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Mócsy János 1895 november 30-án, Kalocsán
született. Allatorvosi tanulmányainak beíejezése után 1 9 1 8-
1 9-ben az Álami Bakieriológiai Intézetben dolgozo tt. 7922 -
ben került a Belgyógliászah Tánszékre, ahol Marek Józr,eí
mellett asszisztensként tevékenykedett. l926-ban
ösáöndijat kapott, ami lehetóvé telte számára, hogy 10
hónapot a koppenhágai állatorvosi- és mezögazdasági
fóiskolán, illetve a hannoveri állategészségrigyi intézetben
töltsön el, ahol fóleg a lovak fertőző kevésvérüségének
klinikumát tanulmányozta.

1930-tól rendszeresen tartott elóadásokat, és 1935-
tól nyugalomba vonulásáig a Belgyógyászati Tanszék és
Klinika vezetője lett. Munkássága kiterjedt a vérülepités
fizikai-kémiai hátterének tisztazasáral egyes paraziás
eredetü fertőződés, illetve a lovak bénulásos
myoglobinuriájának tanulmányozására, ezenkivül klinikai
toxikológiával is foglalkozott. 1941-ben lett a Magyar
Tudományos Akadémia levelező, majd 4 évvel késóbb
rendes tagja, majd az elnöl.rség tagiai közé választotta.
Gaknem 200 klinikai köz|emény és a klinikai diagnosztika
cimű tankönyv megalkotása füzódik nevéhez.

1954-ben az ö kezdeményezésére vált különálló
tárggyá a belgyógyászati tanszéken az állathigiénia. 

^zl949-5a-es tanévben lett dékán, és 1954-56-ban, ill. 1957-
58-ban a közben önállóvá vált főiskola igazgatőjává
nevezi:ékÁ. 7962-ben, t éwel nyugalomba vonulása után
az Álatorvostr.rdományi Egyetem tisáeletbeli doktorává
avaták.

lA'2Co éves a magyar állatorvosi felsóoktatiás" c. könyv nyomárl

l00 éve

született
Mócsy János
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Néhány éve megpróbáljuk érékelni az elöadók és a gyakorlatvezetök elözö feléröen végzett munkáját a hallgatók üsszajelzései
alapján. lvíost végre az eredmények nyilvánosságrahozására is lehetöségunk nyilt, a Kivetitésben rendszeresen meg fogiátok találni az
összesitést. Reméljük, ezentúl tóbben fogtok segiteni, hogy kideniljön, kik az egyes évfolyamok legjobb oktatói. ( Ahhoz, hogy a
szavazatokat értékelni tudjuk az elöadók esetében min. l 5, a gyakorlatvezetök esetében min. 8 szavazat szükséges.)
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EUKANUBA ÉS nMS

Figyeljük meg egy állat szörzetét és börét! A szözeten látszik legjobban, hogy a
kutya vagy a macska éirendje milyen minóségú fehérjéket és zsirokat tartaimaz_ A
legtisztább állati eredetü fehérjeforrás a csirke és a friss tojás, amit az EUKANJBA és az
|AMS tápok tartalmaznak. A kutyák és a macskák ragadozók. Étrendjükben alapvetöen állati
eredetÜ fehérjékre és zsírokra van szükségük. Az állati fehérjék képezik minden
EUKANUBA táp alapját. Nagy arányban tarlalmazzák a szözet, a bór, az izmok és a
csontok megfelelö növekedéséhez szükséges aminosavakat. Az lA|llS cég tápjaiban nincs
szója, és más alacsony értékü íehérjeforrások, Minden EUKAN|JBA és lÁMS táp kiváló
minÖségÜ csirkezsírt tartalmaz. Ez növeli a kedveltséget, tökéletes zsírsav-összetétele
ugyanakkor sima, irritációtól mentes bört és tömöttebb, csillogóbb szözetet biáosít. Nem
használunk növényi olajokat helyettesítöként. Az IAMS tápjainak minden grammjában több
tápanyag van, ezért nem kell annyit etetni belöle, így kífizetódöbb. Már hat hét etetés után
láthatók az állat kondíciójában bekövetkezett javulás jelei. Pl. a kis, szilárd széklet, az
egészségesebb fogak és foginy. Az EIJKANIJBA és az |AMS belülröl éppen olyan
egészségesen tart, mint ahogyan az kívülröl látszik.

További felvilágosítás:

siklósi lstván

PREM|UM PET FooD KFT.
Tel,/fax. : 280-7 31 2; 280-4858

Menyhárt Krisztina

Áorr Kollégium
216. szoba

En,.......... szárnya §zegett gólya íogadom, hogy a most kezdódó 5-10 éves túlélési
harcban tanáraim és társaim méltó elleníele leszek. Minden szellemi táplálékot, kigyót, békát
elfogyasztok, azok gyomromat meg nem ülik, tóIük rosszul nem leszek. A bejárati bodyguardokat
ahol tudom, lóvá te§zem, az igy képzett lovakat az anatómiára vonszolom s társaimmal
felboncolom.
A parkban a ÍÚ helyére nem lépek, a szobrokat sajttal nem etetem. Minden alkalmat megragadok,
hogy a barátságos sámitógépes kreditrendszerbe virust csempésszek. Danit egyenrangú félként
kezelem, reggelijét nem veszem el. A felsóbb évesekben a felhalmozódott nemtudást tiszteletben
tartom, de ebben óket túlsárnyalni igyekszem. Továbbá íogadom, hogy
- sziklacsontot nem török
- pipettábó| nem Iövök,
- kutyahullát nem lopok,
- hangosan nem horkolok,
- a vizsgaidószakban a mélyrepülést mellózöm
... és féllábon is talpon maradok.

