az embernek glikogén vagy zsírraktára van több ?
Marianna: ? ? ?
Kovács a d j u n k t u s úr: H á t nézzen rám!
Marianna: Zsírraktára, a d j u n k t u s úr!
Tenyésztésünk harmadik évének elején szomorúan vettük tudomásul, hogy
telepünk nagysága lö-ról 12-re csökkent, ám a sors jó volt hozzánk és megajándékozott bennünket Péterrel.
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Ez év rettegett tantárgya a kórélettan volt. Péntek esti gyakorlataink egyikén
történt:
Gyak. vez.: Mennyi a vizelet pH-ja ?
Gyula: Hát, úgy 1—2.
Gyak. vez.: Attól már igencsak füstölögne a budi!
Egy másik alkalommal Ákos felel a glomerulonephritisről:
„ . . . és albuminuria fog ürülni."
Ebben az évben kedves, aktív patronálóra találtunk Egerváry Laci személyéten, aki mindaddig Tokod megbecsült körzeti orvosa volt. Egyik dicsőséges látogatásunkkor hajnali nyugalmat csak rendelője vizsgálóasztalán talált.
A negyedik fázis maga volt a paradicsom. A 3 év alatt összegyűlt bajainkat az
előadások ideje alatt orvosolni tudtuk. Felhalmozott energiánkat a szerda délutáni
telgyakorlaton
vezettük le. A vizsgálatra kijelölt beteg ágyát álltuk körül, mikor Varga Gyula adjunktus úr, gyak. vezérünk az ujjnyomokkal tarkított hasra
nézve megjegyezte: „Látom, a lépet már kerestétek."
Kórbonctan demókon is brillíroztunk. Bara professzor úr egy hatalmas cystás
vesére m u t a t v a megkérdezi, hogy mi, a cysta tartalma. Ádám diadalmasan beüvölti: „Pisi". A prof. helyeslően bólogat: „Ügy van, ahogy a kollega említette,
praeformált vizelet." A kórbonctan szigorlattól már csak néhány hét valasztott
el, amikor Karácsonyi doktornő ismétlő szándékú demonstrációján megkérdezte:
„Hogyan osztályozzuk a t ü d ő t u m o r o k a t ? "
Egy félhangos válasz — Ákos: „ABC sorrendben . . ."
Radiologia vizsgán Lyubomir tétele: Az ionizációs sugárzás hatása a sejtekre."
Megkezdi feleletét:
„Nem akarok hülyeséget mondani . . . " — majd közel húsz j>ercig kifejti saját
elméletét. Fráter tanár úr türelmesen végighallgatta, majd így szólt:
„Lyubomir, maga mondott egy nagy igazságot az első mondatában, de akkor
miért folytatta ?"
Kopogtattak az ajtón, és a titkárnő bekukkantott, s megkérdezte:
„Tanár úr, parancsol v a l a m i t ? "
„Igen, egy pohár vizet és egy marék Andaxint."
Szín-ANTI-tézisünk ötödik évét csoport bulival kezdtük. Pusztamérgesen gyűlt
össze a társaság, természetesen meghívtuk Fráter tanár urat is, remélvén, hogy a
radiológia vizsgán elszenvedett többszörös K. O.-it követő megrendült idegállaj»otát a tanyai levegő és aktív rehabilitációs tevékenységünk rendezi. Sajnos heroikus psychotherapiank ellenére még ma is összerezzen, ha bármelyikünkkel találkozik. Megérkezvén késését így indokolta:
„Egyetlen menő dolog van rajtam, a hasam. Ezen apropóból becsinált levest
ebédeltem, és most úgy érzem magam, mint Misa maci zárás u t á n . "
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Fráter tanár úr problémája megoldódott a „tanyai diéta" hatására, ugyanis az
ünnepi vacsora a szó szoros értelmében bűzös füstbe ment. Az esetleg felmerülő
egyéb székproblémái (pl. szó-, árva-, akadémiai-) megoldásának ügyében konzíliumunk úgy döntött, hogy szakszerű elsősegély után a megfelelő, az Eü. Minisztérium 1222/KMCM rendeletének 18. § A pontjának 12009687/b bekezdésében,
erre a célra speciálisan, kizárólag és elvágólag kijelölt műintézetbe utaljuk.
A tönkrement pörkölt kapcsán derült ki, hogy Vali vérében árnyalatnyi skót
beütés is van. őse nevét szájára véve így szólt: „Gyerekek, McCall-ene reperálni
azt a kaját, kár lenne érte!"
A tenyésztés ezennel befejeződött, összefoglalva az elmúlt öt év eseményeit kijelentjük: Bár TANÁRAINK mindent elkövettek, néha a legrafináltabb és ijesztőbb fogásokat: kéz-, (fehér kesztyűben), be-, rá-, ki-, nya-, alkalmazták velünk
szemben, \1I nem hagytuk magunkat, igen vitézül álltunk ellen. Az orvtámadásokat visszavertük, letámadás esetén pedig igen aktív diplomáciai tevékenységgel
csikartuk ki a kompromisszumot.
Úgy hisszük. N Y E R T Ü N K . Lassanként lemaradnak a késői kamaszkor bélyegei, és elindulunk azon az úton, ahol a tanár és tanítvány harcostársként halad
előre, ahol az elől haladó segít a lemaradóknak.
Természetesen az útra lépés előtt meg kell S Z E R V E Z N Ü N K az Útralépők
Közegészségügyi Ellenőrzését Ellenőrző Bizottságot Ellenőrzők Felügyeleti Szervét.
Az elmúlt öt év alatt a háromfázisú táptalajunk kimerült: az alkohol-agár
borbafulladt, a melegágy elkelt, az agypép úgy tűnik kezd némi reorganizációt
mutatni (lásd: Rendszeres BONCZtan-ár, Pultz u. 1. fsz. jobbra). Ezért közülünk
egyesek a klinikákon, mint KÖZGAZDA szervezetben, mások az ország összes kórházában, mint VISSZAVÁRÓ egységben, kénytelenek eltölteni 1 év incubatios
időt. Ez a rövidke év a fegyverkezési hajsza VÉDjegyében fog eltelni (valahogy).
Csak azt nem értjük, hogy miért nem lehet használni a sajátmagunk által készített puskát, amikor nem tudjuk az anyagot, holott később, mikorra már kénytelenek voltunk megtanulni, muszáj használni. Az AMD-t.
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— Még itt sem tudják megmondani,

hogg mi volt előbb?!
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12. CSOPORT

Balázs Lajos

Fekete Márta

Kürti Rózsa

Lábodi László

Kürti Lászl(')

Lepény E v a

Lelkes Zoltán

Maesári Mária

Mankher
Zsuzsanna

Mezei Zsófia

Mester Gábor

Méray Horváth
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Beatrix

L.

f
Moretti Magdolna

Pálfi Sándor

Velkei Zoltán

VÖIÖB F o r e n c

LÉLEKVÁNDORLÁS
A csoport különös ismertető jele Lelkes Zoltán, azaz Lélek.

Vele az élen vándoroltunk évről-évre. Egyénisége már a gólyatáborban nagy
feltűnést keltett.
Az első csoportvezetőnk, Lajos, megdöbbenve szemlélte csapatunkat, de csoportpatrónusunktól, Dr. Remák Gézától nagy segítséget kapott az összekovácsolásunkhoz: Géza feltalálta magát, s rögtön házibulit szervezett vadonatúj lakásában. Ez az első próbálkozás szendén sikerült, a későbbiek annál viharosabban.
Csoportunknak akkor egyetlen külföldi tagja volt, Ahmed, ő a paprikaszedésen
t ü n t fel, vasalt nadrágos eleganciájával, whisky-jével.
Első félévben még központi helyet foglalt el életünkben a tanulás. Olyannyira,
hogy Sanyóca elmélyültségében az anatómia demó alatt izgatottan bekapta a csipeszt, amivel előtte éppen preparált.
Második félévben barátkozásunk első megnyilvánulása volt a salgótarjáni ki105

rándulás. Zsuzsi szülei mindent megszerveztek, több havi élelemmel (körözött)
láttak el bennünket. Megjegyezzük, hogy azóta inkább zsíroskenyér-bulikat rendezünk. Napközben nagy kirándulásokat szerveztünk és meglátogattunk néhány
kocsmát a környéken, este pedig változatos programot csináltunk, „csendes iszogatással" aláfestve. Az esti szórakozásból a sport sem maradt ki. Tágas fürdőszobánkat Gábor „jegesítette" több lavornyi vízzel, és amikor a „jég" készen
volt, jégkorong mérkőzésbe kezdtünk. A korong szappan volt, botként pedig mindenki a saját lábát használta. Csoportbeosztás: Gábor—Magdi ellen Betti—Lajos.
Az eredmény egy csomó kék-zöld folt és egy maradandó emlék.
Sanyit a kiránduláson ú j oldaláról ismertük meg, mint bogarászt. Mindezt akkor tudtuk meg, amikor késő éjjel aquarista hálójával láttuk hadonászni a sötét
folyosón.
Az első évet mindenki sikeresen befejezte, majd jött a második év, amitől mindenki félt. De mint utóbb kiderült a csoportot még jobban összehozta. Hagyományos évnyitó bulinkat Gézáéknál ismét megtartottuk, ez már eseménydúsabb
volt az előzőnél, amennyire vissza tudunk rá emlékezni. Géza felesége viszont
élesen emlékszik a történtekre. Az ital szépen fogyott, vele párhuzamosan fogyogattak az ép poharak, a család féltve őrzött tengeri kagylói, és az újonnan kiutalt
telefon. Természetesen a reggeli söprögetésnél mindezek darabjai előkerültek.
Másodévben már érdekesebb gyakorlataink voltak. Az élettan gyakorlat egyik
epizódját említenénk. Ujjbegyből kellet vért venni, s már mindenki megcsinálta,
amikor Lélek még egy pióca elszántságával kémlelte a terepet, lesz-e áldozat.
Lélek gondviselője, Magdi, vállalkozott a hálátlan feladatra, hátha túléli. Mintegy tíz percnyi fúrás után Zoli felocsúdott a tű koppanására és Magdi sikítására.
Ekkor megjegyezte, hogy nem jön a vér. Magdi higgadtan azt javasolta, hogy talán
ki kellene venni a tűt. Ez volt Zoli első és utolsó vérvétele (reméljük).
Ebben az évben ünnepeltük először csoportkörben a Mikulást. Helyszín: Magdiék albérlete, ahol négy lány lakott. A buli jó hangulatát a szomszédok gyakori
látogatása sem zavarta meg.
A második nagy élmény a síkirándulás volt, Magas-Taxon. A lejtőnek csekély
tudással, de annál nagyobb önbizalommal vágtunk neki, a síoktató Kürti Laci és
Éva szörnyülködése közepette. Felejthetetlen élmény volt, hogy utolsó nap Nagyhideghegyről Királyrétre levezető utat sítalpon tettük meg. Mivel a sportot nem
lehet elég korán kezdeni, sítúra után hat hónappal Márta egy egészséges fiút szült.
Időközben a vezetéstől megcsömörlött Lajos helyett Rózsa vette át a kormányrudat.
A rettegett évvégi vizsgákból a vidám sztorik maradtak csak meg. Anatómia
vizsgán a boncteremben Léleknek sikerült feloldani a nagy feszültséget. Idegnyugtatóként egy könnyű bevezető kérdést kapott. Melyik lába ez a cadavernek ?
— Lélek rövid gondolkodás után rávágta: jobb (természetesen a bal volt).
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Lajos a mikroszkópok és festési eljárások után a mellékhere metszetet kapta. —
Mit lát kollega? Lajos magabiztosan rávágta simaizmot. A professzor szájából kiesett a pipa és felugrott, belenézett a mikroszkópba. Ebben egy darab simaizom
sincs, közölte teljes nyugalommal. Mire Lajos nem veszítve el lélekjelenlétét:
akkor ez csak a mellékhere lehet. Velkei Zoli pedig annyit tudott megállapítani
első ránézésre a metszetből, hogy lumenes szerv — prof: igen, sőt ki-, be járnak
r a j t a — Zoltán nagy megkönnyebbüléssel sóhajtott fel, hogy portio. A másik emlékezetes sztorit Marcsinak köszönhetjük. A biokémia szigorlaton már nagyon
forró volt a levegő, ekkor Marcsi nagy lélekjelenléttel le-föl húzgálta az ujján a
jeggyűrűt. Kovács adjunktus bekapta a horgot: „Férjnél van kollegina?" Erre
Marcsi bizakodóan : Nyáron lenne az esküvőm. Természetesen a vizsga sikerült.
Végülis a másodévet mindenki sikerrel zárta, kivéve Ahmedet, aki kényelemből
maradt le tőlünk.
Harmadévben a csoportbulikat áthelyeztük a tápéi betonhajóra, mely a Tiszaholtágán vesztegel. I t t a mulatozást kellemes éjszakai csónakázással kötöttük
egybe. Szerencsére fürdés nélkül megúsztuk, de ez nem nekünk köszönhető.
Zsófi annyira megkedvelte a kórélettan gyakorlatokat, hogy átköltözött az intézetbe, s most már csak aludni jár haza. De emellett még a csoport vezetését is
ellátja.
Télen ismét sielni mentünk, nagy ambícióval. Fölcipeltük a léceket három órai
gyalogtúrával a hegyre, ahol „kellemes" meglepetés várt: hó egy szál se, víz annál
több. De nem jöttünk zavarba, lefelé új sportágat próbáltunk ki, a vízisít, zuhogó
esőben. Tél helyett verőfényes tavaszban töltöttünk el néhány napot.
Nehéz szívvel vettünk búcsút kedvenc gyakorlatvezetőnktől, Gecse tanár úrtól. Ezután következett a vizsga, ahol Telegdy professzort elkápráztatta csoportunk két tagja, Bodi és Feri. Sikeresen vizsgáztak, mire büszkén közölték a proffal: „együtt tanultunk". Erre a professor csak ennyit mondott „Vak vezet világtalant".
És jött a várva-várt negyedik év. Nem is csalódtunk, mert mindenki annyit lógott, amennyit nem szégyellt. Egyetlen rázós hely a kórbonctan volt. Sajnos időben elkészült a szép, ú j boncterem, amit Zsófi és Zsuzsi méltóképpen fel is avatott. Tíz méternyi belet engedtek le a lefolyóba, véletlenül. Az építőket dicséri,
hogy villámgyorsan eltűnt a „kígyó".
A .Mikulás ezúttal Gáborékhoz érkezett, i t t újra beigazolódott, hogy a „szomszéd csak szomszéd". Hajnali kettőkor letámolygott a szomszédasszony. Közölte,
hogy már öt Eleniumot bevett, mégsem tud aludni. — Mire Éva udvariasan azt
tanácsolta, „talán vegye be a hatodikat is."
Negyedév végére „Uriasodott" a csoport, autós kirándulást szerveztünk
Visegrádra. Esténként nagyszerű társasjátékot játszottunk : „Most mutasd meg"et, „Találj ki egy történetet" címmel. Amilyen kellemes volt az év, olyan jól
sikerült a vizsgaidőszak is.
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És most itt vagyunk sajnos, vagy talán mégsem, az utolsó évnél. Biztos, ami
biztos, a szokásos kirándulást már szeptemberben megrendeztük, ú j r a autóval
(legalább is odafelé). Intelem az utókornak: a félárú vasúti jegy olcsóbb, mint az
autó, és talán mindenkinek hangulatosabb is! E kirándulás volt csoportunk hatytyúdala.
Most már mindenki egyre többet gondol a bizonytalan (vagy nem is mindenki
számára az ?) jövőre.

