„CONSILIUM P R I M I N .
AVAGY
5 ÉV BONCASZTALON“

EL Ő SZÓ

Ne várjon senki tőlem színes elbeszéléseket, vágj' össze 
függő regényt, mert az csalódni fog . . .
Hogy miért ftam meg évfolyamunk történetét? ~

.

Sem 

mi egyébért, csak azért, mert le szeretném fújni a port a
emlékekről Azt akarom, hogy az a kapocs, amely bennünket

régi
5

éven át összekapcsolt jóban, nevetésben, ne szakadjon szét a z 
zal. hogy

, . . doktorrá fogadom. . . . hanem egy -egy epizódban

megmaradjanak emlékeink Szeretném

még azt is. hogy profesz -

szoraim bölcs tanácsa, arcuk, egyéniségük, megmaradjon bennünk
örökre.
Talán nem is történt meg mindaz, amit itt leírok, csak fantá
ziám terméke, mindenesetre igyekszem emlékeimet őszintén leír
ni és Nektek adni Bocsánat tehát, ha valaki olyan színben tűnik
elő e sorok forgatagából mint amilyennek képzelte m agát Ment
ségem re szolgáljon az a tény. hogy csak én láttam ilyennek,
Itt mondok köszönetét mindazoknak, akik e mű megírásában
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* Sic ilur ad astra. *
Dugonics-tér 13. Nagy. sárga épület Emberdzsunget Izgalom.
Felvételi vizsga. A nagy forgatagból alig látszik ki egy apró ember,
téglaszínű ballonjában széleskarimájú kalapban. Úgy
izeg-mozo&
mint az a bizonyos mesebeli sajtkukac, mely nem szereti ha
No
(Ci-Íel meghintik a hátát
Szóval hősünk ott nyüzsög májfoltos arcával és középen ketté
váló hajával, nagy húsos ajkaival úgy néz ki. mint egy
rosszul
sikerült pápus főnök. Nikotintól barna ujjai remegnek, mint a b ű 
vésznek. ha nem sikerül a mutatvány. Mindenkihez odamegy szól
egy-két jó szót. biztat vígasztal, hogy önkéntelenül is azt gondol
ja az ember, hogy ö itt a Dékán, vagy legalábbis a helyettese. Ci
garettától rekedtes hangja odahallatszott hozzám és felhívta magá
ra a figyelmet Szinte még ma is hallom amint egy kis
csoport
közepén állva ezeket mondja’
- Nem kell izgulni, smafu az egész.
Igyekeztem a csoport közelébe férkőzni, hogy megismerhes
sem személyesen is Öt, aki úgy nyugtat ezen a júliusi forró n a 
pon. mint egy fiola Belloid.
- Pap Gyula - mondom félénken. Megveregette vállamat
csak annyit mondott egyszerűen’
t

és

- Dr. Killin.

- Ugyebár ön itt a tanársegéd -• mondtam, hogy elkezdjem ve
le a beszélgetést Felvette azt a ma is feledhetetlen blazirt arckifel>ezést és csak annyit mondott:
- Igen. . . Az Idegen dolgozom 3 éve. — Ezt olyan term é
szetesen mondotta, hogy majdnem sírva fakadtam, hiszen neki már
milyen jó, és én itt izgulok, mint egy apa a szülőszoba előtt
- Nehéz a felvételi, tanársegéd Ur?
- Ne izgulj ecsém, úgyis régen el van már döntve, hogy fel
vesznek-e? - Aztán odabujt fülemhez (ami elég nagy!) és sokat
mondóan belelihegte:
-
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- Milyen szárm azású vagy?
- Értelmiségi . . . . de kitűnő voltam.- Tettem hozzá nyoma
ték kedvéért
- Az nem szám it Legfontosabb a káder. fiam.
Megijedtem és megkértem, hogy beszéljen érdekemben egy
pár jó szó t ö megígért mindent és tovább ment másokat buzdí
tani és megnyugtatni Talán majd a tanársegéd úr segít rajtam...
meditáltam. Biztos segít rajtam, hiszen megígérte, és a nevemet
is megjegyezte.- No meg olyan jó ember is.
Az év első óráján találkoztam vele, Killin Karcainak hívták,
s másodszorra repetálta az első évet
*Fogj velem kezet és megmondom ki vagy. . . *
A dékáni hivatal nagy fehér ajtaja még zárva volt a folyó són tolongtunk és vártunk az eskütételre. Akkor jeleni meg Kil
lin Karcsi (vagy ahogy hívtuk: Charles) Nagy ovátióval üdvö
zöltük egymást, hiszen ö «protezsált* be az egyetemre. Kacántoth hogy el ne áruljam és már ment is tovább. Rögtön tudta ki
az a paciens aki '«bedől az első fűzésnek*. Odalépett egy kolle
gához és stabil, jól bevált mondókájával elkezdte «fűzni*.
-Nem izgulsz öcsi?
Jajj ne is mondd. Nagy ügy ez az eskütétel?
- Meghiszem azt ecsém i. . . Itt indulsz el arra a nagy út
ra. amit mindenkinek végig kell járnia, hogy orvos lehessen.
-Biztos én nem bírom majd ki - mondta a megszeppent fiú.
- Hát nézd én nem ismerem a képességeidet, de egy
jó
tippet adhatok - mondta Charles. Amikor kezet fog veled a Dé
kán, csú sztass egy tízest a markába. Meg lesz alapova a jövőd
nefélj semmit, Nekem elhiheted édesapám, mások is ezt csinál
ják. azért sikerül nekik minden.
- Nem lesz ebből baj? - reb egte a paciens elhaló hangon,
- Hát jó. Ha valami Vbajod lenne hivatkozz csak nyugodtan
Killin tanársegédre az Idegen.
- A fiú nagyot nyelt és nagyon óvatosan elővette pénztár
cáját a zsebéből, Charlie pedig eltűnt a tömegben. Nem
kell
külön ecsetelnem azt a jelenetet, amikor szegény gólj'a ott állt
tíz forinttal a kezében és óvatosan átszerette volna csúsztatni
a helyettes Dékán kezébe a z t
-
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Nem tudtam akkor, hogy lát sajnáljak jobban, a helyettes
kánt, vagy a gólyát
A fotonok és

Dé

bonyolult képletek világa,

B m ü í. .. Cm-!!!. . .
- óh hogy verje meg az Isten már reggel van, pedig de jó
lenne még egy kicsit aludni Micsoda? Már fél 7 van? Na akkor
jó les* igyekezni mert 7 órakor kezdődik az előadás. Csak sem 
mi mosdás, holnap úgyis fürdőbe megyek. Almos szemmel kul -*
logok az utcán és nem is veszem észre, hogy egy villamos majd
nem elütött Még 40 lépcsőt megyek felfelé, és már benn is ölök
a fotonok 7 órakor kezdődő diszkrét előadásán. Pontban 7 órakor
az ajtó nyílik kissé sovány, rövidre nyírt hajú magas ember lép
be a neonfénybe úszó terembe. Kiteszi zsebóráját az asztalra .
két kezét csípőben párhuzamosan maga elé tartja* meghajol,
és
int hogy üljünk le. Moraj fut végig a termen, de Krámli prot urat
ez épp úgy nem zavarja, mint az. hogy Gábor a diszkréten kopa
szodó pedellus melyik táblát húzza le először, hiszen úgyis min
degy* meri percek alatt, tele van írva hol az egyik, hol a másik
tábla bonyolult képletekkel A proi Iámért léptekkel szeli át a táb
la előtti térséget, és nyugodt hangján mondja:
- Tisztelt hallgatóság!, . . A múlt órán. ... a fotonokról tar
tott előadásban megismerkedtünk azzal a ténnyel, hogy
ezek
diszkrét fotőnok alakjában röpködnek ... még félig ébren hallom
az Einstein féle equivalentia elvet, és már alszom is. „ . .
Hatalmas térségben szállók ide-oda. fotonok és atomok jobbról-balről S ott valahol a m essziségben egy fehér, rövid-inguj
ja«, szemüveges, jóságos férfi nyújtja felém a kezét és
csak
annyit mond: *A bonyolult képleteket nem kell megtanulni, a ságoríatra elég a köns'v anyaga*.
*Jó pap holtig tanul *
Igaz, hogy Vágó Jóska nem pap, de holtra tanulta magát 1.
évben anatómia demonstrátiókra. Róla mesélik a következő ese tét:
A társalgóba# lévő rádióba be volt vezetve az egyik szó bábói egy hangszóró. Amit a szobában
bemondtak a mikrofon
ba, az a rádióban elrejtett hangszóróban remekül hallatszott. Volt
néhány fiú. aki ezt tudta, Jóskát szemelték Iá áldozatnak Behív -

táh a társalgóba, hogy hagyja m ir abba egy kicsit a tanulást Va
laki zenét keresett, majd egyszer csak tovább csavarta a gombot
és az elrejtett hangszóró már sugározta is:
‘
- Halló itt Sirály, . « Halló itt Sirály. , . Kossuth rádió kü
lön leadója. A többiek csendet vezényeltek, s mostmár jó hango san szólt a készülék
- Közöljük a Szegedi Orvostudományi Egyetem első évfolya
máról őrizetbe veendők n é v s o r á t.............................. Vágó József.
Szegény Jóskát a frász majd kilelte, sápadtan felállt és csak
ennyit mondott: «Engedjetek gyorsan hadd olvassam el még le 
tartóztatás előtt a felkar csontjait
« LEG. . . hallgatók*
Nem kell megijedni, ez ne... jelent semmi különöset, csupán
azt, hogy az itt felsorolt hallgatók vagy hallgatónők valamiben fe
lette állanak a többieknek A «természet különös adománya* a ka
rikatúra tükrében:
1 / A legjobb évfolyam a mienk volt, mert rengeteg leg . .. .
hallgatója van.
^
2/ Legnagyobbat Pesti Sanyika és Grünwald Pistike tudtak ló
dítani El lehet képzelni, mi volt akkor, ha ketten együtt voltak v a 
lahol jelen. «Ezres embernek* hívtuk őket) Minden ezredik szóból
egy volt hihető. (Pesti Sanyit Kalifának hívtuk Ez a név onnan da
tálódott. hogy Pesti még első évben a Hungáriában a török nagykö
vet fiának adta ki magát és a pincérek legnagyobb meglepetésére,
a számlára csak annyit mondott: «írják a többihez. . .* Másodé
ves korukban már tanársegédnek adták ki magukat. Náluk a
pénz
nem számított (mert soha nem volt). A nők imádták őket (?) ök v
voltak a modern Münchausen bárók
3/ A legpotyázóbb ember a Nándi volt. Másodévtől kezdve ,
állandóan tagja volt a «Jeges* nevű presso-különítménynek Anynyira otthonosan mozgott, hogy leltári darabként tüntették fel . . .
15 asztal
40 db szék
1 db László Nándi
Nándinak kölcsön-adni egyenlő volt a kútbadobott pénzzeLSzí
nésznőket névleg ismerte. Moldován Stefánia névjegyét éveken át
szíve felett hordta levéitárcájában a kreolra barnult Vadas Zsuzsa
-

6

-

dizőzzei együtt Különben ‘ gentlman volt és csak nagy ügyei
voltak*
4 / Leghangosabb volt az évfolyamon a Tomi - Ürge - Gyugyus trió. Utóbbi kettő évek múlva elcsitult de Tomi kitartott vég
letekig. Két km-es ^körzetben hallani lehetett ha a Tominak jó
kedve volt Olyan dallamosan mosolygott, hogy a moziban már nem
4 is a filmen, hanem rajta nevettek Annyira híres volt a
hanga ,
hogy egyszer amikor nem volt a menzán ebédelni, más kar hallga
tóinak feltűnt ez és keresték hogy hol van a «nagy kövér, vörös
orvos?" ök mondhatták mert nem ismerték Tomi bivaly erejét .
* nem úgy mint én. aki egy magyaros ütés után megtudtam számol
ni delta izmomon ingem mintáit
5/ Legnagyobb feje a Brúnónak volt Különben Fekete Márton
névre hallgatott Arról volt híres, hogy szerette a komoly
zenét,
meg amit a kezébe vett az eltört, vagy tönkrement (Az élettanon
bürettát tört, az anatómián átvágta a kisujjnyi vastag idegeket,stb.)
Különben 64-es feje volt A Különleges Méretek Áruházában ka
pott egyszer egy 60-as kalapot amit több évi nyújtás után sikerült
64-esre tágítania. Szóval Brúnó szőrös volt állandóan, rengeteget
cigarettázott, néha kártyázott . . úgy látszott, hogy elkallódik
De
jött egy női kéz - - - és felemelte Brúnót Azóta nem tesz sem mit tönkre, amit kezébe vesz.
6/ Legtöbbet tanult: Benkó. Gazdag, Galata. IH évben a róluk
elnevezett Be-Ga-Ga mozgalom örökre megőrzi nevüket Egy né
hány példa róluk: III. év végén Gazdag Anti «csak" ötször vette
át a kóréle Hant, de azért kihagyta. Galata Laci I. évben már tud
ta a gyógyszertant Meg is sértődött, mikor IV. évben Jancsó prof.
csak egyszer húzta alá a jelesét Benkó Gabi azonkívül, hogy so
kat tanult, még precíz is volt Úgy adódott, hogy együtt voltam v e 
le szülőszobán. Egy nap alatt 30 db gumikesztyűt használt el rectális vizsgálatra, {¿kor mikor mi még csak fejenként egyszer végez
* tünk ilyet
7/ Azt hiszem, hogy legtöbb sze sze s italt a Judák Kudla,
Eötvös triumvirátus fogyasztott Egy évfolyambálon 22 családi sört
Öntöttek le a torkukon (hogy nem ég ki a bélésük?).
8 / Legszemérmesebbek volt a lányaink, de csak az első
évben, azután már ők meséltek nekünk újat

2

9 / Legnagyobb orra volt . . . hát szóval azért nem az enyém
-
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legnagyobb akárki akármit is mond. mert tessék pL megnézni a Meréteiét, a Bácsikét az Eötvösét meg a Királyét Hol van az
e
nyém ezekétől? (Nem akarom azt mondani, hogy a Királyé volt a
legnagyobb, de őt hívták Názónak, és ha ő volt a «hefti-király,»ak
kor mi csak szerény kis ajtónállók lehetnénk mellette.)
10/ Legvékonyabb lába volt . . szóval itt megint zűr van,mert
az Ürgéé is vékony ugyan, de a Nándié, Grfinié, Teleké. Kalifé sem
valami oszlop. (A többi lábról nem merek nyilatkozni, félek a höl —
gyektpl).
11/ Legnagyobb lúdtalpa (nőket leszámítva) Oláh Jencinek kö
dőnkének» volt Hát kérem ez szinte gágogott, úgy hogy Jenci kü
lön hangfogós cipővel mert csak társaságba menni
12/ Legkopaszabb volt . . . ez is eldöntetlen kérdés, mert a
Bárdóczy éppolyan kopasz volt. mint a Vágó, ő meg pont olyan,
mint a «Fecsensz», Zajkás a «Sötét», szintén hullatta csikó frizu
ráját (Hiába no - — apja fia.)
1?3/ Legpimaszabb én voltam. Ez kitűnik abból is, hogy szem
rebbenés nélkül tárom ki a rejtett kulisszatitkokat.'.
Bérezi bá. a vetítés, meg a többi ügyek . . . .
A körúti villamosmegállónál, ötvenedmagammal leugrottam, a
fékező járműről, s rohantunk az anatómiára. Nem is tudja idegen
elképzelni, hogy m ilyen verekedés ment az utolsó sorokért U. i
óriási előnye volt az utolsó padoknak. Alvás, kártyázás, evés. be
szélgetés. kötés, udvarlás, . . .
Szóval ott ültünk és beszélgettünk fennhangon. Ott elől is be
szélt valaki, de sötét volt és .nem lehetett kivenni, hogy ki az. A
hangja után ítélve a prof. lehetett
- János ! !!. . . Toldi-atlasz 180.o. 413.-as-ábra.
- Feneketlen csend. (Ejnye de csendben keresi azt az ábrát a
János-bá.)
- János! ! !. . .

az istenfáját alszik maga?

János bá "felszusszan álmából és félénken megszólal: - T e s 
sék parancsolni professzor úr kérem?
- T essssék?!. .

Mi az hogy T essék?! Nem hall maga? Es-

8

-

kúszom visszaküldöm a hullák k ö zé.!!! (Idegesen megdörzsölf
enyhén kopasz fejét) Tóidból 180. o. 413-as ábra.
Motoszkálás. A gép kattan é s megjelenik a kép fordítva.
- János!! Hasit a m é re g !!!! Az istenfáját nehezen lehet
látni Mi ez a fénysugár ami itt beesik?
- Professzor úr kérem az egyik redőny leszakadt és bevi légit a....
- Hát miért nem mondta?! Hol van a Földházi?! Van Földf.
házi vagy nincs Földházi?! ! Ki itt a professzor : én vagy maga?
- A professzor U r!
- Még szép. Hol a Pista? Én nem folytatom így az elő adást!... és báránybéléses bekecsében elhagyja a csatateret Já
nos bá hatalmas bajusza alatt még mosolyog egyet Nagy tanár
úr bejön és elkezdi a testisről szóló feledhetetlen előadását El
mondja a «lavór-próbát*. Mi meg hátul ez alatt elfogtunk egy
piros negyven-száz ultimét mert a sötétben elcsentem a piros
á sz t
Hangjáról volt híres.
Már csak halványan emlékszem nyúlánk alakfára. szőke h a 
jú szemüveges fejére. Róla talán csak annyit hogy ma már nem
évfolyamtársunk, mert «beleesett a szórásba.* Szegény fiú. ügy
tudom Elemérnek hívták és azt mondják remek hangja volt
ö
legalábbis azt hitte magáról, hogy Svéd Sándor. . . no de men
jünk sorba.
Volt Szegeden egy Egyetemi Énekkar, amely minden évben
egy mondattal gyűjtötte maga köré a hallgatóságot: «Az énekkar
tavasszal Londonba megy*.
Elemér, alát mindig énekeltettek tá rs a t ha nem vdt min ne vetniök egy szép nap «bejött a esőbe*. Eléje állt egy fiú és azt
mondta hogy «Elemér azonnal menj a szabóhoz,, mert egyforma
ruhát csináltatnak az énekkar tagjainak a londoni út alkalmából "Én
már szóltam érdekedben az énekkar vezetőjének és azt mondot
ta. hogy holnap kipróbálja a hangodat Menj addig is csináltasd
meg a ruhát, amit az egj^etem fizet A szabó, akivel meg volt az
egész ügy beszélve, már várta. Felvette a méreteket, megmondta
a próba idejét, s hősünk ragyogó arccal távozott Otthon már vár

iák a többiek és megkezdődött az előkészítés a későbbi énekkari
bemutatóra. Skáláziatás az alsó C-tői a felsőig. Elemér szorgal
masan gyakorolt míg egy nap. amikor a szabóhoz ment az úgy
kidobta* hogy a lába sem érte a földet Kezdett gyanús lenni neki
a dolog. De végleg akkor tudta meg a csínyt, amikor benyitott a
kollégiumi szobába s ott látta 6 társát a földön gurulni a röhögés
től. Elemért többé nem lehetett rávenni az éneklésre.
De gustibus non e st disputandum.
Valószínűleg mindenki emlékszik még Pados Mészáros Gyur
kára. akit mint ezerarcú hőst ismertünk meg. Hol kerékpárverseny
ző volt. hol grand-signor. bot meg jampec. Igyekezett mindig fel tűnő lenni Akkor jött divatba a sz é le s vállú kábái Ö is ilyet ¿csi
náltatott A kabát sötétkék volt kétsoros 8 gombbal Még a fazonzseb helyén is gomb volt de nem akármilyen ám. hanem mind a
S fehér gomb. Megjött a kabát a szabótól, é s Gyurkánk
nagyon
büszke volt rá. A szombat esti bálra mindjárt fel is vette. Való ban nagy feltűnést keltett amint belépett a terembe. Néhány barát
ja figyelmeztette hogy: «Gyurka ez nem szép így, feketítsd be a
gombok közepéi * Gyurka hazament és betintázta a gombokat a hogyan ajánlották.
Azt hiszem nem kell mondani, milyen nevetés tört ki
Gyurka ismét megérkezett a bálterembe.

amikor

Tiszteletem !
Még III.évben történt anatómia szigorlatom után (ő sszel tet
tem le !), hogy együtt szálltunk fel Nagy tanár úrral a villamosra.
«Tiszteletem ! » mondtam én.
- Szervusz fiam. Na mi van, megy a tanulás?
- Hát igyekszik az ember, - mondtam és éreztem hogy
varban vagyok

za

A kőrútnál a tanár úr leszállni készült és nyúlt a fogantyú fe
lé, ahol a kezem volt. hogy lelépjen a lépcső rő l Olyan zavarban
voltam - azt hittem nekem nyújt kezei Elkaptam tehát kezét a bal
kezemmel é s beletettem a jobbom at
- Tiszteletin - mondottam, ö csak nézett rám, valószínűleg
-
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azt hitte meg vagyok hibbanva, én meg olyan piros lettem, mint a
híres szögedi édes-nem es paprika.
Egy kirándulás

-

kis kiruccanás.