3. oldal
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fu idei Gólyabált november l !-én rendezték meg Egyetemünkön. A belépóket a Tatabányai

Fúvószenekar köszöntötte. A bált szeretett anatómiaproíesszorunk Dr Hajós Ferenc nyitotta meg egy találÓ,

allegorikus beszéddel, majd anyanyelvükön köszöntötte az angol és német gólyákat is.

A program a nyitótánccal íolytatódott, egy gondosan koreograíált angol keringóvel, melyet sánvonalas

tanárparodia követett, melyet Nánai Beatrix, Kiss Miklós, Kunsági 7oltán és Molnár JŐzseí adott elö.

Kiválóan kidolgozták a jellemeket, nagy átéléssel adták eló. igy a közönség könnyen rajöhetett az illetö tanár

személyére (dr Fáncsi Tibor, dr Rózsa Lalos, dr Sótonyi Péter, dr Scheiber Pál, dr Túry Ernö). Külön

szeretném kiemelni Kiss Miklós alakitását, aki Rózsa Lajos és Scheiber Pál megíormálásáért nyerte el a
közönség elismerését.

Ezután került sor a gólyák avatására, majd eskütételükre, majd azavatás és eskütétel után "kitört" a BAL...

A diszteremben a Bergendy Szalonzenekar szolgáltatta a talpalávalót, profi szinten. Széles repertoórjukkal,

minden igényt kielégitö játékukkal jó hangulatot varázsoltak nekünk ezen az estén.

Eközben a táncparketten a "géppuskalábú" ATZ5 (gy.k. Abonyi Tóth Zsolt) áncfigurái arattak osztatlan

sikert taniWányai körében.

A szünetekben, mig Bergendyék és a táncban megfáradtak pihentek, sem unatkozott a közönség. Elősz<ir

egy argentin tangót láthattunk, melyet láwányos elemek és szines ruhák tettek még szebbé. A második

szünetben egy Mezöségi néptánc volt a müsorszám, melyet a lányok nótái és a legények szólói tettek

emlékezetessé.

A disztermen kivül még két helyszinen szórakozhattunk. Az ebédlóben sokáig a Latin Combo együttes

játszott, a latinos zenét és táncot szeretók nagy örömére. Öket a Fredie and Craty Five Band k<ivette, mely

sziporkáző dixielandet iátszott, sokakban ébreszwe kellemes emlékeket. (Alsóbb évesek kedvéért ök is igy
kezdték mint mi, ma már állatorvosok.)

A tornateremben a sokak által ismert és szinte tiszteletbeli "állatorvosis"-ként számontartott crossroad

zenekar iáazofi. Repertoariukban a kemény zenétöl a rock and rollon át a Micimackőg minden helyet

kapott. Ezt, valamint közvetlenségüket a közönség azzal dijazta, hogy a bál végén nem hagyta elmenni

óket,

A diszteremben eközben tombolahúzást tartottak, melyen értékes nyeremények találtak gazdára. fu izgalom

fokozására a szervezók a sorsolást kettéválasztották, azt hiszem, ez sikeres volt.

ÉliJVo, sor került a bá|királynö megkoronázására. A koronát Mikics Éva elsóéves zoológus hallgatóhölgy

|yerte el. Szivböl gratulálok!
Éilel (reggel? hainal?) ) őrátől Veress Péter discoia vette át a íószerepet a diszteremben egészen zárásig.

Végül méltánytalan dolog lenne megfeledkezni az"egyéb helyszinekról", a koktélbár széles választékáról (pl.

Sotó koktél, Véres szem, stb.), a salátabánól és a büféról, mely folyamatosan biztositotta a tánchoz és a

szórakozáshoz szükségesfolyékony ésszilárdtáplálékot.
Legvégül engedjétek meg e sorok irojának, hogy rrregköszönjem a bál szervezóinek munkáját, hogy minden

igényt kielégitó, szinvonalas bált rendeztek. Aki nem |ött el, az egy ió bulit hagyott ki!

SOTO_KOKTEL

|/4 gin

|/4 whisky
l/4 csokílíkör
| /4 t€|szín

TRoPlcAL DA\IíN

)/5 gin
2/5 narancslé
teteiére l/5 campari

eólvnnvnró

5 cl sánz vermqth
2 cl gin

2 cl brandy

3 dl-es pohárban szódával

VÉRES SZEM

3 cl vodka

l2 cl paradícsomlé

l k.kanál cítromlé

Tabasco v. pirosarany
worchester szósz

só. bors
* l toiás

4. oIdal
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Felvóbletl o Lolorfudomónyi Egyetem Konbonctoni Ton§zókén 1995. hóember l-én, R. lgor Morlis

((soiógoröcsöge, Mogóhoz lér l3. sz. olotti lopos) tuloidonól képező sertés gyomrónok kórbonctoni vizsgóloto sorón.

