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1. CSOPORT

Bartkó Julianna

Benkő Margit

Baláti János

Altmayer László

Bandúr Mária

Apró György

Antal Zsuzsanna

Bardócz László

Bencsik Ilona

Edward A. Dodoo

Baumstark Rozália

William Hayfrom

Barta Éva
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2. CSOPORT

Berencz Ferenc

Takáts János

Benedek Erzsébet

Bezerényi Péter

Berta Éva

Bódi Ferenc

Buezkó Annamária

Czcglédi László

Horváth István

I
Besenyei Mária
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INagy Pál

Bense Károly

Bódogh József

3. CSOPORT

Csordás Nagy Éva

Egyedi Ilona

Erdei Sándor

Dckov Annamária

Dobák Katalin

Dósa Gábor

Domonkos Klára

Csécs Katalin

Rosti Ince

Dani Vilmos
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4. CSOPORT

Fritz Brigitta

Farkas Kálmán

Gergely Tibor

Godó Magdolna

Stella E. Walton

Görgey Judith

Katona Judit

Gcönczeöl Tibor

Baranyi Erzsébet

Sahin-Tóth István

Fenyvesi Mariann

Gasztonyi Gyöngyi
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Barkó Ilona

5. CSOPORT

Németh József

Jóri József

Kárteszi Mihály

Járdánházy Tamás

Hőgyc Márta

Gyarmati Éva

Kovács Annamária

Kovács Gabriella

Marinka Lajos
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6. CSOPORT

Koloszár Judit

Ketzán Eleonóra

Kovács László

Patrick K. Quist

Király Jolán

Kokavccz Zsuzsanna

Rosti Gellert

Kováts László

Kováts Borbála

Kellner M. Barnabás

Kerepesi Terézia

Kiss Viktória

Augustus Mudzingwa

7. CSOPORT

Kövecs Ágn

Lőrincz Ignácz

Kiss Gabriella

Kun Zsolt

Mosonyi Ágota

Kuruez Pál

V ágó É v a

■ ■

Marjanusz Georgina

J
K rám or Ju lian n a

e
Major Ferenc

Lengyel Mária

Kővári Annamária

Malkócs Piroska
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Matusz Árpád

Molnár Gyöngyi

Molnár Gyula

Molnár Ibolya

Molnár Ilona

Móczó István

Puskás Katalin

Tarján Judit

Matyikó Flóra

Mucsi Zsuzsanna

Oláh Ildikó

Mándi Yvette

Márkuly Éva

9. CSOPORT

Oláh Julianna

Tajnai Erzsébet

Tichy László

Papp Zoltán

Szabó Endre

k\
Nagy Marianna

Oláh Irén
2 O rv o s É v k ö n y v

Puhl Imre

Nagymajtenyi László

Nagy Ferenc
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10. CSOPORT

Szabó József

Pécsek Mária

Szakái Terézia

Román József

Papp Lajos

Szabó János

Horváth Mária

Sárossy Dezső

Simon Gábor

Szántai Imre

Faragó Tibor

»

Szentkereszty András

11. CSOPORT

Nemesváry Márta

Szepesi Magdolna
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Szemenyei Márta

Novaszel Balázs

Patzer Mária

Thaly Gedeon

Tarjányi János
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Szigethy András

Tóth Marianna

Tasnády Erzsébet

Tercbcssy Károly

Tarkó Mihály

o
má

Szuromi Pál

Tas Margit

Sztriha László

Szilágyi Mária

Nagy Attila

Taszáry Ilona

Szelei Béla

Vásárhelyi Béla

13. CSOPORT

Tóth István

Unger Lőrinc

Melegh Magdolna

Szűts István

Szekér Irén

Tóth Lajos

Tóth Ilona

Tóth János

Urhán Margit

Tóth Mária

Vass Anna

Törő Imre
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14. CSOPORT

Kovács Zsuzsanna
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Varga D. Katalin

Zslinka János

Zimányi Anna

Vinczc Árpád

Wcisz Veronika

Gergely József

Csík Veronika

Vetró Ágnes

Zoliéi Magdolna

Vetési Márta

Oláry Ágnes

FOGÁSZOK
i. CSOPORT

Czecze Ágnes

Fábry János

Ágoston Katalin

Barna Beatrix

Gáspárt) i Gyula

Hermann György

Szentkereszty Tamás
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2. CSOPORT

Kruchió László
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Nádor Gyöngyvér

Sánta György

ELŐSZÓ AZ „ELSŐ” KIADÁSHOZ
KEDVES OLVASÓ!
Tacitus úr kérésének adózunk, mikor kezedbe adjuk történelmünk hiteles má
solatát. Munkánkkal egyedüli célunk, hogy Téged megnevettessünk. Emlékeze
tedbe idéznők a költőt: „Non numero horas nisi serenas” , ami - ugor népünk nyel
vén közelítőleg ezt jelenti: „Csak derűs órát veszek tudomásul”.
Éppen emiatt igyekeztünk elkerülni mindenféle szomorúságot. Az aggasztó
emlékképeket vagy elhagytuk, vagy humoros turmixot készítettünk belőlük időgé
pünk gyomrocsában. Szép históriánk aránytalanságait e nemes szándék magya
rázza.
Kérjük, hogy a Rólad szóló fejezeteket ugord át, egzisztenciális érettségedre
való tekintet nélkül. Hagyd meg másoknak balul viselt dolgaid emlékét. Ezért a
lemondásért bőséggel kárpótol az az öröm, amely illúzióid megőrzéséből és mások
badarságaiból fakad.
Ne feledd, hogy feledhetetlen voltál. Pótolhatatlan szerepet játszottál (jól rosszul) ezoterikus történelmünk egy-egy szakaszában. Mi nem hálátlanságból, ép
pen szerctetből vagyunk Hozzád „hálátlanok” . Hidd el ezt, mielőtt sutba dobnád
anamnesisünk szépmívű kódexét.
Végezetül a lektorálásért Szilágyi Margit főelőadónak, a kézirat legépeléséért
Kovács Gyulánénak, az évkönyv illusztris sokszorosításáért a Szegedi Nyomdának
őszinte köszönetét mondunk:
Szeged, 1970. március hó.

a Szerzők.
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ELSŐ RÉSZ
GESTA MEDICORUM
„Az orvosok keveset tudnak, de
még mindig többet, mint a bete
gek”.
(Vergilius)
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A VERECZKEI SZOROS

Hogy honnan jövénk, becsületben megvénült és megőszült eleink sem tudák.
Népünk kialakulási folyamatának kezdetiből nincsenek írott források, csak a száj
hagyományra támaszkodunk. Terjesztésével főleg nő-őseink foglalkoztának, nekik
ugyanis igen erős szájhagyományuk vala, melyet egyesek „befoghatatlannak” tar
tanak.
Táltosaink, sámánjaink, elszenesedett lócsontokon látott jelek alapján olvas
ták fényes jövendőnk, és indítottak új hont keresni, emígyen beszélve:
- Véreink, ti penegetős citerákon, testhez álló vászongatyában és tenyér
nyire kurtított szoknyában felnőtt nemzedék! Kőből épített nagy jurtá
kat láták csomó emberrel egy folyó partján. Oda menjetek, fejjétek meg
a tudás lovát, igyatok annak kumiszából, és mikor már bódultak lesztek
tőle, jertek vissza hozzám, hogy törzsünk népét megmentsétek a pusz
tító nyavalától!
Mi hittünk sámánjaink szavának, némelyek a tettleges apai-anyai rábeszélés
nek, és elindult csoportunk új honunk felé. Többszöri ló és szóváltás után érkezett
meg fáradt seregünk. Az nagy Kárpát-hegy tornyosult előttünk, melynek mögötte
vala az EGYETEM I JURTA, ahol a szellemi kumiszt mérik. A hegyben egy szur29

dók vala csupán, nagyon keskeny és nagyon rizikós. Egy női alak álla ki a szur
dok végére és kiorditá:
- Aki át akar jutni, annak fizikai és biológiai találós rigmusokat kell
megfejtenie. A jó rigmusfejtőknek rovátkákat adunk. Húsz rovátka biz
tos bejutást ígér.
Kiorditá még:
- Azok a fők és nők, léptessenek paripájukkal előre, akik kézmívesek és
pásztorok vérei, ők származási rovátkákat kapnak. A kitanult fők és
törzsfők és maszek kézművesek vérei léptessenek hátra.
Később kiderült, a hátralépők között több előre belépő volt. Törzsi nevünk
névbetűi szerint indulánk. Két napig tartott az hosszú út étien szomjan a félelme
tes szurdokban. Közben rovátkoló állomások valának. A legelső napon penná
val papiruszokra karcolánk a feleleteket; ez vala az ún. írásos vizsga. A fizikai
rigmusokat biztonsági kísérettel páncélozott lovakon hozák, hogy ki ne tudód
janak.
Szöllősi docens úr ekként kommentálta a kérdéseket:
- hehehe - kezdé -- ezek aztán könnyű találós rigmusok, esküszöm eny
hén almazöld benzin paripámra. Akiket törzse már éretté ütlegelt, azok
nak helyesen kell ezen feladványt megoldania.
Aztán keringe segítőivel az szúrdokban, hogy megakadályoztassék a rigmusok egy
másról való lenyilazása.
Majd ezt a biológiai rovátkolás követi. Itt több kérdést kapánk, melyekre pre
cíziós feleletet követeiének. Példaként néhány ezek közül: Vesse össze a tavi ka
bóca és a mocsári nyehőce érzelmi életét! Miért büdös a görény? A dzsungel szekszuál-pathologiája. Mi történt a kaptárban? (különös tekintettel a herék sorsára)
stb. Mikoron ezen értekezésekre megíránk feleletünk, napfelkeltéig pihenést engedének. Másnap szóban egy percnyi gondolkodás után felelénk a rigmusokat. Ez
vala a szóbeli vallatás.
- Miért határozá el, hogy gyógyító varázsló lészen? Több féle felelet vala:
- Hm. Izé. Azér, meg ezér - valának a leginkább gyakoribbak. Mások sze
rint humánus alkattyuk vonzá őket. Egyre nem apellálának, hogy igen jó dukátok
beszedése, és fejedelmi udvarvezetés lehetséges a sámánkodásból.
Emígyen végződének a nagy vereczkei csatározások. Megint azt mondák,
hogy vágtassunk haza. Arról majd futárok hozzák a hírt, hogy bekerültünk-e az
egyetemi jurtába.
A HONFOGLALÁS
Az honfoglalás, mingyán az elejin kezdődött és eccerű vala, miként az karóbahúzás. Ennek utánna zarándokiánk iratkozni, ám nem földosztásra, hanem lajst
rom végett. Itt oszt adának könyvecskét, gyászos feketét, nehogy elbizakodjék az
embör fia. Az könyvbe beíránk, hogy mellik táltos által mi okból leszünk majdan
bántalmazva. Köztük is legvészesebb az alkémisták szikár fejedelme, ki piszmog
a „protonjaival”, vagy „észtereit” udvarlá körül, s fircangola minket az nedűk pHját illetően, mikről még azt hívénk azkoron, hogy az pöcsét helyét jelenté. A kevésbül az sok is semmi, így az polgé és az nyelvi okítok máig sem érdemiének ki
möglehetős odút, hogy ott kántálják tudásukat.
30
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No oszt, hogy az dénárjaink minden inaradékit elszedék, mire egy TANREND-nevű gyatra pergamen adott vala okot, iszkolánk az tanodába. Egykoron
dicső, noha barbár szokásnak szerénte, elsőnek az anatómia marada el az előadot
tak sorjából, noha az vitézek miként az mögáradott Danubius özönlének az „nagy
sárga lú” gyomrocsábul. És jövének az szüzek, Vesták és nem Vesták és leteleped
vén nevűket az padokra vésték, cirka így kezdődtek az gesták.
Stagnálódunk pedig remegő cimpákkal, ki ki az ő tomporján és salját szőrén
ülvén meg az lépcsőket, minthogy szék nem vala elegendő számban. És vala csönd,
vészt jövendölő és az légtér langy vala, s csak olykor síra belé az hallgatásba egy
bánatos flatula, hogy idézné az otthon melegségét. Lön ettől az illat hősies, mely
is mindenek által umbuldálható az lú és az puskapor ana patres, vagy ana matres
keverékjébül. És gyütt az vész, mint az megjövendöltetett, és reánk ronta egy fertelmes lény, ki is egykoron pompás hím lehetett, de minthogy töpörödésnek indula,
csak az busa szőrzete mutatá, hogy milyen fajú ő nemi, ámbár másodlagos bélyeg
gyűjteménye. És rivalla iszonyút: mi az bánatos jó szülétek kínját kerestek itt?
Marhák! Nem látjátok-é, hogy festünk? - Füstünk! Mönjetek azhunnan gyűrte
tek! s menénk és örvendezénk az piktori szünetnek.
Ám az Istenségek mögorrolának ránk, és hiúban az nagy örvendezés. Mert
jövel az tomporjára szerelt két kerékön Madár-nevű Szarkaembör, kinek is szép
nevét becézve ejténk, ámbár ő neve bece nélkül is jó csengéssel bíratik. És szóla
hozzánk az testvéri hordák nyelvén, és sokat monda és semmit is megértőnk, és az
anyánk emlegetteték becstelen móddal.
Imé mostmán nemcsak szereténk-tisztelénk Anyánkat, hanem ragozánk is
őtet vad harákolásnak hangján: maty, maty matyeriii, hát hogyne rína szegény,
mikor illy förtelmesen szólítják őtet.
És tele az idő, és valamelyest múla, és legott érkezésünk vóna az nagy táltos
sal. És várakozónk, hogy a szőrös embör jőve és kedélyesen rivalla, és hívénk
őrula, ő az professzor. Ám kelepce állíttaték mink hitünknek, és kiderüle, hogy eccerű közharcos az, kit balgán váránk.
És jőve ő, a nagyok nagyja és böhőm sok szolganépet terelget és ordélyoz ve
lük rémségesen. És vacogánk az fogainkkal mán akkoron, mikor még el sem regéié
nékünk azokat. És adta marhának mondta minket, főként az agyivelőnkben, és
igaza lehet, mer haliánk még ilyest más táltosoktól is. És kezdé az igét mielénk
hirdetni, és hirdete névszót is. Mondá pedig az egészet deákul, hogy társaságban
is emlegetni lehessék az viccesebbjét. És gyarapodánk roppant könyvek által,
ámbár a feji tudásunk még csenevész vala. Szétosztának pedig miköztünk velős
csontokat nagy sokasággal, mink pedig viaskodánk őértük. Ménkű sok bütykök és
rovátkok valónak azokon, hogy az hírösebb táltosok mindegyikének neve mögénekeltessék általunk. Majdan bekövetkeze az krach, azmitől felvonyít álmában az jó
vitéz, hamár egyáltalán alhaték, és demonstrációra készülődünk.
Setét nap kele, és monstre nőszemély öklele mibelénk és kilókban és dimen
ziókban igen bővelkedék. ö té t nézvén gondolánk; falná csak az menza étket, és
menten megcsappannának ő lankái. Elejibe nyájas vala, felsoroló minden marháit,
és vala néki mindenből szebb, mint más altáltosnak, és elváró, hogy álmélkodnánk harsányan. És bevilágíta elménkbe az parázna nemi dolgok iránt is, bár ez
nem vala néki szigorral möghagyva az nagy táltos által. És vázoló az párhuzamot
az női lét és az arasznyi létnek közötte és evvel sok tetszést arata. Tárgyaló még
előttünk az férjek „impotencia acuta domestica nocturna” című nyavalyáját és az
31

elmulasztásában nagy bizalma vala az mogyorós csokoládé és az tíz tojásos angyalbögyöllő eránt, valamint saját ráolvasásai és kísérletei is valának.
És megérkeze a demonstráció. Ellepének minket apró papírokkal kezökben
kisebb táltos félék, és hisztizének miköztünk egynémelyek. Beigazolóda az deák
rigmus: „hysterica est magistra vitae”. És mögismétlőde ez gyakorta, és az bonc
asztalon egykor az ősök aprólékja, máskor az mink orcánk izzada orrfacsaró ned
veket. És szomorkodánk, mer az boncolás igen pocsék dolog vala, ám az mi felada
tunk. És kiszárada az tetem, és nem kölle mán nyeszetölni se, csak megtördelni, és
kiderüle, hogy az boncmester lefetyölé ki alula az formaiint, hiába: „Kevés az
formaiin, sokat iszik az Csóka”.
És valának még szép számmal furfangos jelenségek, és fénylőn rajzolódék
elénk az való, mely szerint, ha minden időnk általmelóztatik, akkor az élet se
nem szép, se nem jó, ámbár lidércnyomásnak még csak mögjárná. Neki látánk,
háthogy az ősmagyar éccakát betöltsük. Mögízlelénk sokfajú cefréket, és vala ki
kapatossá válék, s rikolta vidáman. Mög is zsargatá az lovas-zsandár őket min
denkor. Ám a zsandár lova nyugállományú szérumló vala, és igen tarta a doktori
személyektől, soha is utói nem éré hamarlábú népeinket. S csuklásainktól beremöge az ég is - egyik vitéz pedig, bizonyos Csonttörő, eccör csak mögszunnyada
az árszékszéken, és mögálmodá szép jövőnket, melyről hírlik, hogy nem a kagy
lón írták, ám mégis oda torkollik leginkább. Vala pedig más tan is, melyet belénk
vérének. És jövel nyájas, okuláros táltos, és nem ordíta, és nem mondá hogy adta
marhák volnánk, és hinté köztünk az szépséges biológia tanokat. Vala néki tehetsé
ge, hogy minden kezeivel eccörre csinála rovásokat, ö té t is követék szolganépek.
Vala például egy ménkű pufók inasa, aki bizonnyal Álmostól származék, mer hogy
jobbára mindig bóbiskola. És még egy nagy Német-harcos, aki nem állá a beretvát,
s néhanap Brixollal mosá kezeit az történtektől, s emlékeztet azért ő illata az theátrum klozetjának Brixollal szelídített ájerjére. Az altáltos igen büszke vala idegi
rendszörjérc, melyből néki nemcsak az vegetációs vala meg, hanem a kromoszómatikus is igen kifejle benne.
Végezetül jőve egy rózsaszínű betanított altáltos, az ki bármelykor általméne
az gyepűn, mindön motorkordélyok möghökölének, és a zsandár is szentül hívé,
hogy ő adott piros jelet, nem az segédtáltos feje. Kóborkutyagolánk aztán, mint az
kördoktorok, és laborgyakorlást ülénk az Kata nevű kombában. Egynémelykor
möglátogattuk vala az fizikust is, akinek helyén az feje, s mindig vala egy két mérő
teje - bizonnyal ezért híjják Szőllősynek. Valódi jó embör vala, mert kedveié az
virágot módfelett, mindig is bekészíte egy szép szál Ibolykát, az kántáló lócája
mellé. És szereié az szóvirágot és az hóvirágot, utóbbit jobbára sajtként feldol
gozva. Sokszorta heherésze az saját viccelődésekor, s ha látá mily komorak va
gyunk, mert humorja nékünk túl magas, spongyáját górálja közibénk. Szóval eccör
humorizál, máskor brutalizál, esmét máskor demonstrál, ám olyan szerény sikerrel,
hogy annál még az mink demoink is jobbak valának. Nagyritkán okít is. ám inkább
csak jóságosán fenyeget. Ígér fűt és fákat - fűt az mi nem terem többé ott, hol ő
vizsgáztat, és meg sok-sok fákat az indexünkbe.
No oszt mikor végre elcsöndesede, Pannijának gerincére hága, s addig fész
kelődé ottan, mígnem annak hengerében az dugattyú beindula. Imigyen, ha jó
kor délben felpattana rája, éjféleken bizton honába ér.
Az alkémisták fejedelme, az nagy varázslók közül való. Telefirkantá az táb
lát szempillantás alatt, aztán suhinta iszonyút az légbe, s egyik inasa menten ott
terem, hogy míg az fejedelem az fejit rázza, kész legyék az tabula ráza. Bémutatá
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kedves protonjait, az placentáról is szóla, hogy pedig az gonosz tudományát mög
ne rontsa, mágus köröket íra le bocskora hegyével minden léptekor. Maréknyi szol
gahadából legjelesb az Marék, kinek kamrácskáját az toronyban Nándorfehérvár
nak híjják vala, mert igen elfehérede az vitéz, kit vizsgázni az Nándor vár. Ö
nemcsak az kémiát ismeri hanem sok jó spinét, el is mondá nékünk minden atom
spinjét. Számos órák ekeiének rohamos lassúsággal. Az anatómia történet végigregélődött, hasonképp az fogak, minden likaikkal. Szóhoz jutának végre néhány ki
válóságok az nagy táltos nyájábul.
Vala nyurga ifjú bajnok, éjfekete sörény lobog feje alján, az tetejérül mán jócs
kán lesodorták azt némely viharok, mitől is homlokzata igen magas vala. Megkedvelénk aztán ötét, lesénk ajkairól a szókat, mög az csikket, ami ottan fityeg labium
alsóján az mikor beszéle, bár soha le nem pottyanik onnan. Nyugodt embör vala,
ám mink „pipásnak” is gyakorta látánk, az mikor kordélyában heverve száguldoz
cefetül. Nem tudatá velünk, mitől satnyula el gluteális tájéka, tény viszont, hogy
hátán ülvén kormányozá kis fehér szekérjét. És vala az szólása setétbarna, mint
az gcrlice delejes búgása, s az leányi ifjak oda valának tőle módfelett.
Vala egy deres nagy embör, az ki csak ténfereg az folyosón, de kárt eddig
bennünk nem teve. Ám begyüve, érchangját felénk recsegteté és hörgé tanait. Néha
középen mögálla, oszt addig rotálá vállövi készülékjét, míg 40-es nyaka belecentrálódék 46-os ümögjébe. Ez ruhanemű hatalmas nyaki vége szolgála okául, amiért
is Nagy-nak híjják őtet, ámbár az Pistálkodásban is jelös tálemtomja vala. Memó
riája szédítő vala, mondá sok régi jó humorát, mit már sok tavalyokon, egyet is cl
nem hagyna. így mindig tudánk, hol kell nyihorászni, nem úgy mint az fizikusnál.
Olykor békotora gyógyászi batyujába, óriás ampullákat veve elő onnan, hogy per
os próbálgasson bizonyos szerüket.
Ki ne is hagyassák az Sávoly vitéz neve, az ki esztendőnként eccör gyűve
csak közénk. Eltakard orcáját ménkű papírosz mögé, onnan dünnyögé az tézisü
ket, melyek roppant fontossággal lehetének, mert fia vesszőt sem változtata ben
nük az özönvíz óta, inkább kezdi élőiről, ha bakit vétne benne. Ám ő igen sokra
vivé az világi hívságok mezején. Még az aggkor beállása előtt Gyula rangot bír az
dékán sátorjában. Ö találd fel az „vocal anaesthesiát” . Ha ugyanis kezdi zsolozsmázni az fejlődéstan psalmusait, tompafényű baritonja érzéketlenné tévé értel
münket az tudományok iránt hosszú órákra.
*
Őket tehát túlélénk valahogy, élők pedig semmi gonoszt ne szóljanak arról,
azt kit túléltek vala. Az vizsgái öldöklésekről ne essék szó. Ilyen cudar időkön
még jóságosabb táltos is elvadula, és az „atroeyta” sejtek szaporodának szűjében,
mitől az igen mögkeményöde. Akik tehát nem lökettek az külső sötétségbe az esz
tendő végeztével, mögmaradának az bévüllevő setétségben. És haj! sőt még egy
szer haj! Az mi elmúla az csak ezerszer vala kénkövesb a pokolnál, de az mi mos
tan gyüve tízször, ezerször, mög még egyször fertelmesebb a menzánál is! Ki bír
hatni nem lehet gyógyító szerek nélkül; ezért is egy jó lantos dala áll esztendőnek
kezdete ótátul, hogy emlékeztessék az rémségekre.
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Szabad kalandozásoknak múltán, mire is Krisztus után 66. esztendő forró
nyara igen megfelelő vala, harcosok gyülekeztenek Szeged városának ivóiban.
A termekben a kémia-kódexeiből jól megjegyzett etyl szedé áldozatait méhser,
vinkó-képében - bár nem egy vitéznek teljes töménségében is megmutatkoza, őt
a teljes pénzbeli romlásba, s az asztal alá taszítván. A második harci folyam elitje
figurás lapokkal hadakoza bőszen egymásnak ellen, míg azok kiknek ordithatnékjuk vala, trióba, illetve kvartettbe fonódván messzehangzatos búnak ereszték fe
jüket. Eme békés idillt csak itt-ott zavará meg Gyepűkajáni - Tóth Eugen kob
zos mester együttesének ványadt danája, s néha-néha egy adipózus menzajegy árus
óbégatása, ki portékáját kínálá vacsorái kiadásokban. Már éjnek felére is ráharangozának, midőn egy égőszemű vézna vitéz zavará meg az közízléseket. Három
lábú székét maga alól kirúgván, feltűnéseket támaszta: egyenest Tóth Eugénre
rontott vala, kezéből kobzát kiragadá, a citernyást ingerült mozdulattal zenekara
mélyibe taszítván, tüzes protest-songorára gyújta:
„Kövér barmaitok még jobban kigömbölyödének, végtelen legelőite
ken asszonyitok, nőitek, évről évekre újfent megdagadának hasban,
csudaszép termést hozván büszkeségire a magyeri medicus fajnak. El
leneitek pusztító nyilai szúnyog csipkelődésekhez váltanak hasonla
tossá, bölcs királyunk vitézsége védőpajzs vala miattunk. S bár (ke34
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resztet vet) magunkhoz vevénk az kémia és biológia szentségét, egycsapásra nem változott semmi. Kedvenc elbukottainkat cefrelétől ázó
torokkal siratván az nagy vizsgái siralom talaján borvirágos tagság
nőtt fel. El a kezekkel a kupáktól!
Ifjúságunk színe javát, erejét, virágát, dőzsölés hervasztja. Az vitézi
bajvivásokon helyüket nem állják, inaikat fejércselédek foltozzák. Hej
magyeri, magyeri nemzetem! (sírás, kobzát térdén eltöri, kimegy, vizel,
visszajön, bort kér és iszik.)
Az Nagy könyvtáros királunk, Albert véget vete az elmúlt esztendő
ben az javallásnak, ördögi praktikáknak, az jövendő mondásoknak, de
én az szemtökbe olvasom, (dadog, mert minek ivott). Láték szörnyűt,
láték borzalmasat. Láték pedig néhányat közületek, kik künn állnak
véres pallóst tartván kezökben, mondván - az nagy veszedelemre figyelmezzetek. Ám ti füleiteket becsuktátok. S szemtöket kupáitok fe
nekére meresztitek. Ti kik napkeléstől estéig alusztok, s ennek fordí
tottján alantos szenvedélyiteknek hódoltok, kik kardot s tudós munká
kat kezetekbe nem fogátok, de jól értetek a szerencsejátékokhoz, ke
vés ösztöndíjatok nyakára hágván, halljátok: háláltok keserves és bor
zalmas lészen. Köretekben vannak azok, kik háromszoros halállal hal
nak Szent Rókusnak vártemplománál. Vért láték, tengernyi v é rt. . .”
Vala pedig a többi várurak rezidenciája között egy fölöttébb magas tornyos
építmény. A vár ura itt ritkán mutatkozott. Az egyszerű vitézek tanúságtétele sze
rint leginkább álruhában járt a nép közé, így tanulmányozván azok dőzsölő éle
tének mikéntjét. Ilyetén vizsgálódásaiban egyes ünnepi napokon odáig mene cl,
hogy bőtorkú vitézeink legjavát saját lakába invitálá, noha ezek ifjonti csintalan
kodása lakásának nagy kárára vala. Gyakorta megesett pedig ezen lakomák
után, hogy ő csak a főzőhelyiségben elhelyezett lócán pihenhette fáradalmait, miu
tán a gyors leventék elfoglalták a jobb fekvő alkalmatosságokat, nem akarván fel
ismerni az álruhás királyt még ekkor sem.
Időnként a legnagyobb lovagteremben gyógyítgatta szavaival az egybegyűlt
vitézeket és hölgyeket, minekutánna az legvadabb álmatlanságú kórban szenvedők
is mély álomba merülének.
Álruhás portyán érte el a balsors. Egy tél-idői napon esti mély vizsgálódásá
ból térvén meg, gyors paripája elragadta, és fékezhetetlen, bősz vágtában szágulda
úttalon utakon, megsebesítvén egy útjátállni szándékozó lovászlegényt is, mígnem
az Szent Szűz szobra előtt inaszakadtan kilehelte páráját. Ezeknek utána különféle
javastudorok hosszan kúrálták, mígnem egészségét visszanyervén régi udvarában
tanácsosi munkát vállala, mivel a kormányzói pálca és gyeplő kihulla kezeiből.
Az események ilyetén folyása után az zömök, sörtehajú főispán válla időleges
vezérré, és előző ura példáját gyakorta követé egyes edények fenekének vizsgá
lata által, ama megkülönböztetéssel, hogy ezen ténykedéseit nem a nép között ejté
meg, hanem traktái előtt egymagában bezárkózván. Sanyarú napok járának az jó
vitézekre és hölgyeikre. A tanácsteremben töméntelen pergamentre róva gyülekezének szavai, mivel más ilyetén várurak kódexeiről becsmérlően nyilatkoza. A bo
szorkányos vizsgálódásokon gyakorta megjelene ama széles hadnagy úr is, ki szám
talan papirusz tekercsen futtatott színes pontocskákból és vonalakból megszállot
tan olvasa, így remélvén megtudni az magának, és az hasonlóan széles asszonyá
nak rendelt jövendőt. Időnként feltűne egy idősebb közvitéz, ki ott demonstrátori
tisztséget tölte be, aki azóta már sok hozzá hasonlókkal együtt, a leggazdagabb, a
3*
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legtöbb kincset - marhát adó vár szolgálatába szegődé, ahol is sok asszonynép tit
kos bajára adának gyógyító füveket és egyebeket.
Ugyanezen bajnokok épülésére szolgál a Fogadalmi Vártemplomtól alig egy
kőhajításnyira fekvő építmény, kinek ura arról volt nevezetes messze járóföldön,
hogy temérdek békát gyűjtött egybe, mikkel aztán csudálatos dolgokat mívelt.
Egyes békák lábát testüktől függetlenül mászni kényszerített, másokat tűvel bökdösvén a végsőkig felajzott, mikből aztán - miként homokba írott jelekből - olva
sott. Eme foglalatoskodásai annyira elfoglalták napjait, hogy munkáit összefogla
landó kódex írásra nem vetemedett. Jómaga inkább Bálint, Fekete és Hársing
fősámánok pergamentjeit forgatá, mik gondosan egymásra hordatván három szekérderéknyit tevének ki.
Tudományra szomjúhozó ifjak gyűltenek össze palotatermébcn, kiket is a vár
ura únos-untalan számba vett. Tette pedig ezt azért, hogy az álhatatosakat bőke
zűen megjutalmazza, az elmaradókat pedig penitenciáknak vesse alá. Beszélyeit
sokan valának, kik épületesnek ítélték, ezek az első sorokat meg is tölték. Megint
mások (különösképpen a leányzók közül) fél fülükkel odafigyelmezvén kézműves
mesterséget folytatónak, csodálatos láncingek kerültek ki kezeik közül. Voltak
olyanok is szép számmal, kiváltképp főpapok és vezérek fiai, kik úgy gondolko
dónak, puszta jelenlétük bőségesen elegendő, s az utolsó sorokban helyet foglal
ván, társaik háta megett szerencsejátékok űzésébe bocsátkozának.
A vár ura beszélyei során igen kellemetesnek mutatkozott. Hangját ritkán
emelé a mennyzetig, amit is az álmodok magukban nagy megelégedéssel nyugtázának. Mutatkozásai során, melyeket hősies elszántsággal nemegyszer három órákig
sem szakíta félbe, talpig fehér hermelinben jelent meg, melyet cafrang és dísz nem
ékesített, mindössze egy piros kis háromszög szíve felett mutató a tudomány szá
mára való elkötelezettségét.
Előfordula, hogy vándorgyűlések, avagy éppen háborúk messzeföldre szóliták. Ily esetekben hűséges famulusa lépett helyébe, ki finom szövésű ruháival,
és szertartásokban jártas modorával magával ragadó a jelenlevőket. Noha a tudo
mányban utói nem éri gazdáját, kiváltképp azért, mivel órája elérkezvén őt töké
letes készületlenségben leljük, ezt feledteték megfelelő időben tett ,,na már most”
felkiáltásai.
Hogy a délelőtti trakták az praktikában is gyümölcsöztessenek, rendelé el a
ház ura a délutáni gyakorlatokat, melyek gyakorta az estébe is belenyúlának. La
kozott pedig az építmény alagútrendszerében egy őrgróf, kinek az praktikák irá
nyozása jutott osztályrészéül. Mindazonáltal az őrgróf, kinek bolond szenvedélye
egy kétkerekű, rémisztő zajt csapó taligán való rohangászás vala, hacsak teheté megfeledkezvén a vár urának intelmeiről - fehérnépek szoknyáit emelgeté a nap
nak minden szakában. Egy igen heves kalandozás azután kintfelejté őt messze
Germánföldön.
Hovatovább egy vidéki nemesember is munkálkoda a praktikákon, ki két
kerekű taligáján nagy csendességben közlekedett, mire is felettébb büszke vala.
Eme alkalmakra azonban olyan bugyogót háza fel, mik lábait fedetlenül hagyák,
nem kis szörnyülködésére az fehérnépnek.
A tudós vár-úr fél esztendő múlva, egy hirtelen érkezett ötlettel, pergamen
író versengésre hívó egybe az ifjakat és lányokat. Eme versenyek pedig két álló
hétig tartanak szakadatlanul, mivelhogy az egyszeri versengésnek a vár ura előtt
becsülete nem vala. Mindezeket nehezítendő, egy hamari homokóra taglaló szekundányi partikulákra az kérdésekre szolgáló fertálynyi időt, melyeket egy igen te36