„Én nem tudtam azt kérem, hogy a nagykapu
Mindig van egy kisebb, ahol bemennek . .."

mellett,
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14. CSOPORT

Adel Abdul Baki

Pávics László
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Albert Erika

Bíró Sándor

Molnái- Mihály

Orbán Erika

Pikó Béla

Pintér Miklós

Csányi Ágnes

Orvos Hajnalka

Piros Györgyi

Ribárszki
Zsuzsanna

MEDICOMEDIA (Felforgatókönyv)
A 10. tanuló (?J csoport története 6 felvonásban és két színben
Motto: „Nehéz az élet egyedül!
Csoportosan könnyebb!!
A 10. csoportban a legnehezebb! ! !"
Schwer Ottokár proximológus
I. Felvonás
I. szín (rózsaszín — még)
Idő: 1976. szept. 10. 10°°
Hely: Anatómia tanterem — gyenge félhomály — főleg a fejekben
Szereplök: Én, Te, ő — azaz MI
Csoportvezető jő, belép, m o n d j a :
Csop. vez.: Én lemondok.
Mi: Miről ?
Csop. vez.: Rólatok. Vagy Ti vagy a családi
Pici vöröshajú lány (későbbiekben Erika Rubra) halkan, de felelőtlenül: —
Én vállallak benneteket.
Mi: J a j , de jó! !
Kórus: És négy évig kibírta.
Motto: Kicsi a Rubra, de erős (a csoport)
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II. szín (tarka)
Motto: „Aki tudja, csinálja, aki sejti, az tanítja, aki nem sejti, az a tornatanár."
Hely: változó
Kémia: 1. gyakorlat
A teremben enyhe bűz (pedig fürödtünk). Itt-ott egy-egy kémcső, egyéb üvegedény esik a földre, röpül, csörög, aztán serceg a talpak alatt.
Laci: Mit számolsz Miklós ? Hiszen még el sem kezdted a titrálást ?
Miklós: Mindjárt kezdem, csak kiszámolom az eredményekből a fogyást. Nem
szeretek vakon titrálni.
A helyszín ugyanaz. A társaság furcsa csoportosulást alakít, majd felbomlik.
Többen önálló kezdeményezésbe kezdenek a vizsgálati eredmény megszerzéséért.
Végül rájöttünk, hogy egységben az erő. Egy ember az ajtóban, a többiek sorfalt
állnak, ketten pedig akcióba kezdenek. Ki kell írni az egész csoport eredményeit.
Motto: A cél szentesíti az eszközt (meg az álszenteket)
Csop.: Ki a legpofátlanabb (megválaszolt költői kérdés)
Csop.: Mi.
Közben Laci és Miklós elindul megszerezni az összes eredményt megfontoltan, a
közösségi szellemtől áthatottan.
Csop.: Ti elmentek deszt. vízért az előkészítőbe és közben kiírjátok az eredményeket.
Miklós és Laci: De hiszen itt rengeteg deszt. víz van.
Csop.: Mit gondoltok, miért van egy kémia laborban olyan sok lefolyó.
És ez így ment hétről hétre kisebb változtatásokkal egy éven át.
A jövő rózsaszín fátyla libben el előttünk és eredményes munkánk alapján felvázoljuk utódainknak egy-két követendő hagyományunkat. Mit is lehet még
kémia gyakorlaton csinálni ?
pl. Társastánc hiszen a tánczenei koktél 12,35-kor kezdődik.
Kinek jobb a
•
Egymás spriccelése
Egymás
ogatása
Kis kémikus verseny! Avagy ki tud vadabb színeket előállítani a vegyszerekből
anélkül, hogy felrobbanna (a gyakorlatvezető a dühtől)

I I I . szín (halálosan komoly)
Helyszín: Boncterem
Gyakorlatvez.: Na Atif miben végződik a gerincvelő a keresztcsonti tájon ?
Dr. Király Katalin gyak. vez.: És ezt a behúzódást hogy hívják latinul a bordán ?
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Atif: Incisura bordae!!
Közben nagy beszélgetések folytak, tanácsokat kaptunk, hogy milyen is az
élet. A tanácsokat megfogadtuk (így senki sem kötött házasságot az 5 év alatt,
Ági pedig már férjezetten érkezett). Király K a t i t pedig csoportpatronussá választ o t t u k I I . év után.
II.

Felvonás
I. szín (homályos)
Sárkány
(értsd: nem csoporttárs, hanem kultúrált

étterem)

Az első két évben történetünk hősei gyakran látogatták együtt az ehhez hasonló
hangulatos helyeket, amikor egyszer:
Éppen anatómia demonstrációra készültek a Sárkány tanszéken. Sörtől megterhelve és gátlásaitól megszabadulva ül a meghitt társaság. Többen szavalnak,
mások áhítattal hallgatják. Spórolós banda, így fizetés előtt egy-két korsót a kabátok alá rejtenek, arányos elosztásban. Kidülöngélnek a friss levegőre, ahol a
villamos csilingel. Miklós lép ki utolsónak. Hirtelen felismeri kedves csoporttársait
és üdvözlésükre magasba emeli az elcsent kancsóit győzelmi trófeaként. A társaság zöme ekkor óvatosan odább ódalog, mert két alak közeleg a távolból. Miklós
még (öröm) ittasan áll, amikor felcsendül egy jól begyakorolt m o n d a t :
— J ó estét kívánok! A személyigazolványát kérem!
A villamost nagy tömeg rohanja meg (csoportunk), csak azt látják, hogy hősünket betessékelik a „kocsma" ajtón. Egy megállóval később leszáll a zavart társaság, majd jó félórás várakozás után szomorúan indul a kollégium felé. Félúton
sem járnak, amikor Miklós vigyorog egy villamos ablakából. A koleszban elmeséli:
— Tudjátok, a rendőr a pincért hivatta, hogy felvegyék a jegyzőkönyvet. A
pincér kezébe nyomtam a korsókat és fennhangon kijelentettem: Megtaláltam a
két korsót, amit az előbb loptak el, és visszahoztam. Az egész étterem odafigyelt
és a megilletődött főúr láttán a rendőr már csak egy rövid „Távozzon"-t mondott
és én eljöttem.
A történet befejeztével elővesz 5 pálinkáspoharat a k a b á t j a zsebéből és egy korsót.
— Ezt azért kifelé menet még elhoztam.
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II. szín (helyszín)
Ketten szolid társaságunkból kerékpárral indultunk útnak. Egy kerékpáron ketten, egyirányú utcában a forgalommal szemben. Mihelyt észreveszik a szembe érkező „szervet", feloszlanak. Nagy nehezen összehozza a társaságot és kijelenti:
— Átvágjuk a magyar rendőr éberségét ?
Hosszú magyarázkodás után búcsúzik a rendőr.
— Mindig ezek a JATE-sok, mindig ezekkel van baj.
I I I . Felvonás
Motto: Szemmelverés, horzsolás, zúzódás, ficam, rándulás, kirándulás, csoportkirándulás, törés (lelki)
Idő: 1977. ápr. 14. hajnali órák
Hely: Szeged, Nagyállomás
Benne kicsi csoport (rúgja a port — össze) a korai órához képest harsányan
üvöltve. Az oka: Béla egy tized másodperccel tovább t a r t o t t a a száján az üveg
nyakát, erre mi reakcióidő nélkül helyeztük kezünket az ő nyakára.
A csoport vérmesei)!) tagjai (részletezést lásd később)
A kedélyek ismét megnyugszanak, vonatunk lassan be — az üveg ismét körbe
jár. Az alkohol hatására egy kis hőt le — a sok csomagot pedig feladtuk. Mindenki
elhelyezkedik, Pesten jólelkű utasok ébresztenek. Késő délután rejtélyes módon
megérkeztünk Mórra. Ugyanis ide indultunk. Pedig ismert a törvény: véralkohol
%o + 10 X csoporttagok számával = annak az esélye százalékban kifejtve, hogy
valakit elvesztünk útközben, rossz vonatra szállunk stb. Turistaszálló — pangás
jeleit mutatja, se gondnok, se vendégek.
Hajni: Biztosan kirándulnak!
Mi: J é ! ! ! erre nem is gondoltunk.
Györgyi: De hiszen öreg este van, és kint ömlik az eső, ilyenkor normális ember
otthon ül.
Miklós: Látszik nem vagy vérbeli turista, akkor nem mondanál ilyen marhaságot.
Néhány hívó kiáltásra előkerült a gondnoknő is. így hamarosan mindenki megtalálta a helyét. Rövid megbeszélés után közös kultúrális program mellett döntöttünk. Nagy lelkesedéssel indultunk a falu messzefüldön híres múzeumának
megtekintésére. A kutatás igen hamar eredményre vezetett, ugyanis szállónk kapuján kilépve a túloldalon hatalmas neonbetűk hirdették . BOR MÚZEUM.
Kultúrszomjunk mellett egyéb szomjunkat is oltani kezdtük. Kedvünket
csak az rontotta egy kissé, hogy a múzeumőrök (akik inkább pincérekre . . . .)
sehogysem akarták elismerni azt a rendeletet, hogv a múzeumok látogatása hazánkban diákok részére ingyenes.
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Miután életreszóló barátságot kötöttünk néhány ott szórakozó egyénnel — és
néhány liter bor után falunézőte indultunk. Útközben döbbentünk rá. hogy kis
csoportunknak még nincs neve. Vállvetve (csak így tudtunk menni) törtük maradék eszünket valami jó elnevezésen (Mókus őrs stb.), mikor egy magányos rendőr
jött szembe velünk. A hirtelen felbuggyanó érzelmeink már diktálták is a megváltoztathatatlan nevet: RENDŐR-ŐRS. A történet fonala ezen a j>onton kezd
szakadozottá válni és csak gondos team-munkával rekonstruálhatók a továbbiak.
Rémlik egy baráti találkozó a falu KISZ fiataljaival, egy klubnak használt pincében, a szokásos formaságokkal — kézfogás, napló aláírás, zene, pia stb. közepette. Ennek következtében egy évig teljes bizonytalanságban éltünk, mert utólag kiderült, hogy egy komoly meghívás is történt, csak azt nem tudtuk, hogy mi
vagy ők tették a meghívást. Valószínűbb, hogy minket hívtak meg, mert mindezideig nem jöttek.
Ismét felkerekedtünk az útra — irány a szálló. Miután úgy-ahogy megérkeztünk. újabb dilemma elé kerültünk. Balról a falon túl egy puhán megvetett ágy,
jobbról a múzeumból ingerlőén kiszűrődő harsány nótázás (?). Itt ki-ki belátása
és beállása szerint döntött, a csoport egy része a fent említett puhán vetett ágyat
választotta, a maradék puhának nem nevezhető megvetésével megtoldva. Az érzékeny búcsú után újult erővel nyitottunk be a múzeumba. Miután accomodálódtunk a tejsűrűségű füsthöz és kb. 120 db ..Csak egy kislány"-hoz, meglepve fedeztük fel Patakv Pistát, mint kb. 20 fős asztaltársaság szószólóját.
A hangulat csodás volt. mégis a társaság inkább István színvonala alá süllyedt
és sűrűn csúszott az asztal alá. Miklós és Laci Györgyi mellett ültek és akadozva
ugyan, de szépeket igyekeztek mondani. Györgyi néha az asztal alá nyúlt és
visszarángatta a székére a két ifjút. Aznap éjjel ők voltak az ügyeletesek és a takarítónőnek is akadt elég munkája reggel a WC-ben.
A lányok egyébként több vonatkozásban bizonyították képességeiket. Pl. egyik
este nem akartak beengedni bennünket egy zárt körű rendezvényre, természetesen a nyugdíjasok otthonába. Rubra és Györgyi bedobta magát és 5 perc múlva
már bent is voltunk mindannyian. Később ugyan a pincél»en ittak a falu ifjaival a
nagy sötétségben, de a csoportérdek akkor volt a legfontosabb. Továbbá naponta
többször étkeztünk. Reggel, délben és este, amikor is a lányok csodás hidegtálakat
készítettek, amelyek kifejezetten jól estek, amikor néha kikeveredtünk az ágyakból. Hát igen. pihenni mentünk.
Néha kitévedtünk (szeszért meg táncolni) a faluba. Egyszer kirándulni is voltunk. ahol többek között megmásztunk egy hegycsúcsot és a móri várat. Útközben Miklós találkozott egy lóval (egy igazival). Kanca volt és fura érzelmekre ébredt barátunk iránt, de a komoly legény viszonzatlanul hagyta ott a bánatos
lovat. Később derült ki, hogy Miklós egész éjjel kentaurokkal álmodott.
A társaság sok szép emlékkel borgőzös hangulatban hagyta ott Mórt a kirándu-
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lás végén. A szélrózsa minden irányába indultak kedves csoportunk tagjai. Sajnos úgy szétszóródtunk, hogy talán csak V. évben sikerült újra összejönnünk.