A boncolóst végzi:

A boncolósnól ielen von:

gyokorlotvezelőie.

Kórelőzmény:

Adekvót Név (o floppy elérhető o kollégiumbon).

Az egyetem lV. évfolyomónok letszésszerüen megnevezhelő csoportjo és

A fulojdonos szóbeli elmondóso szerinl oz elhullóst megelőző nopokbon beóllt o

hideg és o folubo vóndorköszörűs érkezett. Az elhullós nopión o nogyszómú ielenlevő ellenére, később csok ködösen

felidézhetö körtilmények között, oz óllol erőtelies hongielensóge[ úszó-kúszó-pedúlozó mozdulobk közepetle rövid idő

leforgóso olott igen sok vért veylett és elhullott. A holól beóllto utón igen gyors postmorlolis elvóhoz(tol)ósok

ielen*edek.
A vizsgólotot o fuloidonos kérésóre végezfik el.

Részlehs vizryólot A szerv o übbi hosüri szervlől elkUlUnitve érkezetl o vizsgúlolol végző inlézeúe s került

vizsgóloío. Az oesophogus és o pylorus modzogokkol le von kötve.

A szerv olokio normólis, erősen megnogyobbodott, kb. egy (mo$ nem iut eszembe oz o közismerl nogysúgú

lólgy omelyhez hosonlithotnóm} nogysógú. Topinlolo lömött. A mvóshófio feltűnően szúroz, bornós szinű, élénk,

oromús uogú, vékony, nem vogy olig lettirölhetö lepedékkel fedeil, A nogy erek üresek, o gyomorkupui nyirokcsomókol

ehóvolitottók. A gyomor folón folponossogi hióny nem lóthoú. A szervel felvógvo o pylorusiól oz oesophogiolis ttiékig o

nogygörbülel menlén megfigyelhetö, hogy o lorlolom lömbyerű, 0 §zerv üregfi telies mértékben kilölti. A szervfol o

tortolomról középkönnyen levonhoú. A nyólkohórfo hiónylik, A lóthotó felület szine o lelies felülelen mott

szürkésíehér, o íelületéről kevés poprikovörös, zsirszerüen kenhelő onyog vonhoó le. Az oesophogiolis tóiékon

fekélyesedésre utoló ieleket nem véliem felfedezni. A srerv folo elvékonyodoil, srivós, nehezen melszhelő, nem húzódik

össze. A kés melszéslopio zsiros fényú, oz egyes rélegek iól elktilönülnek.

A furtolom nogy mennyiségíi {co. 2.5 kg) lömbösen öszeólló onyog, 0 szerv olokiút felvefie, és ozl

önmogóbon is megtorlio. Jellegzeles, nem kellemetlen, otomós szogú. Felszeletelve megfigyelhető, hogy kocsonyosrerű

olopóllomónybo ógyozott, durvón megrógott, emészletlen óllofi eredetü lógyrészek olkotiúk.

Kórszövettonivízsgólot A minlo o vizsgólotro olkolmotlon óllopotbon von.

Toxikológioi vizsgólot A mintúhól kimufuíhofi közepes mennyisógű NoCl és sok egyéb oromotikus onyog

mellefi o Szegedi Édesnemes Popriko (unleoded) nevü holóonyog. A loxicosis nem zórhotó ki.

Tovóbbi vizsgólobk elvégzésére nem voh lehelöség, merl o vizsgóh §zerv ,0 vizsgólol sorón liííúzoilon
körülmények között eltünt.

Kórisme: A vizsgóloti lelel olopión mególlopilhofi o Henlesiello bócshúsiensis humon etedeíű lörzse óhol

okozotl hevenyJélheveny postmoilem gyomoímegfurhelés és o köve*ezményes dilototio.

Vólemény: Az elérhelő legfrissebb irodolombon is lolólni utolóst nogymértékben hosonló elvóhozós-együtlesre

és iovosoliók o ielenség öszefogloló elnevezésére o következő terminus technicust:

DlsZilÓsAJT

Bp., l(t u. l995. hóember 2X.

Adekvfi Név

lV. évf. hollgoú

5. oldol



Bécsben jdrtunk ...

Hitíba tartja a közmondtís :"Amig otthon ülhetsz, ne menj Bécsbe!", mi nem tudtunk ellendllni a
kísértésnek. Ebben a féIévben heten az ötöd évfolyamból két turnusban, szeptemberben (Horvdth
kíszló, Szőke ősndn, Tornyos Gdbor) és októberben (Bóné Barbara, Tarpataki Noémi, Novdk Péter,
Sdndorfi Tibor) klinikai gyakorlaton vehettünk részt a Bécsi Allatorvostudomcínyi Egyetemen.Tehettük
ezt azért, mert "hrízigazddi" voltunk annak a tizenkét hannoveri didknak, akik februdrban és
mdrciusban hat hetet töltöttek Magyarorszdgon : részben az e7yetemünkön, részben különböző
klinikdkon. S mivel a hannoveri egyetem időközben visszamondta a meghivcist, ezt a lehetőséget
kaptuk "kírpótldsul".