hetséges asszonyállat teve fel az physiológia nevű stúdiumból. Igen sokan megzavarodának az hamari homokórákból kifolyólag, pergamentjeiket üresen, avagy félig
rakottan adták be, mivel 0-ás kvalifikációt nyerének, mit aztán a vár-úr nyilával
át is lőve, jelezvén fekete haragját.
Midőn az anatómiai tatárjárás véget éré, és az halálozványi arányos szám az
csillagos egekig rúga, teljességgel érthető vala a hallgatóság megcsappant volta,
elérvén az vég-versenyekhez. Eme finálét maga a várúr bonyolítá le, senki fiát eb
ben osztozni nem engedvén. A délnek előtte volt pergament írásoknak azonban
továbbra is fertelmes súlya vala. Az délután sorra kerülő személyes vizsgálódás
adalékok feldolgozásával múla el, melyek - vonatkozandó az belépő ifjúra, vagy
leányra - , temetes súllyal bírának. Különös kiváltságnak örvendének az jobbágy,
avagy kézműves családból felvergődött egyének, kiváltképp akkor, ha az anató
mia harcmodorát is teljességgel bírták. A vár ura nap mint nap hétköznapi herme
linjébe burkolódzva kuporga egyszerű feketére mázolt pulpitusa megett, arcát gon
dosan a pulpitus megé rejté, számoszlopaiba merülvén. így aztán azok, kik tet
szését meg nem nyerék, hószámra, sőt évszámra igyekezének hozzá nagy igyekezet
tel, kegyes bűnbocsánatának elnyeréséért esedezve.
A minden tudások és fellelések háza, miben az bölcsességszeretők tanyázának, egy neves hadvezérről testált szekérút mentén emelkedett - ugyan nem az
égig, mi neve szerint járna neki - csupán egy emeletnyire, az filozófia nevet viselé.
Sokan csupán a tudományok tudománya titulussal illeték. Az építmény szűk mi
volta csupán a számonkérés szertartását engedé meg, ilyenképpen az érdem sze
rinti trakták másutt valának tartandók. Eme hely pedig a szem nyavalyáival fog
lalkozók háza volt, mely elégségesen tágas vala. Utóbb kiderüle, hogy az óva
tosság hiábavaló, mivel a szemnyavalyák óriási hodályában ülök csekély számukból
kifolyólag alig voltak fellelhetők, eltűnvén a szüntelen szitáló neonpor ködében.
Kiknek nem gyűlt elég erejük eddig elvánszorogni, azok - megrekedvén a Tiszafolyó partján - beteg csontjaikat párosával sütteték és más materiális praktikák
nak hódolának.
A méltóságteljes hodályban eközben a szürkeköpenyeges unalom, s gyógyszere
a barna álarcos álom urakoda. Apró szusszantásokat és vadállati hortyogásokat
sokszorozának a faburkolatok, miket is ügyesen színeze egy-egy elégedetlen böffen
tés, ebédezésnek elébe vágván. A szent-tudomány feje az ismeretlenség homályába
burkolózva, az első esztendőben hű vazallusait küldte ki maga helyett hirdetni az
igét. Közülük is első volt - s tegyük hozzá nemcsak sorrendben - egy elszegé
nyedett mélynövésű gróf, ki legfőbbképpen fekete disznóbőr tarisznyájáról volt fel
ismerhető, benne hordván családi ékszereit, magánkincstárát, s szellemi kútfőjét,
néha egy-egy kiló vöröshagymát. Iszákjától megválni soha nem szándékoza, retteg
vén a létbizonytalanságtól, mit elvesztése szült volna. Ugyanezt vonakoztatá, egy
szerű, simaveretű ételhordozójára is, mely önfenntartó ösztönének erős voltát bi
zonyítva, vele billegett beszélyről-beszélre. Traktáit lázban égő szemmel kezdé,
egyre jobban belehajszolva magát a szent révületbe. Izzó lángnyelveket bocsáta ki
száján (némi vízzel locsolva), mik aztán tisztítótűzként égették a fel-fel riadó ma
roknyi csapat szívét. Papp volt a szó igazi értelmében, és ehhez még jeles prédiká
tor is. Játszi könnyedséggel rántá ki iszákjából Szokrateszt és dugá vissza Platont,
mit sokan holmi szemfényvesztésnek ítélnek. Elmélkedéseit leginkább „a substan
tia” s „Ahogy az a priori transzcendentális” indulatszavakkal fűszerezé, mialatt
szemébe hulló gesztenye fürtjeit egy-egy erélyes mozdulattal hátralódítá. Nos
mindeme trakták echojául szolgálandó Náriumokat javait, mik azonban, mint ki37

Jerüle, csupán „sémi azaz félig érték el céljukat, így ragadt rajta eme vitázmányokon a szeminárium titulus. Ennek oka pedig abban volt keresendő, hogy az ifjak
és leányok a feltett kérdéseket füleik mellett elengedve, maguk ragadak kezeikbe a
vitázmányok fonalát. Furcsasága volt eme szemináriumoknak, hogy azok idejét s
helyét egészen a kezdetig sűrű homály fedte. Miután hétpecsétes titokként kezelék,
gyakorta tűnőnek fel a leszálló ködben kóbor kísértetekként imbolygó egyének,
örökös keringésre ítéltetvén az klinikai kertnek útvesztőjében.

MOHÁCSI VÉSZ

Megméretvén a földi létben könnyűnek találtaték, s itt vala most boncolt ma
radékom sok bugyrú pokloknak szűk tepsijében.. Szétszelt magyaros koponyám
volt emlékeivel éppen azt találgatám, hol rohadék előbb. Bár elsőként az vala il
lőbb, végre megtudakolni bajvívó társim közül oszlik-e más is? Könnyűbb volna
a sors foszlani együtt, s pengetni a lantot, elmúlt időkről kántálván.
De máris hallám, vala itt más is, kinek életfonalát fő táltosink közül az egyik
párka-kczével fölszeletelte. Kórusba állván, elkezdődik az ének, századokkal az
után, hogy egyszer már szétverték hadainkat.
*
Idejekorán végighordatott az nagy vérös szabla. megaczéloztatott az szünk, és
bévonatott az farmeri gatyánk kopásnak leginkább kitett bézonyos felületi bar
moknak bőrétől, önnön bőrünknek feltöretésit elkerülendő.
Időről-időre indíttattak portyák csörömpölő harci szekérökön, becserkészni
berkeit leendő ádáz küzdelmünknek. Pirkad-é, avagy nem, megrendeztettek ama
honi gyűlések az pathologia vidékén, a Szt. Rókushoz címzett várkápolna megett,
ahol is írásos strófák készíttettek az gyérhajú főnemes minden szóiról. Ezen titkos
vándorgyűlések zárt kapuk megett folytának - kívül rekesztve az avatatlanok és
későnkelők gyülevész hordáit.
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A magas homlokú szónok, ki a nádor főtanácsosi tisztet is betölté, ama kivé
teles tehetségivei nyűgözé le az ébren lévő harcosokat, hogy 8 fertály órán át ké
pes vaia deákul káromkodni. Elmélkedése fonalát ostoba légvételekkel mög nem
szaggatá, csupán a „lösz” és a „mög” szócskákat ejté ízes honi nyelven, mögnehezítve imigyen a rigmusok hiteles följegyzését.
Szolid mosolyával mindég bátorítá az ilyentájt csüggedőket, akik is ettől új
erőre kaptanak, és sajgó kezűket dörzsölve tovább szánták az sorokat mappájok
mögcsappant lapjain.
A holtak számát gyarapító kórságok tudora fölöttébb puritán ember hírében
álla. Mcgveté az fényűzést és pompát, imigyen domborodó hátú ménjét csak kivé
teles alkalmakkor nyergeié fel. Az bennünket okító diskurzusokra is szíve szerint
kedvelt kajlaszarvúján érkezék meg, melyet gyakorta minden fogódzás nélkül
megüle, sőt nyergében fogyasztó el egyszerű „früstökét” is az civispolgárok nem
kis álmékodásitul kísérve.
Ez alkalmakkor pantallója jobb szárát
elegánsan felgöngyölé, hogy megkímélje
bohó táltosa menetközbeni játékos rágcsálódásaitól. A vezérek és vitézek közt
nagy népszerűségnek örvendő uraság hi
vatalból gyakorta megtisztelő az tábori
és egyéb mulatságokat, melyek is több
ször az ő engedélyével nyittattak meg.
Vala rá precedens, hogy egy alkalommal
eret vága erszényén és több icce sörbetet
kiosztatott az száraztorkú vitézek közt,
megmentve őket imigyen az veszödelmes
exicósistól. Némelykor megesett, hogy
tudós kongresszusok külhonba szólíták.
Ez időtájt struccolt baj szú hű fegyver
hordozója, udvari barbélyinasnak álcáz
va, möghatottságtól remegő hangon okíta
bennünket a mostanság fölöttébb sikkes
nyavalya, a rák keletkezéséről.
A kápolnára néző párbajteremben pitymallatkor gyakorta mögtartattak az vi
tézi szertartások, melyeket is egy mogorva hústorony - termetű másodkapitány
celebrált vala a vár dússzőrzetű hullaügyi előadójának segedelmével. Eme viada
lokon az galamblelkű asszonynépség közül kezdetben többen elaléltanak az fa
csaró illatoktól, mindazontáltal az praktikák ettől mög nem szakíttattak.
Idők múltával az ügyesebb bajvívók teljes harci díszben tevékenyen is közre
működtek az vitézi tornákon - több napi foglalatoskodást biztosítva imigyen az
udvari famulusoknak, kik osztón erejük megfeszítésével elhantolható állapotba
hozók az tetemüket.
A daliás másodkapitány idült cpetúltengésben szenvedő ember hírében álla,
ezért önhibáján kívül gyakorta zargatá kínos kérdéseivel vitézink nyugalmát. Nem
így cselekede az kefebajszú jámbor figaró, ki bevett szokása szerint parázsló tabákjának füstjébe burkolózva léptetett be olykor az arénába. Ilyenkor leginkább enmagával morfondírozék az bensőségek felett az ostoba tudakolódás bátortalan kisérle39

teit is mellőzve. Más alkalmakkor a vármúzeum parányi cellájában egy csutakhajú
süvölvény őrgróf tarta diskurzusokat, ki nem tisztelve az regulát, olykor tízmiatyánknyi időre is megvárakoztatá a tudásvágytól égők maroknyi seregét. De be
hozva az késést, ötletszerűen kiragadó a kilúgozott trófeák közül az kívül is leg
zaftosabbakat, és álmatlan szemeit dürgölve néhány ásítás szünetében elmondó
mindazt, amik emberi szem elől azokon örökre rejtve maradtanak.
A tábortól egy kőhajításnyira magasodék az bábák háza. Itt fürkésző éltünk
kórjait önkéntes száműzetésben minden idők legnagyobb mágusa csekély szolga
népivel. Elvonula az világ zajátul, a ház alatt húzódó katakombákban úté fel ta
nyáját - elkerülendő ama szentségtörést, hogy megzargassák bölcs elmélkedésiben. A nagy tudós nem ösméretlen az vitézek előtt. Viselt dolgairól főhelyen adóztanak hasonló krónikák és megénekelék azt minden ivóban az földönfutóvá lett
hajdani leventék. Mikor is az csillagok állása kedvezőnek bizonyult, megszólaltanak az harsonák, majd a gomolygó tömjénfüstből kibontakozék vala a nagy má
gus daliás termete. Egy hirtelen mozdulattal lehányá magárul hófehér kaftánját,
ünneplős zekéjével egyetemben. Az ajtóban állókat - különös tekintettel az ne
vesebb főnemesek fiaira és leányaira - kedélyes gombócevő baritonjával leinvitálá
az üres páholyokba, délceg famulusinak társaságába. Ekkor az udvaroncok intésire az gyöngébb tüdejű vitézek megkockáztatának egy légvételt, némely sóbál
vánnyá meredt leventét pediglen bajtársi ültetének le az kijelölt lócákra.

S csak miután mindenik har
cos személyesen számbavétetett,
kezdé el elmélkedését a tudo
mányok atyja, hasztalan kísérle
tet téve megakadályozni gravitá
ciónak engedelmeskedő pantal
lója mozgásit remegő pocakján.
Ráadásul tűzcsiholó szerkentyűje
is minduntalan felmondó a szol
gálatot renitenskedő tabákjának
élezgetési közepette. De eme ap
róságok meg nem zavarók a
nagy gondolkodót, fő művének
ismertetésében. Mondó, hogy
szerinte nem szemfényvesztés
gyanánt jőend létre az sorsnak
szeszélyéből oly fontos adatokat
szolgáltató kísérlet - ama ke
resztezett ebekkel, melyeknek is
egyike az játékszabályokat lát
szólag megszegve elhagyó ez ár
nyékvilágot.
Távollétében egy báránylelkű
főtiszt tarta felolvasásokat az
nagy próféta evangéliumából részletes elemzésekbe bocsát
kozva a szerző által kijelölt sze40

melvényeket
illetően.
Diskurzusok végeztével
hetykén fejébe csapé
cifraságtul
mentes
könnyű posztó sipkáját,
s eleget téve család
atyai
kötelességének
öreg paripáján haza
szállító
csemetéjit.
Majd pár csupor aludtej elfogyasztását köve
tően vecsernyéig a bu
zogány hajigálás nemes
szenvedélyének hódola.
A fősámán ornitológu
sa, ki öklelő fáját ek
korra már fegyverkam
rája szegére függeszté,
beteg csontjait a lovag
terembe vonszold, meg
mutatván magát és függelékit az egybegyűl
teknek - erősítendő a
személye körül lengede
ző szép históriáknak hi
telit.
Repertoárját kizárólagosan a májnak nyavajáiról szóló elmés mulatságok al
kotók, mely színmű felvonultatásával - rigókat anyjokkal, s a morbus pisi-misinuku mellékszereplő ügyes beugratásával - önzetlen röhögésre ingcrli a közönsé
get. Majd azt követően, hogy a húgybetegségek Prókátora ezen témakörben elmélkedésit bevégzé, és magasabb zsold fejében egy vidéki koroda kapitányává szegődék - egy jó torkú apród okíta bennönket az gyakorlati fogások ösmeretére olyan
hangerővel, hogy azt több üvöltő dervis is megirigyelné. Csak később döbbene rá,
hogy az manuális szakma inkább szíve szerint való, így hát udvari kirurgusnak
szegődve a tudományok atyját ő is elhagyó.
Némelykor a bátrabb leventék és hajadonok leereszkedének az katakom
bákba, ahol is egy busafejű nemes, vagy egy szemrevaló udvarhölgy felügyelete mel
lett fölöttébb furcsa dolgokat mívelének, ki-ki kedve és tehetsége szerint. A szer
telenebbek forrásig hevített, vagy állott vizelettel fröcskölék le bajtársukat, netán
cnmagukat is, majd egy jámbor patkány nyugalmát zargaták mezítlen farkának
szüntelen bökdösésivel.
Sokak bé nem telve az nyavalyák rnegösmerésével, mohó kíváncsiságokban
odáig ménének, hogy bőszen tudakolák azok eredetét. Alantos céljok elérése vé
gett, nem riadtanak vissza ama arcátlanságtól sem, hogy bandába verődve, he
tente két ízben megrohamozzák egy gentleman kastélyát és összegyűlve annak lo
vagtermében vad ordélásokba kezdének. Mindé parlagiság szerencsére föl nem
bőszíté a vár urát, ki ősei „rettegett’ előnevét levetkezve rendre megjelenék az dis
kurzusokon. Ünneplős dolmányát és pitykés lajbiját, melyeket esti sétáin ölte ma41

gára ez alkalmakkor egy almazöld mellesre cseréié fel, s fittyet hányva a lovag
terem zord hőmérsékletének, eme pruszlékját gyakorta hasig kigombolá. Majd maga
alá vonva bikfa zsámolyát, kényelmesen elhelyezkedék setét pulpitusa megett. Ezt
követően felnyálazá hamis bőrbe foglalt szépmívű kódexét és körmeit vizsgálgatva hosszasan taglalá, az kórság-okozók népes családfáját. Az idők folyamán azon
ban veszödelmes járvány tizedeié meg az érdeklődők tömött sorait, sőt a megje
lenteken is az kornyadozás kétségtelen jelei mutatkozának.
Az gyakorlati foglalatoskodások egy tűzről pattant paradicsomszőke udvar
hölgy vezérlete alatt folytának, ki fehérnép létére szokatlanul magos pozíciót tölte
be az udvari hadvezetésben. E lóra termett amazon örökös rettegésben tartá az
egybegyűltek táborát. Vesszőparipája vala az vitézek mindenkori számbavétele.
A praktikáknak fontos tartozéka vala, az miazmák etetése, és sötét löttyökben
való fürdetése. Eme ténykedésre azonban a szigorú fehérnép csak oly kurta időt
szentele, hogy az baktériumoknak lakmározásit bé nem várhatónk, ezért másnap
hajnalhasadtával újfent összekürtölé az álmos vitézeket, hogy velük örvendjék az
kórterjesztők nagy falánkságában.