IV. Felvonás
Motto: Nincs gyenge ajtó, csak baltás szomszéd.
Az alkalomhoz illően érkeztünk, hogy már a lépcsőházban tudatosítsuk, hogy itt
nem holmi teadélután készül, hanem igazi csoportbuli. A helyszín Pető Sanyi lakása, melyet Miklós mint albérlő dobott oda a csoportnak prédául. (Természetesen a lakás és a szomszédok idegeinek szétzilálására a Főbérlő engedélyével és
igen aktív közreműködésével történt.)
Mindaddig semmi érdemleges nem történt, amíg a zene meg nem szólalt. Ugyanis biztos akusztikai érzékkel sikerült a mindössze 1 W-os hangszórót úgy elhelyezni, hogy az egész ház hallja. A véletlenek gonosz játéka ráadásul úgy hozta,
hogy a legtöbb . . . ritmusa egyezett a padló saját frekvenciájával (ld. Fizika)
így hamarosan megismerkedtünk az első szomszéddal is, aki nyomatékosan megkért, hogy ne egyszerre táncoljunk. Miután mindent megígértünk, teljesen megnyugodva visszatértünk „táncolni", ugyanis a zenére már senkisem figyelt, csak
arra, hogy nehogy egyszerre lépjünk. Ugy megnyugodtak a kedélyek, hogy föl sem
tiint, hogy Sanyi egyre többet megy ki az a j t ó t kinyitni az egyre agresszívabb csengetésre. Mi, mint diszkrét emberek, nem is érdeklődtünk az ok felől. Hirtelen
azonban a jé>l megszokott csengetés helyett csapkodás, a hasadó fa kellemesen
izgató hangja szűrődött be. Egy emberként té>dultunk ki erre a zajra, és meglepőd116

ve láttuk, hogy az ajtón jó tenyérnyi friss, vágott seb tátong. Sanyi higgadtan
közölte, ez az oldalsó szomszéd volt és most ö megy magyarázatot kérni. Sikerült
kezéből kicsavarni a kést és lebeszélni a szomszédolásról, utána kissé felhősebb
jókedvvel tértünk vissza a rendes bulik megszokott kerékvágásába. Éjféltájban
mikor a jókedv ismét tetőfokra hágott, annak minden következményével együtt,
újabb lelki trauma ért bennünket. Most már nem a szomszédok, hanem két rendőr
jelent meg körünkben. Első kérdésük:
— I t t folyik az orgia ?
? ??
— Ugyanis bejelentés érkezett, hogy ebben a lakásban hatalmas és minden
képzeletet felülmúló orgia folyik.
Miután meggyőződtek látható csalódással, hogy nálunk sok minden, csak orgia nem folyik, jöttek a prózaibb dolgok.
— Ki a főbérlő ?
Mély csend.
— Akkor ki van tejelentkezve a lakásba?
Egy hang:
— Pipi!
??
A rendőröket láthatóan meglepte a válasz, de miután kiderült, hogy ez Miklós
fedőneve, egy fokkal enyhültebben folytatták a „kihallgatást". Az sem törte
meg őket, hogy a lakásban ott tartózkodó kb. 15 ember közül senki sincs bejelentve. még Sanyi a lakástulaj sem.
V. Felvonás
Idő: 1981. márc. 5.
Hely: Szemklinika, vizsgáló
Sötét vizsgálóhelyiség, első beteg l>e. Figyelmesen nézzük a beteget, eközben
senkinek sem tűnik fel, hogy egy szerény, bőrdzsekis néger fiatalember is érdeklődve vizsgálja velünk az esetet. Biztosan egy elmaradt gyakorlatát pótolja —
gondoltuk. Ennek megfelelően udvariasan előreengedtük a szemfenék tükrözésnél, réslámpa vizsgálatnál és egyéb érdekességeknél. Láthatóan lekötötték ezek a
ténykedések, hosszú percekig vizsgált minden beteget. Lelkes hozzáállása a gyakorlatvezetőnek is feltűnt, aki ezen felbuzdulva mindent gondosan elmagyarázott neki. Csak azt furcsáilottuk, hogy az újdonsült kollégánk egy árva szót sem
szól, csak figyel, figyel.
A gyakorlat végére már kezdtünk kíváncsi lenni új társunk kilétére, ezért gyak.
végén halkan kérdeztük gyak. vezetőnktől:
— Ki volt ez a srác velünk, mert még sohasem láttuk ?
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— H á t nem Baki volt, az arab csoporttársatok ? ?
— Nem, Baki nem néger, hanem arab!
Kiderült, hogy ideiglenes csop. társunk éppen vizsgálatra jött a klinikára,
látva egy csoport beteget, akik a mi gyakorlatunkra vártak, megnyugodva
lakozott hozzájuk, gondolta itt vizsgálat lesz. így csöppent közénk és két
keresztül nem mert szólni, hogy miért jött. Lehet, hogy így csak egyszerűbb
mint elmagyarázni a problémáját! ?
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Barna Mária

L'rolioffci' Agnos

Kuks/.in Tibor

Foliér Mihály

Kuk/.lik Mária

Könny

ZkoIi

MartinideBZ
András

Itatta v Katalin

ltuby Éva

Rucz Árpád

Serfőző Katalin

Takács Klára

Tusnádi Anna

1976-ban 16 fővel indultunk, azóta létszámunk 13-ra csökkent. Minden egyes eltávozott csoporttársunkért f á j a szívünk, bár örömmel is eltölt bennünket az a
tény, hogy hivatásunk felé töretlen úton haladnak a SOTE-n illetve az alattunk
lévő évfolyamon.
Az öt év sztorijaiból
Anatómia demonstration a női nemi szervekről így kezdte feleletét egyik fiúnk:
— A vagina 3—4 cm hosszú . . .
Mire Gajó adjunktusnő csendesen így szólt közbe:
— Hát, ha magának ennyi elég . . .
(Furcsa módon ma már egyik fiú sem vállalja magára. Felnőnek a gyerekek . . .)
Biokémia szigorlaton András nyitva felejtett sliccel önfeledten taglalta a tábla
előtt a Krebs-ciklust.
Kovács andjunktus úr kuncogva így szólt:
— Te kis pajzán, ejnye, ejnye!
(Azóta András két gyermek apja.)
Az orosz nyelv tanulása sokunknak heroikus küzdelmet jelentett. Egy alkalommal Árpád küszködött .egy tőmondattal. Zsuzsocska tanárnő ironikusan szólalt
meg:
— Tudja, mit mondott nekem mindig a zongora tanárnőm ? Pontosabban.
Mire Árpád:
— Nekem pedig mindig azt szokta mondani a zongora tanárnőm: Improvisatio!
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III. évben tanultuk a mindannyiunknak emlékezetes kórélettant. Klárika
egyetlen egyszer hiányzott gyakorlatról, éppen Rómában járt. Szigorlaton aztán,
az azóta már holland tulipánmezőkön vadászó gyakorlatvezetőnk angolszász
mosollyal az arcán így szólt a remegő Klárikához:
— Hogyhogy maga nincs Rómában ? 1
Nyári gyakorlaton I I I . év után Tibor Szentesen végezte a bel gyakorlatot. É p p
egy idős beteg bácsit vizsgált, és mivel úgy t a n u l t u k / h o g y első az anamnesis,
kérdezett:
— És mondja, bátyám, milyen gyógyszert szedett ?
Mire a bácsika:
— J a j , mit is szedtem, mit is szedtem . . . J a , megvan: Dilifillint!
IV. évesek lettünk, első félévben fő szigorlati tárgyunk a fül-orr-gége. A fül vizsgálatát tanultuk, és l>eteg híján magunkon kellett volna bemutatni. Gyakorlatvezetőnk e szavakkal keresett köztünk pácienst:
— Gyerekek, valaki akinek szép tiszta a füle, üljön ide a székbe!
K b . 10 percig némán, kínos csöndben feszengtünk, kényszeredetten mosolyogtunk, végül K a t i unta meg a dolgot:
— Na, majd én, úgyis tegnap voltam fodrásznál . . .
Ugyancsak fül-orr-gége gyakorlaton miután gyakorlatvezetőnk pontosan elmagyarázta, hogy az orrspeculumot csukva kell bevezetni és nyitva kihúzni,
Miskára került a sor. Remegő ujjal próbálta elérni a beteg néni orrhegyét, majd
miután ez sikerült, a nyitva bevezetett speculumot hirtelen mozdulattal csukva kihúzta — totális depilatiot végzett. A Ijeteg távozása után értetlenül ennyit mondott:
— Kicsit ideges volt ez a néni, úgy remegett az orra, nem ?
Sebészeti Klinikánk intenzív üvegházában szorongtunk egy appendicitises
beteg körül, irtózatos kánikulában. A tünetek értékelése közben hangos puffanásra lettünk figyelmesek. Évi szőkén és sápadtan feküdt a kövön. Oláh Attila
széttárt karokkal állt mellette:
— Én csak megkérdeztem tőle, hogy mi a véleménye a házasságunkról: . . .
Radiológia gyakorlatokon is elcsattant néhány aranyszólás Ökrös a d j u n k t u s
. szájából:
— Akkor jó a t u b a röntgen képe, ha úgy kunkorodik, mint a malac farka.
— A vagina duplex nagyon praktikus dolog: egyik a férjnek, a másik ugye a
házi barátnak.
121

Fráter tanár úr köztudottan ritkán hagy ki egy-egy ironikus megjegyzést a
szerencsétlen vizsgázóval szemben. Rokszin Tibi sem úszta meg:
— Mért nem írod x-szel a neved, talán nem ismerte az anyakönyvvezetőd ezt a
betűt ?
Tibi lélekjelenlétét megőrizve így válaszolt:
— Nem, tanár úr. Környékünkön sok Rokszin család él, az urak x-szel, a prosztók ksz-szel írják. így is lehet differenciálni, nem ? (Tibi ötöst kapott . . .)
Egyébként a radiológia szigorlattal kapcsolatosan egy jó tanács: az utánunk
következőknek: a vizsgakártyák közül a kék a csontok témaköre, a fehér a sugárfizika, a rózsaszín a sugárbiológia, a zöld a szervek radiológiája.

Álmosító filozófia szemináriumaink felejthetetlenek. Egyszer sikerült belelendülnünk a beszélgetésbe, amikor is hosszasan vitatkoztunk a világ véges vagy végtelen voltán. Árpád megunva a vitát, lezárva a témát megszólalt :
— Szerintem a világ véges, és a végén egy jó erős téglafal van!
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Csoportunk talán legcsendesebb, legszerényebb tagja Zsolt, akit az öt év alatt
soha nem hallottunk lázadni, kiborulni, mondhatnánk egyenletes lélektani teljesítményt nyújtott. De egyszer most az ötödik évben neki is elege lett. Helyszín
a pusztaszeri tsz, a paprikaszedés ötödik napja. Zsolt reggel 7 h -kor leült a vödrére
és csendesen így szólt:
— Nekem ma nincs kedvem zsákolni, és egyáltalán: én ma nem fogok csinálni
semmit.
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TT
Ali Mohamed
A. Aleamawi

Gerencsér Katalin

Sipos Anikó

Spiák I b o l y a

É l i
Szabó Ida

Szakács I s t v á n
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Schweighardt
István

Szabó É v a

Szabó Ágnes

Szalóky
Gyöngyvér

Szalay I s t v á n

Szatmári Mária

Szántó Erzsébet

Szekeres András

Bemutatkozás
Valentin (Sz. E.)
Gyula
Ági
Gyöngyvér

:
:
:
:

A biztosan ölő Sárkány Lady
Félénk vagyok, de hódítani akarok
A vágy titokzatos tárgya
Ki beszél itt szerelemről ?

