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EGY ÉVFOLYAM KORTANA 

Bevezető helyett - magyarázkodás 

Nem történelmet írok, nem is önéletrajzot, bár az utóbbinak most 
magas az ázsiója. A lelkek zsiliprendszere mögött nagyon felgyülem
lettek az elfojtott emlékek, a leülepedni látszó sérelmek „buzgáiként" 
tőrnek elő és folynak, egyre folynak a papírlapokra. Szerény múltidé
zőm nem ilyen szeretne lenni. Akik ismertek-ismemek, talál tanúsíthat
ják, nem tartoztam soha az üldözöttek, sem az üldözők közé. Kénye
lemszeretetből és félelemből mindig közép felé húzódtam, ahol vi
szonylag kockázatmentes biztonságot érezhettem. Következésképpen 
nincs okom semmilyen elfogultságra. Másrészt lappangó bőlcsészhaj-
lamom a történetírás, pontosabban az orvostörténetírás irányába terelt, 
ahol kötelező a tényszerűségre való törekvés. Aligha a szándékon múlik, 
ha nem mindig sikerül. A tévedés jogát is fenntartva. 

A kitűnő szervező Kun Károly barátunk eredeti elképzelésének eleve 
nem tudok megfelelni. A hozzám eljuttatott levélmásolatok eléggé elté
rő hangvétele, még eltérőbb terjedelme, s egyáltalán a hiánya nem teszi 
lehetővé az arányos szerkesztést, csak az odaillő sorokat szőttem bele, 
a címből talán kitetszik, nem is vállalkoztam másra. 

Mindezeket azért tartom szükségesnek előrebocsátani, mert egysze
rű krónikásként elsősorban a saját emlékeimre támaszkodom. A történet 
főszereplője azon évfolyam, amely a 20. század kellős közepén, a leg-
sötétebbik békeévben, 1950 koraőszén iratkozott be az éppen akkor 
önállósuló orvosi karra. Igaz, a kezdeti ceremónia: az üres index meg
szerzéséhez szükséges űrlapok kitöltése, a politikai fejlettség fokát fir
tató felvételi „elbeszélgetés" még a Központi Egyetem alagsorában 
történt, de már készen állott a teljhatalmú Tanulmányi Osztály, amely
nek ítélkezési támpontja lett a származási hovatartozás. Csak nem fele
kezeti, faji, hanem osztály alapon. A szívünknek oly kedves háromszínt 
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leváltotta a rikító vörös, új szövetségi rendszerbe keveredve Kelet he
lyett Nyugat lett a kinevezett ellenségünk. Ne feledjük, miközben har
cosan védtük a békét kitört a koreai háború. Bevallom, addig arról az 
országról (pláne kettőről) nem is hallottam. Gyermekkoromban kiabál
tuk: „fel a kezekkel55, most pedig, hogy „el a kezekkel!'5. Közben a 
megtámadott északiak Kim ír Szén (és még ki tudja, kik!) irányításával 
nem győztek délre nyomulni győzelmesen, s bizonyára az Óceánba 
szorítják a Li Szin Man vezetette „agresszorokat", ha a világ csendőrévé 
szegődött Egyesült Államok nem siet a segítségükre. 

Tehát míg tőlünk keletre elkezdődött valami nagyon bizonytalan, 
addig mi békésen beiratkoztunk. Már akiket behívtak egyáltalán, és nem 
a néphadsereghez. Mert az osztályharc, pláne a fokozódó sztálini, nem 
ismert irgalmat Azt persze nem lett volna ajánlatos emlegetni, hogy 
Marx Károly a kapitalizmus klasszikus hazájában írt a tőkések ellen -
és mm szibériai száműzetésben! Engels tatának pedig egyenesen gyár
tulajdonos volt a papája. Megvetette a pénzt, mert volt neki elég. E 
„furcsa pár" lengő szakálla alatt lett a 20 holdas paraszt osztályidegen 
és (legfeljebb önmagát) kizsákmányoló. „És megbüntették az atyák 
vétkeit a fiakban", mert nem vették fel őket az egyetemre. Persze, a 
Debreceni Egyetemen a proletárdiktatúra képviselői sem éheztek gyer
mekkorukban. Mellőzzük a neveket. Egy groteszk történelmi színjáték 
részesei lettünk. Ki a pandúr szerepét vállalta, lelke rajta, bár valószí
nűleg „kijózanodott" azóta. Függőségi viszony a hatalmi apparátuson 
belül is létezett, bár kívülről nem lehetett látni, ki kitől tart jobban. A 
párthatározat mindenkire egyformán kötelező volt Rajk és társai pél
dáján okulva a bennfentesek sem érezhették magukat biztonságban. 
Rajkot Kádár követte az átmeneti süllyesztőbe. Majd a debreceniekkel 
szoros kapcsolatot tartó orvos Zöld Sándor iszonyú családirtást végzett 
Készülődött már a cionista orvosok elleni per is, biztosan nem vidéki 
pártonkívülieket kevertek volna bele. 

Közben mi, szerény ösztöndíjunkból (amit szüleink izzadtak ki) 
békekölcsönt jegyeztünk. A fővárosban a Nagykörút forgalmas szaka
szát Vladimír Djicsről, a patinás Oktogont November 7-ről nevezték el. 
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Felavatták a Sztálin-hidat, az Egyetem homlokáról levették Pázmány 
Péter nevét. Fujt a „szabad széf - de csak a szíhpadoa Dél szomszé
dainkról szintén kínos dolgok derültek ki. A partizánoknak álcázott 
ügynökök csörgették az imperialisták láncát. Rákosi lehájasfejuzte Ti-
tót, mi -pedig felvirágoztuk Farkas Mihály rézágyúját. Ilyen tragikus 
kabaré ritkán játszódott le történelmünk színpadán. Hasonló lehetett a 
lelkiállapot közvetlenül Mohács után, vagy a sokat szidott Bach-kor
szakban, Különbség azért akadt Sztambul mindenható szultánját nem 
volt kötelező mindenkinek félholdas lobogók alatt felvonulva éltetni, 
nevének kiejtésekor percekig ütemesen tapsolni. A helytartók nem ve
hettek fel padisah-allűröket A Világos utáni sötétségben Ferenc József 
pedig beérte annyival, ha nem szidták nyilvánosan; Ez a nép, akinek 
nevében annyit papoltak, a saját tapasztalatain okulva megtanult alkal
mazkodni. A legvégsőkig. Mi is hamar megtanultuk a politika tolvaj
nyelvét, s mást mondok, mint gondolok elvét Bekalibráltuk, hány szá
zalékos osztályhátrányt kell az önéletrajzba adagolni, s főleg miről kei 
hallgatni PL az önkéntes beszolgáltatás martalóc módon történt. Sőt a 
kevésről a haráes-szedőket annak idején könnyebb lehetett meggyőzni 
egy kis baksissaL Miközben elhitték, hogy mi is janicsárokká nevelő
dünk. 

Társasjáték lett az „azt felelem, amit hallani akartok". Az akasztófák 
árnyékában nálunk mindig megszületik az -akasztófahumor. Mégis egy 
szelídebbet, a népi sajátosságokat kifigurázó triászt idézem legszíveseb
ben. Tehát egy angol = Misterekét angol = klub, három angol = világ
birodalom. Egy francia = Monsieur, két francia = szerelmespár, három 
francia = szerelmi háromszög. Egy magyar = űr (és nem elvtárs), két 
magyar=három világnézet, három magyar = olyan nincs, mert az egyik 
sváb, a másik tót Egy orosz = tovaris, két orosz = brigád, három orosz 
= Ali baba és a negyven rabló. Persze hogy tetszett, és sajnálhatja, 
akinek ezt nem merték elmondani. 

Mi szerencsésebbek, a diákszállóban lakók pontosan ismertük egy
mást Információs hálózatunk működött. Legalábbis azt hittük. A párt
tagsági könyv és a világnézet nem mindig fedte egymást. 
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Mozgalmi életünkről 

Kezdetben valának a felvonulások. A Nagyerdőt megkerülve be a 
városba és vissza. Olykor fehérköpenyben, de mindig zászlók alatt. 
Lobogók, „fényes szellők nélkül". Nóta! Lehetőleg az „Avanti popolo", 
mert azt úgyse értette senki! Például mi se! A végén nagyokat lehetett 
kurjongatni, hogy „a bas de Gasperi". Amit a társaság merészebb fele 
úgy variálta: „a ba... meg féri". Mellesleg azt jelentette volna: le Gas-
peri-vel, az akkori talján miniszterelnökkel. És éljen a pártvezér: „eviva 
Togliatti". Medikus variációban „Éva tolja ki". Amikor katonák lettünk, 
Nagy István őrmester mindig azt adta parancsba: „énekeljék az elvtár
sak a lőpopót"- a popoló helyett. Szóval a humor nem hiányzott, fel
vonulás hol ezek mellett, hol azok ellen. November 7-én, december 
21-én, Sztálin születésnapján, április 4-ém, május l-jén. A klerikális 
reakció ellen, miközben 1950. szeptember 26-án a Katolikus Papok 
Országos Békebizottsága felhívást bocsát ki: „minden katolikus pap és 
hívő kötelessége a tanácsválasztás és a békéért folyó harc sikerééit 
küzdeni!" A saját megmaradásunkéit nem. Amikor a mi csoportunk 
biológiából kollokvált, aznap vezették be a zsír- és szappanjegyeket. 
Hat esztendővel a világháború befejezése után. Aztán a „felejthetetlen" 
társadalmi munkák. Mintha csak mellesleg tanultunk volna igen nehéz 
tantáigyakat Vasgyűjtés kellett az USA-acélhoz. Az újpesti serbli acél
hoz. Újlaki Jóska, ismertebb nevén Blöki kémia vizsga előtt megkér
dezte: „most ferro, vagy feni vasat megyünk-e tallózni?". A cívisváros 
akkor kezdett ipari nagyvárossá fejlődni. A Gördülőcsapágy-gyár 
(GÖCS) alapozásához kellettek a lapátosok. Kivezényeltek bennünket 
vasárnap délelőttönként, istentisztelet helyett. A munkánk olyan is volt. 
Rácz Gyuri viharverte tragacsát a „tagok" titokban eltemették. Majd 
hazamenetel előtt szakszerűen exhumálták. Hogy a kerékpár lánca mit 
szólt hozzá, nem tudom. De a Gyuriét igen. Nem vagyok elég modern 
ahhoz, hogy leírjam. Mozgalmi életünk alapját képezte diákszállóban a 
kötelező összejövetel, a vég nélküli ülések-gyűlések, szócséplések! 
Közben színvonalas kultűresték, színdarabok, kötelező népitánc. 
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Egyik önkritikát gyakorolt, mert a „polgári szerelem karjaiba esett", 
a másik felajánlást tett gyengébb előmenetelű társának patronálására. A 
vége az lett, hogy a patronált átment, a patrónus pedig megbukott Volt 
per longum et latum, gyűlésen megtárgyalt szerelmi ügy. A társaság 
egyik fele (politikai nézettől függetlenül) a fiú, a másik a medika párt
jára állt Itt legalább szabad volt a választás. A kínossá felfújt kázust 
szerencsére '56 oldotta meg, de ne szaladjunk ennyire előre az időtea 
Gyapotot szedni is mentünk ám, méghozzá a derecskéi határba, pihéző 
hóesésben. Az addig csak szovjet filmeken látott növény pamácsát 
akkor ismertük fel, ha nem olvadt el a markunkban. Vagy lehet-e elfe
lejteni az alagsori ebédlőt, ahol a kollégiumi gyűléseket is tartottuk. A 
reggeli adekvát Hitler-szalonnát (kocsikenőcs-szerű gyümölcsíz-féle
ség), délben a repetát, mert a rendes adag egy egészséges gyomorba 
kevés volt, este pedig az avas szalonnát. A kollektív szellem mércéje az 
volt, ki hogyan osztja szét a hazait Megvetettük a zűgevőket, hej ha az 
átok fogott volna! És áldottuk vala az oly irgalmas szamaritánust, mint 
Csüllőg Feri, akit csak azért nem avattunk szentté, mert prepa volt a 
Refi-ben, azon kevés kivétel egyike, aki igazán értett a logarhoz is. 
Valószínűleg a pártbizottság sem nézte volna jószemmel az aktusunkat 
Hej, azok a vésztői lesütött disznókolbász-darabok. Vagy amikor Pré-
kopa Álmos papája spékelt nyúlgerincet küldött Hát ami az italt illeti, 
nem hiába volt Szabó Árpád a kémia intézet demonstrátora. Nemcsak 
egy kis tisztaszeszt, de még kémcsöveket is hozott, mert poharunk sem 
volt. A kémcsövek hiánytalanul visszakerültek, ám a spiritus concent-
ratus legfeljebb lehelet formájában. így vált elviselhetővé az abszurdu
mok sorozata. Az egymás ugratásáról nem is szólva! Vaddisznóságok-
hoz Katona Sándor barátom révén gyakran hozzájutottam. Korán másik 
közösségbe került, márpedig egy-egy csoport, pláne a közös szoba 
valóságos szertartásos táplálkozási szektának számított. Ugyanis keve
sebb volt a falat, mint az éhes száj. Ne feledjük el, a padláslesöprések 
„hőskorát" éltük, amikor a kötelező beszolgáltatáshoz a parasztnak meg 
kellett venni a tojást Ugyanakkor némely egyetemista az ösztöndíjából 
vásárolta meg szüleinek a mindennapi kenyeret. 
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Mozgalmi életünk színfoltja volt a sport, de arról külön szólunk. 