Mikrobiológiai gyakorlat
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VÉGVÁRI HARCOK

Mohács szele elült vala. Rendezünk szétzilált sorainkat és újfent letelepedünk
az Tisza nevű folyó jobb partján - határunk vala északiul az Halászcsárda, dél
iül az Kapca és Sárkány kumiszban bővelkedő vidéke. Volt kerálunk úszni nem
tuda, Cselébe fulladt vala. Kerál nélkül maradt népünk az úr megtestesülése utá
ni 1968., az honfoglalás utáni negyedik esztendőben egyetértő akarattal kerálul
cmelé maga fölé Attilát, Bendegúz fiát, ki előbb a kapitányok közé tartozott. Ve
zérlete alatt vonula fel népünk az helybeli nemesek keze által építtetett végvárak
falainál, azok ostromlására.
Valának pedig az végvárak a következők:
Sebészetnek vára a késhegyre menő harc vára. Akin nincs seb, azon csinál
nak, akin van, azon nagyobbat és többet csinálnak. E várnak ura igen különös
ember. Hírlik róla, hogy a kivesézés és az újra vesézés művészetét igen magas
szinten mívelé. Az előbbit népünkkel egy tél és egy nyár múltával szándékozék
majdan tenni. Az fájó szíveket sem hagyá nyugton - azokból az sajgó részeket
Barnard fokvárosi sámánt megcsúfoló ügyességgel kimetszé, és barmoknak ot
romba szíveiből pótiá. Egyesek szerint keze nyomán él köztünk oly sok disznó nyúl - , és rókaszívű ember, sőt mondák, hogy oroszlánszívű Richárdhoz is köze
vala.
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Vítársa - ki nemrég emeltetett
segédmesteri rangról mesteri rang
ra - messze földön, drasztikus ko
reai felcserek között szívá magába
az tudományt. Az keze alá kerülő,
orvoslásra szoruló jámbor sorsa
megpecsételtetett. ítélete rövid, de
velős vala - „kerek árnyék fél tü
dő” - , miből is az emberfia joggal
vélheté azt, hogy a koreai ember
kopoltyúval lélegzők. Ugyanezen
várban szorgoskodék Kamilló gróf
segédmester, az kebelfelvarrás he
tedhétországon túl ismert kiváló
művésze. Keze alól csudálatos
munkák kerültenek ki, az férfinép
ség nagy gyönyörűségére. Az vár
ura egy kedélytelen pohárnokot is tarta szolgálatában, ki már lépett po
rondra ellenünk az anatómiai küzdőterén. Egyesek Szabónak nevezék, mások Ár
pád nagyvezérünk apjától Álmostól származtaták oldalágilag. Midőn ura napi
traktáját tartá, ő álomnak adá magát olyannyira, hogy kódexei kezéből kipotyogtanak. Urának „képet kérek” csatakiáltása cibálá őt vissza a földi valóságba. Az
évnek kezdetén hetenként egyszer gyakorlati okítások írattak elő, melyeken az al
sámánok elméleti fejtegetésekbe bocsátkozának.
*
A szülészet várának ura, ki annak előtte biborpalástot is viselt a Főtanács
ban, most idejét kizárólag szakbéli tevékenységgel tölté. Varázspálcáját soha nem
adá ki kezéből, mely eszköz egykor minden bizonnyal táskásrádió antennájaként
szolgálhatott. A kerítő teendőket helytartója látá el, ki hirtelen nőtt csontozatát
zsírnemű dolgokkal párnázá vastagon körbe, miáltal tekintélyes férfiú benyomá
sát kelti. Szemöldök szőrzetét szemébe lógatá, mik közül, mint zsákmányra leső
vad leselkede kifelé. Testére méretezett harci szekere őshazánk egyik folyójának
nevét viselő. Terjedelméhez nem alap nélkül hasonlíták egyik bajtársának hasbanvállasodó apollói termetét. Ám annak borjúnyalta, magzatmázzal kent parókautánzat-hajzata határozottan elkülönítő tőle.
A vár úr időnként négynapos karanténra kötelező a vitézeket nyolcával.
*
Pál, kobzos mester ideológiát kobza kobzán, míg az őt hallgató csoportosu
lás a két hetenként rendezett éjszakába nyúló premiereken lanton kíséré kevés
sikerrel. Mindig másról akarónak lantolni, mint ami előiratott.
*
Az egyik főnemes lakosztályának falát tört patellák, ledált ligamentumok,
luxált bokák és szakadt meniscusok díszíték harci trófea gyanánt. Mivel az félévi
tetemrehívás nála kellőképpen súlyozva nem vala, a küzdők erősen hézagos tudá
sukat a vívótérre becipelt szentírással foltozgaták.
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Aranyembernek nevezék, mert legtöbbet az aranylábú emberekkel foglalatoskodék. Az bécsi és sebészi görcsök kötését kiváló szakértelemmel végzé. A csap
széki verekedések őrangyalaként tiszteié a nép. A Zokogó Egérben számára szobor
állíttatott.
*
Az végvárak közül vala egy vár, melynek ura az legfőbb nemes a Rektor. Más
mesterekből alkotott tanácsa segedelmével vezeti az tan-fegyelmi ügyeket. Ezen
teendői mellett várában fogas kérdésekkel foglalatoskodik. Az elméleti és gya
korlati dolgok okítására helytartói valának hivatottak, s kizárólag a stúdium le
zárását jelentő végső párbeszéd alkalmával mutatkoza meg népe előtt. Az gyakor
lati okítások négy egymást követő napban állapíttattak meg, hol puszta jelenlétük
bőségesen elegendő, sőt dicséretes vala.
*
Bagolyvárnak, vagy inkább szellcmvárnak nevezteték a nép nyelvén az egyik
építmény ama okból kifolyólag, hogy lakói szellemeket, hold- és gyűrű árnyékokat
űznek szakadatlan. Az fényt kerülék, az éjnek leple alatt avagy a napvilágot gon
dosan odúikból kirekesztvén űzék szellemes mesterségüket. Az végső számonké
rés is az éj sötétségében történék annak ellenére, hogy a bizonyos vívni készülő
egység még reggclizés előtt berendeltetett. Vendégeiket túlontúl egyoldalú eleséggel traktálák. Az étek bárium szulfátnak nevezett egyveleg, melyhez butiri kakaó,
vagy mucillágó tracanta adaték ízlés és felvétel szerint.
*
„Ember, ki itt belépsz nem jösz ki fehéren” lebegett vala láthatatlanul az
építmény homlokzatán a baljóslatú felirat. Válogatott festőművészek gyűltenek itt
össze, kik azelőtt minden bizonnyal szentkép- és freskó festők valának. Ki itt belépe üdvözlés helyett tüstént egy brillandkrezilkék lével teli hordóban kényszerűié
megmártózni, majd malachit zöld és ultramarin keverékes öblítésben vala része.
Továbbá, az ebédelést megelőző imádkozás helyett bőséges kasztellánis bedörzsölés íratott elő. A legkiválóbb színérzékkel és művészi tehetséggel Nicolaus nagy
mester rendelkezék. Betegei midőn mustrálásinak idejét közeledni érzék, ágyok
végében mesztélláb, feszes vigyázz-állásba meredtének. Udvarában rendszerint
külföldi festőművészek nyüzsgének, kik egymásnak adván a kilincset, nap, mint
nap maradéktalanul elragadák a nagymestert hű tanítványainak körébül. Eme jö
vevények még azt sem restellék, hogy az évvégi csatározások idején tántorítsák el
őt, miáltal csalódott vitézek csapatai széledének szét szívükben méreggel, keserű
séggel, megfosztván a vár urával való személyes találkozás gyönyörűségeitől.
ö t pótlandó sűrűén helyezkedő szembe a jelölt vitézekkel egy fehér üstökű,
volt segédmester, ki éltes koránál fogva hamar ingerületbe jőve. Midőn már ott
vala nem fukarkoda „fiúkám” fohászokkal.
*
Vala egy úr, ki meggyötört szívekre keres időtlen idők óta gyógyító írt, és
varázsló konyhájának aerét tömjénként hatja át az gyapjas és violaszín gyűszű
virág csiklandó illata. Az ebédelés előtti litániákra egész sereggel vonula fel, s
váltott gebékkel biztosíta szórakozást az vitézeknek. Időnként csudálatos akrobata
mutatványokkal kápráztató el népét, lovagterme tabulájának fogantyúin. Ebben,
hivatalos kötelékben nem élő kumiszlelkű fegyvertársa sietett segítségére, minek
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jutalmául chemoterápeutikumai koncepcióit és speciális huszárzsírját népszerűsít
hetné. Minker segédmester az félévenkénti félelmetes kardforgatásán kívül neve
zetes vala arról is, hogy térdig felrántott gyolcsbugyogója alatt igen gyakran va
dásza domesztikált apró, pattogó ízeltlábúakra. Az párbajrahívás előtt, éjnek sza
kába nyúló dajkameséi manapság sedatohypnoticumként jövének szóba. Az vár
urának szolgálatában álla egy falánk étekfogó, ki tar üstökösként világítja be a
porondot, s hatalmának teljében nevünket gyakorolá minduntalan. Feje az fejérlényt részeire bontá; sokan ujjal mutatának rá, kaján mosoly kíséretében, de ke
servét leplezve imígy a kopasz: „az haj és az szőr, igen alávaló marha. Az legbccsesebb tagunk az szemünk egész sima”.
Pénteknek délutánja rendszerint igen szórakoztató vala. Ezt kezdetben egy
fajtiszta magyar korcs biztosító másodállásban, ki valaha gyanútlanul egy ártatlan
külsejű jámbor Parkinsonos kelepcéjébe sétála bele. Máskor zászlófarktartású üreg
lakók, kimeredt hüllők, és végsőkig felkazlatott menyétfélék produkálók magukat
csodálóik előtt. Az gyakorlati aktusok után a vitézek recepturának nevezett szen
vedélynek hódolónak. Itt nyavalyák elleni szerek javallatát jegyzék fel rendben.
Gida vitéz, ki satnya lévén az kardnak forgatásához, vállára baglyot ültete
és kamrájának rejtekében nagy kuruzslók pergamentjeit bolhászá gyakorta. íme
javallatai, miket legelőször az Pápai Párisz Ferenc ajánla a senyvedőknek.
Az torok fájásról és torokgyíkról:
Rp/

Ebnek fejér asszú ganéja
Fetskének megégetett hamva mézben
aa. kilogrammá semis (0,5)
Misce: ó hájba
D. S. kend ruhára, melegen kösd bé véle míg könnyebben lehel és nyel.
Az sárgaságról:
Rp/

Tavasszal szedett lúd fiák ganéja
Tyúk ganéja fejéri
aa. két polturanyomó
Misce: borba, D. S. higattyát leszűrvén apróként igya éhomra.
Mikor vizellik, vizellyék az míg párálló meleg ló ganéjára, hogy az pá
rája hassa meg; sokat tészen ez is.
A z fogfájásról:
Rp/

Fog-hagymának kifatsart levét eresszék az fülébe
Az vese fájásrul:

Rp/
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Orvosságban leghathatósabban munkálkodik ezeránt azon baknak hugya,
ha mihelyt ereszti azon melegen issza az beteg.

Az kopaszság ellen:
Rp/

Árva leány haja
Vére-hulló fű gyökere
Isten fája
aa. vasvilla semis (0,5)
Vakondnak hamva
Égetett méhek hamva
Verő-fény költő bogarak hamva
Tyúkmony széke
aa. dekagrammata viginti (0,20)
Főzd lúgban, méhserben és terpentinában
D. S. azzal kennyed.

Munkálkodásaink után ezen tárgyból, amikor leghosszabb lévén az éjszaka
és amikor leghosszabb lévén a nappal, egyenlőtlen párbajfeltételek mellett párba
jozás íratott elő. Itt egy segédmester női lélek és egy lelkész nevű úr oltalma meg
váltást jelentett Minker és Bálint lovagok veszélyes harcmodorával szemben.
♦
„Miile modis morimur mortáles” hirdeti az ige a kapu felett, de „jó bornak
nem kell cégér” mondá az közmondás. Az várnak ura várának tornyában külön
endocrin rezervátumot létesíte, és ott mumiaszerű fantomokban, derékig-lógószemű biztos jövőjű lelkekben gyönyörködék. Az közös traktákon minduntalan Ko
rányi, a régmúlt idők neves sámánja emlékének adózék. Hírlik róla, hogy igen
ínyenc ember. Az szegedi legelők marháit nem tartá megfelelőnek, ezért húsadag
ját főként pesti és győri mészárszékekből szetzé be.
Fegyverhordozóinak egyike magas szikár harcos vala. Egyesek állíták, hogy
egykor őseiről mintázák a föníciaiak az ma is használatos felkiáltó Írásjelet. Ezen
harcos mindössze nyolcpercent hús, 42 percent csont, és 50 percig levegővétel nél
kül képes beszélni.
Rákfenéje vagyon az hematologia.
Acut rheumás katasztrófa, ha trakta előtti mestervárás közben az ajtónak ré
sén pipa jelenék meg. Tulajdonosa Ciceró taníványa lehetett. Ötven percet kitöltő
mondatairól messze földön híres vala. Mondhatnék, hogy a pontot nem ismeré, ám
vesszőben bővelkedék.
„Budapesti eredetű valék, bár már teljesen szegedivé korcsosultam” jelenté
ki siránkozó, de határozott hangon az vár urának leghűbb fegyverhordozója, kiről
beszélik, hogy egykoron jurátus vala. Az tápcsatorna flórájában mindig megtalál
ható. Csak itt életképes. Onnan bajosan purgálhatá ki emberfia, oesophagoscopjaival, gastroscopjaival és rectoscopjaival a tápcsatorna falában erősen megkapaszkodék. Csillózata igen gyér és kizárólag a corpus proximális pólusán található.
Csikkzsebében levő színpompás plajbász és pennakiállítás nem diagnosztikus, de
igen jellemző. Az kétségeket eloszlatá ama életjelensége, hogy ahol nem talála
tápcsatornát, ott táblára rajzol vala hasonlót, de mivel ábrázolásmódja nonfigura
tív, csak önmaga ismere rá.
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FELVILÁGOSODÁS

Az ragályos kórságok tudománya módfelett nagy tisztességnek örvende hall
gatóinak előtte. Az ifjak és hölgyek egymást tiporva igyekvének az első sorokba,
ámbár számuk konstans vala, s megtölték a helyiségnek minden zugát. Eme érde
mes diszciplína beszélyei az emberbőr tökéletlenségeivel piszmogok székházának
tanácskozó termében hangzónak el hetente két ízben a hajnali órákban. Ez épp
kapóra jött azoknak, kiket eme időtájt hajítának ki a ,,Pucér-fejérnép”-hez cím
zett új éji fogadóból. Viszont ezek kevesen valának; a többség a veszély közeledtét
érezvén hétről-hétre vadul birkóza az álommal, lebegvén a lét és a nemlét határán.
A belépő orvostudor, ki pecsétőr vala egy városmenti betegházban, mély tisz
teletet parancsok. Ezt részint kora tévé, lévén a tudományok atyja erősen élemedett.
Páros üvegszemeket is visele, mikkel azután malomkeréknyi időmérő masi
náját nyugodtan kémlelheté. Ruházata azt bizonyító, hogy a külsőségeket emberi
gyarlóságnak tartó. Egy mogyoró elszíneződésű ujjashoz ragaszkoda, mit követke
zetesen mindahányszor fel is ölte, valahány alkalommal a hallgató sereglet előtt
megjelennie szükséges vala- nem kis csudálatára a vadul öltözködő nemesemberek
nek. A traktái közti szünetet egy Vak Béla korából származó trónszék mélyén
tölté, mit soha a helyén nem lelvén maga után vonszola a sarokba, minek utána
is ezen kellőképen kimérgelődé magát. Beszélyei során könnyelműen dobálódza a
legveszedelmesebb és legáltalkodottabb kórságokkal, endémiákkal - el nem mu
lasztván történetük legkörültekintőbb taglalását, azok közül is kiemelvén a legbor48
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zalmasabb eseteket. Miközben beszéle,
szörnyű, alig felismerhető körvonalakat
kanyaríta a hátamögötti fekete deszkára,
miket sokan varázserejű jeleknek tekintének, utánozván azokat pergamentjei
ken. A kórságok pecsétőre, kinek hivata
la az emberi test pecsételése vala sok
nyavalyáknak ellent, igen aprólékosnak
tűnteté fel magát. Ebben odáig is elméne,
hogy nem bízván hallgatóságának képze
lő erejében, rajzban cleveníté meg előt
tük az macskakarmolásit. Szónoki nyel
vezete nem vala ismétlésektől mentes, a
„probléma” nevű jeligével nyitá meg
traktáit, s zárá is vele, el nem mulaszt
ván, hogy a kettő közti intervallumot teli
ne tűzdelné azzal, mivel-is a már fenn
álló problémákat eme repeticióval még
súlyosabbá tévé. Végezetül rendszerint
atyai intésekkel és jótanácsokkal látá el
az őt hallgatókat, kiknek közegészségtan
ra mehetnékjük oly nagy vala már, hogy
az útra bocsátás áhítatának perceiben kínjokban leginkább ordíthattak volna. Az
praktikáknak száma olyan gyér vala, hogy
mely ifjú avagy leányzó az épp kijelölt
terminusban másutt végzé dolgát, többet soha nem vetődhetett eme célt szolgáló
építménybe. Az sok rossz nyavalyában kornyadozók egy cselédszállásból átképzett
alkotmányban tanyázának. Az építmény labirintus rendszerű vala, melynek útvesz
tőjében fel- s alá bolyonga a kíváncsiskodó ifjús sereg orcáit leplekkel fedvén.
A pecsétőr, ki beszélyei során egy félig telefirkált deszkát is alig - keservesen
tudott csak letisztítani, most fürge galoppban vezeté körbe kíséretét a kamrák előtt,
hol ótvarosok, lépfenével, görvélv kórral bajlódók, pokolvarosok, és ragya-vertek
hada megfélemlítve bámula a betódulókra.
Nem kisebb rangot víva ki magának a „ki menjen, hova menjen” megszólítású irányozási stúdium, mint művelői lakonikus tömörséggel a „minden egészsé
ges szervezkedések tanának” nevezének. Eme beszélyeknek megrendezésében is új
fent a szemnek nyavalyáit orvoslók nyújtanak segédkezet, gondolván hamár kövér
a lúd, legyen szervezkedő is. A hatalmas hodály minden zugát betölté a szervezkedők fejének zengő szárnyalású baritonja, minek hatásaként hírharsonák, balla
dák és egyéb irodalmi alkotmányok váltanak olvasóik számára betűzhetetlenné,
míg az első sorokban halk sóhajjal dobhártyák és kárpitok repedtenek meg.
A tájfunszerű hanghullámokon ringatózók közül némelyek az ajtón túlra sodródtanak, s bár erősen kapszkodának a kilincsbe, a menzáig képtelenek valának
egyensúlyt lelni - magukkal vivén a tudor fejőkre olvasott kemény szavait. A tudor
finom állatbőrökbe burkolózván beszéle, kezében egy jókora fütykössel, mely füty
köst gyakorta ijesztő módon lóbálá meg feje felett. A régmúlt idők összeesküvésit elintézvén, a jelen szervezkedésekre irányító a leendő Járványügyi táborve
zérek figyelmét.
4 O rv o s É v k ö n y v
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Más irányú összeesküvései
szerfölött kevés időt engedőnek
számára fiai körében. Elmaradá
sát követő űrt párbaj segéde volt
hivatott betömni. Eme úr - rö
viden a „minden faciális rángások atyja” - műkedvelő gyanánt
remek pantomin művész vala:
egész sor lelki rezdülést tuda
produkálni arcidegjének egyes
ágazmányaival. Abból, hogy or
ra egyenest fejebúbjából nőve
ki nem kevesen, kiváltkép ha
miskártyások Harras Rudolfot vélték felismerni benne, az ördögnek bibliájá
ból. Bár szakállának és bajusszának hiánya szembeszökő vala már az első percek
ben, s később sem látá senki fia, Teli Vilmosék társaságában - eme hit ma is tartja
magát. Az érdemes férfiú
kellemes orrhangon elmélkede a halandóságról, a halva
születésekről és egyéb szomo
rú eseményekről. Az első
időkben az ifjúi sereg biztatá
magában, hogy ugyan fújja
már bele fehér gyolcsleple al
jába az orrát. Ha az őt hall
gatók közül egyik-másik kivála s más önálló téma bon
colgatásába kezde, (pl. szép
históriákat olvasa) sűrűn egy
befolyó szemöldökei alatt
szemhéjai szilaj lepketáncba
kezdtenek, s kivezető az
árulót a többi szervezkedő
közül, ama keserű sorsra ta
szítván, hogy megvoná tőle
beszélyének szépségeit.
Minden 14 napok lepcrgésével a szervezkedők feje
ajándékkal lepé meg az ifja
kat és hölgyeket - eme aján
dék azonban nem változa,
mindiglen ugyanaz marada,
ilyenkép elvesztvén lassacs
kán az újdonságnak vará
zsát.
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Az „ajándok” a királok messzi székhelyéről érkeze váltott lovakon - bokán
felül érő csokoládé színű nadrágban. Állványának kandellábere megett megbúj
ván, onnan végtelen számoszlopokat eregete, miknek szépségén magába fordul
ván hosszan meditála. Mindezen dolgokat pediglen egy igen harcos, pompás kard
forgató népség tanácskozó termében mívelé. Mialatt a magas vendég odalenn fel
iépe, a terem félkörívén kívül az egyik sarokban hamiskártyások hada fészkeié
be magát, s bősz szerencsejátékokba kezde. A félkört emclvényesen kitöltők java
mély álomban várá a feltámadást; egyes személyek viszont odáig ménének el,
hogy nem általván ezek molesztálását, helyükről kikelvén ebédezni távozának,
illetve fel s alá korzózának a teremben.
A tömzsi székesvárosi úr, apró szemeit szemrehányóan függeszté rájok, de elmélkcdésit miattok nem kíváná megszakítani. Csak a legesztelenebb gyomorkorgások ébreszték szörnyű felelősségének tudatára, s készteték nyergét vállára vetni,
mely cselekedete a legértékesebbnek tűnt vala a menzára rohanó csorda szemeiben.
Négy évekig várakoza a hallgató seregiét míg megéré, hogy a szem-nyava
lyáinak gyűléstermében végre a szem nyavalyáiról is szavak essenek. Rögvest az
első alkalommal egy rettenetes metsző - és tépő fogakkal bíró férfiú somfordála a
terembe, s néhány szívélyes, keresetlen szó után kedélyes, farkas mosoly kíséreté
ben útjára bocsátá nézőit.
Ám következőre maga a Szem-fejedelem jelent meg vala az ajtónyílásában bőrhajat, melyet itt-ott szőr formáza változatosra, s üvegszemeket visele, miket
gyakorta kezében fogva azzal kérkedett, hogy nem lát senkit. Beszélyeit hatal
mas iram jellemzé; kengyelfutó gyorsaságával szágulda tova az első sor előtt,
mígnem a fal feltartóztatá, mire disputálásából ki nem zökkenvén a szemközti fa
lat vévé célba. Fejét ilyenkor lá
baira lógatá, testét, bizar módon
előre tekervén - sokan úgy vélik,
eme furcsa testhelyzet az oka an
nak, hogy a Szemfejedclcm oly fu
karon bánik az ,,r”-betűkkel, azon
ban hamar kivilágla, hogy ilyen
betűje nincs is, dacára annak, hogy
fejedelem. E hiányát „j” és „a” be
tűkkel pótlá, mik bőséggel állának
rendelkezésére. Fáradozási az első
időkben az fénynek összetörésére
irányújának. Eme feladatát dere
kasan el is végzé, több font krétá
nak segedelmével. El nem mulasztá
e nehéz munkája közben a nézőse
reg irányába fordulván sűrűn felfelkiállítani: „érthető?!” mire a
kórus első ijedelmében kapásból
rádörgi az igent. Az első sorok la
kói nem tudhaták, fejedelmük mily
sokoldalú. Minthogy az is rejtve
marada előttük, hogy egyszersmind
tapasztalt kertésszel ülnek szem4*
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közt. Erről azonban rövid idő múltán meggyőződhetének; a Szem-atyja egy
kísérletének megtétele közben a fizikai törvényekről megfeledkezvén hirtelen
a virágokra téré át, s egy gumicső ügyes forgatásával a gyülekezet legszebb virá
gait áztatá bőrig. A jeles férfiú egy önjáró, sebes taligára is szert teve, minek für
geségét azonban kihasználni nem akará, gondolván, „ha lassan jársz, tovább látsz” .
Minekutána is taligája színét megállapítani soha nem tudá, megtörténe, hogy más
taligájával érc haza.
Szenvedélyesen üldözé azon ifjakat, kik hozzá hasonló fogyatékosságban szen
vedőnek, s mint ő a színkép elemeit önösmódon állapíták meg, maguk kénye-kedve
szerint.
Vala ezeken túlmenően a Prevenció és Társashygiéne tudománya, melynek
ismerete szükségeltetik az kuruzslók számára. Ezen beszélyeken hiánytalan szám
ban megjelenőnk, megszívlelvén elődeink intését. A híresztelésekben csalódánk.
A koronás várúr, ki dékáni palástjá és arany - nyak - perecét traktáin sohasem
viselé, névszerint ugyan számontarta bennünket, de tévé ezt kedélyesen.
Magyaros vendégszeretét több ízben kinyilatkoztatá. Egy etióp
halandó ezért bira ma
gánpáhollyal pulpitusá
val szemben. Tanainak
hirdetésiben
kódexre
nem hivatkozik. Milli
árdnyi ismeretét - az
asztronómiát és a phyto-zoológiát is magába
foglalandó - memória
rekeszeiben
rögzíté.
Praktikus tanácsait fa
lusi kör - sámánkodá
sának
emlékképcivel
színezé. Képi recapitulációi közül a tuberkulotikusokra és a carcinogenekre figyelmezénk
legodaadóbban.
Szigorú
parancsba
adá; látogattassanak az
manufaktúrák és ábrázoltassanak az szorgoskodók kínjai! Utólag fölirandó, hogy ábrázolásunk egységes vala, és több
nyire szomorú vala. A kézműves sokaság sehogyan sem érté meg, hogy a
pesticidik nem hüvelyöblítő gargarizátumok, és hogy a neomagnol egyfajta cso
daszer almahámozás helyett.
Elérkezett vala az idő, s utoljára kezdé meg zarádoklatait az ifjúi sereg a
Szent Rókus vártemplom lábaihoz, hol is rengeteg bűneit rová már le, ámbátor
maradtanak még szép számmal halálosak s bocsánatosak is vegyesen.
Villanyos szekerek hordák ki - sűrűén fordulván - a zarándokokat, nem res
telvén vissza-visszatérni két három főnyi csoportokért. Ök étellel itallal gyomruk
ban nem viaskodhatának az éhezők fanatikusabbjával, kik oly szűkén valának oda52

benn, hogy néhányójuktól szörnyű éhezésükben még a lég is megvonatott. Ijetén
azután réges-rég elkongaták a vártemplomban a barátok a delet, mire a fekete
leplekkel borított teremben az emberi bűnök és förmedvényeik testet ölthetének kellő számú hallgatóságra lelvén.
Csudálatos módon az elülső időkben az igazságos büntetések kerülének terí
tékre, az valóságos bűnöknek elébe vágván, mikről is egy magasratornyozott haj
zaté asszonyember disputála igen hullámos hanghordozásban. A nemes asszony
nehézveretű bizánci kösöntyűket visele füleinek cimpáin, mik haragosan rászkódának midőn a „népsport” testacélozó lapját vitatok táborát kemény szókkal fedé
meg, visszacibálván őket az ítélet végrehajtás módozatainak rideg világába.
Egy tekintetes grófi ember is gyakorta a szószékre hága felvetvén ama sú
lyos problémát, hogy egynémely hótt ember mely vonásaiból kifolyólag nem ta
gadható hótt mivoltát. Némelyek ekkor sűrűn kontrázának magokban a grófnak,
hogy úgymond „ki meghótt, az ne replikázzon” , s újfent újságaikba merültenek.
Tudott dolog, hogy a bűnös mesterkedések leleplezői az építmény tetején tanyázának békésen megosztván azt a kórságokban elhalálozottak vizsgálóival. In
nen ereszkede alá hónapnak múltán a legfőbb úr tekintélyes kíséretével. Hatal
mas terjedelmével az ajtónyílást maradék nélkül eltorlaszolá, kezében egy vizes
szilkét egyensúlyozván tányérnak segedelmével. Szószékül rögvest egy rozoga sár
ga ládát választa, miben azelőtt bízvást tyúkokat tarthatott; a láda tetejére időmérő
szerszámját, melléje nagy gonddal a szilkét helyezé. Maga magát minden eshető
ségekre felkészülvén, szeszes edényekkel bástyáztatá körül alattvalóival, miben sze
rencsétlen áldozatok teternrészei unatkozának. Eme edények lakóiról azután hátborzongató históriákat meséle- el nem mulasztván arra inteni a leányzókat, hogy
azokba kerülni semmiesetre sem érdem; ezt úgymond úgy lehet leginkább kike
rülni, hogy emberfia terhesen nem csámborog folyóknak partjain hosszában.
A legfőbb és legigazságosabb tudor haját gondosan feje két oldalára igazítva
hordá, s az így keletkezett jó két arasznyi választékát tenyere gyakori simításaival
mind fényesebbre sikálá. Órái közti pihenéséről visszatérvén szelid iróniával jegyzé
meg, hogy „bides vagyon”, s mély kegyelettel adóza a hallgatósereg krónikus
öngyilkosainak, kik ezt oly önfeláldozóan előidézék.
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MÁSODIK RÉSZ
VISELT DO LGA INK
„A beteg emberben a nyavalya a
természettel verekszik. Az orvos
dolga, hogy közbeüssön. Ha a nya
valyát találja el, akkor meggyógyul,
ha a természetet találja el, akkor
meghal a beteg.”
(Régi orvosi szállóige)