, s amií Lríttunk...

kíttuk a majdnem kész ultra-modern, új e7yetemet - sajnos csak'az ünnepélyes megnyitó erejéig-, és
a régit, ahol a munka jelenleg folyik. A költözés folyamatban van, nyrírra szeretnék befejezni.
Betekinthettünk több tanszék munkcíjríba is, de legtöbb idöt az egypatrísok és kisdllatok
belgyógydszatdn töltöttünk (a gazdasdgi haszondllatoknak külön belgyógydszati tanszéke van).
Megnéztük a nagydllat-orthopédidt, a szülészeti tanszéket, a szeptemberiek pedig a sebészetet is. A
régi egyetemfekvése (belvdros), mérete és beoszttísa na7yon hasonló a miénkéhez. Maguk az épületek
enyhén romosak, ami persze érthetó, ha arra gondolunk, hogy az új eqyetem több millidrd Schillinges
beruhrizrisként igen csak elvonja az anya7i eröforrdsokat. A ttírgyi feltételeken és a mészeres
felszereltségen persze ez nem ldtszik meg, minden rendelkezésre ríll,amit egy alapos vizsqtílat és
terdpia igényel. Példdul létezik külön "l,auJbandhalle", ahol gumiszőnyeges futószalagon mozgatva az
dllatot (lovat) végezhetnek rajta különböző terheléses vizsgtílatokat. Mi éppen egy gégebénulrís-
gyanús lipicai csődör laryngoscopiríjdt nézhettük végig. Vagy példdul a kisdllat belgyógydszat nem

fertőző kezeLöjére is jut lélegeztetőgép, aminek segitségével akkor éppen egy epilepszirís macskdt
hoztak vissza az örök vadríszmezökről.

Megldtogattuk egy hajdan volt egyetemi sebészdocens, Dr. Norbert Kopf kisdllatkliniluíjtít is. A
hatds - nem kétséges - rtínk volt irva, mert a körbevezetés utrín a docens úr " vizsgríztatott " kikérve
véleményünket pár röntgen-felvételrőL. Igy próbcílta szóra bírni tdtott szrínkat, A "szokrísos" röntgen,
UH, EKG és lélegeztetőgép melletí mcír ott sorakozott a lézer és a CT is. A munkaflottul ment afiatal
koLlégdk, kollegintík és a gyakornokok közreméködésével, Nem csoda, hogy a ]2-14 órrís munka utcín
mindenkinek jól esett a főnök napzcíró pezsgő-bontósa, ami mdr ntíluk jó szoktíssti vdlt. Tőlünk is úri
módon búcsúzott: ] - ] csokor scírgarózstít nyújna dt lopta be magdt a ma7yar didkldnyok szivébe.

A szaktnai pro7ram mellett persze jutott idő Bécs szinte összes nevezetességének megtekintésére is.
Minden nap újabb analógitít fedeztünk fel Budapest és Bécs között - kezdve a fekvésüktől a
" berendezésük" le gapróbb részletéig,

amit csincíltunk...

Amit csintíLtunk, az tulajdonképpen pontosan olyan volt, mint ntílunk a negyed-ötödévesek dltal mdr
ismert egyhetes klinikai gyakorlat. Délutdn gyakorlatokra jdrtunk be, este pedig nyakunkba vettük a
vrírost,mert ugye kinek lova nincsen, Bécsben is gyalog jdr.

Hazatérve - sztílltísunk az e7yetem egyik vendégszobdjdban volt - nekirílltunk főzni. "Sajnos" a
vacsorrík olyanfinomra sikerültek, hogy elcírulhatom, súlytöbblettel tértünk haza. Ebben a szomszéd
szobóban lakó bolgrír sebészprofesszor is részesült, akinak büszkélkedve tdlaltuk az ízletes masyar
specialittísokat.

...amin csoddlkoztunk...

Bécsben egy évfolyamon - ha egydtaldn lehet még így nevezni - hcíromszríz dirík tanul. Vizsgtíztató
professzor viszont minden tanszéken csak egy van, így messze nem kerülhet sorra mindenki egy
vizsgaidőszakban. S ami a legrosszabb, hogy a dirík későn tudja meg, hogy végül is melyik trírgyból
jutott szcímríra vizsgaidőpont. Ezért van az, hogy sokan kényszerülnek önhibdjukon kívül évet
halasztani, s a tanszékek tele vannak ezekkel a ditíkokkal - megspórolvrín a szaksegédeket. Az e7yetem
elvégzéséhez szükséges idö dtlagban így tíz év.



,..amit nem drt tudni...