Fod, ászásf kézilabda és motor - messziről 

A létező szocializmus legképtelenebb korszakában a sport volt az 
állami státusz-szimbólum, a rendszer fölényének aranynál is fényesebb 
bizonyítéka. Felvételnél a jó sportoló abszolút előnyt élvezett. A jeles 
tanuló pedig az ösztöndíjnál. A tömegmozgatást az MHK képviselte, 
bevallom, azt sem tudom már, mit is jelentett tulajdonképpen. Nem is 
volt az annyira hülyeség, ma talán kocogásnak neveznénk. Csakhogy 
akkor mindenhová gyalog baktattunk, olykor még a városba is. Azaz 
hogy eszembe jutott: MHK = munkára, harcra kész! Tehát volt némi 
militarista célja. Az úszás nyilván élvezetesebb volt, közel a nagyendei 
strand fedett és fűtött medencékkel. A bajnok Darabos Gyuri volt, jó 
felépítésű, stram gyerek. Május elsején mindig ő vitte birkózó dresszben 
a sportzászlót, szép tartással és némi rátartísággal. Széles mellkasában 
angyalian jó szív dobogott, míg 48 évesen fel nem mondta a szolgálatot 
Többször hívott: „gyere te izompacsirta, legalább rakódik rád egy kis 
muszkli, reám pedig némi kultúra". Mivel olvasni nem volt ideje. Nem 
tudom, rá mennyi műveltség tapadt, remélhetőleg több, mint reám a 
harántcsíkos rostokból. Ki gondolta volna akkor, hogy 22 évvel túlélem. 
A teremben kézilabda-kabarénak számított. A tanár két csapatra osztotta 
a társaságot, s jaj volt annak, aki nem a Márkus Gyuriéba került. Ugyan
is egymást kellett eltalálni, nem gólra játszották. Azért mondom egyes 
szám harmadik személyéten, mert mindig sikerült nézőnek megmarad
nom. Óriás lapáttenyeréből ha kilendült a labda, „ágyúgolyóként" csa
pódott célba. Akit eltalált, métereket csúszott az ülepén, a bőrgömb 
kinetikus energiájától. Motora összesen egy embernek volt a klinikate
lepen. Ha végigszáguldott a Sztálin kőrúton, kiguvadt szemekkel bá
multunk utána. Mehetett maximum óránként nyolcvannal, az akkor 
kozmikus sebességnek tűnt. Az általános tömegvonzást mégis a labda
rúgás jelentette. Márcsak a még akkor verhetetlennek tűnő tizenegy 
miatt is. A közeli DEAC-pályára kétnaponta lelátogattam, előbb Katona 
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Sanyi rituális kíséiőjeként, majd Bánfi Jankóék társaságában. A zsákai 
legénnyel két évig laktam egy szobában, humorát roppant méltányol-
tan. Különösen a mérieőzéseken tett megjegyzéseit. Akkor is akadt 
balhé, de raiMalírozás nélkül. Különösen egy-egy Barkai-, vagy Kato
na-belépő után. Komolyabb méikőzésekre Kesztyűs Lórfnd professzor 
is kijött, Sziágyi Tibor, azaz Sziszi tanár űr nélkül pedig el sem kezdték. 
Rendeztek évfolyamok közötti „bajnokságot89, a döntőben Halmai Zoli, 
azaz Bamba góljával l:0-ra kikaptunk. Emlékezetből megpróbáltam 
évfolyamunk aranylábű fiait csapattá visszavarázsolni. Szoboszlai Sa
nyi védett, eredeti hálóőrünk, Újlaki-Blöki jobbhátvádet játszott. „Fél
elmetes ellenfelet", a piros gatyájű Dudás Jóskát kellett semlegesítem. 
A jobbszélsőt Barkai mángorolta. A középhátvéd posztját Bacsa Sanyi 
töltötte te, mackó mozgással, de megbízhatóan. Sajnos, már ő is „fent 
focizik" valahol. A Magyar János-Csaba Béla fedezetpár sem okozott 
csalódást Szegény Jankó, ki gondolta volna, hogy már a hamiadik 
találkozónkra sem fog eljönni. A csatársor jobbról balra: Czimbalmos-
Fekete Imre-Katona-Bánfi-Czégé Zoli. Hiába, a balszélsőnek nem volt 
Czibor Zoli. Ha a játékuk az azonos betűk ősszegéten hasonlít egymás
ra, gólparádéval nyeriink. így megelégedtünk a tisztes második hellyel. 

Fegyelmik és kizárások 1950-1953 között 

Jól tudom, akit jogtalanul fel sem vettek, vagy az osztályharc jegyé
ten eltávolítottak, annak ez a fejezet jelenti a keserves emléket Ez 
esetten szintén a kapott levelekre, illetve a saját emlékfoszlányaimra 
hagyatkozom a felidézésben. Az első áldozat talán Fodor Anna volt, aki 
szombatistaként a bibliai nyugalomnapon kívánt az előadásokról távol
maradni. Férfi névrokona ezt nem ?9honorálta", azonnal törölte a kata
lógusból. A következő Torday Jenő lehetett. A Kun Karcsihoz címzett 
levelében dátumot nem ír, de a kezdet kezdetére tippelem. Ő, a szatmári 
legény, párttitkári protekcióval került be. Nem a kellő képesség híján, 
vagyonuk volt több az akkor kívántaknál. Szószerint idézem levele záró 
passzusát: JPár hónap után egyszer azt írta az Édesapám: vigyázz Fiam 
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mert leváltották a párttitkárt Egyébként észrevettem, mert én is meg
kaptam az elbocsátó levelemet a Tanulmányi Osztálytól Fodor Ferenc 
aláírásával. 

Szállási Áipáddal egy tanulókörben voltunk. Bíztatott, hogy menjek fel 
Budapestre Darvas József Parasztpárti politikushoz, aki akkor Közoktatá
sügyi Miniszter volt és kérjem a segítségét Szállási Áipád Édesapja is a 
Parasztpárt tagja volt Felutaztam, de csak a Minisztérium kapujáig jutot
tam. Hiába hivatkoztam a protekcióra. Végetélt egy álom!" 

Eme szükséges reagálnom! Jenő nem pontosan emlékszik, az édesa
pám soha semmilyen párt tagja nem volt A legidősebb testvéibátyám 
a negyvenes évek közepén kapcsolatba került a népi írók mozgalmával, 
onnan ismerte Darvas Józsefet Majd 1945-48 között valóban tagja volt 
ennek a prosztetikus pártszerűségnek, nem alaptalanul. Olyan történel
mi személyiségek társaságában, mint az azóta erkölcsi óriássá nőtt Bibó 
István, a nagy költő Illyés Gyula és a „Néma forradalom" szereője: 
Kovács Imre. Ilyen lángelmék között hogyne érezte volna jól magát a 
négy polgárit végzett bátyám. Hogy a pártjukból mi lett, még ők sem 
sejtették előre. Arra gondoltam, az „Egy parasztcsalád története", vagy 
az „Elindult szeptemberben" írója hátha megőrzött valami emberséget 
Funkciójának foglya lett, mint nem egy későbbi ötvenhatos. Honnan 
tudtam volna ezt, Jenő cimbora! Remélem elhiszed, hogy segíteni akar
tam. Nem sejtve meg, hogy egy névtelen levél következtében én is 
hasonló helyzetbe kerülök. Erre majd visszatérek, kellően dokumentál
va kálváriámat 

A legmegrázóbb likvidálás mégis a Géczy Károlyé volt A bohém 
teraiészetu, muzikális, színházi statiszta, mindig jókedvű Karcsit akkor
ra már mindenki nagyon megkedvelte. Történetei oldották a feszült 
hangulatot Szórakozottságában néha az illemhely női szakaszába té
vedt Senki nem gyanított mögötte „tisztességtelen" szándékot „Apám, 
akkora koronás hantát vágtam le a prof-nak" - mondta az egyik vizsga 
után. Ami azt jelentette, hogy nem hasalt el Újfent tippelnem kell, mert 
a mezőladányi legény sem ír pontos dátumot Úgy '52 decemberében 
lehetett, amikor Károly káderlapjáról kiderült, hogy a telekkönyvi, il-
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lctve az önéletrajzi száníőholdak összege nem stimmel, ez utóbbi igaz 
nem sokkal, de mégis kevesebb. Magyarán: a bűvös ingaüan-mennyi-
séget éppen csak átlépve, de már a kulákság kategóriájába tartozik. Lett 
aztán belőle ribilliós évfolyamgyűlés. Miután a kizárást előterjesztő 
káder Károlyunk fejére olvasta „bűneit", döbbent csend következett 
Nem a propagáló ötlete volt, veszők feje csak végrehajtotta a pártutasí
tást Nyugodjék békében. Illyés ekkortájt írta az „Egy mondat a zsar
nokságról" című félelmetesen pontos látleletét Idézzünk csak belőle: 

„hol zsaknokság van, 
ott zsarnokság van 
nemcsak az ernyedetlen 
tapsoló tenyerekben... 
hol zsarnokság van, 
mindenki szem a láncban... 
mert ott áll 
eleve sírodnál 
ő mondja meg, ki voltál, 
porod is neki szolgál." 
A nagy költő csak megfogalmazta helyettűnk. Vétót senki nem emelt 

közülünk. Ha a világhírű Sántha Kálmán professzort el lehetett távolí
tani, mi más esélyei számolhatott volna egy kezdő medikus? Ekkor 
mondta el Karcsi élete bizonyára legszomorúbb monológját: „hát már 
megint itt tartunk, ember az ember ellen, magyar a magyar ellen" és 
elcsukló hangon nem tudta folytatni. Hazafelé tartva Fülesdi Béla el
bőgte magát Csüllög Feri pedig komoran nézett a távolba. 

És íme, előttem van Géczy Kari levele. Ő „csak a szépre emlékezik". 
Semmi rejtett tüske, semmi nyílt panasz. Csodállak érte, kedves Bar
átom! Igazi művész, életművész vagy, nem fulladtál bele a bánat ten
gerébe! Inkái* átrepültél az Újvilágba, új életet kezdeni. Soraidtól 
sugárzik a szeretet és a megértés, nem utolsósorban a humor. Emlékszel, 
1976 őszén összefutottunk a New York-i Püski Könyvesboltban. Első 
kérdésed volt: „mi van Fülesdi Bélával?" A kanadai Québec orvostör-
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téneti kongresszusáról jövet vetődtem oda, majd a lemezeidből is küld
tél. Persze alkat kérdése ez, és nem mindenki születik optimistának. 
Boldog vagyok, hogy mindezeket felidézhettem. 

A következő áldozati bárány Szabó Anna lett, ő elkövette azt a 
könnyelműséget, hogy jegyzetfüzetét az egyik tanterem padján hagyta. 
Nem lett volna baj, ha valamelyik buzgómőcsing meg nem találja, s el 
nem viszi a Tanulmányi Osztályra. Állítólag a szakszöveghez valami 
olyasmi széljegyzetet írt: „unom ezt s sok marxista dumát". Akár a 
középkori kődexmásoló apácák, akik a szentszővegek maigójára profán 
megjegyzéseket vetetteL Legtöbbször a saját rossz közérzetünk érzé
keltetésére. Ez sem volt több, csakhogy a középkori rendfőnökök még 
elnézték, de az új inkvizítorok nem. Felállították tehát a vésztörvény
széket és szegény huszadik századi Szent Johannát máglyahalál helyett 
az orezág összes felsőfokú intézetéről való kizárásra ítélték. A DlSZ-di-
rektórium elvégezte munkáját, mi pedig az évfolyam egyik legokosabb 
és legrokonszenvesebb hölgytagjával lettünk szegényebbek. Szerencsé
jére a derék Hernádi Ferkó minden értelemben felkarolta, s a liberáli
sabb légkörű fővárosban befejezhette tanulmányait Tudtommal évek 
óta vár bennünket az örök vadászmezőkön. 

Más volt a helyzet Dul Kálmánnal, Az ózdi munkáskáder karakán 
szókimondásaival rohant önvesztébe. Valósággal provokálta a hatalmat 
Minden óvatosságot sutba dobva azt hitte, „ami a szívemen, a számon" 
szövegét bármikor báridnek elmondhatja. Amikor a sztálini alkotmányt 
kellő áláhítattal elemeztük, az ózdi legény hetykén odavetette: „nem 
alkotmány az, hamm tákolmány". Bennünk meghűlt a vér, neki a szeme 
sem rebbent Avagy amikor a Hősök terén felállították a kis népek nagy 
barátjának (és a nagy népek kis barátjának) monstrum bronzszobrát 
Kálmán csak annyit mondott: „úgyis lebombázzák majd az amerikai
ak". Csak annyiban tévedett hogy jenki pilóták helyett a (vörös) csepeli 
munkások döntötték le. E művelethez ugyanis lángvágók és vontatók 
keMettek, azokkal viszont csak a munkásosztály rendelkezett A deklasz-
szált arisztokrata, a kaszához szokott kulák, valamint a volt horthysta 
tiszt aligha. Ne áltassuk magunkat Dúl Kálmán kizárását, a Géczy 
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Kariétól eltérően vettük tudomásul. Az önként vesztükbe rohanók, a 
fölöslegesen vagánykodók általában kevesebb együttérzésre számíthat
nak. Utólag mégis meg kell követnünk emlékét Nem kellett volna 
kritikai megjegyzésekkel asszisztálni a szégyenletes procedúrához. 
HáTIstennek, mégis elvégezte az egyetemet, orvos lett. Ahogy olvasom, 
már 6 is örökre megpihent Bocsásd meg odaát hogy nem honoráltuk 
nem mindennapos vagányságodat A következő levelet szószeriit idé
zem, mert egyrészt az 1953-as dátumhoz kötődik, másrészt rendkívül 
élethűen felidézi azt a nyomasztó légkört, harmadrészt a megbocsátás 
szelleme árad belőle, végül bevallom őszintén: erre emlékszem a leg-
kevésbbé: 

Tehát: „Évfolyam gyűlés 1953. 
A klinika nagy előadóterme zsúfolásig telt. A levegő szikrázik a 

feszültségtől. A legelső sorban ül a DISZ vezetőség - az egyetem min
denhatófóruma. Nagy esemény várható, melyre eddig nem volt példa: 
fegyelmi tárgyalás lesz, melyben fejemre fogják olvasni az ítéletet - a 
tét: egyetemről való kizárás. 

Miközben a nyitott ajtón át belépek, kavarognak fejemben a gondo
latot Még remélek, hátha meg tudnám győzni az évfolyamot, hogy én 
nem vagyok befurakodó ellenség - nem csaptam be senkit, hiszen kez
dettőlfogva együttdolgoztam igaz lelkesedéssel a jobb jövőért, falujá
ráskor kultúrcsoportokban velük énekelve, tánccsoportban zenélve, ta
nulókör vezető is voltam, Sztalinvárost együtt építettük a nyári szünet
ben, mindez a sok közős élmény csak elég, hogy nem fognak kizárni. 
Hiszen ez kettétöri egész életemet, amiért eddig dolgoztam, amit célul 
tűztem ki: az orvosi egyetem elvégzése, ez mind egyik pillanatról a 
másikra semmivé lesz? 

Kedves professzorom, kinek intézetében harmadévesként dolgoztam, 
megdöbbeme hívott minap: Gyere csak, mi van Veled? Még fittembe cseng 
vékony hangja amint fejcsóválva mondja: Szegény magyar ifjúság! Azt a 
tanácsot adta: Beszélj a Dékánnal Beszéltem. A válasz: Kolléga Űr! A 
Párthoz való őszinteség a legfontosabb. Nem tehetek semmit. 
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Belépek a terembe. Halálos csend fogad, a légy zümmögését is meg 
lehet hallani Le akarok ülni a megszokott helyemre a padsorba, a 
tanulmányi osztályvezető úr (aki azóta neves professzor) élénk gesztus
sal a székre mutat, mely az előadó pódiummal szemben középre van 
állítva: oda tessék (a vádlottak padjára). Leülök háttal az évfolyamnak 
Belép az egyetem fegyelmi bizottsága élén a Dékán úrral A professzor 
úr falfehéren, gyors mondatokban felolvassa a vádbeszédet Sápadt, 
mert professzori állásának megtartása az ár. A vád: a Párt és a DISZ 
soraiba befurakodott osztályellenség, hamis adatok bevallása. Ezután 
elhangzik a kérdés: van-e mondanivalója? Én eddig bíztam szavaim 
meggyőző erejében, melyekkel bebizonyítottam igazamat és reméltem, 
hogy a nagy többség mellettem lesz. De ebben a légkörben kár minden 
szó, erőtlen védekezésnek hat védőbeszédem. Utána hozzászólások kö
vetkeznek Röpködnek a vádló cicerói szónoklatok, egymás után szólal-
nak fel a DISZ vezetők, többen nem is évfolyamtársaim, hanem az 
egyetem DISZ vezetőségét képviselik Mellettem nem szól senki, még 
legjobb barátaim sem, mert bárki szót emel, az én sorsomra jut. 