Még első évben történt, mikor Gellért József volt a Biológiai
Intézet vezetője, hogy egy nagyszabású kirándulást rendezett s z á 
munkra Diósjenőre. Vezetőnk «Sándor bátyánk* tanársegéd, és az
intézet vezetője «Juszuj*, volt, (így hívtuk magunk között.) 6 n a 
pig voltunk Diósjenőn s 6 napig esett az eső. Az út 3 szempont
ból volt érdekes:
1/ Egész úton egymás mellett ölt a Gyugyus és Olasz Mari.
é s turbékoltak Ez azután oly mély nyomokat hagyott bennük hogy
még máig sem tudtak lemondani egymásról. (Mindegyik egy m á s 
ró l)
2 / Életemben annyi szá ra z ételt nem ettem egyfolytában mint
ott Már a könyökömön is szalonna jött ki
3 / Egy kirándulás alkalmával Juszuf kijelentette, hogy ez nem
üdülés, hanem tanulmányi kirándulás, tehát ha valaki valamilyen kü
lönöset észlel az kérdezzen, érdeklődjön bátran. Ez volt a vesz tem. Libasorban haladtunk fel egy hegy oldalán, amikor é sz re v et
tem. hogy a völgyben az ibolya szagos voh, a hegytetőn sza g ta 
lan. Rögtön el is üvöltöttem magam: «Mondjátok meg a Juszufnak
ha nem mondja meg nekem, hogy miért szag o s lent az ibolya, é s
miért nincs fent szaga, nem állok vele szóba a szigorlaton.- Mire
egy hang a sorból: «Velem?'1.* Akkor láttam, hogy 10 lépésre előítem baktat a Juszut Sorsom meg volt pecsételve.
Biológia szigorlatom előtt az ö ssz e s ibolya fajtákat megtanul
tam névszerinf, azt is hogy hol nőnek hogyan terjednek. Közvet
lenül a szigorlat előtt tudtomra adta, hogy emlékszik az iboly-ügy
re, és hogy bent majd megbeszéljük
Leszigorlatoztam........ szóval mindig a szám miatt van bajom.
A bicikli.
Azt hiszem külön fejezetben kell megemlékeznem Szabó Laci
kerékpárjáról Először talán a leírását:
Váz: több helyen forrasztva.

Nyereg: elrepedt bőrből néli(^ii'jo.?va.
Kerekenként: 4-5 küllő hiány/ amely miatt egy-egy 8 -a s van
• rajta«'
Kormányt le- é s felhajtható.
Sárhányó: vagy nincs, vagy ha van 2 drótozott alumínium.
Fék:. . . na e z nincs rajta. A megállás úgy történik, hogy Laci
cipősarkát a hátsó kerékre helyezi
Csengő:. . . na ez sincs rajta; A sarkokon é s előzéskor fütyőlni szokott. (De nem a bicikli!)
Pedál: törött, de jó is. mert csak így megy bele 46-os cipőjét-nek orra.
Mindenesetre az egész biciklinek 2 érdekessége van:
1 / Lacit még soha nem írta fel rendőr (igaz. hogy ez nem
kunszkmert ő minden 50 éven alúlival tegező-viszonyban van Szegeden.
2 / Egyszer láttam megállni őt az SzTK előtt. Letette két iá b áts a bicikli kiszaladt alóla, ö pedig, mintha sem 
mi sem történt volna, nyugodtan ment dolgára.
A
bicikli---- gazda nélkül futott egy darabig, aztán nagy
csörömpöléssel megállt
Ezek után érthető, hogy eddig senki nem kérte tőle kölcsön.
Józsika.
Nem lehet annyit írni róla. hogy énjét pontosan ki lehessen fe 
jezni ö egy egészen különleges alakja az évfolyamnak, azért is szá
nok rá külön fejezetet
Ott kellene kezdeni, hogy egyetlen olyan ember, akinek jól áll a
nagyképűség. Szinte közkinccsé vált az a mondása, hogy *En egy
szerény, de nagytudású ember vagyok*
Még első évben történt hogy' egy átmulatott éjszaka után nála
aludtam. Jocó ahhoz a típushoz tartozott aki ha egyszer elaludt nem
lehetett felkelteni Lakótársa Zsengi már előre figyelmeztet.hogy ne
is próbáljam felkelteni, mert úgy sem fog sikerülni Délfelé, amikor
felébredtem, szerettem volna, ha ő is felkel, hogy együtt menjünk ebédelni Mindent megpróbáltam, de nem sikerüli Fülébe kiabáltam,
lábáról letéptem két marék szőrt, de ő tovább aludt Ekkor támadt
az az ötletem, hogy kiviszem a szoba közepére. Gondolatomat tett
köv tte. de ő tovább aludt Leöntöttem egy kancsó vízzel, de ő cmk
-
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aludt Még este 8 - kor is ott találtam a szoba közepén amint a bol
dogok álmát aludta.
Egyszer együtt mentem Vele végig a körőton. Térden alul érő
rövid nadrágjából, melynek alja fel volt hajtva, úgy álltak ki görbe,
szőrös lábai, mint két fogvályó a kályhacsőből. Többen megnézték,
mosolyogtak rajta. Én azt hittem rajtam nevettek és nagyon szé gyeltem magam.
Mellesleg Sepp volt a vezetékneve, és ez sok érdekes szóvice
re adott lehetőséget. Még soha nem sikerült vele találkát úgy m eg
beszélni. hogy félóránál kevesebbet késett volna. Sőt, ha 2 óránál
is többet vártunk rá és megjött, még neki állt feljebb, mert tudta ,
hogy nem tudunk megharagudni rá, mert ő olyan Jó zsika. Szeret
tük volna férfit faragni belőle, de nem sikerült Szerencsénkre jött
egy kis gyógyszerész hallgatónő é s neki talán sikerülni is fog. A
Józsikából Józsefet csinált
* Habi *
Ha már Jocó elé görbe tükröt állítottam őróla sem hallgathatok
el egy-két dolgot
Janónak hívták a Laász tanító fiát Olyan fehér teste volt, hogy
bármelyik kolleganőnk megirigyelhette volna. Azért nevezték azután
«Habtests-nak, majd ebből «Habitus* és végül egész egyszerűen «Habi* lettk Elrettentő példaként szeretném állítani őt a Jövő m edi
kusai elé.
Olyan sovány volt hogy a katonai táborban azt mondták róla,
hogy golyószóróval együtt 36 kg. Habi egyetlenegy szigorlatra sem
volt képes végigolvasni az anyagot ö u.L mindent kijegyzetelt A
300 oldalas anyagból pL 2 hét alatt egész jó 280-as jegyzetet ké
szített Újabb egy hét múlva ezt a jegyzetet is kijegyzetelte, A baj
az ott kezdődött hogy lényegesen több volt az anyag egy-egy szi
gorlatra mint 300 oldal és erre is alig volt több, mint 10 nap. Ha
bi tehát mindig lem aradt Nappal piszm ogott éjjel pedig tanult És
most jön az elrettentő példa.
Este 10 órakor beöltözött (Melegítő- sál- papucs- sapka kesztyűk).Bevett 10 tbL Belloidot, meg egy kávéskanál koffeint (A
koffeint őgy ette, mint más a p a riz ert) Másnap d.e. 10 óráig ta nult azután néhány órai alvás után elment szigorlatozni Egyszer
külö s hangon megjegyezte: «Olyan érdekes, ha 10 tbL Belloidot
13

veszek be, kiszárad a s á m \ Hetekig tejporon élt, s napi nikotinszíikséglelét GO db. cigarettával elégítette ki.
Az egész esetnek az az érdekessége, hogy 5 év alatt sem 
mit sem változott, és ahogy ismerem ezután sem fog.
4A

Platz. *

Mielőtt bármit is írnék a Platzról meg kell mondanom, hogy
ez egyenlő a Korzóval, és hogy ez az elnevezés Saáry Zotya
barátomtól szárm azik N apsütéses vasárnap délelőttönként ren ~
geteg ember nyüzsgött ott, csinos nők, (de jó wlt őket nézni!)
Jól öltözött féiffiak, «a csövesek0 é s mi egyetemisták
Következőkben el szeretném mondani, honnan ered a 'c s ö 
v e s ' kifejezés. Egyszer ősszel, amikor villam ossal mentem a
randevúra, és a villamos ajtóján kihajolva élveztem hogyan kócolja ö ssze a szél a hajam, mellém állt egy göndör, olajbarna
arcú cigányfiú. Túlszéles vállú kabátja lelógott vállairól és nad
rágja olyan szűk volt, hogy cipőkanállal is nehezen lehetne fel
húzni
Csáo hepsi! - kezdte az ism erkedést
— Csao! - - mondtam, hogy ne nézzen olyan hülyénekdiogy
nem tudom mit jelent ez.
---csöves

K lassz ez a szám amit dúdolsz.
Igen a H arlem -szerenád — mond tam.
Nem dzsalunk el a Zsidóhoz, csupa belevaló chikagói
van ott, mint én, meg sok klassz spiné. . . .

Szóval ezek voltak a csövesek.
Az már régen -ismert tény, hogy legtöbbet a jogászok kó száltak a Korzón é s legkevesebbet a 'Dögészek*. (így hívtak
minket a joghallgatók,) Lakásomból módomban volt megfigyelni,
hogy milyen sok ember szokott sétálni a Korzón. Egyszer arra
gondoltam, milyen jó lenne összegyűjteni azt a sok elkopott ci~
pőtalpat, amely a K árász utca aszfaltján maradt, beadni a MÉHnek s ebből egy kis zsebpénzre tenni s z e rt Illetékes hatóság nak el is mondám ezt az ötletemet de amit ők mondtak
vi
szonzásul, azt most helyszűke miatt nem írom le.
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Menzapatkánj'ok*
Egy külön szektáról van szó. Nem azok ról a szép szürke hoszszúfarkú gombszemű állatkákról hallunk itt, amelyek szennycsatornák
ban futkosnak, hanem azon évfolyam társainkról, akik mint felszolgá lók működtek közre étvágyunk kielégítésében.
Érdekes faj ez. Fehér félkabálban, mellükön piros pecséttel fut kosták kezükön a heti étlappal. Már a nevük is érdekes volt: Colos,
Dugó, Schwarc. Dugó barátom az évfolyam egyik legkisebb motorosa
volt Apró termete miatt sok vicc született róla:
1/ Akkora mint egy kutya ülve. (Ez volt a legenyhébb.)
2/ Ha egy forintra ráül 20 fillér kimarad alóla.
Schwarc barátom volt a másik motoros, öróla csak annyit, hogy
fogászati gyakorlaton volt, amikor Karácsony Lali felkereste, hogy fáj
a bal felső 6-os foga. Schwarc szakértelemmel megnézte és pillana
tok alatt húzni kezdte a bal felső 7 -e st Észrevéve a hibát nem szdt
egy szót sem, hanem fogott egy kalapácsot és visszaverte a fogat he
lyére. Azután kihúzta a 6 ő st Lali 3 nap múlva jelentkezett nála újra,
és bejelentette, hogy egész érthetetlen módon kihullott egy egészséges
foga: a bal felső 7-es.
Colos: magas volt jólöltözött, és tetszett a nőknek
Szóval ők voltak a menzapalkányok. (Ezt az elnevezést mi ad
tuk nekik) Jó fiúk voltak és annyi hasznuk volt az egészből,
hogy
megtanultak egy-két házimunkát (még jó «papucs* lehet belőlük).
És ha már a menzáról van szó, nem hagyhatom megjegyzés nék
kül a 3 -as menza angyalainak - - Marika néninek, írénkének és Ilonká
nak - - a nevét A róluk szóló megemlékezést azzal zárom, amit any^
nyiszor mondtam nekik mikor repetát kaptam: «Isten fizesse meg, ad
jon érte ezer annyit*
Típus-újságcikkek
I.év. Politikai beszámoló.
Évfolyam élete.
DISz.-tag nevelés.(«Kedves hallgató elvtársak* - m egszó
lítással).
II.év. Cím ua. «Hallgató elvtársak*- megszólítással.

-
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IILév. Cfm ua. ‘ Elvtársak!* - megszólítással
IV. év. Sport - Megszólítás nélkül
V. év.
- ? Megmagyarázom az &vosi Műszótárt
-A -'
Aberrátio: Megtévelyedés - orvosi pályára lépés.
Abluentia: Tisztítószerek - bex
Abortus: Vetélés - kórélettanból elvetélt az évfolyam 80%-a.
Ábrásio: Bőr felületes részeinek ledörzsölése - Ldörzsölt fiák.
Abstract: Elvont - pl ha én magam elvonom az óráról az
igazolatlan, vagy abstract óra.
Acanthopelvis: Tövises medence - ‘ Nincsen rózsa tövis nél
kül *
Accelerátor: Gyorsító - ricinus.
Achlemydeus: Meztelen - sokszor ilyen a valóság.
Acromotoxia: Szinvakság - ezek mindig rózsaszínben látják a
világot
Acystis: Hólyaghiány - raktárbetegség.
Adglutinátio: immediata - közvetlen összeforradás - fiatal há
zasok betegsége, amely néhány éven belül gyógyul
Agoricus muscarius: légyölő galóca - nyáron jobb mint
a
légyfogó. Egy baja van, hogy ezt a legyek is tudják,
ezért inkább a galócára szállnak
Aliptes: Kuruzsló - egy jó orvosnak mindenhez kell érteni
Alopetia: Kopaszodás - férfiak betegsége, különösen ha nem
jár a lap.
Ambidexter : Kétkezes - a legtöbb férfi
Anacusis: Süketség - Nánsi betegsége, különösen akkor ha
megkérdezzük, hogy mennyivel tartozik
Anopsos: Varrat - pl ha egy feleség sokat varrat, annak a
férj issza meg a levét
Ancon: Könyök - vannak akiknek ez olj'an nagy, hogy könnyen
eltudnak érni mindent
Anserinus pes: Lúdtalp - egyeseknek ez olyan nagy, hogy gá~
gog a lábuk,
Anosphresia: Izléshiány - gyakori férfibetegség.
Anticatliarsis: Pótló vérzés - néha a legjobbkor jön.
Apoplexis: Gutaütés - 9 találatos Totó szelvény,
Aspermatizmus: Ondóhiány - félelem nélküli élet
Auritus: Füles - hetilap.
16
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- B Barba: Szakáll - a villanypózna a legszőrösebb, mert az szak
áll, - szak áll
Bechica: Köhögés elleni szerek - legjobb a ricinus, mert szedéstekor az ember nem mer köhögni
* Bellis perennis: Százszorszép - Loiobrigida.
Bicornis: Kétszarvú - egyes férjek betegsége. (U női hűség.)
Brevis: Rövid - elég baj az !!
Butyrum: Vaj - ez van egj'eseknek a fején.
- C Cacosis: Rossz szokás - pl könyvtári könyvbe szalonna-bőr jel
zőt tenni
Caeruleus: Kékes - Magyarország legmagasabb csúcsa.
Caiidarium: Gőzfürdő
nyáron a szegedi villamos.
Canule: Cső - hiszékeny emberek ebbe jönnek be.
Carnes - kar: műkar - néha jobb mint az eredeti mert nem
zsibbad.
Cataphasia: A felelet többszöri ismétlése - a 3. ismétléshez már
dékáni engedély kell
Catlin: Csontközötti rés - görbelábuaknál az egész nagy lehel
Cephalonia: Nágyfejűség - vezetőpociókban lévők betegsége.
Cervus: Szarvas - WC.-kulcsl
Clysma: Csőre - pl a kacsa csőre.
Conjunx: Férj - sorsát senki sem kerülheti eL
Contraapertura: - ellennyflás - pl száj.
Cribrum: Szita - újszülötteket tartják alatta, amíg ki nem derül,
hogy ember lesz vagy majom.
- D Daemonománia: Ördöglátás - innen ered a: *Ne fesd az ördögöt
a falra, mert megjelenik* - a rendőr és felír.
Deciive: Lejtő - nehéz rajta megállni
Dens: Fog - de aki sokat fog keveset markol
Dentátus: Fogas - balatoni halfajta.
Depilatorium: Szőrtelenitőszer - pl olló. H2S 0 4
Dermoid: Bőrtömlő - 22 ember rúgja, mialatt, sokezren szidják a
bíró anyját
Dezoxidatio: 02 elvonás, - csak az első pár perc nehéz.
- 17 -

Detroheus: Lehúzó - sokszor kétszer is meg kell rántani, mert
kevés a víz.
Diaboius: Ördög - fekete - na és mi talán egészen fehérek v a 
gyunk?
Devoratio: Lényelés - néha mennyi mindent kelL
Diaphoretica: Izzasztószerek - L kalapkúra é s fox nevű tánc.
Diatresis: Fúrás - általános emberi foglalkozás.
Diphallia: K ettős-phallus - minő szeren cse!
Diplopia: Kettőslátás - részegségi állapot
Dubitatio: Kéte Ikedés - talán nem is a fogorvosnál volt?
- E Ecpyrenosis: Kifejtés - nézetet szoktak, amiért beverik az em
ber fejét
Effectus: Hatás - 16 éves koromban én is h at-ás vdtam.
Ejectio: V isszahatás - nem esik m essze az alma az apja fá
jától
Emphosis: Nyomaték - két hatalmas pofon.
Emporium: Főhely - Tanulmányi Osztály.
Endemia: Járvány - p l csöves nadrág, lakkozott köröm, zsákruha
Ensatus:- K ardos - Adjunktus.
Epikardium: Szívbunda - innen a szőrös szívű kifejezés.
Epigtoitis: -Gégefedő - nyakkendő.
Equinovarus: pes: Lóláb - néha kilóg,
Errhina: Orrtisztitószer - balkéz kisujja.
Erytropsía: V öröslátás - találkoztam Gohér TcávaL
Extorsio: K icsavarás - citromot és férjeket szoktak
- F Filtrátio: S zűrés - egyetemi felvételt
Fixa idea: Rögeszme - orvos akarok lenni
Florestentia: V irágzás - nők !8~3fwg szoktak
Fornix: Tető - ez szakad le, ha egy nő megmondja a korát
Fundus; Fenék - ha jo meg is fordulunk utána.
- G Gargarisma: Toroköblitőszer - kisfröccs.
Gargovillement: Korgás - pontos időjelzés.
- 18 -
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Geraini: Ikrek - indigóval készülnek.
Genotypus: ösalkat - mai om.
Glans: Makk - éhes disznó is erről álmodik.
- H —Habromania : Vígörjöngés - rock - and - rolL
Haemorrhois: Aranyér - érdemes kibányászni, mert később meg
térül.
Baghiotherapia: Imádsággal gyógyítás - különösen bevált a cc.IV.
std.-ban és a pemphigus esetéa
Halitus: Pára - aa.
Hapten: Félantigén - anti
Helicotrema: Csigalyuk - foramen csigáé.
Hystolysis: Szöveteltolódás - pL az angolszövet ára eltolódott
700.-Ft-ra.
Hospitium: Menedékhely - pl éjjeli.
-
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Ignitus: Lángvörös - de csak ha felbosszantja a hallgatóság.
Illegitim: Törvénytelen - pl. mosoly.
Immersio: Bemártás - *Tanár úr kérem a K iss volt!*
Incrementum: Ránövés - a rosszul nevelt gyermek szokott a
szülei fejére.
Individuum: Egyén - mindig csak egy, Én.
Infundibulum: Agytölcsér - ezen át töltik be a tudományi a ta 
nuló fejébe.
Intraocularis: Szembeli - pL szálka, gerenda.
- L Labis: Fogó - pL pens. egérfogó, nyafogó.
Laceratio: Szakítás - szerelm esek betegsége.
Laeuna: Gödör - minél többet vesznek el belőle annál nagyobb
lesz.
Leiocephalus: Simafejű - tarr.. vagy kalaposinas.
Lens: Lencse - adjatok egy tállal és odaadom az elsőszülöttségi jogom.
Lithotriptor: Kőmorzsoló - van még fanyűvő, vasgyúró és a fe
hér ló fia.
-
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Lunaris: Holdalakú - szputnyik
Luscus: K ancsal - de nem m indig csaL
- MMacert Sovány - vigasz van ilyen.
Margó: Szél - p l monszun.
Matriomonium: H ázasság - *A végén mindent másként lát az éra
bér. *
Meleagra: K öszvény. - így köszönik m^g az orvosnak a receptek
Metacarpus: Kézközép - “é 8 betű.
Mikropsia: K icsitlátás - női betegség.
Miscella: -Keverék - mesztic.
_.
*
Monopodia: Egyik láb hiánya - kisebb a félrelépés*, lehetőség.
...