I. ÉVFOLYAM
- Vecsernyére szól a harang - énekelték a város jóhírű alkoholistái, mikor
a fizika előadásokra indultunk a hét közepén. A Szöllősy-féle prédikáció kárpó
tolt bennünket mindenért (egy ideig!). Az előadásoknak nagy hatásuk volt, igen
nagy. Ha akkor ismerjük a mikrobiológia neves művelőit, felkérjük vizsgálják meg,
ugyan mi az, ami az álomkór betegségét terjeszti közöttünk.
Ilyen körülmények között a fizika nem igen akart a fejünkbe menni. Sőt
egyesek odáig mentek (bár még a filozófiával meg sem ismerkedtünk), hogy ma
gukévá tették azt a szubjektív idealista tételt: mindenben kételkedjünk. Ezt tette
az MZ-motorok, a szövőgépek és a szövőlányok nagy ismerője Jakócs Karcsi is.
Elkezdte tanulni a fizikát. Az elektronok kerültek sorra. Hű társa, Járdánházy
magyarázott neki, és ő az anyag meg nem értését Tamással ekként közölte:
- Ezt az egészet nem hiszem, és azt sem, hogy elektornok vannak, míg
a saját két szememmel nem láttam őket!
Tamás nem adta fel a harcot. Meg kell győzni, hangoztatta (ahogy az évfolya
mot szokta ekkor még titkári minőségben). Azóta is győzi! Ha Jakócsot látja, rög
vest rajzol minden kezeügyében levő papírdarabra, benne az elektron negatív je
leivel.
A docens úrnak, viszont nagy sikere volt a kísérleteivel. Ezek általában tö
kéletesen nem sikerültek! Szóval a ,,nofene ez tavaly még ment” elve érvénye
sült a bemutatásokon. Ezeket a kísérleteket aztán igyekeztünk utánozni a gyakor
latokon. Bizony a fizikai intézet műszerparkja gyakorta generálozásra és felújí
tásra szorult. Különösen leányzóink technikai érzéke váltott ki elemi erejű hatást.
Sercli például az 1 mA-es áramerősségű mérőre nyugodt szívvel rányomta a tíz
szeresét. Szegény műszer, s szegény Süli tanársegéd! A műszer mutatója önálló éle
tet kezdett és pár fordulattal rugóját tengelyére fonta, majd enyhe füstfelhő kísé
retében kilehelte lelkét. Süli tanársegéd is fonta, igaz nem a tengelyét, csupán ha
ját az ujjai köré, és nem is füstölt, csak erős apnoe utáni magas hangok jelezték
felindulását.
Gyakorta voltak dedósjellegű röpdolgozatok, bár az eredmény nem volt szá
munkra kecsegtető. Hogy is lehetett volna, mikor Schrődinger is emígy jellemezte
a fizikai tudományt: az elemi részecskékről biztosan tudjuk, hogy nem elemiek és
nem részecskék. - Talán nem pontos az idézet, de Schrődingert imádtuk ezért a
lelki vigaszért. Ha ő ennyit tudott, hogyan tudjunk mi többet?!
Pályi Ákos is ennek szellemében cselekedett. Hallott ugyan valamit az elekt
ronokról, de arról, hogy szabad elektronok vannak keveset.
Megkérdezték tőle mik is azok a szabad elektronok?
-H m . volt az első válasz, majd kifejtette: ezek vannak mindenütt, itt
is, ott i s . ..
Talán a gyakorlatvezető is vicces kedvében lehetett, mikor azt mondta:
- Menjen ki, és kergessen már be kollega néhány szabad elektront a fo
lyosóról.
Vásárhelyi Béla viszont a mértékegységek bonyolult világában tévedt terelő
utakra. Súlyos dolgot vétett, mert ugye itt ezekkel kell manipulálni, és ő súlyosan
elmanipulált valamit. A gyakorlatvezető hirtelen ezzel honorálta nyekergését:
- Fiam, te vagy a hülyeség egysége!
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Az idő és a megtanulandó anyag vektorai azonban felénk mutattak, illetve a
vizsgaidőszak felé. Utolsó héten elbúcsúztunk szeretett, vagy éppen nem szeretett
gyakorlatvezetőinktől. Süli tanársegédet is meglepték pár szál virággal. Szokás sze
rint háromlábú székecskéjén trónolt, de úgy látszik a szék is megunta hintázását,
mellyel szavait festette alá, mert az egyik iába kipenderült helyéből. A tanársegéd
úr titokzatos belső vérzésekkel úszta meg a hanyattesést.
Szőllősy docens úr is vidáman vezetett be az elkövetkezendő borzalmak koor
dináta rendszerébe:
- Kérem én nem vagyok olyan, amilyennek híresztelnek, Szőllősy alap
jában véve arany ember.
Elhittük, és közben arra gondoltunk, bár ő is olyan lenne, mint Jókai Tímárja,
aki otthagyta mindenét, és lement a Duna egyik szigetére. Ám mikor az elektonok létezésében kételkedő Jakócs is átment a III. vizsgán, felsóhajtottunk. Meg
van az első szigorlatunk!
A körülmények úgy alakultak, hogy kénytelenek voltunk a kémia heves tudo
mányát is művelni. A gyakorlati dolgok még váltottak volna ki érdeklődést kö
rünkben (pl. szeszfőzés), de elméleti vonatkozásai nem nagyon ragadtak meg túl
terhelt kobakjainkban. Tulajdonképpen a lényeg az volt, hogy mikor a professzor
úr elmerült a képletek ködös mélységeiben, kitört a pánik. Többen megjegyez
ték, hogy ők törvény tisztelő emberek, és mivel a felhalmozást a Btk. bünteti
(Krámli professzor pedig igen sok képletet halmozott fel a táblán) bojkottálták az
előadásokat. A létszám ijesztően fogyott. Az előadásokról reszkető inakkal tá
voztunk, mert a másolás testünk lelkünk megviselte.
A kötések tárgyalása idején már vagy 30-ra apadtunk, és ezzel megalakult
a „kiváncsiak klubja” . Nem csak az elmélet viselte meg rémült seregünket. Cso
portjaink minden héten kíváncsian jelentek meg az intézet boszorkány konyhájá
ban. Erre azonban szigorúan előkészítettek bennünket, nehogy a tájékozatlan hall
gatóság életveszélyes helyzeteket produkáljon. Ki tudja, hogy a sorainkban elhe
lyezkedő látens zsenik mire képesek, és esetleg olyan vegyi anyagok előállítása tör
ténne meg, melynek hatásosságáról csak a jó Isten színe előtt számolhatnánk be.
Hála a szigorú rendszabályoknak erre nem került sor. Így csupán az egymásra ön
tözött löttyök által produkált színekben éltük ki önálló kísérletező hajlamainkat.
A lvukas zakók, szoknyák, köpenyek azonban jelezték, hogy tömény dolgokkal
foglalkozunk.
Az esetleges égési sérülések megakadályozása az ajtó feletti zuhanynak volt
a feladata. Ez a szerkezet aztán erősen lekötötte figyelmünket. Különösen Szabó
Jánosét, aki szünetben ezzel szórakozott. A zuhannyal arra késztette a bejövöket,
hogy egy kritikus területet, a küszöb és a zuhany között átugorjanak. A baj csupán
az volt, hogy erről Marék tanársegédnőt nem tájékoztatták. Tános a találékony
emberek győztes mosolyával várta a következőt. A tanársegédnő nyitotta az aj
tót, János a csapot, melyet egy erőteljes sikoly és nem éppen hízelgő szó-zuhatag
követett. A letolás után ráfagyott emberkénk arcára a mosoly; míg János „letolt
lelkét” szárítgatta, Marekné a frizuráját.
Délutánonként a Biológiai Intézet felé indultunk, szintén gyakorlatokra, me
lyek igen hangulatosak voltak. Először persze elég nehéz volt megtalálni az inté
zetet azoknak, akik nem voltak bennszülöttek. Így járt Gasztonyi Gyöngyi is, aki
sajnos még a városi közlekedés szabályait se nagyon ismerte, mert már az első
napokban a közlekedési rend őrével került összeütközésbe. A Kossuth L. sgt-t
megtalálta, de mindig jött valami jármű és nem tudott átmenni. No végre, tiszta
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az út és megindult. Egyszerre éles sípszó hangzott. Gyöngyi nyugodtan ballag to
vább, még egy sípszó és egy reccsenő bariton:
- Hé kislány, áj jón csak meg!
Gyöngyi megfordult, és legnagyobb megdöbbenésére egy rendőr integet. Az már
biztos volt, hogy nem a forgalmat irányítja, hanem őt hívja karja balett mozdula
taival. Majd a következő párbeszéd folyt le:
- Maga nem lát? Mit gondol minek állok én itt?
- Bocsánat, nem láttam.
- Minek nem figyel? Most az ellenjárat megy, és ha keresztül gázol
magán valami? Hogy híjják?
- Gasztonyi Gyöngyi - mutatkozik be illedelmesen.
- No, hol lakik és mit dolgozik?
- Orvostanhallgató vagyok.
- Ühüm, iskolás. Tanárja kicsoda?
Gyöngyi hallgat. - Te jó Isten, nem tudom, még egynek sem ismerem a ne
vét. Mit mondjak? igaz a rektor urat ismerem névről, rajta volt a felvételi értesí
tésen, meg a dékán úr is . . .
- Tanárja, mondja már, mit áll itt?
Harmadszori kérdésre aztán félve kinyögi Gyöngyi:
- Tóth Károly professzor úr.
- Hát akkor mondja meg a tanító úrnak, hogy mit csinált. Most pedig
fizet 20,- Ft-ot.
Gyöngyi sírva érkezett a gyakorlatra és bár a „tanító úrnak” nem szólt, a
„sírós kislány” név még hónapokig kísértette.
Hát voltak akiknek így kezdődött a gyakorlatok látogatása. Rosszkedvűnket
aztán Antalffy tanársegéd úr igyekezett jobbá varázsolni, sikerrel. Az első órán
a műszereket mutatta be, kezelésüket, jellemzőiket. A mikrotomhoz ért, és emígy
csökkentette a gyártmány hírét:
- Kedves kollégák ez a mikrotom. Exportáljuk nyugatra is. Igen nagy
sikere van. Garantálom, ha sokáig szállítjuk, tönkre tesszük a kapita
lizmust.
Rövid barátkozás után a fiúkat, (talán székelyföldről származott) dongónevű
székely-játékra tanította. A játék lényege az volt, hogy kört alkotva a középen
álló játékos fejéről le kellett ütni a kalapot. Akinek nem sikerült, az beállt az
előbbi kalapos helyére. Egy ideig a tanársegéd úr brillírozott. Egyik jól irányzott
ütését azonban valahogy elkerülte a kalapos fél. A tanársegéd úr került középre.
Fején a kalap arcán a várakozás izgalma . .. Aztán a várakozás izgalma elmúlt
az arcáról és helyette egy tenyér kontúrjai jelentek meg. Valahogy olyan hirtelen
jött a kalapra célzó kéz, hogy elfelejtette lehúzni fejét. Akkor volt először és utol
jára székely-játék az 1-es csoport tagjainak.
A második félévben szövettannal is foglalkoztunk a „túlnan vélem átellenben éppen” levő intézetben, az anatómián. Egyik gyakorlaton Joó Andrist fag
gatja a gyakorlatvezető:
- Mondja kolléga milyen zsírfestők vannak?
András gondolkodik, majd mondja hogy van Sudan I., Sudan II., ám ezen
kívül mást nem tud szürke állománya raktáraiból előkeríteni.
- No mondjon azért még valamit.
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András továbbra is hallgat.
- Hát - kezdi a rávezetést a gyakorlatvezető - szokott-e a természetben
járni?
- Nem, oda nem szoktam.
- Hát kislánnyal parkban volt-e már?
- Igen azt igen - örvendezett András.
- No és milyen festéket látott?
-R ú zst! - vágta ki büszkén András.
A tanulságot mindenesetre levonhatjuk. Természetben járunk ugyan, de nem
a falevelek színét adó chlorofill köti le érdeklődésünket.
A félévi beszámolón Eresei Kati a kutacsokkal kínlódott. Husztig tanársegéd
nő kisegítő kérdései csak fokozták zavarát és idegességét. Kocsó tanársegéd igye
kezett segíteni, de Katinak így sem ment.
- Gondoljon csak egy közönséges gyermekjátékra, az pontosan olyan.
Kati gondolkodik, majd rávágja:
- Olyan mint egy pöttyös labda.

Tanulság: a lányoktól nem vár
hatjuk el, hogy sárkányt eregesse
nek gyermekkorukban. Katinak
sem volt 5-12 éves kora között
sárkánya, mert ha lett volna, úgy
könnyebben következtetett volna a
nagykutacs helyes alakjára.
Ám balgaság volna azt hinni,
hogy csak a diszciplínák művelése
merítette ki egész évi tevékenysé
günket. Felelősségteljes feladatunk
volt, hogy őseink nyomdokain ha
ladva felderítsük mit is tud nyúj
tani Szeged számunkra. A felderí
tés műveletének elvégzését az év
folyam kitűnően megoldotta.
Az első jelentős esemény az
„Öreg Jancsó” ismerkedési estje
volt. Először gólya mivoltunk gát
lásainak megfelelően szerényen hú
zódtunk meg a már beavatottak
között. A gátlások levetkőzése fo
kozatosan történt annak függvé
nyében, hogyan növekedett az al
koholszint vérkeringésünkben.
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Altmayer Lacika a gyors fogyasztók közé tartozott. Ijesztő gyorsasággal ha
tott nála az elfogyasztott alkoholmennyiség. Hamarosan a külföldi hallgatók kö
zött is „testvérre” akadt, és rövid, de erőteljes vitában egy egész sejk-séget vett.
Miután ennek erejét érezte a háta mögött, egy magában álló ismeretlen jogtudorral
haverkodott össze. Rövid szócsata után, mikor apáik, anyáik, le és felmenő roko
naik, valamint Isten nevét többször is a szájukra vették, testgyakorlásba is kezdtek.
Lacika megérezte a testi erők között az incongruentiát, és fegyverszünetért könyörgött.
- Édes egyetlen haverom, (csók a homlokára, csuklás, két pofon) - ne
bántsuk egymást. Nem látod, mind a ketten növények vagyunk.
Lacika ezt a bizonyos „növény” nevet már öt éve viseli.
Megtörtént a legkülönfélébb „italméretező” helységek felderítése is. Ezek
általában csoportbulik formájában zajlottak le, leggyakrabban a reggeli órákig el
húzódva. Többségünk feltűnő gyorsan megbarátkozott eme szórakozási formával,
mások lassabban. Zslinka Jancsi esetében az utóbbi történt:
- Most utoljára jöttem cl, többet istenbizony nem jövök - mondta az
első pohár után.
János a negyedik pohárnál:
- Alapjában véve, ez eddig még nem rossz, meggondolom, hogy máskor
eljövök-e.
János a sokadik pohár után:
- Ide figyelj Árpikám - szól a bizonytalan hang Vincze felé - ha jövő
héten nem lesz csoportbuli, szétverem az egész társaságot.

Gergely Jóska (Gregor) egy ilyen hangulatos éjszaka után jött haza a kollé
giumba. Már előre örült, hogy fáradt testét hamarosan ágyba teheti, de mikor a
szobájába ért, könny szökött a szemébe. A fiúk ugyanis megágyaztak számára.
Soha nem remélte, hogy ilyen figyelmes emberekkel kerül egy szobába.
Szokása szerint a levetkőzés után bedobta magát az ágyba, de azonnal ug
rott is. A paplan recsegett-ropogott, nagyon kemény volt. Gregor rövid gondolko
dás után megállapította, hogy paplanhuzatában a széles deszka nem más, mint
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Joly (Jóri) szekrényajtója. Mikor a paplanhuzat görcsrekötözött szalagjait (az utol
sót már sírva) kibontotta, bosszút esküdött. Vette a szekrényajtót és leballagott
vele a pincébe. Felérve be akarta zárni a saját szekrényét. Nem ment. Rövid tépelődés után rájött, hogy a saját ajtaját vitte le. Ekkor már félő volt, hogy holnap
jelentkeznie kell az elmeosztályon. Hősiesen felhozta az ajtóját a pincéből, majd
Joly-ét kivitte a WC-bc a következő felirattal: „Ez a Jóri ajtója, mindenki ürítse
rá glomerulus filtrátumát” . Reggel várta a hatást. Megjött. Joly ajtaja „vizes folt
tal” került vissza szekrénye elejére, és gazdája egy-egy beletekintéskor ama bizo
nyos kis zárt helyiség világába képzelhette magát.
Köztudomású volt az is, hogy Gregor szeretett moziba járni. A többiek köré
ben is igyekezett ennek propagandát kifejteni és egy alkalommal minden szónoki
képességét elővéve, a „Jancsó 23-as” szobáját elcsalta a „Harc a banditák ellen”
c. filmre. Lehet, hogy a cím is közrejátszott ebben, de elmentek. Aztán a film kö
zepén már életveszélyes fenyegetések hangzottak el, de Gregor nyugtatta őket:
- Nyugi, nyugi srácok, lesz ez még rosszabb is. Hazafelé még csak szóban
bántalmazták, elsősorban normális voltát vonták kétségbe eléggé vulgárisán. O tt
hon előkapták, és szó nélkül benyomták Gorzó szekrényébe, bezárták, majd a szek
rényt fejre állították. Persze minden holmi amit István olyan gonddal helyezett el,
a fejére esett. Ezután leoltották a villanyt, Gregor nyögésén és könyörgő káromko
dásán kívül más nem hallatszott. Jó idő múlva Gorzó hazatért szokásos esti kör
útjáról és nyitni kívánta a szekrényt. Az ajtó nyílott és Gorzó nyakába a ruhák
halmaza, utána pedig az ájulás szélén álló vérvörösfejű Gregor esett.
Mások a hazautazásokat is felhasználták, hogy szórakozási igényeiket kielégít
sék, és pótolják a gimnazista évek lemaradását. Kecskemét szülötte Szelei Béci
egy otthoni üres estélyét nívósán akarván eltölteni, az Aranyhomok bárt látogatta
meg. Úgy éjfél felé Béci megérezte, hogy a „nyomás” már annyira növekedett,
hogy ezt már a gyomra sem képes elviselni. Kivonult hát a WC-re és ott már az
ajtótól kezdve „könnyebbülni kezdett”.
Röviddel ezután másik kecskeméti évfolyamtársunk, Bódogh Jóska ment a
toialettre. Ő nem tudott Béci ittlétéről. Belépéskor döbbenten látta, hogy Béci
törlőronggyal a kezében a padozaton „sakkozik” , azaz éppen felmossa a kiskőkockákat. Jóska a visszafojtott röhögéstől még köszönni is elfelejtett és csak ennyit
kérdezett:
- Hát te Bécikém mi a fenét csinálsz itt?
- Nem látod, mosok.
- De miért?
- A WC-s néni észrevette, hogy hánytam, és azt mondta, ha nem mosom
fel, innen ki nem megyek - felelte már-már sírva.
- No hadd nézzem azt a nőszemélyt - szólt Jóska és kitekintve meg
látta a „nagyméretű” , csípőre tett kezű asszonyságot.
Majd szó nélkül betette az ajtót és Béci felé fordulva konstatálta:
- Igazad van Bécikém, én is megcsináltam volna.
Pedig köztudott, hogy Jóska júdózott is valaha.
Czeglédi Laci első év végén reszketve jelent meg az anatómia beszámolón.
- Gyerekek a szövettan egy részét elfelejtettem átvenni. Itt nem lehetett so
kat tenni, de a többiek megígérték, hogy bent segíteni fognak. Laci bement, nem
volt szerencséje, belehúz a számára ismeretlen csonttételekbe. Súgja Bódoghnak:
- Te Jóska semmit sem tudok a szövettanról.
- Nem baj, figyelj rám, én a makroszkopikus résznél elmondom a szö
vettan egy részét is.
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Lemegy a felelet, Kozma adjunktus nő Czeglédihez fordul:
- No kolléga, mit tud még amit. a barátja nem mondott el?
- Olyat semmit adjunktus nő kérem, de azt Istenbizony mind tudtam,
amit ő elmondott.
Bódogh Jóska egy türelmetlen estéjén italozásból koleszba térve a Tisza Áru
ház előtt, gondolkozás nélkül két rendőr bácsit fokozott le, akik azonban ezt na
gyon is a szívükre vették. Mivel a Jancsó bulikon rendszeres volt a katalógus,
Józsi onnan sem hiányozhatott. A kantinban kellőképpen felemeltette véralkohol
szintjét, s ezt követően bűnbakot indult keresni. Több alkalommal is megesett,
hogy szerencsétlen Török akadt az útjába, kit mindahányszor becsületesen le is
ütött.
Egy ízben Szentessy tanársegédet szemelte ki magának és vette űzőbe. A ta
nuló előtti térség vaskos oszlopai jelezték a tanársegéd cik-cakkos útját, aki hoszszasan keringett az oszlopok körül, nyomában Jóskával, ki a szüntelen „felakasz
talak” hörgésekkel nem tágított mögüle. Csak nagy iiggyel-bajjal tudta a rendező
gárda markosabbja e tervében megakadályozni.
Csibi Zoliról mindenki jól tudta, mily rettenetes kór támadta meg centrencephalonját, s hogy az a nyavalyája mennyire zavarja ébrenléte csekély óráiban.
„Papa” nem is hagyta ennyiben a dolgot, s egy délután ágyából kikelve orvoshoz
ment. Az orvos idiopathias eredetűnek ítélte meg a baját, s gyógyszerül coffeines
pirulákat írt fel neki. Papa azóta is meddőén kísérletezik ezzel az orvossággal,
bár szemtanúk szerint egy pillanatra sem csügged. A tanulóba lemenve gondosan
asztalára készítette a coffeines vizet tartalmazó boros üveget, melyből felébredés
kor jót húzott, s édesdeden aludt tovább. Egyik asztalszomszédját azonban erősen
furdalta a kíváncsiság, s beleszagolt Zoli üvegjébe. Ettől aztán olyan frekvenciájú
tachycardiát kapott, hogy Bencze docens úr minden áron betegbemutatásai közé
akarta szorítani.
Papa egy kiábrándító coffeines-kúra után folyó vízre vágyott, s szobát bérelt
a Szőke Tiszában. Rövid másfél órás töprengés után azonban úgy döntött, mégsem
bízza álmait egy hajóra, s fürge tántorgással hazaindult. A kajütkulcs növekvő feledékcnységének bizonyítékául a kezében maradt, mit hamarosan egyik neves szín
művészünk és szíve választottja orra előtt lobogtatott meg. A színművész úr azon
ban hölgyét habozás nélkül a bal fenékre utasította, Papába karolt bele, s félre
érthetetlen mozdulatokkal a hajó felé vonszolta. Zoli csupán a kabin ajtajában
döbbent rá szörnyű helyzetére, és hogy kivágja magát, szabadkozó mozdulatokkal
adta a művész úr tudtára, hogy nincs teljesen ínyére a dolog. Eme kínos félreértés
még hetekig üldözte szobatársai jóvoltából, akik egy képeslapot adtak fel címére
a „Gyakran gondolok Rád. Forró üdvözlettel: Ödön” , sokat sejtető szöveggel.
Járdánházy Tamás indulataival nagyon mostohán bántak szobatársai. Aszkétizmusa vetekedhetett a Karthausi barátokéval. Szigorú tilalom alá helyezett min
denfajta testet-lelket könnyítő szóvirágot, amivel Tibor, de különösen Joly osztat
lan nemtetszését váltotta ki. Tamás azzal büntette a felelőtlen merénylőt, hogy
öt percre kiküldte a szobából a folyosóra gondolkodni azon, amit tett. Egy ízben
annyira elmerült kibernetikai számításaiban, hogy Joly és Tibor megfeledkezvén
jelenlétéről, káromkodási vetélkedőre hívták ki egymást. A tengerész, földmun
kás, és bányász „jókívánságok” tolmácsolásának idejét stopperrel ellenőrizték.
Épp Tibor vette át a karmesteri pálcát, amikor Tamás robbant. Almazselé
színben játszó arccal felugrott helyéről, Tibort a szobán túlra száműzte. Annak
egy cseppet sem akaródzott menni, sőt mi több művét emelkedett hangon befe63

jczni próbálta. A legjobb időben ugrott félre, egy zúgva közeledő sörösüveg elől,
mely célját tévesztve Gregor szekrényének alsó polcán landolt. Tamás az érzelmi
életében is roppant mértéktartó volt. Szíve választottjával nagyon sokáig óvako
dott mutatkozni. Ez idő tájt az Apáthv Kollégiumban talpig lovaghoz illően igen
sokáig a kulcslyukon, majd az ajtó alatt társalgóit párjával. A rossznyelvek azt be
szélik, hogy kollégiumi étkezőhelyiségekben adnak egymásnak találkát, ahol ide
ológiai tárgyak kötelező olvasmányait vitatják meg nagy gonddal egymás között.