Bécset " Bécs"-nek elöször az 570-ben ideérkezett avarok hívttík Megelőzően a vtírost az i.e.400-
ban ideérkező keltdk adta "Vindobona" néven hivttík. Ezt a nevet a rómaiak is megörizték, akik i.e.
l00 körül Joglaltdk el a "vrírost" a többi tartomdnnyal együtt, "Wien" neve először 88l-ben fordul elő
Wenia alakban a lassanként betelepülő bajor telepesek jóvolttiból. Nem sokkal ezuídn,907-1000
között Bécs magyar uralom alatt dllt. A magyarok kivonulósa utdn fejlődni kezd a kis vdroska, 1 137-
ben mrír vdrosként említik ]198-ban vcírosi jogokat is kap. A tovdbbiakban -mint tudjuk- Bécs
történelme suímos helyen kapcsolódi! a ma{yar történelemmel, így sok a közös kultúrdlis örökségünk
( melyben egyik fél sem tagadhatja a mdsik szerepét ). A Bécsi Allatorvos-.tudomtínyi Egyetem"
elödjének alapító levelét ]765-ben dllította ki Maria Theresia. I767-ben mrír Allatorvorsi Főiskola,
190b-ban kailia meg a jogot a doktor-képzéshez, ÁUatorvos-tudomdnyi Egyetemnek pedig 1975 óta
hívjtík. A következö fontos dtítum vrírhatóan ]996 lesz, amikor is az apparrítus elfuglalja új helyét a
külvdrosban, felvéve ezzel a versenyt Nyugat-Európa többi tíllatorvos-tudomdnyi egyetemével.

..,amire nem sztímítottunk...

Egyikünk sem gondolt rtí, hogy valaha még haszndt veszük kilenc gyötrelmes évig tartó orosz
nyelvtanulrísunknak, rdaddsul éppen a bécsi e7yetemen. A mdr említett bolgtír professzorral ugyanis
így értettükmeg legkönnyebben egymdst (németül egydtaldn nem, angolul alapfokon értett). Azért
lehetséges, hogy egy odatévedt előember is sok mindent megértett volna - felismervén jelrendszerét a
kommunikdciónkban.

...felemelö érzé sek..,

A régi e1yetem rektora ( Dr. Elmar Bamberg ), aki most a nemzetközi kapcsolatokkalfoglalkozó
prorektor lett, mind a két turnust me7hívta egy csalddias ebédre e7y, az egyetemhez közeli
vendéglóbe, Kellemes tdrsasdgi embert ismertünk meg személyében, aki a magyarokról,
Magyarorszdg lcítnivalóiról, egyetemünk vezetöiről elismeréssel nyilatkozott. Meynyugodva
konstatdltuk, ho7y Magyarorszrígon jtírva az ö figyelmét sem kerülték el az olyan szavak, mint
paprika, gulytís, szaldmi, Hortobrígy, egri bikavér, tokaji aszú, ptílinka.

A mísikJelemelö érzés kb,50 m magasra vitt fel, A tettes e{y "félkarú órirís" volt a Praterben,
akinek minden bizonnyal az összes izülete articulatio sphaeroidea volt, mdsküIönben nem éreztük
volna magunkat legaldbb I3 dimenziós törpének pörgő tenyerén.

...e gy kis személyes nosztalgia.,.

Es most csak az októberi kis csapat nevében merek nyilatkozni, mert nemcsak Bécstől, az
egyetemtől, hanem egymőstól is kaptunkfelejthetetlen emlékeket. Ha valaha is Bécsre gondolunk,
biztos így kezdjük majd : "Emlékszel még a,..", és így folytatjuk : "..,az esti kdrtya-partikra; a Barbara
hagymtís-rostélyosdra; a takarítónő-ö-re; a Nrídrí Zsityre; az é8i tedval megdldott, "szentség" törésre;
a Péter pörköltjeire;aTörppapavtígtdira és avöröskeresztes akciójdra; a két csokor scírgarózsdra;
az ar7entín póló-pónira; a puchbergi hegymdsKísra; a paffiméritíkra és az őndirín illattíra; a
sangricíra; a PAUSE-re bedllított H. Califurniríra; a hulldmvasútra; a könyvesboltra; a Gazember
zöld szemére; a Malacka 25 Beagle-ére; a gumigombócra; az "ő wish you were here"-re..."

Tarpataki Noémi
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1őször b,lvsy tanuLjurü Vönnyen sbÁ? lv]inéLVevesebb szaVségteLen hohirt lÁgyünL

magunWd- LzgJobb, ha a Vc ebt is a#lon hagyjuV, abb á. b aj nem bheL
(ezeinVet bsy.,V szabadü, hag| akadij,y+al-anuL magunkhaz aLelhesstink minden

utmLba Veri:b lrcfenyőt. A, gyarsaság elzngedhá.den feLVtzb a megfel-eV
dá,ésszögü bjű. lv|ég Vczáfu. se vrabálkazzanak az NfoLdan LesiVássaL LzzeL
szemben megfelzL a /0-8O foVos hegyoLdaL meLy Áel-egitn sebességet biztastt.
mindenhaLalbainduvnav.

5züVséges feLszereVz
lO vt dVc az eLső ) na1ra eVgl,esz.
{ihegyez#, égű sib ot ru ab.

Akjk >zerenc9éaen esneV, azaV aár mindWt szemüVet hszúrhatjáV VeLe.