- N -
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Narcotica: Altatószer - Luminél, - egy hetes zokni.
Naticephalia; Ülep alakú fej - van akinek nem is annyira az alak jában van a hasonlóság
Nervosus: Ideges - szopogasson gillette-pengék mintha elvágták
volna.
Nodus: Bütyök - Fehér Ili
Noxa: Kár - varjuhang.
- 0 ~
Obliquus: Ferde - Pisai torony, hajlam,
Obtusatus: Tompa -....Mihály,
Ocellatusí Szem es
ennek áll a világ, vaknak az alagsor.
Oenodes:- Boros - bővebb felvilágosítást Ágoston Évi tud adni
Oesophagus: Bárzsing - bár zsing, de kiválóan lehet vele nyelni *
Obsitotia? K ésőszülés - őszülés,
Orthogont Derékszög - olyan szög, amely előre figyelmeztet, most
fogunk az ujjúnkra ütni
Ostillatio: Ingadozás - fák szoktak meg a középparasztok
Oxyblepsia: Éleslátás - egyes politikus bácsik hiánybetegsége.
- P Pachypus: Vastaglábú - női betegség.
20
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Papaver somniferum: Mák - ennek virágai sokszor 170 cm -re is
megnőnek és emberi alakot vesznek feL
Parazita: Élősdi - rokonság.
Pareidolia: Illúzió - ne ringasd benne magad, mert úgyis katoiraorvos leszel egy évig.
Pellis: Bői - egyeseknek ez túl vastag az arcukon, másoknak hi
ányzik
Peregrinatio: Vándorlás - színészek disszidensek és vesék szok
ták,
Persecutios delirium: Üldöztetési téboly - hosszútávfutók betegsé
ge,
Photophobia: Fénykerülés - rabok betegsége, akik sokszor 15 évig
m kerülik a fényt.
Physia: Ösztön - gyéren díjazzák
Puna: Helyi betegség - halászlé.
- R Rana: Béka - tartály, amelyben terhes vizeletet gyűjtenek
Refracta dosis: Kis adag - menzavezetőség jelszava.
Reiteretur: Ismételtessék meg! - rosszindulatú professzori
jegyzés.
Rete: Háló - ezt vetik ki ránk (Szegény mi!)

meg

- S Saga: Javasasszony - egészségügyi alsókáder.
Salubritas: Tisztaság - fél egészség, tehát: égés.
Sarcidium: Vadhús - nyúlpaprikás.
Sarcoma: - nekem is van egy-két barátom.
Sceremotosmus: Címtár - dr.X. Y. orvos, med.univ. totális bilateriális circularis.
Simia: Majom - egy régi ember.
Somnum vigilans: Ébren álmodás - . . . adjunktus felesége le 
szek
Schwánn-hüvely: Mindenkinek schwann.
- T Tylosis: Tyúkszem - segítségével nappal is lehet látni a csilla
gos eget
-
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Típus - taggyűlés.
A mostaniakban a 954-ben és 55-ben elhangzott típus tag 
gyűléseket szeretném bemutatni
Valahogy úgy kezdődött az egész, hogy egy szép napon a
titkár kihirdette, hogy este 7 órakor taggyűlés lesz. Fél nyolckor
már voltunk ÍO-en, fél kilenckor pedig - nem győzvén várni a
többiekre - elkezdtük 40-en, A szer vező titkár felállt: «Szere tettel üdvözlöm az elvtársakat! A z első napirendi pont? titkári
beszámoló. Felkérem a titkár elvtársat tartsa meg beszám oló já íV
A titkár feláll, megköszörüli torkát és beszél. B eszél a kül
politikai helyzetéről az öt éves terv eredményeiről, a kapitalisták
uszításairól stb.
Mi csak ülünk és szerényen lesütött szemekkel a végtelen
be nézünk Eltelik így egy óra is még jön a második napirendi
pont, a vezetőségválasztás.
A szervező titkár elővesz egy papírt a zsebéből és ajánla
tot tesz a vezetőségre. Ezt mindenki általános morajjal elfogadja
és m áris megvan a vezetőség, jöhet tehát a 3. napirendi pont: a
hozzászólás. Óriási csend. Feneketlen csend. Senki nem mer meg
moccanni nehogy azt higyjék, hogy ő jelentkezik Mindenki a vég
telenbe bámul, mintha onnan várnához égi sugallatot Valaki meg
bök é s rámnéz. Nem merek feléje nézni, csak én is megbökök
valakit mellettem, és ez így megy a sor végéig és vissza. Olyan
csend van, hogy hallom az a rt temporalisom lüktetését Egy ci
pő csosszan. Mindenki odanéz, s a titkár újra csak megszólal:
«Szóljatok hozzá elvtársak*. . . Ebben a pillanatban leesik egy
kötőtű, a csend megtörik, mindenki beaz^ni akar. 30 kéz lendül
egyszerre a levegőbe, óriási az érdeklődés.
- T essék talán Te ott*. . . (Disznóság én előbb tettem fel
a kezem - no de nem baj. majd ha rám kerül a sor, be fűtök
én nektek.)
- Én csak azt akarom mondani - mondja a hozzászóló hogy már jó tenne egyszer megkomolyodni, mát mit szólnak a
betegek Ott van p l- a Pap meg a Borbáth. . . , (Np az anyád!
. . . ez is jól kezdődik - gondolom
de csak gondolom, mert
ilyenkor legjobb mindent csak gondolni)

Á kritika elhangzott Mindenki felénk néz, és mi ott ülünk mint
két Leforrázott veréb. Most még két felszólaló helyesli az előtte
szólót és engem közben majd megüt a radai rosszseb. Úgy izza
dok mint egy igásló. Szeretnék eltűnni mint a holdrakéta. De vég
re az Árpi felálL
«

- Hát én csak annyit akarok mondani, hogy mi nem vagyunk
savanyú ugorkák. Vidám fiatalság keik nevető lélek . .
és o lyan nagy pátosszal beszél, mint Ciceró a szenátusban. Aztán nagy
csend, és végre feláll a Názó. Kitör a röhej. (De jó ennek a Názónak milyen népszerű.) Vörös feje úgy csillog, mint egy
nagy
paradicsom az eső utáni napsütésben. Rekedt hangján beszél és
nagy nevetés tör ki Végre megtörölhetem izzadt homlokon*,)
Bakondit látom máris hadonászva, akadozó hangon beszélni
- Kedves b a rá ta im !............. aztán hurrogás és Béla lefiLHőnis a külföldi útra tesz javaslatot
S amikor fél 12-kor hazafelé megyünk nagyon jól esik a friss
levegő. Még hallom, hogy mellettem egy hang mondja a másiknak:
'N a a Papot meg a Borbáthot megfúrták.*. . . s aztán becsapom
hátam mögött a kaput és borzasztóan rosszul érzem magam. Ott
hon tükörbe nézve, szinte látom azt a hatalmas fúrót a köldököm
felett, úgy 10 em -rel előjönni
- Hát így vagyunk? . . .
«Éyfolyambull*
Az egyik évfolyambálunk akkor kezdett érdekessé válni, am i
kor az alkohol koncentráció meghaladta az enyhébb mámor fokát.
Ilyenkor jó lett volna felemelkedni a tömeg fölé, végighallgatni és
végignézni azt, ami ott lent történik No de így sem lesz baj, ha
elmondom a lent tapasztalt élményeket Kudláék 22 pohár sör után tartottak szólt a jazz, é s meleg volt Forró tangó, párás lég 
kör, bókok a levegőben. (De jó lett volna azt a sok hazugságot
meghallgatni)
12 áa már elmúlt amikor megjött a Fix, aki eddig saját be
vallása szerint életében összesen 70 nőnek udvarolt.) 69-nél
kezdte a szám olást) s azon kívül népzenész is volt Aztán meg
jött K arács Icu is, akinél senki nem tudta jobban rázni a c s á r
d á st (Volt is neki mivel!) Fix gyorsan ledobott egy liter sört,e
23
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lövette a hegedűt. meggyantázta a vonót és szívhez szólóan kezd
te húzni, hogy: «Ennek a szép barna lánynak..* úgy elérzékenyültem, hogy egy -tízforintost rányomtam Fix homlokára. (Igaz. hogy
ez a M arci-é volt) Énekeltük a magyar nótát roptuk a körcsár dóst Tomi jókedvében akkorát csapott egy asztalra, hogy menten
összetört 4 pohár. Az erkélyen Zotya épp egy csinos nő fülébe
súgta. . . (hogy mit súgott azt nem tudom, de hogy állandóan za 
vartuk az biztos). Eötvös újra felmelegítette Récével való kapcso- r
latát Én Fixet felkértem egy foxra, és úgy megforgattam
szegényt,
hogy levert a lábáról 3 táncoló p árt és kirúgta a dobot
Még reggel 7 órakor is olyan magas volt a hangulat hogy Judák kinn állt az állványokon (u.i tatarozók a házat) és pisztonnal
a kezében olyan falsan fújt hogy a szemben lévő diákszállóban nem
lehetett aludni
Évfolyamfocimeccs.
Jelige: Kövérek - Soványak

Kicsik
Nagyok.
AB. csoport - CF. csoport
Nősök - Nőtlenek . . .
A lényeg tehát az volt hogy focizhassunk A következőkben
nem a focimeccset fogom leírni, hanem egy-két vérbeli footbalistát
Bumbi " ő a kövérek között focizott a jobb szélen* 95 kg volt
és nagyfejő. Még véletlenül sem ért labdához soha, ügy elkerülte
azt, mint két égitest egym ást
Marci - azzal a 196 cm -es testével úgy nézett ki. mini egy
élő balkapufa. Aki látta őt footballozni, nem fogja elfelejteni azt az
epizódot, amikor Donkó minden nehézség nélkül átszalad Marcink*
lába között
Ődönke - dinnyeszortirozó lábaival állt a kapu közepén, é s .. .
szóval nem volt egy nagy kapus, de viszont olyan. .
szóval o r
lyan footballista alakja volt
Nándi - csak egyszer sikerült rábírni, hogy focizzon. Félóra
alatt úgy lefogyott, hogy két hétig otthon roborálták 40 %-os dext
roseval
Én - életemben még gólt nem rúgtam, csak két öngólt fejel
tem,de azért mindig bejátszottam magam a válogatottba, (Képzel
jék el milyen volt a többi)
-
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Az .'é-vfoijammeccsek legnagyobb érdekessége az volt, hogy
mindössze kétszer értünk el döntetlent és sohasem nyertünk Még
egymás között is a döntetlen volt a legnagyobb eredmény, (Szó
val nagyon ki egyensúlyozott csapatunk volt) Azért mi nagyon
szerettünk footballozni, mert olyan jó volt hallani a pálya széléről
a kevés számú, de lelkes szurkológárdától: «Hajrá V.év!»
Szű küldi szőnek szövésén,
1 / Pluhár Jánoskának és bc feleségének (szüL Komlós E rjzsikének) korai házasságuk emlékére küldi az évfolyam:
Van aki vár ha hazam ész
És átölel két puha kéz
Apuka - szól egy kicsi száj
Tessék tisztába tenni m ár!!
2/ Rácz Iczukának küldi az összevont sebészeti galeri:
Lesz Maga juszt is az enyém
Csak az enyém, csak az enyém.
Nincs egyebem csak a remény,
Csak a remény, csak a remény, ». . .
3 / Bácsik Katinak küldi egy orrtárs:
Bacsikom orra se más
Orra a nagy trombitás,
Az álla szögletes a feje nagy
Bácsik Te férfi vagy ! !
4/ Nagy Margitkának, - aki slusszban egy kicsit túlmérete
zett - küldi égj- sovány, pakompartos medikus:

-«

Egy kicsit meghíztál szivem.
De azért tetszel énnekem,
Hogy mennyit mutat a mérleg kérlek
Az lényegtelen,
5/ Erid Pityinek küldik a medikák:
Deres már a határ,
őszül a vén betyár.
Rá sem néz már soha sem a fehér nép.

-
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6 / Eolvös Lalika ezt a dalt ‘recsegi* egy régi szép eset
emlékére:
Szeretlek én; jöjj vissza hozzám*
Jó volna lázasan csókolni újra a szád ,( Azt elhiszem !)
7/ Borka Pityu küldi Csokondi Antinak áz ételhordások em
lékére:
.
Lehoznám néked a csillagot is az égről
Tündér vagy Te a legtündéribb tündérmesékből
8 / Tomjanovicsnak egy foghúzás emlékére küldi egy
folyamtársa: (kerek ez a zsemle«..)
Nagy ez a hatos fog
Húzod de az csak áll.
Ketté kéne vágni úgy kell megpróbálni
így kigyün majd talán.

év

9 / Lucinkának küldi az évfolyam ‘ Pétiké* jeligére:
Álmodó Tiszapart
' Szívem, lelkem odahajk
Randevúk sora
s professzor fia
Csak lassan ‘ Petibe* é s okosan.
10/ Fixnek küldi a Népi Együttes:
Női álmok megrontója
Kákabélű krucifix
Fixirozza a jó nőket
De a nője sohse fix
H7 Pufinak küldi Márciusz: ‘ Diófakoporsó* jeligére:
Ennek a szép barna lánynak őrmester a pórja.
•Pedig mondtam neld. hogy ne kültiválja.
De a Pufi erre azt felelte, de rája:
‘Hogy akit ez nagyon zavar, menjen a hm., hm., hm...
12/ Egy sexuális atlétának küldik barátai ‘ Durcás* jeli
gére:
Szereted a szőkét, a barnát, a feketét,
Szereted a mozit a táncot és a zen ét
Ezért hullott ki a hajad még idő előtt,
Hiába is használsz hajnövesztőt
26
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13 í
° I Terbe Fecinek küldik barátai, egy B úza-csárdái utójele net emlékére:
Bogyó, bogyó, szőlőbogyó
Miért lett kadarka belőled?
14/ Bezsóki kollégának küldi az évfolyam «Néma* jeligére:
Szeretnénk május éjszakáján,
Fsak egyszer hangod hallani
És hogyha látnánk szád szögében
A risoriust megrángani
15/ Az évfolyam férfihallgatói küldik a női hallgatóknak:
A lányok a lányok a lányok angyalok
Az oltárhoz szaladnának vélünk
De néhány évvel ezelőtt
Alighogy köszöntek ők
Gyerünk hogy őket el ne köjjön vennünk!
16/ K iss Tominak küldik barátai: «Nyista kégli* jeligére.
A boldogság útján sohsem tudtál menni,
mert Neked a szerelem ben nem sikerült semmi!
17/ A «Be-Ga-Ga* mozgalomnak és a Csókást kollega vezet
te «Agytrösztnek* nagy megelégedéssel küldik a könnyű életet élő
«Jósika-utcaiak meg az Üres-fejűek*:
Az egész világon hagy tudják rólatok
Hogy Ti csupa ész é s csupa zsenik vagytok
Hogy csak tanultatok és nem szórakoztatok
Még a szerelmet is könyvből tanultátok
18/ Krámli professzornak küldi az évfolyam:
(Tele van a város)
Csak egy örömöm van, horgászás ez kérem.
Alig süt ki a nap pecázni hajt vérem
Botomat egy nagy hal elvitte a vízbe
Csak a kémia könyv maradt a kezembe.
Korpássy professzornak küldi az évfolyam:
(Ahogy én szeretlek..)
Aki korpa közé keveredett egyszer
Azon nem segít már semmiféle kegyszer

Hiába is vágyik m agasabb osztályba
Ha nem tudja a tumort, megbukik a drága.
Hattyasy professzornak küldi az évfolyam:
{Zöldre van a . . ,)
Fél éven át hallottuk hogy hogy kell táplálkozni
Vitaminból mennyit kell megenni?
Mindent megtanultunk elméiéiben
Csak a fogakat kihúzni és betömni még nem.
Gőrgényi professzornak küldi az évfolyam:
(Tizenhárom végből van az én, . ,)
Foraminologus az orr-fül-gégész
Mindent csak a kicsi tükörén át néz.
Nem lát át a betegen
Mert oly sötét van odabenn.
Hallod-e pajtás
Ez is bélcsavarodás.
19/ Az eg ész V. év küldi azoknak akik irigyelnek bennün
ket, hogy már végzünk
Jó volna még egyetemre járni,
Egy kislányra várni a mozinál úgy mint rég,
Kolloquálnl s keveset tanulni,
És sohasem tudni, mit hoz a holnap még?
Az 5 év elszállt, mint a sóhaj és itt a szörnyű vég.
Kimegyünk az életbe, bár nem tudunk semmit még.
Jó volna még egyetemre járni
Egy kislányra várni a mozinál úgy mint rég
És gondtalanul élni úgy mint rég,
Rövid tudósítás egy női kosárlabdameccsről,
ó riási érdeklődés előzte meg a lányaink idény elei szerep
lését. Alig, hogy kijöttek az öltözőből, már látszott, hogy nekünk
áll meccs. Pufi ugyanis olyan erőben volt. . . hogy jajj nektek
ellenfél. Csehuzné felvette m agasszárú em bertaposóját ( olyan
volt, mint egy Páncél-os Márta. Fején olyan bájos kendő volt ,
hogy több férfi szív elolvadt, (Ügy kellett összegyűjteni őket
e„y vödörbe.) Ibiké csíkos pulóverben és short-nadrágban el -
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bájoló volt Picike egy lódenkabátban ült a pálya szélén, és ügy
látszott nagyon örül, hogy nem kell néki kosarazni Sárosi Évi ö~
rült, amikor egy kosarat dobott, hogy nyulat lehetett volna vele fo
gatni» (Ez neki is jót tenne, mert legalább lefogyna egy k ic sit) Egész érdekes labdavezetése volt Dobinak. Mindig a Merétey Katit
fogta. Amikor megmondtuk neki, hogy Kati is vele van, rögtön mást
fogott (még szerencse, hogy kitünőrendű tanuló és hamar megért
mindent?!). Molnár Manyi a tőle megszokott derűs játékot nyújtot
ta. . . .
Szóval életemben ennyit nem névettem. Néha úgy nézett Iá a
pálya, hogy «rögbi* m eccs van. (Pufi úgy megforgatta az ellenfe
let, hogy attól féltünk kirepül és freskó lesz belőle a falon.) Más 
kor meg az volt az érzésem , hogy a «Titanic* süllyedésénél v a 
gyok, mert olyan pánik volt a labda körül. Viszont becsületére vá
lik a csapatnak, hogy végig bírták futni a két félidőt és hatalmas
pontkülönbséggel 40: 25 arányban lesöpörték az ellenfelet a pályá
ró l Magunkról annyit, hogy jó drukkerekhez híven szidtuk a bírót
és a sok kiabálástól alaposan berekedtünk. Figyeltük a csinos lá
nyokat. , . . Még szerencse, hogy ebből a fajtából nem sok futko
sott a pályán, mert legalább így a játék szépségében és
magas
színvonalában gyönyörködhettünk. (Hajrá rosszm ájúság!)
To-To őrület
Ma már szinte majdnem mindenki Totozik. ezért nem mulaszt
hatom el, hogy néhány szóban ne e cseteljem a szegedi totozó élet gyönyöreit
Halló, halló, hogy milyen a Toto.
Mi elmondjuk most néhány szóban, jó?
Hejhó. hejhó. liejhó,
(Éjfél után. . . . . )
Éf él után eloltom a kis lámpám.
S gondolkodom, hogy mit tegyek,
Mert nincsen pénzem,
S a szívem dobogása lassan kihagy énnekem,
Éjfél után nagy bankjegy csőm ón láttam
Egy tippszelvényt inteni felém
Akkor éjfél után nagy kínok közt rájöttem,
Hogy tippelni fogok én,
( Szívem megdobban,)

-
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Reggel megdobbant a szívem is amikor láttam.
Egy kéményseprő ment át az úton s rámnevetett.
Az ajtó megnyikordult s egy macska kilódult
Elknllogott előttem, s én közben az álmom láttam.
Az ijedtségtől a földbe gyökeredzett a lábam
A tippszelvényt, s milliókat egyszerre láttam
,
Bár még nem volt enyém
Engem megszállt a remény
Vettem a trafikban két tippelő szelvényt . . .
(X az Y -ra rán ev et . .)
X, egy, kettő, meg az X é s egy
így kezdtem írni tippemet.
Kettő, kettő, x é s újra egy
ügy látom nagyszerűen megy
De akkor jött egy férfi sietve
S felém súgta lihegve
Hogy már tíz éve én ismerem, hallgassam meg őt
Máris megragadta kezemet.
S kihúzott néhány tippemet
Ezek helyébe írt kettesei,
Két egyes helyébe X-eket,
Én belerúgtam kétszer menten
És otthagytam menthetetlen
Az első Totozó haverem. . (tá rta m Rád.
)
Vártam én. majdcsak nyer a Honvéd
Be is teljesült ez, de mi volt hátra még
Haladás, Szegedi Haladás.
Hogyha így focizik kiesik nem vitás.
Vártam én is bekövetkezett,
Dorog a bíróval újra szövetkezett
Jött néhány csúnya meglepetés
És akkor jöttem rá, nehéz a tippelés.
(Egy dunaparti csónakházban-)
Széchenyi-téren sok az ember.
V asárnap este 8 után.
Egy köteg szelvény a kezébe
A Totozóra néznek bután
És ha telitalálat lett.úgy a csókból csattan száz.
És az új nyertesnek, amíg sok pénze van
Lesz barátja néhány száz.
-
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(A lányok angyalok..)
A tippek a tippek a tippek angyalok.
Legközelebb nem tóinak ki vélem
A tippelés titka nem egy sötét dolog
Tippeljen ekkor is ha nem nyer néha
A tippek a tippek a tippek angyalok.
A tippelést meg lehet tanulni
Uj típpekhez uj szelvény kell
S ezt soha ne feledje el
Gyerünk, vegyünk mert így lehet csak nyernünk
(Hajrá SzEAC ! ! ! ! )
Mozi. . .
Hallod-e Rozika te,
Gyerünk a moziba be
Tudok egy olyan mozit, hogy valami csoda. .
(Nincsen annyi tengercsillag)
Nincsen annyi tengercsiilag az égen
Ahány ember moziba megy egy héten
Mos! is ott van a pénztárnál néhány száz
Fejbe vágnak, bokán rúgnak, megtapojsnaK jól vigyázz
(Babuka, . )
Gyerekek, osztják a jegyeket
Én kérek még egyet,
A sornak nyomják a farát.
(Csimm-bummm. . . )
Végre van már két jegyem a mindenit
Az embernek kinyomják a beleit, szemeit.
Egy férfi visít, a nadrágom leesik
Sejhaj letépték a gombjait. Bruhahahá. .!
(A fuszujka szára. .)
Mozijegy óh drága
Felszökött az ára
És a szegény medikusnak üres a buxája.
Nem bánom, nem bánom, csak szívből sajnálom,
Hogy ingem, nadrágom zaciban találom.
(A boldogságot minden ember,.)
A boldogságot minden ember könnyen szokja meg
Már el sem tudom képzelni, hogy m ilyen lehetett
Mikor nem volt még je gyem kinyomták a szemem
S nem tudtam, hogy hol áll a fejem?