II. ÉVFOLYAM
Miután többé kevésbé túlestünk az I. év vizsgáin, a sok száraz elméleti tárgy
után sóvár kíváncsisággal tekintettünk az 1 hónapos nyári gyakorlat elé. S hogy
valójában mit csináltunk? Oh, az olyan regen volt, ki emlékszik már rá?! Bizony
hamar elfelejtettünk mindent. Még a fiatal ápolónőket is, pedig milyen nagy sze
relem volt, micsoda szavak, milyen csodálatos izzó fogadkozások - nem minden
eredmény nélkül. Egyik kórházunk sebészeti osztályán teljes felfordulás keletke
zett, még munkájukról is megfeledkeztek a fiatal ápolónők NÁCI-ért folyó vetél
kedésükben. Shaky már ekkor is a csecsemőkhöz vonzódott. Talán Joly volt az
egyedüli, ki más körökben ízlelgette a szerelem édes - később számára keserű
gyümölcsét. A takaros kis presszósnőnek ugyanis volt egy hibája - a 100 kg-on
felüli férje. így egy idő múlva ROZOGA barátunkat kettős veszély fenyegette:
egyrészt a férjuram életveszélyes fenyegetései, másrészt amúgy sem atléta testal
katának gyors leromlása. A boldogabb vadászmezőkre költözéstől talán csak az
mentette meg, hogy véget ért a nyár, és Joly villámgyorsan visszaköltözött Sze
gedre.
Néhány megszállottnak nem volt elég a kórházi gyakorlat. Fizikai erejük tel
jes latbavetésével építőtáborokba tömörülve akarták felvirágoztatni a magyar
gazdasági életet. Néhányunk nemzetközi építőtáborba került. A sok hangoskodás,
hangzavar közepette a medicusok itt is szerényen viselkedtek. Az első gyülekező
nél a táborparancsnok üdvözölte a résztvevőket:
- Erőt, egészséget Elvtársak!
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A diákok több különböző nyelven zúgták vissza:
- Erőt, egészséget Táborvezető Elvtárs!
A magyarok között a maroknyi medicus csoport nem hangoskodott, csak egy
megbízottja viszonozta az üdvözlést, szerényen, halkan, a hangorkán utáni csönd
ben:
- Szervusz.
Hogy a nyár egycsapásra véget ért azt talán már nem is nagyon bántuk.
Kicsit vágyakoztunk már a régi cimborák közé, sóvárogva gondoltunk összejöve
teleinkre. És itt is vártak már bennünket, főleg a vendéglátóipari dolgozók. A Tisza-parti város óriási nyári idegenforgalma ellenére is felére esett vissza az italfo
gyasztás. Némelyik helyen azért nem estek kétségbe, a Búzában, a Zokogó Egérber, a Kapcában, a Nylonban, a Háromlépcsősben és Taknyos Varjúban tudták,
hogy lesz itt tavasz, lesz itt még nyár.
Lett is. Igaz elég furcsa módon, ősszel kezdődött a virágzás, már ami a for
galmat illeti. De erről majd később . . .
A lányok régi megszokott helyüket a Hugonnai kollégiumot foglalták el. Ez
akkor még - hála a környék hiányos közvilágításának - elég jó hely volt, csak
kicsit távol esett a régi Jancsó kolesz-tól. Bár a fiúknak általában ez nem jelentett
különösebb problémát. A legtöbben lustábbak voltak annál, semhogy ekkora utat
megtegyenek. Egyébként sokan állították, hogy akkor se mennének ha közelebb
lenne. Azóta bizony néhánynak közülünk megváltozott a véleménye.
A Jancsó koleszban többnyire a régi társaság került össze, így mi sem akadá
lyozott meg bennünket abban, hogy ott folytassuk, ahol az előző évben abba
hagytuk. Épp hogy csak leraktuk a csomagokat, már is kevertünk, osztottunk.
Mindenkinek sok pénze volt, hisz a könyveket nem vettük még meg, így bátran
játszottunk. Gorzó nem tudta megállni, hogy meg ne kontrázza Joly piros negyven
száz ultimóját. Mire Joly:
- Rckontra.
- Szubkontra.
- Morkontra.
Gorzó gyors számolás után a kibicek felhördülése közepette kivágta a sze
rinte végső tromfot:
- Fedák Sári.
Joly ekkor egy pillanatra megingott, majd rövid tűnődés után megszólalt a
halotti csendben.
- Honti Hanna.
Itt már több szó nem lehetett. Napóleonra nézhettek így katonái fénykorában.
A kártya mellett azért jutott időnk egyéb szórakozásra is, szigorúan szem
előtt tartva azt a régi közmondást, hogy legszebb öröm a káröröm. Bódogh Józsi
nagy élettapasztalatával gyakorta vezetőként lépett fel ezen mulatságok űzésében.
Egyik este néhány tucat kisfröccs után különösen formában volt. Első áldozata
Papa lett, aki már ekkor is hosszútávú alvásairól, de még inkább adósságairól
volt híres. így örömmel fogadta, hogy Józsi e szavakkal keltette fel délutáni szunyókálásából.
- Akarsz-e könnyen egy százast keresni. Menj le érte pizsamában az
utcára.
5 O rv o s É v k ö n y v
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Papa megvakarta a fejét és egy kis töpren
gés után úgy döntött, hogy egy százasért igazán
megteheti, még akkor is, ha csúcsforgalom van
ezekben az órákban.
Belebújt szomszédja papucsába és körülmé
nyesen, megfontoltan elindult lefelé a lépcsőn.
A kollégium lakói az ablakokban lógva ellen
őrizték kőrútján. A kapuban egy pillanatra
megtorpant, de a ropogó papírpénz reményé
ben tovább indult a villamosra várakozó tö
meg nem kis megrökönyödésére. Hiányosan
felgombozott öltözékét a hölgyek közül néme
lyek (főleg a fiatalabbak) kíváncsian nézték,
tisztes családapák sietve eltakarták serdülőko
rú gyermekeik szemét. A kollégium ablakaiból
élénk biztatás, bátorítás követte. Egy ékesebb
hölgy azon morfondírozott, hogy a mentőket,
vagy a rendőrséget hívja-e? Mire eldönthette
volna, Papa megkapta fentről az engedélyt a visszatérésre és diadalittasan, ha
nyag eleganciával felsétált az emeletre. Szeme csak akkor kezdett elhomályosodni,
amikor a díjat követelve a következő választ kapta:
- Hát nem találtad meg lent? Nem egy százasért mentél le?
Alighogy elcsitultak az ügy hullámai, megérkezett kedvenc udvari muzsiku
sunk Karesz. Szokás szerint elővette hegedűjét és játszani kezdett. Kicsit elcsodál
kozott ugyan, hogy máskor ilyen alkalmakkor nem éppen finom szavakkal illették
és most egyre többen csendben figyelik játékát. Egyik gyantázása közben Bódogh
megdicsérte, hogy milyen szépen játszik kotta nélkül is. Karesznak az eddig szo
kásos durvaságok után jól esett az elismerés. Bizonyítani akarta, hogy rászolgál
a dicséretre.
így mikor Józsi fogadást ajánlott, habozás nélkül elfogadta:
- Fogadjunk egy százasban, hogy nem tudod két óra hosszáig egyfolytá
ban húzni.
- Állom a tétet.
Ügy mondják, a kellemetlen dolgokat könnyebben felejtik el az emberek,
ám erre még egy ideig emlékezik Karesz. Csak állt, álla alatt a hegedűvel a me
legben csörgött róla az izzadtság és a hallgatóság közül senki nem volt hajlandó
még hosszas könyörgésére sem megvakarni erősen viszkető jobb lapockáját. Mire
a két óra letelt, már az óvodáskori repertoárját is kimerítette, de becsülettel vé
gigjátszotta a kijelölt időt. Hogy a pénzt megkapta-e? Ja, azt nem. Hiszen nem
mindig húzta, tolta is a vonót!
Ekkor bizony éjfél körül járt már az idő. Viszont addig nem lehetett lefe
küdni, míg Török - ki egy évet töltött évfolyamunkon és bemutatkozás helyett
rögvest 600,- Ft-ot kért kölcsön Tarkótól - szokásos esti útjáról meg nem érke
zik. Egy óra 50 perckor menetrendszerű pontossággal meg is érkezett szokása sze
rint négykézlábon. Az már az ő egyéni specialitása volt, hogy még így is dülöngélt.
A kollégium idillikus életét csak az zavarta meg, hogy időnként iskolába is
kellett menni. Hát bizony súlyos megterhelés volt számunkra, hogy hetente egyszer-kétszer elballagtunk egyik-másik órára, vagy gyakorlatra.
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Élettanon ültünk a legtöbbet, hála a gyakori leltározásnak. Madarász ad
junktus urat nagyot szerettük, főleg azért, mert ö nem tartott 3 órát egyben,
szünet nélkül. Egyik szünetben lányaink hálájuk és egyéb irányú rajongásuk jelé
ül egy csokor százszorszépet tettek asztalára. Madarász adjunktus úr:
- H át ezt meg miért kapom?
Gyula felelt szemérmes leányzóink helyett. Nem akarta nevén nevezni a
csokrot, így csak ennyit mondott:
- Virágot a virágnak.
Adjunktus úr egy új, saját felfedezésével is megismertetett bennünket:
- A filogenesis hajnalán még nem voltak traktorok.
Megtanultuk tőle a nagyvilági élet néhány alapvető szabályát is. A pulsus pa
ramétereit eképpen kommentálta:
- Jó ha tudja az ember, társaságban fel lehet vágni vele.
Azóta sem neveztek még bennünket nagyképűnek.
Such tanársegéd úr előadásai inkább a gyakorlattal függtek össze. Megtanul
tuk tőle, hogyan kell spinális-békán bolhát járatni. Rajztehetségét is csillogtatta
előttünk:
- Legyen ez egy stilizált kutya; az most mellékes, hogy inkább lónak
néz ki.
Az élettani gyakorlatokat jobban kedveltük az előadásoknál. Székesfőváro
sunk jeles fia és reménye Kovács Laci nem tudni milyen megvesztegetéssel bírta
rá az egyik békát a furcsa reakcióra, de tény, hogy Such tanársegéd úr vizelete
erősen pozitív terhességi reakciót mutatott. A tanársegéd úr el is tűnődött a dol
gon, állítólag több napig nem mert felesége szemébe nézni, de aztán mit tehetett
volna egyebet, napirendre tért a rejtélyes dolog felett.
Évfolyamunk Don Jüanja, Náci ekkor még aktívan foglalkozott a sporttal.
Egyik délutáni edzésének időpontja szüksé
gessé tette, hogy élettan gyakorlatra egy másik
csoporttal járjon. Meg is jelent a hármas cso
port gyakorlatán, vendégművészként. Dani
Vili egy hirtelen támadt ötlettel egyenként vé
gigjárta a csoport mini-lányait, és mindegyik
nek a következő hírt adta le:
- Tudod-e miért jár velünk a NÁCI gyakor
latra?, mert csípi a fejedet.
Eresei meg is jegyezte, hogy ő már ezt ré
gen tudja. A lányok egy darabig magukba foj
tották örömüket, de mikor egyenként hazaszál
lingóztak a kollégiumba, már az ajtóból újsá
golták szobatársaiknak a nagy hírt. Örömük
csak akkor csappant meg, mikor kiderült, hogy
mindannyian ugyanazért vetélkedtek. Azóta
állítólag már kibékültek, Nácinak pedig még
máig sem akadt babája.
5*
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Egyszóval jól elszórakoztunk a gyakorlatokon. A szórakozás eredménye azon
ban nem mindig olyan volt, mint szerettük volna. így történt, hogy demonstráción
egy muzikális hajlamú társunk, Wágner próbával akarta kimutatni a székletből a
vért. Szintén a szórakozások eredménye volt, hogy Sziszi a feltett kérdésekre hoszszas tűnődés után csak azt válaszolta:
- Mintha olvastam volna erről már valahol.
Mire a vizsgáztató:
- Biztosan az Élettan-könyvben.
Sziszi kissé csodálkozva, de ugyanakkor határozottan válaszolt:
- Nem, az kizárt dolog! Nem is tudtam, hogy van Élettan-könyv.
Ahogy egyre haladtunk a tanév közepe felé, sajnos egyre hűvösebb, nyirko
sabb lett az őszi idő. Ez mindannyiunkat szorongással töltött cl. Vége szakadt a
késő éjszakába nyúló Boszorkány-szigeti páros kirándulásoknak, felfázással fenye
getett a Tisza-parti hideg föveny. A kiválasztottak, kik saját kéglivel rendelkeztek
szintén rettegtek a kölcsönkérők hadától. Bezerényi is csak hosszas unszolásra adta
kölcsön kétórányi időre Bódinak 3 nr-ren elterülő kéjlakának kulcsát. Bódi má
sodmagával el is vonult a kégli diszkrét homályába. Bezerényi megnézett egy fil
met, majd a zuhogó esőben hazafelé indult. Ne szaporítsuk a szót, még teljes két
óra hosszat járkált - harckocsizó őrmesterek kedvenc mondásait mormolva - az
esőben, míg megjelent Bódi szíve hölgyével az oldalán. A kéjlak tulajdonosa ek
kor már bőrig ázva teljes beletörődéssel csak ennyit kérdezett:
- De legalább sikerült. . . ?
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- Nem teljesen.
A tisztasággal eléggé hadilábon álltunk. Főleg Lóri, aki azóta már - hála az
égnek! - más évfolyamokat boldogító bácsalmási superman. ö a vízről, szappanról
nyilván csak iszonyú dolgokat hallott, mert szinte betegesen tartózkodott minden
ilyen szertől. Takarékos volt nagyon.
Egyszer felöltözött alul-felül és éjjel-nappal ugyanabban a szerelésben élte
világát, mígnem az ing és a gatya rongyokban szakadt le róla. Szobatársai nem
is bírták sokáig felsőbbrendűségének ilyetén megnyilvánulásait elviselni, és nyomós
érvekkel rávették, hogy a patikusokat boldogítsa ezután jelenlétével. Elszánt jel
leme ott sem változott meg - erre a ráragadt Oroszlán elnevezés is utal. Kása
adjunktus úr érdeme, hogy felismerte a benne rejlő tehetséget az orvostudomány
egyes területei iránt. Egyik anatómiai gyakorlaton ugyanis Lóri levetette a cipő
jét. öntudatunk utolsó szikrájával elismeréssel nyugtáztuk az adjunktus úr meg
állapítását:
- Barátom, maga született anaesthesiológus.
Az első félévben ismét eljárogattunk az anatómiai intézetbe, folytattuk az
előző évről örökölt bonctant, szövettant és felvettük új témaként a fejlődéstant.
Mivel ekkor a szülészeti stúdiumot még hírből sem oktatták, a fejlődés legkezde
tibb bevezető mozzanatairól itt részletesen szerettünk volna hallani. Sajnos ezzel
adósak maradtak, csak Nagy Pista bácsi időnkénti megjegyzéseiből tudtunk meg
egyet s mást, de ezek is csak a puszta lényegre szorítkoztak általában. Ezt a ke
veset azonban mindannyian nagyon megjegyeztük, hogy jó elméleti felkészültség
gel vághassunk neki a nagy életnek. Dani Vilinek is csak ez járt az eszében, mi
kor Kozma adjunktus nő egy papírmaséból készült fület magyarázott és megkér
dezte: „Mi ez a szakadozott poros hártya?” Vili kapásból rávágta:
- Hymen.
Ellentéte Kajdos Péter volt, aki később Pesten kereste a boldogulást, ö az
elméleti tudásra fektette a fő hangsúlyt, szigorúan rákényszerítve magát az állandó
tanulásra. A jó erőnlét biztosítására nem a menzán evett a többi pórnéppel együtt,
hanem a Gödör-étlapjáról válogatott. Önkritikáját dicséri, hogy egy gyengébben
sikerült anatómia demonstráció után meg is büntette magát: Ebéd után a szokásos
két málnaszörp helyett csak egyet ivott. Gyakorlati felkészültsége szinte nulla volt.
Egy múzeumi gyakorlaton csodálkozó arccal, közelről, mintegy orrával vette szem
ügyre a készítmények között a nemi szerveket:
- Hát ezek meg mik?
Senki sem világosította fel, el tudjuk képzelni, hogy azóta sem tudja.
Az idő gyorsan szaladt, közeledtek az ünnepek, mikulás, karácsony, szil
veszter. Mindannyiunknak főtt a feje az ajándékozás miatt. Egyedül Pipike volt
teljesen nyugodt, ő egész évben takarékoskodott, így gond nélkül nézett a jövőbe.
Már el is döntötte, hogy mit ad jövendő párjának:
- Igaz ugyan, hogy születésnapjára is a golyóstollbetétjét töltöttem meg,
de most már megint azt kapja, mert már kifogyott.
Hogyan gyűjtögette a pénzt? Például úgy, hogy Szaginak 10,- Ft-ért árult
egy napi ebédjegyet. Aztán elvállalta, hogy eladja Patzer néhány ajándékba ka
pott, nem megfelelő méretű bugyiját. El is adta darabját 40,- Ft-ért és becsülete
sen leszámolt Penninek 30,- Ft-ot darabonként. A jó falatokat nem vetette meg.
Nézzük, hogy zajlott le egy találkozásuk Misikével. Misiké jön az utcán, megáll az
ablak alatt. Pipike kidugja a fejét az ablakon:
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- Misikém ledobok egy tízest, hozzál érte egy csomag vajat, fél kenye
ret, 20 dkg csemegeszalámit, fél kg zöldpaprikát, két citromot, egy
csomag kínai teát, egy Tibi-csokit és egy üveg sört.
Misiké, beletörődve a mcgváltoztathatatlanba, elballagott a sarki közértbe.
Pipike pedig szobatársai rosszalló megjegyzésére azt felelte:
- Majd kipótolja a hiányzó pénzt, ő is szokott enni, egy-egy falatot.
Közben elérkezett a december. A szokásos Jancsó-buliról nem sokat tudunk
mondani. Nemcsak az azóta eltelt idő, hanem az elfogyasztott sok alkohol homályosította el emlékezetünket. Pontos felmérés szerint a résztvevők 99%-a még
másnap is amnesiás volt a történtekre. Taszári Ilike emlékezik, bár azóta is sze
retné elfeledni a történteket. Tiborral együtt unta már a nagy tömeget, így elvo
nultak egy öreg, szúette folyosói szekrény oltalmat ígérő homályába. A bekövet
kező tragédiának Tibor volt az elindítója. Egy ügyetlen mozdulatára Ilike élénk
menekülési reakcióval válaszolt és ekkor történt, hogy a rozoga szekrényből egy
szálka ment a . . . Nem kis fáradságba került mire közös erővel sikerült a nyava
lyás szálkát eltávolítani. Ilike állítólag megfogadta, hogy többé nem menekül.
Nem tudjuk, betartja-e azóta az ígéretét?!
A közelgő vizsgaidőszak magatartásunkra nagyon rányomta a bélyegét. Vetró
Ági már egy hónappal az anatómia szigorlat előtt nagyon meg volt ijedve, azt
sem tudta, hogy fiú-e vagy lány. Így történhetett, hogy intézetekben és nyilvános
helyeken rendszeresen a „férfiak” számára feliratú kis helyiségbe tévedt be. Időn
ként enyhe sikollyal ajkán, félájultan rohant ki onnan. A fiú, vagy lány probléma
- hála Gorzó áldásos közreműködésének - tisztázódott.
Egyedül a sok vihart megért Jancsó Kollégium nem kevésbé viharedzett la
kóinak drótkötél idegeit nem tudta kikezdeni a közelgő vizsgaidőszak szele. Min
den a régi mederben folydogált tovább. Talán csak Pimli veséinek produktuma
nem, mivel gazdája lusta volt a folvosó végéig elballagni. Egyéb alkalmatosság hí
ján Miska frissen mosott tejesüvegét tisztelte meg a két belső szerv bőséges oroduktumával. majd jóízűen aludt tovább. Tarkó hazaérkezve örömmel konstatálta,
hogy szobatársai milyen kedvesek, teával váriák a hidegről érkezőt. Mikor, rájött,
hogy tea és tea között különbség van. kár volt felelősségre vonnia Pimlit. Sokszor
leszúrták már az „öreget” de mindez együtt mi volt ahhoz képest, amit most
Pimlitől kaoott. Azóta is kisebbrendűségi érzése van, és azon töoreng, hogy ki is
valóiában ő, mert még mindig nem talált választ a következő elgondolkoztató
kérdésre:
- Mit gondolsz, ki vagy Te, hogy csak azért, mert ez a Te üveged, én
majd elvánszorgok innen 5 méterre? S ráadásul fel is vagyok fázva!
Miska látszólag belenyugodott a történtekbe, ám belül bosszút forralt. A nagy
alkalom akkor érkezett el. mikor Török egyik reggel kissé ittasan érkezett haza
és azonnal mély alkoholos comába esett. „Öreg” óvatos mozdulatokkal belehúzta
a paplanhuzatba a mindezekről tudomást sem vevő Pimlit és a madzagokat jó erő
sen összekötözve eltávozott az iskolába. Ugyancsak esteledett, mikor az egyik arra
kószáló külföldi hallgató furcsa nyöszörgésre lett figyelmes. Démonűző törzsi sza
vakat mormolva megszabadította Pimlit kényelmetlen helyzetéből. Egy más alka
lommal Náci az éj leple alatt levagdosta Szagi télikabátjának és nadrágja sliccé
nek gombjait és nem sajnálva a fáradságot, vissza is varrta őket, csak éppen meg
cserélve. Produkciójának sikerén annyira felbuzdult, hogy elhatározta egy régebbi
adósságát törleszti Macival szemben is. Maci jóvoltából gyakorta talált ágyában
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egy félig-meddig elmosogatott ételhordót. A kedvességet aképpen viszonozta, hogy
alaposan bekente Maci ágyát lekvárral. Náci 8 napon belül felgyógyult sérülései
ből, és új erőre kapva, halált megvető bátorsággal új csínyt eszelt ki. Nem saj
nálva pénzt és fáradtságot egyik reggel jó nagy adag tojás samponnal töltötte
tele a még alvó Maci markát.
Medve felébredve nagyon zavarba jött a többiek előtt. Kínos igyekezettel
dugdosta kezét a háta mögé és a szokásosnál jóval gyorsabban vonult cl a mos
dóba. Nácinak ezúttal nem kellett félnie, Maci azóta sem tett említést az ügyről.
Az anatómia szigorlat mindenkit lázba hozott, amin nem nagyon lehet cso
dálkozni. Domonkos Klára is izgatottan keresgélte a helyes választ könyvében,
mikor valaki vizsga előtt megkérdezte tőle:
- Hol van a porta heroum?
Czeglédivel sok baja akadt Berci bácsinak. Tételhúzáskor be kellett monda
nia a nevét. Mikor a felelésben rákerült a sor:
- Szóval Te Ceglédi vagy?
- Nem professzor úr kérem, én miskolci vagyok.
Eredményhirdetésnél Berci bácsi:
- Miskolci László . . .
- Professzor úr kérem, nem Miskolci, Czeglédi.
- Az előbb még Miskolcit mondtál!
- Igen Miskolcról jöttem, de Czeglédi vagyok.
Berci bácsi még egy hét múlva is azt a szélhámost emlegette, aki őt be akarta
csapni.
Vásárhelyi szigorlat előtt sem vesztette el optimizmusát. Megnyugtató hangon
szólt oda az ajtó előtt toporgó, soron következő Tasnádinak:
- Ne félj Böbe, nem bukók meg.
Jolyéknak a telefonálgatásra is jutott idejük. Felhívták hát a jobb sorsra ér
demes Gorzót, ki a közegészségtanon diákkörösködött:
- Halló, itt Lózsa adjunktus.
- Tessék parancsolni adjunktus úr.
- Csak azt a tanácsot szeretném ad
ni, hogy most kössön sertéshizla
lási szerződést.
A tél utolsó napjaira fokozott alkoholada
gokkal melegítettük magunkat. Tarjányi ekkor
szokott rá a pipázásra, gondolva, hogy a na
gyobb füstmennyiség jobban melegíti. Sztriha
gyakran átfázott, nem csoda, átfújt rajta a szél.
Meg is kérte barátait, hogy vigyék el va
lahová és alaposan itassák le, mert már unja
az állandó vacogást. Be is tértek a Búzába,
ahol veséjüket kímélve töménnyel melegítettek
be. A Kapcában borral, sörrel folytatták, a
Sárkányban pedig megkóstoltak mindent, amit
eddig még nem. Laci remekül viselte el a meg
próbáltatásokat, még otthon is olyan jó formá
ban volt, hogy csak kétszer esett le a mosdóban
a hokedliről, amin ült. A baj akkor kezdődött,
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mikor cigarettája elfogyott és a nikotinéhség vakmerővé tette. Elkérte Tarjányi füs
tölgő pipáját, és letüdőzött egy hatalmas slukkot a jó kapadohányból. Ezután csak
azt érezte, hogy azonnal a közelében levő kagyló fölé kell görnyednie. Tarjányi ké
sőn eszmélt föl, csak messziről látta kedvenc pipáját Sztriha szájából kiesni, s mire
utána kapott volna, a tüzét vesztett pipát már el is takarta Laci gyomrának bősuga
rú ömlése. Vincze Árpi beleunt már a szeszes italokba, valami új, pikáns ízre vá
gyott. Biokémia gyakorlaton valószínűleg ezért szívta fel szájába pipettázás ürügyén
Tajnai Bözsi nem kis fáradsággal produkált vizeletét. Bizonyára nem ízlett neki,
mert azóta visszatért jó kocsmárosaink vízzel hígított borához.
A gyakorlatokon nem nagyon zavartak bennünket az írásbeli demonstrációk,
mert mindenki megtanult egy tételt és azt írta le akármit húzott. Az egész évfo
lyam örült, hogy hosszú heteken keresztül sikerült túljárnunk a demókat vezetők
eszén. Végül is kiderültek viselt dolgaink az intézetben, mert Kovács adjunktus
úr előadáson bejelentette:
- Azt hiszik, nem tudom, hogy csaltak? Észrevettem, hogy két csoport
egyszerre ugyanazokat a kérdéseket írta.
Mindenesetre kedves volt az évfolyamhoz; lányainknak egy csokor zsírsav
képletét nyújtotta át Nőnapra. A segédszemélyzethez azonban nem volt bizalma.
Megkérdezte pl. a táblát törölgető Józsit:
- Józsikám le lehet húzni ezt a táblát anélkül, hogy a fejemre esne?
- Igen adjunktus úr.
- Akkor legyen szíves húzza le maga.
A klinikai szakmákról sem a legjobb elképzelései voltak. A szemklinika ja
vítása idején nagyon zavarta előadását a behallatszó kopácsolás. Malignusan je
gyezte meg:
- A szemészek már megint műtenek odafent.
Az év végi vizsgáinkon az élettanra helyeztük a fő súlyt, ennek ellenére nehe
zen birkóztunk meg a 3,5 kg-os könyvvel. Vásárhelyi is csak a tartalomjegyzéket
tudta átnézni. Emiatt nem lehet csodálkozni hogy az Rh incompatibilitásról így
felelt:
- Rh incompatibilitásról akkor beszélünk, ha embervért adunk be ma
jomnak, é s . ..
A vizsgáztató megmerevedett arcát látva sietett kijavítani a választ:
- Elnézést, eltévesztettem: majomvért adunk be embernek.
Pályi Ákos nem jól feküdt Madarász adjunktus úrnál. Bizonyára ez volt az
oka, hogy az adjunktus úr a következőképpen foglalta össze véleményét:
- Nézze fiam, én megértem, hogy magát felvették az egyetemre, s elju
tott a II. év végéig. De azt magyarázza meg, hogyan érettségizett le?
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III. ÉVFOLYAM
Kezdjük talán a legelején. Akárcsak tavaly, a II. év után is építőtáborban
volt az évfolyam, színe-java. A táborvezetőség jogos félelméről csak akkor lehetett
némi fogalmunk, mikor valami szervezési, vagy lélektani gikszer miatt Bódi Ferenc,
akit délelőttönként Papa felkutatásával bíztak meg, az utolsó nap mániákusan ki
abálni kezdett:
- Fiúk én dolgozni akarok, engedjetek hozzáférni a munkához!
Azzal a dömper mellett állva, a turnus alatt először megragadott egy teli
szívlapátot és bevágta a vezetőfülkébe. A dömperest még a mai napon is a keszt
helyi kórházban kezelik pneumoconiozissal, s kegyeletképp, ha a baleset helyén
lassít az északi express, a mozdonysípon rekviemet játszik a masiniszta.
Az előadások során végre Domine Karády is a színre lépett. A shokkal kap
csolatban a hitetlenkedőknek a következő szemléletes példát hozta okításul:
- A Tiszában úszkálsz, jó hűs a víz, semmi gondod. Igen ám, de egy
szer csak Neked megy egy rothadt disznó. Mit csinálsz?
- Kollabálsz és meghalsz!
Máskor szónoki kérdések teszik változatossá az előadást. A véreloszlás regu
lációs mechanizmusáról folyik az óra, mikor Mándy Yvettet szíven üti a szó:
- Te Mándy, mi különbség van közted és a majom között?
És a hosszas röhejben a rákvörös Yvette:
- Hát ebben semmi.
Következőnek Patrick esik áldozatul.
A Lampson-Fine kísérletről kezd
magyarázni ízes ghánai magyarsággal:
- Ha egy állat 50 liter (!) vé
rét leengedjük . . . .
Karády: - Mondj egy ilyen nagy
állatot! Patrick: Pl. a nyúl . . .
Iődénként engedve vegetatív igé
nyeinek, a professzor úr nagy melegben
kinyitatta az ablakot. Az évfolyam nagy
öregje, Tarkó Miska, ugrott egyszer a
vaslétrához, és mászott mint a szandaszőllősi légtornászok.
Karády prof. nem állhatta meg,
hogy el ne rebegje a hála szavait.
- Köszönöm fiam, majd gon
dom lesz Rád.
Lett is - kétszer. (Miska azóta rebegi maga elé mániákusan, ha szellőzte
tésre kérik:
- köszönöm, de jó ez a kis bü
dös . .. köszönöm, de jó ez
a kis büdös. ..
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Más helyeken lírai hangulat uralkodott. Így a kórbonctanon is. Bartha Éva
itt kapta nászútjára vonatkozóan a legcsodálatosabb ötletet. Történt pedig, hogy
miután vetélytársait ádáz harcban legyőzve az ő ujján is megcsillant a karikagyűrű,
már csak a mézeshetek helyét illetően maradtak eldönteni való dolgok. Éva hoszszas töprengésbe merült. Költői alkat lévén leginkább pálmafákról, szelíd felhők
ről és szigetekről álmodozott. Választani azonban nem tudott. S ebben sietett se
gítségére Antal Zsuzsa. Tószegi tanársegédnő a pankreatitis szépségeit ecsetelte a
szövettani gyakorló intim félhomályában, mikor Zsuzsa felkiáltott: - Na és ha
ellátogatnátok a Langerhans szigetekre! eléggé kihalt.
A mélyre szántó előadások után belgyógyászaton a lelkesedés nem ismert ha
tárokat. Gyakorlaton egyre másra születtek a frappáns blick-diagnózisok. A leg
körültekintőbb Gergely Tibor volt.
-A n y ja mikor halt meg?! Mire a rémült beteg:
- J ó isten, mikor eljöttem még élt!
Godó Magdi persze sokkal szívélyesebben látott a dologhoz. Lekötelező mo
sollyal, angyali bájjal libbent a pácienshez.
- Hogy hívják kedves?
- Nem tudom.
- Mióta van itt?
- Nem tudom.
- Mi a panasza?
- Nem tudom . . . mert az a baj kedves, egy kicsit meg vagyok zava
rodva. Mire Magdi a legtündéribb mosolyával :
- És mondja aranyom, mióta bolond?
Kovács Anna egyszer a kopogtatás technikáját magyarázta Hőgye Mártának.
Tudod-e hogy miért használunk plessimetert a kopogtatáshoz?
- Hát, hogy ne a beteget üssük.
Láng professzor úr nem tételezte fel rólunk a legnagyobb tudományos jár
tasságot.
- Mi a sebészet?! csapott le ránk az első órán. - Hát komoly dolog ez ké
rem! - nézett ránk megsemmisítőén. - A sebészet nem lepényevés! A sebészet
nem favágás és nem biliárdgolyó. Ez a kérdés filozófia! Azzal fürge kezekkel
koordináta-rendszereket repített a táblára, és többen még aznap nekiláttak, hogy
az első beszámolóra átvegyék a Lobacsevszkij-féle geometriát, meg a stoikus filo
zófiát.
A félévi vizsgákon Karády prof. még elnéző volt, és a már 9 hete kórélet
tant tanuló Domonkost, aki a jegyzethez készült arab és sémi nyelvű szövegeket
is betéve tudta, így engedte át a vizsgán:
- Igaz, hogy nem tudsz semmit, de azért 5-öst adok, hagy legyen jó
karácsonyod. De év végén is jössz ám, s kiváglak mint a 21-et.
Ormos professzor viszont híres volt arról, hogy „segít” a vizsgázóknak. Joó
András is erre számított. Már mindenki lement a csoportban, mikor lihegve fél
tizenkettő körül Joó András is befutott. - Milyen a prof.? - kiabálja már messzi
ről? - Segít? Segít mi?! azzal választ se várva vágtat a könytárszobába. S nem
telik el 5 perc, arcán a csodálkozás és rémület merevgörcsével András újra fel
bukkan. - Egy fa gyerekek - , nyögte a végszót. Lluszár Dani bájosan eléje lib
bent. - És mondd, segít a prof?
Vizsgáztunk még filozófiából is, bár itt csak a tételekkel való huncutkodás,
és Papp adjunktus ételhordójának ellopása hagyott bennünk maradandó nyomot.
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És fel sem eszméltünk, már megint vizsgáztunk. Itt volt az év végi vizsgaidőszak. Meleg holdfényes májusi éjszakán ballagott haza Nagy Attila. Az utca
kihalt, csendes, csak szerelmes kandúrok trappolása hallatszik az Apáthy Kolesz
magasából, s még valami - hegedűszó. Harsány, virtuóz fortissimo immár 10 per
ce, s még a gyantázás szünetei sem szakítják meg. Attila felmegy a lépcsőn, a
folyosó kihalt és sötét. A hegedűszó a II. emeletről jön. Végül benyit egy szobá
ba: odabent vaksötét, s a művész repertoárjának legvadabb darabjával fogadja. Trcbits, te hegedülsz?
- Ühüm, - így a hang.
- És miért nem gyújtod fel a villanyt?
- Hát hogy a többiek nyugodtan pihenjenek.
Kórbonctanon Pályitól a szív belhártyáját kérdezik, s nemhiába mondják
,,ki hová nyúl, annak a mestere” - Endo . . . endo . . . endometrium - dadogta.
Bara docens - kíváncsi természet lévén - még tovább is érdeklődött volna, de
Ákos a következő villámtréfájával végleg megpecsételte sorsát.
- Hogyan kerül a szervezetbe daganatos szövet?
- Hát hogy kerülne? beviszik bonckéssel! . . .
Tarjányi János viszont sikeresen eljutott a kórszövettani metszetekig. Mónus
adjunktus úrtól a női nemiszerv-tételt kapta. János nézi, nézi, forgatja az okulárt,
aztán pislog hosszan, tanácstalanul.
- Tudja kolléga?
- Még nem egészen.
- Hát ez a női nemiszerv! Gyakorolhatná már a nászéjszaka előtt.
- D e nem mikroszkóp alatt adjunktus úr!
Tekle belvizsgája Tiboldi adjunktus előtt zajlott le. És egyedül Teklét rúgták
ki a csoportból. A többiek könyörögnek, Tekle nehéz gyermekkorát és lelkének
finom ösvényeit emlegetik, mire a vizsgáztató megenyhül.
- N o jó hát hívják vissza!
Tekle jön, fut, berohan, mindent köszön, és leül egy székbe.
- Hol a vese? - szól a mentő
kérdés.
Tekle feláll, zsebreteszi az indexét,
s szó nélkül kimegy az ajtón.
Vásárhelyi egy-két napot drukkeri
minőségben is végigült az alagsorban,
hogy elsajátítsa a tételhúzás (na meg a
kicserélés) minden csínját-bínját.

