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Először is szeretnénk trregköszönrri, hogy ezekben a tárasztó
rrapokban is rrregvettétek az újságot. Van, aki most éppen azí gyakorolja,
lrogy hol lelret a m. supraspinatus, sokan az órai jegyzeteket visszük
térryrnásolni, és úgy nyugtatjuk magunkat, hogy tnost már minden
irrlbrrrráció il rerrdelkezésiirlkre átl a tartuláshoz. Többen pedig azol1
gorrdolkodnak, hogyan lehet ilyen rövid idő alatt lrat vizsgát letenni...

A KI I/EIÍTÉS legrrtóbbi száttra sikeres volt, ebből kelt el a legtöbb
példány. A legnagyobb tetszést Vörös professzor úr írása aratta, de sok
ltallgatórrak volt kirryitva az újságja -a padok alatt- az ir'terj[rrrál és azIP3
televízió prograrnj ánál.

Többerr javasoltátok, liogy nrég több vicc, karikatírra jelenjerr rrreg.

N4iriclerr bizornyal igazatok is van, de ehhez egyrészt a Ti segítségetekre
is szükség van, rnásrészt nem szeretnénk egy második "Ludas Matyi"-vá
válni. Tudotrr, lrogy egyes egyeterni irjságolt szirlte csal< poérrol<at

tartalrrlaznak, rrrégis töreksziink nrás igények kielégítésére is.

Ugyanakkor nagyori öriilünk annak, hogy a KI VnútÉS megjelenését
bevezető rekl árrrkarripárry rn irrderrkirrek fe lke ltette a fi gyelmét.

}i_

Biaosan t-eltűnt, hogy a mostani szám terjedelme lényegesen
megnőtt. Így sr..etnénk elérni, lrogy a következő hetekben valamivel ki
tudjátok tölteni a sok szabadidőtöket...
Kísérletképperr egy új rovatot is indítottunk. Azokon az oldalakon egy-
egy összetettebb témáról olvashattok, melyek talán a vizsgála,a való
felkészülésben is segítlretnek: elsőként Dr. Rudas Péter sorait ajánljuk
tigyelrnetekbe.

Irásaitokat továbbra is szívesen fogadjuk. Várom észrevételeiteket e-

rnail-en is.

Kunsági ZoItán
(zkunsagi@ns.un ivet.hu)
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Hog"r van a Tanár Ur?
Köszönöin szépen, jól.

Tehát a teljes felépülés megtörtént már.
Az meg, de mihez képest?

Természetesen a betegség előtti_állapothoz képest... ffiti$S 
"H'' 
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}Ja, de melyikhez képest? A nyár eleji nyavalyám_már csak egy utójáték volt.

Valamikor régen, kb. három éwel eze|őtt, átestem egy komoly infarktuson, majd
egy szívműtéten. Az utóbbi során kidaraboltak egy részt a szívemből, és a hiányt
műanyag lappal pótolták. Azóta páncélozott szívem van, emiatt kell egy
gyógyszert, a Syncumart szednem, ami a prothrombin szintézisét gátolja. A
gyógyszer hatására bennem a normális prothrornbin mennyiségnek csak a 20-
30 oÁ-a van meg. Íg,y amikor belerugok valamibe, hatalmas bevérzések
keletkeznek. Ezt sikerült produkálnom a nyár elején, amikor is a lábam a duplájára
dagadt.

Kezdjük akkor egy káIyhás kérdéssel: praktizált-e valaha?
Soha.

Nem is hiányzott?
Valahogy nem. Amikor végeztem, egy évet dolgoztam az Országos

KÖzegészségugyi Intózetben, a toxikológiai osztályon. Utána bevittek katonának, a

hadseregnél a Központi Katonai Kórlráz laboratóritrntában szolgáltam. vagyis
mindig 1aboratóriurni területen működtem.

Nem hiányzatt, hogy áIlatokkal foglalkozzon?
Különösebben nem.

Akkor biztosan a pedagógiai ambíciók hozták az egyetentre vissza...
Ezt sem mondanám. Inkább az, ami érdekelt, a laboratóriumi diagnosztika.

Ennek nem elhanyagolható kapcsolata van a szövettannal.
És jól érzimagát rnint tanár?

Igen. Vizsgáztatni viszont utálok, egészen egyszerűen azért, mert fárasztó.
Idegesítenek az olyan emberek, akik lassír beszédűek, megfontoltak. Nekem
ilyenkor az az érzésem, hogy rövidesen szét fog dunanni a hólyagom. Rögtön az
jut eszembe, hogy hogyan fogom kibírni amig befejezi a vizsgáját, amikor ilyen
vontatottan, las§an, fárasztóan, idegtépően mondja... A lassú emberekbe bele
tudok őnilni.



Egy jó zaftos kis vizsgatörténetet nem tudna elmondaní? Vagy ezek teljesen

egy síkorr mozognak?

A legnagyobb élményem nem vizsgálroz fűződik. Igen régen, _ a szóbeli

felvételin megjelent egy olyan srác, aki nagyon gyors beszédű volt, erősen hadart.

Kérdése a talaj szerkezetéről szólt. Odáig jutott el, hogy a talajban milyen

élőlények talállratók, és ekkor lradarva: "Tele van mikroorgazmussal". En nem is

figyeltenr flol rá, csak azt láttam, lrogy Kraiss Gábor, a kémia kérdező, majdnem

lezuiran a székrői. Eiméleti vizsgán lailönösebb bakikat nem lehet hallani,

gyakorlati vizsgán azonban eiőfordulnak elképesztő esetek. Volt pl. egy laoszi

fickó, aki a mellékvesét csöves szervként elemezte, vagy volt olyan, aki az

ureterre rálőcsölte, hogy bendő.

El szokta olvasni az órtókelóseket, amiket a diírkok csináInak?

Persze.

Es jelcntősóget is tulajctorrít nekik?
Igen. Sokan azt mondják, hogy nem foglalkoznak veie. En azt hiszem, hogy

nrindenkit érdekel. Véleményem szerint, aki azt állída, hogy nem tulajdonít

jelentőséget az értékelésnek, az hazudik.

Ez végiil is egyfajta visszajelzés is...

Így *,an. Lehet, hogy valaki nem vallja be, de mindenki szeretne bekenilni a

legjobbak közé.

I\{i a r,óleményc a diákok hozzáállásáról?

Szerintem nem változott, se pozitív, se negatív irányban. Az az igazság, hogy

régebben, amikor kötelező volt az előadások látogatása, és meglepetésszeníen

katálógusok voltak - lrárom igazolatlan hiányzás után nem írták alá az indexet -

ugyanúgy lógtak, lógtunk az órákról. Legfeljebb voltak beépített ismerősök

kórházakban, rendelőkben, akik iparszeníen lopták az igazolásokat. Olyat is

ismertem, akinek előrenyomott gyászjelentései voltak. Olyan egyszení, olcsó

gyászjelentések, amelyeken ki van pontozva az elhunyt nevének a helye. A
temetkezési intézettől vásárolt egy kötegre valót, majd hétről hétre eltett iáb alól

egy soron következő nagymamát. A gyászjeletésre rá volt írva - kézzel - hogy

mikor és hol lesz a temetés, mikor tartják a gyászmisét... A tanszékvezetőnél vagy

a gyakorlatvezetőnél megjelenve szomorú, megtört arccal, és "nagymamám,

szegény, meghalt" sóhajjal átnyújtotta a gyászjelentést. Egy idő múlva fogalommá

vált a rtagymanrákat pusztító I.A. neve.



Volt-e saját UV csekkje?
Pcrszc, tcrtttószctcsctt, ttrógpcclig ólettanból ós kórbonctarrból. Nekent volt egy

szokatlan felkészülési módszerem, nem úgy tanultam, ahogy a többiek. hz
évfolyamtársaim háromszor vagy négyszer átvették az anyagot, én mindig csak
egyszer, de borzasztóan lassan, lelkiismeretesen. Ennek a módszernek az volt az
áldásos következménve, hogy az.utolsó 40-60 oldal mindenből kimaradt. A két
bukásom során ezekbe húztam bele.

Volt-e meghatározó oktatój a?

igen. Először is a kósőbbi főnököm, Guzsal Ernő, aki egy rendkívül nagy
tudású ember volt. Nagyon tiszteltem még Kovács Jenő professzort, akit magunk
között " az utolsó Professzor Úrnak" neveztünk. Ő megjelenósében,
viselkedésében, stílusában és tudásában, egyszóval mindenben, csodálatos ember
volt. A gyógyszertant tanította.

Tanár Úrhoz humán téren melyik terület áII a legközelebb?
Történelem és politika.

yan-e háziállata otthon?

Nincs, mert a nővéremmel közös lakásban lakunk. Ő perverz módon
tisztaságmániás és lra találna három szál szőrt, biztosan sírógörcsöt kapna. Van a
házunkban két kutya, azokat is borzadállyal nézi, hogy mit művelnek. pedig

amúgy két rendes ebről van szó.
A teljes képhez hozzátartozik, hogy megkérdezzem) mit tart fontosnak egy
nőben?

Hát ez egy jó kérdés... Nagyon szép lenne, ha azt mondanám, hogy csak a

belső értékeket. Aki férfi létére ezt áI|itja, az yagy lrazudik vagy hülye. Egy nő
legyen csinos és természetesen legyenek belsó értékei is... pl. legyen okos.
Ha kapna 10 millió forintot, mit csinálna vele?

Szerintem vennék egy önálló lakást.

tÍ. .gy áIlatot mellé...?

Mondjuk azt is, mégpedig egy kutyát. A madarakat nem szeretem
lnilönösebben, kivéve a papagájt, mert az már olyan ronda, hogy szintí szép.
ugyanígy vagyok a kutyákkal is. A boxer pl. olyan ocsmány, hogy az benne a
bájos. Kicsit zavarő ugyan a nyálzása, de ettől eltekintve jól mutatna a
társaságomban. Szeretem egyébként a német juhászt és a szálkásszőní tacskót is.