Megszületik a döntés: A Debreceni Orvostudományi Egyetemről ki
zárjuk Szédülten kóválygok le a lépcsőn, egyedül A lépcső aljában 
vállonragad kedves jóbarátom (aki azóta nincs az élők sorában). Gyere 
komám, ezekkel nem lehet beszélni! 

Másnap összecsomagolva vesszőkosaramba elhagytam a diákszál
lót. A kapuban egy lány utánam futott, megsiratott és búcsúcsókot adott. 

U.L: A történetben szereplő személyek nevét nem említettem, részben 
mert sokan közülök már nem élnek, nem akarok senkit megsérteni, 
részben azzal a gondolattal, hogy akik magukra ismernek számoljanak 
el a saját lelkiismeretükkel Én ezután két év katonai szolgálat után 
elvégeztem a Budapesti Orvosi Egyetemet, sebész-traumatológiai-orto
péd szakvizsgával jelenleg a Sátoraljaújhelyi Kórház ortopéd szakren
delésén dolgozom. 

Dr. Szűcs Gyula 
sebész-traumatológus-ortopéd 

szakorvos" 
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E megrendítően szép és őszinte levél olvastán azért pár kérdés fel
merül az olvasó-szeritesztőben. Azt írja az elején: „nagy esemény vár
ható, melyre eddig még nem volt példa: fegyelmi táigyalás lesz, mely
ben fejemre fogják olvasni az ítéletet - a tét: egyetemről való kizárás." 

Kedves Gyula! 
Tényleg nem tudtál volna Géczy Károly, Szabó Anna és Dul Kálmán 

kizárásáról, már 1953 előtt? Tehát volt ilyen esemény, nem is egy! 
Másrészt: ha valóban beléptél a pártba, ahogy az leveledből kitűnik, 
sajnos erre számíthattál! Géczy Kari csak a Trubadúrba lépett, mégsem 
volt kímélet. Őszinteséged és jellemed előtt le a kalappal Gyere el a 
találkozónkra, hogy megszoríthassam a kezed. Pontos dátumot nem 
írtál, de ez 1953 elején lehetett. Ugyanis április 14-ére már engem kapott 
el a gépszíj, stílszerűen a lenini transzmissziós bőrdarab. Elég volt egy 
névtelen levél és kulák-gyanűba keveredtem. A három oldalnyi jegyző
könyv szövegét nem másolom ide, de aki kételkedik benne, szívesen 
postázom a kópiáját. A Sántha-ügyet kutató Kiss József talált rá a 
Rektori Levéltárban. A háromtagú bizottság a Dékáni Hivatalba rendelt, 
ott született meg a határozat: „mint osztályellenséget az összes egyete
mekről és főiskolákról kitiltani javasoljuk!" 

Csakhogy én Csüllög Feri ötlete alapján telekkönyvi másolatokkal 
igazoltam földtulajdonunk összességét, amely a kulák-szintnek még az 
alsó határát sem súrolta. így szerény személyem volt az első, aki „szá
razon megúszta". Sőt, még az ösztöndíjat is visszakaptam. Közvetett 
értesüléseim szerint pl. Csaba Béla mindig mellettem állott, Rédai Imre 
pedig eljött közölni az évfolyammal, hogy az ellenem felhozott vádak 
alaptalannak bizonyultak. Fülöp Tamás ?56 őszén fejezte ki sajnálkozá
sát. Az elnök Kesztyűs prof-nak pedig kínosabb volt a kérdezgetős, mint 
nékem a felelet. 

Lámcsak, neveket is említek. Csaba Béla azóta is jóbarátom, Fülöp 
Tamással fátylat borítottunk a múltra, Kesztyűs Lóránd emléktábláját 
pedig nemrég lepleztük le Saricadoa 

Sajnálatos, hogy ez a fejezet nyúlt a leghosszabbra, de egyszer sine 
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ira et studio, el kellett mondani. Megvan hozzá a kellő történelmi távlat 
A vétek-lista folytatása helyett Szabó Lőrinc gyönyörű versét idé

zőn: 
„Kortársak 
Még húsz év, tíz, talán harminc, esetleg ötven 
de tán csak egy, vagy annyi se 
mindegy, végez velünk a betegség, az undor 
vagy a véletlen fegyvere. 
Még húsz év, tíz, talán haiminc, esetleg ötven 
és megbékélve mind együtt leszünk a földben. 

Irigység s szeretet küszködött sírva bennünk; 
s gyötörtük egymást szomorú 
testvérharcban, (amely ma is olyan már, 
mint egy színpadi háború) 
irigység s szeretet küszködött sírva bennünk 
s kapocs volt még az is, hogy ellenség lehettünk. 

De hozzád mi kőzünk, titokzatos jövendő? 
Ami különbség most akad 
ember s ember kőzött, sohasem oly kegyetlen, 
amilyen idegen te vagy! 
A sírodból mi közünk hozzád, örök jövendő? 
Teneked, ami volt, mind semmi és egyenlő. 

Az igazi haza az Időé, nem a Földé. 
Az időből halunk ki mind, 
az időből, amely hazánk fölött hazánk lett 
új s nagyobb közösség szerint 
Az igazi haza az Időé, nem a Földé; 
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meghal az egy Idő, de a Föld él örökké 

s akár egy idegen planéta Is lehetne 
ahogy tovább forog s viszi 
hátán új népeit, míg minket összerágnak 
puha fekete fogai; 
úgy szál majd, temetőnk, a tilos végtelenbe. 

Még húsz év, tíz, talán haiminc, eseüeg ötven; 
s tetszik, nem teszik, látni kell; 
ellenségeinkkel is közösebb sors kőt össze, 
mint ezután majd báridvei 
Még húsz év, tíz, talán harminc, esetleg ötven; 
—- Béke, mért vagy csak a halottaké a földben!9* 
A költeményből mi már nem a válható évek számát, hanem a szel

lemét olvassuk ki! A hippokratészi aforizma szerint az élet rövid, a 
művészet őrök, a tapasztalat csalóka, az idő illanó, s az ítélet nehéz. 
Orvos csak megbocsátással szerezhet magának elégtételt, a többi nem 
az ő feladata. 

Ezzel szeretném lezárni kortörténetünk legsötétebb fejezetét 

Farkas Mihály katonái is - voltunk 
Második világháborús katonai vereségünkkel sokan gondolták űgy: 

nagyol* hadseregre nincs többé szükségünk. Mert aki mellé szövetsé
gesül szegődtünk, az csak veszíthet Moszkva bizantinus logikája azon
ban másként működött Hagyományai szerint hadosztályokban gondol
kodott, amelybe a kirgizektől a gagauzokig bárki megfelel ágyitölte-
léknek. Netán a magyarok is, a nagy októberi tapasztalatai alapján. Csak 
azt felejtették el hozzátenni, hadifogoly elődeinknek nem volt más vá
lasztása a praloszláv testvéri alapon szervezkedő fehérek ellen. így 
„fedeztük fel" űjra a kétszázezer magyar internacionalistát, akik azért 
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annyi érdemet nem szereztek, hogy méltányosabb elbánásban részesül
jünk. Utódaik lettünk a sámsoni sivatagon, szerencsére csak szünidő
ben* Egy helyett „két nyáron át táncoltunk59, lábrohasztó gumírozott 
csizmákban. Lege artis már 1951 bűzaértelő melege a huszárfaktanyá-
ban aszalt bennünket majd alapos ovosí vizsgálat után (akkor is 59 kilót 
nyomtam, akár ma), a Zsuzsi nevp kisvonat kiszállított bennünket a 
mostoha terepre. Elláttak bennünket csajkákkal és 48-as mintájú 16-
vegyverekkel, azaz a Vörílshadsereg rég kiselejtezett puskáival. Hetek 
alatt képezték ki fölénk az altiszteket, akik a kitoláson és hajszoláson 
kívül máshoz nem nagyon konyítottak De ne feledjem, nekünk akkor 
kellett átülteid az elméletet a gyakorlatba. Azaz a honvédelmi tárgyat 
harcászatra váltani. Sántha Kálmán professzor ellen a sztachanovista 
mozgalom bírálata mellett a másik vádpont az volt, hogy a medikusok 
honvédelmi kiképzését nem tartotta a hivatás sine-qua-non-jának. Drá
ga Professzor Űr, az Ön eikölcsi zsenialitását ez a tény is bizonyította. 
Nem lett volna kedvünk ugyanis olyan fegyverzetben és olyan „hadve
zetéssel" a „Utó-banda9* elén vonulni. Azzal is megelégedtünk, ha 
nótában „szétugrasztottuk" őket Szóval és tettel bezupáltunk. Látvá
nyunk bizonyára megihlette volna Rejtő Jenőt, ha a barna Őrület el nem 
pusztítja. Igaz, reánk homokvédő vászonzubbony helyett párolgást aka
dályozó gimnasztyorkát húztak, s abban dunsztolódtunk egész nap. Víz 
semmi, csak némi csaja a kulacsban, a csajkát pedig száraz homokkal 
tisztítottuk ki Belső felületén egy molekulányi zsír sem maradt- igaz, 
eredetileg sem volt benne. Csak a babgulyás számított ételnek. Ettünk 
barnára aszalt krumplireszeléket, némi vízzel megpuhítva. Nem tudom, 
mit szóltak volna hozzá a frissen főzőtthöz szokott mangalica malaca
ink! Nomeg az aszalt káposzta. Ilyen hadtáp mellett a szovjet katonák 
nem csoda, ha önellátókká váltak! Ebben az egyben biztosan követtük 
volna példájukat Kiképeztek bennünket kézitusára és szuronyrohamra, 
a sorozatképes kézi lőfegyverek korában. Nem vízszintes, hanem füg
gőleges testhelyzetben kellett a feltételezett ellenség állásai felé köze
lednünk, egetverő hurrázással és gránátdobálássat Szerencsérc nem 
lőttek vissza, különben hírmondó se maradt volna belőlünk. így nézett 
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ki a ml alapkiképzésünk. Ami ellen Sántha akadémikus látatlanban is 
felemelte a szavát. Azaz ex-akadéraikus, mert pint akkor zárták ki, 
Széchenyi, Arany János és Eötvös Loránd szelemét meggyalázva. Hel
sinki olimpikonjai viszont „aranyozták" napjainkat Deli Laci így szá
molta a fényes érmeket, mint Moliere híres darabjában Haipagoa 

Ezfedparancsnokunk az egykor jutási őraiester Sólyom őrnagy volt 
Meg kel adni, talpig katona. A 185 cm-es magasságával megmutatta, 
hogyan kell a földet is felszántva kúszni. A puskafogásokat is saját 
példájával tanította. Az volt az érzésünk, ha akarná, kettétörné a csövét 
Nem Mába lett Farkas hadügyér kedvence, szedett-vetett társaságunk 
pedig mintaezred. Ennyit számít egy rátermett vezető, pandon parancs
nok* Soha nem gondoltam volna, hogy Síró A* Béla, azzal a szódás-
iveg-alj szemüveggel mesterlővészi szintet ér el Sallai Gazsival ketten 
viszont mi voltunk a „stüszi vadászok". Még véletlenül sem találtunk a 
céltáblába. Én ugyanis páros szemhűnyással hűztam meg a ravaszt 
Szentségeit is érte Nagy Esvány őrmester. Az igazi vagány még a 
terepen is Valentini Juszuf volt. Ha az egycsillagos szakaszparancsnok 
elordította magát, hogy repülő, szét kellett spriccelnünk és haeyattfekvő 
helyzetben égre emelt mordállyal célozni a gépmadarat így is tettünk 
egyszer, kivéve Juszufot, aki egyedül andalgott tovább a kövesűton és 
fapofával közölte: „saját gépünk, tehát nem lövők!" Visszatérve Sólyom 
őrnagyra, egyszer a kocsisok berúgtak Sámsonban, Bánfalvi Marciék 
pedig szomjuk csillapítására dinnyét csórtak. Másnap ki a lőtérre, s 
akkora , Jetolást" kaptunk, akár hadbíróságot is emlegetve, hogy senki
nek nem volt mersze többé hasonlókat elkövetni. 

A fogathajtók ráadásul még jelentették is, hogy távollétünkben 
„semmi különös nem történt". Állítólag csak a tanácselnököt abrikolták 
meg. Ismervén a jutási őrnagyot, másodszorra aligha úszták volna meg 
ennyivel. 

Mikor 1953 őszén a katonakönyvet kézhez kaptam szakaszvezetó-
ként, nem gondoltam volna, hogy még találkozni fogok Sólyom őrnagy 
rettegett nevével. Nem így történt és érdemes pár sorban felidézni. 
Esztergomban akadt egy öreg ezredes paciensem, aki Nemeskürty híres 
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Pon-kanyari könyvében Is szerepelt Mikor elolvastam, megnylott az 
öreg hadfi. Ahogy a TV-beli Krónika-sorozattól kiderült, ő volt az uriví 
hídfőcsaták egyik irányítója. Tőle halottam, ha nagy baj volt márpedig 
csak az volt maga mellé vette ezredkíirtősét a jutásit végzett Stadler 
őenestert. Az hóna alá kapott egy golyószórót s elindult,.rendet vágni". 
Űgy hallottam, mondta Rumy ezredes, Sólyom néven őrnagyi rangig 
vitte a néphadseregben, de '56 az ő karrierjét is derékba törte. Az 
antropológiai méretek, a katonai kvalitások alapján hamar fájöttünk: 
Stadler őrmester és Sólyom őrnagy egyazon személy volt Rumy pa
rancsnok a 31/37 támadó ikeigyalogezred legbátrabb katonájának tar
totta. Ilyen kicsiny ez a mi magyar világunk. Még annak is, akiiek 
semmi affinitása a katonai mundérhoz. 

Hajdűsámsont két nyáron át szenvedtük, mások Böhőnyén, illetve 
Eger meEett folyton háborúval rémítve bennünket Mert itt aztán nem 
a hazáikat védtük volna, hanem egy embertelen téveszme ideológusait 

Majd 1953, március 5-én fellélegeztek a megfélemlítettek. Meghalt 
Jozsif Visszarionovics, július 4~én megalakult a Nagy Imre-kormány, 
november 25»én ó:3-ra megvertük az angolokat Nyáron még a nagy
kőrösi homokot is kipróbáltuk, ekkor nem találtak Barna Laci 47-es 
lábára csizmát, így papucsban fogadta az ezredparancsnokot. Ám itt 
már liberálisabb volt a légkör, az SZKP Központi Bizottsága már nem 
tartotta elkerülhetetlennek a hamiadik világháborút Egyre kevesebbet 
hallottunk az osztályharcról, Nagy Imréiül kiderült, hogy az ideológia 
bikfanyelvét emberi hangra tudja változtatni és nem mindenben célsze
rű a szovjet mintát követni. Ha jól emlékszem, mert itt az idősíkok 
egymásba csúsznak, a második sámsoni nyáron a mi lányaink vonultak 
be velünk. A medikából bárizsnya lett, szabályszerű katonai kiképzés
sel A primitív altisztek persze élvezték az éjjeli körieüátogatásokat 
meg a kiterített bugyik látványát. Szegényeket párszor jól felriadóztat-
ták. Nagykőrösre pedig pesti gyógyszerhallgatónők jöttek. A kiskunsági 
homokon már nem dresszíroztak bennünket. Rengeteg zöldséget, para
dicsomot paprikát kaptunk. Erősét is, Katona Sanyi mesélhetne róla. 
Amikor elfelejtett kezet mosni pösőlés előtt és bőgött „mint a gtaszar-
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vas, kit seggve lőtt az ármány". Órákig pumpáltam rá a vizet Egyik 
tárniuk kihallgatáskor elflatulálta magát és nem lett következménye. 
Bezzeg Sámsonban, jobbik esetben is megismerkedett volna a fogdával, 
így kaptuk meg az obsitot, de akkor Faikas Mihály helyett már Bata 
István volt a honvédelmi miniszter. 