Lingua et Vásárhelyi
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Egyik reggel aztán már pirkadat után letámolygott a lépcsőn egész napi éle
lemmel, no meg viharkabáttal ellátva. Egyes statisztikusok szerint 79-szer fordult
meg aznap a folyosóra nyíló kis oldalfülkében. Egyik útja éppen akkor szólította
oda, mikor Karády professzor úr is eme szükségét végezte. A prof. úr látta Öcsi
remegését, nem állta meg biztató szó nélkül.
- H a félsz, kapaszkodj belém!
- Köszönöm, de most már magam is tudok - válaszolta öcsi.
Urbán Margit is nagyon izgult az alagsori vizsga előtt.
Professzor úr: - Mindenki tegye ki a kabaláját az asztalra.
Margó csak feszengett, s végül kibökte, hogy az övét bizony nem lehet.
- Hogyhogy nem lehet? Vettem én már el zápfogat, meg tulipános köpő
csészét is.
- De ezt nem !
- Nem? Hát mi a Te kabalád?
- A piros bugyim professzor úr.
A szorongások és félelmek után végre mégis eljött a mi igazi kabalánk a
nyár, a szabadság, a nehéz napok felejtésének édes ígéretével. Azazhogy . . .

IV. ÉVFOLYAM
A sebészet oktatását már III. évben elkezdték, és csak a IV. év végére tud
ták befejezni.
Láng professzor
úr
apait-anyait
beleadva, igyeke
zett belénk táp
lálni a sebészet
alapjait. Az elő
adásokat betegbemutatások
kal tette változa
tosabbá. Megta
nultuk, hogy min
den beteggel egy
formán kedvesen
kell bánni. A
professzor
úr
mindig jó példá
val járt elől.
-Ü ljö n fel angyal! hát azt mondja meg lelkem az a ló, ami megrúgta
játékos állat?
- Az biz-a, nagyon játékos,
- Na de ilyen marha játékot! - mondta a professzor úr.
Felvilágosítást kaptunk arról is, hogy miért tanulunk latinul és miért kell is
merni a tájnyelveket is. Anamnesis felvétel közben hallottuk:
- Mi a panasza bácsika?
- Tudja doktor úr, mióta leestem a kocsiról, azóta krittyögök.
-

?!

Mikor már figyelmüket szemmelláthatólag nehezen tudtuk összpontosítani
az előadásra, kedves történetekkel rázott fel bennünket. - Szigorlaton kérdeztem
az egyik kolleginát, hogyan történik a hippokratesi ficam helyretétele. A kollegina
óvatosan kezdte a választ:
- A beteget le kell fektetni.
- Jó, tovább.
- Az orvos is mellé fekszik.
Ilyenkor szoktam aztán mentőkérdést feltenni. Egyre többet hallottunk a mű
tétekről is.
- Műtét közben figyelni kell a szagra. Bélgáz esetén keresni kell, hol
repedt meg a bél. Ha nem találom, akkor az asszisztenciát gyanúsí
tom.
A második felvonás új szereplőkkel bővült. Czipott adjunktus úr az orthopedia ismertetésén a kórelőzményekkel kezdte. Főleg egyes magas színvonalon mű
ködő vendéglátóipari helyiségek nevét említette: Vak egér; Taknyos pacsirta;
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Kapca; Tetű; valamint a Jobb mint otthon-hoz címzett pénzelverde. De azért
megjegyezte, hogy otthon ágyban párnák közt berúgva kevesebb a baleseti ve
szély, mint kocsmából hazatérve. Ezeken a helyeken a megfelelő gyümölcsle
vek elfogyasztása után (a szilva, a barack, a cseresznye) népgazdasági károkat
okoznak a polgárok.
A műtéttanon először a műszerekkel ismerkedtünk meg. Felhívták figyelmün
ket, hogy valamennyi USA acélból készült (Újpesti Serbli Acél) és a minőségük
is olyan. Majd végre műtőasztalhoz kerültünk. Az igaz, hogy nem volt steril és
kutya feküdt rajta, de mi mindent szabályosan végeztünk. Czipott adjunktus a be
mosakodásról beszélt, közben mindenki háttal állt, mert elkezdtük a szertartást.
- Nézzenek ide, legalább félszemmel, kefélni szem nélkül is lehet.
Nagy lépésekkel haladtunk előre az elmélet elsajátításában is. A gyakorlato
kon viszont bebizonyosodott, hogy belgyógyászati tudásunk még nem 100%-os.
Kulka prof. úr, megkérte Vásárhelyi Öcsit, hogy hallgassa meg a beteg tüdejét, és
közölje milyen különbséget talált a két oldal között.
-J o b b oldalon alapsejtes légzés, baloldalon enyhe szörcszörcj.
- Érdekes, pedig határozottan emlékszem, hogy két hete kivettem a bal
tüdejét.
A 8-as csoport gyakorlatát az ambulancián tartotta. Beteg nem lévén a hall
gatók türelmesen üldögéltek. Egyszercsak beállít egy jugoszláv néni.
- Mi a panasza néni?
- Doktor úr, tessék mán a fenekembül kivenni 800 Ft-ot.
- Mi?, hát hogy került az oda?
- Hát tetszik tudni félek a vámosoktól, oszt mikor átgyüttem, odadug
tam, most meg nem tudom kivenni, holnapig meg nem várhatok.
Mikor végre kivették, megnyálazta ujját, és gondosan megszámlálta a bankó
kat, majd megkérdezte:
- Tessék mondani mivel tartozom.
Radiológián az első napok „nagy lendülete után” erősen gyérült a közön
ség. Ebből kifolyólag Koloszár Jutka még ma sem ismeri Szenes professzor urat.
Mások a vetítések sötétjében burkoltan léptek le. Ez bizonyos nehézségekbe ütkö
zött. A TEFU Váll. rakodómunkásai nem értettek meg bennünket és egy nagy
adag iszapot a vészkijárat (WC ablak) alá pakoltak. Az elméleti előadások mel
lett gyakorlati okításban is
részesültünk. Gyakorlatveze
tőinknek hosszú időbe telt,
még megmagyarázták, hogy
az Rtg. képen, ami sötét, az
tulajdonképpen világos és
fordítva. Mikor az átvilágí
táshoz kerültünk, pont fordít
va hangzott minden. Ami vi
lágos, az világos, ami sötét
az sötét, ami sötét, az nem
világos, azazhogy izé, szóval
könnyen érthető az egész.
Nekünk világos volt minden,
vagyis sötét.
Nyakamban az évfolyam

Egyesek kihasználva az őszi nap még tojást érlelő melegét a Tisza-parton
csodálták a napozó lányokat. A gyakorlaton pedig:
- Itt van az egész csoport?
- Nem ez két csoport.
A nehezebben érthető részeket a gyakorlatvezetők találó hasonlatokkal tették
emlékezetesebbé.
- Mi a folyadék árnyék?
- Tipikus formában a medikusok fejében található.
Lassan tudásunk gyarapodott, és megtanultuk, hogy a félárnyék az nem ke
rek, és hogy a Varró docens úr is volt viruspneumoniában. Évközben felhalmozó
dott tudásunkkal csodákat műveltünk. Szenes prof. úr is csodálkozott, hogy hol
hallottuk ezt a sok marhaságot.
Bódi is bizonyára többet foglalkozott a hadtudománnyal, mint a röntgennel.
Már csak az utolsó kérdése volt hátra, vagyis a röntgenkép.
- No milyen felvétel ez?
Bódi csak nézi, majd félszemmel Bódoghra tekint, aki fegyvertartást utánzó
mozdulatot tesz. Bódi kivágja:
- Kilőtt felvétel.
Más alkalommal Tóth Mari szigorlatozik. Szintén rtg. kép; Csodálatosan
szép medence felvétel, a lágyrészek is szépen látszottak. Mari részletesen jól be
szél a képről. Már majdnem befejezi, mikor rámutat a penisre, és hozzáteszi:
- Ez pedig az akromion.
- Hát nyúlvány, nyúlvány, azért mégsem mindegy.
*
A meddőség szomorú dolog. De
vigasztaló, hogy az ember utódai
nem öröklik.
(Insel.)
Szontágh prof. úr kezdte az előadásokat igen halkan, pár nap múlva azon
ban kivágta a magas „c”-t.
- Ha valaki szereti a bizonytalanságot, használjon C-filmet. Először iz
gul, aztán megint csak izgul, hogy lesz-e gyereke.
Ugyanekkor az Infecundin előnyeit is ecsetelte.
Valaki váratlan kérdést tett fel:
- Mi a toxieus dosisa az Infecundinnak?
A professzor úr rövid gondolkodás után válaszolt:
- Használjon inkább ciánt, ha öngyilkos akar lenni.
Sas docens úr, hogy előadásait még színesebbé tegye, szívesen használta az
intézet egyetlen és néha még működőképes vetítőjét. Mivel sűrűn eloltották a vil
lanyt és sötétben sem kötni, sem horgolni nem lehet, Szilágyi és Weisz távozásra
biztatták egymást. A gondolatot tett követte, és a sötétben elindultak kifelé. Ebben
a pillanatban mindenki legnagyobb meglepetésére Szilágyi árnyéka jelent meg a ter
hes uterus képe helyett a vetítővásznon ernyővel a kezében. A következő másod
percben Weisz a vetítőt is fellökte.
Piukovich adjunktus első belépésekor a lányok egy részében megállt a gáz
csere, majd a hirtelen légvétel egy álcázott sóhajtásnak hatott. Később számok
röpködtek a levegőben. 40 . . . 50 . . . á, nagyapámmal harcolt az első világhá
borúban .. . Mások fiatalabbnak tartották.
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A születészeten is az anamnesis felvételével kezdtük a gyakorlatokat. Itt
már több olyan részlet után is érdeklődnünk kellett, amikről belgyógyászaton még
nem kellett kérdezni. Később a gyakorlatok is egyre érdekesebbek lettek. Erre
nagy szükségünk volt, de különösen egyik évfolyamtársunknak.
Betegvizsgálatkor egy rutinos orvos
mozdulataival kente be csupasz kezét,
majd a gumikcsztűssel megvizsgálta a
beteget, miközben jól összekentc szegény
nénike hasát. Kedves vigyorral, miután
szája körbe szalad a fején, egyik csoport
társnője felé kacsintott, mintha azt mon
daná:
- Na hogy csinálom?
Reméljük azóta jobban. Ezekután
nem csodálkozunk, Traub tanársegéd bő
vített mondatán:
- Halvány fiatusa sincs a cso
portnak a szülészethez!

*
A játékos
Jakubovich adjunktus lelkesen oktatta a hallgatókat.
- Megtörténik, hogy vaginalis totál exstirpational felfedezzük a gyulladt
appendixet és azt is eltávolítjuk vaginálisan.
Terebessy, akinek a hegedülés mellett a szülészet is az érdeklődési körébe
tartozik, megszólalt:
- Á llati! Legközelebb fogat húzunk vaginálisan.
Az ötletnek sokan örültek, mert nem szeretik, ha a szájukban turkálnak.
Áttérve más témájára az adjunktus úr a magzat fejrefordításáról beszélt.
Majd hirtelen Tasáry Ilihez fordult.
- Na kollegina meddig húzunk?
Vásárhelyi Öcsi, aki délutáni szunyókálásából ebben a pillanatban ébredt és
csak az utolsó két szót hallotta, fennhangon megszólalt:
- Kiki ereje szerint.
Az első klinikai tárgy, amivel foglalkozni kezdtünk a belgyógyászat volt. így
aztán itt hallottunk először anamnesis felvételről. Jó anamnesis fél diagnosis, mon
dogatták mindenütt. Ha valamit ennyit mondogatnak, az már biztosan igaz. Julesz
prof. úr is ezzel kezdte előadását. A gyakorlatra áttérve a következőket mondta:
- Szokjuk meg, hogy meztelenül vizsgálunk. Persze ne az orvos legyen
meztelen.
Pár óra múlva már nekünk is meg kell vizsgálni a bemutatott beteget.
A professzor úr lehívta az egyik lányt, hogy nézze meg milyen elváltozást lát a
betegen.
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- A két heréje összenőtt - hangzott a válasz.
- Hát persze, azért fiú - mondta a professzor úr.
Varró docens úr aranymondásait „csokorba” szedtük. íme:
- Az orvosok óriási lelkierővel viselik el a betegek szenvedéseit.
- Ha az orvos nem vizsgálja meg a beteget az olyan, mintha fenékbe
rúgta volna.
- A gastroscópia olyan, mint a szerelem, egyiket sem szabad erőltetni.
- Van egy ősi mítosz, miszerint a betegnek ágyban a helye. Ezek biztos
úgy képzelték, hogy az ágybanfekvés egy intrauterin állapot.
- Szerencsére vannak normális betegek is, akik rájönnek arra, hogy úgy
nem lehet élni, ahogy az orvos előírta. Ezek aztán jól is vannak. Min
dig azokkal van baj, akik betartják az orvos utasításait.
- Nagyon sajnálom, hogy ma már nem élvezhetem, de gyakornok ko
romban sokszor megtörtént. Hypoglykémiásoknak adtam egy kis cuk
rot és a haldokló is felült. Ilyenkor az orvos úgy vonulhat ki a kórte
remből, mint Jézus Krisztus.
- Mi jár fejfájással? Migrain, agytumor és egy kellemetlen anyós.
Gyógyszertanon, fogászaton túlságosan is a tudománynak éltünk, és így nem
sok érdekfeszítőt jegyezhet le a krónikás.
Gyógyszertanon történt:
Már igen hideg volt november végén és csak páran dideregtünk télikabátban
az élettan előadóban, mikor valaki ezt is megúnva távozni készült. Észrevette ezt
a jószívűségéről ismert Koltay tanársegéd úr és felszólt az illetőhöz:
- Emelkedjen csak fel nyugodtan, kényelmetlen lehet ebben a hidegben négy
kézláb mászni, addig elfordulok, míg kimegy. És elfordult . . .
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V. ÉVFOLYAM
A „Szól az ének búcsúzóra . .
jelszó alatt vágtunk neki utolsó közös futa
munknak. Tudtuk jól, utolsó hónapjait éljük egy végeredményben csodálatos és
megismételhetetlen időszaknak .
És szólt az ének . . . Többször is. Ahányszor csak lehetett. Mert a búcsú nem
könnyű dolog, elviselhetőbbé kellett tenni. Sajnos, az utolsó évben nagyon sokat
kellett órákra járni. Többen hangoztatták, hogy már két hónap alatt megdöntötték
az előző négy év összesített előadáslátogatási rekordját. Szerencsére nagyon ha
mar megtanultuk, hogy melyik tárgy hallgatása kötelező mindenkinek, és melyiké
a többieknek.
A fertőző betegségekkel kezdtük az évet, s eleinte úgy látszott, hogy itt min
denki ajánlatosnak érzi a megjelenést. így a bőrkilinika tanterme meglehetősen
szűknek bizonyult. A főorvos úr mélyen meg volt hatva a telt ház láttán, talán
nem is sejtette, hogy a teljes évfolyam majdnem még egy hasonló méretű termet is
elfoglalna. Még év elején történt, hogy fertőző előadáson Keczán Nórának már
nem jutott ülőhely. Kétségbeesett pillantása megakadt az előadói asztal mögött
álló bőrbevonatú karosszéken. Határozott léptekkel elindult a szék felé, amikor
belépett a terembe a főorvos úr. Nóra ezalatt már fogta a szék karfáját és húzta,
illetve húzta volna el az asztaltól, ha korát meghazudtoló fürgeséggel, öles ugrá
sokkal ott nem terem az előadó, ö is megragadta a széket, természetesen az ellen
kező irányba húzva. Zengő baritonján nem a legbarátságosabb hangon hozta Nóra
tudomására, hogy a szék az előadót illeti, hová tegye az másképpen a kabátját?
- A kollegina úgy látszik nem szokott órákra járni, mert nem ismeri a
tantermi etikát! - fejezte be a főorvos és igen mérges pillantást vetett
a piruló Nórára.
Az új tudományágak közül legkötelezőbbnek az igazságügy látszott, ahol kö
vetkezetesen érvényesítették az intézet szállóigéjét: Nem múlhat előadás katalógus
nélkül. Ez bizony kellemetlenül érintett bennnüket, de rövid idő alatt megtalál
tuk a megoldást. Csak a második órára jött el az évfolyam egy része, miután a
menzán pár percre csillapította éhségét. Problémák persze itt is akadtak. Egy alka
lommal egybe tartották a két előadást szünet nélkül. A bonyodalmat az is fokozta,
hogy az utolérhetetlen dallomossággal szónokló tanársegédnő zárt ajtók mögött
szórakoztatta a hallgatóságot. A kívülrekedt gyülekezetei néhány igen magas funk
cióval rendelkező egyén tette patinássá, s bizony nagy baj lenne, ha az orvoskari
szervezőtitkár ilyen problémákat nem tudna megoldani.
Urbán Laci azonban legény a talpán. Törővei együtt egy éppen arrajáró taka
rítónő kulcsát használva a nemes betöréshez, élére guggolt a brigádnak, s a bentlevők derültsége közepette kiegészült az évfolyam. Az már csak a sors iróniája,
hogy aznap elmaradt a katalógus.
Egy másik alkalommal a professzor úr tartott előadást, példát mutatva a
dupla katalógus nagy lelki megrázkódtatását okozó hatásának. Itt már nagyon ne
héz helyzetben voltunk. Az alacsonyabb testi felépítésűek viszonylag könnyen beju
tottak a szünetben kifele özönlők lábai közt, de a legelszántabbak odáig is elme
részkedtek, hogy észrevétlenül belecsúsztatták a jelenlétüket kétségtelenül igazoló
kis névjegykártyát a cédulákat szedők zsebébe.
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Az évfolyam egy részét nem csupán a számbavételek vonzották a régóta is
merős tanterembe, hanem Virágos Kiss tanársegédnő ígérete is, melyszerint a szexu
ális problémáknak külön előadássorozattal áldoz az intézet.
A professzor úr előadásai nagyon
sok lélegzetelállító anekdotát tartalmaz
tak. Ezt azok a társaink mondták, akik
legalább három méter közelben ültek a
professzor úrtól, és hallották is az elő
adást. A befőtt kiállításból azonban a
hátsó sorok sem maradtak ki. Csak egy
alkalommal nem jutott az első sornál to
vább egy készítmény, mert a Farkas há
zaspár közelében úgy látszik nagyon erős
volt a gravitáció. Szerencsére a halvány
bőrű Brigitta és Kálmán már nem tudott
jobban elfehéredni, csak megkövültén
nézték a lábuk előtt lassan szétfolyó mi
csodát.
Mindannyian túléltük a tragédiát,
amit fontos dolog, mert Berencsi pro
fesszor úr azonnal észrevette volna, ha
valaki hiányzik a közegészségtan előadás
ról. Nagyszerűnek tartottuk a Járványtani előadások közé beillesztett filmszínháHéjja-nász előtt az avaron
6*
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zi produkciókat. A professzor úr pálcájának diszkrét koppanása informálta az évfo
lyam közkedvelt Katikáját, hogy mikor kell továbbítani a képet.
Zavar csak akkor támadt, ha egy mókáskedvű orvosjelölt kezdett el kopog
tatni a professzor úrtól eltérő ritmusban. A félhomály biztosításához évfolya
munk legkiválóbb akrobatái nyújtottak segítséget. Apró Gyurka, Berencz, Sahin és
Tarjányi tarottak ügyletet, hogy szükség esetén a legmagasabbrendű emlősállato
kat is megszégyenítő ügyességgel tornásszák fel magukat az ingatag létrán a te
rem tetejére. A professzor úr tetszését is megnyerte a produkció és javasolta az
évfolyamvezetőknek, hogy legalább három KISZ-pontot juttassanak az életüket
kockáztatóknak.
Délutánonként a Semmelweis Kollégiumban nagyarányú rexcsaták folytak.
Egyik zimankós napon ebéd után ott maradt a 9-es csoport néhány tagja, hogy 3
óráig eltöltse az időt. Oláh Julika a csoportvezér, köztudomásúlag nen' tartozik
a legsudárabb hölgyek közé, s aznap még a cipője is lapossarkú volt. ö ment a
portára elkérni a dákót és a golyókat. Új portársnő volt szolgálatban, nem ismerte
Julikát még látásból sem. A következő párbeszéd folyt le:
- Szeretném elkérni a rexfelszcrelést.
- Miiit?
- A rexfelszerelést!
- És maga akarja lökdösni?
- Én, hát miért ne?
- Hogy odanerohanjak - jegyezte meg a rex nagyhatalmú őre, de azért
kiadta a kellékeket. Magában azon tűnődhetett, vajon hogy éri el ez
a kislány a rexasztalt.
Űj klinikai tárgyak is maradtak az utolsó évben. Ezek közé tartozott az ideggyógyászat is. A gyér érdeklődésre jellemző, hogy az előadások látogatása nem fog
lalt el jelentős helyet a napi programban. Huszák professzor úr hipnotikus mono
lógja nagy hatással volt a kisszámú hallgatóságra.
Gyakorlatokra az A osztályra jártunk. Puhl Imi féltékenyen vigyázott Oláh
Irénre, nehogy valami illetlen dolog felbolygassa lelkivilágát. így mikor Irén meg
kérdezte :
- Imikém megnéztétek már a masséter reflexet?
Puhl sietősen rávágta:
- Nem, minek vetkőztessük le a beteget a lányok előtt!
Krámer Kati és Malkócs
Piroska azért megismerkedett a
B. osztály portásával is. Egy
nap, mikor a Pulcz utcában
akadt dolguk, valamiért meg
álltak a zártosztály kapuja
előtt egy pillanatra. Az esti
szürkületben egyszercsak rájuk
dördült a portáról egy hang:
- Mit képzelnek maguk,
ilyenkor kell hazajönni? Hát
meddig kaptak maguk kime
nőt?
Aranylábúak, akik öt éven
keresztül verhetetlenek voltak
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Caruncula hymenálisunkat jegygyűrűre cserél
nénk, ,.többen vagyunk” jeligére.