Úgy hallottuk, hogy a legújabb kutatási területe az igazságügyi orvostan.
Nem, nem egészen így van, csak szőrözök. Olyan bűneseteknél, amelyekben

állatszőr is szerepel, a mintákat idehildik, és én meghatározom, hogy milyen
állatfajból származik

Fetmerült mostanában annak eshetősége, hogy az egyetem kiköltözik Üttőre.

Mi a véleménye erről?
En tudom, hogy Üllőre öt percenként indulnak majd a buszok, vonatok,

helikopterek, stb... De azért oda naponta kiutazni és onnan naponta visszajönni
meglelretősen fárasztó lenne. Tudom azt is, lrogy mivel indokolják a költözés

szükségességét; a város közepén vagyunk, nagy a fertőzés veszélye, stb. Ilyen
alapon azonban az összes kórhazat ki kellene telepíteni Budapestről. Azt az

állítást, hogy épületeink összeomlófelben vannak, nem tudorn megítélni. Azt
viszont tttdom, hogy tanszéhinkön a többség maradni szeretne.

Köszönjük a riportot, jó munkát és egy élménydús vizsgaidőszakot
kivánunk!

*l:"
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Egyetemi integráció: szükségszerűség vagy kényszer

Az 1990-ben nregindult felsóoktatási szerkezet átalakítási program egyik leghatrározottabb

tÖrekvése a szétaPrózÓclott egyetenri-fóiskolai rendszer integrációjrinak nregvalósítása.

A tÖrekvés iénYege a szakegyetemi állapotbó1 a sokszínű, sokkaru intézményi formába történö

átmenet megvalósítása, ami egyidejűieg az íntézményrendszer gazdaságilag is hatékonyabb

működtetéséhez kell hogy vezessen.

Az integráció gondolata tehát abból a szükségszeniségből indul ki, hogy a szellemi kritikus
tÖmeg bővítendŐ. Ez aá jelenti, hogy sokféie szakterületi kiválóságot tömörítő szellemi
kÖzÖsség jÖn létre. A fejlődést az elszigetelt szakegyetemi kömyezetnél tehát sokkal nagyobb
intenzitással mozdítja elő a szellemi húzóerőt képviseló integrált intézmény.

Mind,ezeken túl az integrációt bizonyos törvényi kényszer is övezi, mivel a most megjelent

felsőoktatási tÖrvény módosítása 1998. december 3l-ével megsztinteti az intézmények neveit

felsorolÓ meilékletet. Ráadásul egyetemként 2000 utiin csak az intézmény muködhetik, amely

tÖbb fudománYterÜleten és tudományteniletenként több tudomiinyágban, valamint több szalion

kéPes és alkalmas az egyetemtől elviá.rlrató feladatok ellátására. Íev tehát az egyes

szakegYetemek - mint az Áilatorvostudományi Egyetenr - t-eltétlenül integrációra

kényszerülnek.

A mi esetÜntrtben azonban ez a kényszer párosltl saját korábbi önkéntes szánclékunklial is.
hiszen a BudaPesti Egyetemi Szövetség tagjaként évek óta készültün}< a lvíűsza}ii Egyetem , a

KÖzgazdasági EgYetem és a Kertészeti Egyetemmel való szoros kapcsolat kialakításara.

A legutóbbi naPok eseményei u-eyanakkor a tervezett szövetségi gondolatot (amely 2000-tól a

tön'ényi köteiezettségnek megfelelően kari tagozódású intézménnyé alatiítandó)

megváltoaaftali. A KÖzgazdaságtudomanyi Egyetem után ugyanis a Kertészeti Egyetem is
kiléPett az integráció tervezett formájából. Ivlindezek ellenére a BME Egyetemi Tanácsa nagy
többséggel megszavazta intézményünk kari tagozódású csatlakozását.

A fenti "kiugrÓ" egYetemek példája alapjan vajon érdemes e akkor egyetemünknek kari
tagozódásban integrálódni?

NÍeggYÓzÖdésem szerint, feltétlentil! Csatlakoznunk kell, mivel ma még saját
elhatározásunkból és korábbi terveinknek megf'elelően választhatunk magunknak partnert.

lvlinthogY a szÖvetségi konstrukció esetén is l998. januar l-jétől visszavonhatatlanul élne a

"*
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kari tagozódás kötelezettsége, ezért valójában csak féi esaendövel hozzuit korábbra a

tényleges integrációt.

Szakmai szemPontból a csatlakozás révén eredeti szandékaink töretlenül valósulnak meg,

hiszen a kialakítandó Önálló természetttrdomilnyi kart jelentősen erősíteni tudjuk a zoológiai
kéPzésÜnk révén, interdiszciplinális szakok indításával pedig vadonatúj képzési területeket

célozhatun}i meg közösen.

Az állatorvostudományi kar ugyanaklcor - a BME valamennyi karához hasonlóan - széles köni
kari autonónriát tbg éivezni. Ez teljességgel szabadságot biztosít az oktatási rendszerünk

sajátosságainak, értékeinek megőrzésében és galantálja a megszerzeft anyagi javakkai

kapcsolatos önálló gazdáikodást is.

Egyetenrririlc tehát nem veszti el valódi identitását, hanem a hajdani József Nádor Egyetem

történelmi gyökereihez tér vissza, amelynek korábban már szerves tagja volt.

iVíit nyerhetnek hallgatóink az integráció révén?

Úgy ítélem meg, hogy igen sokat.

NYereség lesz ugYanis az intézményi stabilitás, ami az integráció révén biaosítja
intézményÜnk státuszát a tÖrvényben szereplő fenyegető 1998-as és 2000_es dátumokkal

szemben. Ebben a stabil kÖnryezetben sokkalta kiegyensúlyozottabban fejlődhetik tovább

oktatási rendszenin}i, mintha az Útkeresés bizonytalan átmeneti szakaszát vállainárrtri.

A nagY intéznrénY által felkínált programok sokszínűsége tovább bővítheti hallgatóink

határterületek iranti érdeklődésének lelretőségeit.

Az átjarhatóság, az áthallgatás tényleges gyakorlattá válhat, ami határozottan színesíteni fogja

a hallgatÓli számára elérhető lehetőségeket. További előnyt jelenthet a könyrtári bázis, a

magas technológiával felszerelt közös laboratóriumi rendszer, illeNe a modern és

gazdaságosabban műkÖdtethető diakjóléti infrastruktura kialakítása. Mindezek mellett a

hallgatói juttatások természetesen tor,ábbra is decentralizáltan kezeltetnek. Diakjaink
ugYanaklior egY' szellemileg élénkítő heterogén, nagy hallgatói közösség aktív tagjaivá válnak,

HogYan érvénYesíthető az integráció előnyei akkor, ha földrajzilag maradunk a saját

helytinkon?

Az ene vonatkozó megoldást a BME-vel együtt benyújtott pályazatunk mar jól körulhatárolta

a magas fejlenségű Ún. telematikai rendszer kifejlesáésével, amely gyakorlatban fogja

nregvalósítani az Ún. virtuális canrpus nregszületését. Ez telrát azt jelenti, hogy a közvetlen
fizikai egYnrásmelleniségtől fiiggetlenül a 'különböző 

oktatási programok, szalimai
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lehetőségek az intézmény kompiexum valamennyi egysége számára folyamatosan elérhetövé

váinak.

Miiyen következményeket rejt magában a kari tagozódású csatlakozásunk elutasítása?

EgYetemÜnk egY renCkívül kiszámítlratatlan, sok bizonytalanságga1 terhelt sikamlós területre

léPne, Országosan ismert u9yanis, lrogy egy karú intézményként nem óriáeti meg önáilóságát

1998. december 31-től. UgYancsak ismert, hogy meginduit Kaposvárott egy ,,agresszív,,

tÖrekvés állatorvosi szak vagy kar ottani alapításara vonatkozóan. Ha tehát egyetemtink az

elkÖvetkezendó 2 évet a társkeresés tétovaságában töltené, nagy mértékben hozzájárulhatna

ahhoz, hogY a kaPosvári gondolatot trimogató politikai erők mindinkább bizonyítottnak

iÜntethessék fei a Kaposvárra költözést, mint az áilatorvosképzés jövőjének eg,v-etlen

alternatíváját. FÖimerült sokakban, hogy nem kéne-e megvárni az 1998 közepére esedékes

választások okozta kormany,változást? Jogállambzur éió feielős intézmény semmiképpen nem

alaPoáada stratésiai ten'eit bizonytalan kimenetelű kormányváltozásoka. I1luzórikusna}i

trinik továbbá az is. hoe1' bárnii.v-en új kormany a hivatalba iépés első 3 hónapjában azonnal a

felsőoktatási tÖn'énl' nódosításávai fbglalkozna. lvíárpedig lra ez nem történik meg, akkor
1998, december -1i-él'el életbe lép a törvény meliékletének megsánése, ami az önkéntes

integráciÓ','ai Önmagukat addig le nern védó intézmény,ek szánrára a politikai döntéssel

1étrehozon iniesrációt logj a eredményezni.

ViiáEosan l:tili i:ell teirát, hog.v* nagy tekintéli,ű, de kis méretű intéznrényünk mostani bölcs
.]önrjc.-,i] .-\:,.3 .- L t^,, ^- ^l1,1----l___ 7,. , t ,uUirLLJllul !jYY dz. hog;l az elkÖvetkezendő éveket szellemi és gazdasági stabilitásban vagr-

bizcn1:lI::,...nr.o melleni tétova útkeresésben töiti-e.

Ehhez a dÖntéshez nenr nélküiöáető a hallgatóság támogatása, aliiknek józanságában. a jor,ó

tenienciáii,a-k feiismerésére képes újító szandékában határozottan bízorrr.

Frenyó V. László

egyetemi tanár, rektor

ao
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Akkreditáció Egyetemünkön

Mintegy két esztendeje - rövidebb szünetektől eltekintve - akkreditációs
eljárások folyamatának vagyunk részesei. Időrendben először az Európai Unió
eljárása szerinti akkreditáción ment keresztül intézményünk, jelenleg pedig a Magyar
Akkreditációs Bizottság folytatja egyetemünk átvilágítását. Ez utóbbi aktualitása
indokolja, lrogy a Kivetítés olvasóit néhány szempont kiemelésével elsósorban erről
tájékoztassanr.