Mire hazaértünk, mindenütt szabadabban lélegeztek az emberek. A 
londoni 6:3-mal meg egyenesen jó évet zártunk. 

Tantárgyak^ tanárokf tanulás 

Az eleddig elmondottak mellett, azért nekünk „meEesleg" tanulni is 
kellett. Órákra járni katalógusi kötelezettséggel, nem úgy, mint régen a 
mezőjogászok, vagy az ősmedikusok. Akik közül nem egynek még öt 
év után sem volt meg az anatómia szigorlata, ha valakinek az indexét 
nem zárták le, a következő szemesztert már nem látogathatta. Ezt utólag 
is csak helyeselni tudjuk. Mint az közöttünk köztudott, a két alapintézet, 
a kémia és a fizika még a Simonyi utat díszítette. Hol voltak még akkor 
a kacsalábon foigő villák! Órákra mi, diákszállósok csoportosan vonul-
tui*:. A Galilei, Newton és Helmholtz nevével fémjelzett fizikát a kiváló 
atomtudós Szalay Sándorral kezdtük, de őt rövidesen a mageneigia 
kutatásának a szolgálatába állították. Elvégre Lord Rutherford volt a 
mestere, s a béketábor nem akart lemaradni az atombomba gyártásában 
sem. No, az imperialistáknak szánt adagot nem a Nagyerdő tőszomszéd
ságában kívánták előállítani, de már a békés célra történő felhasználása 
sem számított újdonságnak így aztán az Atomkutató meEett mi a me
dicinához szükséges racionális disciplinát Tóth Lajos professzortól sa
játítottuk el.,,Nem középiskolás fokon", de nem is a legfelsőbb szintea 
Azt az örömet meghagytuk a profiknak. A tansegédszemélyzet nagyjá
ból maradt, mert Szalay akadémikus nem orvosfizikusokat akart nevel
ni. Ki ne emlékezne a kedves Bálint Árpádra, a szintén szurkoló Sas
hegyi Bercire, a zseniális Vörösmarthy Danira, aki fékpuskával lődözte 
át a forgó korongokat, a golyó sebességének mérésére. Avagy Kertész 
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Laci, aki tudtommal mindvégig kitartott az egzakt elméleti tudomány 
mellett Elnézést, ha nem jut mindenkinek a neve eszembe. Lajos „atya" 
óriási tanítási tapasztalattol rendelkezett, pontosan tudta, mennyit lehet 
a medikusoknak megemészthetővé adagolni. Tőle hallottam először a 
költő Oláh Gábor nevét, Debrecenből addig csak Csokonait és Tóth 
Árpádot ismertem. Neki tudtommal középiskolai tanártársa volt Maxi
mális kiszőlásai közé tartozott pl Faraday említésekor, hogy „angol volt 
szegény, nem tehetett róla". Színesebb egyéniség volt a kémiát előadó 
Straub János professzor. Vegyészeti trükköket varázsolt a kémcsövekbe, 
hogy ne tűnjék unalmasnak Lavoisier és Emil Fischer tudománya. Titi 
néni a laboratóriumi gyakorlatokon megtanított bennünket titrální. A 
szép szőke Andrássy Kati, Ottományi Sanyi és Dezső Laci (?!) neve 
ugrik még be hirtelen. És persze a medikus demonstrátorok, akik hamar 
„szakmát változtattak". 

Az egyetemi telepen az Anatómiai Intézet volt az I. számú szentély. 
„Hic mortui loquuntur" - tartja a klasszikus mondás. Vagyis „itt a holtak 
beszélnek". A formaiinban pácolt múmiákkal hamar megbarátkoztunk, 
a bölcsészeket pedig a menzán igyekeztünk megbotránkoztatni. Azzal, 
hogy evésnél konyhakés helyett boncoló szikét használtunk. Fínnyás-
ságunk teljes hiányának Átoktatására. Ilyenkor émelygő rémülettel hú
zódtak el mellőlünk. A póker arccal félelmetesen vizsgáztató Törő Imre 
professzor éppen akkor készült a pesti Szövettani Tanszékre. Hozzá már 
nem volt szerencsénk. Maradt viszont második embernek a bohém, de 
a nómenklatúrában humort nem ismerő Lelkes György adjunktus űr. Mi 
még hál'Istennek csak a bázeli és jénai anatómiai nómenklatúrát ismer
tük, de a pártokét nem. Akkor „csak" elvtársak voltak és Lajter Feri 
szavaival „tagok". Nemek nélkül. Bevallom, az utóbbit jobban elfogad
tam. Arany János nyelvétől testidegen az előző szóösszetétel Az elvba
rát még hagyján, azt a klasszikusaink is használták néha. A későbbi 
változatot József Attila sem szeretette. Egyik híres versének refrénje 
úgy szólt: „Testvér, segítsd a lebukottakat", amit hallottam olyan önké
nyes változatban is: „Elvtárs, segítsd a lebukottakat". Petőfi parafrázi
sával pedig „tagok voltunk mostanáig", azaz 1956. november 23-ig, 
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majd utána még néhány évtizedig. De vissza a hullámokhoz. Törőt a 
kitűnően rajzoló Katona István tanár űr váltotta, majd megérkezett egy 
magas tennetu és magas hangú (nem indulatában, hanem akusztikájá
ban felső c-s) professzor, akinek fura nevét alig tudtuk megjegyezni. Ki 
tudhatta akkor közülünk, hogy a magyar orvostörténelem egyik legpa
tinásabb nevű családjának méltó képviselője. Természetesen Krompe-
cber István professzorról van szó. Soha nem használt jegyzetet és hal
latlan rutinnal tudott rögtönözni. Bonctani tankönyvet nemhogy nem 
használt, de nem is ajánlott Mert Kiss Ferenc professzor iránti elemen
táris ellenszenvét alig leplezte. így aztán volt becse a Lenhossék-féle 
anatómiai triológiának. Egymás kezéből kapkodtuk, s aki abból készült, 
sikeres vizsgára számíthatott. Márcsak azért is, mert a Lenhossék ol
vasmányos remekmű. Atlasznak ott volt a Toldt, németül, vagy Tely-
lyesniczky Kálmán fordításában. A vájtfíilübbek (pl. Bama Laci), a 
Rauter-Kopsch kötetet forgatták, elvégre az internacionális neveket 
abból is ki lehetett olvasni. Az igazán szerencsések a Sobotta-atlaszból 
tanultak. Ők szellemi arisztokratáknak számítottak. Amikor még a Tru
badúrt is „trubadelvtársnak" mondtuk. Szegény Ráczkevi Dani ötlete 
alapján. Utólag visszatekintve meglátszik, hogy Krompecher profesz-
szórnak a szövet- és fejlődéstan volt az igazi területe. Azt adta elő 
1940-44 kőzött a Kolozsvári Egyetemen, de Maros vásárhelyen már az 
anatómiát is. Majd 1947-ben éhségsztrájkkal sikerült visszahonosítani 
magát, amit persze nem tudhattunk. Hozzánk a Tihanyi Biológiai Inté
zetből, ismertebb nevén a „Csiboipatkolóból" került. Szerencsénkre, 
mert nagyon hamar megkedveltük. Egy kis szókimondásért nem ment 
a szomszédba. Néha csak kapkodtuk a fejünket. 

Akrobata ügyességgel egyensúlyozott a padok tetején, a decidua-sej-
tek összekapaszkodásának illusztrálására a fél évfolyamot mozgósította. 
Ő volt az „uterus, de a fej nem számított". Vízszintesen kinyújtott karjai 
a méhkürtök, a róluk lelógó lepedő a hashártya. 

A tansegédszemélyzet emlékezetes figurái Lélek meEett: a raccsoló 
Bölönyi Ferenc, Földes István, Hadházy Csaba, Mohácsi László, a 
fiatalabbakra nem emlékszem. Első tanévben kötelező tárgy lett a bio-
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lógia, amelynek jelentős hányada volt a parazitológia és az akkor 35 
éves Kesztyűs Lóránd adta elő. Pályafutása megér egy kis kitérőt 
Amikor 1918 őszén IV. Károly király felavatta a Debreceni Egyetem 
orvosi fakultását, Vészi Gyula és Verzár Frigyes osztozott az élettani
kórélettani tanszékeken. Sajnos, Vészi professzor 1919-ben a spanyol
járvány áldozata lett, így a két intézetet összevonni kényszerültek. Ver
zár Frigyes képzettsége garantálta az oktatás színvonalát. Ő hozta Ma
gyarországra Hollandiából az első, húros galvanométerrel működő 
EKG-készüléket, ugyanakkor Szent-Györgyi Albertet is beajánlotta egy 
németalföldi neves intézetbe. Ismert, hogy miután még a Tihanyi Bio
lógiai Intézetet is megszervezte, Svájcba kapott meghívást Őt követte 
Went István, aki átvette az ikertanszéket. Majd szétválasztás után a 
kótélettan élére az alig 32 éves Kesztyűs került, végül szintén két táigyat 
oktatott. Beiratkozásunk évében már dékán, vagyis az egyetemi auto
nómia felszámolásával a fővárosi központ meghosszabbított karja, a 
döntések engedelmes végrehajtója. Nem árulunk el indiszkréciót, a 
Sántha-ügynek ő lett a negatív helyi főszereplője. A koncepciós penől 
eddig három könyv jelent meg, ezt mindegyik dokumentáltan kihang
súlyozza. Nagy kár volt érte. Gondoljuk meg, a fiatal kutatók azon 
peches garnitúrájába tartozott, akik a háború miatt nem jáihattak neves 
külföldi kutatóintézetekben. Mégis kisujjában volt mind a biológia, 
valamint az élettan és a kórélettan. Mellesleg magántanárrá fiziológiai 
tárgyköiből habilitálták. Intuitív elme lévén, hamar felismerte az immu
nológiában rejlő tudományos lehetőségeket, s hazánkban ő fejlesztette 
önálló kutatási területté. Ma a legjobb immunológiai eredményeket 
Kesztyűs Éremmel díjazzák. Tehát egy zseniális fiatal tudós gabalyodott 
a politika hálójába. Űgy hiányzott ez hímevének, mint ama bizonyos 
ablakos tirpáknak a hanyattesés. Az orvostörténeti igazságérzet mégis 
azt diktálja, a Sántha-ügy nélküle is a forgatóköny szerint zajlott volna 
le, amelyet a fővárosban írtak elő. Hiszen tudta, mit veszít vele az 
egyetem. Főleg mi, akik nem hallgathattuk a legendás magyar agyse
bész előadásait Kesztyűs Lóránd vastagbetűkkel írta nevét a magyar 
immunológia történetébe, s amikor tehette, szabadult a politikától. A 
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katedrán érezte jól magát és nem a taggyűlésekai 
A nagy Buffon szerint csak a mű számít Kesztyűs Lófánd a magyar 

Immunológia megalapítója, s ezen „azok az ötvenes évek" sem tudtak 
változtatni. 

Azt hiszem, mi voltunk az elsők, akik a második évben egy szemesz
ter biokémiát már önállóan hallgattunk. Addig a Weet-élettan kezdetét 
képezte az egyre foetosabb tárgy. Tankó Béla professzor űr a saját 
villáját alakította át intézetté* Elképesztő emlékezőtehetsége révén há
rom hét után már mindenkit névről ismert.. Szellemesen szerkesztette 
elénk a bonyolult képleteket utalva mindig a majdani hasznára. Ő 
vezette be feleletek helyett a kisdolgozatokat, amelyeket közösen érté
keltünk ki Kitűnő pedagógiai érzéke volt, nagyon hamar „szerves ré
sze" lett az elméleti oktatásnak. 

Krorapecher produkcióit hamar megszoktuk, a következő „nagyá
gyút" Went István személyében kaptuk Teljes ellentéte az anatómus 
professzor-táreának, szoborszerű alakja inkább nehézsúlyú birkózók 
edzőjére emlékeztetett bariton hangjának nem kellett míkrofea Igaz, 
akkor még nem is volt használatban az elektromos erősítő. Szóról szóra 
olvasta fel a saját szövegét és ritkán tért el a tárgytól. Három esetre azért 
emlékszem. Egyszer amikor Selye Jánossal találkozott, másodszor: a 
később Nobel-díjas Richards a Niagara-vízesés helyett bemutatta neki 
az alveolokapiláris funkciót, harmadszor: a párizsi Lapicque professzor 
cronaxia-elméletét ő tolmácsolta a németeknek. Biz* ebből egy anekdo
ta-kötetet aligha lehetett volna összeállítani. Munkatáreai közül Varga 
Emi, Fehér Ottó, Kövér András, Hetényi Ede személye dacol a feledés
sel Külön színfolt volt Szilágyi Tibor, aki Kesztyűst követte a kórélet
tanra, mi meg őt a futbalméikőzésekie. A népszerű Sziszit a mókames
ter adjunktus urat elképzelhetetlen volt nem tegezni. 

Sikeres vizsgáink után ki hova ment nyári táborba, fénykép tanúsítja, 
hogy 1952 nyarán Deli Laci, Csaba Béla és Dezső Gyuszi táraságában 
kellemes heteket töltöttem Balatonedericsen. Azért Is külön emlékeze
tes, mert hazafelé jövet jártam Németh Lászlónak a Szilágyi Easébet 
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fasoron lévő lakásáa Címét egykori latin tanárom, a költő Kerényi 
Grácia adta meg, de Ela asszony csak pár percet engedélyezett Akkor 
kezdett újra megszólalni főleg fordításaival „A minőség forradalma" 
híres (a marxista kritika szerint Miiiedt) írója, s ugyanakkor észlelte 
magán az essentiális hipertónia első jeleit Bár az én látogatásom nem 
sok izgalmat okozhatott, Ela asszony érthetően mégis óvta stressz-he-
lyezettői Csak akkor enyhült meg némiképp, amikor tapasztalta a mi-
veiben való jártasságomat Azt hiszem, 1953 nyarát Balatonfenyvesen 
töltöttük, a nagy államigazdaságban, kendemyövéssd. Valentini Jóska 
szintén ott volt tavirózsákat szed az egyik megsárgult fényképea Le
ánykoszorúban dolgoztunk, alig győztük az udvarlást 

Régen úgy tartották, ha valaki túljutott sikerrel az anatómia-szövet
tan-fejlődéstan és az élettan szigorlaton, az Isten sem mentette meg a 
doktori diplomától, neve elé legalább a D-betíft akár kiírhatta* E meg
állapítás reánk nézve kétszeresen érvényét vesztette. Egyrészt az em
berfiát még államvizsga előtt is pályamódosításra ítélhették, másrészt 
akkor készültek a végzősöket a doktori címtől megfosztani. Ahogy meg 
is történt 1956. szeptember 15-én a szép hagyományos latin nyelvű 
„Nos Rectoies..." oklevél helyett egy orvosi ténykedésre jogosító pa-
pírdarabkát kaptunk. Néhány rögtön falura került kollégánk panaszko
dott is, hogy a kelő titulus hiányában gyorstalpalós felcsernek tekintik. 
Az október 23-aí első gyűlésünk a Szülészeti Klinika tantermében ezt 
követelte vissza először. Ebben mindenki egyetértett. Szerencsére leg
alább ennek meg lett az eredménye. 