A boldogságot minden ember könnyen szokja meg
Se ne feledd hogy egy-kettőre elveszítheted
A film a tied is. de nem látsz ott semmit sem.
Mert oly hatalmas test van előtted.
(Gimbelem. gombolom. . .)
Kicsit jobbra hajolsz, jajj de jó látom már.
De a nagy testű szörny arra dől arra ám.
Most meg balra tolod a kicsi kobakod.
De ott is csak az ő hátát látod.
- Artistaműsor (A z én apukám. . .)
Elmentek már a világlátott artisták
És a szivünk, mostmár megkönnyebbül.
A zsebünkből hiányák egy Ft felár
Szemeinkben a részvét könnye űL
Mókáznak őL s mi közben sírva fakadunk,
mert jön a bűvész, artista és zsonglőr
Egy jó filmet nem látni soha nélkülük.
Bár elmentének, ahova küldjük
(Van nekem egy bóbitás. . .)
Hátam mögött valaki egy zacskó cukrot csámcsog.
Előttem két diszkrét néző tökmaghéjjal pattog
Mellettem a Pistikének bilire kell ülni éppen
S felolvassák jó hangosan a film szövegét szépen
Hogyha egyszer valamit is látnék ott a vásznon
Én lennék a legboldogabb ezen a világon.
(Budapest. Budapest Te csodás..)
Mozikám. mozikám. te csodás!
Te vagy nékünk a szórakozás
Alig van a világon ilyen sok élmény
És ily sok bosszankodás
A szívünk olyan büszke Terád
Fiú lányt először itt öleli át
A fűm két óra volt és ami közben folyt
Dühöngés, csalódás.
Mozikám. mozikám te csodás.
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Menza-kupié.
(Könnyű lovassági nyitány.*.)
Szaladás, taposás, lihegés rohanás.
Irány csak a menza előre
Szárnyra kapunk és úgy rohanunk
M arad-e valami ma ebédre.
Dong a talaj m essze zúg a moraj
« A káposztaszag egyre csak árad
De mi kint maradunk, s ha kaját akarunk
Félórát várakozunk.
(Királykisasszony dala...)
Oh csak ne lennék éhes barátja
Szenvedélyes rabja a kajának
Itthagynám rögtön én ezt a poklot
S nézném hogy m erre a kijárat
Pihá! Pihá! e szörnyű bűz
Korgó gyomorral is elűz.
De mi csak állunk, s várunk rendületlen
Mert a gyomrunk még szűz.
(Hajnalban, hajnal e lő tt..)
Minden délben a menzánál
Két órát tart a sorállás
Hajnalban, hahahha. hajnal előtt
Rózsafa nyílik a menza előtt
(mert türelem - rózsát terem ).
(Nem akar az ökörcsorda...)
Nem akar a Sándor bácsi engedni
Félhárom múlt nem lehet már bemenni
♦ Arra kérem hogy e re ssze n engemet
Azt feleli késő van már nem le h e t
(Alma a fa alatt.. )
Egy alma a fejadag, hát kétszer állok sorba
Csak meg ne lá ssa az osztogatója
Mert engem gyaláz engem tesz a vesza szóra
Szeretem az almát nem tehetek róla.
(Gimbelem, gombolom...)
Mi lesz ma a leves Zilahy. Zilahy
Valamit visz a víz öntsük ki: kínai,
-
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Holnap Petőfi lesz: Minek nevezzelek?
Ilyenek ill a levesek
(A sirályot fenn a |égben...)
A medikus az asztalnál, mivel nem kap kanalat
K ézzel eszi a káposztát a ruhája csupa zaft
I lo l la r l................
(S e villa, se kanál...)
Sze villa, sze kanál, sze tányér,
Meghalok a, meghalok a. kajáért
Ha meghalok csinálok majd kést, villát
S elküldöm a Luciferrel a számlát
Sze villa, sze kanál, sze tányér
Meghalok a, meghalok a kajáért
(Alom, álom.....)
Alom, álom, édes álom, álomkép
Álmodjuk, hogy jó kaját eszünk mi még
Jó kaját eszünk micsak nem a menzán
Ilazamegyünk és belakunk igazán.
(Boci, b oci..)
Boci, boci tarka
Sütve rántva príma,
De a menza nem vág.
Boci, Boci tark á t
(Polkát jár a nagyapó,.,.)
Mikor menzán járt a nagyapám
Kinek a térde kissé reszket,
Akkor így ugratta nagyanyót
Öregem nem szeretem én e z t
Ezt csak egye meg az unokám.
Kinek a gyomra jobban bírja.
A tészta ragadós, kemény a gombóc
És a hús kissé sületlen
Szálkás a potyka kevés a zsírja
Nincs elég kalória,

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Hogy a fene egye meg már
Megint piszkos minden poiiár
Hej pedig de ihatnék!...
(Maros vize. . .)
A csap vize folyik csendesen
A csap^vize csendesen folyik
-
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A csap vize még csendesebben folyik
A csap vize áll és nem folyik
A csap vize folyik csendesen
Mosom a poharam mérgesen
Mert tiszta pohár ismeretlen fogalom
Ezért hát emlékbe elrakom.
(Jyngt by. . .)
Repetát, repetát adjanak nekünk
Repetát, repetát mert éhen veszünk
Kérünk még sürgősen valami kaját
Repetát, repetát a rézangyalát
(Párizsi kislány. . .)
Oh. oh sajnálom nem lehet kérem
Bár nekem nincs vőlegényem
De azért van akinek kaját hazavigyek
Menjenek! Nem lehet, dolgom van és nagyon sietek.
/ Itt én
Inkább
/ Azért
Hisz én

^
(Már én többet nem. . . )
többet nem / nem nem eszem
mindig komplett éhezem.
is eszem / ^ az angyalát
fizettem meg a jegy á rá t
A
(Hejhó. . .)

/ Hejhó/
Hejhó, hejhó így enni nem tül jó
És ezért várni órák hosszat bosszanó.
(Hát nem igaz?)
V
Katonai tábor emlékei dalban elbeszélve.
\

Hajnal van s máris megszólalt a kürt
Ki az ágyakból, be a csizmákba
Fut a nép a reggeli tornára
(Sabuka. . .)
Katona, milyen a nyoszolya?
Lapos mint a guta
Hát rajta, tömd meg a farát . . .
(C.simm-bummm. . .)
Indulunk a reggelire gyerekek, gyerekek,
Gyorsan mindent a helyére tegyetek, tegyetek,
Csimm-bumm tizedes ne légy olyan ideges
Nincs még kész a kávé, s a leves.
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(P árizsi kislány. . .)
Oh. oh megszólal most a hangszóró.
Hallgatni félföllel oly jó
De mindig ezt halljuk ó
S ez lett a gyászinduló.
Erre menetel a raj.
S nem lenne itt semm i baj
De ezt halljuk reggeltől estig
S ettől már feláll a haj.
Sokan kacagnak amikor hallják.
De némelyik már felüvölt
Ebből elég. törjük már szét
C sendesen válaszol rá a nép
Oh, oh. sajnálom nem lehet kérem
A stúdiós rokonom nékem
Pedig nékem is már. már kijön
Itt a könyökömön.
(Csak tudnám. . .)
Higgyjen nékem sokkal jobb lenne
Hogyha a lemez már széjjel menne
Kár, nagyon kár. hogy a hanglemez jár
(Szöveg: ) Miért nem tudják: félretenni, leejteni, összetörni, falhozvágni, megtaposni, géppisztollyal széjjellőni,
a
levesbe belefőzni, katonákkal megetetni, vagy a MÉHnek odaadni, s helyette egy újat venni,
Hogy ne halljuk végre m á r!! — ...
(Hétre ma várom. . .)
Délben mi állunk a konyha előtt.
S várakozunk türelmesen
Szemben a krumplileves é s a tök
De kezdjük talán a levesen
Félnyersen gőzölög a tizedes zörög
Mi lesz már emberek, ha leves nincs hát hol a tök?
A szakács duplára nyitja a szép szemeit
És dühösen reánk kiált:
*Mindenki hordja el az üstökit»
Az embernek az esze megáll.
A szakács kiabál, hol van a fakanál
Hogy az a m agasságos mennybéli hm. hm. hm. hm. ...
Míg eltelik az ebédidő.
-
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Ha latrinára megy, ha latrinára megy
Mindenki a zöldbe megy, ha latrinára megy
A napos vele megy, a napos vele megy
Ha ki a ki a zöldbe megy a napos vele me^y.
(Akácos út . . .)
Mögöttes ú t ha végigmegyek rajtad én.
t Eszembe ju t hogy honvéd lettem én
Honvéd vagyok szeretőm nincs nekem
Csak csendesen, mert kifúrnak énvelem.
Este, este, sej csak már este lenne,
« Kiskatona a moziba menne
El is menne, de pont akkor van szemle
Mi is lenne, hogyha egyszer elmehetne?
(Gimbelem, gombolom. . .)
Van nekünk egy mozink,
S vannak jó filmjeink
A nézőtér mindig tele
Csak közülünk nincs ott senkise'.
Meg is indult a film figyelem, figyelem !
De miért nincsen hang, türelem, türelem.
Végre megjött a hang, de most eltűnt a kép
És elindult szerte szét a nép.
(Lánc, lánc. . .)
Lánc, lánc eszterlánc
Fák közt van egy árok
S hazafelé a sötétben
Beiebotor kálók
,

(A faluban nincsen kislány.)
A táborban nincsen járda csak kettő, csak kettő
Térdig süllyed el a sárban a néző, a néző.
És betéved egy idegen sátorba, sátorba.
S véletlenül ráfekszik a másikra, másikra.
(Van nekem egy bóbitás galambom)
Van nekem egy gimnasztyorkám meg egy hátizsákom.
Csak az a baj riadókor sehol sem találom.
~,Benoe van egy piszkos kapca.
Csajka kulacs, kakaspaszta,
Gázálarc és fél borotva.
Meg egy tölténytáska
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Hogyha egyszer megtalálnám az én hátizsákom,
Én lennék a legboldogabb ezen a világon,
/ De nem baj. m ert . . . /
Remek a konyha. 5 -szőr étkezés
Így tehát meghízni nem lesz nehéz
És négy hét múlva, hogy ha hív a munka
Hazatérőnk újra. lebarnítva bár
De szívünkben él tovább e nyár.
Fürdőruhák
A szegedi strandon szerzett fürdőruha informátioimat írom
itt le. Mind a nőt mind a férfi fürdőruhák megegyeznek abban
egymással, hogy van: kicsi, nagy. szűk, bő, vászon, kötöttsok
színű, esetleg kétszínű s végül az én fürdőruhám.
Kicsi: Ez 10 é s 11 cm között mozog. Gyengén ereszkedő
irányzatú. Köldöktől lefelé egy tenyérrel kezdődik és a vese alatt 8 cm -rel végződik. Oldalt lehet fűzött megkötött gumis, zippzáras, kis és nagynyílású kicsit és nagyon pikáns. Ha u,e. für
dőruha - melltartó, akkor csakis pikáns lehet mert ilyenkor 2
cm széles és hosszúsága megfelel a mellkas bőségének.
Nagy: Térd alatt 5 cm -rel kezdődik és valahol a tüdőcsúr-..csők és a lapocka között végződik. Hónaljban kissé bővebb két
buggyal Ezt azután a család ősszel és tavasszal felöltőnek té
len nagykabátnak használja. Nagyobb estélyeken mint asztalterítő
szerepel, néha viharkabát esetleg színházi kulissza, máskor fa
litérkép.
Szűk: Ezek az u.n. passzent fürdőruhák. Félcentiméterrel
bevágódva a gyomor falába, hátul a tüdőlebernyeget szorítják Ha
e nadrág túlméretezett akkor mint kényszerzubbony jön forga lomba. Akik ilyent viselnek nem esznek, nem isznak, nem fürdenek. nem sétálnak. Örülnek hogy élnek.
Bő: Ezek között megkülönböztetjük az alul és felül bő, für
dőrihákat Az alul bőek tágasak és sokat mutatóak. ezért csakis
biztositótfível jöhetnek forgalomba. A felül bőek csak akkor kel
lemetienek, ha a víz sodra leviszi az ember testéről. Ilyenkor
ajánlatos a búvárkodás a nadrág után, míg a végkimerülésben
be nem áll a halál Ezt a fajta nadrágot az idősebb generáció
használja 60-tól felfelé.
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Vászon: Ebből a fajtából van kanavászon, lenvászon meg szi
tavászon. A kana olcsó, a szita átlátszó, a len erős. K anavásznat visel a sóher kishivatalnok k neje és b. családja. Szitát visel
nek a szitakészitők és a nudisták. Lent pedig a birkózók fa nyű vők,
kőmorzsolók vasgyúrók és a fehér ló fia.
Kötött: Fehér és sötétkék formában használják általában. Saj
nos a fehér néhány nap alatt átveszi a víz piszkos színék A sö
tétkék azonban nagyon megfelelő, csak később, mint alsónadrág mondja fel a szolgálatok
Sok és kétszínű: A sokszínű a jampecnadrág. Minden cm a
nadrágon más és más színű. Általában a piros, a sárga, a hara
gos zöld és a lila színek keveréke. Ehhez van még egy nem min
dennapi fejkendő. Az egész ember úgy néz ki, mint egy vetemé
nyeskert, sok apró virágaival é s kórójávaL A kétszínűt csak
egy
sze r láttam egy nőn. Vékony anyagból készülhetett, mert a víz
átlátszóvá tette é s ez okozta kétszínűségek
Enyém: Nem szűk, nem bő. . . ... szóval a legmegfelel őbb.De
szemtelen. Ezt onnan tudom, hogy a múltkor megcsalt, mert le esett rólam és eltűnt a vízben. Később egy mélyedésben találtam
rá. egy női melltartóval össze volt simulva. Hiába no . . . minden
csak nevelés kérdése.
Szerelem.
öt évi itt tartózkodásunk alatt sokan voltak közülünk szerelm e
sek. és sokunktól megkérdezték, hogy *tudod-e. mi*. a szerelem?*
Bevallom, hogy én sem tudtam, míg kezembe nem került Leopold
Stern-nek *A mai szerelem lélektana..* Mindannyiunk
okulására
közlök itt néhány hasznos mondatok
A szerelem éppúgy beteges állapota az idegrendszernek, mint
a z üldöztetést vagy nagyzási mánia. Aki üldözési mániában szen
ved. azt hiszi, hogy az egész világ őt üldözi Aki nagyzási mániá
ban szenved, azt h isz i hogy ő Napóleon. A szerelm i mánia p e 
dig azt hiteti el a szenvedővel, hogy X úr vagy Y kisasszony nél
kül nem tud élni
A szerelem legtöbbször ragályos betegség, amit férfiaktól meg
kaphatnak hölgyek, és viszonk Mint minden betegségnek, ennek is
három fázisa van: megbetegedés, krízis, lábadozás.
-
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Hogy védekezhetsz ellene?. .
ne gondolj rá, ne keresd.
Akik reggeltől estig el vannak foglalva, nem szenvednek
re 
ménytelen szerelemben.
A term észet amikor megteremtette a szerelmet, arról
is
gondoskodott, hogy ne legyen örök életű. A halál csíráját min
den szerelem magában hordja. Hasonlatos a forgójátékhoz, amely egy ideig forog a felhúzás után. azután megáll
A nők sokszor kíváncsiságból, hiúságból, utánzási vágyból,
unalomból szeretnek néha szerelem ből is. Unatkoztam,
ezzel
kezdődött, és azzal végződött, hogy én untam meg őt
FLIRT: szavakban adagolt szerelem , amely egyetlen estén
születik és meghal, é s amit másnap éppúgy kisöpörnek, mint a
konfettit vagy az elhervadt virágot A nő, aki megelégszik
a
flirttel, hasonlít a villamos világításhoz: világít de nem melegit
A szerelem csak bizonyos szám ú szenzációt nyújthat é s
csak addig tart amíg ezek a szenzációk ki nem merülnek
Ha
megakarod hosszabbítani legfeljebb azt éred el, mint a koffein
ér el a haldoklónál: meghosszhbbítod a haldok lá s t de olyan
végvonaglásokkal. amelyek eltorzítják a halált
Aki szépen és szellem esen tud bokolni, annak nyert ügye
van az asszonyoknál. Ugyanis az önszeretet előbb
született
mint a szerelem.
Minden modern asszony azt állítja magáról, hogy irtózik a
bókoktól Hidd el neki hogy így van. és mondd, hogy milyen el
ragadó, hogy utálja a bókokat
Meg kellene győzni az em bereket hogy ez a 3-szó: *már
nem szeretlek* nem sértés a másikra nézve, és hogy nem sze 
retnek többé minket, sem nem nevetséges, sem nem szégyelni
való.
Mennyi fáradságunkba kerül, míg meghódítunk valakit,
és
mennyi fáradságunkba, amíg megszabadulunk tőle.
Soha ne próbáljunk föléleszteni egy kialvóban lévő szerel
met Ahelyett hogy olajat öntenél a tűzre, önts rá vizet, hogy
végleg elaludjék
A szakítás annál kínosabb, minél ünnepélyesebben esk ü d 
tél annakidején örök szerelm et
-
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A jó szakítás, amely után sem sajnálkozás, sem gyűlölet nem
marad vissza.
Az asszony élete a 20. és 40. év között zajlik le. Úgy
élj
tehát, hogy negyvenéves korodban ne keljen megbánnod, hogyan
éltéL
(Ezeket kívántam megjegyezni a mai korai és felelőtlen házas
ságok margójára1*)
Nagy oktatónk emlékére.
Az egyetem kis iskola.
Lovász doktor eljár oda
Bár ő már ne m nebuló
Hanem tudós előadó.'
No gyerekek most mesélek
A Kőzeg.-rőí sok-sok szépet
Jegyezzetek figyeljetek
Hiszen nincsen jegyzetetek
Tehát kezdjük akkor szépen
A levegőt én regélem.
Csendet kérek ott a padban.
A karokat tegyük karba.
Én tanítom réges-rég
A statisztika gyönyörét
Tud kivonni? Összeadni?
; Hát szorozni? Osztani?
Megtanulja Pisti, Sára.
Hogyha eljön az órára.
M|t olvas ott? Ahá, Népsport.
Szóval Maga nem figyel?
Jöjjön akkor gyorsan ide.
És a sarokba térdepel.
Vetítés van és sötét lett
Mert a villany kialudt
Példaképünk és tanítónk
Majdnem horkolt úgy aludt
Felolvas a jegyzetből ő.
Mit eü. szervezésnek hívnak
- Soká néztük míg rá jöttünk.
Csak ellenőrzi, amit írtak.
Elbóbiskol azért ő is
-
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Ha Kanyó bácsi ad elő
És figyelmesen nevetgél.
Hogyha poén jön elő.
A Közegben sok a velő
Ezt mindenki tudja m£g
Lovász doktor adja elő
övezze őt szeretet. (Szeretettel írták kis egyetemista diákjai«
akik nem túlságosan szeretik az elemis
ta bánásmódok)
Azt mondják hogy . . .
............mióta Borbáth, Boros duó játszik a “Szívseb“ e ss pressóban, azóta nincs egy kutya lélek sem.
.............Az V. évesek Kahán tanár úr előadásaira vízhatlan
esőkabátban járnak, hogy könnyebben tudjanak figyelni
.............Jáki prot elvesztett egy töltőtollat a köpenye zsebé
ből, és így csak 15 maradt benne.
.............Laász Janó már nem szed Belloidot marékszámra. (Át
tért a Sevenállra!)
.............Dr. Farsang orrplasztikát fog csináltatni, mert nem tud
ja a pulloverét felhúzni
............ Karády prof. első külföldi ténykedése a párizsi “STRE
APTEASE* megnézése volt
. . . . . Waltner Prof-nál nagyobb családi esemény történkmert
új kabátot és kalapot vett
. . . . . . Karády prof ot hazahozatják, mert túl nagy a III. éve
sek száma.
.............Gyugyus el akarja jegyezni Olasz M aritT965-ben!!? !!
............ a Be-Ga-Ga mozgalomnak újabb követői akadtak mert
V, évre új zsenik tűntek fel. (L Tóth Ibi meg a “jeles* rendűség
címszó alatt)
. . . . . Marschailek fogyókúrát tart Már eddig fél év alatt nagy
eredményeket ért el 110 kg-ról 109-re fogyott?
.............Megadja Sanyi és Csaszi nyáron szeretne újra külföld
re menni (Egyszer már szeretett volna.)
. . . . . férfi szépségversenyt tart az V. év. Eddigiek szErint
a legesélyesebb Király László.
.............Mertz Jóska nagy kártyás. Most készül csinálni egy
“piros partit*.
.............Pluhár annyit járt órára mint amennyit a Sepp hiány- 42 -