Mi a célja az intézményi ak]creditációnak?
Már az 1993-ban megszületett felsőoktatási törvény - első ízben a magyaí

felsőoktatás legújabbkori történetében - rendelkezett arról, hogy a képzés és &
tudomínYos tevékenység színvonalának folyamatos ellenőrzése és a minősítós
elvégzése céljíból országos hatáskörű testületet kell létrelrozni. Ennek szervezeti és
funkcionális felépítése iddközben megtörtént, és a törvény 1996_ban történt
nródosítísa nrár egy nrűkixló rendszert szentesít. A Magyar Akkeditációs Bizottság
(MAB) néven életre hívott testület tagjainrrk felét (i5 fQ a felsőoktatási intéznrények,
nTásik felét a tudományos kutatóintézetek és szakmai testületek alkotják.

A MAB rendszeresen, de legalább 8 évenként értékeli az egyes
felsőoktatási intézményekben folyó képzés és tudományos tevékenység színvonalát,
és ha azt állapítja meg, lrogy a képzés színvonala miatt a felsőoktatási intézmény vagy
annak szakjai nenr felelnek meg a képzési célnak, javaslatot tesz lz oklevélkiadási jog
gyakorlásának időleges felfüggesztésére vagy a felsőoktatási intézmény
megszÜntetésére, pótolható hiányosságok esetén pedig a szükséges intézkedések
végrehajtásának ellenőrzésére.

Az aklcreditációs eljárás tehát intézményi átvilágítást jelent, amelynek
végerecinrénye egy nrinősítés.

Ho_1yan í-olyik le la akkeditíciós eljiu.ís?
Egyetemünk 1996 áprilisában kapta meg a MAB elnökétől az

Ükreditáció lefolytatásírÓl szóló lratározatot. Amikor vállaltuk, hogy intézményünk
aláveti nragít az eljá"rásnak, egyben arra is kötelezettséget vállaltunk, hogy három
lrónapon belÜl benyújtjuk az alapjában véve saját tinértékelésünket tartalmazó irásos
anYagot. A nem csekély nrunka elvégzésére 7 tagú ad lroc bizottság alakult, amely a
július 5-i lratáridőre elkészítette a MAB által előírt tartalmi és formai
kÖvetelnrénYeknek megfelelő akkreditációs IseadványL A megközelítőleg ezeí
oldalnYi terjedelmű anyag lényegében há.rom kötetből áll (rektori köt"t, szakleírások
kötete, tanszéki kötet), amelyeket számos terjedelmes rnelléklet egészít ki.

A MAB 
^z 

egyes intézmények átvilágítására megfelelő személyi
Ö§szetételű látogató bizottságot hoz létre, amelynek tagjai a vizsgátt felsőoktatási
szakterÜlet legmagasabban kvalifikált szakemberei, akik az értékelés
tárgYilagosságínak biztosítása érdekében az intézménytől függetlenek. E bizottság
tekinti át az akkreditíciós beadványt, majd végzi el az intézmény megtátogatását. Ei
utóbbira egyetemünkön 1996. november 25-2'7. között kerül sor. A hoizánÉ kijelölt 7
tagú bizottsíg ekkor mindent a helyszínen is megvizsgál, amely döntően azt céíozza,
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hogy az Írásban benyújtott önértékelés megfelel- e a valóságnak. A fontos egyetemi
testÜletekkel való találkozások mellett minden tanszék meglátogatására is .o. ti"rut.

Az akkreditációs beadvány és a látogatás tapasztalatai alapjín bizottsági
javaslat születik az intéanény ninősítésérc, amelyet lrosszabb egyeztetések és
ellenőrzéek után a MAB plénuma véglegesít.

Mi t tarta I m a z egye te m ü n k akkredi tác i ős lxad v ánya ?
Nehéz lenne e keretek között eíTe a kérdésre kimedtő választ adni, de

talán egy címszavas felsorolás is érzékeltetheti, hogy az átvilágít ás az egyetenti élet
minden terüIetére.kiterjed. A megválaszolandó kérdések között izer"p"t az
intézménYÍ demokácia műkö,désének aiapelvei, a döntéshozatal mechanizmusai, az
oktatói-kutatói követelményrendszer, oktatói létszámkérdések, valamint a
hallgatóioktató arírny, a tanterv korszerűsítése, a hallgatóság részvétele a szenítus és
egYéb egYetemi testületek munkájában, az oktatók hallgatói minősítése, a pályázati
rendszer a fonások megteremtésében, a posztgraduális képzés, hazai és nemzetktizi
kaPcsolatrendszerÜnk, stb. Pontos adatszolgáltatást kellett iészíteniük a tanszékeknek
is (amelyek összesítése révén Íllt elő az un. tanszéki kötet), anrely a létszírnradatok
mellett minden egyes oktató és kutató utólsó 5 évben készített tudományos
Publikációit, toválrbá nyelvismeretét, a tanszék által benyújtott pá,lyázatokat, a
tanszéken készült szak- és diákköri dolgozatokat egyaránt felmérte.

ÚeY tűnik, lrogy egy valóban a'irogO képet sikerült felvázolni
egYetemÜnkről, amely nemcsak az akkreditáció lefolytatísa miatt és csak a látogató
bizottság számára jelentős értékű dokumentum, hanem fontos saját magunknak is,
hiszen egyetemünk állapotának pontos felmérését, egyfajta leltírát sikerült
Összeállítanunk. Ebből pedig - látva erósségeinket és gyengeségeinet - saját magunk is
sokat merítlretünk, már a közeljövő tennivalóinak megfogalmazísában is.

Az akkredi tíci ó eredné nye
A látogatást kÖvetóen a bizottság - egy rövid gyors tájékoztatástól

eltekintve - hosszabb elemző munka során fogja egyetemünk végleges értékelését
elvégezni, amelynek eredményeképpen várhatóan 1997 nyaráig me8kapJuk a Magyar
Akkreditációs Bizottsígtól a lrivatalos minősítést. Reményeink Ú"rint vatóben jó
"osztálYzatot", amelyre az Európai Unió égisze alatt (nem iagország lévén önkéntés
alaPon) ehégzett akkreditáció számunkra nagyon kedvező eredménye is bátodtást
adhat.

Dr. Scheiber Pál
rektorhelyettes
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Iij rovatot inűtanánk a Kivetítés-tren, a "s;nbatl gondrllatok tu,házat". [,zen a helyen
bárki, hallgató vary oktató leírhatná azokat a gonclolatait, amik foglakoztatják és amikről úry
gondolja" hory masokat is érdckel. Ncnrcsak humor íérhet ery cryetemi lapba, hanem mindaz,

ami ér<lekcs - gondolom én. Gondolhatnád, hory mégis - "ho§ kerül a csizma az asztalta?" -

ery edüg ftjkónt humort és köáasznú információkat rejtő lapban. Tutlocl, kellenek ilyen
csianík, szcrfuttcm, sőt vannak olyan csiirrnák Ls, amiket drekt arra készítenclc, hory az
aszíalra kerüljenek és ott is van a helyiik. Ez a rovat ery kísérlet: mit tuclunk mi kihozni
nragunkból.

Szenrély szcrint kót gondolaLsorral keztleném, pár mondat a multimédiáról és néhány

az ősnől, ami tObbek között az elműást jrrttatta eszembe. FIa gorrtlolod tblytasd te is ezt a
rovato| hiszerr, minél vához-rtosabb, annál többekhez sz.ól.

A törtónet azinl kezdődött, hogry a krumpligomba "megette" Írorságot és ez 1845-46-
ban olyan éhinséggel járt, hory 1.6 millió enrbcr meghalt és további l millió emigrált
.,\nrerikába,l;.zz.el mcgindult ery isz.onyrtos bevándorlási hullám az indiánok fiildjére, ami 10

óvcnlc lölllr, nrint l() nrillió cntbcn,cl növcltc a nópcsséget. Az líl80-as éü népszánrláláskor 50

milliót szinroltak és az adatrögzítést 500 hivatalnok végczte 7 esztcntlő megfeszített

nrunkájával. Amftor Hermann Flolcrith találmányát a lyukkartya-rcndszcrrel mtíködő
ősszámítógépet az 1890-es népszímláláskor először alkalmazták, addig soha nem látott

ryorsa-sággal (43 géppel 4 év alatt) sikerült 62 millió ember adatait rögzíteni. Ekkor debütált a

nélktilöáctctlen, áldott-átkozott sámítógép, amiből mára a personal computer (pc) lett.

Azőt4 pe§ze az eryedi (personalis) adatrögzítés ideje is szűnőbcn, hiszcn már
nemzctközi hálózatba kapcsolhaduli pc-nket, íry részesei lehetíink ery hatalrni eszköznek az
irríbrmációáramlásnak. Lehetőségirnk van aíTa, ho§ az Intcrnct-cn kereszül eddig
küzdelmesen megszerezhető, sokszor monopoliált ismereteket gombnyomásra magunkhoz
crncljük. Ettől a pontlól ery köztes lépés, ery fellraszrrálási lehctőség minclez.ek oktatásban való
alkalrnazisq anrit " ntriltimódi;r oktatísnak " ncveztink.

Elképcsaő clőnyei vannak a pc-k, ücleolrílólattlk hasznílatának nz

állatorvosképzésben is. A hallgatók időliil és sokszor tértől fuggctleníil láthatjali, halllradák,
érthctik meg és ryakorolhatják a lcgktilonbözőbb tar5rakat. Azonban, ehelyütt én mégsem az
clőnyökröl szeretnék elmólkedni.