Pista (Schw)

.j ^ i k e t a forró szenvedély hevít

Anikó
Stóni (Sz. I.)
András
Ali
Évi
Alex
Yvett
Géza
Kati
Ibolya
Maca

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Csendestárs
hi t oroszlán ugrani készül
Ahová lépek ott fű nem terem
Férfi aki szerette a nőket
Előttem az élet
Karate
Édes élet
Ménesgazda
Fehér éjszakák
Meghitt családi kör
Hosszú hétvége

Megesett eseteink (ki honnan hova esett ?)
Egyesek átestek a ló túloldalára, mint pl. első csoportvezetőnk, Géza. Pedig váltig
állította, hogy tud lovagolni, csak akkor lepődött meg, amikor ballisztikus pályája
végén földet ért. Persze nemcsak Szilvásváradon voltunk kirándulni. Az ismerkedési esten Pesten Pista (Schw) megismerte Idát. Gyula pedig a rumot. (Kellemes
órákat töltöttek együtt.) Az egyikből házasság, a másikból pedig Gyula szerint
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(miután egy 6 szintes kollégium minden szintjén kerestük és egy női WC-ben találtunk rá) néhány perces zoknimosás lett.
Minden vizsgaidőszak meghozta a maga poénjait.
Ad 1.
Alig kezdtük el szárnyainkat bontogatni, néhányunknak már repülni is sikerült (félév — fizika — 8 fő). A következő kiscsoportos repülés biokémián volt.
Fizika szigorlaton történt
Ringler tanár úr arról érdeklődött, hogy a többi, vizsgáztatónál milyen jegyek
születtek. Közöltük, hogy négyesek, ötösök. Miután nála a legjobb jegy a hármas
volt az egyesek között, megállapította: „Ügy látszik, csak nekem nem volt szerencsém." Erre Ida csendesen: „Vagy nekünk."
PG szeminárium
Ági születésnapjára rumot hozott (ami a pad alatt körbejárt). Mindenkinek a
szokásostól eltérően értelem csillogott a szemében. Óra végén Szilágyi tanár úr
meg is jegyezte: „Úgy viselkednek, mint akik megittak egy fél liter pálinkát."
Nem volt igaza. Rumot ittunk!
A csoport teljes egészében PG speciál kollégiumra járt. Volt aki csak ezért kapott kettest, volt aki azért kapott négyest, mert elfelejtette a speckollt beíratni.
Anatómia kollokvium
Gézának vizsga előtt szájába rágtuk: ha nem lát semmit egy metszeten, az
biztos a gr. tigroid. Géza nem is látott semmit (mivel nem t u d t a beállítani a mikroszkópot). Hosszasan nézett a lencse sötétjébe, majd isteni szikra gyúlt agyában
és csillogó szemekkel rávágta a normál vérképre: „Tigroid! ! !"
Ad 2.
Biológia szigorlat (Szemere professzor úr, Stóni)
Prof.: Kollega, mondjon példát arra, hogy lesz valaki süket környezeti tényezők
hatására!
Stóni: ? ? ? Háát, h a s o k á i g vízesés mellett lakik.
Prof.: Jó. Mondjon másikat is!
Stóni: ? ? ? Háát ? ? Háát, elsütnek a füle mellett egy ágyút.
És miután Stóni ilyen rendkívül életszerű és jellemző pékiákat mondott, talált
ki, ötöst kapott.
Anatómia szigorlat
A boncolás sokunknak problémát jelentett, különbözőképpen szerettük volna
megoldani.
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András például úgy, hogy kijegyzetelte a tájanatómia könyvet és bűvészt is
megszégyenítő módon rendezte el zakójában. Belépve a boncterembe Dr. László
üdvözölte: — Vesd le a zakód, meleg van!
András: „Nem, nem lesz melegem!"
P . : ,,I)e, vesd csak le! Szűk lesz a köpeny."
A.: „De nem lesz szűk a köpeny!"
Végül a boncmester segítségével rángatták le Andrásról a zakót. így szegény
Andrásnál csak a puska tartalomjegyzéke maradt a nadrágjában (ezt nem vették
le róla).
Még mindig András —egy szobával beljebb : portio vaginalis metszet.
Prof. kénlése: ,,Lugol próba"
András: ? ? ?
Segítség: „Minden mentőládában megtalálható."
And rás: ,, Ragtaj >asz!''
Csillik prof.: ? ? ?
Következő kérdés: „Mire használják a kolposcopot ?"
András: „Hogy megnézzük, történt-e a portioban megtermékenyülés ?"
Ezek után is kérdezett a prof. mindenki legnagyobb csodálkozására. De meg is
lett az eredménye — András átment.
Ad 3.
Stóni sokáig vonzódott a mikrobiológiához, és alapos ismeretekre t e t t szert. Az
oktatási-nevelési értekezleten ki is emelték a jók között. Rá is szolgált erre a dicséretre, hiszen csak háromszor vizsgázott belőle.
Ad 4.
Bel beszámoló
Noémi megpróbálja rávezetni Alit a gastritisre.
N: „Mi van akkor, ha megeszel 3 tányér halászlét?"
A: „Nem szeretem".
N : „Na és akkor, ha megeszel 3 tányér bablevest?"
Ali gyorsan végiggondolta a lehetőségeket, és azt mondta:
„Meteorizmus!"
Szintén bel vizsgán történt, hogy miután mindenki levizsgázott, csengett a
telefon és Cserháti prof. úr üzent, hogy két hallgatót szeretne vizsgáztatni. Anikó
és Maca újból levizsgázott. Hiába, ők uv jegy nélkül is tudnak kétszer vizsgázni.
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Évközi gyakorlaton történt
1. Schw vizsgálja a beteget: „Sóhajtson kedveském!"
Mire a beteg: „ H a j , h a j ! "
2. Valentin élete első vena preparálásán ügyeskedik. A beteg még a kezdet
kezdetén: J a j , de fáj, jaj de f á j ! "
V: „Nem f á j az annyira!"
5 perc múlva: „ J a j de fáj, j a j de f á j ! "
V: „Mindjárt készen leszünk!"
Néni: „ J a j de f á j ! "
Már mindenki nagyon ideges, hogy Valentin pl. egy ideget kötött le vena helyett, amikor a néni: „ J a j de fáj, jaj de f á j — a gyomrom!!"
Az öt év alatt sok csoportbulit és kirándulást tartottunk. Az egyik alkalommal
Andrást ünnej>eltük a megüresedett kégliben. Miután a szülők hazajöttek, a
Semiben akartuk folytatni a vígságokat. A koleszba menet a villamossínek között
különjáratot indítottunk magunkból. Minden megállóhelyen megálltunk, de senki
nem akart felszállni ránk. A Royal körül megszólalt egy egyenruhás hang mögöttünk egy rendőrségi autó hangszórójából: „Menjenek vissza a remizbe, nincsenek kivilágítva!"
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Kirándulás
Eger (munkásszállás)
Bulizunk. Anikó eltűnik a WC-re, 5 perc-múlva ziláltan berohan félig felhúzott
nadrággal: „Lányok! a folyosón exhibicionisták! ! ! "
Szilvásvárad
András és Valentin találtak egy tandemet. Ki is próbálták 15 fokos lejtőn lefelé. J o b b r a árok, balra trágyadomb, s ekkor megjelenik szemljen egy autó! András éleslátásával felismerte a megoldást. Puhára esni jobb, még ha egy kicsit szagos is ! ! !
Most búcsúzunk és elmegyünk, az indexünk lejárt,
Itt hagyjuk kedves iskolánk, szigorló év vár ránk,
Tanáraink és társaink a szívünk nem felejt,
Szívünk mélyén őrizzük a szép emlékeket s az UV jegyeket.
ITT A VÉGE, A K I NEM HISZI J Á R J O N UTÁNA, ÚGYSEM TALÁLJA
MEG.

9 Évkönyv '81
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14. CSOPORT

Oroez Éva

Juhász Gábor

Hasznos Éva

Kiss Erzsébet

Mező Ágota

Moktar
M. Al-Masani

Papp Magdolna

Szilvási Ákos

Sziláéi Erzsébet

Sziebig Géza

Sziráczki Magdolna
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Tímár Erzsébet

ék
I
Tímár László

Szitás Erika

Szűcs Péter

Maradjunk hűek az egyetemi szokásokhoz, kezdjük mi is katalógussal:
Hasznos É v a : Szereti ö n Chopint ?
Juhász Gábor: Minden levélre válaszolok
Kiss Eszter: Ezüstművesek előnyben
Mező Ágota: KISZ-titkárok kíméljenek
Orosz É v a : Egy magányos lélek
P a p p Magdolna: Egy gyermek nem akadály
Moktar Mohamed: Nem cseréllek kecskére
Sziebig Géza: Úgyis leinformállak
Szilasi Erzsébet: Kalandorok kerüljenek
Szilvási Ákos: Családcentrikus jeligére
Sziráczki Magdolna: Gatyába rázlak
Szitás E r i k a : Chanel '85
Szűcs Péter: Laza izületek
Timár Erzsébet: Várni és remélni
Timár László: Vizijártasságit elvárom
Tiszai Andrea: Optikával szép az élet
Gondoljátok, hogy a 13. csoport szerencsétlen? Á, dehogy, hisz még itt vagyunk, s reméljük, már csak egy évig maradunk. Amikor elkezdtük, azt hittük,
sose lesz vége, de szerencsére tévedtünk. Bár ki t u d j a ?! Lehet, hogy nem is olyan
nagy szerencse. Vidám élményeinket nem „elvágólag" rendeztük, hiszen azok is
rendezetlenül törtek fel limbikus rendszerünk legmélyéről, és ez az öt év bennünk
úgyis egyetlen emlékképpé olvadt össze.
Már az egyetem első napján, amely hozzánk igazodott (szeptember 13.) világossá vált előttünk, hogy milyen fontos a pénz (főleg ha nincs) Excsoportveze131
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tőnk, Pénzecske (Kiss Eszter) nevét azzal érdemelte ki, hogy az első tanítási napon 8 óra előtt 10 perccel máris legombolt 700 Ft-ot a csoporttársaitól, holott
még azt sem tudtuk, melyik csoportba tartozunk és ki a csoportvezetőnk (ő volt).
Ezután felhagyott a pénzbeszedéssel, és inkább a férjkeresésre tért á t (kapásból
sikerült neki). Az eredményt minden pillanatban várjuk.
Elsőben a tárgyak tárgya a kémia volt. A putrescin képletét kellett felírni a két
nyakigláb kémikus kollegának, Tapsinak (Timár Laci) és Ákosnak. Ez olyan sikeres volt, hogy a mélynövésű Bakos tanár úr így szólt: „Fiúk! H a ez így halad, a
félévi vizsgán majd szíjat hasítok a hátatokból és besózom!"
A politikai gazdaságtan szorosan kapcsolódik a /rténelemhe.v Ezt a k a r t a
bebizonyítani Apó (Juhász Gábor) és Váry Attila, amikor Zrínyit is megszégyenítve rohantak ki az előadóból az előadás kellős közepén, miközben Szilágyi tanár
úr a papucs-cipő-cipó elméletét magyarázta. Amint észrevette a távozókat, érdes
hangján felkiáltott:
— Hová rohannak ? ? ? U t á n u k ! ! ! Fogják meg!!!
A fél előadó komolyan vette a felszólítást és fél percen belül csaknem kiürült
a tanterem. Erre büszkék vagyunk, mert mi provokáltuk az első katalógust.
Szintén PG-n, de már a szigorlaton esett meg: a vizsgáztató engedett a természet törvényének és kiment (végre). Ezt a pár pillanatot használta fel Apó egy
vakmerő vállalkozásra. Az elérhetetlen magasságban (2 m) levő ablakban jelent
meg kétségbeesett arccal, a bent készülő Timi (Timár Erzsi) rémületére. —
Erzsike!!! Azt!!! Azt!!! Azt!!! — és közben hevesen m u t a t o t t a tételek felé.
Pechére Róza néni a másik szobában nem tudott vizsgáztatni a nagy zaj miatt,
és á t j ö t t rendet teremteni. így Apó alpinista módon, nem törődve a veszéllyel
a mélybe zuhant.
A súlyos lelki t r a u m á t jelentő anatómia szigorlatot is túléltük, egy-két keserves
epizódján ma már csak nevetünk. P a p p Magdi már a végső hajránál tart, amikor
a prof. á t n y ú j t j a neki metszetben a csontvelőt. Magdi örömében majdnem felsikoltott, mivel tökéletesen biztos volt benne: ez nem lehet más csak a tüdő.
— Capillarisokat és alveolusokat látok.
— Ki ne mondja, amire gondol! — vág közbe Csillik prof. úr. — Mit lát ?
— Nagy sejtet.
— És még mit ?
— A sejtben nagy sejtmagot.
— H á t akkor mi ez ?
— Nagy sejt nagy sejtmaggal!
Ugyanezen a kellemes májusi délelőttön mindenki szorgalmasan vájkált a hullában, amikor Csillik prof. úr lépteinek koppanása hallatszott. A regio palmaris
képletei Pali bácsi idegenvezetése mellett kezdtek kibontakozni. S ekkor a prof.
megállt Tapsi mellett. A halálravált medicus — együtt izzadva a cadaverrel —
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marokra fogta a bonceszközöket. A vizsgáztató hangjától megremegtek a boncterem falai.
— Édes fiam! Ügy fogod ezt a szikét, mint a sarki hentes a bárdot!
Ezután öt hallgató zsinórban kézenfogva hagyta el a bonctermet. A prof. pedig
így tért vissza az utolsó fordulóra váró hallgatókhoz:
— Elnézést a hosszas távolmaradásért, de igen sok tudatlanságot kellett felszámolnom a boncteremben.
Este pedig felüdülésképpen búfelejtő hb-t rendeztünk Ashilléknál (Tiszai
Andrea), melyen a következő jelszó született: „Törj, zúzz, lökd fel a stelázsit!"
Az évvégi trias másik nagy tagja az élettan volt. Gyakorlaton t ö r t é n t : aktuális
téma a vitáikapacitás. A főszereplő ismét a kis Ashill. Szegény már teljesen
cyanotikus a több mint egy perce tartó erőltetett kilégzéstől, és a műszer még
mindig csak 1503 cm-nél tart. Mielőtt a fulladásos halál bekövetkezett volna,
Sziszi (Szűcs Péter) lekapta kezét a vitáikapacitást jelző dobról.
A nyelvórák mindig sok meglepetést tartogattak, hol a tanárok, hol pedig a számunkra. Egyik latinórán Sziszi a következő bravúrral állt elő: a háromlábú szék
hátsó két lábán megtámaszkodva, saját lábát keresztbevetve kezével a declinatios
táblázatot m u t a t v a Villányiné tanárnőnek elragozta:
— Villányina, Villányinae femininum.
Harmadévben már sokkal felszabadultabbak voltunk, és „közelebbről" is
megismertük egymást. Erről árulkodik a következő két sor.
Télen a nagy hidegben Apó vár a villamosra tökmagot rágcsálva. Arra jár
Hasznos Éviké és odaszól Gábornak:
— Vigyázz, Gábor! Nehogy megfázzon a tök-magod!
A mikrobiológia mindig nagy élményt jelentett számunkra, különösen Sziszinek
szigorlaton. így készítette a függőcseppet a Proteus tenyészetből: egyik kezében
az oltókacs, amely nagy amplitúdójú rezgéseket végzett a biztos kézben; a másik
kezével pedig megfogta az oltókacs nem egészen steril végét. Erre már Rosztóczy
adj. úrnak is kocsányon függtek a szemei és így kiáltott: — H a g y j a abba! Azonnal
hagyja a b b a !
A megszeppent Sziszi a kezéről csöpögő Proteusos bouillont ijedtében a nadrágjába törölte. Ekkor szabadult el igazán a pokol, no meg a sok baci. De ez még
mindig nem volt elég, mert a nagy nehezen elkészült metszetet a mikroszkóp alá
téve egy laza csavarással ripityára törte. így kezdődött a függőcsepp készítése
élőiről.
Még ugyanaznap Bélády prof. asszony szemei előtt a pedantériájáról oly híres
Tapsi az egyik tételénél zavarba jött. Nyugodtan elővette a precízen összehajtogat o t t puskáját, és nagy csörgés közepette fellapozta az idetartozó részt az éppen
akkor felelő Sziszi megrökönyödésére. Majd dolga végeztével nem elégedett meg
az egyszerű zsebredugással, hanem ugyanolyan precízen összehajtogatta. (Még
.x>kra viszi az életben ekkora pedantériával!)
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Ismét Sziszi került a porondra. Félénk kérdésére, hogy sikerült-e a vizsgája,
a prof. asszony igennel válaszolt. Ennek úgy megörült, hogy egy bakkecskét is
megszégyenítő ugrással kinn termett a folyosón, aminek eredményeként nadrágján kb. 20 cm-es folytonosságmegszakadás keletkezett.
Negyedévben lettünk csak igazán szerények Ribári prof. úr előadásai nyomán,
bá. akadnak kivételek. Erzsi és Magdi fül-orr-gége gyakorlat előtt beszélgetnek.
Megszólal Bözse:
— Megjelent az ú j Ribári-könyv.
Mire Magdi: Ki az a Ribári ?
A következő színhely Szolnok, év közi gyakorlat. Apó a magyar operairodalom
egyik remekére, a Bánk bánra Melinda szomorú története helyett a Bordallal
igyekezett Mokit (Moktar) a színházba elcsalni. Miután az előadás elmaradt,
a jelszó ez m a r a d t : „Igyáál! Igyáál!" Az of>era így látatlanul is annyira megtetszett Mokinak, hogy a meghatódástól a másnapi gyakorlatot kénytelen volt kihagyni.
Kórbonctan szigorlaton Erika fényképét nézi Ormos prof. úr az indexben és
nem akar hinni a szemének: — Tényleg maga az ? ?
— Igen.
— H a az én arcomat is ennyire megváltoztatná a dauer, én is megcsináltatnám.
— Igazán jól állna a professzor úrnak!
Ezeket az emlékeket egyik hétfő este idéztük fel. Mire a történetek végére és
az üvegek aljára értünk, a feddhetetlen múltú etiles anamnesissel most először
rendelkező Géza a számára nélkülözhetetlen aktatáskája keresésére indult. így
jutott el a konvektorig és azt kezdte el rángatni.
— Na végre megvan!
Csak nagy nehezen t u d t u k lebeszélni arról, hogy hazavigye. így ért véget ez az
este.
Az évek is olyan észrevétlenül teltek el, mint azok az emlékezetes órák.