*
Átigazoltatnám magam a tanulókörből a csa
ládi körbe. „Domonkos”.

Néma vitapartnert keresek az „Egyetértés fon
tos” jeligére Wcisz.

*

Gycrmcklányok okítását vállalom.
lesz a lányból” jeligére: Szigeti.

„Asszony

*

Magányos lányok hóna alá nyúlnék, Tarkó.

*

*

Válóokot keres? Forduljon bizalommal Tóth
Istvánhoz, a horkolás nemzetközileg is elis
mert szakértőjéhez. A tananyagban szerepel:
1. vérfagyasztó hörgések (királygyilkosság),
2. vízbefúlás,
3. őserdői hangképek.
Mindez egyetlen éjszaka könnyedén elsajátít
ható.

*

Kollégista társaimról több kötetes feljegyzé
seimnek kiadót keresek: „a diszkréció nem
akadály” jeligére Pécsek.

*
Hogyan lettem tökéletes nő? címmel, hangu
latkeltő előadásokat tart: Godó.

*
Húzni-vonni tanítok, zongorakísérettel. Vonó
hozatal ajánlott, „Előképzés szükséges” jeligé
re: Terebessy.

*

Puskázni jó, címmel előadássorozat indul. Cí
mek:
„A hózentráger módszer technológiája” elő
adó: Tarjányi.
„Kő helyett véssen tenyerébe” előadó: Szelei.
„Nem érheti baj, ha gumit használ” előadó:
Czeglédi.
„A tételek csereberélése, lopása, visszalopása, értékesítése” előadó: Vásárhelyi.
Különleges szeplőtlenítő szert keresek,
nekem is használna. Tasnádi.

ami

*
Csomókban hull a hajaszála? Keresse fel
Sztriha és Tsa. Drámai hatású haj- és szőrnővesztők, irreverzibilis esetben barokk és rokokkó parókák, püspöklilától, rókavörösig.
Sztriha.

*

160 cm alattiak figyelem! STH preparátumok
originált csomagoláshan, nagy tételben eladók.
„G óliát” jeligére Szigeti.

*
Libidómnak termoszt keresek. „Van aki for
rón szereti” jeligére, Tóth Lajos.

*

Középmagas, teltkarcsú, biztos jövedelemmel
rendelkező, alkohol, nikotin, és egyéb normá
lis hajlamoktól mentes, tisztalelkű ifjú őszinte
szándékkal keres egy eladó farmert. Altmayer.
*
Most vegye meg: fésüsorozatok, álló-forgó és
zsebtükrök, egzotikus haj olaj ok nevetséges
áron, Bódi.
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Szappant, fogkrémet, illatosított WC-papírt
nagy tételben átveszek. „Hygiénc az arám” jeligére: Tóth.

*

Izzadásmcntcs alsóvégtagokat
baj, ha faláb is. Puhl.

keresek,

nem

*
Kórházak, klinikák figyelem! Kiszupcrált
hánytálakat minden mennyiségben veszek,
„gyűjtöm a kelengyét” jeligére: Lőrincz.
*

Maradék szabadidőm jó pénzért eladom. „Ro
bot vagyok” jeligére: Oláry.

Mclegh-nél szeretem a túrós palacsintát. A
házias erényeket azonnal jutalmazom: Ungcr

*

*

Randevúim fejbentartására csinos titkárnőt
keresek, „tört szíveken járok” jeligére: Vincze.

Megbízható,
szerzetes
családból származó,
szentéletű barátot keresek hálótárs gyanánt.
Motorozni tudók előnyben; Járdánházy.

♦

Kardomnak hüvelyt keresek; „házon kívüli
vívó vagyok” jeligére Molnár.
*

Aki elveszett illúzióimat megtalálta, tartsa ma
gánál, „Melancho — Lia” jeligére.
*

Ébresztőórák, bagarolos kilincsek, labdarúgó
szövetségek, futball- és stadionkapuk árusítá
sa: Dani Vilmosnál,
*

Használt tengeralattjárót veszek; ugyanott haj
szárító és kozmetológiai szerek nagy tételben
eladók: Gergely Tibor.
*

Szegedi papucskészítés jutányos áron: Kovács
László.

*

Választási hadjárataira, akadémiai székfoglaló
jára, országgyűlési expozéjára, községi tanács
üléseire szónoklatait nálam szerezze be. Tel
jes diszkréció és siker garantált: Nagy Attila.

*
Elhasznált, kikopott Chromosómáit ne dobja
el! Értékesítse a „Tarkó és Thaly Chromosoma Begyűjtő és Értékesítő” lerakatnál. Egy
zsák 3 ,- Ft.

*
Szereti, ha minden gondolatát helyeslik? Ál
lításaira bármikor díjtalanul igent mondok,
csak „ne bántson” jeligére: Gergely.

*
Erős karokba ájulnék, „labil vagyok” jeligére.:
Weisz.
*

Védtelen szüzeket zenés mulatóhelyekre, vagy
Tisza-parti sétákra szívesen elkísérek; „fiúd
helyett Anyád vagyok: jeligére: Urbán Mar
git-

*

Hozott benzinből házamig olcsón elszállítom,
„FIAT 2300” jeligére Kurucz.

*
Fotózzon országnak világnak, csak az évfo
lyamnak nel „Látens szépségeket nem tudok
előhívni” : Szűcs.

*
Balszív elégtelenségemet
Pécsek.

jobbra

cserélném:

*

*

Magas, barna, természet és emberbarát fiatal
ember megismerkedne megértő vizsgáztatók
kal, diploma céljából; „repetát csak italból
szeretek” jeligére. Zslinka.

XIV. Lajos-korabeli baldahinos családi ágyat
vennék, éjjeliszekrénnyel és bidével. Ugyan
ott: kispárnák, hálósipkák, alvózsákok, szellős
hálóingek, kakukkos órával és karos gyertya
tartóval eladók: Csibi.

Térdigérő harisnyákat, pillám kenésére alkal
mas fog- és cipöpasztát minden mennyiségben
átveszek: Mándy.

*

Szaghmiszter helyett új szárazdadát keresek,
„cuclim már van” jeligére: Lőrincz-
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*

*

Kóbor Lantosunk helyett, honhű virágénekest
keresünk patrónusnak, „idegenbeszakadt ha
zánkfia” jeligére: 14. csoport.

Ruháim rcndbcntartásához újabb háztartási al
kalmazottat felvennék, „csak rongyaim van
nak” : Dekov.
*

Becsületes családból származó koraszülött kis
fiú filigrán táncpartnert keres évfolyambulik
hoz; „szeretnék a szemedbe nézni” : Szigeti.

*
Takaros, igen tehetséges háziszappannal mos
dó szobalányt, bentlakással felveszek: Major.

*
Barokk-muzsika és angyalimádók figyelem!
Jövőhét hétfőjén bensőséges, magábaforduló
összejövetel a Club-ban, Fusz-harmoniumon és
hangrésen játszik „The Suctsch”.
*

Nincs étvágya? Bensc és Co. Bélpoklós Tár
saság, valamint Lányvállalata a Tarkó és Tsa
Óriássejtes Makrofág csoport okvetlen segít,
Érdeklődők lcvclait a „B-12 az kutyafüle”
jeligére a hirdetőbe.

Vizsgázni megy? Ne mulassza cl felkeresni
Teklc Wolde Selassie polihisztort! Hézagos
ismereteit egy óra alatt pompásan átadja
önnek.

*
Ebihal tenyészetemnek jól főző és úszni tudó
szakácsnőt keresek, „Káromkodni tudók kí
méljenek”, jeligére Thaly.

*
Lépcsőházak felmosását minden híresztelés el
lenére nem vállalom, Román.

*
Tánc- és görkorcsolya oktatást vállalok, bom
babiztos padlózató lcgénylakásomon, bukósi
sak ajánlott; Zslinka a piruett-király.

*
Aki az ÁSZOK - rövidítést Állami Szakor
vosi Központnak olvassa, azon már csak Moczó
vendéglő - szociológus segíthet.
Érdeklődők leveleit „az alkohol köll, vidít,
gyomorba döntve”, jeligére a Búzába.

ÜTRAVALÓ OKTATÓINKTÓL:
Ne csak nyalni, nyelni is tanuljatok meg. Fo
gászat.

*

*

Anestesiologusi tanfolyamot indítok alkalomszerinti színhellyel.
Az előadások tárgya:
1. A cipőlevétel idejének helyes megválasz
tása.
2. A tornacipő-maszkos altatás előnyei;
3. A zokni szerepe az anestesiológus munká
jában. Dr. Kun Zsolt vizsgázott anestesio
lógus és hipnotizőr.

Az élet egy rakás szám négyzetgyökének függ
vénye. Élettan.

*
Német-angol-francia és norvég nyelvórákat
adok. Egyéb nem biztosított. Sahin.

*

*

Ép szemen és szemüvegen át egyaránt torz le
het a világ. Helyes nézőponttal minden korri
gálható. Szemészet.

*

Minden bajban segít a szalicil. Bőrgyógyászat.
*
Röntgenszem is tévedhet. Radiológia.

*
A lélek állapotát az anyagcsere határozza meg.
Ideggyógyászat.
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Mindenfajta hulladékot
korlátlan mennyiségben átvesz és feldolgoz
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SZEREPLŐK
Dr. Tóth Károly ..........
Dr. Hattyasy Dezső ..
Dr. Szabó Imre ..........
Dr. Papp Piroska ......
Dr. Ponyi Sándor ......
Dr. Mari Lajos ..........
Dr. Rudas Lenke ......
Dr. Molnár Erzsébet ..
Dr. id. Miklós István ..
Dr. ifj. Miklós István ..
Dr. Prágai Géza ......
Dr. Bödő János ..........
Dr. Czapff Erzsébet
Dr. Magyari Sarolta
Dr. Szabó György ......
Dr. Kovács Ádám
Dr. Sonkodi István
Dr. Mari Albert
Dr. Fazekas András
Dr. Keszthelyi Gusztáv
Dr. Hanzély Béla ......
Kiss Tamás ...................

A fáraó
Az álhatatos fejedelem
Őfelsége kapitánya
Egy asszony, aki mer
A tökéletes úriember
Don Juan
A tudós nő
Kurázsi mama
Egy öreg úr
Hosszúláb papa
Viharlovag
Az aranyember
A fehér apácák titka
Vigyori
Szegénylegények
A 4-es labor őrültje
Hypolit a lakáj

STATISZTÁK
Ágoston Katalin __
Barna Beatrix .........
Czecze Ágnes .........
Csala Edit .............
Fábry János
Gáspárdy Gyula __
Halmágyi János __
Herkcly Ákos .........
Hermann György
Hermann Lajos __
Holtzer István
__
Kellner Éva
Ignáth Ildikó
Kálmánchey Laura .
Kuthy Imre
Szentkereszty Tamás
Kruchio László __
Lengyel Miklós __
Nádor Gyöngyvér .
Maros Ildikó .........
Salgó Gábor .........
Sánta György .........

A mosoly országa
Tóni, elment az eszed
Az állhatatos feleség
A csend világa
Én és a tábornok
Turpi Úrfi
A lélekbúvár
Idegenek az éjszakában
Tanár úr kérem!
Háború és béke
Az alvilág professzora
Egy asszony meg a lánya
Tenageer party
Kopaszok bandája
Egy szélhámos vallomásai
Kapaszkodj a fellegekbc
Pf 453
Sex és hajadon
Előzés
Vadölő

Kezdetben sötétség vala, s cltarta mindaddig, amíg az Ür a setétet viszony
lagossá nem tévé. Kezdetben nem vala élőlény, még ember sem, csak később vala
egy férfi, majd belőle az asszony.
Az Úr Ádámot és Évát egyéb szerveik mellett pompás fogazattal is megáldd,
amivel Ádám, s Éva vissza sohsem éle. Reggelente fogaikat majmuk farkával tisz
tára surolák, s almával tárták karban azt, tiltott és nem tiltott gyümölcsfákról ve
gyesen.
Fiuk Kain, ki édes gyökerek rágásának hódola, megveté szüléi eme dicsére
tes szokásit, s rövid időn belül ismeretségre teve szert a C a rie sse l. Mivel az őt
nyugton soha nem hagyá, nem csodálatos, hogy szörnyű fájdalmát Ábel agyonverésével igyekezc enyhíteni.
Aztán pediglen elmúla pár ezer esztendő szüntelen fogfájások közepette, ám
a fognak valódi tudorai állandó fáziskésésben leledzénck.
Elérkezett a modern inkvizíció, vele a spanyolcsizma, a kaloda, vele a hü
velykszorító, a babapúder, kamásni, . . . de nem volt elég. Már kiszúrták az em
ber szemét, laposra püfölték, ficnikre szabdalták és még mindig nem vallottak.
Akkor előállott egyszer egy névtelen inkvizitor, és eképpen szóla: „Exponáljátok
a pulpáját a sviháknak!” - és megszületett a fogorvos.
Az első mester szétküldte ezután az ő asszisztenseit a Föld minden égtája
felé, hogy keressék az aranykezű utánpótlást, mely méltó arra, hogy nyomdokába
lépjen. Szólották ők a kollégiumról, szociális segélyről, az ösztönök díjazásáról és
egyéb csodákról, de hallgattak a menzáról, fogházról, utóvizsgáról és a Sátán egyéb
incselkedéseiről.

I. Strófli
M o tt ó : „ S o k a n v a n n a k a m e g h ív o t
ta k , d e k e v e s e n a v á la s z to tta k .”

Az aranykezű gyerekek megkapták a vékony borítékot, s mint gólyák szálltak
le Szegedre. Az igényesebbje magánházakhoz fészkelte be magát, az igényteleneb
bek az újszegedi parkot, a hídalját szállták meg, vagy tömegszállásokon ágyra és alvajárók lettek. A szigorú önmegtartóztatás hívei, vegetáriánusok és aszkéták
pedig kollégiumba vonultak. Itt aztán a kagylók és szócsövek társaságában min
den kiderült, még az is, hogy Gyuri bácsi korántsem tanársegéd, bár a felvéte
lin Szivi kezétcsókolommal köszönt neki. A katonaviseltek is hamar egymásra ta
láltak, ily módon borult virágba a két obsitos, Micu és Lajos életreszóló barátsága,
akik csak egy hét múlva kaptak hajba. Micut az ilyesmi nem zavarta, ő siker
ember volt. Már az első demón is „általment” és a „babája” is mindig kéznél
v o lt. . . „meg minden az ég egy világon” . . . Azt mindenki hamar megtanulta,
hogy kijárni a főkapun, bejárni az ablakon kell, mert itt senki sem firtatta a késői
hazatérés okát, és az alkoholszondázást is mellőzték.
A lovardában zajlottak le a kollégiumi sportesemények. Akadálypálya is
volt - az ablakpárkány - az utcáról ugyanis ide nyílott a „művészbejáró”. Ugyan
ebből az ablakból jól látszott a színház ripacskijárata. Sántát hamarosan szerződ
tették is, aki sürgősen beszerezte stílszerű ripikabátját, de ennek ellenére mégis
Maszek került tegező viszonyba Karcsikámmal.
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Már ebben a szemeszterben meg kellett ismerkednünk a diákok étkezdéjének
álcázott menza fedőnevű önetetővel. Itt minden ellenkező híresztelés ellenére a
kaja első osztályú volt a maga kategóriájában, csak éppen ehetetlen és kevés. így
teljességgel érthető, miért fogadták Maszekot Judás csókkal még legádázabb el
lenségei is az újév másnapján, mikor hóna alatt tombolán nyert sültmalaccal tért
meg a szentesi orvosbálrol. A Fortuna Ákosra is rámosolygott, ám mint később
kiderült, az inkább vigyornak imponált. Megfutott neki egy tizenkettes. Ezzel igen
népszerű lett, s néhány barátkozó szó után mindenki előadta „szerény” kérését:
családi ház, autó, vízibicikli, varázsszőnyeg, és még sok egyéb apróság. Ákos becsértéken felül lett megterhelve kölcsönökkel, hogy finanszírozni tudja az ünnepi
vacsora óriási kiadásait. így került a társaság a Hági után a Jegesbe, és heveny ré
szeg állapotba. Eseményben sem volt hiány. Volt ott műsor amaz is, meg e m c s i s.
Halma sűrű bocsánatkérések közepette tisztította Maszek lábszárát az incubált
vacsorától, amitől még az új antilopcipőjc is megtelt. Aztán acut gyomor panaszait
kávé helyett továbbra is konyakkal gyógyszerei te. De pár nap múlva kiderült,
hogy a „nagy nyeremény” csak borravalóra futotta.
Végre elérkezett az első vizs
gák időszaka. A Dóm téren lezaj
lott fizikai küzdelem alaposan meg
tizedelte
sorainkat.
Egyikünk
ugyan előkapta a puskát, de a do
cens úr gyorsan visszalőtt, s a gel
lert kapott golyó még nyolc embert
leterített. Szerintünk Szöllősy mé
giscsak ulcusos.
*
Még meg sem szoktuk a Tisza-parti sétáinkon az est illa tá t. . .
még alig aludtuk ki az utolsó vizs
ga fáradalmait, amikor teljesen vá
ratlanul nyakunkba szakadt a má
sodik vizsgaidőszak.
Voltak megelőző csatározások,
amit a krónikások „gyakorlati vizs
gák” néven jegyeztek fel. Kémiá
ból is kellett ilyet elkövetnünk.
Éppen az átlagok Hosszúja fe
lelt, amikor ijedtében majdnem felsikoltott. A hatalmas laborasztalok árnyéká
ban Lacus tovakúszó teste tűnt fel, amint épp a tételkupac felé tartott. A sikere
sen elemeit egyetlen tétellel, ahogy érkezett, egy csendes helyre távozott, tanulni
azt a mindössze egyetlen tételt.
Sikeres biológia szigorlatát követően Micu széles jókedvében egy júgó sofőr
nek akarta személye szabadságát korlátozni, nyakánál elkövetett progen harapásá
val. A szerencsétlennek pár doboz cigarettával s féldecikkel sikerült csak megvál
tani életét.
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II. Strófli
A második év kezdetére úgy jöttünk vissza, mint akik már be vannak avatva
az „egyetemi élet” rejtelmeibe. Voltak közöttünk öreg diákok is, mint pl. Salgó,
aki csak nehezen tudott szabadulni a szerves vegyületek szabad gyökeitől.
Az élettan intézet gazdagon megvasalt kapuja mögött megható gyöngédséggel
fogadott bennünket a kutyák, macskák, egerek és békák koronázatlan királya. Azt
hittük, hogy ez már maga a „medicina” , mert itt igen behatóan kezdtek velünk
foglalkozni. Az egyik gyakorlaton pl. néhány keresztkérdés után káderlapot állí
tottak ki rólunk, s ezzel teljesen figyelmen kívül hagyták a rejtői elveket, misze
rint mindenki onnan jött, ahonnan akart, vagy ahonnan szabadult.

ÉLETTANI KÁDERLAP
Vezeték és keresztneve:
Születésének módja, horoszkópja:
Fény- és csillagképe:
Ha született, miért született, ha nem, hogy lett egyetemista:
Törzskönyvezték is, ha nem miért nem:
Lakása (ha nomád életet él, nem kell kitölteni):
Életformája (kollégiumi vagy külterjes):
Előzőleg milyen iskolát végzett: elemit, tánciskolát, faiskolát, gimnáziumot
(humánt-reált, irreált) fiú vagy leánykereskcdelmit:
Aludt-e már el órán:
Miért éppen odontológián aludt el, s miért nem protetikán:
Horkolt is?
Van-e a házinéninek csinos kislánya vagy unokája?
Kapott-e tőle zsebkendőt:
Batik?
Ki a kedvenc írója (Bálint, Sugár, Rejtő, Adler, Fritz K ahn):
Hol étkezik? (Otthon, menzán, a Tiszában, sehol):
Szokott-e az asztalra könyökölni?
Szokott-e csámcsogni, émelyegni?
Böfög is?
És mit szól hozzá a szomszédja?
Mennyibe kerül egy havi megélhetése:
Ki tud belőle jönni?
Ha nem, miért nem hal meg?
Mi a kedvenc itala? (Napóleon, Cinzano, Martini, dcnaturáltszesz, formaiin)
Szokott mulatni?
Melyik a kedvenc nótája?
Kártyázik-e rendszeresen?
Bemeri-e mondani a piros ultit 3 adura:
Tudja-e mit jelent a „Stollebrózni” ?
Hányszor fürdik egy évben?
És ha nincs nyitva a strand?
Szokott-e pedikűrözni?
Ha igen, ollóval vágja a körmét vagy lerágja?
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Szokott-e rendszeresen csapba pisilni?
Találkozott-e már álmában a „Pirossapkás kis Törpével” ?
Szereti-e a bürokráciát?
Mi az utolsó kívánsága?
Ezek után nem csoda, ha az élettan előadásokra csak akkor jártunk, ha a
kataló-olphactometer veszélyt jelentett.
Az anatómia szigorlat előtti utolsó napokon Ákos azzal fogadta a látogatókat,
hogy ő már csak a szerzői neveket tanulja . . . A félelem páni volt, és akkor még
nem is mondtunk sokat. Talán a kimerültségnek volt köszönhető a sok vizsgasztory.
Miklós és Józsi nem fértek el az úr asztalánál, ezért ők Sutyi felügyelete alatt
külön ültek. Koma hajszálai több ezres frekvenciával rezegtek, mikor az asztal
alatt a puska után kotorászott.
Amikor boncolásra került a
sor, szegény zavarában úgy fel
szelte centiméteres darabokra
az agyat, hogy az asszisztencia
alig tudott köpenye alatt újat
becsempészni. Amíg Maszek lá
zas igyekezettel csontszövetet
keresett a májban, Kruchió azon
töprengett, milyen emberi test
részből tudnak olyan metszetet
készíteni, melyet kívülről sző
rös hám borít faggyúmirigyek
kel, belül izom és vérerek van
nak és csak néhány mm az át
mérője. Igaza volt, nincs is. Pat
kányfarok volt a metszet.

Tamás még Gellért prof. úrnál szigorlatozott:
- Prof: Hány méter hosszú a vékonybél?
-T a m á s: Hát kb. 5 m
- Prof: Mennyi? Na a . . . a ! ! !
- Tamás: Hm . . . 5,5 m
- Prof: Na a .. . a ! ! !
- Tam ás: 6 m
- Prof: Na a . . . a ! ! !
- Tam ás: 6,5 m
- P ro f : No látod! Tudod te ezt.
A vizsga utáni este Ákos, Micu és Lacus egy buliban kötöttek ki. Máig sem
tisztázott, hogy jutottak haza. Ákos Lacus válláról mászott fel a már említett mű
vészbejáratra és fentről még egy utolsó búcsúcsókot hintett. Ha a bentiek nem
kapják el, úgy visszaesik, hogy akár személyesen is átadhatta volna.
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A másodév nagy eseménye a rongyosbál volt. Előnye az, hogy ide nem kellett
átöltözni.
Sánta hetekig környékezte a fűtőt, adja már oda több éve levetett munkaru
háját (másfél bakancsát, és simlis sapkáját, amit nyugodtan használhatott sálnak
is, mert akkora lyuk volt a tetején, hogy minduntalan a nyakába hullott). Állító
lag borravalót is ígért neki érte, ami Gyurkánál hihetetlen dolog.
Maszek az átmeneti kabátjában jelent meg, ami átmenet volt a semmi és a
rongy között. Vajszínű ingjének csak egyetlen ujja volt, amit roppant elegánsan
enyveztek fel a vállára. Zakóját több méter madzaggal hozták használható álla
potba, így a közönség joggal nézte őt kötözött sonkának. Nagyvilági megjelenése
mindenkinek feltűnt. Különösen felemás cipőjére és napszemüvegére figyeltek fel,
amelynek egyik üvegét egy fél ping-ponglabda helyettesítette. (A társalgás oly
annyira közvetlen volt, hogy még vadidegenek is nyugodtan letépték egymás za
kóját.)
Amikor érezhető közelségbe került az orosz szigorlat, tudtuk, hogy vége az
arany életnek. Kellner ekkor már a cirillbetűk 80%-át ismerte. A nagy szigorlat
előtt Lengyelt megkérdeztük:
- Mond Micukám, mi az az und so weiter?
-V á rj! Mindjárt által gondolom, és megmondom! Pedig tudom, hogy
hol van a könyvben . . .
Azóta is keresi.. .
Kruchió vizsgára menet nem tudott ellenállni egy rakás friss lócitrom csábí
tásának. Kirohant az úttestre megtaposni, hátha szerencséje lesz. Volt is! Egy
autó csak az utolsó pillanatban tudta kikerülni. (Lacus azóta tudja: hogy aki
. . . bán van, az ne ugráljon.)