A kétdimenziós üzuíüs ismeret ryorsan rögzíthető, a felhasmálónak nincs szüksége

képailiotásra, hiszcn nregielenik előtle, "talcán kínálják, csak lenyelni kell". I-Ia meggondoljuk,
ez a kónnyebbség kétélű. Mialatt megielenik a kép, azalatt sorvacl a képzelőerő, az ary nem
tornászik, ncm szükségcs átüttcn gondolkodni, ncm kcllenek szimbólumok, hasonlatok, ncm
kell máshogyan fogalmami a "ryengébbek kedvéért", nem kell éreztetni, hangsúlyoani, nem
kell "szemétyes oktatói varáz§", geszükulálás, mókás megjeryzések, csak ülrri kell, gombokat
nyomogatni és meredni a monitorra.

- A képernyó megöü a képzeletet. - mondhatnárrli kissé megváltoztatva Victor Hugo
gondolatát, amit: A párizsi Notre Dame c. művében rögzített. "I1z megöli amazt. A könyv
megöü az épületet." - mondja Dom Claude íöesperes, varyis "a könyvnyomtatás megöü az
építészetet." Ir,íivclhory, "cgészen Guttenbcrgig az építészet volt a lcgáltalánosabb írásmócl."
Victor llugo hőse a könyvnyomtatiis eltcrjedésével puszfulni Latta az építészet információközlő
szercpét. A glndolalot, amit crldig kiílle vósvc nrlrarlandóra irlkrlllak a ktinyv lapjlin
elsilínyodni látla.,Pedig, hol va5runk már Guttenbcrgtöl!

*i
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A képcrnyő előrt iifue mar lapozrri és jeryzetelni sincs szülaég könyvek sem kellerrelq

mert ahory ma, úry holnap és holnapután is leülhetünk pc-nk elé.
A ryors és eryszeni Üzualitís ery szintig valóban hatékony. Az ismeret ott pereg a

szemünk előtt, majd becsukott szemmel memorizftan is megjclcnik, csakhory alikor is
kétdimenzióban, akkor is a monitor keretein belü forog majd ülepszik és rögzü úgt, ahory
láLszott. Valóban, többségünk 'Vizuáüs űpus" és a valóságot szemtirrkkel rögzítjük
lcggrorsabban. Azonban, ha elhinődünk azoq hory mcnnyire valóság eryáltalán az, amit mi a
szemünkkel látunk például virá$ak vary lánynak és nem szubjektív -e a látvány, hiszeít
"élményinkről nem tudjulq hory a világot tiikrözik -e, vas/ eryszeníen saját fiziológiai
berendezéstirnk kategóriiiit" (Johannes Miiüer, 1801-1858). Ezek alapjrin fclrnertilhet, hory
mennyire tüközi a valóságot az, ami a szímítógép áttal jelenik meg a virágról vas/ a lányról.
Bár, a üzuáli§ ismeret ryorsan átíródik az cmlékczctbe, csakhory az előbb cmtítctt módon
Üzuáiis képkén| íry sok esetben ncm konvertáható, nem szinteüzilható és nem hasznosítható
tudasként. }Iiszen a "lálás a tapintístól tanul" (George Berkley, 1635-1753) és nem fordítva,
Hiába látjuk ha nem tapintottuk, "nem érezttik a bőrünkön" a valóságot. Íry azt-án, a képbe
(látszatba) rakott valósrág nem váük ismét azz4 csak látszat marad ezért az információaramlás
ryorsasága hatókonyságának rovására mchet.

A látszat ós valóság problémája ery ősi rcjtóly. A sz{mítógóp csa}i fokozza cz| azlÁ,
hory létcrhoaa a '\zirfual reality"-t. Akkor látszólagos vary valóságos, amit kaptrnk? Nern
flíból vaskarika cz?

Tu<ljuk, hory n.a a kétclirnenzió scm limitálja valóságérzctiurke! hiszcn kezünke,
lábunkra, tcstünkrc ós fcjünkre szcrclltcttlnk sámítógéphcz kapcsolható gépekct, arnik
mozgatnak nrinket és a bóriinket ingerelve, nemhory lráromdimenziós kópet szolgá,ltatrrak, de
olyan Órzetet adnak, mintha meg is tapintanánk az clőbb cmlítctt virágot vary lanyt. @n
inkább, ha lehct választani, akkor computerektől távol adnék át virágot és érintenóm meg a
lánytvalóságosan és nem látszólagosan, pcrsze, ehhez az kell, hory a lány is akaqa ...)

Níég e5' mcgjcryzés: valóbaq jó a ryors Lrrrulási lehctőség csakhory az igazi tuűs
értékét nemcsak az ismerctanyag mennfsége sznbja meg hanem a hozá vezető út is, ",...
ezé4 aki teljcs erejéből az Utat köveü, azt az Út is beíbgadja az Útra..." (Lao Ce: Tao Te
King 23, vcrs). Nem gonclolom, hory nrindig csak hosszu kínlódas ulírr lépósről lépésre
leryürr}i kényszcniek ismsrctct szcrcani, cle ha nem orujuk mcg & magurrk harcát crtc hónapok
wck alatt akkor elstüyedhct értóktclcniil pcrcck alatt. Gonclo§urrk §sak arra, ho5l a
vizsgaidőszakban lóhalálában "beemelt" anyagok sokszor 30o,Gra zsugorotlnak, akár ery jeles
üzsga után is néhány nappal.

\íindezek mcllet| na$l sz{ikség van a mulümédia oktatasr4 csak meg ketl talí{nunk a
he§'Ót állatorvos-képzósünkbcn. Kívánatos, hory olyan szintrc cmc§iik móg a klinikai tárryak
esetében is, hory a hallgatók mirrél naglobb sámban fórhcssenck hozzi+ hory szlbadon
ryaliorolhiussanak, segítsék magukat a folyamatok jobb mcgórtéséhez" ha csak öt perc idejük
van a pc elé leülni. Azonban, ncm felcjthctjiik el, hory fulzott hasznílata vcszélyeket rejthct
magában, ha kiszodtja a szcmólyes kontakhxokon alapuló oktatast. Ezért erre az esetrc is
alkaimaáatő az eryre szélesebb körben alkalmazott kifejezés: "sustainablc clwelopment"
varyis, hory a fejlődésnek fenntarthatónak kell lennie, a rncglevő értékekct meg kell tudnunk
Őrizrli. A multiméda csak akkor jclcnt valódi veszélyt, mint akármilycn más gondolat, elv vary
szcmély, ha kiárólagossagot kövctel magának.
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Lehrrlló falevelek sikotya a rezzenő avar.
A valaha élő lélegző 

9ejtek roskatag sárya aryagsz;rr,ővázamégis szép.
}Ialonak napján a száradó lombok lcvelci
- aszott nénikék - kÖzÖtt ery-két megkésett zöld - mint feny az öregember szemében - é1.

A tüdejiiktől megfosáott már szendergő,
alig élő f,ík törzsei" ágai torni{smak fetfelé -
most igazolják a lehetőséget.

I-assan télbe töpped a táj, csak a váz marad m§g - csontja az élelnek.

Majd visszatér mindon az örök körforyásban.
A forgatag nary, valós és személytelen.
Ennek a személytelennek mégr§ személyes részei
itt a porban, télelőn szomorkodunk,
- nckilnli laj 

"z 
a három lehullott falevól is.,.

Vajdoviclr l)éter

Samuel A. I,'ore..

Itt, belül

Elfolytott tűz, mely éget szüntelen,
belül lobog csak; 1ello1lban hirtelen,

égctőn, fájón, kótségbecscltcn.
Reménytelen próbál onnan kitörni,

lrisz széles falakkal kénytelen birkózni
izzitva azokat, de át soha nem törve,

. engem mincluntalan kínozva, gyötörve.
Lrzcm tenni kéne, most amíg még lehe t,

amíg ez a tűz ég, forrón, a lelke t
kényszerítőn űzve. De érze m, nehéz az

számomra, mit soha nem tettern még . Igaz
a gondolat betölt, de a láng lassan tltruny;

csak az üresség marad, s fojtó füst a hamun.
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Két i<legert

Ülnck "gynlís mcllctt sz<irlanul,
Utaznak, míg a város fénye kigyúl

I"Iidegcn, két irlcgcn.

Mentck rózsák s 1cvclck
Ám ncm vátaszOltak a szcmck,

IIidcgcn, két idcgcn

Ismerik cgymást, de ncm értik.
Jégcsap nyúlik szívtől szívig

I,Iitlcgcn, kóu idcgcn.

't'I\,í

Sanrrrol A. Forc

Sors

IIullrj kis könnycsepp, fclsírtarn érr.
Dgy cudar világnak borús egón...
Utaztam §okíig Ilszak szelón,
s, fogytam s zép pchellyó zordon tclén.
lls zuhantant gyakorta; s a tengcr §zínén
magába szívott az ős víz, a Y én --
elühem hát végül formís fenckén
az Oceánnak, a kis vízcsepp, En.
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Prof. Dr. Rudas Péter: A compliance kivetítése

A cornpliance (kompliansz, tágulékonyság) az ereknek olyan alaptulajdonsága, amit

egyszerű tjzikai tbgalmakkal is könnyen leírhatunk, és anrinek alapvetó szerepe van a

norrnális keringés fenntartásában. A compliance nem más, mint az egységnyi nyomás

hatására létrejövó tértbgatváltozás (C = delta V i delta P, azaz a tágulékonyság egyenlÖ a

kozépnyomás - vértérfogat lineáris összefüggés egyenesének meredekségével). Kifejlett
állatbarr a vénák és az artériák cornpliance értéke nagy állandóságot mutat, csak egészen

í'ialal egyeilekben ill. igen iclós állatokban tapasztalhatjrrk fiziológiás körülmények közötti

megváltozását.

IIa i|z ólet nagy részében il compliance írllnndó, al<lior miben áll
szlbrilyozó szcrcpc?

Az alábbi gondolatkísérlettel eíTe a kérdésre próbálunk választ adni, és ezzel kívánjuk
segíteni az elmélyedni kívánó hallgató szigorlati felkésztilését.

Tótelezzük fel, hogy eg1, kísórlcti tillatb:rn a szívet hirtelen megrillítjuk.

Első kérdésrink, hogy megáll-e ugyanebben a pillanatban a vér áramlása az erekben?