*
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14. CSOPORT

Ambrus Gébor

Váraljay Edit

Abdul Rahman
R ad man

Vén Gabriella

Fabó Flóra

7
Tom Gyöngyi

Váry Attila

Kiss Gábor

\
Oláh Attila

Tombácz
Zsuzsanna
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Rövid életképek a 14. csoport történetéből, amely megfogyva bár, de törve
nem — idáig eljutott. Hogy évkönyvet írjon. H á t . . . mit lehet erre mondani ?
ó , szépemlékű fizikagyakorlatok! Gábor és Attila alkottak egy párt . . . Szép,
sziszegő ,,s" hangjairól ismert gyakorlatvezetőnk egy alkalommal beletekint gyakorlati jegyzőkönyvükbe.
— Az sajnos nincs kész . . . — szólnak bátortalanul.
— Akkor ma fejenként hat egyest k a p n a k :
egyet azért, mert nincs jegyzőkönyvük;
egyet azért, mert amíg azt fogják írni, nem haladnak a gyak
attal;
egyet azért, mert amíg a feladatot csinálják, a többiek dolgozatot írnak;
egyet azért, mert amíg maguk a dolgozatot írják, a többiek felelnek;
egyet azért, mert mire magukat feleltetném, már vége a gyakorlatnak.
Egyet pedig azért, mert még arra sem voltak képesek, hogy milliméterpapírt hozzanak magukkal!
A pár döbbenten nézett maga elé, de hiába — a logika hibátlan volt. Na ja, aki
fizikus . . .
Anatómia szigorlaton professzorunk elmélyülten hallgatja Flóra feleletét. Titkárnő jő, kezében forró feketekávé. Prof. bólint, szájában az elmaradhatatlan
csikkel. Majd a kávéba lassan, szórakozottan négy cukrot ejt, közben szemét le
sem veszi Flóráról. Titkárnő kisvártatva újból jő s szól:
— Professzor úr, nem tudom elég édes volt-e a kávé ? . . . Három cukrot tettem bele . . .
Egy megdöbbentő kimenetelű orosz-dolgozat vázlatos anatómiája
December 7. déli 12 óra, Sárkány: Oláh és Szilvási kollegák fejüket összedugva
latolgatják a délután írandó orosz nyelvű számonkérés esélyeit. Megegyeznek
abban, hogy a papírforma ellenük szól.
13 óra 30: Fent említettek beosonnak a Szülészeti Klinikára, hogy tantermének padjaiba néhány cirill betűs szót véssenek, prophylactikus célból.
13 óra 34: A cirill szavak bonyolultak, és a padba vésve olvashatatlanok.
Ám ekkor mentő ötletük támad.
13 óra 40: A mentő ötlet kivitelezve. A tanterem a j t a j a elé húzva áll két szekrény, előtte fogas, r a j t a tábla: ,,A Szülészeti Klinika dec. 3-tól 9-ig festés miatt
zárva!"
14 óra 00: A csoport tanácstalanul, ám örömmel eltelve álldogál az a j t ó előtt.
Lelkesen közlik a tanárnővel, hogy sajnos az óra kénytelen elmaradjon.
14 óra 02: Tanárnő kétségbe zuhan, majd elbocsátja tanítványait.
14 óra 03: Tanárnő megpillant néhány gravid anyát, akik fesztelenül sétálgatnak a festés alatt álló klinika a j t a j á n ki és be. Kezd gyanús lenni a dolog.
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14 óra 05: Megpillantja Oláh és Szilvási kollegák vigyorgó képét. Egyszerre
minden világossá válik.
14 óra 10: Botrány . . .
Anatómia kollokvium. Zsuzsa kihúzza a vaginát. Mint tételt. Gördülékenyen
halad a hymenig. A felelet. Ott megállnak.
— No, hát mikor szakad át a hymen ? — segíti a prof.
Zsuzsa szenved. Már a nyelve hegyén van, de nem meri kimondani. Érzi,
hogy ez a kifejezés nem idevaló lenne. Túl ismert és nem elég latinos. Pedig
más nem jut az eszébe. így aztán hallgat. — Nem t u d j a ? I — kérdi döbbenten
a prof., és magában elgondolkodik, hogy talán mégsem olyan sötét a helyzet
a mai lányok erkölcseit illetően.
Előadás. Unalmas. Mindegy hogy melyik, több is van ilyen. Oláh Attila olyan
fokra jutott az unatkozásban, hogy jobb szórakozás híján az előtte ülő Gabi
hátrakötött haját, magyarul lófarkát kezdi húzogatni . . . De nem jut el sok
húzogatásig, mert Gabi megfordul és huncut mosollyal így szól:
— Tudod mit ? Majd ha én is játszom a te farkaddal, akkor te is játszhatsz az
enyémmel!
Attila zavarában néhány percig odafigyelt az előadóra.
Gyógyszertan szigorlat.
Prof.: — Na, mi a Salvarsan fő alkalmazási területe ? , . . Na ? . . .
Nem t u d j a ? H á t a Treponema Pallidum fertőzése. Zsuzsa kétségbeesetten: —
Elnézést professzor úr, de én a féregellenes szereket nem tanultam meg . . .
A három napos szülőszobai gyakorlat első reggelén a többi hallgató között bebotorkált egy fáradt, elkínzott arcú, igen hosszú éjszaka után álló (támaszkodó)
ember: Oláh Attila. Első ténykedése, hogy ledől a medicus-szoba ágyára, és az
emberbaráti szeretetre hivatkozva kér mindenkit, hogy hagyják őt aludni . . .
A belépő takarítónő fejcsóválva nézi, majd korholó szavakkal illeti, hogy lám,
milyen fiatal, és mégis az ágyban fekszik reggel 8-kor, bezzeg ő, pedig már 63
é v e s . . .!
— És mit tetszett csinálni az éjszaka ? — kérdi tőle a fáradt ifjú, megszakítva
a szóáradatot.
— Én ? — feleli a néni. — Ügyeletes voltam. Dolgoztam egész éjjel!
— J a ! Úgy könnyű, — szól fájdalmas hangon Attila és visszahanyatlik a
párnára.
— H á t kollegina, ezt a feleletét nem tudom elfogadni. — Közli sajnálattal
Telegdy prof. — Vissza kell jönnie.
— Még ma ? — kérdi riadtan Gyöngyi . . .
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— No és így tapintjuk meg a nagykutacsot, — szól gyerekgyógyászat gyakorlaton a csodaszép doktornő, majd — hogy demonstrálja a vizsgálatot — mélyen
behajol a rácsos kiságyba. Oláh Attila, aki szemben áll vele izgatottan figyel.
H a nem is éppen a nagykutacsra.
— Látjátok ? — kérdi a doktornő föl sem tekintve. Attila elfúló hangon: —
H á t lehet ilyenkor a gyerekre figyelni ?!
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VÁLASZOLUNK

KÉRDÉSEIKRE

MI JUT ESZÉBE A TOJÁSRÓL?

DR. CSILLIK BERTALAN
— A héja, ami még a hátatokon van.
DR. KOVÁCS KÁLMÁN
— A tojásról az jut eszembe, hogy a fehérje-része sok proteint tartalmaz,
a sárgájában ]>edig koleszterin van. Ezért az is eszembe jut a tojásról, hogy
volt ebben az évfolyamban két olyan hallgató — az egyiket Epe Szilárdnak,
a másikat Transz Antalnak hívták — akik e szteroidnak sem a nevét, sem a
térszerkezetét nem tudták. Ezek után érthető, hogy egyes orvosok a tojást
ma nem nagyon javasolják fogyókúrához.
DR. SZEMERE GYÖRGY
— Nekem a tojásról az egyedfejlődés modellje jut eszembe. Szakmai ártalom.
DR. OBÁL F E R E N C
— Az élet kezdete.
DR. T E L E G D Y GYULA
— Egy másik tojás.
DR. LÁZÁR GYÖRGY
— Felületes szemlélődésnél a héja, mélyebb analízis esetén a freudizmus.
Dr. ORMOS J E N Ő
— H a feldobják fehér, ha leesik sárga.
DR. R I B Á R I OTTÓ
— Egy jó tojásrántotta.
DR. N É M E T H ANDRÁS
— Szérum koleszterin — színdarab — védőétel.
DR. F É N Y E S GYÖRGY
— Ifjúkorom, amikor darabja 4 (négy) fillér volt.
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DR. SZILÁRD JÁNOS
— Kolumbusz, az obstipáció, és hogy hátha mégis a tyúk volt előbb.
DR. F R Á T E R LÓRÁND
— Nekem is ugyanaz.
DR. BERENCSI GYÖRGY
— Az a hallgató, aki csak második utóvizsgáján tanulta meg, hogy a madártejet nem fejik.
D R . SIMON MIKLÓS
— Nem vagyok benne.
DR. BODA DOMOKOS
— Kolumbusz, meg az, hogy megzápulhat.
DR. VIRÁG ISTVÁN
— K é t másik. Ei, Ei.
DR. F Ö L D E S VILMOS
— Az, hogy melyik volt előbb ?
SZILÁGYI MARGIT
— Az, hogy melyik volt előbb.
És még mondják, hogy nincs összhang a Dékáni Hivatalban . . .
DR. PALLAG LAJOS
— H a főnév, Kolumbusz tojása, amit végzés után jó néhány évig szinte mindenki felfedez. H a ige, akkor egy széj»en kicsempézett W. C.
DR. CSERHÁTI ISTVÁN
— Kár, hogy nem kocka alakú, jobban lehetne tárolni. (Nem tudjuk mit szólnának ehhez a tyúkok!)
DR. BÉLÁDI ILONA
Influenza-vírusok.
D R . ZALÁNYI SÁMUEL
Az a találós kérdés, hogy mi az: ha feldobják fehér, ha leesik sárga ?
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VAN-E TELJESÜLETLEN GYERMEKKORI ÁLMA?