zott
.............Brúnó olyan nagyfokú szellemi munkát végez, hogy ki
nőtte a legújabb 64-es kalapját
............. Vágó Jóska olyan erős szemüveget használ, hogy csí
pi a szem ét
. . , , . Farkas Marcit a meterológia megbízta a magasabb lég
köri viszonyok észlelésével
■*
............. Rávnay prof. megtalálta a kopaszság gyógyszerét Bárdóczy és V ecsei is ezt használják
Galata. Kassai, Kása IV. év után egy nj'áron át ta
nulgatták hogyan kell felírni az alkohol receptjét
............. Leász Jenő tűsarkú cipővel kompenzálja a Phyon rend
»*
szer csökkent működését
. . . . . Nagy Margitka az Extraméretű Ruhák Áruházában vá sárol fehérneműt
.............Noszthy-Csabának esete van a Tóthék lányával
.............Grünwaíd Pisti az egyik álarcosbálban mákot szórt a
fejére. Jelmezének címe: Mákosmetélt!?
. . . . . Csépi V. évben már rászokott a saját cigarettájának a
szívására.
. . . . . Nagy Laeiék nem tudtak mivel fűteni a télen, ezért La
ci a saját kezét aprította fel
............. Micikét *Női Testőr* szokta hazakisérni, hogy el ne
tévedjen.
.............A férjek jöttek panaszkodni, hogy mióta Petri protmegmőtötte feleségeik szivét, az olyan nagy lett, hogy több idegen férfi
is helyet kap benne.
............ Igazságügyi orvostanon gipszből mutatta be a prof, a
hymenb mert nem volt eredetiben. Igaz, hogy volt két preparátum,
>
■ de ezek nem erről a vidékről valók. (Mondta: Bárdos Jóska.)
.............Dobó Kálmánka olcsón hozott a gólyabálra francia bort:
«szálmáié*.
............Zotya keveset eszik odahaza, hogy ő maradjon továbbra
is a nők ideálja.
. . . . . Krucsóka, mint népnevelő «önzetlenül* vállalta el
a
HL év nevelését mert tudja, hogy: «Addig hajlítsd a fát míg fiatal*.
.............Kosa (B.Cs.) megunta a 4 évig való állandó tanulást ,
és kikapcsolódás címén elkezdett «Kajálni*.
. . . . . Misák Feri 5 évig gondolkozott hogy ki a legmegfelelőbb
nő számára. Most, hogy megtalálta, új társasjátékot ajánlunk nekik:
«Utolsó pár előre fuss.*

.............Pataki Lali több évi udvarlás után megnősült Hiába:
'L assú víz Patakit mos,*
.............Ladinkó kémikus akar lenni, ugyanis jól megtanultatták vele ezt a tárgyat
.............Nyirádi Jenci 5 forintot adott ‘ Szent Antalnak*.hogy
egy női ismerőse mihamarabb kijusson Svédországba.
így értelmezem én a mozicímeket
'Mascagni* - fűre. ... tilos 1
'E lső számú közellenség* - felvételi bizottság.
'Öt barát* - Judák, Kudla. Rezner. Kovács. Szántay.
'Egy szép lány férjet keres.* - Legtöbb nem szép ugyan - de
keres.
'Éjszaka lányai* - pillangók osztályába tartozó lények
‘ Mese a 12 találatról* - fiatal házasok meséje.
‘Kiskrajcár* - ösztöndíj,
‘Boszorkány* - anyós.
'Szerelem, ahogy az asszony akarja*. - szegény férjek?!
•Egy asszony elindul»- csak elindulni nehéz.
‘ Teljes gőzzel* - klimaxos nők betegsége.
‘Zavarosan folynak a vizek* - hárompohár - próba.
'Cirkusz porondján* - tantermi betegbemutatás.
‘ Nem volt hiába* - majd elválik
'Mágnás Miska* - Farkas Marci
'Öt lábú birka* - bárgyú férjek
'Tiltott szerelem* - második nekirugaszkodás.
'E lső szó* - jöjjön fel hozzám asszonyom!
‘ Selejt bosszúja* r zabi-gyerek
Tróján tanár úrtól hallottuk
- Fejlődési rendellenességekről tartott előadást, amikor egy
nővér bepólyázott babát hozott be, és a fejlapot kétszer elej tette. - Fiatal Nővér. - Menete. Egyenlőre négy lába van. Idő
vel teljesen gyógyuló fejlődési rendellenesség, x
- Van egy fényképezőgépünk. Minden évben a fiatal orvo
sok közül valaki nekirugaszkodik, hogy majd ő lefényképezi az
egyes eseteket, de nem ismerhető fel, hogy bogár vagy ember?
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Ezen okulva idén a fényszöv.-ből kérettünk egy em bert hogy meg
örökítse az ep. előiti és utáni állapotokat De ez meg hogy szép
legyen a kép. leretusálta a nyúlajkat
x
- A nő legnagyobb szellemi produktuma a jó férjhezmenetel
- A nyomorék férfi mindig kap feleséget mert a női szív
megértő» Ennek egy titka van: havi minimum 3000.- fix
x
- Ne zárjuk be appendicitis után a hasat 24 óráig, mert igaz, hogy a hashátya letapad, de addig is annyi genny gyűlhet
meg a beteg hasában, hogy azt senki nem kívánhatja a sajátjába.
Az «addig issei* kapcsolatban eszembe jut hogy Samesz
és
Bacher a Korzón látnak egy csinos nőt
Samesz: Nézd Bacher milyen csinos gyönyörű nő.
Bacher: Hagyd el. hiszen ebből is por és hamu lesz.
Samesz: No de addig is?
x
- Hytl prof-hoz beállít egy kereskedő és azt kérdezi: «Tanár
Ur súlyos a vakbélműtét? Hytl: «Nem, ezer közül csak két ember
hal meg.» Kereskedő; «Tanár Ur! Meg volt már ez a kettő, mert
akkor még várok?»
x
Farsangi

köszöntő.
(Az 1958-as farsangi bálon el hangzott monológ. Múzsám: Bácsik
K ati)

,

Hölgyek, urak, ifjak-vének
Eldönthetik mostan Önök
Hogy hiába nem beszélek
Mind okos szó, mait nyögök.
Telve vagyok bölcsességgel.
Melynek sok a boga ága.
Alig fér el a fejemben
Elmondom hát itt a bálban.
Hol volt holnem. egyszer rég
Pár száz az nagy idő
-
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Csokonai ekkor élt
S megírta jói iámért eposzát
Pár vaskos kötetre terjedő
Világhírű Dorottyáját*
Dorottya csdf volt és öreg
De esze voli mini minden Nőnek
Nem Ámor nyilával ostromolt
Mit* szerelmes szívbe lőnek
Hanem fortéllyal és csellel
Győzte le e férfiak hadát
S ami egy nőnél fontos
Férjhez ment jó partit csinált
Ennyi elég példaképpen
S most lássuk Dorottya lányit
Jelmezes é s anélküli
Közvetett leszármazottjait
Szivem repes. szinte égek
Hogy e tiszteli tömegben - itt
Alkalmam lesz megcsodálni
Szeged legszebb virágait
Ne féljenek, tudom én jól.
Hogy mi is az a szerelem
A mamák szemét a lényegről
Egy-két bókkal elterelem.
Hisz tudom én hogy szeretik
A. szép szavakat s a bókot Ok
Ilyenkor még eszü& e jut
Az a régi, crégi szép idők*.
S Ti fiák forgassátok
Gyönyörű szép párotok
Mert házasság után - hiába no
Ahogy ő akarja ágy forogtok.
Ki-ki leljen hű párjára
Ezt kívánom semmi mást.
Hisz egy régi mondás szerint:
*Az ellentétek vonzzák egymást*
Ritkán igyatok csak vizet.
Bár az orvosok azt rendelik
Kik vizet prédikálnak, s bort isznak.
S gyomruk ezzel megtelik
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Egy tanácsot adhatok még
Nőről sohse mondjál rosszat
így mindig szent lesz a béke
S életűnk ettől hosszabb.
Hölgyeknek meg azt ajánlom
Hogy ne válogassanak nagyon
Higgyjenek nekünk még ha nehéz is
* Kövessenek minket vakon
Ha férjes asszony lennék
Maradj mellette rendületlenül
De ha fel is szarvazod az ‘ Édest*.
» Ilazudd csak le szemtelenül.
Mondd, hogy őf szereted nem mást.
Hogy szived csak érte ég,
Meglágyul, s megesküszik.
Hogy elfeledte hibád rég.
Magamról csak azt mondhatom
Hogy megnőttem amint látják
Szeretem a jó ételt italt,
A menyecskét, s a csinos lánykát
Megmondom, ami szívem nyomja,
Hogy e sok-sok jelmez zavar
Mert nem tudom hogy egy-egy
Álarc, ugyan vájjon, kit is takar?
Ezért hogyha rajtam múlna,
S ez hiba nélkül símán menne,
Szívesebben venném - pardon Ha ki, ki jelmeztelen lenne.
♦

Magyar anyanyelvűnk ha tudná . . . .
Vigyázzunk kifejezéseinkre, mert ‘pongyolastílusunk* néha
kellemetlen elképzelésekre enged következtetni Egy néhány kife
jezést lássunk saját elképzeléseink szerint . . .
1 / Hogy fest egy eclampsiás beteg?
beteg nem fest, hanem örül, hogy él.

- Szerintem az ilyen

2/ Szögezzük le az otitis média gyógyszereit - Ez őrültség,
mert a beteg legfeljebb csak harapófogóval jut hozzá.
3/ Az anatómiát be kell magolni - Vigyázat! Ha a mag amivel bemagoljuk meghaladja a Yagóntételt, bajba sodorhat bennün-
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két. mert amíg a sok mag közül kiválasszuk a könyvet - meg bukunk
4/ A beteg szemünkre hányhatja hibánkat - ez ügy néz ki
hogy a beteg bevesz két kanállal a hibánkból, s mivel nem Ízlik
neki. kihányja.
3
5/ Vegyünk le 3 cm vért - ez csak akkor kellemetlen ha
a beteg olyan magasan van. hogy nem érjük eL
6 / Vegyük szemügyre a beteget - a 90 kg-nál nehezebb
betegeknél vigyázzunk!
Aj, de blőd versecskék
Zsuzsa mindig álmos. . .
K issé molett leány a Zsuzska
Fekete barnabőrű fruska
Órákon mindig jót szundizik óh,
Neki hiába beszél az előadó.
•Bendás* és nyári lovagja. . .
Sokat motorozott a nyár derekán
Nyomát ott viseli még a lábaszárán
Nagy piilás arcán nincsenek ráncok
Lovagját elvitték nemrég a fináncok
Saci. . . .
Fekete csinos leány a Sára
Lovaijait mint a fehérneműt váltja
Egyik kollegánknak nagyon nagy a gondja
De szeretnék rajta bolha lenni - mondja.
* Pisti*

i
Pistinek hívják pedig nő a drága
A szigorlati anyagot sokat darálja
E nagy tanulásnak az lett a vége
Majdnem elkérgesedett az egyik része.

-
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Jocik . . .

Jóéiból kettő van Gulyás és Hámori
Az egyik dundi, a másik álomL
Az elsőért sok férfi *becsavarodott*
A másiknak törvényszéki óriás jutott
Ultikirály.
Mindent egy lapra szokott a Gyurka feltenni
S legtöbbször be is jön az neki
A harma dév után lombliullató ősszel
9 nap alatt három jó talont vett feL
Zsófi
Zsófiba mint tudjuk a Kocsorék lánya,
Lajos és Péter egyszerre a vágya
Félő, hogy úgy jár mint a mesebeli pára
Két csomó széna közt éhen halt a drága.
Szakmai tanácsadás.
Évfolyamunk papái: Kálé, Pluhár. Kardos
E miatt sokunkat az irigység mardos
Egy néhány nősülő kolléga kiváncsi
Mondjátok el nekik, hogy kellett csinálni?
Juliska.
Mindig köt és horgol az Adám Juliska
Több száz teritője fodros no me g cifra
Hallgató társaim jó lesz majd vigyázni
Mert egyszer a szivetek is be fogja hálózni
Legblődebb vers.
Fehér Pesti Karácsony volt
Nagy Fekete Förgeteg jött
És a Kormos Biró meg a Pataki Gulyás
A Király fejére ütött
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A Gazdag Német Császár Nemesik
A K-ardas Olasz Pap nem Ács
A Bárdos Páncél t a Kiss Szabónak Megadja
A Farkas Kovács és a Seres Takács.
Ártatlan uszítás.
Férjhez ment már régen a Veres Baba
Eredmény: csak hamar egy veres baba
Bódis Katinak is ezt tudom ajálni
Hölgyeim 1 Nem kell az alakra vigyázni
Cím nélkül . . .
Chuszing fej fél siker,
E nélkül be keser’
Kocinszki Matyika
Ilyen a kobakja.
Befejezem mondókámat
Mert torkom száraz, a gyomrom ég
És tudom, hogy mulatni jöttek.
Nem ingyenes tanácsokért
Mielőtt még elvonulnék.
Hogy el ne rontsam azt az éjt
Meg kell nyitnom mé& a bálát
Rektor Ur! Kérek engedélyt -.
Köszönöm 1 - S most szóljon a jazz,
Forogjanak a tarka párok.
Én is szeretnék már táncolni.
- Hát jó mulatóst kívánok!. Professzori anagramma,
Karinthy szelleme néha megkísértett bennünket s ilyenkor
megtáltosodott begyöpesedett agyunk Egyik órán Sepp Jocó, Kiss
Tomi, Brúnó és én anagrammát játszottunk a professzorok nevé
vel. Az anagram : Egy szóból összes betűinek felhasználásával
új szavakat kell alkotni
Hetényi Géza: Ah, igéz e tény.
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Krámlí András: Dr, Kál ma Sárin.
Batizfalvy János: Jób zsivány falat
Berkessy László: Berkes si szálló.
Műszák István: Á- húst kívánsz?
Kanyó Béla: A bakó lény.
Fazekas I. Gyula: S ez a fa kigyula.
Rávnay Tamás: Más tanya vár.
Görgényi Gyula: Nyulagy; égi rög.
Hattyasi Dezső: De hisz attya ős.
Láng Imre: Gál nem rl
Egy-két itt hallott orvosi vicc.
Miért van a katona-orvos parolinján kígyó?
- Mert kigyógyítják a katonákat.
Két leukocyta beszélget:
- Hová mégy kollega?
- Megyek a gyűlésre.
Egy hajtóvadászat után a fáradt vadászok a közeli vendég
lőben csalódottan ültek a gyenge eredmény miatt Csak a hely
beli orvos dörzsölgette elégedetten kezét:
- Úgy látszik doktorkám - szólt a kocsmáros - magát jól
szolgálta a vadászszerencse.
- Hát igazán elégedett vagyok. Két nyúl és hét paciens.
Levet francia orvost a trónörökös betegágyához hívták
- Ezzel a látogatással Ön nagy nevet szerez magának mondta kegyesen a Douphin,
- Fennség - felelt az orvos - ha nem volna nevem
lehetnék itt

nem

Katonáéknál orvosi vizsgálat van:
- Hajoljon le - m ondja az orvos, és hátulról belenéz a be
tegbe. - Magának aranyere van.
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Mire a kis katona illedelmesen hátra szól:
- Ezt igazán megmondhatta volna a szemembe is.
x
Anekdóták
Egy régi biológiai órán a prof. azt kérdezi, hogy: «íCözösülhet-e majommal nő?* Senki nem tudja. Végre egy hallgató
felál é s azt mondja: 'Nem, mert szegény kis majomnak nin
csen pénze.*
x
Berci bácsit mindenki utánozta. Egyik alkalommal valaki
mikroszkopizált és egy másik a háta mögött megszólalt
a
professzort utánozó vékony hangján: «Mit látsz?» A mikroszkopizáló hátranézett és így szólt: «Eriggy a fenébe hagyj ta
nulni» A srác elment de jött a prof é s megkérdezte:
«Mt
látsz?-» A fiú most már nem fordult hátra, hanem csak hátra
szólt: -«Mondtam mór bőgj' eriggy a fenébe». . . de aztán
hátranézett é s meglátva a profot bocsánatkérően nézett rá .
Mire a prof: «Eriggy a fenébe?. . . eriggy a fenébe?. . . ajnye de hülye vagy fiam!!. . .
x
Pákh Csaba minden szigorlatáról elkésett Az anatómiáról
is. Amikor belépett a szigorlatoztató. a prof. így szólt Mit a karsz itt nem látod, hogy szigorlat folyik? Csaba így válaszolt:
«Professzor úr kérem én is szigorlatozni jöttem.» Prof: «Hol
voltál eddig? » Csaba félénken: «Az anyukám vasalta a nad
rágomat Prof.: Mars ki fiam. . .(D e aztán hozzátette). Na gyere vissza te anyámasszony katonája.
x
Fix a szövettan szigorlatán puskázott Sóvay elküldte Poberay Babit. hogy kérdezze meg a prot urat mit csináljon a
Fixxel?Berci bácsi a következőket üzente vissza: «Mondja meg
a Sávaynak, ha nem tudja mit kell ilyenkorcsinálnl vegyen egy
szalmaszálat é s fújja fel vele a Sikarit»
x

-
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Hogyan felelte el a *peiris c.* tételét egy férfi hallgató.
Férfi: «A penis maga*. . . . maga a penis. . . . ma ga a pen is.'. . -Erre a prof,: 'Fiam ha nem tegezed le kirúglak!. . .*
x
Egy szigorlaton kúpot kellett felírni A recept így nézett ki:
Rp.
K upi
x
i

.