A r,álasz.unk: netnl A r,ér áranrlása ekkor nrég nem szűnik meg, mert az arténás

rendszerbcrr trralkodti nagvobb tt;,otttiis rniltt toviibbra is vér ltllyik a vérrás rcndszcrbe. A
vériiranrliis akkor sz_íinik nreg, atnikor a vénás oldalra árarnló vér nyornása annyira

rtlegnövekszik, hogy az egyenlő lesz a csökkenó artériás nyornással. Ezaz érték nern nulla,

ntert a keringésben található vérmennyiség meghatáro7,ott térfogatot fenntarNa fesz.Íti az

erek í'alát. A nyornás 7 l{gnrrn-en stabilizálódik. Ez a nyomásérték lesz mérhető mind az

artériás, mind pedig a vénás rendszerben. Ezt a nyomást :itlagos (keringési) telítődési
nt,omásnak nevezzük. Tehát a szív leállítása után most az aortában és a bal pitvar

nragasságálrirn is ez. a nyonrás rnérhetó (lásd az ábrát is!).

Nlost inclítsuk el a szír,et és figyeljük meg nri történik 
^z 

íramlással és a
r,érnyomássirl.

A szív újraindulásakor a szív meghatározott vérmennyiséget felvesz a vénás oldalról és azt

továbbítja az artériás oldalra. (egy szívciklusban ez a lökettérfogatnyi mennyiség). Rövid
működés után a vénís oldalon a nyolnás ezért lecsökken kb, 3 Hgmm-re, az artériás

oldalon viszont kb. 100 Hgmm-re emelkedik. Azt látjuk tehát, hogy ugyanakkora

térfogatemelkedés az artériás o1dalon, rnint arnekkora térlogatcsökkenés a meginduló szív
hatására a vénás oldalon létrejött, az artériás nyomást kb. huszonötször nagyobb

mértékben növelte, mint amennyivel a vénás rryomás csökkent.

ffi



]VIi ennek a jelenségnek a magyarázata, oka ill. szerepe?

n jeteli.S.m,agYanizatn, hogy a vénák tágulékonysága összemérhetetlenül nagvobb, mint
az arténáké. IgY a fenti compliance definícióbó'l egyértelműen következik (és-á mellékelt
ábráról is leolvashatÓ), hogy a térfogat azonos mértékú megváltozása a vénák esetében
alig okoz nyomáscsÖkkenést, míg a közben létrejovö térfogatemelkedés az artériákban
sokszoros nyomásnÖvekedést vált ki. Az artériák és vénák áttero compliance értékét az
ábrán bemutatott két egyenes jeientösen eltérő meredeksége szemlélteti. A compliance _

beli kÜlÖnbség morfológiai oka, hogy a vénák fala vékonyabb, sokkal kevesebb iugalmas
elernct (és kevesebb izomelcmet) tartallnaz , ntint a rnegleleló nagyságú artériák vastag
fala.

A nagyvérkÖr e két tontos "oldalának" eltórő contpliancs.a alirpvető keringésíiziológiai
szercPkÜlÖnbségct hoz magtival. A vónás oldal nagyon kis nyorniisnovekidés hatáúra
kéPes igen nagv tértbgatot fclvcnni , s ezórt "rcscrvoir" tirnkcitlt kópcs eilátni. Az artériás
oldal kis térfogatnÖvekedésre is nagy nyomásváltozással válaszol: ('iellenállási szakasz,,)
ez azonban biztosítla, hogv a bal szívfél munkája által keringésbe juttatott véntrcnnviség a
kialakuló magas középnyomás segítségével eljusson n s.é*ekÉez a nagvvérkoi eg;sz
terÜletén. Ha ezen az oldiilon is nagy tágulékonvsirgú lenne az érrcndszÜ, akkor a vér
továbbítása szinte lehetetlen volna, ugyanis az artériák is csak tágulnának és bennük
gvűlne fel a kcringő vérmc rnyiség nagv része, ahclyett, hog.v továbbitódna.

Kérdésünkre tehát így vála:;zolhatunk:

A bai szívfél erőtelies izontzata a kis tágtrlékonyságú (nagv rugalrnasságú) artériákba
iektet energiát, és ez jelr:ntősen hozza.iárul a vór továi.lbiiásáhóz a na§vérkorbe. A
comPliance az élet nagy rér;zében állandó ugyan, de 25-szörös különbség uoi-o. artériás és
vénás rendszer compliance-a között, ami a vértárolás és vértol,ábbítás 

-keringésfizioló_eiai

alapja!

Edttig a gondolatkísérlct és most következzen egy további kórtlés:

Idósebb korban a compliernce csökken (: az erck rugalnrasságl nö). A compliance
csÖkkenés mértéke sokkel nagyobb, rnint az idöskóri nretiboliznrus scbesegbeli
csÖkkenés. Ennek eredménye, hogy a keringési rendszer a csökkent compliance mellett
kÖzel azonos perlúzitót kell, hogy biztosítson. Egvszerűn fogalmazva a perctértbgat, a
lÖkettérfogat, a szívfrekvencia, a közópnyomás nem nagyon változhat a közel azonos
metabolikus igények miatt.

N[égis, akkor melyik keringésélettani paraméter változik idősebb korban, ami az erek
rugalmatlanságának növekedésérc (a conrpliance csökkenésóre) cngcd következtetni?

A helyes választ az órdcklődö (ós/vagv szigorlatozni kivánó) hallgatók megtalálhatlák a
kemény Armand Multimédia Laboratórium élettani tananyagában.

a@*
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térfogat

Vena

delta V1

delta V2

nyomaS
7 Homm

3 Hgmm- 100 Hgmm

O n szív megállása utáni egyensúlyi helyzet

O n szív megindulása utáni új térfogat és nyomásértékek

delta V1 = delta V2 999

A nyomás - térfogat görbén az artériák és vénák compiiance-át szemléltető két egyenesen
üres kör jelzi aa a pillanatot, amikor beáll az egyensúly a két rendszer között a szív
megállítása után. A vénákban sokkal több vér van, a nyomás azonos (7 Hgmm-es átlagos
telitódé§i nYomáson stagnal) Ha megindíduk a szívét, akkor ugyanatlora térfogaital
csÖkkenti a szív a vénás térfogatot, mint amennyivel növeli az artériás térfogatot (delia V1: delta V2). A nyomásviszonyok azonban az eltérő compliance miatt drámaian
különbömek. Ez biztosítja, hogy az artériák segíthetik a vér továbbítását a periféria felé.

A másodéveseknek sikeres szigorlatot, a felsőbbéveseknek megkönnyebbült
továbblapozást kíván:

ffi
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Búuú az ahna matefiől,ru
Netnsokára becsukódnak tnögöItíuth a hapuk, i l i De nn§ s;éptn lópdeljünk at a ntenzára ntárs,

s hogl,ha nem is uillogttak majd |éttl:kepező uahuk

tnikor újra etre júrunk, de nrcglehu:

t'elidézzük a lelktinh.ben megbtíjt anlékeh.u.

Ibtínk 1 -2 pillant ást az al,mtt-tnáIenilnkr e

(ha uankárt\ánh, s az 6r nem nnndja, bog1, "77gm engedtiinkbe")

*

Feldu,eng a parki t'ák hözt eg jóI snrcft hliria:

ltt próbáltúk elmondatti, nti az analóntia,

Iúthatók az nztalohott a kiboncolt részek

belek, tijdő, ueséh és a pctclellát-jós;ck,

S hiába b guuuaszt bárki, a nikraszhóp alatt

csak a uájtszenfteklútják abúglvtdl nngohal.

*

S lelhi szenrcink előtt ltto§ t'eldereng a kórbi

(núly n1,oittot haglott, így en,ől bőuebbn hell szóhi)

itt uz entber oly,annyra uútos uégét étzi,

hc;gy a 120 któs kouit kiscsu,kenek nézi.

Gyakuezuőnh neuén úlit ualah.tt, s az kezdi

a buegség törlétrctét, lhit isnaftetni.

Belelaúijl, guztikulúl, szinte núr őhérdcz
- g,aktuzelőnk tűn még de kbsé tnrejtékez:

uígv szol: "Fiam! h nem tí$ó§ró pálya!"

S kezében flIegrr:lnegrágott szemüuege szúra,

*

Iasan touább bandukolutl t'ölbukkatl eg terem:

tnikrobi és gyógszi - szinte készen ásott uerent

sok az int'o, az entber núg azt sem tudja, prahtice,

áogy 9 56Puo1, baci, s tírus}ogy lreg}r majd a Jejiln.
S kderült, hogy a tabletta lapos uagy ouúlis,

s a,uugbélktípbeadósa núgsan pcr orálts.

íde nmúigellisétl, mi óppen aknuilis:

tig !1,xu4bog, a sertésbtís oryára tan uúgta,

s a szontszédtnú épp egl,itt/ln tibióját rága.

*

Felclerengő óllnónyeitth tárháza ol_y larha

s a mól,1,ónl t'elbttttart cgt, Űlő- nrcnli m ath u.

Ahisoháighuesi az ő paJészhet:

aer oszol t'ar ntáj tiba n be tuí ti hó pt.

*

Fent az tigut btiránrt'dhők boir/osrl a naparyaral

nti nq títszellenu|jll arccal |)hpitjt)k a lxkamt

S lrltílyit.l:og}, ulóbau cgl latnrttiir n élmén},,

nihorlencsónh, alutt tógra ícllltú:llan cgr t,églény,

Hullgntózuukcg1, írcril a kóll óz szagktóben

(r,iv'trisoi. rtpgí,sct rórkl s;| utctólNn')

s tttd1th,hogy a juh u szQút 4 centn,e tátja,

s J'elhórőd:öít lnltts-tit rlrt,g 55-.rar níg'a.