D R . P E T R I GÁBOR
Igen: szerettem volna egyetemi magántanár lenni és motorbiciklin járni a
betegekhez. Ebből az első még sikerült, a többi végképp nem.
D R . SZEMERE GYÖRGY
Olyan dolgok is megestek velem, amiről még fiatal felnőtt koromban sem mertem álmodni, nemhogy gyermekkoromban! Gyermekként egyébként arról álmodtam, hogy muzsikus leszek. H á t ez nem sikerült, bár nem bántam meg,
mert zenét hallgatni legalább akkora öröm, mint csinálni. És mennyivel könynyebb!
D R . KOVÁCS KÁLMÁN
— Igen. Gyermekkoromban szerettem volna felnőtt lenni, és ez a kívánságom
még ezidáig nem teljesült.
D R . CSILLIK BERTALAN
— Van. Mozdonyvezető szerettem volna lenni és csak intézetvezető lettem.
DR. LÁZÁR GYÖRGY
— Egy póniló.
DR. F É N Y E S GYÖRGY
— Szerencsére sosem álmodtam teljesíthetetlen álmokat.
DR. B E R E N C S I GYÖRGY
— Gyermekkoromban azt hittem, hogy mindig az igazság győz.
DR. BODA DOMOKOS
— Az első éves beiratkozás előtt egy pszichológiai vizsgálat keretében feltették
a kérdést: miért jött orvosnak ? Szeretnék valamit felfedezni, volt a válaszom.
Azóta is szeretnék.
DR. VIRÁG ISTVÁN
— Szerencsére van több is. (A sületlen gyermekkori álmoknak legjobb, ha
teljesületlenek maradnak.)
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D R . R I B Á R I OTTÓ
— Olimpiai bajnok szerettem volna lenni.
DR. PALLAG LAJOS
— Csak az van.

MI JELENTETTE ÉLETÉBEN A LEGNAGYOBB SIKERT
ÉS A LEGNAGYOBB KUDARCOT?

DR. P E T R I GÁBOR
A sikert az, hogy sok tehetséges ember pályáját t u d t a m egyengetni, a kudarcot az, hogy eközben saját dolgaimat el kellett hanyagolnom.
DR. ORMOS J E N Ő
— Siker: A tübingeni egyetem menzáján a közelmúltban nem t ű n t fel, hogy
már túl vagyok az egyetemi hallgatók életkorán. K u d a r c : Az újszegedi uszodában ismételten nyugdíjas jegyet kínálnak.
DR. F É N Y E S GYÖRGY
— A legnagyobb sikeremnek azt tartom, hogy nem szenvedtem nagy kudarcokat.
DR. SIMON MIKLÓS
— Siker: első díjnyertes pályamunkám. K u d a r c : 1972-ben egy elhibázott kapitális szarvas.
DR. F Ö L D E S VILMOS
— Legnagyobb sikerem az, hogy egyetemi tanár lettem, és az lett volna a
legnagyobb kudarc, ha ez nem sikerül.
DR. BODA DOMOKOS
— Mindkettőre: hogy jó orvos akartam lenni.
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DR. BERENCSI GYÖRGY
— Az, hogy megszülettem.
SZILÁGYI MARGIT
— Legnagyobb sikernek azt tartom, hogy egész életemben mindent őszintén
megmondhattam, és meg is hallgattak (de nem biztos, hogy elfogadták).
DR. PALLAG LAJOS
— Az hogy megszülettem, illetve az hogy megszülettem.

DR. LÁZÁR GYÖRGY
— Nem hiszem, hogy az élet ilyen egyszerű volna. Az ember közérzete sok apró
dolgon múlik. Sikerélményt szinte minden nap lehet találni. A kudarc gondolatával pedig nem szabad sokat foglalkozni; „pech-szériái" így is lehetnek az
embernek.
DR. B É L Á D I ILONA
Legnagyobb sikerem, amikor Attila unokám azt mondta, hogy „Nem is vagy
olyan öreg."
D R . K A H Á N ÁGOST
A legnagyobb siker, ha viszonylag sokan vannak a szemészeti órán a tanteremben (soha sem tartok katalógust); a legnagyobb kudarc a megöregedés
(úgy érzem, még nem teljesen ért el).
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MIKOR ÉS MIÉRT KAPTA
AZ UTOLSÓ VALÓDI ÉS NEM VALÓDI POFONT?

DR. P E T R I GÁBOR
Pofont sem nem adtam, sem nem kaptam.
CSILLIK B E R T A L A N
— Valódit: 1946-ban, hadifogolytáborban
(Sajnos nem voltam abban a helyzetben,
öt perce, amikor a főhatóság közölte, hogy
ú j elektromikroszkópot. (Sajnos most sem
visszaadjam.)

az őrtől, amikor krumplit loptam.
hogy visszaadjam.) Nem valódit:
ebben az évben sem kapom meg az
vagyok abban a helyzetben, hogy

D R . S Z E M E R E GYÖRGY
— Az utolsó valódi pofont apámtól kaptam (ez volt egyébként az első is Tőle),
lehettem vagy nyolc éves, így fogalmam sincs, hogy miért kaptam, de nagy
volt, és biztosan megérdemeltem. Már nem fáj. Az utolsó nem valódi pofon
viszont még fáj. H a majd ennyi idő telik el ez után is, biztosan jobb szívvel
fogok emlékezni rá. Vagy addig kapok még egy utolsóbbat is ?
DR. LÁZÁR GYÖRGY
— Nem vezettem róla könyvelést, bár akkor most tudnám, hogy kinek mivel
tartozom.
D R . SZILÁRD JÁNOS
— Apám nem volt pofozkodó szellemű, így csak
Tegnap.

a

másikra

emlékszem.

D R . F É N Y E S GYÖRGY
— Sem az első valódi, sem az utolsó nem valódi pofont — azt hiszem — még
nem kaptam meg.
DR. R I B Á R I OTTÓ
— Gyermekkoromban édesapámtól kaptam az utolsó valódi pofont, nem valódi
pedig nincs.
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DR. F R Á T E R LÓRÁND
— Az utolsó valódit három éve egy finntől, mert részeg volt. Az utolsó nem
valódit (igazából ezek tudnak csak fájni) mostanában egy nagy emtertől. Nem
mondom meg miért, mert magára ismer és máris kajsim a következőt.
DR. VIRÁG ISTVÁN
— Optimista vagyok : az utolsót még nem kaptam meg.
SZILÁGYI MARGIT
— Az utolsó valódi pofont már nem gyermekként, 30 éves koromban édesanyámtól kaptam. Nem valódi: utoljára hivatali pofont kaptam, de azt hallgassuk el, hogy milyen alkalomból.
DR. ZALÁNYI SÁMUEL
Az utolsó valódi jofont, gimnazista koromban kaptam az apámtól, mert szemtelen voltam. Nem valódi |>ofont az élettől szinte naponta kap az ember.
DR. K A H Á N ÁGOST
Ez magánügy, erről nem nyilatkozom. (Nőtől kaptam mind a kettőt.)

*
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MILYEN SZEREPE VAN ÉLETÉBEN A SPORTNAK?

DR. P E T R I GÁBOR
30 éves koromig futballoztam, úsztam, vívtam, teniszeztem, azóta a lépcsőn
szaladgálok elsősorban, az árral úszom, magammal vívódom és nyaranta a feleségemmel ping-pongozom. Kiegészítő sportként a koszorús ereimet tornáztatom.
D R . KOVÁCS KÁLMÁN
— Sokat sportoltam, jó szertornász voltam. Középiskolás koromban én és egy
Baross Imre nevű diák t u d t u k először az országban a félkezes kézállást. Baross
Imre az artista (cirkusz) iskola igazgatója lett, én nem vittem ilyen sokra.
DR. CSILLIK BERTALAN
— Jelentőset. Hetenként kétszer viszem a lányaimat művészi tornára.
DR. T E L E G D Y GYULA
— Pihentet.
DR. F É N Y E S GYÖRGY
— A sportsérülések ellátásán kívül semmilyen sportot nem űzök.
DR. SZILÁRD JÁNOS
— Egyik éltető elemem: az esti tornában 2,5 éves kislányom a bácsit nézi, én
meg Müller Katit.
DR. FRÁTER LÓRÁND
— Imádom a vizet. Kedvenc sportom: nyári verőfényben vízparton szunyókálni.
DR. BERENCSI GYÖRGY
— IV. gimnazista koromban az Országos Tornászversenyen bronz érmet nyertem.
DR. F Ö L D E S VILMOS
— Jelentős szerepe volt, mivel a debreceni egyetem sportpályájára a város
legszebb leányai jártak abban az időben, s emiatt magam is állandó látogatója
voltam a sportpályák lelátóinak.
DR. PALLAG LAJOS
— Szeretem nézni.
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EGYETEMISTA KORÁBAN MIVEL TÖLTÖTTE SZABADIDEJÉT?
DR. P E T R I GÁBOR
— Az évfolyamtársaimmal szórakoztam, a szünidőkben olvastam.
DR. CSILLIK B E R T A L A N
— Köszönöm nem volt — illetőleg mind a hat év az volt: állandóan benn
kotlottam az intézetben.
DR. T E L E G D Y GYULA
— Nem volt szabadidőm.
DR. OBÁL F E R E N C
— Nyelvtanulás, ojjera-színházlátogatás, szépirodalom, tartósabb szünetekben
természet utáni tájképfestés és rajzolás, gyakran mezőgazdasági munka, barkácsolás, utazás.
DR. F É N Y E S GYÖRGY
— A munkapszichológusok abban az időben még nem találták fel a szabadidőt, sőt még a munkapszichológusok sem voltak feltalálva.
D R . N É M E T H ANDRÁS
— Többek között hadifogsággal.
DR. SZILÁRD JÁNOS
— Az attól függött, hogy kivel.
DR. FÖLDES VILMOS
— Nem mivel, hanem kivel, helyesebben kikkel ? — nőkkel.
DR. F R Á T E R L Ó R Á N D
— Tanulással.
D R . PALLAG LAJOS
— Mivel akkor több volt, mint most.
DR. ZALÁNYI SÁMUEL
— Mi az hogy szabadidő ? Egyetemi hallgatónak nem lehet szabadideje.
SZILÁGYI MARGIT
— Rövid válaszom: a Tisza (folyó) és tánc, tánc, tánc.
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MI A LEGELENGEDHETETLENEBB TÁRGYI FELTÉTELE
A MUNKÁJÁNAK?
DR. P E T R I GÁBOR
— A szabadidő, ami nincs.
DR. KOVÁCS KÁLMÁN
— A pénz.
DR. ORMOS J E N Ő
— A hulla.
DR. CSERHÁTI ISTVÁN
— Személyi feltételei vannak: beteg emberek és egészséges munkatársak.
DR. T E L E G D Y GYULA
— Az agy.
DR. F É N Y E S GYÖRGY
— Hogy ne gátoljanak l>enne.
D R . F R Á T E R LÓRÁND
— A fizetés.
DR. BERENCSI GYÖRGY
— Az önfegyelem.
DR. BODA DOMOKOS
— Nem tárgyi jellegű: a bizalom légköre.
DR. PALLAG LAJOS
— A sok okos, szép és drága gépi felszerelés korában sok kollegám véleményével ellentétl>en még mindig alapvető feltétel a BETEG.
DR. BÉLÁDI ILONA
— Idő és pénz.
DR. ZALÁNYI SÁMUEL
— Számítéjgép.
DR. KAHÁN ÁGOST
— Mindig az, ami éppen hiányzik. (ígv mindig más.)
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BIZONYOS MÉRTÉKIG MINDIG FÁTYOL FEDI ELŐTTÜNK
OKTATÓINK MAGÁNÉLETÉT.
FELMERÜLT BENNÜNK TÖBBEK KÖZÖTT AZ A KÉRDÉS,
HOGY VAJON MILYEN SIKERT ÉRT EL ÖN A NŐKNÉL
(FÉRFIAKNÁL)
D R . CSILLIK B E R T A L A N
— Kérdezzétek meg a hajdani évfolyamtársaimat.
DR. KOVÁCS KÁLMÁN
— Nehéz kérdés ez is. Kétféle nőt ismertem eddig. Az egyik csoportba azok
a nők tartoznak, akik nekem tetszettek, de nem törődtek velem, a másik csoportnak viszont én voltam az ideálja. Az utóbbi csoportba tartozó nőkkel való
kapcsolataim mindig keservesek voltak, mert nehéz volt tőlük megszabadulni.
Egy-két esetben nem is sikerült.
DR. SZEMERE GYÖRGY
— Minden ép érzékű férfi sokra becsüli a női nemet (méginkább a női igent).
Legnagyobb sikeremnek azt tartom, hogy 23 évi házasság után a feleségem
állítólag még mindig szeret, pedig ő aztán igazán ismer. Az sem lebecsülendő
persze, hogy ha ügyet kellett intéznem, vagy akár Pesten színházjegyet szereznem, s a pult másik oldalán nő volt, t u d t a m , hogy nyert ügyem van. Egyébként se szerénykedni, se dicsekedni nem akarok, így maradjon csak az a fátyol.
DR. OBÁL F E R E N C
— Keveset. Ez egyéni megítélés kérdése. Mulasztásom, hogy kevés időt és
figyelmet fordítottam rá. Ezután igyekszem.
DR. T E L E G D Y GYULA
— Ezzel kapcsolatban azokat a nőket kell megkérdezni, akik úgy gondolják,
hogy sikerük volt nálam.
D R . SZILÁRD J Á N O S
— Mindenesetre kisebbet, mint ők nálam. (Emlékirataimat az évfolyam a vasdiplomával együtt kapja kézhez.)
DR. F É N Y E S GYÖRGY
— Túlságosan rég volt ahhoz, hogy erre emlékezzem.
DR. LÁZÁR GYÖRGY
— Ha összehasonlítom magamat VIII. Henrikkel, elégedett lehetek.
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DR. NÉMETH ANDRÁS
— Ez a kérdés a „sexuális forradalom" éta elvesztette savát-borsát.
DR. F R Á T E R LÓRÁND
— Néha nagyobbat, mint szerettem volna.
DR. BODA DOMOKOS
— Nem tudom, nem próbáltam. Illetve mégis. Medikus koromban a menzán
sikerem volt a felszolgálóknál, nagyobb adagokat kaptam.
DR. BERENCSI GYÖRGY
— Ilyen pszichopathológiai önvizsgálatot sohasem végeztem.
SZILÁGYI MARGIT
— Olyan nő még nem született, akinek ne lett volna.
DR. PALLAG LAJOS
— Egyesek szerint jókat, bár lehet, hogy részben ez is megmaradt a gyermekkori álmok szintjén.
DR. BÉLÁDI ILONA
— Nem panaszkodhattam.
DR. ZALÁNYI SÁMUEL
— Nagyon monogám voltam, 10 éves koromban elhatároztam, kit veszek feleségül, tervem valóra is vált.
DR. K A H Á N ÁGOST
— Hála Istennek még van.
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SAJÁT SZAKTERÜLETÉN KIT TART HAZÁNKBAN MA
A LEGNAGYOBB SZAKTEKINTÉLYNEK?