De vissza a harmadév elejére. Elméleti stúdiumaink közé telepiek 
a klinikumok, bár még csak propedeutika formájában. Belgyógyászatot 
az akkor szervezett II. sz. Klinikán hallgattunk, az alig negyvenéves 
Petrányi Gyula előadásain. Neki már komoly neve volt, kiváló szereő-
társával, Magyar Imiével együtt rutinos tankőnyvíróknak számítottak. 
Micsoda gárda vette körűi a fiatal professzort. A későbbi tanszékutód 
Leövey András, Groák Lajos, Vmcze László, Fazakas, Miller Iién, s 
akivel kezdem keleti volna, a professzomé: Bobory Júlia. Szakmailag 
is méltó társa volt férjének. Végül, de nem utolsósoiban egy mindig 
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bozontos üstökű zseniális figura: Vekerdí László. Véle életre szóló 
barátságot kötöttem, noha ez csak a hetvenes évek elejétől lett felmele
gítve. Ő a fővárosba került, pályahagyott lett, de nemzetközi szinti 
tudománytörténész. Tájékozottságát olyan ragyogó elmék csodálták, 
mint Németh László, Benedek István és a fizikus Símonyi Károly. Az 
emigrációban pedig Cs. Szabó László. így nézett ki akkor egy világtól 
elzárt vidéki tudományos műhely. 

A sebészet rejtelmeibe'az első professzoraő, Ladányi Jőzsa igyeke
zett beavatni bennünket. Egyedüliként „elvtársazta" a társaságot Kü
lönben briliáns előadó volt, szépen fogalmazott szövegét azonnal 
nyomdába lehetett volna küldeni. A fejlődési rendellenességek plaszti
kai korrekcióit preferálta, de mindent szívesen operált Munkatársai: 
Pongrácz adjunktus, Dettne Gábor, Mándi István, Tompa Gyula, Sztraka 
Margit valamennyien jól képzett kiraigusok és nagyszerű emberek 
voltak* Különösen a vastag szemüvegű, ragyogó humorú Mándi István 
csoportvezetőnket kedveltük. Minő véletlen, bűbájos neje, MüEer Irén
ke a belgyógyászaton ugyanezt a szerepet töltötte be. Tüntetően kispol
gárok voltak a „proletárvilágban", nem is maradhattak sokáig a klini
katelepen. 

Az elméleti tárgyak közül a gyógyszertant tartottuk legközelebbinek 
a klinikumhoz. Hiszen már a receptírásba is telekóstoltunk, s jövendő 
oklevelünk formájától függetlenül önfeledten gyakoroltuk a doktori 
névaláírást Felejthetetlen professzorunk, a drága Vályi Nagy Tibor 
jobban unta a saját előadását mint mi a marxizmust. Néha elmélázva 
kitekintett az ablakon, majd eszébe jutott hogy folytatni kelene, A 
gyakoiiati részt Kelentey Barna adta elő, lényegesen nagyobb lelkese
déssel A farmakológiai lehetetlen volt nem kedvelni, Vályi Nagy prof, 
(ismertei* nevén Cucu!) és tehetséges munkatársai miatt Említsünk 
pár nevet: elsősortjan a professzori szintű Uri József, aztán Kelenteí 
Barna, Csobán Győi^y, Szabó Gábor és benjamin csoportvezetőnk, 
Hernádi Ferenc, akit előbb a focipályáról, majd szépirodalmi beszélge
téseinkből, végül a kémiai képletek és gyógyszertani hatásmechanizmu
sok világából ismertem meg. A baráti számomtartás öröme azóta is 
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összeköt bennünket Az intézetten akkor készült a Strepteraycie-nél is 
hatásosabbnak ígéricező Primycin (vagy Cucumycin!), ám az antibioti
kum-kutatás terén az amerikaikkal már nehéz volt versenyezni. Korán 
bekövetkezett tragikus halála után tudtuk meg, hogy a második világ
háború alatt magyar értelmiséghez méltón viselkedett, megjárta Sopron
kőhidát, de sok ál-ellenállótól eltérően nem kovácsolt magárak tőkét 
belőle. Sajnálatos, hogy róla máig nem készült sem életrajz, sem em
lékérem, pedig mindkettőt megérdemelné, E szerény sorokkal tisztel
günk áldott emléke előtt 

A kórbonctanra Kellner Béla professzor okított bennünket. Magát a 
tárgyat sem kedveltem különösebben. Belgyógyászati betegeket lesújtó 
volt másnap a boncasztalon viszontlátni Akkor vetődött fel bennem 
előszön mennyit is ér akkor a mi tudományunk? Aztán szerencsére 
minden a helyére került Azt hiszem, Kellner volt a professzori kar 
legkiegyensúlyozaüanabb tagja. Ezt támasztják alá a már elkészült ta
nári biográfiák. Nem szívesen kerültem volna az intézetébe, pedig olyan 
„minőségi" munkatársak vették körűi mint a fiatalon elhunyt Matkó 
László és Dévényi István, továbbá Keresztúri Sándor és nem utolsósor
ban csoportvezetőnk: Nagy András. 

A kórélettant Kesztyűs prof. adta elő, önálló tanszéken, vadonatúj 
intézetben. Róla már részletesen szóltunk. Intézetéből Szilágyi Tiboron 
kívül Kocsár Lászlóra, Jókay Istvánra és Csemyánszky Hedvigre em
lékszem még, ha nem csal a memóriám. 

A mikrobiológiát egy szemeszterben Jeney Endre, az igazi invenci-
ózus polihisztor „Apuka" próbálta megkedveltetni velünk. Őt jobban 
szerettük, mint a tárgyait. Nem tartozott a színes előadók közzé, de aki 
figyelt, megbámulhatta tájékozottságát Azóta orvostörténeti tény, hogy 
a vészes vérszegénység májterápiáját az amerikaiakat megelőzve ismer
te fel, s ha előbb közli angol nyelven nem az Orvosi Hetilap, hanem a 
Nature hasábjain, Minőt és Murphy mellett őt is megillette volna a 
Nobel-díj! 

Elsők: között írta le urémiánál a peritoneális dialízis terápiás lehető-
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ségét, a flavonfestékek szereit. Akit a részletek érdekelnek, olvassa el 
Jeeey András kitűnő könyvét az apukájáról A meghitt építhetem oreans 
ugyanis a szerzőtől számiazík. 

Szólni kel még a korhoz kötött három tárgyról, melyeknek nem sok 
köze volt a medicinához. Marxizmusból pl akadt pár értelmes előa
dónk. Hirtelen Fukász György neve ugrik be. Ő nem a szokott közhe
lyeket szajkózta, hanem annak a közgazdaságtani részéi Felkészülten 
és nem nagyképűen elhitette velünk tudományos jellegét, s ez nem 
lebecsülendő teljesítménynek számított, még utólag tekintve sem. Az 
orosz nyelv tanárnőjének nevére sajnos, már nem emlékszem. Olyan 
értelmes fiú, mint Csillog Feri elképesztő bíricózást folytatott a cirill-
betuk megismertetéséért, nem sok sikerrel Barna Laci pedig csak tip
pelte a szláv hieroglifákat, szinte kabaréba illően. „Tanárnő! Nem tehe
tek róla, ha egyiket sem sikerűt eltrafálnom" - mondta egyszer általá
nos derültség közepette* Az aranyos tanárnő dehogy haragudott Ée 
voltam a tulajdonképpeni stréber, mert mindig vonzódtam a nyelvekhez 
Pláne amelyiken Tolsztoj és Dosztojevszkij írt. Sajnos, odáig nem ju
tottam, hogy eredetiben tudtam volna őket olvasni. A három tárgy közül 
egyedül ennek láttam értelmét Leggyengébb pontom a honvédelem 
volt. Emlékszem, egyszer Barkai Lacival közösen vizsgáztunk. A negy
vennyolcas mintájú maroklőfegyvert, magyarán pisztolyt keleti szét
szednünk, majd összeraknunk. A szétszedés még csak-csak sikerült 
valahogy, de az összerakás... Akáiiiogy csináltuk, egy-két alkatrész 
mindig kimaradt belőle. A többnyire jeles vizsgajegyeim alján mindig 
ott éktelenkedett egy közepes - a honvédelemből Túl azon, hogy nem 
sok militarista vonás szorult belém, az ügyet sem éreztem magaménak 
Ezzel más is egy volt, s akkor még tapintatosan fejeztem ki magunkat 
Nem beszélve a buta, beképzelt és ordenáré műveletlen oktató tisztek
ről, akik „tanárainknak" képzelték magulat, s annak rendszerint hangot 
is adtak. 

S aztán jött a negyedik év, részletes belgyógyászat a Főmet klinikán. 
Valóságos mennyországi hangulatban. Nyílt a tanterem ajtaja, betoltak 
egy beteget, majd megjelent egy sudár termetű, elegáns öregúr. A spon-
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tán tiszteletet keltő Professzori Leült az ágy szélérc, kikérdezte, majd 
stetoszkópjával (sohasem fonendoszkóppal) megvizsgálta a beteget 
Például a lépt űgy lekopogtatta, hogy még a kakasilőti is halottók. 
Tőle aztán meg letetett tanulni a klasszikus, izikális diagnosztikái 
Közben persze a szakirodalom legújabb eredményeiről szintén tájékoz
tatott bennünket Az utolsó óriások egyike, aki mindig az egészet látta 
és nem veszett el a részletekben, 

A Foroet-kliníkán is ragyogó gárda szelektálódott össze. Személyes 
emlékeim alapján csoportvezetőnkkel, Szám Lászlóval kezdem. Neki 
állítólag még nyolcadik érzékszerve is volt a kórismeréshez. Egyszer az 
egyik beteg hasi krízisben meghalt és a mesenteriáis thrombosís való
színűsége egyedül neki jutott eszébe. Ezt Földvári Gyula, a klinika 
kitűnő kardiológusa mondta el nekünk. Az ecsedi betegeknek Végb 
Lajos tanár urat ajánlottam, ő tudott a falusiak nyelvén a legjobban 
beszélni De Édesanyámat Szám Laci bácsihoz vittem, nem „kivizsgál
ni", hanem megvizsgálni. Massáth doktornő keresztnevére már nem 
emlékszem, a fiatal tehetségek közül akkor bontotta szárnyait Hankiss 
János és a fiatalon elhunyt Demény Péter. De Ablonczy Lászlóról sem 
feledkezzünk el, nomeg FEipp Gézáról Mindketten *56 „áldozatai" 
lettek. A különbség, hogy az utóbbi önként távozott nyugatra, az előbbit 
eltávolították az ország peremvidékére. Dán Sándor tanár űrra valame
lyik laboratóriumból emlékszem. Szenvedélyesen szerette a kémiai kí
sérleteket, betegágynál nem találkoztam vele. Kulcsár András szintén a 
Fomet-iskola tagja. Mesteréről szép biográfiát állított össze. Ha valaki 
kimaradt, nem szándékosan tettük. A hiány pótlására ajánljuk a Bot-Ka-
pusz-féle DOTE történetet 

A részletes, vagyis az I. sz. Sebészeti Klinikára nagy várakozással 
készültünk, főleg a legendás Loessl János professzor miatt Annyi ked
ves anekdotát senkiről nem hallottunk, Ő volt az egész Tiszántúl kedves 
,Jani bácsija5'. Élményszerűen hatott, ahogy az egyszerű embereket 
meg tudta szólítani. Annak nem volt semmi leereszkedő bratyizó íze, a 
betegek ösztönét nehéz becsapni. Az egész lényéből sugáreott valami 
megmagyarázhatatlan melegség. Keveset publikált, de annál többet és 
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jobban operált Nem készült tanszékvezetőnek, HütÜ Tivadar professzor 
távozásával szinte nyakába szakadt és nem „ölébe hullott" a feladat 
Elsőrangú garnitúrával rendelkezett, A struma-szakértő, később tanszé
ki utód Szeleczky Gyula, a nagy munkabírású, mindent operáló, ben
nünket urológiára oktató Gombkötő Béla, Korompay Tivadar (ismer
tebb nevén Totyí), a sovány Bagyó Lajos, az urológus Keienhegyí 
Márton, a fiatalabbak, közül Szendrői László, Uzvölgyi Ferenc, és még 
sokai mások. A műtéti szakma még nem ferainízálódott Loessl pro
fesszort láttuk a tanteremben operálni. Akkora tremora volt már, hogy 
a szike legalább tizenőt centis kilengést végzett a kezében. Veseműtét
hez készült, s a hátunk boreózott: mi lesz ebből? Mikor a bőrhöz ért, 
megszűnt a kézreszketés és egyetlen kanyarintással kint volt a vese, 
majd belőle a kehelykő. Sebészorvos volt nem sebész. Embernek pedig 
az egyik legnemesebb, akivel valaha találkoztam. 

A világrajövetel minisztériuma mindnyájunkat vonzott akkor is, ha 
anatómiai alapjait és élettani mechanizmusát megtanultuk. Az ország 
legnagyobb szülészeti klinikája várt termünket élén az elsősorban en-
dokrinológusként ismert Árvay Sándor professzorral Micsoda szakem-
ber-gáida sorakozott fel mögötte! Ruzicska Gyula és Gyöngyössy An
dor tanár urak* akár tanszékvezetők is lehettek volna. És a többiek, az. 
Istvánok: Gavallér, Nyíri és Berta. Surányi Sándor, Molnár György, 
Kardos Ferenc, Zsolnai Béla, Rozgonyi Cecília, Egy szőke fiatalember, 
aki kedves csoporttársamnak, Zajácz Magdinak udvarolt „E fiúból 
prof. lesz, akárki meglátja" - mondtam egyszer Fülesdi Bélának, Arany 
János után szabadon. Béla, sajnos ezt már nem tanúsíthatja. Az említett 
medikust Lampé Lacinak hívták, aki viszont bizonyított Évfolyamunk
ról oda tendált Fekete Imre és Fülesdi Béla, Nyíregyházára Csikai 
Sanyi, Diósgyőrbe Barkai Laci, Szikszóra Ráczkevi Dani és Perván 
Lajcsi (Puli), Miskolcra Held Kálmán, Berettyóújfalura Hamza Jóska, 
Gyulára Czégé Zoli, ergo sokan lettek „raéhenkórászok". 