.1 k gt amltt u ú pa,ash,a ú i, s ttdj uh ezt el uózi

Cvrl(arúcrg fu luhó ! kui, s J ul i nó n i,

s llrcgrg}uii rtA írjioscn. b og1, ttcttt l énr qa b ifut,

h o gl,b a l őg1, gt ill a d ó sI n u ü at e gy,két h áz il ib a,

***

,{lttltor rrrosT [iltPrirrü rrrig lglrry'as i:tt éhrck

nindnytíjtutkban ezek a mógeg(|1 nns enlékeh.

Ki tudja, bog1l ntir*u nrcn,e t,ezet e/n sonittl/a

tle lglán nmjtl enléhczncll, ]I] nti/.l,enele uolttmk,

Ilahnay Dora



Jávorka Levente - Bodó Imre:

Nyelvi kérdések az áIlaffenyésztésben

1. mottó. "A szaknyelv ... élő, organikus képződmény,
amiből következik, hogy egy nómenklaturai reform
nrégoly racionálisnak tűnő javaslatait sem lehet
mindenki számára kötelezően előírni.
(Kassai T.: Magyar Állatoruosok Lapja, 199ol3.)

2. mottó. "... a nyelrrművelő szemléletnek is meg kell
változnia. Az engedékeny, a jó szándékban bízó,
tanácsadásra szorítkozó nyelrművelés
hahástalannak bizonnrlt, ahogy nem lehet
hársfateával leküzdeni a ttidővésá. A nyelwontás
rrgyanis a nyelv rnűködésébe történt sorozatos
beavatkozás eredménye. A nyelv nem romlik,
hanem ro n tj á k. S zándéktalanul talán, esetenként
jóhiszeműen, de mindig emberi beavatkozással. Ez
ellen csak hasonló méretű és hatású javító
beavatkozás használhat.
(Láng G.: Iskolakultúra - Társadalomtudomány,
|99ll4.)

3. mottó. HALVE FERKSNER I LET SI]KKERLAGE
FELEZETT ŐszlsRnacr
SZIRUPBAN/CÖRÖC

Ingredienser: F'erskner, vand, sukker
összetétel: Öszibarack, yiz, cukor
Nettovregt: Töltiisúly: 850 g
Drirnet v:tgt: Töltii tiimeg: 480 g
produktlonsdato: se dásens
Gyártasi idö: A doboz tetején
Mindst holdbar til og med: 1995
Eltarthatóság: 1995 végéig
Fremstillet i Grekenland af / Gyártja
(Görögország): PR. PAVLIDES S.A.
Importeret af / importálja és forgalmazza:
Topp Group Foreign Trade Company LtD.
Budapest



Az MTA Álhtenvesztési és Takarmányozúsi Ttrclontányos Bizottsága l995
áprilisában két nyelvi kérdésben foglalt állást.

Az első az állatfajták nevének helyesírását szabólyozza, s ehhez segítségül hívta az MTA
Magtar Nyelvi Bizottságát. Ez esetben két szakma összefogására volt szükség, hogy
megszÜlessen az eredmény, amely minden bizonnyal örömére szolgál a szakmai igényességgil
bíró oktatónak, gyakorlati tenyésáőnek, állatorvosnak, kutatónaÉ, igazgatási es rótiigyJieti
feladatot ellátó kollégának, írjságírónak.

MÍg az első kérdés több száz vagy inkább több ezer szó írásmódját érinti, a második
csuPán egy dÖntésre vonatkozik: kívánunk-e külön kifejezést hasmálni arra, hogy az á||at milyen
19héz, és arra, hogy milycn tcrjedelnlcs? E döntés az állat sírlyát és tömegét kifejező fogalomra,
illetve szakkifejezésre vonatkozik, mely szerint az Állattenyésxési és iakarmányozasi
Tudományos Bizottság ezek hagyományos, köztyelvi, de az SI terminológiájával nem égyező
hasmálatát tartja helyesnek, illetve kéri az aría való visszatérést. Ha az-első állásfoglalás
realizálásához egy masik akadémiai tudományos bizottsággal való összefogásra volt szükseg, a
második esetben nehezebb a helyzet, mert azokat a szakembereket, kollégákat kell összefogni,
,akik már beletörődtek abba, hogy a szaknyelv szegényebb lett egy szakkiféjezéssel. Ha szabá e
folyóirat hasábjain nem szahnai fejtegetésekbe bocsájtkozni, úgy aá kell mondani: e kivánalom
megvalósítása nem szakmai, hanem politikai ügy, hiszen valójában a polgári engedetlenség
fogalomkörébe tartozik. ilyen értelemben pedig csak széleskörű összefogirsit s nyelviink irán1
érzett szeretettel érünk el eredményt. De ezt diktálja az érdekünk is: ha igaz az, hogy a szakember
számára a nyelv munkaeszköz, akkor eú. az eszköá nem szabad gyöngíteni, az eszköztárat
egyetlen szóval sem szabad csökkenteni.

Ez volt o, y elv, amely alapján a, Állattenyésztési és Takarmányozási Bizottság
meghozta döntését, de ennek okát szükségesnek tartjuk kissé bóvebben megmag}arázrri.

Fizikai értelemben: a súly az az erő. amellyel a Föld a testekeLtonzza, de a kiizéIetben a
sitlyt a testek töntegének mérésére lrusuáIjúk; a tömeg valarnely test anyagának összessége, de
ugYanazln a helyen a íest tiimege arányos a súIyával. Előre kell bocsájtani, hogy a bizottság
nem a fizikai törvényeket kívánja megcáfolni, mégcsak nem is az SI-t óhajtja kifogásolni, netán
elvetni, hanem csupán nem tartja szükségesnek az állatok súiyának különbségtételé1 a gravitáció
fiiggvényében, vagyis elhanyagolhatónak tartja a szélességi körönkénti sírlynövekedést az
egyenlítőtől a sarkokig; legalábbis az ilyen mértékű pontossággal szerzett hasznot nem tartja
arányosnak a szaknyelv nrégoly csekély ntórtékű elszegényeclósével; cstrpán az állattenyésztéi_
fudomány szaknyelvét kívánja megvédeni az eróziótól, amennyiben kiáll amellett, ho_ey
területének szakkifej ezése it az eredeti érte l miikben kel l hasmálni.

Hogy lássuk, a tenyésztői szaknyelvben nrit is takar e két kifejezés, néhány példával
*:g"']1qitl*, n9qv szakíróink hagyományosan milyen értelemben használták a súly és a tömeg
szÓ! . HANKO (1954) a szimmentáli marhál,al kapcsolatban: "A test tömege középmagas, széleÍ,
yély és dongás. A tehenek stilya ... középértékben 650 tg.'NAGY és PAP 1tlsz;: "Két erős
bivalyökör (fejenkht 650-700 kg-os élőstityban) ... a s:Ókór stilyón kí|,iil t6-18 mó:sás teiit
ktilÖnÖs megerőltetés nélkiil szállít ... . Általában ... a nagolb testtömeggel az igásállat nagv-obb
erőt tud a járomba.fePetli. Éppnn ezért a nentesítés7oiú,, a bivaŰ"testtötiegének bŰ,nyos
nÖvelésére ,§ törekedni kell, mert íg,, a tejhozam érintése nélbiit sikeiiIhet ketlvezőbb
vágósúlYokat is elérni". OCSAG (1960) szerint: "A mezőhegtesi féItér.., igen tömegessé
fejlődött. Nog testtömege, szilárd, nagltömegti csotttozata pedig alkalniassá t"Ít a
m79qazd,asági mmkara. SÚlya 54o kg. A maglar Ió tömcgéttek jat,ítására hitatott fajta".
KELEMERI (1967) a relatív tejtermeléssel kapcsolatban megállapída, hogy 'h; éIőstlly a iehén



rcsrómegénck nem mindíg hű ki,faje:őjc", atlli azért lényeges, lnert valójában nem a kis élősrilyír
(sovány, iires gyonrrri, netn venrltes), ltanetrr a kis élőtörrregíí állat temtel gazdaságosabbán.
HORN és DOHY (1970) o s:ot1,lstllarha optintális testtöntegét, illen,e rcstnaglíágát a következő
adatokkal jellemzi: monnagasság, övméret, élőstlly. Közlik a "testtömeg indáxétn is, melyet úgy
számíttrnk ki, hogy az övméret százszorosát osztjuk o mznnagassággaÍ. Ugyanezen u, ÓldulŰ:
"Á testsúlv mcgállapírása. Áz élősúly megállapítására ntinden olyan mérle§ alkalmas, amelynek
mérőlapjátu az állat nwtgodtan ráállhat". A fenti idézeteket a mai hivatalos szóhasmáÍattal
képtelenség értelmezni és megértetni. (Az erdészeti szakirodalomban például a tömeggyarapodás
az erdő növekedését jelenti törnör köbnréterekben kifejezve.)

Hogyan agitál ezek trtán a ruEivt INFORMÁCIÓS KÖZPONTJA l979-ben? "Ha .,. eges
s:akentberek ellene vannak valcntelvik Sl-eglség használatánok, ezzel a többi országot nent
ndják viss:űtürtdni u bel,e:etéstől: hoss:ti trivott ümmg*at, vagl hazai szaheiilettiket szigetelik
el a technikai fejlődéstől és a világpiactól. A fejlett országok tőbbsége határozott intézkedéseket
íett a beve:eíésre, összhangban a nenEetközi szen,ezetek (KGST, EGK) határozataitlal." Mint
cseppben a tenger mrrtatkozik meg itt egy szó történetében emberi mentalitástrnk: könnyen
elhissziik, hogy igazán írjat, jobbat, "korszerűbbet" a régi "elavult" értékek szétrombolásával
teremthetrink, hogy aztán ezeket "unokáink se láthassák". Ne láthassák, hogy ne legyen módjuk
eldönteni, ők nrit választanának. Esetiinkben a Minisztertanács hitt, mert hinni akart a
szaktanácsadóinak, rni pedig elhittiik a Miniszertanácsnak, hogy csak akkor nem szigeteljiik el
magrrnkat a világpiactól (csak úgy csatlakozhatunk Európához - mondanánk ma), ha elfogadjuk
az írj mértékrendszert.