D R . P E T R I GÁBOR
— Littmann Imre professzort.
D R . CSILLIK B E R T A L A N
— Attól függ, hogy mit tekintünk „szakterületnek" ? H a az elektronmikroszkópos neurohisztokémiára gondoltok, akkor közismert szerénységem tiltja a
választ. H a viszont az anatómiára, mint „olyanra", akkor egyértelműen
Szentágothai Jánost.
D R . KOVÁCS KÁLMÁN
— Nehéz kérdés, mert szerénységem tiltja, hogy megnevezzem, másrészt ha
bárkinek a nevét közölném, a többi holnap nem fogadná a köszönésemet.
DR. F R Á T E R L Ó R Á N D
— Szerénységem tiltja megnevezni.
DR. F É N Y E S GYÖRGY
— Ennek megválaszolását szerénységem tiltja.
O R . T E L E G D Y GYULA
— Saját magamat.
DR. ORMOS J E N Ő
— Azt, aki az Akadémia tagja.
DR. BODA DOMOKOS
— Kerpel-Fronius Ödönt.
DR. VIRÁG ISTVÁN
— Jelenlegi főnökömet.
DR. SZILÁRD J Á N O S
— Oly sokan reflektálnak erre a címre, hogy jobb ha nem mondom meg.
DR. R I B Á R I OTTÓ
— Bauer Miklós pécsi professzort.
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D R . PALLAG LAJOS
— Azt a pszichotikus beteget, aki minden „segítség" ellenére t u d j a magát
rehabilitálni.
DR. ZALÁNYI SÁMUEL
— Fülöp Tamás professzort.

SORRENDBEN MELY SZÉPIRODALMI ALKOTÁSOK ISMERETÉT
TARTJA LEGFONTOSABBNAK EGY LEENDŐ ORVOS SZÁMÁRA?
D R . P E T R I GÁBOR
— A Bibliát, mert ebből lehet megtanulni, hogy milyen az ember, Epiktétosz Kis
kézi-könyvecskéjét mert ebből azt lehet megtanulni, hogy milyen legyen; az
Ember tragédiáját, mert az nagyon szép és okos, és ezeken kívül a Mici-mackót
és lehetőség szerint P. Howardtól A 14 karátos autót. Mellékesen a szakirodalom is lehet szép és a „szépirodalom" sem okvetlenül szép. Ajánlhatom még
Csehov novelláit is, és az érdeklődők számára még néhány száz könyvet, amit
még nekem is el kellene olvasnom.
D R . KOVÁCS KÁLMÁN
— Juhász Ferenc verseit t a r t o m fontosnak, mert e művek közül még egyet
sem értettem meg. Bizonyára e versek értelmének és érzelemvilágának a megfejtése felér egy jó diagnózissal. Ezen kívül ajánlom „Lissák: ókori szerelmek"
című közel négyszáz oldalas művét. Ebből még az évfolyam és én is tanulhatnánk. — Javasolnám a fentieken kívül Lőwi Árpád kitűnő költeményeit, bár
kissé erős hangvételük miatt 70 év óta nem adták ki azokat.
D R . CSILLIK B E R T A L A N
— Első helyen: Az ember tragédiája (Madách)
Második helyen: A Kozmosz éneke (József Attila)
Harmadik helyen kezdve szabad a vásár, de feltétlenül közte kell legyen Agatha
Christie.
D R . T E L E G D Y GYULA
— Mindenek előtt Parkinson valamennyi törvényét, szépirodalom helyett
Bzépi rodalomként.
D R . C S E R H Á T I ISTVÁN
— A világon legtöbb példányban Lenin műveit és a Bibliát adták ki. Érdemes
olvasgatni belőlük. (Még egy: R u d y a r t Kipling „ H a " című verse.)
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D R . R I B Á R I OTTÓ
— Homeros: Iliász, a Biblia, Cronin: Réztábla a kapu alatt.
DR. F É N Y E S GYÖRGY
— Anatómia, Élettan, Belgyógyászat, Karinthy, Hasek, Shaw, Maugham,
Steinbeck, Merle . . . stb.
D R . SZILÁRD JÁNOS
— A Tanrendet, az előző tíz Évkönyvet, és ha van idejük, még mást is olvashatnak.
DR. SIMON MIKLÓS
— A magyar klasszikusokat.

D R . BODA DOMOKOS
— A magyar nyelvtant és a helyesírás szabályait.
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DR. FRÁTER LÓRÁND
— Hallgatóknak:
Erasmus: A Balgaság dicsérete
Kórházi gyakorlatra: Csehov: A hatos számú kórterem
A három nővér
Glowacki: Légyvadászat
Végzés u t á n :
Carnegie: Érvényesülés
Beauvoir: A körülmények hatalma
Martin du G a r d : Boldogulni
Heller: A 22-es csapdája
Balzac: Elveszett illúziók
Főorvosoknak:
Bradbury: E m b e r t enni nem való
Heltai: Veri-e uraságod a feleségét
Mindenkinek:
Okudzsava: Sok szerencsét p a j t á s
DR. ORMOS J E N Ő
— Sosem nevezd az orvost galádnak.
Hív támasza ő otthon egy családnak.
Ami betegség, néki: „kassza".
Csak nem kívánod, hogy apassza!
(Goethe)
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FEL NEM TETT KÉRDÉSEK

1. DR. CSANÁDY MIKLÓS, D R . KOVÁCS GÁBOR (Kardiológia)
— Találkoztak-e már szívtelen emberrel ?
2. DR. N É M E T H ANDRÁS (Urológia)
— Szokott-e töketlenkedni ?
3. DR. SAS MIHÁLY (Szülészet)
— Ki a legény a gáton ?
4. DR. P E T R I GÁBOR (Kísérletes Sebészet)
— Tudja-e hol van a k u t y a elásva ?
5. D R . BODA DOMOKOS (Gyermekgyógyászat)
— Mondták-e már, hogy ne gyerekeskedjen ?
6. D R . BARADNAY GYULA (Sebészet)
— Elöntötte-e már az epe ?
7. D R . ORMOS J E N Ő (Kórbonctan)
— K i t vesézett ki utoljára ?
8. D R . F Ö L D E S VILMOS (Igazságügy)
— Merték-e már mondani, hogy igazságtalan ?
9. D R . R I B Á R I OTTÓ (Fül-Orr-Gége)
— Mondták-e már, hogy süket a d u m á j a ?
10. D R . K A H Á N ÁGOST (Szemészet)
— Bosszantja-e a betegek szemtelensége ?

NEM HIÁBA KOTLOTTUNK . . .

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

Rokszin Aliz
Benedek Rafael
Benedek Adrián
Gruber Gabriella
Baricz Sarolta
Baricz Árpád
Balaton Ádám
Molnár Gergely
Molnár Viola
Kocsis Rita
Halvax Orsolya
Saliba Krisztina
Martinidesz Antal
Martinidesz Zsófia
Gellért Ákos
Varga Ágnes
Szűcs Éva
Lábodi Zsolt
Czinege Borbála
Bálint Zoltán

— Rokszin Tibor
— Benedek Viktor
— Gruber Károly
— Baricz Károly
— Kis Eszter
— Fekete Márta
—
—
—
—

P a p p Magdolna
Halvax György
Gebrail Saliba
Martinidesz András

—
—
—
—
—
—

Kovács Marianna
Csányi Ágnes
Gyuris Mária
Lábodi László
Horváth Gabriella
Sziráczki Magdolna

FOGORVOSOK
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Dr. Szentpétery József
egyetemi tanár

Dr. Tóth Károly
egyetemi tanár

k-

i

H rf
Dr. Gróf Béla
főorvos
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Dr. Szabó György
professzor

« |

Slí
l á f e
Dr. Fazekas András
adjunktus

Dr. Kovács Ádám
adjunktus

É H
Dr. Mari Albert
adjunktus

Dr. Méray Judit
adjunktus

Dr. Rudas Lenke
adjunktus

11*

Dr. Ponyi Sándor
adjunktus

Dr. Sonkodi István
adjunktus
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Dr. Bíró Andrásné
tud- főmunkatárs

Dr. Antal András
tanársegéd

Dr. Gorzó István
tanársegéd

I É
Dr. Hegyesi Ferenc
tanársegéd
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Dr. Kocsis S. Gábor
tanársegéd

Dr. Kruchió László
tanársegéd

Dr. Szentpétery András
tanársegéd
'

Dr. Tenk Éva
tanársegéd

Dr. Szontágh Esztei
tanársogéd

Dr. Tanács Antal
tanársegéd

Dr. Tóth Éva
tanársegéd

Dr. Zombory János
tanársogéd

Dr. Awad Musztafa
klin. orvos

Dr. Blüthner Viola
klin. orvos

Dr. Ferber Ferenc
klin. orvos

Dr. Haraszthy Géza
klin. orvos

Dr. L. Kókai Erzsébet
klin. orvos

Dr. Olasz Tibor
klin. orvos
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Dr. Sipos Zoltán
klin. orvos

Dr. Ibrahim Eltuhami
' orvos

Dr. Budai Mária
orvos

Dr. Jancsó Judit
orvos

/

Dr. Dirár Hamed
orvos

Dr. Rudas Katalin
orvos

167

FOGORVOSTANHALLGATÓK

Adamik Ilona

Antoni Mazraani

Belea Gyöngyi

mfS
ú
Í P I
Bokroe Valéria
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Dér Márta

Gál Gyula

Kondor Klára

Lórincz Gyöngyi

Nulinek Ágnes
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Panayiota Mousa

Szabó Aranka

Török Jolán
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Szíjártó Márta

Varga György

Velünk is elrepült az öt év, s csak most vettük észre, hogy eddig észre se vettük.
Szorgalmasan jártunk az iskolába, vagy az iskola mellé, méltatlankodtunk, ha nem
kaptuk meg a képzést (azért az mégse járja!)
Készültünk a vizsgákra, utána az utóvizsgákra, majd boldogan ünnepeltünk,
ha ú j r a beiratkozhattunk a következő félévre. Igaz, a beiratkozás nem ment mindig simán, így pl. harmadévben a csoportvezetők megállapodtak a TANOSZ-on
a beiratkozás időpontjában, és határozottan úgy értették, hogy az egész csoportnak ott kell lennie. Jól megkaptuk a beosztásunkat, mikor huszonhármán betódultunk a TANOSZ-ra, hogy jöttünk beiratkozni! — Mert hiszen ha az elsősök
nem tudnák, hogy a csoportvezetők íratják be a csoportot, az hagyján! — harsogott Halasiné, mi pedig szégyenkezve oldalogtunk kifelé az ajtón.
Persze idáig is el kellett jutni valahogyan. Orosz tudásunk igen nagy sikert arat o t t már az első napokban. Laci lelkesen nekifogott az első olvasmány fordításához : — . . . a sejt maghártya nélküli mag.
A PG szigorlat előtt Bubó, évfolyamunk nagy egyénisége izgatottan járkált
a folyosón fel-alá. Kétségbeesve tört ki belőle: — Gyerekek! Én már olyan ideges
vagyok, hogy azt sem tudom, egy kosár só hány balta!
Elsőben történt az is, hogy anatómia dolgozatban Bubó az inguinalis tájék
képletei között megemlítette a Rottenbiller csomót.
Nagy mikroszkóp specialisták is voltak közöttünk. Biológia szigorlaton 12 féle
metszet közül kellett felismerni egyet. Zsuzsa miután már 11-et felsorolt, és még
mindig nem ismerte fel a csillós hámot, hosszas megfigyelés után kijelentette:
— Professzor úr, ez hám, de nem csillós!
Élettan gyakorlaton vérfagyasztó csendben igyekeztünk minél kisebbnek látszani, mivel Zoltán Örs adjunktus nem volt túlzottan megelégedve a „vér" témában szerzett ismeretünkkel. Végül Bubóra esett a választása, akitől a prothrombin
idő meghatározása felől érdeklődött. Bubó ijedten kezdte magyarázni, hogy ma
már igen könnyen megy az ilyesmi, mert kapható gyárilag előállított thrombokinase tabletta, és ugye ezzel a tablettával, szóval ezt a tablettát . . . Zoltán Örs
adjunktus türelmetlenül várta a folytatást.
— Na mi lesz azzaJ a tablettával ? Mit csinál a tablettával ? H a m m be, tabletta ?
Mire Bubó kivágta m a g á t :
— Igen! Ham be tabletta! Az a neve!
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Szövettan gyakorlatokon tudományosan kidolgozott módszer szerint készültünk a szigorlatra, a színek és formák alapján igyekeztünk a metszeteket emlékezetünkbe vésni. A jejunum metszetbe a bélbolyhok keresztbe voltak metszve, és
sok kocka alakjában látszottak. El is neveztük kiskockásnak. Amikor próbavizsgát tartottunk, Klári épp ezt a metszetet kapta. Belenézett a mikroszkópba, és
megdicsőült arccal boldogan kiáltott fel:
— Felismertem! Ez a kiskockás!
Hidegzuhanyként érte László P i s t á t :
— De kérlek 1 Ez nem tavaszi k a b á t !
Anatómiából a nagy évfolyammal közösen mi is írtunk dolgozatot, melyen öszszesen hatan értek el maximális eredményt, köztük Jolika, akit Csillik professzor
úr felkért, hogy tanítsa meg az egész évfolyamot tanulni . . . S bár tudásunkat
csak szerénységünk múlja felül, megjegyezzük, hogy másodév végén a mi csoportunk volt a legjobb anatómiából és biokémiából!