III. Strófli
Az egyetlen szabad és lezser nyár után, ősszel újra elkezdődött a verkli. Néhányan ugyan még a vénasszonyok nyarán kissé megizzadtak az élettan és bioké
mia miatt. Mégis a tanévkezdés napján valamennyien végignézhettük az „Oktatói
Kar” díszes bevonulását a Fogklinika osztályon felüli tantermébe. A vezérkar, élén
a nagyvezírrel, mögötte az agák, pasák, értelmiségiek (Papp), kézművesek (Faze
kas) és egyéb mester emberek (Szabó, Molnár, Kovács), legvégén a fogműveket
hordozó apród (Tamás). Elővették az Nagy Sárga Pergament és hosszasan felolvasák belőle az nagy szörnyű tilalmakat:
1. Egy késés: jegyzőkönyvezés.
2. Két késés: ajánlott levél a szülőnek saját költségére.
3. Három késés: visszaminősítés általános orvosnak.
Ekkor kezdtük komolyan venni a felsőbb évesek figyelmeztetését, s szinte
látni véltük a bejárat felett: „KI ITT BELÉPSZ, HAGYJ FEL M IN D EN RE
M ÉNNYEL ÉS PIHENÉSSEL!”
Lassan megismertük a fogaknak tárházát, ahol még a légy is szájkcndővel és
fehér sityakkal közlekedik. Szekrénykulcsokat, köpenyeket, és szájkosarakat oszto
gattak. Néhány jegyzőkönyvi figyelmeztetés is elhangzott, ha valaki kiváló művé
szi képességét a pádon találná próbálgatni. Mindezek ellenére bíztunk képessé
geinkben, s „irány a pulpa” jelszóval, nagy energiával kezdtük el a gyakorlatokat.
Ám a lelkesedés „Hol a gyémánt komám asszony” az „Adj Királyné koronát” és
egyéb Fogklinikai játékok alkalmával eltűnt. Akkor még többen azt hittük, hogy
az 5 év egyetlen homogén diadalmenet lesz, de az évek múltával rájöttünk, hogy
ebből feltétlen le kell vonnunk háromat.
Az első szakmai titkokat a tanlaborban lestük el. Prágai ts. úr volt itt a fő
mágus, Fazekas doktor az alsámán. Az új szokásokat némi idegenkedéssel vettük
á t . . . „Mert kiffiam itt csak úgy lehet dolgozni, hogy a takony az ember nyaka
köré csavarodjon!”
Idővel a gipszet is úgy kenytük mint digó a fagylaltot, miközben egyeseket a
gipszes zsákból mentettünk ki.
- Mi ez a miszit-maszat te úrfi?! A nadrágod szárát figyeld kis butám! Ha
az rezeg, elzengheted az albán népdalt. Kisfiam, adj neki a lőccsel az anyja csicsóját. Ilyen tempó mellett még három év múlva is a kaucsuk protésisével fog csócsálni a beteg.
Néha azért egy-két dicsérő szó is elhangzott:
- Pompás kisfiam, pompás. De ne kalapáld azt a koronát, ez csak egészen
nagymester kezébe való! . . . No, add csak ide nekem!
Az eredmény még így is mindig egy volt. . . bili-korona, faeces! - kukába
vele.
Bea taktikája egyébként a tanlaborban is kitűnően bevált.
-Szomszédjához: Tónikám, mutasd már meg, hogy kell ezt elkezdeni!
-A z tá n a következőhöz: Eddig már megcsináltam, segíts már egy pirinyót!
S mire kétszer körbejárta a labort, már készen is lett a munkáival.
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Foglalkoztunk még Odonthológiával is. E tárgy fontosságát mutatja az, hogy
Hattyasy prof úrtól Czapff doktornőig mindenki előfordult.
- ’’Khedves khollegák. Ma tehát az otthonthoblastokról volt szó. Vhethítettiink néhány ábrhát is. Ebből is láthatják a khedves khollegák, hogy milyen mhegfoghathatlanul fontos az odonthológia.”
A szájsebészet előadásokon végre emberközelségbe kerülhettünk Tóth pro
fesszor úrral, aki közvetlenül üdvözölte az utolsó pillanatban berohanó Sántát.
- No fiam, bele is sántulsz, ha ezt így folytatod.

A nagyüzemi fogkitermelést Piroska néni irányításával kezdtük meg. Az első
extractios gyakorlaton Kati idegesen csattogtatta a fogát, - nem a fogót! - a kissé
halálra rémült páciense orra előtt. Gyöngyi meg odalopakodott a beteg mellett álló
Laurához, s nagy tisztelettel adózva a bátornak, félhangosan megkérdezte: Mondd
Laurino! - húztál te már fogat? (s utána együttes erővel hozták Trendelenburg
helyzetbe a kifeküdt beteget.)
*
Szívdobogva vártuk, hogy megismerjük a nagy Karádyt, de az előadásokon
nekünk csak egy jámbor kalapácsvető dobálódzott a nagy szavakkal. A májjal
meg Mustárdi Laci bácsi ismertetett meg bennünket. A beteg a mi kórélettani gon
dolkodásunk nélkül úgy kifekszik mint a gyalogbéka - magyarázta. Volt amikor
csappant kicsit az érdeklődés, ami mellett Laci bácsi nem mehetett el szó nélkül.
Már megint olyan kevesen vagytok az anyátok rigó úr istenét! De azért ide ülök
közétek, hogy szakadna rátok a mestergerenda! Ezt a könyvet meg nem azért hoz
tam magammal, mintha nem tudnám a kórélettant, hanem ha hülyeséget monda
nék, és a prof. leszólná a szöveget, hát fel tudjam lapozni a forrásmunkát. Karády
csak az év vége felé ereszkedett le hozzánk, néhány előadás erejéig. Ismerkedésnek
rögtön leltárt is tartott. Dürmi pechére éppen nem volt ott. Következő órán:
- Karády: Hát te hol voltál a múltkor?
-D ü rm i: Prof. Űr! Nekem van igazolásom.
- Karády: Nem baj . . . te úgyis nálam vizsgázol!
A szigorlat előtt meg így nyugtatgatott bennünket:
- Karády: Á szigorlattól nem kell félnetek. Nektek sem kell többet tud
ni, mint Lázárnak, vagy nekem, ha csak úgy bemegyünk valahova.
Aki másodévben azt hitte, hogy a boncolástól egy életre megszabadult, az
nagyon tévedett. Kórboncolás képében újra visszatért. Különbség: Konzervek he
lyett minden héten friss áru feküdt az asztalokon. Hiába, egy jól képzett fogorvos
nak a kórboncoláshoz is értenie kell.
Egy hétfői reggelen Maszek túl fehéren imbolygott a bonctercmbe(n). Alig,
hogy Tulipán kihegedülte a szokásos bél adagját, (mely művészetben egyesek sze
rint még Gyulán is túltett), Maszek komótosan félretolta a matériát, s miután ki
terítette a rókabőrt, komótosan megejtette a szíven az iránymetszéseket.
Itt kezdett elmélyülni ismeretségünk „a négyes labor őrültjével”, aki szenvedő
alanya lett nagyszerű manualitásunknak. Egy kollegina pl. egy ügyes mozdulat
tal testis nedvet fröcskölt érdeklődő arcába.
- Nem tesz semmit! - nyugtatta meg - kaptam én már ascitest is.
Tanulmányainkban annyira előrehaladtunk, hogy Bara tanár úr, már külön is
foglalkozott velünk az év második felében a könyvtárszobában. Ákos és Lacus rit
ka vendégek voltak ezeken az összejöveteleken. Ezért történhetett, hogy amikor
Kruchió év vége felé váratlanul megjelent, Bara tanár úr királyi fogadtatásban
részesítette.
- A , üdvözlöm kollega! Kerüljön beljebb! Érezze magát jól kis össze
szokott társaságunkban!
Ákos még rosszabbul járt. Szokásához híven most is lebukott.
-K ollega! Keres valakit?
Alig tudtuk meggyőzni, hogy ő is csoporttársunk.
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Igazuk volt azoknak, akik a kórbonctan szigorlattal ijesztgettek bennünket.
Az Isten nem ver bottal, csak kórbonctannal.
Amikor Bara tanár úr meglátta Sántát, meglepetten kérdezte:
- Hát ez a kollega még mindig magukkal jár? Pedig én már félévkor
kirúgtam!
A radiológia szinte üdülés volt a többi vizsga mellett. A szigorlaton Túli Ma
szekkel vizsgázott. Ildi egy pillanatra elhallgatott, mire Maszek vette át a szót.
- Nem magát kérdeztem! - szólt a tanár úr.
Maszek a jogos önvédelem és segítökészség jegyében így mentegetőzött:
- M i t csináljak, ha nem mondja a szerencsétlen!
Sövényi tanár úr a magán életben is kitűnő radiológusnak bizonyult. Történt
egyszer, hogy Gyuri bácsi a zöldségesben retket vásárolt a mindennapi betevő pa
caljához. Válogatás közben megszólalt mögötte egy hang.
- N e azt válassza fiatalember, az belül fás!
Gyuri ekkor döbbent rá, hogy más is ért a radiológiához!
Nyáron már mindenki igyekezett minél távolabb kerülni a klinikától. Ez leg
jobban a kiválasztottaknak sikerült, akik Németországba utaztak. Vezetőjük egy
nyurga, de szemüveges gentleman, aki egyszemélyben universalis med. dent. kór
boncnok, odontológus, orális pathológus és kezdő férj volt. Az utóbbit a vonaton
meg is ünnepelték két deci bonbonmeggyel, amit mind ő hozott magával egy ha
talmas hajóládában.
Lipcsében a fogadóbizottságra várva Editke így kiáltott fel!
- Nézzétek azt a vörös égimeszelőt! Biztos minket vár! Erre a meszelő
felkapta a fejé t. . . Milyen jó, hogy pár szót tudok magyarul, így
legalább megtaláltam magukat.
Ám beteget nem mertek rájuk bízni. A program: városnézés az unalomig.
Egy ilyen alkalommal a srácok egy automatánál kis kerek zöld dobozt vásárol
tak . . . egyéb célokra. Katika is odaszaladt.
- Ugye nekem is adtok belőle? S amikor önzetlenül megkínálták, ő a
pipacs színét utánozva elszaladt. Ügy látszik, erről az anyukája még
nem mesélt neki.
Később, hogy megszabaduljanak tőlük, a tengerpartra menesztették őket, ahol
hideg idő, eső és sok német lány várt rájuk. Sátoruk helyét egy hatalmas tócsa
közepén jelölték ki számukra. Egyszer még a nap is sütött. Fürdeni esernyővel és
nagykabátban jártak. Az éjszakai hidegeket vod-ca-lóriával enyhítették, miközben
a fiúk még nyelvleckéket is vettek a bennszülött lányoktól. Elutazásuk után napo
kig sörhiány volt. Csak a nyurga, de szemüveges gentleman lépett le következete
sen minden második korsó sör után, nehogy tekintélye a tegeződésig alacsonyodjon.
Ilyenkor mindig azt mondta, hogy bevásárolni megy . . .
Egy ilyen vásárlás után kérdezte:
- Na, mit gondolnak, mit vettem?
- . . . ? . . . Na mit? . .. ?
- Azt én se tudom, de szép gömbölyű, fényes és csak 4 DM v o lt. . . !
Kis csomaggal és nagy kerülővel érkeztek haza az első protetikai gyakorlatra.
Még útközben:
- Ismerik a Szabó adjunktus urat - kérdezte Hanzély dr. úr?
-N e m ! - Még csak hallomásból!
- Nem baj. Majd megismerik . ..
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IV. Strófli
Űjra összeverődött szeptemberben a banda. Egyesek akkorákat lódítottak a
nyári fogászati kezeléseikről, amekkorát csak igen jó barátok engedhetnek meg
egymásnak. Persze a tempón és a technikán még ezeknek is javítani kellett, amely
hez főleg Don Juan adjunktus úr adott felbecsülhetetlen segítséget:
- A hallgatók felveszik a köpenyeket és a szerszámaikat. Mari doktor felhoz
za a kartonokat, kiosztja a hiányzókat! - Évike! magát figyelem . . . figyelem.
Miért nem ül le a helyére. Most mindenki álljon le a fúróval, s figyeljenek a táb
lára, nehogy kavarodás legyen. Szóval, Sárika ugye ott hagytuk abba, hogy a har
madik csoport az orvos, a négyes meg a technikus. Úgy igyekezzenek, hogy itt ha
marabb legyenek készen, mint a rendelőben. Érthető? De úgy látom megy ez.
Ugye Sárika? Ez a kefe meg arra van rendszeresítve, hogyha gipszes a cipőjük,
keféljék le a nadrágjukat, azután, ha tiszta a lefolyó, elmehetnek. S mi talán job
ban is siettünk, mint amit az udvariasság megengedett volna.
A konzerválón szájtátva figyeltük Molnár ts.-nő munkáját, aki közben odaadóan magyarázta: „Ádler így mondta, Kemény úgy tanította, én meg emígy csi
nálom.”
Önálló elképzelései csak Micunak voltak, aki emiatt Bajszival került átme
neti nézeteltérésbe.
Micu bemutatta a kész cavitást Miklós ts. úrnak, aki így szólt:
- Ez még nem jó!
Micu a tőle megszokott temperamentummal replikázott:
- Szerintem meg jó!
Bajszi: de nem szerinted alakítunk cavitást, hanem Black szerint,
- úgyhogy, folytasd Szivi!
Kruchió önállósulási törekvé
seit sem díjazta Hosszúláb papa
NEHÉZ E S ET
megfelelően.
-B ajszi: miért fúrod ezt
a fogat?
- Kruchió: mert van egy
első oszt. cariese.
- Bajszi: miből gondolod,
hogy az caries?
- Kruchió, mert mélyen
a fissurába megy a
szonda, és erősen akad.
Bajszi (átveszi a szondát, le
hajol, és a földet két mozaik között
elkezdi vakarni) - Itt akad???
- Kruchió: Igen!
- Bajszi: No látod, és itt mégsincs caries!
Ha problémánk volt még, az osztály női oktatógárdájához is fordulhattunk,
akik igen világos, de kézzel nem igen fogható hasonlatokkal világították meg a
tananyagot. Mindig készségesen szakítottak időt, hogy a külföldi élmények, a leg
újabb divat, gyermeknevelés és ételreceptek egymásközti megbeszélése mellett a
mi szakmai fejlődésünket is elősegítsék.
Ha már végképp nem tudtunk mit kezdeni a szabad időnkkel, újra és újra
megtanultuk a Richmond korona készítését. Még így is minden protetikai gya
korlaton bolond volt a helyzet.
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- Mikor módosítottuk a mcthodikát utoljára? - kérdezte Mari adjunktus.
- Tegnapelőtt!
Hű a mindenét! Most megint változik az egész. Különben nem lesz kész vele
senki.
Tehát: bejön a beteg, leül, köp . . . izé még nem. Üdvözlöm. Eddig semmi
új! A következő? Szóljanakhagyorsanmondom! Sárika kérem maga is figyeljen, ki
hagyok-e valamit. Preparálás közben a beteg rózsaszín berendelőlapot kap . . . ha
nincs szájkendő, még influenzát is. Királynénak cakkos munkalap, laboratórium
nak zöld munkalap, Kiss Tamás semmit sem kap, közben az asszisztens hűt. Bea
- kérem - figyeljenmertnemfogjatudniü
Nagyon fontos a laboratóriumi fázis, kiöntés, beöntés, rendelőben második
ülésben sapkapróba, szájtoalett, gyűrű nem lehet az orvos ujján. Iluskának zöld
színű munkalapot leadni, a beteg meg kék színű csekket kap. Királyné szabadsá
gon. No mindegy! Piros ironnal kirajzoljuk a . . . figyellek János!! (a nevet).
A gyakorlatvezető ellenőrzi a lefolyót, a laboratórium kiküldi a kész viaszhara
pást. A visszamaradt munkalapokat én gyűjtöm. Érthető? Szóljanakhagyorsvagynemvilágos. De úgy látom, megy ez. Ugye Sárika?
- i . . . i . . . igen azt hiszem, csak már azt sem tudom, hogy fiú vagyok-e vagy
lány.
- Sebaj, ne eméssze magát, majd a helyszíni szemle eldönti.
Tovább a harmadik ülés. Újabb gipszpróba, fogszínvétel az ablakpárkányon,
s közben csacsogunk a beteggel. Ellenőrizzük az „A” vonalat. Egyik oldalon a vál
lalat, a másik oldalon a jegyzőkönyv. És most jön az újítás! Fizet a hallgató, a
beteg közben köp. Utolsó ülés már rövid. Az orvos beragasztja a csapos csekket,
az asszisztens elteszi a kész munkát, a viszont látásra!

Ilyen tempó mellett nem is csoda, ha nem tudtunk megfelelő aktivitással részt
venni a szemináriumokon, pedig itt végre kibeszélhettük volna magunkat. Salgó,
amikor felszólították, sokáig és hosszasan hallgatott, majd a további unszolásra
csak ennyit mondott: véleményem mindenben egyezik az előttem hozzászólóéval.
Gyuri bácsi - akit kb. már azonos távolság választott el a nyugdíjtól és az
egyetem befejezésétől - egyre inkább női jellemvonásokat vett fel. Ez anatómiai
jelekben is manifesztálódott. . . ugyanis a fülei és a szája interorgan módon kommunicalt egymással, s így csoportjában feleslegessé vált a „Mindenkiről Mindenki
nek” című lap előfizetése. Így aztán vidáman telt az idő, amíg az újabb vizsgaidőszak buccánkon a mosolyt vigyorrá fagyasztotta. Ha maradt is rajta valami, az
is csak kínjában fogamzott.
Két hallgató egymás között gyerekgyógyászat szigorlat előtt:
- Tudod-e mi az icterus gravis és az omphalokele?
-Ig e n ! Icterus gravis új
szülöttkori
sárgaság,
omphalokele =
köl
dökzsinórsérv.
- És mi a kettő közötti
összefüggés?
. . . ? . . . ?
- Az, hogy a csecsemő az
icterus gravis elleni
erőlködésében köldök
sérvet kaphat.
Más:
- Mi a különbség a scarificatio és a scabies
között?
- Hát a scabies az rühesség, a scarificatio pe
dig karcolást jelent a
felkaron.
- Igen. És mi a kettő kö
zött az összefüggés?
- ... ? ... ?
- Az, hogy a kicsi rühelli,
ha karcolgatják.
-
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V. Strófli
Az utolsó felvonásra - a pillanat ünnepélyességének adózva - Ákos is ponto
san megérkezett, felrúgva a több éves tradícióit, miszerint minden stróflit egy hét
késéssel kezdett.
Ami új volt, az a gyerekfogászat. Legjobban Tamás lepődött meg, amikor 8
éves hölgypáciense kissé határozatlanul így akarta megvesztegetni:
- Doktor bácsi, . . . ha nem tetszik hozzám nyúlni, én, . . . majd meg
hálálom.
S Tamás, gondolva az öregkor ínséges napjaira, bár mégis hozzányúlt, de nem
ott, és nagyon óvatosan.
Ami a tekintélyt illeti, Ákos itt is folytatta a lebukási sorozatát.
- A p a : Ide figyelj Öcsi! - Ha szép nagyra kinyitod a szádat, akkor
gyorsan készen leszünk, de ha nem, kapsz két nagy pofont.
Válassz!!!
- Öcsi: Hm . . . brühüm . . . hm. (nézi Apa kezeit). Tessék adni a két
pofont.
Ebben az évben változott a szereposztás is. Protetikán ismét a viharlovag
rohangált fel s alá, miközben pattogott.
- Milyen kanállal veszed azt a lenyomatot, úrfi, - kiáltotta az éterbe.
- Előlfogas kanállal. - rebegte Gáspárdy.
-P rá g a i: az nem előlfogas kanál, az „wie face” kanál. Tudod, mit je
lent ez?
- Gyula: Hát az egy szerzői név.
-P rá g a i: Nem kisfiam! Ez olyan, mint a wipla, Wie platina = olyan
mint a platina. Hát ilyen a Wie face kanál is, olyan mint a faeces.
Egyetemi éveink alatt a leghasznosabbakat közegészségtanon tanultuk, pl.
hogy
tbc-s papagájjal ne csókolózzunk. Ne etessük a burgonyabogarat DDT-vel,
mert korcs utódaik lesznek. Édességet, zugpálinkát egyáltalán nem, tejszínhabot csak
főzve fogadjunk el idegentől.
E fontos diszciplína tanulmányozásakor döbbentünk rá, milyen tisztátalan is
a menza, ahol a gyümölcsöt még fél óráig sem áztatják Neomagnolban, és a pené
szes befőttet sem a szemünk előtt bontják fel.
Az előadásokon röpködő szótagok közül Halma az igazi golyvákra emléke
zett a szigorlaton, melyek szerinte a tengerparti levegőben olykor csapatostól
keringenek.
A mindig beszédes öreg Gyuri sebészet után nagyon szótlan volt. Csak két
féldeci tudta elvégezni a sublingualis frenulectomiáját, amikor is töredelmesen be
vallotta, hogy az egész veséből csak a phymosist tudta.
*
Elzengetett az utolsó strófli. Kiosztatnak a diplomák, s legördül a függöny.
*
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Ismét eltele öt hosszú esztendő. Újra az első mester elé járulnak az ő egykor
szétküldött asszisztensei és így szólának:
- Megsokszorozódtunk mester! Átgyúratott az szellem, a test is megtöre
tett . . .
Mester: Bizony mondom néktek, cselekedeteitek nékem tetszőek valának!
Most ismét széledjetek szét a Föld minden tája felé, sokasodjatok, és hajtsá
tok uralmatok alá az Föld minden népét és azok pulpáját. Vívjátok meg az döntő
harcot az gonosz CARIESSEL, s annak minden szövődményei ellen. Időről időre
futárok induljanak az meghívótekerccsel a négy égtáj felé, s hirdessék a „Vándorgyülekezetet”, mely az Nagy Dombnál rendeztessék meg.
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M EGHÍVÓ
Mély tisztelettel meghívjuk Önt és kedves családját, az idén első ízben újjászervezetten megrendezett Árkövy-Emlékünnepscgre. Megkérjük, hogy egyéb bok
ros elfoglaltságát halassza el, és vándoroljon cl a korábban Vándornak nevezett
gyűlésre.
Programunkból:
Az összeröffenés napjának reggelén egyszerű, de kiadós próbareggelin veizünk részt.
Menü: Rózsagipszpástétom. melyhez mindenki egyéni kanalat kap, majd alginát kocsonya kerül feltálalásra.
Ezután az ambuláns vendégek az ünnepség tetthelyére, az újonnan alakult
Cavum Orisba mehetnek, amely csillogó Korbelux reflektorokkal megvilágítva már
készen áll az attractióra. A vendégek és acut esetek helyet foglalnak a vestibulumban, s a széthúzott labiumok között felhangzó pharinx kürtök megszólalása jelzi a
Nagy Manitu bevonulását a süppedő lingulaszőnyegen, majd elfoglalja helyét a
bal felső quadransban, és ezennel megkezdődik a hosszas ceremónia.
A nap fénypontja az ünnepség névadójának méltatása utáni aktus, amikor
a fősámán az általa színaranyból készített, és igen esztétikus homlokzatú koronát
a Nagy Manitu fejére applikálja.
Ezt követően a wiplából öntött, sínen gördülő chemotaxissal átmegyünk az
elegáns Carborund terembe, ahol ünnepi ebédet szolgálunk fel.
Elsőként vesetálban hozzák az ízletes polytricin levest, melyeket gyémánt tá
nyérokban, gőzölve szervíroznak. A második fogás fóliában sült torus, kompozíciós körettel Levin módra.
Az ebéd fénypontja a vadász tál, melynek fő attrakciója csillogó fogkövekkel
körülrakott, spékelt állcsont, gerinc marinírozva.
A vendégek a vándorgyűlés porát 55-ös évjáratú, félédes Merfennel öblíthe
tik le.
Utóételként a konyha specialitása, az epuliska, vagy a rántott pulpapolip kö
vetkezik, amely helyett a gyomorbetegek viaszt haraphatnak.
Az esti varieté valóban delectát.
A műsorban elsőként Fluora, a sóbálvány lejt démoni táncot, Lápis Ágnes
Krampon dalára. Majd Max Illa fátyoltánca után Raspa Tóni félretolja a csont
hártyát, mellyel kezdetét veszi Gitta Percha magánszáma „Miért nem érek én a
csúcsokig?” c. monológjával. Cysta Rózsa az „Én miért maradtam itt?” c. Tampon
dalával fejeződik be a művész parádé.
A közben elbágyadó vendégek visszahúzódhatnak a bárba, ahol a gyér vilá
gításé Ivory szeparékban gyökérfogócskát játszhatnak a párok. Az élénkebbek a
nagy teremben maradva rophatják a „Gysi f. körtáncot” , szonda szambát, és egyéb
modern táncokat.
Hogy a nagy duhajkodásokban a súlyos testi sértéseket elkerüljük, kérjük,
hogy az amalgám pisztolyokat és gipszkéseket a ruhatárban adják le.
Az ünnepi eseményről primer-teleszkópos közvetítés lesz. A kiemelkedő att
rakciókat és a gyönyörű pulpákat fotóriporterek exponálják.
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Végül a Nagy Manitu a lingual ív alatt elhaladva felavatja az aranyhidat, és
ezzel az ünnepség véget ér.
Az idegenből beutalt vendégek részére kényelmes szállásokat biztosítunk az
antrumokban, melynek folyadék gyülemét, Luc és Caldwell urak új szabadalma
alapján, jó előre lecsapoljuk. A lakosztályokhoz szájtoalett és fürdőszobás ínyzu
hanyrózsa jár.
A műsormódosítási javaslataikat - melyeket természetesen a legmesszebb
menőkig nem veszünk figyelembe, a meghívók kézhezvételéig a szerkesztőség címé
re szíveskedjenek eljuttatni.
Tisztelettel:
Mel Ottó
Tu Berta
Akr Illa és
Sár Comái
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HIRDETÉSEK
Kereset hiányában keresem azt a káros szen
vedélytől mentes jólszituált hajadont, aki biz
tos pénzforrásom lenne rendezetlen életemben.
Csak pcnzcsutalványos levelekre válaszolok.
Kalandorok és hasonló foglalkozásúak kerül
jenek!
(Mester)

Primer koronához sccundcr társat keresek „Te
leszkóp” jeligére.

*

Reggeli ébresztést villanyborotvával vállalok.
(Lajos)

Magánrendelőmbe gyakorlott asszisztensnőt ke
resek. Foglalkoztatás munkaidő után is bizto
sított. A válaszokat „31 572 Szivi” jeligére a
kiadóba.

*

Külföldi ruhatáram
beszámítok.

*
*

Csak nálam köttessen!

*

*

Fogászati műszereket kilóra is veszek.
(Lengyel)

★

Előcsíráztatott dughajhagymát veszek.
(Szcntkercszty)

(Böngyi)

Még nem késő!!! Tcnacgcr divat Laurától!

*

*

Fiat coupeet babakocsira és Zastavára cserél
nék.
(Salgyó)

*

Lúdtalpbetét és harapásemelő korrekcióját vál
lalom.
(Halma)

*

Rendelési idő után idegenvezetést vállalok né
met-magyar, angol és zsargon nyelven.
(Kati)

kiárusítanám. Jó srácot
(Kcllner)

Naiva szerepet vállalok.

*

Magasra törnék!

*

(Tulipán)
(Dürmi)

Akar kockáztatni???? Kockázzon . . . Kruchióval!

*

Autósok, kocsisok figyelem! ízes magyar nyel
vet csak Lajostól.
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