Az egy másik kérdés, hogy megnézheti magát az Amerikai Egyesült Államok, amiért
nem alkalmazkodott a mi rendszerünkhöz, és még mindig fontban méri a súlyt és mérloldben a
távolságot - kÖzttink és közte. Mi döntöttiink a tizedes rendszer mellett, majd flolzárkóznak
hozzánk, ha eljön az ideje. Az is más kérdés, hogy az ember könnyebben számol mázsában és
dekában, nrint tonnában és granrmban, mert ezek kíviil esnek érzékelésünk határain: egy tonnát
nem fudunk megmozdítani, egy graínmot nem érzünk meg a tenyerünkben. Lelkiink rajta, hogy
megfosztotttrk rrnokáinkat a természet€s érzékelés élményétől: higgyenek ők csak a mérlegnek, a
mriszernek.

A kérdéses szakkifejezéshez és az állattenyésztés szakterületéhez visszatérve
megállapíthatjuk. nrindnyájan elhittük, hogy arni történt: fáturn. S ha már a sors így hozta, miért
ne legyiink mi a nyelvtrjítók, s miért ne legyiink könnyen nyelvújítók, hiszen itt van kémél egy
kifejezésünk, amelyet úgysem definiált soha senki, egyszerűen csak használtuk szaknyelvünk
sánesebbé tétele érdekében. Ez volt a tömeg, az élőtöme E, lz állatok tömeges mivolta,
megjelenése. irhattunk volna helyette többek között méreteset, nágyot, terjedelmeset] szirracsosat,
még esetleg sírlyosat is. Követve azonban "állami vezetéstink" útmutatását, és hívén technokrata
szaktanácsadóinak, ftjláldoztuk e szavunkat, és megalkottuk az élőtömeget, a testtömeget, az
élőtömeggyarapodást, sőt élőtesttömeggyarapodást és társait. Bizonyára beleborzongtunk 7ugy u
kellemetlen éruésbe, hogy kénytelenek vagyunk ezeket leírni, vagy a büszkeségbe, hogy 

-mi

vagyunk az elsők, akik valanrilyen összefiiggésben először leírhatták ezt a szót: áindunnyirro,
Újra megÖlve nemcsak a betiltott súlyt, hanem a régi értélmű, méretességet kifejező tömiget is.
Vagy mint lektor átjavíthatfuk - mert ez volt a kötelességünk - kollégánk, tanítvtínyunk írasában
a súlyt tömegre, aki hamarosan beletörődött abba, hogy a lektor úg/is átjavída, téhát meg sem
kísérelte a súly szót használni.



FolYtatva az idézeteket, nézzÜk meg ezek u.tán, hogy főhatóságunk milyen példamutatómódon szogálja az új rendszert, miközben á szükségesn.fuett mértéfben ilia;';yúiu ,rep
TiryllYelv használatára is a kÖvetkező kiragadottirrondatokban (FM BIOLOGIAI ALApoKFOOSZTALTA, 1997). "A nen:z.e.tközi barontjiluis piacott eglre inktlbb fokozóclott a kereslet a
PulYkahús iránt, m.int 

.to_vább feldolgozárro ilknl,ras hús oToprnyog iránt, a kereskedelemben
félkész és konYhakész úllapotbán mJgjelenő terntéh,e_. Kereskedeltni igény szerittt nteglntórozó agrill tÖmeg és ezen beliil a csont és bőr nélhlti ntell és fetső ,orru tirr"g. Ilyen eltárások ntiattgigant PulYka aránva. az elnnilt á,ekben a 72 oÁ-ot is elérte lta;ánkían. ... A t"gfo,riornbb
értékmérŐÍcben (gri.IÍ ta.meg, csak mell bőr és csottt nélkíiti töntege) kb 50 oÁ-os javttlást értek el atenyésztők, a vágási kitermelésb.en (grill tőnteg a: élő tönte{ oÁ-bn,, 5-10 ŐÁ-os). A: értékeshúsrészek aránya az élőtÖmeg oÁ-batn-is 5% kő;ili értékkel kÁ,ezőbb.,,A következő példa egyvolt nyugati.(tehát fejlett) ország kiadványából való. szakkifejezések a rostocki wilhelm pieck
EgYetemen készÜlt _dogozatból (BAUMdARTL, l986): Schűcttthofnlasse, Einstallungsmasse,
Lebendmasseenht'icklung, Lebenclmassezttnahnte (va§yis: vngotoáe!, hízóbaállításf tömeg,élőtÖmeg-nÖvekedés, élőtömeg-gyarapodás). n ktivett<-ező példa',egy r;ég mindig ieú.-ro, *előbbi országot_ is magába fÓelaló 9rszágból való. A sl.;"i efránri' Áttun.nieraeri IntézetkiadvánYában (JAHRESBERICHT, 1994)-a következő kifejezések olvashatók, biri,"iigárirt,,,Stallendgelt'icht, KÖrpergev'icht; Eigewiáht, Eimasse (uagyis: beállítási sírly. végsírly, testsirly;
tojássúlY, tojástÖ_mcg: cz trtóbbi n?-"gy tojóciklus .tnit Ő;t tojások összsírlyát .;.r.,,tí n né*.,baromfitenyésztők kÖrében). A négynyelvű svájci bikakaialógtrs (KSW SCHWITZERLAND,
1992) a kÖvetkező kifejezéseket használj a: Gelt,Ícht, Etlrryöltntittgsg)rricilt, I2 Llonate Gelricht;Poids, Pcids ou sevrage, Poids ti ]2 moís: Peso, Peso al ciisuye]atitettto, Peso uI I2 ntesi: Peso.
Peso al sevrale, Peso al l2 mcscs (vagyis: súrly, választási sírly, l2 hónapos súly). A Bulletin del'Elevage frangais círníí állattenyésziési ,.n[folyóirat (l984Nol7) az északardenni 1óról akÖvetkezőt !ia. "le poids adulte dc 1000 kg pottr'les tttúies" (vagyis: a kifejlett *en rttyo-toookg, A FAo^ folyóiratában (ANIMAL cÉxBrtc RESOuRCÉ§ INFORMATI9N, Igg2) akÖvetkező kifejezések olvashatók: fuía,ny1 weigltt, kg;, Birtlt tl,eigltt, íg (vagyis: kifejlettkori súly,kg; születési |ú]r, kg). A nemzetközi hírievű iaromfiteniesrtől CRAWF9RD l99o-ben
megjelent, és Hollandiában, Angliőban, az USA-ban és Japánban kiadott könyvében a ko,.etk.ro
kifcjezések'].|o,r.lrljn',!,o!!, l,c,ight, egg treigltt, eigltt-v:cck u,eigltt (vagyis: testsúly, iájerrnry,
nYolchetes 

1ÚlY) Az Allattenyésztés es Takannányozás cínrű ,ringynrű.ági szakiályóiratbanJAKSA (l994) a sertések értékmérő ttrlajdonságaival kapcsolatosa]i a köveikezó kifejezéseket
használja: élősÚIY, stilyfch'étel, stilygl,arapottás, á szítittis'súlytt, a but fél ltideg ,,ityu. i,rZrarr^
|f r9sz súlYu (vagyis: nagyszeríí-érzói, hogy czt ntár ncnt forclíiásból, ltanem erecletiben
idézhetjiik).

E néhánY, de a.valóstigot lríícIl tiikröző pélcla clolvasiisával könnyebben dönthetjiik el,
hogY melYik szó használata esetén "szigeteljiik el magtrnkat isazán a fejlett orszá_qoktól,,.

Ezek után az MTA Állattenyésztési és Takarnrányozási Tudományos Bizottsága nevébenkérÜnk mind.en állattenyésztőt, állátorvost, állattenyésztési és állatorvosi szakírót, ?, *ina.negYetemi hallgatót, hogY érezze szívtigyének - u ,nogo helyén - egy szó megőrzését isnYelvÜnkben mert ez akkor sem elveszeti-tigy, ha időközÜ.n .rá*o, ,rufÉonyu e. ií"r.o"y, *előírt szóhasználattal élt. Ezt azzal a trrdattai[ell tenniink, hogy áldozatot hozunk az utódainkért:
az is, aki ebben nehezen ért egyet, de az is aki segít meggyőzni a nehezen egyet értőket.

szakirodalom:
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A Szörny ébredése

Elbújtam, nrcrt féltem. Anyám azt monclta, hory él valahol az erdőben ery szömy, Ery
szörnl,ti lény, akitől nrindenki íél. lvíásnap §ltíínt. Reggel felébrcdtem, és sehol sem_volt. Resi*,etve
kerestem menedéket, és nenr mertem kimozdulni onílan. Mindg csak alikor, mikor ülágos volt.
(lsak akltor. I]s csali enni. Eryszcr aíTa gondoltam, hory ha nom oszonl, akkor olyan sovány lcsz.ck,

hogy a szörny ncm akar majrl megcnni. De nem bírtanr ki. Ennem kellett, Kimerészkedtem,

§/or§an összckapkotltam némi élelmct, aztán ryorsan vissza az oclúba. Eryre távolabb kellett
menncm, hory clég,cnnivalót lalíljrr}i. Minél távolabb mentem, annál jobban rettegtem, hogy
eryszercsalt íblriinik O, De nem ttirtént semmi. Egrre bátrabb lettem, e§/sz.§r már az is előforilult,
hory sötétedés után értcm üssza biztonságos rejlcklrelyemhez. Aztán ery szép napon, történt
valami, ami az.t súgta, hory meg kcll változrrom.