A fogászatot szintén a negyedik évre fogták. Adler Péter professzor
ra is nehéz meghatottság nélkül emlékezni. Egy emelkedett szellem a 
gyűlölködő légkörben. Minden mondatát fanyar humorral fűszerezte* 
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Barna Laci, csoportunk mókamestere vizsgázott nála. Az áiapozott 
index láttán megkérdezte: „a kolléga ur miért kapott sebészetből csak 
jót?" Mire a miskolci hórihorgas: „professzor úr, nem tudtam a 
SpasszokokucMj-Kocsergin féle bemosakodást!" Erre a vizsgáztató: 
„kik voltak azok az urak, soha nem halottam a nevüket!"* Amikor 
kőtelező volt az élenjáró szovjet tudományt dicsérni, a prioritást minden 
terce Mhangsűlyozni Igaz, erre az ammóníákos bemosakodásra Leossl 
prof. is azt mondta: „ne csináljatok nékem a műtőben többet ístálósza-
got". János bá'-nak sem volt eiős oldala a szovjet tudósok ismerete. 
Hernádi Feri állítólag a moszkvai dinamó csatársorát mondta el az 
élenjáró sebészet illusztrálására, A prof. elfogadta a választ: „nagyon jó, 
fiam látom, készültél". így éltünk, s ezek a történetek színesítették 
napjaink nyomasztó hangulatát. A fogászat igazi „keze" különben Ger
gely Lajos tanár űr volt Szerettünk odajárni. 

A Bornemissza-féle sebészeti anatómiai és műtéttani intézetről nem 
sok emlékem maradt Bár csoportvezetőnket, Kiss Antóniát nagyon 
kedveltük. A sok amatőr fénykép sem juttat eszembe semmi érdemle
geset Más eset volt az orthopaedia, élén Pap Károly tanár úrral. Olyan 
rövid jegyzet azóta sem készült, Loessl prof. „az ifjúság kezébe nem 
való fecninek" minősítette. Szórakozottságáról legendák keringtek, ta
lán pont azért kedveltük őt is. A kis tárgyak nagy vagánya a radiológiát 
előadó Eóka Gyula adjunktus űr volt Panaszkodott a régi reakciós idők 
fizetéstelen gyakornoki éveire. Amikor Mercedes helyett „csak" Adler 
Junior gépkocsit tudott venni. Lengyel nadrág, fehér zokni, lakkcipő, 
igazán nem volt a kor divatja. De ez nem zavarta! Mi meg egyenesen 
élveztük Állítólagos nőügyei nem tartoznak ide, de róla mindent el 
lehetett hinni. 

A negyedik tanév igazi intellektuális élményét Szodoray Lajos pro
fesszor előadásai jelentették. Úristen, ott volt még a mulázs-készítő 
művész Skutta Árpád tanár űr, Oláh Dániel személyében az ország 
legjobb mykológusa, a bármikor tanszékre „bevehető" Simon Miklós, 
hogy csak az első vonalat érzékeltessük. Ismét nő a csoportvezetőnk: 
Tuza Klára. Nemcsak azért vagyok irányába elfogult, mert a kedvence 
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voltán! Neki köszönhetem a jeles szigorlatot, mert a szóbelin enyhéé 
szólYa sem remekeltem* Node ez privát ügy, aki ismerte* bizonyára nem 
vélekedett másként Sajnos, múlt időben, mert már valamelyik miskolci 
temetőben pihea 

Nem kis részben Szodoray professzornak köszönhetem, hogy orvos-
történész lettem* És a közegészségtant is előadó Jeney Endrének, akiiül 
már szóltam. 

Fira esztendő volt 1954! Január 9-én megkaptok az első személy
azonossági igazolványt Nem éreztük addig a hiányát Éppen csak a 
kedvenc futballcsapatunk neve nem szerepelt benne* Nomeg a párttag
ság, mert azt diszkréten kellett kezelni. Ma is létezik, de lényegesen 
kevesebb adattal. Igazoltatásnál kevesebb ideig kei várni, míg a rend 
őre akkurátusan végig lapozza. Kongresszus kongresszust követett, ám 
nem lehetett tudni, kinek hogy áll a szénája? Azt tőlünk keletre írták 
elő, és a fejesek egymással voltak elfoglalva. A nép fellélegzett, dolgo
zott nyugodott egészen július 4-éig! Akkor robbant a bomba, az V, 
labdarúgó-világbajnokság genfi döntőjében abszolút esélyesként 3:2-re 
kikaptunk a Német Szövetségi Köztársaság korábban legyőzött csapa
tától A nyíregyházi Sóstó strandján izgultam végig, majd méigemben 
sírtam. A fővárosban lett nagy ribillió, a tüntetők állítólag Sebes Gusz
táv fejét követelték Felmerült a gyanú, hogy eladták a méritőzést fe
jenként egy-egy Mercedes kocsiéit, ám azokat senki nem látta. Szidták 
Puskás Öcsit amiért sérülten vállalta a játékot a szövetségi kapitányt 
amiért a mindig balszélsőt játszó Czibort áthozta a jobboldalra. Egysze
rűen nem hittük el, hogy a labda kerek, és nincs verhetetlen csapat 
Hiába mutatták te októberben a „Fel a fejjel" című filmet a traumát 
azóta sem tudtuk kiheverni, A csoportunk azon a nyáron Nyíregyházán 
famulált, többet nem öltöztettek angyalbőrbe. Végül elnézést kérek azon 
társainktól, akik Hajdúsámson helyett a somogyországi Böhőnye bün
tetőterepére kerültek. Ők a Dráván át szinte farkasszemet néztek a 
titóista láncoskutyákkal. Hozzájuk képest állítólag mi csak nyaraltunk! 
A koreai háború idején fogalommá vált a Kocsedó, ahol a foglyokat 
kínozták. Böhönye lett a magyar Kocsedó! Debrecenben pedig a külső 
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kollégiumi telep kapta ezt a nevet 
E szomorú nyarat követte az ötödik tanév. A sebészetről, urológiáról, 

belgyógyászatról már szóltam, az igazságügyi orvostaniéi még nem. 
Pedig az volt a kabaré teteje! Ökrös Sándor professzornak nem 

kellett katalógust olvasni, órájára mindenki elment. Még akkor is, mai
kor 7-kor kezdődött Póker arccal, szarkasztikus humorral legfeljebb ő 
tudta, mikor mit mond komolyan. Előadásaira olykor bölcsészek és 
alsói* évfolyamosok is eljöttek. Mindig telt ház előtt produkált Őrök-
zöld téma volt az erőszakos nemi közösülés. A legképtelenebb változa
tokban. PL ha egy nő át akar bújni a kerítésen és beszorul a feje, 
hátulról „kiszolgáltatottá*5 védekezésképtelenné válik. Vagy a rózsehor-
dó asszony hanyatt fekve nem bírja felvenni a gally-köteget Mindeze
ket halálos komolyan elemezte, mi pedig befelé kuncogtunk. Az igaz
ságügyi orvostant azért tartotta tudománynak, mert úgymond tanszéke 
van. Aztán a vizsga a fülledt boncteremben. Alig kaptunk levegőt, mégis 
ott szorongtunk. Előtte való napon a Vigadóban, fehér asztal meEett 
megígérte, hogy a focistákkal kivételt tesz, elvégre ő is volt valamikot 
egyetemi válogatott. Hihetőnek hangzott, mert testes alkatával nem 
egyszer beállt bulimeccsekre és rutinosan kezelte a lasztit. Hajói tudom, 
több medikusnak ő rontotta el a sub auspicis diplomáját Akinek addig 
színjeles volt a bizonyítványa, annak biztosan jót adott Neveket tudnék 
említeni, de minek! Ugyanis minden bogarával együtt, vagy talán éppen 
azért kedveltük! Katona Sanyi, mint a DEAC jobbhátvédje, a minősített 
testi sértés definícióját kapta kérdésül. Csakhogy nem lehetett úgy el
mondani, hogy bele ne kössön! Mikor Sándor izzadni kezdett, kezébe 
nyomott egy légycsapót és elküldte apró szárnyasokra vadászni. Éppen 
őt, aki őzbakkra szakosodott Jó tíz perc után elölról kezdődött minden. 
Végül jó-val megúszta, a saját izzadtságában. A balhátvéd Barkai sem 
járt jobban. Ő kénytelen-kelletlen kinyögte, hogy futballista, hátba fi
gyelembe veszi - ahogy ígérte. Következett a pótkérdés: „aztán milyen 
poszton tetszik játszani?" ,3albekket" - volt a lakonikus válasz. Erre a 
prof.: ,jegyezze meg a jelölt űr, az nem poszt, egyedül a centerhalf 
számít annak. Én is az voltam!" Végül Laci is átvitte a lécet Ha valaki 
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nehéz tételre nem tudott válaszolni, következett „a magasai* síkon 
feltett kérdés", pl. „mi az a hámfa?" Hasonló történeteket garmadával 
lehetne sorolni. Hyen volt Ökrös Sándor, az igazságügyi orvostan nem 
éppen igazságos, de rendkívül szellemes professzora. 

Az ideg- és elmegyógyászaton a derék Rusz Sándor tanár űr mindent 
elkövetett Sántha hiányának enyhítésére. Ennyi emlék maradt róla. 

Nem űgy Kettesy Aladárról, a valóban nemzetközi hírű szemész 
professzorról Nő-ügyek itt is mellőzve! Ócska bicikléjével mire beke
rekezett a klinikára, mi, a végzettek tanácsára, csak a falra kirakott 
szemészeti ábrákat bámultuk. Mindig űgy tett, mintha „bevenné", örül 
neki, hogy ennyire érdekel bennünket az oftalmológia. Holott egy át
lagorvosnak elég tudni, hol van a legközelebbi szemorvos! Szótárában 
csak a pápaszem szerepelt Később orvostörténészként többször vettem 
igénybe szakértelmét, pl. Kölcsey szembajával, illetve vakságával kap
csolatban. Leveleztünk, többször felkerestem személyesen, hiszen az 
ajtaja soha nem volt senki előtt zárva. Mindig elképedtem a tájékozott
ságán, a szépirodalomtól a filozófiáig. Három professzorrá lett évfo
lyamtársunk közül Zajácz Magdi mellette fejlődött Oscar-díjas szemész-
szé! Továbbá a hazai hagyományt folytatva több könyvet szerző sze
mész történésszé. Csaba Béla a Went-Kesztyűs vonalon haladva az 
immunológiában szerzett megbecsült nevet. 

Kis szakmák közül ne feledkezzünk meg a fül-orr-gégészetről, az 
aranyos Verzár Gyula professzor űrről, aki a szóid szakmai megbízha
tóságával tűnt ki. Ez a legfontosabb, de a diákoknak általában tetszenek 
a színes egyéniségek. Bizonyos fokig közéjük sorolandó a gyermekgyó
gyász Kulin László professzor is. Nem annyira, mint Ökrös vagy Ket
tesy. Az előbbi intézetéről ne feledkezzünk meg Nagy Jánosról, az 
utóbbinál a szintén tanszéki utód Alberth Béláról. A Kettesy-iskolából 
nőtt ki még Vörösmathy Dániel, valamint Süveges Ildikó. A lista távol
ról sem teljes, de nem ígértem hiánymentes leltárt. 

Szóval Kulin professzor az impulzív előadók közé tartozott. Előadá
sain a hangerő miatt sem lehetett volna aludni. Mögé is micsoda gárda 
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sorakozott. Kövér Béla, Kövemé Székely Margit, Lengyel Ferenc, 
Oroszlán László. Karmazsin akkor még nem volt ott Intézetébe került 
Csorba Sándor, a majdani harmadik professzorunk A pulmonológiát 
Pongor Ferenc professzor adta elő az Aguszta Szanatóriumban 

Azt hiszem, az ötödévet ezzel lezártuk. Az ügynevezett cselédköny-
ves évben már elváltak útjaink. Ki-ki ment a maga ösvényén famuiálni, 
állást keresni, elhelyezkedni. 

Az 1956* szeptember 15-i avatáson termünket már lege artis dok
torrá fogadtak, de Nos Rectores diplomát még nem adtak. Egyetemi 
éveink fejezete ezzel lezárult. Kibírtuk! Majd Nagy Idők következtek, 
amelyekről nálam illetékesebbek szóltak - és még fognak.. 

Tudom, nem mindenki így látja. Barna Laci például hiányolja az 
egyetem hiteles történetét Az alapítását Lampé László professzor már 
kitűnően megírta a Kenézy Gyuláról szóló biográfiában, professzora
inkról szép sorozat indult Orsóst nem a Katyn, hanem a nyílt antisze
mita magatartása miatt nehéz megírni,, Mappában megvannak a felső
házi felszólalásainak másolatai. Hát azok bizony szégyenletesek voltak 
abban az időben, amikor nem babra, hanem vérre ment a játék. Ráadásul 
még szakmailag is tévedett mert pl. a cigányokat nem sorolta az árja
népek családjába. Holott e szó és a horogkereszt szintén Indiáttói szár
mazik, miként a romát 

Tudom, az évfolyamnak csak a töredék történetére téitiettem ki. Az 
előző kötetben sok volt a kép és kevés a szöveg. Most fordítva van! 

Leltárt azért mégis készítünk, tudni, hányadán is állunk. Hányan 
iratkoztunk te, hányat zártak ki, kik hagyták abba, mennyien nem élnek 
már és hányan létezünk még! 
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Az 1950 őszén felvettek névsora 

1. Ács Kálmán 
2. Ádám Géza 
3. Adorján Barna 
4. Bacsa Sándor 
5. Baksa Ernő 
6. Balogh Lajos 
7. Bán Zoltán 
8. Barankay Gyula 
9. Barka László 
10. Barna László 
11. Bánfalvi Márton 
12. Bánfi János 
13. Bank© Piroska 
14. Berényi Lajos 
15. Ber#C2ki Bertalan 
16. Bodor Elvira 
17. Bodor György 
18. Bozó István 
19. Czecz Sámuel 
20. Czégé Zoltán 
21. Czeiter Sándor 
22. Czimbalmos László 
23. Csaba Béla 
24. Császár György 
25. Gsernus J. Mán 
26. Csikai Sándor 
27. Csitárlné Bankos 

Gabriella 
28. Csorba Sándor 
29. CsOllög Ferenc 
30. Darabos György 
31. Dell László 
32. Dezső Gyula 
33. Dóba Miklós 
34. Dobos Rózsa 
35. Dul Kálmán 
36. Erősváry Pál 
37. Farkas Vendel 
38. Pécsik Alfonz 
39. Fekete Erzsébet 
40. Fekete Imre 
41. Fodor Anna 
42. Földesi István 
43. FÜIÖSCÜ Béla 
44. Füvesl László 

45. Fűzessy Imre 
46. Gál Gizella 
47. Géczl Károly 
48. Géder László 
49. Gelléri Aladár 
50. Goldstein Edit 
51. Gombos Béla 
52* Gyöngyősi Gábor 
53. Haás Márton 
54. Hajdú Imre 
55. Hajdú Jenő 
56. Hamvas László 

Zoltán 
57. Hamza József 
58. Haris Antal 
59. Határ József 
60. Hegedűs Gyula 

Miklós 
61. Held Kálmán 
62. Hodosi József 
63. Horváth Éva 
64. Horváth Miklós 
65. Horváth Miklós Iván 
66. Huszár Vince 
67. Huszti Géza 
68. Igaz Ottó 
69. Jakab András 
70. Jászay Éva 
71. Kardos Katalin 
72. Katona Gyula 
73. Katona Sándor Imre 
74. Kelemen János 

Péter 
75. Kelemen János 

Tibor 
76. Kirschner Lajos 
77. Kise Katalin 
78. Kiss Gyula 
79. Knoimár István 
80. Komor /Kiss/ Margit 
31. Koosán Hona 
82. Kormos Gizella 

Erzsébet 
83. Könyves Tóth 

Katalin 

84. Krisztlnicz Iván 
85. Kun Károly 
36. Lajter Ferenc 
87. Lőrinczy Margit 
88. Lakatos István 
89. Magyar János 
90. Major József 
91. Majoros Irma 
92. Matavovszky 