írjon fel csukamájolajat - kérte a szigorlatozót Jancsó prot
Mire az így válaszolt egy kis szünet után:
•Professzor úr kérem, azt tudom, hogy a máj - hepar* de
mi a csuka?*
x
Amikor a professzorok;.
szemináriumra jártak az előadó
felkérte Jancsó profot szóljon hozzá. A prot felállt é s ezt mondta‘ *K érem -szépen ez annyira fontos kérdés, hogy nem is tu
dom mit mondjak* És ezzel leült
x
A fehér kréta be volt tintázva reggel, amikor a prot bejött
megtartani az órát Egy tripanosomát rajzolt fel a táblára és mi
vel a fehér kréta kék vonalat adott, a prof ijedten megszólalt:
*

•V arázslat történt kérem!*
.
x

A szigorlatozó tétele a chinin volt Milyen hatása van kér
dezte a prot Válasz: 'Impotentiát okoz.* A prof: *Na akkor
vigyázok lia megfázok, ne vegyek be ilyet *
a.

x
Megkérte az egyik kolleganőt, hogy beszéljen a Cs.-róL De
az semmit nem tudván róla csendben maradt: *
P ro t: *Nem tud róla semmit?, pedig ez volt az én szi 
gorlati tételem is régen, én sem tudtam róla sem m it ÉRDEKES!
x
-
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Elveszi a prof. a receptet és látja, hogy az aopomorphinból
sokkal kevesebbet írt fel a szigorlatozó,
*Na mi lesz ennek a hatása?* - kérdezte.
«Professzor úr kérem először nyáladzik a beteg, majd köp
és hány.*
*Na ne mondja, ettől ugyan még nem is tüsszent.*
x
Az egyik szigorlaton a hallgatónő. aki különben sem volt
egy szép teremtmény, semmit sem tudott. Erre a prof. a követ
kezőket mondta:
«Maga nem is szép. nem is csinos, nem is okos. de azért
énnem buktatom meg, legalább legyen valami öröme az életben*
x
Tudom, hogy fájó emléket ébresztek akkor, amikor a nem
rég elhunyt professzorunk, Dr.Jáki Gyula egyéniségének egyik tónyezőjét akarom bemutatni. - de feledhetetlenné szeretném ten»
ni kedves szellem es humorát.
«A szom széd asszonyok sokat ártanak az orvostudomány
nak A zt tanácsolják hogy ne vigyék a luxátios gyerekeket orvos
hoz, mert úgyis kinövik Ezért minden szom szédasszonyt ki kel
lene irtani*
*
x
*A férfi a nőt szereti, a nő meg a férfit Ez is mutaüa.hogy
a férfinek jobb gusztusa vaa®
x
«Hazugság három fokozata: Egyszerű hazugság.
Rágalom.
Statisztika.*
x
A mammáról tartott előadásában következőket mondta, mi közben egy hoilyvoodi színésznő mellképét vetítette fel:
«Az emlőnek a nőnél nagy jelentősége van, ez abból is
látszik hogy ez a nő 25000 dollárra biztosíttatta. Neki ennyír ért*
Az egyik előadáson egy maminál vetített fel, s a következő
ket mondta:
«Sok esetben a gyerekeknek készült játékokkal a felnőttek ját
szanak Itt is egy ilyen játékszer látható.*

Egyik óráját így kezdte:
«A professzori kar mindent megtesz, hogy a hallgatóság minél
könnyebben elvégezhesse az évet Mostmár a hallgatóságon van
a sor. mert mindig kettőn ál a vásár, mint amikor a cigány el akarta venni a földesúr lányát, ő beleegyezett, mostmár csak a föl
desúrnak kell beleegyezni*
Karády proi Szalontaytól megkérdezte:
5Mit csinálsz, ha felmész egy m a g a s hegyre?»
"Lefllők, mert elfáradtam.*
«Hát még?»
"Zihálok.»
«Na jó, de miért?*
«Mert írva van professzor úr jegyzetében, hogy magas
he
gyen lépésenként ötöt kell lélegzeni*
«Na látod. . . de most mit csinálsz, ha mondjuk pilóta vagy és
sok embert viszel fel a magasba?»
«Én csak. csak. de mit csinál a z a sok ember, ha megtudja .
hogy nem tudok vezetni*
x
Mustárdy adjunktus úr huzatott velem egy EKG lapot és meg
kérdezte: «Mi ez?*
"Pitvari ES.»
«Az anyád rigó istenit, ne vacakolj.»
«Kamrai*
«Melyik?»
«Jobb. *
«Aj de ravasz gyerek vagy Te, próbára akarsz tenni hogy
tudom-e?»
«Hát ez mi?»
«Kamrai fibrillátio-.»
«Na látod. Hogy lehet ezt a pasast megmenteni?»
«Tonogénnet*
«Hova adod?»
«Szívbe.*
«Szívbe?!. . Szívbe?!. . A medioclavikuláris vonaltól befelé
4-5 cm-re. Csináltam sokat Az anyád rigó istenit Ne menj az
Öreghez. *

x

-
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Karády professzor minden évben így kezdte az első előadá
sát:
«Én 1932-ben* mint nyilvános tanár jöttem Szegedre. Tü
vagytok az X-dik reformévfolyam. Remélem, hogy jól megértjük
egymást, Tü sokat tanultok én meg sokat etűdök.»
7.

X

Karády prot é s K orpássy prof, között hangzott el egy ta
nácsülésen:
K orpássy: Hallom, hogy Te nevek miatt buktatod meg az
embereket Minek az a sok név?
Karády: Na jó. Eztán ügy tanítom, hogy volt egy
ember
Szegeden* aki kimutatta, hogy a csersav májrákosodást okoz. de
a nevét nem i kell megtanulni
x
Kórélettan órán sokan az utolsó pad mögé ültek A prof,
ezt észrevette é s lerendelte a hátul ülőket: Térbe Ferit
és
Nagy Margitot Terbe Ferinek feltett egy kérdést Nagy csönd köjvetkezet majd a prot így szólt:
«Te már nem is tudsz, látom rajtad, csak izzadsz fiam* aztán Nagy Margithoz fordult:
«Maga mit csinálna ha egy férfi jönne magához impotentia
generandival és magától várná a segítséget?»
Nagy Margit nem válaszolt Mire a prot:
«Nem szereti talán kibeszélni a műhelytitkokat?»
x
Karády prot a strandon hóna alatt egy füzettel sétált
Köszöntem neki* mire ő:
- Szervusz fiam! Hallom lementéi kórbonctanból?
~ Oh semmiség az egész - prot úr kérem.
- De nálad ez nagy szó.
x
A hülyeség egysége: Bumbi: amit a Berkeczy Gyuszi egy
kérdésre feleletként megad.
Kórélettanon nem ment a tétele. Az asszisztentia állandóan
súgott A profot telefonhoz hívták Bumbit maga mellé rendelve együtt mentek telefonálni, nehogy a tételét közben már megmondják.
Amikor beértek a prot szobályába a Bumbi így szólt
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*

*Professzor úr! Mostmár megmondhatja a tételem et hiszen
csak ketten vagyunk*
“A prot meglepődött, kirohant a folyosóra s a többieknek
annyit mondott:
*Ilyen marhét miért tartotok?1*
x
Amikor kórbonctan szigorlaton megbukott. így mesélte el
tragédiáját:
*Képzeljétek el. egész véletlenül kicsúszott a számon, hogy
- a Peyer - plac-Q usok a W aldeyer-i garatgyűrüben vannak. *Ez azonban nem lett volna még baj. de véletlenül azt találtam
mondani, hogy szágólép van typhus abd-ban.«
x
Mikrobiologia szigorlatán az elhunyt magyar tnikrobiologúz
sokról kellett ,v olna beszélnie. Miután semmit sem tudott, fel
állva nagy pátosszal a következőket mondta:
“Az elhunytakról ne beszéljünk Inkább a ma is élők közül
a legimpozánsabb alakról ívanovics prof, úrróL (Megbukott!)
x
Kanyó prot egy előadásán óriási statisztikát mutatott be, amit csak néhányan figyeltek. A többiek m ással foglalkoztaktöblbek között kártyáztak. A nagy csendben egyszeresük ez hallat
szott:
“Bank* Mire a prot feltekintett és azt mondta:
“Na és nyert?»
x
Batizfalby prot mesélte egy órán, amikor egy nőnél 24 -szer
4 végzett már ab.-i, megjegyezte:
“Nincs magának bérlete?»
Két kollega beszélget:
- Hallottad elmegy Karády.
- Miből gondolod?
- Mert azt mondta, hogy ittmarad.
x
Lovász adjunktus előadásán a tetvességről b eszélt Elmondta,
hogy Jancsó prot édesapja egyszer zavarban volt mert két gróf
kisasszony hajfürtjeiben tetvet talált és nem tudta, hogy hogyan a d
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ja tudtára a kedves mamának. Erre a hallgatóság megkérdezte l o 
vász adjunktust.:
*Na é s kitől kapták a lányok a tetyet?»
^Biztos a környezetüktől* ™ volt a válasz,
Erre én: hangosan. *Biztps a lovásztóll :> .Rohej,! )
x
Preisz Hugó pesti bakteriológus kérdése: *Mít nem szabad,
mikor, hogyan?»
Felelet: Hidegrázáskor hőmérsékletet hónaljban . .(m é rn i)
x
Mit nem föd a fossa infraspinata?
Az árok fogalmát.
x
Bíró Klári III. évben facialis vizsgálatakor megkérte a bete
get, hogy mutassa a fogát mire az benyúlva szájába kivette mű
fogait
x
Hogyan közvetítené Szepesi az anatómia démonstrátioi?
Alig vagyunk még 10 óra körül és máris micsoda tömeg tóé.
dúl a boncterem felé. A mérkőzés 12 órakor kezdődik, de a közön
ség máris izgatottan nézi a játékosok bem elegítését
Pontban 12 órakor Nagy Pista bácsi bírói sípszavára a kö
vetkező összeállításában fut ki a két csapat Ellenfél: Nervus axáláris - a rt brachialis - v. eephalika - v. basilikaé, - att delta palmaris longus. Mieink felállítása:, Halász, - Benkó - Moci -B orbáth - Farkas - Fekete - Galgóczí - K arács - Lipták - Makány Resli. .
Sorsolás után Lipták kezd. Megkapja a csipeszt Reslitőí és
megpróbál kitörni Elhúz az a. ulnaris mellett Már bent van a r.
cubiti anteriorban. Na most egy jó passz. Kajához játszik
Ne
Önzősködj Kaja, nem megy ez neked egyedül Majd segít az Ür- *
ge, de az Ürge se segít, mert most tanulja a lefutásokat Lipták
még megy-megy egy darabig, de aztán elveszik tőle a csipeszt
és máris az ellenfél jön fel Még szerencse, hogy K arács köz belép és egy jó farcsellel becsapja az a rt brachialist de hiába.
Pista bácsi szabálytalannak véli az ilyen m ozgást Farkas Marci
.átulról kap egy szabadrúgást és az úgy eltalálja, hogy elakad a
lélegzete. Az ellenség jön fel újra. de még milyen veszélyesen.
-
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Bicepstől felületesen kapja a csipeszt v. cephalica. Rögtön kidob
ja palmaris longusnak a szélre. Hogy száguld lefelé ez a v é 
kony kis játékos. Már benn van a lig. carpi volare alatt Mi lesz
fiúk? Egy c s e l két c s e l Szédületes gyors a lefutása. Rálő
az
aponeurosisra, de lepattan a csipesz. Moci próbálja őt egy erős
akkorddal megállítani, de keményre sikerült Moci ezt
mollban
kell csinálni, nem dúrbán. Most meg elvágja a vékony palmaris
longust a ligamentum carpi volare alatt Ejnye Moci hát
nem
látsz te?! Pista bácsi 11-est Ítél A rt ulnaris áll neki Lő. . .
és micsoda szerencse kedves hallgatóink nem bírta tovább az
a rt ulnaris, és a ligamentum carpix volare alatt szétoszlott á gaira. Hű de meleg helyzet volt Közben palmaris longust kivi
szik a partra. Miért játszanak egy ilyen fontos mérkőzésen egy
ilyen vékony játékost, hiszen meg sem lehet látni No de min
degy. 30 perc telt el, még nincs baj. Most mindent bele. Most
is Galgóczi a szélen Karácshoz játsza a csipeszt ö továbbad
ja Reslinek No Palikám most mindent bele. V. eephalicát
fa
képnél hagyja, és máris ott van a fossa deltoideopectoralisban.
Palikám menj mélyebbre! Milyen remekül cselezi ki a rátámadó
deltát Már benn van a régió deltoideában. Lőjj Palikám ! 1GÓÓÓL1!
Micsoda öröm kedves hallgatóink, hogy az első félidő 43. percé
ben vezetéshez jutottunk A csipesz még mindig benn táncol a
n. Axillaris laterális hónaljrésében. Közép után újra csak mi jö
vünk fel Farkas Borbáthtal játszik össze, Borbáth bemegy a biceps alá. Ne menj olyan mélyre Ürge. Na Yégre, most jön ki a
triceps mögül Beível középre. Hallatlanul izgalmasak ezek
a
percek. Száll a beadás, de hosszúra sikerült és a kifutó n. axil
laris zsákmánya lett a csipesz. Kapukirugás után Fekete partra
teszi a csipeszt. Pista bácsi fúj, vége az első félidőnek
A második félidőben a magyar csapatból - sérülése miattHalász helyére Saáry áll be. Második félidő mieink támadásával
kezdődik Saáry tisztán kapja a csipeszt oldalt cselez, kijátsza
a szélre Reslinek. Ö Makánnyal játszik össze. De közben Pista
bácsi szabálytalannak véli és büntetőt Ítél A rt Ulnaris végzi
eL Az a rt radiálishoz játszik Tyű de veszélyesen jön ez a fiú.
Már ott van a radiuson. Hogy lüktet, hogy pulsal! ! A
magyar
védelmet teljesen, k ihegzavarja, hogy a radiálisnak háromféle le
futása van. Hát nem látjátok a kol laterálisokat fiúk! Na végre
egy felszabadító vágás. Nem szabad így könnyelműsködnl Most
megint mi jövünk fel. Galgóczi fut el a csipesszel, de a rt ulna-
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ris szereli. Nem jut m esszire a csipesz, mert Zotya becsűszó
szereléssel tisztáz. Laposan szétválasztja a bicepset a tri
cepstőL egy jó döfés é s a triceps hosszú feje mellett száguld
el. Egy cseL két cseL Remek Zotya menj!! Megkerüli a deltát,
a kifutó n. axillarist is kicselezi, lövés kapufa, újra kipattan a
csipesz Farkas elé újabb lövés. A hónaljrés tetejéről vágódik
le. Megint kipattan Fekete elé. Brúnó beível középre, Marci fejel,
GÓÓÓOL ! ! ! ! És ezzel kedves hallgatóim kettő:null lett az e~
redmény. Micsoda őröm!! Még néhány perc van hátra,nem kisze m, hogy az eredmény me gváltozna, addig is el szeretném
mondani, hogy egy kicsit idegesek voltak a fiúk. Látszott rajtuk
a tegnapi kemény edzés és hogy éjjel nem sokat pihentek Meg
mondhatjuk, hogy az ellenség sportszerűen játszott, főleg «.axil
laris töltötte ki remekül a laterális hónaljrést.
Most fúj Pista bácsi a sípjába és vége a mérkőzésnek A
fiúk egy kicsit kimerültnek látszanak de a boldogság sugárzik az
arcukról, mert átjutottak a 4. selejtezőn és reményük lehet
rá,
hogy 6 hónap múlva benn lehetnek a döntőbe.
Anamnesis.
(Karinthy után szabadon.)
A jó anamnesis fél diagnosis, hallottuk 5 éven keresztül
Most lássunk talán egy ilyen anamnesist:
Orvos: Mi a panasza?
Beteg: Jajj ne is mondja drága doktor úr! Borzasztó beteg
ségem van nekem. A múltkor mikor a Pista fiammal kivezettük a
Rárót az istállóból - mert tetszik tudni így hívják a lovat, - monrí
dóm a Pistának hogy Pista vigyázz a Ráróra, me rt mögrúg. Mi
re a Pista: Né tessön féteni engöm, idős apám, ismerőm én a
Rárót. Oszt tetszik tudni, ahogy fogom a kantárt, oszt a Pista gyerők mög fotó szí a zablát . ,
0: Azt kérdeztem mi a panasza?
B: Né tessön mán zavarni drága aranyos doktor úr, hát azt
akarom elmondani Szóval ahogy ott fogom a lovat, az asszony
eccőcsak kiszól az ajtón, hogy apjuk az ö rz se is veletők mögy ..
ám. Mondok neki né icárálj mán annyit, nem lőhet, merí t haza kő
hozni a kévéket oszt, nincs hely a kocsin. Közbe a Pista gyerök
befogta a Rárót a kocsiba. . .
0: K issé idegesen :(Na és hogyan kezdődött a panasza?
B: Most mondom el aranyos doktorkám. Ép hogy felülünk
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a Pistával a bakra, oszt odasuhintok égyet az ustorral a Ráró fö
le közé, érzöm én hogy nem lösz ez így jó. Mán ott jártunk kis
dűlőnél és csak érzöm én, hogy itt jobb ódat van valami baj. Lélassítom a RáróU oszt rágyújtottam a pelpára. mög mög is húztam
a bütyköst, de az a nyavaja csak nem akar szűnni Bizsörög az
kérőm állandóján.
0: (Könyörgöm, é s nagyon idegesen) Könyörgöm kedves bá
tyám milyen panasza van? Fáj valamije?
B: Hát éppen ez az, amit el akarok mondani Tetszik tudni ,
fájni éppen nem fáj, hanem olyan mintha egy kis Szent János bo
gár bemászott vóna a lajbi alá oszt ott circumfluxőne. Egy kicsit
jobbra, osztán mög bara. Osztán mög bényomódik az egész hátra,
mintha hátú gyönne ki a csigola közű.
0: (Még idegesebben) Drága bátyám mennyi alkoholt szokott
inni?
B: Hát doktor úr kérem nem iszom én! Mindössze egy pohárkáva' szoktam röggetájt a pájinkábú, mög aztán tetszik tudni, a
kaszálás is fáradsággá vóna, osztán érdemös, inni a butykosbú.
Délbe, mög amikó az asszony kihozza az elemózsijál jó esik egy
kortynyi mögest? Nem igaz? Este aztán a sógorékná isszuk mög
az ádom ásl úgy egy fertály óráig, de aztán mán csak otthon szok
tam léfekvés előtt egy kortyot inni hogy jobban mönjön az alvás.
0: (Mérgesen) Más panasza nincs?
B: De vón énneköm.
0: Na mondja el gyorsan!
B: Gyorsan nem mondok égy szót sé. Vagy möghagat a dok
tor úr szép lassan, vagy érnék!
0: (Lemondóan.) Na mondja.
B: A mútkor amikor az asszonyai fővöttök az ünneplőt oszt
én is főhúztam a kivixót csizm ái valami nem stimmőt a csizmába.
Mondom is az annyuknak, hogy itt nincs valami rongyén, mert n a 
gyon sajog a lábam bütyke, mintha valami rágná. Aszohgya
az
asszony, hogy vögyem lé a csizmát oszt nézzük mög. Lé is vöttem, és mán akko gyanús vót, hogy hányadán állunk, amiko égy
v egér bujt ki belőle.
0: Idegesen, falfehéren hebeg.) Más. . . . más baja nincs?
B: (Elveszti a türelmét) Nem elég ez doktor úr? Hát minek
vannak maguk itt, ha ennyi kédözgötés után is azt mongyák. hogy
semmi baj nincs.
0: (összeesik és a mentők elviszik a Pultz-tábornagy pen zióba.)
-
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A z é re m

m á s ik o ld a la .