?echesebbekneV ez csaV másodiV póbákozáza sibrüL bármLyen szinü, eVg meLeg

öLtözék, Vnyeg, hogy ne ÉzzunV benne a mentöben, amig az beér a birházba. L fehér
ruhátVtl?nasen azaknak aVedves amatőwVneV ajalbm. aViV eggÉ szerahlénnék uálni a

termész#eL LzeV ui. ha befuóánaV. a faba, az bten nem leszi észre fueL hát még a

merft,őasztag.

lv|indig l-egyen ná.utz EL üter lpmav 3ze3ze3 itaL meLy megánnyl a szl-abrrft.echniLa

ebajéfti|asat. l)a az e|ső Vanyart EL FzissaLVesöbb VezéluV, mirft.VeLene, néhány verc
muLv a lznyűgo zhá b ennUnket a VeLe&ező erdáús áL,lány a.

N a s. Ve zdjUk a tanul:ást
l.bcVe

|eLyezVeájunk eL a domb tetcjén, l/lgsázva arra, hogy VszemeLt 14jVlási iányunVat

auhjut, Vaast:,tonaL és VgifaLyosó ne Veresztezze.
Llindulas eLő* gondaLjunV az elsnéLe]ben tanuLtaWa és a csaUáunVra. l_aza

mazduLa*áVonnyedén rugaszVodjunV eLViináulÁáheLvunbd- csússzunVlb.5 máert,
majJ menjunk ,lssza aÁceWfr..

2.Lecke
Nag/obb Lendu?IteL induLjunk és testunVá eLöreáanl.,te haLadlunk, igy el,-sőneV feiunV
lpriV be és csak ezl:tán VeszitjUV. eL égtagjainkat !a észrerlehetően az eráészház

feV száguLáunV és az nem aVar minVá ViLerU|"ni, habdjunk át ralta. lnnen csaV a

LegszúVségesebb áoQoVat,ÁgyüV magunWaL fontos, hagy az oLaláLvhát sose al"eLjUV

meg úgy, mint ahogy azt a UldenyőnéL tanuLLuV. Az eLőszobán áLL vaU bvozá*or
kdszanhdt:nV b, ese|zg az évv ottlon tafrjzVodó Terusnénit eLvihetjuV egy áarabon

hintaszéVVeL esyutL.

).l'ecVe
Lz ugás eLsajáLilasa a jó dző számára néllij.azháden E)-őször avó bucVákan, majd

sáncon tlrhetjUk óssze magunVat és fe|szereLéelnLeL |grás Vozben febáianV á
VceinV. csúcsára és Veressin? szabad terUl-d,á az aLaiunV lzgeV énszaNasok
Voztitr- Amennylben az erá&.erüLőre esinV,hiráessUnV á|Jást megüresedeft, heLvre. |a
azonban már a sáncon hanyaieánV, ugá>unV megLehetőzen ralá és igen Éjdal:nn
Lesz.

4.|,erv"
A, profi sieli már csak a mozgásoV cdszoLásáL a sizés abrobahhus eLemert. tebinl
fel-adabnaV. lv]ulaVs teLjesihnény a hitbaszaLb sitatppal fejreesve egfszen já meg

Iahá t^2 hUlxilni. A, EUaban vaa sieVst jó egyenáLyrzéVít vagy Ellabú siel-fu-

Wgezhehk konnyedén. Olfió, mert, csak egy d,talpat VelI veÁ hazzá és VeszéLyes,

mert a páciers garar*ÁLtan poÉraegV.

A, beszúrt. zászW VozalÁ szLaLomoús az egylV blLvezebsebb sieVsi forma. L
Vozan#g észére. L száguÁó arraIór egydLen zászW semhagy Vi, val-amennit szév
sohal |Áünü, majd magábadafi, igy a lzlta alján megVozel-ttá-eg ugy néz ki, mirrb a

Dózsa Qyörsy rrl május l-.jln.

Lmenniben az eááigi Várházi VoLEégeV. nem emészt#ÉV feL teLies anyagi bázbunVat,
azt javasbm, VegyünV egy másiV szaLVónyrteL meLmeV. cime, |ogyan tanuljunk Vönnyen,

gyorsa1 szálajali?

T,ilNutJuNK

KONNYEN

GYORí^N

íl il\ü l?

HO6Y^N

lnrÉ



TUD0I!\ANY: HOúYAN FOúJUNK A'IVATAúBAN OIIO'ZLANI

I. *A geometriai megoldás*

Allitsunk hengerszerü ketrecet a sivatagba!
I. eset: Az oroszlán a ketrecben van. A megoldás triviális!
2. eset: fu oroszlán a ktrecen kivül van. Alljunk a ketrecbe és invertáIjuk a falait! lgy magunk a

ketrecen kivül kerülünk és eredményképpen az orosz!án a ketrecbe.
Figyelem! Az utóbbi esetben íeltétlenül ügyeljünk arra, hogy ne álljunk a ketrec közepén, mert
különben eltününk a végtelenben!

2. *A vetitése§ módszer*

Az áItalánosság korlátait figyelmen kivül hagyva tegyük fe!, hogy a sivatag sik. A sikot egy, a

ketrecen átmenó egyenesbe vetitiük, majd az egyene§t egy ketrecben levó pontba. lgy az oroszlán
bekerül a ketrecbe.