Magdolna 
93. Márkus György 
94. Mészáros Lajos 
95. Mészáros László 

István 
96. Miklós Andor 
97. Milák Zoltán 
98. Mohai Ferenc 
99. Molnár Klára 
100. MolnárnéPál 

Magdolna 
101. Molnár László 
102. MorvayPál 
103. Nádasci Miklós 
104. S. Nagy László 
105. Nagy Sarolta 
106. Nemes Béla 
107. Németh József 
108. Opóczkf Mihály 
109. Osváth István 

Sándor 
110. Pásztor József 
111. Pauchly Géza 
112. Perván Lajos 
113. Ránk György 
114. Res Valéria Mária 
115. Pokol Margit 
116. Porkoláb Erzsébet 
117. Pozsa Antal 
118. Prékopa Álmos 
119. Rácz Antal 
120. Rácz Géza Ferenc 
121. Rácz György 
122. Ráczkevi Dániel 
123. Radics Éva 
124. Ráthonyi István 
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125. Ruha Mária 
126. Rigó István 
127. Rónai László 
128. Sállal Gáspár 
129. Sáfrány Jolán 
130. Sebestyén Jenő 
131. Séflet Lajos 
132. SkM Gábor 
133. Síró Arisztid Béla 
134. Soproni Gáspár 
135. Srátor Judt 
136. SróterV©ra 
137. Sümegi István 
138. Szabados Rózsa 
139. Szabó Anna Mária 
140. Szabó Árpád 
141. Szabó Erzsébet 
142. Szabó Irén 
143. Szabó István 
144. Szabó Katalin 

1. Ács Kálmán 
2. Baesa Sándor 
3. Baksa Ernő 
4. Barankai Gyula 
5. Barkay László 
6. Barna László 
7. Bánfi János 
8. BereczW Bertalan 
9. Bárányi Lajos 
10. Bodor Elvira 
11. Bodor György 
12. Bozó István 
13. Czacz Sámuel 
14. Czégé Zoltán 
15. Csaba Béla 
16. Csernus J. Alán 
17. Csikai Sándor 
18. Csorba Sándor 
19. Csűflög Ferenc 
20. Darabos György 
21. Dali László 
22. Deseő Gyula 
23. Dobos Rózsa 

145. Szabó Mária 
146. Szabó Sára 
147. Szálai András 
148. Szállási Árpád 
149. Szatai István 
150. Szegedi Lajos 
151. Szókesi Margit Anna 
152. Szilágyi Ibolya 

Erzsébet 
153. Szoboszlay Sándor 
154. Szombathelyi Gyula 
155. Szűcs Gyula 
156. Takács Erzsébet 
157. Tamás Mária 
168. Tamási Márton 
159. Tegzes Erzsébet 
160. Terner Kornélia 
161. Topa Ildikó 
162. Torday Jenő 
163. Tuza Szaniszló 

24. Farkas Vendel 
25. Fekete Imre 
26. Fócss Alfonz 
27. Főldesi István 
28. Fülesdi Béla 
29. Gellóri Aladár 
30. Góder László 
31. Gyöngyösi Gábor 
32. Hajdú Imre 
33. Hajdú Jenő 
34. Hamvas László 
35. Hamza József 
36. Hegedűs Gyula 
37. Hald Kálmán 
38. Huszár Vince 
39. Igaz Ottó 
40. Jakab András 
41. Jászay Éva 
42. Kardos Katalin 
43. Katona Sánctor 
44. Kelemen János Péter 
46. Kelemen János Tibor 
46. Kise Katalin 

164. Újlaki József 
165. Vadász Erzsébet 

Katáin 
166. Vadnay József Tibor 
167. Vajda János 
168. Valentini Jószef 
169. Várad Zoltán 
170. Várkulf Miklós 
171. Vass Katalin 
172. Veress Gyula 
173. Veress OHvia 
174. Vezekényl Klára 
175. Vécsy László 
176. Végh Margit Irán 
177. Virágos Péter 
178. Zajácz Magdolna 
179. ZakarLás2ló 
180. Zelenák László 

47. Kiss /Komor/ Margit 
48. Koősán Ilona 
49. Könyves Tóti Katalin 
50. Krisztinicz Iván 
51. Kun Károly 
52. Lajter Ferenc 
53. Magyar János 
54. Major József 
55. Majoros Irma 
56. Mészáros Lajos 
57. Mohai Ferenc 
58. Molnár Klára 
59. Molnár László 
60. Nemes Béla 
61. OpóczW Mihály 
62. Osváth Sándor 
63. Pál Magda 
64. Perván Lajos 
65. Pokol Margit 
66. Pozsa Antal 
67. Prókooa Almos 
68. Rácz Géza 
69. Rácz György 

A DOTE 1956 szeptember 16-én végzettjelnek névsora 
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70. Ráczkevi Dániel 
71. Rónai László 
72. SdkS Gábor 
73. Síró A. Béla 
74. Szabados Rózsa 
75. Szabó Árpád 
76. Szabó Erzsébet 
77. Szabó Irén 
73. Szabó Mária 
79. Szabó Sára 
80. Szálai András 

A kizártak listája 

81. Szállási Árpád 
82. Szeged Lajos 
83. Székesi Margit 
84. Szobosziay Sándor 
85. Takács Erzsébet 
86. Tamás Mária 
87. Tegzes Erzsébet 
88. Újlaki József 
89. Vadász Erzsébet 
90. Vadnay Tibor 
91. Valentini József 

92. Várkuli Miklós 
93. Vass Katalin 
94. Várad Zoltán 
95. Veress Oüvia 
96. Vezekéoyi Wára 
97. Vócsi László 
98. Virágos Péter 
99. Zajáez Magda 
100. Zetenák László 

A fentiek szerint 180-an kezdtük el és 100-an végeztünk. Nem 
valami szerencsés arány, de a már említett körülmények megmagyaráz
zák. Tudtunkkal, de nem a „beleegyezésünkkel** a következőket zárták 
ki: 

I.Dul Kálmán 
2. Fodor Anna 
3. Géczy Károly 

4. Hodosi József 
5. Szabó Anna 
6. Szombathelyi Gyula 

7. Szűcs Gyula 
8. Torday Jenő 

Közülük késve, de az enyhülő légkörten és/vagy más egyetemen 
Dul Kálmán, Hodosi József, Szabó Anna és Szűcs Gyula szerzett orvosi 
diplomát. 

A többiek különböző okból kimaradtak, lemaradtak, vagy más egye
temre kerültek át. A protelárdiktatúra szorításának lazulásával fordított 
arányban visszatértek. Neveik felsorolásától természetesen eltekintünk. 

Megdöbbentő a gyászkeretes-listánk, csak a velünk végzettekre vo
natkoztatva. 

8. Földesi István 
9. Fülesdi Béla 
10. Hamvas László 
11. Held Kálmán 
12. Jakab András 
13. Kardos Katalin 

Kelemen János Péter 

1. Ács Kálmán 
2. Bacsa Sándor 
3. Serényi Lajos 
4. Bereczki Bertalan 
5. Bodor György 
6. Darabos György 
7. Fécsik Alfonz 

14. 
15. Kiss (Komor) Margit 

16. Lajter Ferenc 
17. Magyar János 
18. Major József 
19. Mohai Ferenc 
20. Opóczki Mihály 
21. Perván Lajos 
22. Pozsa Antal 
23. Ráczkevi Dániel 
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24. Rónai László 27. Szoboszlay Sándor 30. Varkuli Hiktós 
25. Szabó Árpád 28. Tegzes Erzsébet 31. Várad Zoltán 
26. Szegedi Lajos 29. Vadnay József 32. Vezekóoyf Mára 

Könnyű kiszámolni, a felavatottak 32 százaléka már nincs az élők 
sorában* Utólag említjük Kelemen János Péter társunkat, aki a Szegedi 
Egyetem megbecsült radiológus professzoraként fiatalon, gépkocsíbal-
eset áldozata lett 

Utószó helyett - mentegetőzés 
A lelkesen és önzetlenül szervező, évfolyam-tobonő Kun Karcsi 

barátunk sztori-kéiő levelére váratlanul kevesen válaszoltak, egyesek 
csak néhány sorban, „kettesek9* nem a tárgyhoz tartozóan így nem 
sikerült kortörténeti tablóra összerakni ezeket a különböző színű és 
színtű mozaikdarabokat. Egyetlen lehetőségem az alanyi jogú egysze
mélyes visszaemlékezés. Ki hogyan verődik vissza félszázad távlatától 
az azóta már egyre homályosabb és talán görbülő tükörtea ABC-sor-
rendten, akikre és ahogy leginkább emlékszem. Ács Kálmán volt a 
„néma levente"; Bacsa Sanyi a megtestesült szelídség; Baksa Emő a 
szamoskéri Cyrano; Barankai Gyuszival talán két mondatot sem váltot
tam; Bark§f Laci a diósgyőri betonhátvéd; Barna Laci a Gargantua 
étvágyú mókamester, Bánfi Jani a népi humor képviselője; Bereczki 
Berci a szelíden fanatikus fradísta; Berényi Lajcsi a rokonszenvesen 
talpraeső; Bodor Elvira az ősanya típusú jóindulat; Bodor Gyuri a 
szatmáriak közül valahogy kilógó; Bozó Péltya a magányos szelíd 
bárány; Czecz Samu egy ritka történelmi név joggal önéreetes viselője; 
Czégé Zoli szeme és esze mindig élénken járt; Csaba Béla eleitől 
kezdve barátom; Csenus J. Alán angol pipája pöfékelésével provokálta 
a proletár-internacionalizmust; Csikai Sanyi az eredendően szülésznek 
készülő; Csorba Sanyi a céltudatos és határozott egyéniség; Csüllőg 
Feri a higgadt paraszti józanság; Darabos Gyuri a kedves, tréfás„korán 
ellobbanó"; Deli Laci nemcsak termetével emelkedett ki; Deseő Gyuszi 
a légynek sem ártó; Dobos Rózsa a részemről alig ismert; Farkas Vendel 
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soha nem okozott meglepetést, sem csalódást; Fekete Imre a törekvő és 
ragaszkodó borsodi legény; Fécsik Alfonz a jó humorú „bel ami9'; Föl-
desl Pista a csizmás zsoké; Fülesdi Béla ismertebb nevén „cigány", a 
legkedvesebb szatmáriak egyike; GeEéri Aladár a szolidság mintaképe; 
Géder Laci a nálam is gyorsabban evő 50 kilós; Gyöngyösi Gábor a 
Refi „gyöngye"; Hajdú Imre a halkszavú nyakigláb; Hajdú Jenő a 
kultúra „nehézsúlyú" képviselője; Hamvas Laci a mindig meggondolt; 
Hamza Jóska nem volt Hamza bég; Hegedűs Gyula, vagyis Pipó, vad
kacsára és szoknyára egyaránt szívesen vadászott Held Kálmán nem 
sok vizet zavart; Huszár Vince a Gogoly-figura; Igaz Ottó, a szorgalmas 
és hitvalló izraelita, akivel Jókai zsidó-figuráit megtárgyaltuk, de nem 
Zsdánovi szempontból; Jakab András „máskénf gondolkodott; Jászay 
Éva a szelíd törékeny; Kardos Katira már alig emlékszem; Katona 
Sándor a kedvesen hangos és csupaszív, csak ez utóbbit kevéssé hono
rálták; Kelemen János Péter a csendes meggyőződéses, tragédiájáról 
már szóltunk; Kelemen János Tibor szótlan volt, mint későbbi „pácien
sei"; Kise Kati a megbízhatóság mintaképe; Kiss Margitot még Komor 
néven tiszteltük, már csak kora miatt is; Koósán Ilona Bodor Sándorral 
jelenik meg emlékezetemben a képernyőn; Könyves Tóth Kati a man
dulaszemű civislány, nemes örökség hordozója; Krisztinicz Ivánnak 
szeretném egyszer az angol kiejtését hallani; Kun Károly Debrecen-
Karczag-Hajdűszoboszlő virtuális háromszögének fő balneológusa, öt 
gyermek apja és az évfolyam legmegbízhatóbb számadója; Lajter Feri
ből a „tagok" nem néztek volna ki egy többször nősülő donjuant; Ma
gyar Jankó az a funkcionárius, akire mindenki tisztelettel emlékszik; 
Major Jóska az áldott jó fiú addig mosolygott, míg egy előzésnél örökre 
az arcára nem fagyott; Majoros Irma tragédiája nem anekdotába való; 
Mészáros Lajos szakmai törekvése kamatozódott; Mohai Ferkó a halk
szavú „kirisztus" mindenkihez közelállónak éreztette magát; Molnár 
Klárikát is ülés Lacival együtt tudom visszaidézni; Molnár Laci bizto
san nem a Rákosi iránti tiszteletből nyiratkozott mindig kopaszra; Ne
mes Béla humorérzékét csak a hozzá közelállók ismerték igazán; 
Opóczki Mihály a nikotin és a politika önkéntes áldozata, jobb sorsot 
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érelméiét volna; Osváth Sanyi szintén szatmári, azok tréfálkozó kedve 
híján; Pál Magdinak a neve alig mond valamit Perván Lajos a „Puli", 
de soha nem terelt senkit; Pokol Margit halk szavát ritkán hallottuk; 
Pozsa Tóni a mokány tokányevő szentistváni magyar, színesebb volt 
egy matyóblúznál, pszichésen labilis egy szúette pallónál Egyetemi 
évei sem ígértek neki konfliktusmentes, hosszú életet; Prékopa Álmos 
az évfolyam legfényesebb elméje. Az tudta csak igazán, aki utána vizs
gázott; Rácz Gézának nem kellett fékezni magát, hogy szerényen visel
kedjék; Rácz Gyurinak mindig volt egy ócska biciklije, de nem tűnt 
kilőnének miatta; Ráczkevi Dani (Danielo, de la Pimpo), a mindeme 
kész bohém, aki valószínűleg a saját baját sem vette komolyan; Rónai 
Lacinak már csak a fáradt arcára emlékszem; Sidló Gabi (Barna Laci 
szerint Gibbus) jól illett a miskolci kompániába; Síró Arisztid Béla első 
keresztneve a viccek céltáblája volt, nyilván nem tudták, milyen telén 
államférfi, író és őskeresztény egyházatya viselte előtte. Képességét 
volt honnan örökölni, nagyapja Mátészalkán matematikát tanított 
Egyetemi szinten; Szabados Róza, szerénységére jellemző, hogy ke
resztnevét nem változtatta illatos szirombimbóvá; Szabó Árpád rászo
rult néha Piékopa „Rudi gyámságára", hogy el ne szaladjon alatta a ló. 
Jó barátom volt; Szabó Erzsébet, Úristen, csak a neve rémlik; Szabó 
Mária, rövid ideig munkatársam a KÖZEG-en, könnyen szót lehetett 
vele érteni; Szabó Sári a született naiva, talán már azt is elhiszi, hogy 
nem a gólya hozza a babát; Szálai Andris, Gyula vagánya, Lelenc Kari 
történeteire ma is emlékszem; Székesi Margónak nem a marxizmus volt 
az erős oldala, ülés Béla helyett már akkor is szívesebben olvasta 
Németh Lászlót; Szegedi Lajos tbc-je nem irányította őt a matuzsále
mi-kor listájára; Szoboszlay Sándor okos fiű volt, néha még inkább 
annak akart látszani; Takács Erzsi a szőke szépség, mintha színésznői 
képességeire is emlékeznék; Tamás Mária, csak tudnám, hogy Goethe 
nyelvét pálócosan ejti-e?; Tegzes Erzsire is alig emlékszem; Újlaki 
Jóska, azaz BlökL Elképzelhetetlen volt olyan martiaság, amibe fejest 
ne ugrott volna; Vadász Erzsi a férfiasan szókimondó(nő)! Humorával 
ideológiát lehetett volna rekeszteni; Vadnay Tibor túl csöndes volt a 
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borsodiak, azaz BAZ megyelek között; Valentini Juszuf a jól szigetelt 
Idegzetű vizsgázó. Alig tanult, egy évfolyam izgult mindig érte, és 6 
„hálából" átment. Róla egy-két történetet mindenki tudna mesélni; Var-
kuli Miklós a komolyság szelíd bajnoka. Szeretetért nem kellett másik 
évfolyamra mennie; Vass Katinak arra a jelenetére emlékszem, amikor 
Sélei Laji „lett a felesége" - egy szovjet darabban; Váradi Zoli sok 
mindent komolyan vett, de jó orvos nem azért lett; Veress Olivía akár 
spanyol donna is lehetett volna, de nem a szocializmust építő cívisvá
rosban; Vezekényi Klári pedig egy Ibsen-darab főszereplője, ha más 
szakmát és hazát választ A szépség és okosság harmóniáját jelenítették 
meg mindketten; Vécsi Lacit közelebbről nem ismertem; Virágos Pétert 
is inkább a szép hangjáéit; annál inkább Zajácz Magdit, akivel három 
évig nemcsak egy csoportban, de azonos vizsgázói „részlegben" is 
voltam. Fura, hogy az utolsó csoport utolsó két tagja utánam vizsgázott, 
rendszerint kitűnően. Zajácz Magdi a megbízhatóságával, amely azóta 
is jeEemzi; végül Zelenák Laci, Zebu, vagy Zubemyák változatban 
Mindent megtanult, tudott és mégis mindig szorongott Ő volt a felüi-
ről-alulról áriázó anti-Juszuf. 