B: Doktor úr kérem. . .
0: (Az illető III.é. medikus a nyári kórházi gyakorlaton).Ne
beszéljen közbe, csak akkor ha kérdezem ! Ugy-e maga azért
jött, mert rosszul érezte magát?
B: Én nem. . . hanem. , .
0: Ugyan kérem, szóval nem egy valódi rosszallót «z.miní
ahogy maga gondolja, hanem olyan kellemetlen mellékérzés. Tud
ja ez a psichicai neurosisok klasszisába tartozó phlebeetasia.
B: (Félénken) Igen?. . . . Oh istenem . . ,
0: Na nem kell azért úgy megijedni édes lelkem. Tudom én
ennek minden c sínjét-bfnját, hiszen évek óta foglalkozom ezzel a
kórképpel Ugy-e kedvesem itt nem fáj? Hm,.- persze, hogy nem,,,
Tudtam én. . . nem is fájhat > , Csak próbára tettem magát . ..
Ugy-e éjszaka elég jól alszik?
3: (ElkeseredettenMgen, . . . de . . „
0; Nincs véletlenül a légzésére valami panasza?. . .. Na
úgy értem, nem szokott fulladni? Na persze nem komoly i'ulla dásra gondolok, hanem olyan kellemetlen mellékérzésre, mintha
a tüdeje benyomódna a gégefedőbe és az feljönne egész a m an
dulák közé, cnnen a pofa nyálkahártyája alá, utána két foga s z é t
hajtana és végre az egész kijönne a száján.
B: (Nagyon félénken) Nem, ilyet nem érez, . .
0: (Nagyképűen) Na tudom, de olyan érzése mégiscsak volt,
mintha kis bogarak röpdösnének a homloka mögött? Mondja nem
szokott magának valami ketyegni a fülnyílás körül? Nincs
olyan
húzó érzése a hasában, mintha a nyelvét csipesszel kihúznák? A
füléből az a fájdalom nem szokott leszaladni a lábikrába és onnan
vissza a fejbe? Mert, ha ez van, akkor ez súlyos lágyulásos tünet..
B: (Nagyon félve) Aranyos doktor úr nekem . . .
0; (Nagyképűen) Tudom, . .tudom, . . azt akarja mondani ,
hogy magának nincs meningiüs basilaris tbc-je. Tudom ezt én is
drága lelkem én sem m ondtam e z t Csak tudja ez az arthrosis
deformans ne volna ilyen fulminan« karakterű, mert ez zavarja a
gastricus korrelatio identifikálását Persze ha ez a secunder cardiospazmust lysis váltja fel, akkor a neurophysiologiai karakter
átcsap majd a determináló syncopákba. De nézze, ha itt bal ol
dalon a hypertensiv encephalopaíhia decerebrálódik akkor magá
nak gonococcus d¡«seminatioja van.
-
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B: (Kétségbeesetten) Drága aranyos doktor úr nekem pisilni
kelt (Felkel és távozik.)
0: Fantasztikusak ezek a betegek Felesleges panaszaikkal . .
feltartják csak az embert, holott most is annyi dolgom van, A MÉT.
alakuló gyűlésen meg kell tartanom a ketoszteroid anyagcserezava
rán alapuló gamma-globulin fractio alakulását (: öntelten távozik)
Egy perces diagnosis,
0:
B:
kélyem
0;
B:

Milyen panaszai vannak?
Nekem semmi panaszom nincs doktor úr, csak [gyomorfe
van.
Miből gondolja?
Ugyan ilyen volt a szomszédban a Kovácsnénak is. . . ,
Dg: Ulcus ventricull
Katonai élmények

A következőkből a katonai tábor eseményeit csak vázlatosan
akarom elmondani
Szakadó esőben érkeztünk meg a dobozi nagyerdőbe. Sátrak,
sö tét Nándi aki nem tudta, hogy melyik sátor kié, véletlenül be szólt a parancsnoki sátorba: «Milyen fekvés esik benn ügyi?» Er
re odabent mocorgás támadt és egy hang elküldte az egész kis
társaságot a ............
Kiosztották a felszerelést amely kb. így nézett ki Sorbaálltunk és egy «Fő» adott «személyenkint* egy sapkát nadrágotpusk á t,. . . .A puska nagyságával nem is volt baj, mert az egyforma
nagyságú 48 mintájú volt de néhány kislábú «egyén» borzalmasan
nézett ki a 44-e s csizmákban. Olyan nagyok voltak a csizmákhogy
egyszer amikor a díszlépést verte a század, valakinek lerepült lá 
báról
A takarókkal is zűr volt Lefekvés alkalmával vette é sz re az
Ürge meg a Sötét hogy nekik kettőjüknek egy pokrócuk van. Más
nap reggel azután megtudták hogy Hőnisnek «nem tűnt fel», hogy
neki 3 van. Éppen a fekhelyét rendezte és a hátsó pólusa kilógott
a sátor ajtaján. Ürge gyalogsági ásóval akkorát ütött rá, hogy Hőnis
kínjában felvonyított és az ütéstől elrepedt a nadrágja.
Pocok külön ügy volt Már a..: második héten elvesztette
egy
roham alkalmával szem üvegét és az egész ottlétünk alatt a gyen
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gélkedőn várta, hogy ujjat hozzanak neki. és közben a szakasza
gázálarcban kereste az elveszett okulárét
Sepp Jocó a ballábuság fogalmát teljesen kimerítette. Egy éj
szakai esőzés után reggelizni mentek Jocó is ott tolongott csajká
val a kezében a keskeny úton. Véletlenül megcsúszott és lelépett
a sárba. Ilyedtében ki akarta emelni a félig elmerült csizm át de
nem volt szerencséje, mert a kicsit túlméretezett csizmája bent maradt a sárban és kapcás lábával mellé lépett Közben ki akarta
emelni a másik lábát Az sem sikerült és így mindkét csizmáját
elhagyva mint egy élő tilalomfa térdig állt a sárban.
Terbe harcos a hosszú menetelés al att salakjaitól meg akar
ván szabadulni az útszéli kukoricásba vonult Mint aki jól végez
te dolgát újra beállt a sorba. Híz perc múlva egy férfi rohant utá
nunk hogy nem hagyott-e el valaki egy puskát a kukoricásban? Terbe Ferié volt a b nem vette észre, hogy hátáról hiányzik fegy
vere,
Kissék! Ez egy külön fogalom volt Tominak u.i akkora hang
ja volt hogy rögtön magismerte a magasabb vezetőség és azontúl
ha valab nem hallotta meg a parancsszót Tominak szóltak, hogy
hívja oda a harcost Tomi könnyű szerrel két biométeres távolság
ról is bárkit vissza tudott hívni
‘ Szőr*. Mezey Bandiról van szó, ab egy hónap alatt nagyon
sokszor ‘gázolt a parancsnok psychejébe» (saját szavaival élve),
azzal az egyszerű kifejezéssel, hogy: «Értettem. * (Egy bskatona
u.1 nem mondhatott a parancsra m ást csak a z t hogy értettem.)Egyszer Mezey piszkos csizmába jött bképzésre, a parancsnok ész
revette és rászólt:
- Mezey!
- Értettem!
- Mit értett Mezey?
- Értettem!
- Maga marha Mezey!
- Értettem!
- Most meg mit értett?
- Hogy ki kell pucolni a csizmámat
Erre a kiképzést vezető dühbe gurult és elzavarta Szőrt egy
kétszáz méterre lévő talicska felderitéóére. Szőr elszáguldott. A
talicskát nem rég rakta meg kukoricaszárral a gazda. Szőr előre
szegezett szuronnyal felderítette a talicskát olyképpen, hogy szét- 64 -

iferia a felrakott szárak at Szőr pechjére a gazda ezt észrevette
é s vasvfllával eredt Szőr nyomába. Szőr alig tudta eihordani ir
háját,
így látunk ml , .

Kany.ó. prof,
Minden kommentár nélkül íirom le azokat a mondatokat amit
sikerült lejegyeznem a vele töltött időidből. Ott fogom kezdeni, hogy
elvitt bennünket még szeptemberben a múzeumba. Az úton é s a
fehértó madár világa c. kiállításon mondta a következőket:
«Tudják maguk, hogy a Dóm közegészségtanilag nem megfe
lelő mert nincs benne budi? Volt itt egy hangverseny, amikor az
orgonaművészt a fellépése előtt elkapta a hasfájás és nem lévén
budi nem tudott hova menni. Azt tanácsolták, hogy egy félreeső sö
tét helyre menjen. A művész oda is ment, leesett és eltört a lába.
hát tudták ezt maguk? Nem? Hát maguk semmit sem tudnak*
«Látják, ez itt a rác-templom. Még a kormányzási ünnepségek
alatt engem ide rendeltek ki Alig, hogy beléptem egy égő gyertyát
adtak a kezembe, meg cukrozott gerslit kellett ennem. Azóta nem
szívesen járok ide,5i
«Báa fiammal a Pannonhalmi apátság alapitó levelét néztük a
tihanyi múzeumban. Mezítlábas parasztnéni volt a múzeumőr.
A
fiam félóráig nézte me révén az alapítólevelet, mire a nő rászól:
*♦ Eriggy innen te kölyök.
Erre én megkérdeztem, hogy miért?
Azért mert tegnap is félóráig állt itt egy fiú» és a végén a
a sarokba pisilt
X

«Miklós Andor öccse minden pénzt elvert Elment hát Miklós
a K rausz Sünihez, a tőzsdekirályhoz,
- Simi! Adj egy tippet hogy szerezhet az öcsém pénzt?
- Csináljon egy ki- és beszerelő vállalatot
«örült a tippnek Miklós Andor és elment a Molnár Ferenchez,
hogy publikálja az öccse üzem ét hiszen ő sok embert ismer.Mol
nár Ferenc először tiltakozott Ekkor történt hogy el lévén rontva
a gyomra egyet fiatuálí és a távozóban lévő Miklós Andorhoz így
szóit:
- Bandikéin mégis csak küldd el az ö cséd et hogy szerelje &
a fenekemet gázról, villanyra.*
x
-
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•A beszélő köntöst ki ismeri?» - hangzott el a kérdés egy
órán. Csend. Végre Fehér Ili felállt é s kezdte mondani a tartal
m át De Borbáth Árpi (akkor fiatal férj!) mindig belekotyogott A
prof megsokalta é s rászólt:
- Maga csak kritizálni tud de egyebet nem. akkor maga egy
meddő lélek
x
•A jó pedagógus az.aki mindenkit hülyének tart. csak magát
nem. Én jó pedagógus vagyok Hallom hogy maguk közül valaki
a villamoson azt mondta, hogy - Állati ez a Kanyó -. Vegyék
tudomásuL hogy én állati vagyok mert a szárm azás stimmel, de
így Maguk is állatiak. A kritikát különben túróm.
x
•Tudják maguk ki volt a legnagyobb ember Szegeden? (Egy
hang: Tömörkény) M arhaság! V edres István volt Tudják ki volt
a második legnagyobb em ber?(Egy hang: Kanyó Béla - szeren 
csére ezt nem hallotta meg.) Maguknak fogalmuk sincs. Hát én
megmondok a K iss Ferenc volt Ez egy nagy ember volt Le volt
tartóztatva, de én kiszabadfttattam. mert elmentem az Erdélyi mi
niszterhez é s így aztán kiengedték Miről híres az Erdélyi minisz
ter? (Egy hang: földm.min.volt) Ez igaz, de ez sem m i Ö hozta
azt a rendeletet hogy elmebeteg nőtől el lehet válni Okos ember
volt
x
•Tudják maguk miért jó az ember fülében a szőr? Nekem egy
borbély mondta Párizsban, hogy - Magának nagy szőr van a fü
lében, ideje lenne, hogy megházasodjon. - Okos emberek ezek a
franciák
x
•Amikor katona voltam az ezredesem mesélte el, hogy udva
rol egy lánynak. A leány az ablakban könyökölt ő meg kintről b e 
szélgetett vele. - Mit szól kisasszony, m ilyen új szint é s derűt
hoztam ezredemmel erre a vidékre? - Ekkor hátranézett é s há
rom katonát látott amint rotyogva ott ültek a fa tövében.
•Ezt csak azért mondtam el. mert a középkor egyetlen hygié
nikus intézkedése az volt hogy amikor a serbli tartalmát kiöntöt
ték az ablakon előzőleg ki kellett kiáltani: •Vigyázat! Víz!»
x
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‘A madarak szeretetre méltó lények A nők is szeretetre mél
tóak főleg, ha jómadarak.*
x
'írjanak pályaműveket AHjanak össze páronként Nem bánom
azt sem ha egy fiú, meg egy lány közösen választ egy pályamű
vet és azt kidolgozzák Pénzt kaphatnak érte, meg házasság
is
~ lehet belőle. Nem vicc ez* Egy példát is mondok rá. Egyszer az
egyik pályamunka címe; «A penís cavernás testeinek beidegzése»
volt Házasság lett a vége.
x
-Hogy egy gyógyszer hatását megismerjük, legjobb ha magun
kon próbáljuk ki, Én például egyszer az alkohol hatását vizsgáltam
meg magamon.
Néhány évvel ezelőtt amikor beutaltak a Galyatetői üdülőben,
akkor történt velem a következő eset, Két nagy bőrönddel a ke
zemben me gérkeztem az üdülő halijába és bejelentettem, hogy Sze
gedről jöttem. Erre egy igen bájos elvtársnő a nyakamba borult és
szívélyes fogadtatásban részesített Rögtön azután rátért arra, hogy
már nagyon vártak me rt ma van az ismerkedési esi és nélkülem
semmire sem mentek volna. Kicsit megdöbbentem, mert azt hittem
viccelnek velem, de a bájos elvtársnő egyre csak mondta, hogy a
közönség nagyon vár. Én persze megpróbáltam tiltakozni, hogy itt
valami tévedés van, de az elvtársnő kicsit bőbeszédű volt és nem
engedett szóhoz jutni Meg még azt is mondta: ‘ Ne szerényked
jen a művész elvtárs.» Felkisértek a szobámba, hogy öltözzek át
azonnal, mert már izgatottan várja a közönség a fellépésemet Amikor becsukódott a szoba ajtaja mögöttem és egyedül maradtam,
akkor kezdtem csak rájönni, hogy mi is történt Kiút nemiévén, kénytelen voltam a bájos elvtársnő karján a kultúrterem felé m en
ni Még szerencsére ott volt a büffé is. Roppant lámpalázam lett
Elhatároztam hát hogy bátorságom megerősítése érdekében
egy
15 kis szfverősitőt veszek magamhoz. Alighogy megittam az alkoholt
¿n&m is láttam oly reménytelennek a helyzetet Az elvtársnő kitusz
kolt a függöny elé és mondta hogy énekeljek bátran. Nem is pró
báltam ellenkezni, csak még azt nem tudtam hogy mit énekeljek.A
közönség közben egyre ünnepelt é s én elkezdtem énekelni
Ma
már nem emlékszem, hogy mit is énekeltem, de azt tudom, hogy
óriási sikerem volt higyjék el még tudományos téren sem volt i
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lyen sikerem. Amikor befejeztem a fellépést és a hallba mentem,
ott tudtam meg, hogy összetévesztettek egy szegedi operaénekes
s e l aki közben megjött és nagyon megköszönte, hogy nevében ilyen nagy sikert arattam.
x

Waltner aiof.
«Úgy hát amikor a pici baba éhes, akkor sír. És a mamája
akkor ügyi megeteti És akkor ügyi nem mindegy a pici babának,
hogy ügyi mit is eszik, mert hát még a pici baba nem bír min
dent megenni
Hát ügyi legjobb az anyatej. Ez ügyi nagyon jó, de hát ha
nincs a mamának, akkor baj van, mert hát akkor más mamától
kell kérni tejet, akinek van ügyi 0 e ha nincs tej ügyi akkor mást
kell adni a pici babának P l rizsnyákot ügyi Hát ügyi ez egy igen jó m esterséges táplálék. Hát ügyi az elkészítése nagyon egy
szerit Veszünk 25 g riz s t és főzzük két óráig, majd ügyi szitán
többször átpasszirozzuk, és forralt vízzel félliterre töltjük fel így
ügyi 5%-os rizsnyákot nyerünk
Hát ügyi van egy nagyon jó gyári készitményünk is az Oriza.
Hát ügyi ez nagyon megfelel mert szárított rizsnyák Mit is tar talmazzaz Oriza? Hát ügyi a fele rizsnyák és a másik fele kemé
nyítő. Meg még ügyi van benne 0,005 % BI és B2 vitamin meg*
ügyi 0,20 % C vitamin. Általában 5%-os főzetet készítünk és ehhez
ügyi kell 25 g Oriza. Ezt ügyi beletesszük félliter vízbe és főzzük
5 percig. Ez ügyi nagyon jó, mert tápláló és szereti a pici baba.
Hát ügyi ez 17 c a i- l tartalmaz decinként és még ügyi 0,25 ml B
és B2 vitamint és ügyi egy centit a C vitaminból Főleg akkor ad
juk a pici babának, ha hasm enése van.
x
5
Turay kollega kérem szóljon már az előadás után, hogy ve
gyek egy úi cipőfűzőt mert mindig elszakad.
Hát ügyi itt van a Lacto B. Ügyi ez igen jó a pici babának,
mert ügyi van benne 56 % tejpor, meg ügyi 30 % Dexmaltán.meg ügyi 5 % nádcukor, meg ügyi 0.05 mg Bj vitamin, meg ügyi 0.12
mg B2 vitamin, meg ügyi még 4.5 % vajzsír, meg 0.Í5 % Betainum
hydrochloricum, meg ügyi 0.016 % C vitamin.. Hát ügyi ezt a pár
adatot jegyezzük meg, mert ez fontos.
Ügyi a feles tej készítésére két dl vizet meg ügyi 1 tetőzött evőkanál Lacto B-t veszünk Na most ügyi a kétharmados tejnél csak
-
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1.5 dl víz kelL A háromnegyedes tejnél ügyi pedig 2 dl víz, meg
gyi 2 tetőzött evőkanál, meg egy lesímitott evőkanál Lacto B,
Hát akkor ügyi ezt a pár adatot jegyezzük fel, mert ez ! kell az
általános orvosnak.
Pista kérném, tartsunk talán ügyi katalógust mind a két órán.*
R4v.ua y.. proL
-Mielőtt rátérnénk tematikánkra, engedjék meg, hogy bem utas
sak egy betegek Elöljáróban a betegről annyit kérném, hogy 20 szór kérdeztem meg szedett-e gyógyszert ö azt válaszolta kér- ném hogy nem. Nem tudtam, hogy miért van akkor fix erytheraája. Később kiderült kérném, hogy ő vállalatvezető létére nem tud
ta, hogy a Darraol mint oan gyógyszer, mert csak azt olvasta az
újságban: «Míg ön alszik a Darmol dolgozik . s reggelre kelve
alsója. . . * A többit Önök is méltóztatnak tudni. Kérném a be
teget Kérném tekintsék meg közelebbről az elváltozásokat, mint
oanokat Girkuláljunk kérném. . ,
K öszönöm ! A beteg elm ehet Kérném, Önök mossanak kezet
Most pedig kérném a tematikánkban a dermatologia legfontosabb
fejezete, mint oan a syphilis következik A syphilis primer szaka
sza mint oan, a legsúlyosabb betegségnek számit** A lex veneris* mint oan kérném, előírja, hogy a körzeti orvos - amilyenek
Önök is lesznek - köteles kérném bejelenteni A syphilis irodal
ma mint oan kérném óriást Több ezer kötetre jellemző tudomány.
A többi dermatologiai elváltozás mint oan, vagy meggyógyul ma
gától, vagy a legjobb rázókeverék valamint kenőcsök alkalmazása
után is dacol, uncurabilis marad. De nem így a syphilis kérném,
mint oan, amelyet teljesen meg tudunk gyógyítani Éppen
ezért
kell a több kötetre terjedő therápiáját részletesen megtanulni, bár
megsúghatom Önöknek, hogy a syphilis mint oan, ma már nem for
dul elő.
Mivel időm lejárt, engedjék meg, hogy Dékánunk óhajának e_ leget tegyek és egy presentiával illessem Önöket
Végh Ágnes - Köszönöm!
Sárosi Éva - Köszönöm !
Sepp József - Hiányzik kérném? Köszönöm !
A stichpróba po.sitiv. Elnézésüket kérem, hogy 36 mp-cel to
vább tartottam az órát
K öszönöm !
x
-
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Mm -pM .
Sebészet (chirurgia) tagzódása:
a / tanulás: stúdium* disciplina, kollégium,
b / oktatás é s nevelés, (didaktika, edukatio)
1/ alapfokú: laikusok részére
2 / középfokú: ápolók é s műtős asszisztensek részére
3/ felsőfokú: egyetemi orvosképzés
c / kutatás:
v
A sebésznek filozófusnak is kell lenni A filozófia szemlél
teti formák és kérdéseb amelyek az orvosi filozófiában is sze re 
pelnek:
1/ Tárgyi valóság, lényeg, miség. Kérdés: mi?
2/ Tér. K érdés: hol?
3/ Idő. Kérdés:. Mikor?
4/ Ok. Kérdés: Mi miatt? Okság (causalism us)
5/ CéL Kérdés: Mi végett? Telealogia.
1/ Mi a tárgyi valóság?
a / egy ember
b / betegségén
c l az orvos segíteni akar.
2/ Nagy jelentőséggel bír a sebészetben.
a / helyszín: világrész, ország, utca. harctér...
b / távolság:- km-től mm-ig. PL beteget milyen távolság
ra kell szállítani a daganat hány mm-re fekszik éleik.,
fontos szervtől
c l Méret: a sebész munkaköre elsősorban szabad szem.-:
mel való.
Ezeket sehol nem hallják csak itt! Jól jegyezzék meg ez fontos* A. sebészetben minden három: trias! (Ez alól egy kivétel
van c sa b azon percek szám a amelyekkel professzorunk tovább tartotta az órákat Átlag: 40 p e rc ce l)

ftatizfalyy prof.
Az életből vett tapasztalatokat adom át Maguknak.
Egyszer még adjunktus koromban a Tóth klinikán telefonhoz
hívtak hogy azonnal menjek Budára mert egy anya vajúdik Roha
nok a folyosón a lifthez. /Persze a lift foglalt Nem tessék Vájjon
ki lehet benne? Biztos a torontáli Nincs fecsérelni való idő, hát
rohanok a lépcsőn lefelé. Tudják akkor még könnyebben ment!,bár

márcaktor is volt egy kis tekintélyem. Kilépek a kapán és egy
csírkecsont majdnem eltalálta a fejem. Hát ez vájjon ki lehet
Biztos a Torontáli Beülök a fiákerbe, mert mindig így szoktam.
Akkoriben ez volt a leggyorsabb jármű. Meg kell mondanom.hogy
azóta már gyorsabb járművön közlekedek. Van egy saját olajzöld
^ színű Warburgom. S tudják - e hogy miért olajzöld, nem? Hát
elmondom. Házi konferenciát hívtam össze, mert autót akartam
venni Milyen szinű legyen a kocsim kérdeztem? Talán Te mondd
meg Ferke, Te vagy a legkisebb.
- Legyen fekete, - mondja 6.
- Nem jó, mert az párolódik
- Hát neked Pista mi a véleményed?
- Legyen szürke.
- Na jó. . . de mégse. Egy kicsit öregít s én nem vagyok
öreg. Hát Te Lajos mit gondolsz?
~ Legyen bordó,
- Jó. Legyen bordó, - mondom é a De akkor a Gábor Pali
felállt és azt mondta, hogy nem jó a bordó, hiszen hogy néz az
ki a svájci hegyeiben?
S ekkor végre a konferencia m egszavazta a zöld szint
«No de folj'tatom. Ott hagytam abba, hogy kihívtak egy va
júdóhoz. Amint megérkeztem a házhoz é s beléptem, rögtön lát
tam, hogy egy komplikált esetről van szó. Az ágynál már ott
állt a szülésznő, valami Erzsébet. Rögtön munkához láttam. Szív
hangok jók, pulsus kielégítő. Türelem galamb ócskám, szép fia
lesz. Vártam, s megint csak vártam, mert a term észet megold
mindent és a szülész csak seg ít S akkor én szimatolni kezdtem
\ a levegőben, mert gyanús szagot éreztem.
- E rzsébet maga evett itt fokhagymát? - Én? - Én nem !!
- Akkor biztos a Torontáli volt
Újra jött a fájás. Nyomjon kedves - mondtam. Na látja, most
jó, mindjárt itt a feje. M ost na most nyomjon galamb ócskám. . .
Úgy ni itt a fej. És álkor én közben figyeltem a magzat fejét és
láttam m agas homlokát értelm es a rc á t Ebből nagy ember ITesz,
csakis szülész lehet. Újra fájás jött és megszületett a m a g s a t
Mindent elláttam sterilem És akkor megkérdezték mi legyen a
gyermek neve. Mire én: Legyen talán Ignác. Ekkor már búcsúz
tam is a családtól é s a kapuban mutatkozott csak be az öröm
apa: Semmelweis vagyok.