3. *A topológiai módszer*

Topológiaila g az oroszlánt toruszként is fetfoghatjuk. TranszformáIjuk a sivatagot a négydimenziós
térbe. Lehetóség nyilik a sivatag olyan deíormálására, melynél a visszatranszformáláskor az
oroszlán összecsomózódik a háromdimenziós térben. llyenkor magatehetetlen.

4. *A valószinüségelméleti módszer*

Ehhez a módszerhez szükséges egy Laplace-kerék, néhány kocka és egy Gauss-harang. A Laplace-

kerékkel a sivatagon át furikázva kockákat dobálunk az oroszlán után. Amikor már rohan felénk, a

dühtól zihátva, boritsuk rá a Gauss-harangot. Ez alatt l valószinüsége! fogságban van.

5. *Newton-féle módszer*

A ketrec és az oroszlán a gravitáció miatt vonzzák egymást. A súrlódást elhanyagoliuk. lly módon
az oroszlán elóbb-utóbb a ketrecben íog csücsúlni.
6. *A Heisenberg-módszer*

A mozgó oroszlán helye és sebessége egy§zerre nem határozható meg. A sivatagban mozgó

oroszlán tehát nem foglalhat el fizikailag értelmes helyet, ezért vadászata szőba sem jöhet.

Következésképpen az orosz!ánvadászat csak a nyugvó oroszlánokra korlátozódhat. A nyugvÓ,

mozdulatlan oroszlán befogását az oIvasóra bizzuk.
7. *A §chrödinger-módszer*

Annak a valószinűsége, hogy az oroszlán a ketrecben van, nagyobb, mint nulla. Ülltink le a ketrec

elé és váriunk.
8. *Az Einstein- vagy relativisztikus módszer*

Repüljünk közel fénysebességgel a sivatag felett. A relativisztikus hosszkontrakció miatt az oroszlán
papirvékonyságú lesz. Vegyük fel, tekeriük össze és húzzunk rá egy befóttesgumit.
9. -A kisérleti íizikus módszer*

Vegyünk egy olyan íéligáteresztó membrií csak az oroszlánokat nem ereszti át. Szitáliuk

át vele a sivatagot.
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E talán kissé íurcsa cim hallatán tévedés ne essék, nem valamely űi, a pontyfélék családjába
tartoző halfajról kivánok beszámolni! Csupán az eddig, és tudtomma! ezután is Cyprinus
carpionak titutátt vizi'\ószág" téli viselkedéséróI, horgászati lehetóségeiról próbálok néhány
gondolatot közreadni. Teszem ezt azért, mert még horgászberkekben is úgy él, hogy
novembertól február végéig pontyra vagy más pontyfélére badarság próbálkozni, hiszen
azok ilyentájt "téli álmukat" alusszák. Pedig a ponryok kelló helyismerettel télen is
megta!álhatók, sőt akár horogra is kerithetók, bár korántsem táplálkoznak olyan
intenziven, mint nyáron.
A kérdés csupán az, hogy merre vermel a ponty? Erre vonatkozőan aranyszabály nincs, az
azonban bizonyos, hogy állóvizen sokkal könnyebb helyzetben vagyunk ezt illetóen, mint
íolyóvizen, hiszen ez utóbbiban a magas téli vizál]ás miatt gyakran elérhetetlen,20-25 m-es

mélységben bújnak meg kedvenc halaink. A balatoni horgászok a legalább 2 m-es mélységü
öreg nádasokat tartják ideálisnak, a Körösök és a llsza holtágainak va]latói (igy jómagam

is) a változó mélységü (1.5-4 m), de a pihenó halnak kelló védelmet és takará§t bizto§itó
vizbe dólt fák környékét keresik fel szivesen. Kiegyenlitettebb mederviszonyok esetén,
elegendó, ha valamely szakaszon 30-40 cm-rel mélyebb medence- vagy árokszerü mélyedés
jön létre a fenéken (az amúgy 2-3 m-es vizben), biztosak lehetünk, hogy a pontyc§apat e

területeket fogia választani kiteleléséhez. Nem ritka, hogy e mederrészeken 400-500 ponty
is összezsúfolódik a viszonylag kis helyen. A vastag iszaptakaróval boritott helyeken
azonban rendszerint hiába keressük a ponryokat ezen időszakban.
A tapasztalatok azt mutatiák, hogy az októberben még vermelóhelyét gyakorta változtatő
ponty november végére állandó szállást keres magának, s e helyen a jégzajlásig is kitart.
Enyhébb idószakokban a kisebb "vándorutak" sem ritkák, máskor mozdulatlanul vermeI.
Bizonyos viszont, hogy a téli pontyozás "csónakos tudomány", hiszen a verme!őhelyek
többsége partról aligha érhetó el sikerrel. Mindezek után már csak megfeleló, lehetöleg
enyhe melegfronti idóiárási helyzetre van szükség a vermeló pontzok elcsipéséhez. S ha d .. o

tél hidege va§tag jégpáncélt lehel a tó, holtág tükrére, akkor sem kell kétségbe esni, lékröl,i',, . o

az emlitett helyeken - ha nem is túl gyakorta - de számithatunk egy-egy álmos vendégre. '
Mindezek után "görbüljön a bot"!
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E5§r Iris
tanrrlrnár:51i