Az emlékezés halványuló filmjének negatívjáról könnyen előhívható 
a szájról színészként olvasva vizsgázó Nádasdí Miki, a franciás művelt
ségű Sallai Gazsi, a szerény Lőrinczy Margit, a két filigrán Horváth 
Miklós, közülük az egyik „szintén zenész", a rendkívül rokonszenves 
Ráthonyi Pista, a később végzett és korán elhunyt Husztí Géza, a Go
gol-revizor Pauchly Géza, az Unicum-reklámnak becézett Rácz Tóni, a 
jóképű- és szívű Séllei Laji, a kiegyensúlyozottnak látszó, mégis ön-
sorsrontó szőke, gyaluforgács hajű Szabó Pista, a szálfatermetű, de már 
ledőlt Márkus Gyuri, a pesti aszfaltayelven perfekt Miklós Andor- és 
még annyian.*. 

Bizonyára közös hitünk, majd csalódásunk nem engedett kőztünk 
klikkeket kialakítani. Ne feledjük, nagyrészt a „fényes szelők" nemze
déke voltunk. Abban a helyzetben abszurdum is lett volna. Akik elmen
tek, sorstársaink m áradtak. A talán utolsó ünnepi találkozóra fogyó 
életünk fokozódó reményében mindenkit szerettei várunk. 
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Az elején a nevek mellőzését ígértem, de akkor mit ér az egész 
visszaemlékezés! Ezek voltunk, vagyunk és remélhetőleg leszüi^ is 
még egy darabig* Könnyebb a személy azonosítása, ha néven nevezzük, 
ennek igazságára az orvostörténelem művelése nélkül is rájöttem volna. 

Szép záradékul idézzük Hippokratész örökérvényű aforizmáját, ter
mészetesen magyarul: az élet rövid, a művészet őrök, a tapasztalat 
csalóka, az idő illanó és az ítélet nehéz. Főleg ez utóbbin a hangsúly. 
Továbbá: tévedni is emberi dolog... 

Hiányzik valaki - mondja a nóta. 
Engem a fenti jellemzések jellemezzenek! 
Ezek tudatában kívánok mindenkinek kellemes visszaemlékezést az 

együtt töltött ötvenes évekre. 

Kelt mint fent, egyik a szerencsésebbek közül: 
Szállási Árpád 
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Tájékoztató táblázat 

Bevezető helyett - magyarázkodás 3 . 
Mozgalmi életünkről 6. 
Foci, úszás, kézilabda és motor - messzitől 8 . 
Fegyelmik és kizárások 1950-1953 között 9 . 
Faricas Mihály katonái is - voltunk 17 . 
Tantáigyak, tanárok, tanulás 21 . 
Az 1950 őszén felvettek névsora 37 . 
A DOTE 1956 szeptember 15-én végzettjeinek névsora 38 . 
A kizártak listája 39 . 
Utószó helyett - mentegetőzés 40. 
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Névmutató 

Ablonczy László 
Ács Kálmán 
Adler Péter 
Alberth Béla 
Andrássy Katalin 
Arany János 
Árvay Sándor 

Bacsa Sándor 
Bagyó Lajos 
Baksa Ernő 
Barkai László 
Barna László 

Bata István 
Bálint Árpád 
Bánfalvy Márton 
Benedek István 
Bereczki Bertalan 
Berényi Lajos 
Berta István 
Bibó István 
Bobobory Júlia 
Bodor Elvira 
Bodor György 
Bodor Sándor 
Bot György 
Bozó István 
Bölönyi Ferenc 
Buffon, G.L. 

Csaba Béla 

Cserayánszki Hedvig 
Csernus J. Alán 
Csikai Sándor 
Csobán György 
Csokonai Vitéz Mihály 

30 
40 
31 
4 
22 
19,22 
31 

9,40 
31 
40 
9,29,31,34 
20,23,29,32, 
36,40,42 
21 
21 
19 
29 
40 
40 
31 
10 
26 
40 
40 
41 
30 
40 
23 
25 

9,15,25, 
35,40 
28 
40 
31,40 
27 
22 

Csüllög Ferenc 

Czecz Sámuel 
Czégé Zoltán 
Czibor Zoltán 
Czimbalmos László 

Dán Sándor 
Darabos György 
Darvas József 
Deli László 
Demény Péter 
Deseő Gyula 
Dettre Gábor 
Dezső László 
Dévényi István 
Dobor Rózsa 
Dosztojevszkij, F. 
Dudás József 
Dul Kálmán 

Engels Frigyes 
Eötvös Lóránd 

Farkas Mihály 
Farkas Vendel 
Fécsik Alfonz 
Fekete Imre 
Filipp Géza 
Fischer Emil 
Fodor Anna 
Fornet Béla 
Földes István 
Fukász György 
Fülesdi Béla 

Galilei, Galileo 
Gasperi,de 

7,11,15, 
29,40 
40 
9,31,40 
9 
9 

30 
8,40 
10 
25,40 
30 
25,40 
27 
22 
28 
40 
29 
9 
12,39 

4 
19 

5,17,19,20 
40 
41 
9,31,41 
30 
22 
9 
29,30 
23 
29 
11,31 

21 
6 



Gavallér István 
Gelléri Aladár 
Gergely Lajos 
Géczy Károly 
Géder László 
Geothe, J.W. 
Gyöngyösi Gábor 
Gyöngyössy Andor 

Hadházy Csaba 
Hajdú Imre 
Hajdú Jenő 
Halmai Zoltán 
Hamza József 
Hankiss János 
Hegedűs Gyula 
Held Kálmán 
Helmholtz, Hermann 
Hernádi Ferenc 
Horváth Miklós 
Hováth Miklós Iván 
Huszár Vince 
Huszti Géza 
Hüttl Tivadar 

Igaz Ottó 
Illés Béla 
Illés László 
Illyés Gyula 

Jakab András 
Jeney András 
Jeney Endre 
Jókay István 
József Attila 

Kapusz Nándor 
Kardos Ferenc 

31 
41 
32 
10,11,12,15 
41 
42 
31 
31 

23 
41 
41 
9 
31,41 
30 
41 
41 
21 
12,27,32 
43 
43 
41 
43 
31 

41 
42 
41 
10,11 

41 
29 
33 
28 
22 

30 
31 

Kardos Katalin 
Karmazsin László 
Katona István 
Katona Sándor 

Kádár János 
Kelemen János Péter 
Kelemen János Tibor 
Kelentey Barna 
Kellner Béla 
Kenézy Gyula 
Kerényi Grácia 
Keresztúri Sándor 
Kertész László 
Kesztyűs Lóránd 

Kettesy Aladár 
Kim ír Szén 
Kiss Antónia 
Kiss Ferenc 
Kiss József 
Kiss (Komor) Margit 
Kise Katalin 
Kocsár László 
Koósán Ilona 
Korompay Tihamér 
Kovács Imre 
Kölcsey Ferenc 
Könyves Tóth Katalin 
Kövér András 
Kövér Béla 
Krisztinicz Iván 
Krompecher István 
Kulcsár András 
Kulin László 
Kun Károly 

Ladányi Józsa 

41 
36 
23 
7,8,9,20, 
34,41 
4 
40,41 
41 
27 
28 
36 
26 
28 
21 
9,15,24, 
25,35 
35 
4 
32 
23 
15 
41 
41 
28 
41 
31 
10 
35 
41 
25 
36 
41 
23 
30 
35 
3,9,40,41 

27 



Lajter Ferenc 
Lampé László 
Lapicque 
Lavoisier, A. 
Lelkes György 
Lengyei Ferenc 
Lenhossék Mihály 
Lenin, V.I. 
Leövey András 
Li Sin Man 
Loessl János 
Lőrinczy Margit 

Magyar János 
Major József 
Majoros irma 
Marx Károly 
Matkó László 
Mándi István 
Márkus György 
Mészáros Lajos 
Miklós Andor 
Minőt, G.R. 
Mohácsi László 
Mohai Ferenc 
Moliere 
Molnár György 
Molnár Klári 
Molnár László 
Murphy, W.P. 
Müller Irén 

Nagy András 
Nagy Imre 
Nagy István 
Nádasdi Miklós 
Nemeskürty István 
Németh László 
Newton, I. 
Nyíri István 

Oláh Dániel 
Oláh Gábor 

22,41 
31,36 
25 
22 
22 
36 
23 
4 
26 
4 
30,31,32 
43 

9,41 
41 
41 
4 
28 
27 
8,42 
41 
43 
28 
23 
41 
19 
31 
41 
41 
28 
26 

28 
20 
6,19 
43 
19 
25,27,42 
21 
31 

32 
22 

Opóczki Mihály 
Oroszlán László 
Orsós Ferenc 
Osváth Sándor 
Ottományi Sándor 
Ökrös Sándor 

Pap Károly 
Pál Magda 
Pázmány Péter 
Perván Lajos 
Petőfi Sándor 
Petrányi Gyula 
Pokol Margit 
Pongor Ferenc 
Pongrácz adj. 
Pozsa Antal 
Prékopa Álmos 
Puskás Ferenc 

Rajk László 
Rauber-Kopsch 
Rácz Antal 
Rácz Géza 
Rácz György 
Ráczkevei Dániel 
Rákosi Mátyás 
Ráthonyi István 
Rejtő Jenő 
Rédai Imre 
Richards, D.W. 
Róka Gyula 
Rozgonyi Cecilia 
Rumy Lajos 
Rusz Sándor 
Ruzicska Gyula 
Rutherford, Lord 

Sallai Gáspár 
Sashegyi Bertalan 
Sántha Kálmán 
Sebes Gusztáv 
Selye János 

41 
36 
36 
42 
22 
34,35 

32 
42 
5 
31,42 
22 
26 
42 
36 
27 
42 
7,42 
33 

4 
23 
43 
42 
6,42 
23,31,42 
5,41 
43 
18 
15 
25 
32 
31 
20 
35 
31 
21 

19,43 
21 
11,18,35 
33 
25 



Séllei Lajos 
Sidló Gábor 
Simon Miklós 
Simonyi Károly 
Síró A. Béla 
Skutta Árpád 
Sólyom őrnagy 
Straub János 
Surányi Sándor 
Süveges Ildikó 

Szabó Anna 
Szabó Árpád 
Szabó Erzsébet 
Szabó Gábor 
Szabó István 
Szabó Cs. László 
Szabó Lőrincz 
Szabó Sári 
Szalay András 
Szalay Sándor 
Szállási Árpád 
Szám László 
Széchenyi István 
Székely Margit 
Székesi Margit 
Szeleczky Gyula 
Szendrői László 
Szent-Györgyi Albert 
Szilágyi Erzsébet 
Szilágyi Tibor 
Szoboszlay Sándor 
Szodoray Lajos 
Sztálin, J.V. 
Szűcs Gyula 

Takács Erzsébet 
Tamás Mária 
Tankó Béla 
Tegzes Erzsébet 
Tellyesniczky Kálmán 
Toldt, K. 
Togliatti, P. 

43 
42 
32 
27 
19,42 
32 
19,20 
22 
31 
35 

12,15,39 
7,42 
42 
27 
43 
27 
16 
42 
42 
21 
10,14 
30 
19 
42 
42 
31 
31 
24 
25 
9,25,28 
9,42 
32,33 
6,8 
14,39 

42 
42 
25 
42 
23 
23 
6 

Tolsztoj, L. 
Tompa Gyula 
Torday Jenő 
Tóth Árpád 
Tóth Lajos 
Törő Imre 
Tuza Klára 

Újlaki József 
Uri József 
Uzvölgyi Ferenc 

Vadász Erzsébet 
Vadnay Tibor 
Valentini József 
Varga Emil 
Varkuli Miklós 
Vass Katalin 
Váiyi-Nagy Tibor 
Vekerdi László 
Veress Olivia 
Verzár Frigyes 
Verzár Gyula 
Vezekényi Klára 
Vécsi László 
Vészi Gyula 
Vincze László 
Virágos Péter 
Vörösmarthy Dániel 
Went István 

Zajácz Magdolna 
Zelenák László 
Zöld Sándor 

Zsolnai Béla 

29 
27 
9 
22 
21 
22 
32 

6,9,42 
27 
31 

42 
42 
19,26,43 
25 
42 
43 
27 
26 
43 
24 
35 
43 
43 
24 
43 
43 
21,35 
25,35 

31,35,43 
43 
4 
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I 

Krompecher István pofesszor kivételesen nem a padok tetején 

Pongor Ferenc professzor tüdőelváltozást demonstrál 



Egy kolégiumi szoba öt tagja 

Zajácz Magdi angyalbőrben 



Loessl János professzor úr tűnődik 

Fornet Béla professzor a kórteremben 
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Jeney Endre professzor magányosan a laboratóriumában 
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I 

Jeney Endre professzor eligazítást tart 
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Kulin László professzor töprengve olvas 

*m 

Kulin László professzor csecsemőt vizsgál 



A 8-as csoport hölgykoszorúja 
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Szeleczky Gyula professzor „civilben" 



Árvay Sándor professzor a Szülészet előtt 

Ökrös Sándor professzor szemrevételez 