Ilyennek'képzelem el őket 30 év múlva.
Egy kicsit előre viszem az idő kerekét és a jövő tükrében
megkeresem arcotok. Már előre is bocsánatot kérek, hogy
höl
gyekről nem írok, meri szerintem 30 év múlva valamennyi évfo~
lyamtársnőm 15 évvel fiatalabb lesz, ha megkérdezzük korukat És
különben is öreg nő nincs, csak koros vagy legfeljebb idős. Azt
hiszem mindenki tudja a z t hogy a nő életében az a tíz év a légszebb, amit 19 és 20 között élnek le. Ezért nem írok Rólatok, mert
Ti mindig szépek és csinosak lesztek. (Legalábbis saját szem e lekben.) Ezért csak a fiúkat veszem ceruzavégre, és róluk írok
Nevüket nem' íroni le, találjátok ki. kiről van szó.
A honíoktükröt most hajtja fel és kissé Basedowos
szemei
rám néznek Orra még most is olyan nagy és deviált mint volt Ha 
ja enyhén deresedő és középen elválik Jobb fülén megvan még az
a kis bőrcsimbók mint 30 évvel ezelőtt Mielőtt a nővér beküldené
a köv, beteget a «főorvos* úrnak, ő rágyújt egy végtelen
büdös
pipára. Csöves fehér nadrágjáról és alul beszűkített orvosi köpenyé
ről ráismerek.
A gyerekgyógyászati osztályon éppen vizit van. Az a ssz isz tentia vitázva megy végig a folyosón, A főorvos feltűnik hatalmas
homlokával. Már 30 éve leszokott a cigarettázásról egy hogy k é 
résére, aki később a felesége lett, de kezén szinte látom még a
barna bagónyomokat Végtelen vékony felső testén úgy lóg a fe -•
hér köpeny, mint kisméretű vállfám Izgatottan, torokból beszél, és
egy bürettát véletlenül elejt Rásismertem ez csak ő lehet
Egy esspressóban láttam. 53 éves és még mindig nagy feke
te, enyhén hullámos haja van. 185 cm magas lehet, előreugró nagy
állal é s szem üveggel Elegánsan öltözött fogász - így mondják ró 
la. Nem egy nagy lumen. - ro ssz nyelvek szerint - de ügyes keze
van mint az apjának. Szemüvegén át egy nőt fixíroz mint régen és
az álla markánssá teszi a rc á t V issza emlékszem, hogy pont ilyen
volt. amikor fogászatból megbukott
Footbailmeccsen láttam meg. Barna hullámos hajába néhány
ezüst szál vegyült. Hangosan drukkolt Úgy fiit kövér testével egy
páholyban, mint egy császár. Nagy tokája új barna zakójára lógott
Mennyit hízott szegény. Igaz, hogy 30 évvel ezelőtt volt már egy
kis hajlama. Mindig csőrrel rúgott ö az.
-
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A kórbonctan könyvtári homályában láttam meg újra. amint ép
pen 3 nyelven olvasta a pathologia legújabb eredményéit Feje búb
ján nem lévén haj. úgy nézett ki egy sugárgombate1^! l4ég néha''
eljár az öreg tornászgatni mondja az asszisztentia. de bálba már
nem jár. mint régen, csak dolgozik, tanul, olvas.
Alig látszik ki a földből ez a kis belgyógyász. Lehet vagy 166
cm. Rövid szőrös lábai virítanak a júliusi napfényben, amint kilép az
uszoda vizéből. Megigazítja megnövesztett, kissé hullámos haját,eny
hén pisze orrára felteszi a szemüvegét 6 gyerek szalad egyszerre
feléje és kiabálják egyszerre: apuka. A fene gondolta volna . hogy
hat gyereke lesz ennek a kis embernek, aki valamikor hetente váltó► gáttá szerelm eit Most úgy csinál mintha kifújta volna az orrát, pedig
ez nem egyéb, mint zsebkendővel való erős orrcimpa törlés. Csak ő
fújta ki f*>v az Orrát és erről ráismerek.
Csak egy pillanatig láttam, amint magas fehér köpenyes alakja
eltűnt az ideggyógyászati osztály egyik kórtermében. CSak azt lát
tam. hogy szemüvege van és kis bajusz az orra alatt ö az.
Statisztika.

Egy kimerítő statisztikai óra és három adag menzavacsora után.
szörnyű álmom volt Még most is végig fut a hideg a hátamon, ha
belegondolok a történtekbe. Éjfél lehetett és elkezdett velem emelked
ni az ágy. Kilibbent az ablakon és eszeveszett forgásba kezdett A
veríték lépte el testem. Itt a vég - nyögtem, és akkor egy ocsmány
fej jelent meg és beleröhögött az arcomba. Hiszen ez a Brúnó! Mar
ci Te vagy az?. . . A végtelenből mennydörgésnyi hang üvöltött a
fülembe «Én nem vagyok Brúnó és vagyok a végzet Eljöttem érted,
hogy elvigyelek, mert odaát megsokalták. hogy ennyi rossz orvos le
gyen a földön.* Könyörögni kezdtem: «Te ismeretlen, akárki vagy
5 is, legalább annyi időt engedj, hogy életem legszebb öt évét, az egyetemen töltött időket végignézhessem még egyszer.* A sátánpofájű röhögött és fellibbentve egy függönyt feltárult előttem a múlt
„

Óriási edények sorakoztak egymás mellett, rajtuk felírás: «öt év
alatt ennyi könny hullott szerelmi csalódások, rossz vizsgaeredményd;
és egyéb haszontaianságok miatt* Megsaccoltam. lehetett úgy 6 hek
tó. Mellette 4 hordó nyáL Ennyit beszéltünk, tüsszentettünk és köhög
tünk egymás arcába., Az egyik sarokba 8 mázsa hajhulladék volt szét
szortírozva. Kb„ 130 részre, ebből három kg volt vörös, (ez csak
Gohér Ica haja lehet Láttam szegény Pokorny. Bárdóczy. Vágó és
*

73

*

V ecsey enyhén kopaszodó fejének utolsó hajdíszeii Háttérben két
teherautó levágott köröm.
Öt tagon habos férfiszakáll maradvány.
20000 elkopott zsiletpenge.
1000 db tövig elkopott pamacs. (Ezekkel nyúztuk az arcunkat
öt évig - szegény Ml)
15 km hosszú országút cipőtal&bóL Ennyit jártunk le a 428000
lépcsőn.
Most egy szoba következett, melynek irtózatos ajtaján felírás:
hegyi levegő. 45 zsák púder. 8 bődön arckrém, 5 1 méhpempő, 1
félhirdető oszlopnyi rúzs. (Szóval ez a női szépség, üdeség?)
Egyik sarokban szépen összegöngyölve feküdt 460000 négyzm.
lehámlott hámréteg. Lassan csöpögött belőle egy hektós hordóba
bergamott olaj. (Kreol bőrű hallgatónők - hát így vagyunk?) Volt
itt még mellékesen 30 ! körömlakk, 4 hektó kölni, ami olyan büdös
volt, hogy majdnem kijött belőlem a reggelente fogyasztott 4526
kifli
A folyosón 3000 vályogtégla feküdt egymáson. Ennyi port
nyeltünk és kellett volna kiköpnünk de mi tanultunk közeg.-et ezért
inkább lenyeltük.
Két akkora sárga jármű jött csörömpölve, mint a Hungária 10szer, Villamos. Gyorsan felugrottam a 350000 ember közé, ahol már
50 00- en kiáltották egyszerre: «Talán átadná a helyét ennek az idős
néninek* (Voltak vagy 10000-en.) 10265 tyúkszemre léptem rá egy
szerre. 23 szór mondtam, hogy pardon, 204000 könyök nyomódott be
a mellette álló hasába, 13400 tüsszentés hangzott el zsebkendő nél
kül é s 12 zsebkendőbe. Egyszerre *2430-an üvöitötték hogy: «Üres
a kocsi belseje.»
Ugyanennyien kérték a jegyekei Jegyet váltott 140000, nem vál
tott a többi Viszont ebből 50000 bérletet mutatott fel, felismerhetetlen gyerekkori fényképpel. A sárga szörny lassított Gizella-tér. Le löktem 350 embert a lépcsőről és 380000-en rohantunk a menza fe
lé.
Balaton nagyságú kondérban typus-Teves. Falakon címkékkel el
látott hüvelykujjak figyegetk Ezek lógtak bele a typus-levesbe. ami
kor tálalták. Gyorsan megszámoltam az 1436 hüvelykujjai
Ebből
mikroszkóppal feces-rög volt látható 1436-on. 350 ök ör, 140 s e r 
tés és 120 nyúl. . . helyett macska vonult el szép rendben csont
bőrre lefogyva. Ráismertem a pörköltek és tokányok húsadagjaira.
Egy hatos asztalnál egymást löfcdösve. kiabálva ettek 42000-en. Há
rom hektó nyál volt egy-egy pohárban. Ezt nyaltuk le egymás mo-
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satlan poharáról. 10000-en kiáltották, hogy : «Van itt még két heh’
fiúk.* (Nem hallotta senki sem .) Ugyanez a 10000 hang
mondta
uniszolóban: «Addig nem hozok levest, amig nem foglalják el
a
kimaradt helyeket* 42000 ember vissza: *A rokonaiddal toljál ki
ne velünk Te. . .» (A többit szerencsére nem hallottam). Rémül
ten kaptam a fejemhez. Istenem hát ilyenek voltunk mi? Vadállati
üvöltés rázta meg a levegőt Ráismertem K iss Tomi hangjára. Mo.vsoiygott éppen. Ezer egyforma szőrös kéz nyúlt tányéromba hú sért
ürge kezét nem lehet elfelejteni Akkor valahol nekem is itt
kell
lennem. . . . Ahá. meg vagyok. . . 120 hektós hordó előtt álltam és
a maradékból válogattam ki a jobb falatokat
Szédelegve támolyogtam kis levegőre, ahol 284000 ember
köszönt egyszerre mosolyogva, és köpött amikor elhaladva előttem
(ezek nem nagyon szerethettek.). Rémülten futottam hazáig 50000
km -t 4800000 lépcsőn felrohantam és kinyitottam az ajtót 4300-sacr.
Sáros lábam letöröltem o-szor. 2500 könyv és jegyzet között meg
találtam az 56 üveg tintát és a 40000 füzetet Nem bírtam tovább.
Gyerünk itthonról
15000 futottak felém mosolyogva kölcsönkérni egy tíz e st
Ebből megadta egyszer felszólításra O.
K étszeri felszólításra: 3.
: Háromszori
«
kölcsönkért még egy húszast: 4500.
Rohantam a szép hársfákkal beültetett Tisza-partra. Te jó
Isten mi az? Népgyűlés? 38000 pár állt meg a fák árnyékába.
Agyúdörgésnyi csók csattant ö sszesen 38000.
Elhangzott 120000 szeretlek szívbőL
Ebből hazudott 7ö000 megszdcásból a többi szívből
15000 házassági ajánlatot hallottunk (Az évfolyam házasai
nak száma: 6)
^
8400 kar ölelt át 4200 különböző derekai
Elkalandozott 8400 kéz.
Emiatt elcsattant 0 pofon.
8570 méter tiszta papír előtt ült 1200 ember és kérvényt írt
^
Ebből hiába írt 1200.
Óriási fekete épület előtt álltam meg. Vörös betűk hirdették
a szigorlatok idejét Bementem. 150000 ember jött ki, s be egy
ajtón
Ebből sírt 149000.
Ebből legtöbbet sírt 148999 lány és én egyszer élettan kolloquium után
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6 m ázsa index állt 420 íróasztalon. Mögöttük 420 kajánképű
vizsgáztató. Ebből haragudtunk 420-ra.
8 m hosszú töltőtollal, (melyből 5 és fél m Jáki prof.-é vöt)
beírtak je le st 12000 jót. 15000 közepest 18000 elégségest é s
20000 elégtelent
Ebből igazságtalan volt 20000.
Emiatt elhangzott 14000 'Fene egye meg a . . .*
8500 'Óh csak egyszer végezzek, de ki
készítem ezt a . . .
$10500 'T iszta őrölt ez a . . . képzeljétek
mit kérdezett .. psig én tudtam.*
Dicsérték a vizsgáztatót 3-an. Ebből stréber volt 3;
6500 ajtó nyílt meg egyszerre és fehérköpenj’e s alakok li
begtek be a terembe. Egyszerre kiabálták:
•Ezt szigorlatra nem kell megtanuld^ 4200-szór.
'János az isteniáját» 5500-szór.
•Tű meg én jól megértjük egymást, tö sokat tanultok én meg
sokat tudok* 3400- szór.
•Á nármál ánátomiá. . . * 8000-szer.
'K érrrném a derrrmatologia. mint oan* 10000-szer.
'A . . . .hisztámín. ; . á; . ; hisz Iá min. . ; 1500-szór.
‘ A BTK. 613/1947. . . .»1000-szer.
'ü g y i a pici baba. ..» 15000-szer.
'A z uterus vérzett és jöttem ÉN* 8000-szer.
Szóval ez volt életem legszebb öt éve? ügy éreztem, hogy
jobb lenne meghalni Forgott velem minden. A szörny lehúzta a
függönyt és követelte a lelke.. Életemben most először hoztam fel
mentségemül, hogy még ne vigyen el hiszen le szeretnék szigor
latozni, . De benne nem volt könyörölei Egyre közelebb jött és
vicsorgott Ordítottam, hogy segítség. . .! És akkor megszólalt mint
minden reggel a vekker 1300-szór. Sütött a nap. Megtöröltem iz - r
zndt homlokom. S akkor eszem be jutott, hogy hátra van még 3500
o ld a l a t a n u l m á n y a i m b ó l , a mi 3 6 0 0 0 0 s z ó t tartalmaz» ez
4500000 betűi és ezen szavak utolsó 15 betűje: D O K T O R R Á
FOGADOM.
.
>
Búcsú

Szegedtől.

1953-1958! öt év!. . . .Öt gondtalan diákév. . . Vidámság. .;
Kis izgalmak . . Szerelem. . . Ötször virágzott el azóta az áká^,
^ötször fogadtuk meg. hogy becsülettel végigtanuljuk a következő é -
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vet ötször követte a virágzó tiszaparti tavaszt forró nyár, mikor a
K árász utcán szinte égett az aszfalt
K árász utca. Búcsúzunk Tőled, Te voltál a város fő utcája,
szíve. Hányszor mentőnk végig rajtad az anatómiára sietve, vagy
amikor szép, csinosan öltözött nőket akartunk látni, Nyáron kihalt
voltál és meT,g, de ősszel diákzajtól hangos és vonzó.
Búcsúzunk tőletek mozik Szinte többet voltunk mozban, mint előadásokon. Gyönyörködtünk tanultunk és dühöngtünk az artistam ű
sorok miatt. Sötét nézőtered sokszor olyan bátorságot adott, hogy
házasság lett a vége. Itt tudták legjobban elmesélni az emberek eíóre a film történetét, ide jártunk melegedni télen, és nyáron egy
kislánnyal . . . szóval további sok sikert nektek
És ti sárga járművek szgedi villamosok, nehogy azt hígyjétek
hogy haragszunk rátok Nem. Szivünkhöz nőttetek és nem is tudjuk
elfeledni a mindig csilingelő lomha testeteket Sokban különböztetek
más város villamosaitól. Sokat késtetek mindig az orrunk előtt m en 
tetek e l sohasem vártatok meg, de azért mi szerettünk titeket
Árkádok alja, isten veled. Mondd meg; van még a Jókai m ell
szobra, mit olyan sokszor fordítottunk falfelé a báli éjtszakák sp ic
ces hangulatában. Hát azok a nagy csavart oszlopok megvannak
még? És a híres óra? Beázik még a kérnie előtt a tető? És meg
van még a Dóm? 400 lépcsőjével, amely a 90 m magas toronyba
v ezet ahonnan oly kicsik az emberek m int a hangyák? És a ha ~
rangszó megvan még, amely oly szép volt, hogy meg kellett állni
a munkába siető embernek És a csókák m e g vannak még? Ugye úgy van minden mint ahogy itthagytuk?
Viszontlátásra jó, öreg T isz a-p art Nem hiába hívnak téged
aímodónak Aki egyszer végigment rajtad, az nem fogja elfelejteni
azt az é rz é s t amit Te nyújtottál, mezítelenül ballagó holdvilágoddá
Milyen jól nevelt égitest volt ez. Mindig tudta mikor kell világítania,
é t mikor nem. Ilyenkor elbújt a felhők mögé, és onnan nézte, h o 
gyan csattannak a csókok a májusi éjszakák forró érzései között
Viszontlátásra tiszaparti klinikák Bennetek tanultuk meg, hogy
milyen szép embereket gyógyítani és visszaadni az életnek Itt
nyertek enyhülést a fáradtak, itt hangzottak el a szavak professzo
raink szájából, amik egy életre szóltak, s amelyeket nem fogunk
elfelejteni Mennyit drukkoltunk szigorlatokat megelőzően, hiszen
diákok voltunk.
77 -

Búcsúzunk Tőled Április 4~úija. Hosszú voltál és gyönyörű,
virágzó hársfáid a m eseországba vittek minket és Hősök-kapu
ja nagy példaképeinket idézte elénk

S végül búcsúzunk Tőled Dugonich- tér 13. Te voltál itteni
életünk irányitója, vezetője, Sokszor jöttünk a könyvtár csendjé
be meglelni a tanulni vágyást Nagy könyveid között a tudomány ^
géniuszait látom felötleni az asztali lámpák fénykörébeburkolódzva. Itt írták be neveinket kis indexekből nagy könyveidbe é s itt 9
lakott a Dékán Atya.
Mennyi, mennyi széel hagyunk itt, mert ez az élet sora.
Most búcsúzunk é s elmegyünk
A mi időnk lejárt
Itt hagyjuk a vén Aulát.
S indulunk m essze már
Tanáraink, hű társaink
A szivünk nem feled.
Te kedves város, víg tanyánk
Immár
Isten veled!
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