Az anatómia szigorlatra valóban igen lelkesen készültünk, Sávay profnak enyhe
célzásként szántuk a vizsga előtt á t a d o t t porcelán készletet. Csak akkor remegett
meg a lábunk, mikor a szigorlat napján megtudtuk: Csillik prof fog bennünket
vizsgáztatni. K u n Évi azonnal követelte, hogy adjuk neki vissza a befektetett
összeget. . .
Anatómia szigorlaton Fülöp K a t i egyik tétele a penis volt. Feleletét így kezdte:
— Hidegben összemegy.
Orosz szigorlat előtt Ökrösné arról t a r t o t t kiselőadást, hogy nem szégyen az a
többiek előtt, ha oroszt tanul az ember. Mire Bandi megjegyezte: — Nem szégyen,
csak kellemetlen.
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Elérkezett a harmadév, s mi bekerültünk a Fogklinika berkeibe. Ettől kezdve
nem volt hiányzás, nem volt késés! Alig hiszem, hogy valaha is elfelejtjük Szentpétery tanár úr konzerváló propedeutika gyakorlatait, ahol oly szemléletesen mut a t o t t meg nekünk mindent, óvodásokhoz hasonlóan mi is gyurmát és színes
ceruzát hordtunk magunkkal.

Persze megünnepeltük, hogy harmadévesek lettünk! A Kiskőrösi csárdában
az étlapot nézegettük, mielőtt megrendeltük volna a vacsorát. Bubó rendelt
magának:
— R á n t o t t pontyot kérek sült b.-vel.
A pincér először furcsán nézett, rtiajd udvariasan megkérdezte:
— Tudja-e, mi az a sült b. ?
— Nem.
— H á t sült béka.
— J u j , akkor azt nem kérek!
Az első szájsebészet gyakorlatok egyikén egy szegény beteg miután kihúztuk a
fogát, lelkesen érdeklődött tanulmányainkról:
— Ti ugye állatokon gyakoroltatok először?
Kórélettan szigorlaton Mártinak szerény kérése volt felelete előtt: — H a lehet,
professzor úr, siessünk, mert megy a vonatom!
Szervezéstan szigorlaton Zalányi prof megdicsérte Gyöngyi csizmáját. Zsuzsa
elhatározta, ha törik, ha szakad, ha erőszakkal kell is lehúzni Gyöngyiről, ő abban
a csizmában megy be vizsgázni.
Hartwig Zsuzsa orthodontia gyakorlaton egy rtg-film nézegetése közben szörnyülködve kiáltott fel:
— Te jó isten! Ez a szerencsétlen fog milyen elkeserítő helyzetben van!
így jutottunk el napjainkig, Prágai adjunktus úr kezei közé. És ha mementóként adott egyeseiből néha az egész csoportnak is kijutott, köszönettel tartozunk Neki, mert hivatásszeretetre, a betegek iránti teljes odaadásra, lelkiismeretességre tanított bennünket.
Igyekezni fogunk, hogy az elkövetkező években ne kelljen miattunk ,,az asztal
alá bújnia", igyekszünk megőrizni a Szegedi Fogklinika hírnevét.
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CHNOIN
BUDAPEST

ANALGETICUM
A Probon új típusú fájdalomcsillapító.
Gátolja a kábító hatású fájdalomcsillapítók lógzéscsokkentö
hatását ís. ugyanakkor azok fájdalomcsillapító hatását fokozza.
Terápiás adagban nem toxikus, megszokást nem okoz. jól tűrhető. ezért hosszabb ideig tartó adagolásra is alkalmas.
ÖSSZETÉTEL
Drazsénként 300 mg rtmazolium methyisulfuricum (1,6-dimethyl-3-carbaethoxy-4-oxo-6. 7.8,9-tetrahydro-homopyrimidazolum methyisulfuricum) hatóanyagot tartalmaz.
JAVALLATOK
Krónikus mozgásszervi fájdalmak megszüntetése.
Egyéb fájdalmakban: a szokásos fájdalomcsillapítókkal nem
szüntethető igen heves fájdalmak csillapítására görcsoldókkal
és kábító hatású fájdalomcsillapítókkal előnyösen kombinálható. A légzésre gyakorolt hatása miatt különösen javallt idős
betegek fájdalmainak csillapítására.
Fejfájás csillapítására nem alkalmas.
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ADAGOLÁS
Felnőttek egyszeri adagja fájdalom esetén 1 drazsé, napi adagja szükség szerint 3. fekvő beteg részére 4 drazséig emelhető.
MELLÉKHATÁSOK
Ritkábban enyhe hányinger, szédülés, kábultság ós a terápiás
adagot meghaladó dózis esetén fejfájás előfordulhat.
FIGYELMEZTETÉS
A Probon fokozza mind a centrális depressziós szerek, mind a
kábító hatású fájdalomcsillapítók hatását, ezek egyidejű alkalmazásakor - egyéni megitélés alapján az adagok csökkentése
ajánlatos.
MEGJEGYZÉS
•!• Csak vényre adható ki. Az orvos rendelkezése szerint (legfeljebb három alkalommal) ismételhet*.
CSOMAGOLÁS
10 db drazsé

Térítés: 3.90 Ft

Smtünf{óefjítcn b
1981. A ROKKANTAK NEMZETKÖZI ÉVE
Szakorvosokkal együttműködve kifejlesztettük az elsősorban kórházak,
klinikák, utókezelők és egyéb szociális intézményeknek ajánlott rehabilitációs eszközcsaládot. Az eszközök az igen sokféle mozgásszervi változások, — műtét, baleset utáni, legyengült, öregkori állapotok rendkívül nélkülözhetetlen segítőeszközei. Az eszközök méretei a használati
kívánalmak szerint változtathatók, a műanyag bevonat és a krómozás
a legmagasabb esztétikai igényeket is kielégíti.

O JÁRÓBOT o HÁROMLÁBÚ JÁRÓBOT o NÉGYLÁBÚ JÁRÓBOT
BOT o KÖNYÖKMANKÓ o

HÓNALJMANKÓ

O KEREKES JÁRÓKERET o GURULÓ MANKÓ
O FÜRDŐKÁD ÜLŐKE o FÜRDŐKÁD KAPASZKODÓ o W . C. KAPASZKODÓ
O GÖRDÍTHETŐ SZÉK o GÖRDÍTHETŐ SZOBAI W. C. o SZOBAI
ÖNHAJTÓS KOCSI o UTCAI ÖNHAJTÓS KOCSI

Fenti eszközök az OMKER Vállalat V. osztályán rendelhetők meg,
Budapest, VI., 0 utca 4. címen
Gyógyászati
Segédeszközök
Gyára
1553 Budapest Pf. 32
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B I O L Ó G I A I ALKÁLI
MIKRO A N A L I Z Á T O R
OP—266 T Í P U S A
RADELKIS ÚJ ORVOSI
ELEMZŐKÉSZÜLÉKE
AMELY
EGYETLEN CSEPP
TELJES VÉRBŐL
1 PERC ALATT
HATÁROZ MEG
KÁLIUMION (0 . . . 19,8mmol/dm3)
ÉS NÁTRIUMION (a 0 . . . 198 mmol/dm3)
KONFRONTRÁCIÓT

radelkis

radelkis

EliCmOCHÖllCAL INSTRUMBfTS

EUCTROCHBIICJÜ. INSTRUMBfTS

radelkis
ELJECTROGHBIICALINSTKUMBITS

Értékesítés: 687-040
Szerviz: 688-087
Vevőszolgálat: 688-452
TELEX: 22-6457
DIGITÁLIS VÉRGÁZ A N A L I Z Á T O R OP—2I5 T Í P U S
ARTÉRIÁS VAGY KAPILLÁRIS VÉR SAV—BÁZIS
PARAMÉTEREINEK MEGHATÁROZÁSÁRA.
K Ö Z V E T L E N Ü L MÉRI A pH, pO, pCO ÉRTÉKET
KISZÁMÍTJA: A TELJES
SZÉNDIOXID (C0 2 TOT),
BIKARBONÁT (HC0 3 ),
BÁSE EXCESS (BE),
EXTRACELLULÁZIS
BASE EXCESS
(EBE) ÉRTÉKET.
KIJELZÉS DIGITÁLIS KIJELZŐ
HAGYOMÁNYOS VAGY Sl EGYSÉGBEN.
M A X I M Á L I S M I N T A S Z Ü K S É G L E T 100 u
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25 ÉVE AZ EGÉSZSÉGÜGY
SZOLGÁLATÁBAN

TI
A G A M M A M Ű V E K az orvosoknak olyan

koztatható, a SZOTE és a JATE „SEGAMS"

izotópdiagnosztikai műszereket ajánl, me-

programja alapján, a Gamma Művek fej-

lyekből „in vivo" és „in v i t r o " laborató-

lesztői által kidolgozott Adatfeldolgozó és

riumok alakíthatók ki.

megjelenítő berendezés, melyekkel stati-

Ide tartoznak a nukleáris technika érzéke-

hetők el. E két berendezés biztosítja az élő

lői, analóg és digitális jelfeldolgozók, peri-

szervezetbe juttatott radioaktív izotópok

kus és gyors dinamikus vizsgálatok végez-

fériák,

üreges

mérőhelyek,

automatikus

egyes szerveken belüli eloszlásának gyors

mintaváltók, scannerek, továbbá a PICKER

feltérképezését, a szerveken belüli

C O . „ k n o w - h o w " alapján gyártott Szcin-

natok felderítését, a különböző keringési

tillációs gamma kamera, és a hozzá csatla-

folyamatok ellenőrzését.
Gamma Művek
Budapest, Fehérvári út 85. 1119
Telefon: 853-144
Telex: 22-49496

Budapest
12 Évkönyv '81

daga-

CH€mOKOmPL€S'

CH€mOKQmPL€N

CH€mOKOmPL€rS

Maschinen und kompiette Einrichtungen für die chemische,
pharmazeutische, Erdöl-, Erdgas- und Aluminiumindustríe.
CHEMOKOMPLEX
Ungarisrhrs Aussenhandelsunternehmen f ü r Maschinen und Einrichtungen der
Chemischrn Industrie
Budapcsl VI. Népköztársaság ú t j a 60. 1062.
Tel.: 329 980, 122-680
Briefanschrift: Budapest. Postfach 141. 1389
Telex: cheko-h 22-5158
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Szegeden is várja
a
HUNGÁRIA SZÁLLODA
ÉTTEREM

T E L : 10-855

DRINK BÁR

ROYAL SZÁLLODA
PRESSZÓ
T E L : 121-911

DRINK BÁR

TISZA SZÁLLODA
ÉTTEREM
TEL.:12-466

PRESSZÓ

ALABÁRDOS ÉTTEREM
BOROZÓ

TEL.:12-914

VIRÁG CUKRÁSZDA

TEL: 11-459

ÉGŐ ARANY ESPRESSÓ

TEL: 12-910

ö n t is szeretettel
látjuk vendégül

11*
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A KS2V TERMÉKEI VILÁGSZERTE ISMERTEK
Szövőfonalak, kábelfonalak, zsinegek, kötözők, zsinórok, kötelek,
PÉPÉTEX műkender fonalak, zsinegek, kötelek,
sporthálók, halászhálók, védőhálók, csomagtartó hálók, seregélyhálók,
félkender- és pamutponyvák, PVC ponyvák, napellenző ponyvák, sátoranyagok, gépkocsi ponyvák — konfekcionálva is —
szűrőszövetek ipari célokra, gumiipari hevederszövetek, műbőr alapanyagok, bőrdíszműipari szövetek,
RIVER BLUE márkás farmeranyagok többféle színválasztékban,
gabonazsákok, liszteszsákok, levélzsákok, érmezsákok — konfekcionálva —
polietilen raschel zsákok burgonya, hagyma, paprika, gyümölcs tárolására, tömlők egységcsomagolásra és lapkelme tatarozási védőhálónak
vagy hajtatóházi árnyékolónak,
tripó és mopán pozdorja bútorlapok, továbbá farostlemezzel borított
bútorlapok.
Levegőtartós és feszített szerkezetű raktár- és sportcsarnokok kivitelezése.
KORSZERŰ TECHNOLÓGIA —
VILÁGSZÍNVONALON ÁLLÓ TERMÉK
Vásárlói részére készségesen áll rendelkezésre a
KENDERFONÓ ÉS SZÖVŐIPARI VÁLLALAT
Kereskedelmi Igazgatósága
6726. Szeged, Alsókikötő sor 11.
Telefon: 11-833
13-811
Telex: 8-2255
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Minden időben mindent egy helyen vásárolhat

Szeged
centrumában

(Szeged, Lenin krt. 49. Telefon: 13-233)

A CENTRUM ÁRUHÁZ
ELŐNYE:
mindenből nagy
a választék,
mindenkor
a legújabb divat,
jó minőség, garancia

Köszönjük, hogy ö n is
nálunk vásárol!
ÁRUHÁZUNK

NYITVA:

Reggel a-tól este 7-ig, csütörtökön reggel 8-tól este 8-ig,
szombaton reggel 8-tól délután 4-ig.
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