Sqinos egyeüemiink épüeüeit is utoléri az amortizáció. Ho§y ezt,
bebizonyit§uk, te€}ünk egy rövid }§rándulá§t aa e€Vik le§slakrabban
látogaüoüü épüeürészbe: a üoaletübe. Minü közismert, kultúrhe§reken az
emberek ezirán;ni tevékenységeikeü nemek szeriat megosztva végzik.
Teklntsünk hát elöször a gyengébbiknem á}tal használt részlegbe.
Á toaletteü a szabad levegötöl ajtó vá}asz§a el. Belépve a "mo§dókasrló-
nelÉ üsztár$r öülik aa ember szemébe. Érvényes rá a "tniadent a §zemnek,
semmit a kéznek" száIlóige, hi§zen a csaptelep hide§vlzes oldala általábaa
csak eröte§es izommunkával hozható mtködésbe. (a melegvizes még úsr
se), i$r nem érdemes m€unkat fárasztani vele. Pláne a téli hónapokban,
mikor a behe§rezett, §ázkonveHor fri§iüüása miatt egyébkéni sem lenne
célszert a jé§hideg vize§ kézöbütés. A falon, a mosdókasrló feletü találhaüó
az auüomata kézszaritó - helye.
No, de menjtink par lépéssel be§ebb, ú e€ysé§ lényegét jelentö vécéesészék
közelébe. Keüüen vana,ak, de mostansá€ az egyik bojkottá§a munk{ját. A
kagrlóban felejteüü "§zárnyasak" ultram€jai valóban nem engedik áü a
fo§radékoü. Több rétegben véük a lefo§rócsöveü a káros szen:nJrléüöl. Ha az
ember elforü§a az öblitökart, a csésze kaaéran zubo§ai kezd, de semmiféle
erömüü hatásra nem hajlandó abbahasrni. A faion mind a két fükében kb.
60 am átméröjü, fémböl készüt, kör alakri, belü iireges tar§y helyezödik.
Cé§a ismeretlen, de te§esen feleslegesnek tünik. Csak a helyeü fogla§a a
V[C-papir üartó elötl
3ugganjunk áü a him olda}ra. Kromoszómáimból adódóan ugyan nem
tandmán;rozüam behatóan az ottani viszonyokat, azonban 1-2 dol§ot, nint
objekbiv szemlélö, §zivesen megiegyzeh aki barmelyik irányba $rorsitani
kivánia perisztalüikqját, elé§, ha jó mé)yet szippant a üérség légteréböl. A
he}yiség berendezése sokkal §zereno§ésebb, mint a fal tűoldalán, }riszen
használóik állva - akar nyitotü ajüónál - i§ me§§zabadulhatnak felesle§es
fo§radéklrészleteiktöl. Mindezen §zemponüokat fi§yelembe véve a köveükezö
javaslatokat kivánom üenni:

1. Az elcsépelt "WC" üetve "toaleüt" szavak he§rett cseré§ék ki a
feliratoü "Gusztu§üalankodó fo§radéklecsapoló"-ra az alábbi intézkedések
bevezetéséig:

e. A kaputól kérjimk kölesön e§y biztonsá§i ört, aki ü§}el a
terirleü higiéniai viszonyaira.

6. Csak kártya fe]mutaüással lehessen belépni. Akiaél nincs, aa aa
ajtó meüeüt, kivü elhe§rezett str{iüököcsögbe inüézheti ü$reiü.

A kartya küön erre a célra készirtjön, speciális fényképpel, ami a de]ikvens
vizele&reténoióhoz társuló arokifejezéséü muta§a a könqrebb
felismerhetöség kedvé ért.
IIiszem, ho§y ezzel a problémák megoldhatók. Ha valaki:nek egyéb (akár
eüen-) javaslata yan, §zive§en fogadom. Csak egyet kérek, észrevételeiket
bármire irha§ák, osak Y[C-papirra ne... w r.fu.w) .(Jtt tú--

]-1. oldal



AKollégium 227-eg
ozobája fiatal, jó
kiállágÚ, eröteljee
urakkal m e gíom erkedn e.

Erd eklö dni a h elyazin en
l/l / 

^ 
é /délután ó-7 óra között.

Avróhirdeléeak

Tov ább ra i s v á rj uk i r á g a it okat, hi rd eté g eiteket,ötleteiteket! - ' 9

F!:i::keres eo!l tar-_i'u,

;:í:YW
É- , '=, -,qol
-,q.: 216-^

"s szoba,

Máo^r,,"v()€Vea 
^hiaio^, -' aflató-

- lt:U\/>^t
Ll - J,r<"GLerTlÁ+
ulZtnu_ z ",l:lz-"ll'C4aí X-l,,aL. / J' vI ()Pa+uur8Zoló -'lt, lz

aktfotőkra 
cseráném

,il?,2z::,:::;:il,

a! a
aot

'a
o r-] $

25oí6o9 iirclepe%et és síEeres vfusgalőőqaF'ot!

szolTlsz xFT NYorroA srol0ok