Kónyclnrcscn sétáhanr az ogyik sz_óles ösvónycn, miktx, cgv laág rcccsenósét hallottam
ilugam mögöít, I}elémnyilallt a felisnerés: ttrl előüryázaíIan vollam, el tbg kapni a szörny.
I{émülten roh:umi kezdtem, néha hátra-hátra pillantva, hogy lehagytarrr-e már tildözőmet. Áz eryik
kairyar előtt tű ktisőn néacm clőrc, ós nem fitdtrurr kitérni ery széles fa elől. Egy pillanatra
clr,,csztcltcln lz cs:.rnrélctcm, tlc rurriktlr nuglntltoz- lóilcnr, csak ln,a tutltant gondolni, hogy lrogyln
t'ogorrr bchonri az idfueszteséget, íry l'cjvcszcttcn tolrantarn tovább. Végre elértem a menedéket
a,Jó iircgemct, és kimcrüten rorytam le a foldre. Izgatoitan íüleltcnr, de sz.erencsére nem hallottam
semnrit. Azrrap már nem merlem kimozdulni. Másnap azonban az éhség arra kényszedtett, hory
la.ssan, lépésről lépésre, de kimenjek élelrnet keresni. Ekkor láttam mcg a fát. Kidőlve feküclt a
kanyar clőtt. A fátran ery kis horpadás látszof| és úry feküdt ott, mintha ery nary ühar döntiitte
volna ki. Aimélkotlva jártam körül, és hirtelen eszembe jutott tegnapi riadt menekülésem ery
piilanata: teljes crővel bclerohantam ery fába. Ebbe a flíba! üyen erős varyok! Akkor lehet. hory a

szörny nem mer megtámadni? Epre csak ezen törtem a lejem. Később úry gondoltam,
§próbílom, tén_vlcg erős va5,ok-c. Aliírnú keriilt clónr, rncgpróbliltlrn legyőari. I{a elsőre ncnr
sikerirlt, actrtig próI,1áltam, amíg meg nem tutltam tenni. Iiry itlii után úry éreztem, nincs, anti
cilcníüjon nckem. Nem bújkálok tovább! Le a szömnycl! I]lindultam, hory mcgiicressem.
Kutatlam, barangoltam, de nem találtam semmit. A szömy mintlra soha nem is létezett volna. Aztán
ery rcgcl, ery kiadós afuás után tovább akarturr inclulni, idcgcn, fttrcsa, mégs valahogy ismcrős
illat csapoft az orrontl,1a. Ilirlkan clindultam a szag fcló. Úgy gondoltanr, ha a sztirny az, meg kell
lepnem. Ovatosan dugtam ki a fejem ery 1a mögül. Ery kis, szőt,ös izét láttam, amint éppen a tivet
rágcsálta. Ugy gondollam, ho$l ery ilyen kis valami ncm lchet a sz.örny. Ezért bátran kiléptem a
f-edezékemből, és elindultam felé. }{irtelen, talán megérezte jelenlétemet, hátrapiilantott, és ekkor
meglánanr a szemét, és rnindent megértettem.

Megöltem, és megettem. lvíinden porcikáját. Nem akarlam, hory akár csak ery szőrcsomó
is maradjon utána. Nem aliartam, ho§ aliárnri is emlékeztessen rá. Enrlékeáes§§fl .{rín. Amit a

szcmétren láttam. lvíegöltem, mcrt a Sz,örny ott volt. Ott a szcmébcn. Ó fudta, hory ki a Szörny.

I993.LY.I8. Nagl Attila László (IV.á,fotyan)

mi



Az ébredés

Lassan felébredtem. Szépen,, nyugodtaq ahory elalu<ltam. Nem tuclom, mi ébresáett fel, de
nem is érclekel. Úi vnegot ismertem'meg. SOtet volt. Melleítem feküd! hallottam eryenletes, finom
szrrszogását. Tudtam, jól al§zik, Nyugodt volt. Ereztem teste melegét, és szinte érezni véltem szíve
minden egryes dobbanását. Azét a sávét, amcty csak értern dobog. Szoret engem! Iiz a turlat most,
nem tudom horyan és miért, de sokkal naryobb erővel tört rám. Talán az,hog most, amikor alszik
sem húzódik el tőlem, muúatj4 hory a lelke legmétyén is én varyok a társa. A vágaiban, az
álmaiban, nem csak a valóságban. Ez az, ami most olyan nary boldogsággal tölt cI. I{irtelen
megriadok. Megmozdult. Megrémülök mozdulaár4 cle a következő pillanatban igazolni !átom az
előbbi boldogságomat, és ezmégnaryobb örömmel tölt el: átforclult a másik olclalára, és eközben
védelmczőrr, védelemkérőn nyakam kriré fonta karját. Most már ncm csak érezni vélem, hanem
érzem is szívdobban,isait. Mclcg lehetlete puha simogatu anyakamon. Kczc puhán és gyengéden
átölel. Megfogom a kezé! és édes álomba merülök. HoztÁ.

Lassan felébredek...

I992,XII.27, Nag Auila Lá,szló

Viráeének. avagv séta a szerelem kerüében

Az orchidea:
A trópusok, csillagfényes éjszakáinak, az é<les illatoknak és titkos

bűnÖknek tudója Ó. Egzotif;us, erotikus, izgató. Illata csábító, formája kecses,..
rz éjszaka virága.

A vörös rózsa:
Meleg nyári este nyílt ki, és vak kcrtész keze törte le. Ó a tiszta. az

őszinte szerelem virága.

A sivatagi kaktusz:
Emléke örök. Ő mugu

összezárul. Újra bimbó lesz,
a pillanat gyermeke. Egyszer nyílik, elvakít, maj<l
de körülötte a vágy illata leng.

A havasi gyopár
Hideg bércek virága Ó. Bámulhato<l, megérinthetecl, de a tiétl nem le sz.

Igg4.W.I4. Nagt Attila Laszló

"ni



szemtől-szemben

Ott állt velem szemben egyedül, kihívón; vonásait az arcán-elömlő kéjes,

gonosz vigyor lrúáa össze groteszk torzképpé. Mélyen ülő, pokolian csillogó

szemeiben eszelős tűz lobogott: a bármi áron való ártani vágyás izzotí a szörnyű

drágakOvekbcn. Kérdőn felvonta jobb szemöldökét: most hogyan tovább? Mit teszel

most. hogy szembe-kerültünk és senki nem áll közöttünk, aki rnegóv tőlcnr ós

engem tőlc<l megvé<l? Mered-e most, elég erős vagy-e bozzá?

Nem szőlt, csak nézett merőn, tekintetét az ényémbe mélyesztve. Iszonytató

érzés volt. I]mllcrí'clctti cr(ivcl leküzdöttcm a rirjtam túlnőni igyekvő párrikot ós a

feltörő hányingert, ami a felőle áradó rothadó uresség érzetére bennem támadt.

E,s ck}ror valami megmoccant bennem, }lagytam, hacld másszon elö tuclatom

íónyóre, mint föld mélyén rejtőző kicsiny féreg, s rröjjörr, szakacljon régi bőrc és

változzék pillangóvá. É. amikor végre szárnyat bontott ós szabadon kiröppent

elménrben a gon<lolat, tágra nyílt szcmeln a rnegdöbbentő felismeréstől, amely

ragyogó üstökösként világította be lelkcm eddig ismeretlerr zugait. Rájöttem végre,

kivel állok szcmben. Ncm féltcrn többé,

Kitátott számon pusáító orkánkérrt rollbant e|ő az ailclig berrsőrnbe szorult

lé|cgzclcm, és a nrély rcgisztcrektől a sivító rnagasságokig rikoltásomtó1

mcgrcmc geLL Ő is. Kczcm biztos Íbgást talrllt az iz:zadLságtól iszanros palackon, atltit

egyetrle4 len<lülettel a tükör közepébe vágtam.

...Szilirnkok borítottak be, de a megkönnycbbüléstől elgyengült térdeimre

rogyva még soká lihegtem verítékezv e az üvegcserepek közt. Megláttam lrát,

megismertetrr és legyőztcm saját tlémonomat.

Többé soha nem találkoáunk.

"*

Samuel A. Fore (hallgatótársunk szerzői álneve - szerk. -)



KoI.,LEGIUM-rlcvrrő
Dtllx BtzoT rslc

E riPorttal szeretném bémutatni, a kollégiumi élet íránltásában naryon fontos szgrepet
játszójelenlegi DB tagjait, munkáját és tapuztalatait. A DB_t Szabó János 1titkár;, Tőkés Leverrte
(Pénzüryi felelős), Vágó l^rszló (sportfelelős), Pribensz4ry Csaba (programszervezői), Niklesz Csaba
(tanulmányi felelős), Pelneházy Örs és Tóth Máté (mtiszaki felclősok) alkotják.Velük készült a
riport.

- Mióta és milyen megfontolásból vótlaltátok el ezt afunkciót?
- Már 4. féléve végezzlJk munkánkat. Célunk a feladat elválalásával az volt, hory

változtassunk a kollégium a<lctigi életén, színesítsiik a kollégiumi programok aL az aktualis anyagi Á
erkÖlcsi iámogatások fiiggvényében. Elgondolásainkról a programtervezettink bemuüat.ísával
nyilatkozunk.

PROGMMTERWZET

Lebontva : tanulási felté teleket fejlesztő / elősegító javaslatolcra(I ).
hintrdli s éle t fellendítését célző j ava.slatokra(I)
knllégiumi sportélet tómogatásara fejlesztésére yonatkozó jawslatokraQII)
egyébQV)

L - knrryvtórbővité s, jegyettdr lrlszité se
eglléb orvosi vonatkozásti korwek beszercése
lehetséges szánítógépes-, ideo anyagok beszenése

(alapíNányi t ómo g atós s al, k;nyvtárklzi e gy ezmérry e lrkel)
- e gy éb, e gye te mrőI b e sz e rezhe tő s e g é d e sz koz a k (p r ep ará tumok

tablók... ) elhe ly ezé s e
-tanulóhely sé gek felj nítás g renű etétele
- sz ómttó g ép te rem re n dbe té te Ie !

-szakkollégitlm szerllezése rend.yzere,s előadósok tartásúval (egyetemi, gyakortó szaklmberek
meghlvása, egyéb elÖadók meghlvósa érdeklődésnek megfelelóen), tcmitlmányt kirandulások
szerl,ezéséve

II. ,lailtúrált összejövetelek szervezése (pl. klthetente, ,szerdánl<lnt...)
teaházi kPretben lehet az egyetemi jazz zenekar, meghlvott amatőr zenekarok ,

sztnj dtsz ó c s o p o rto I7 el ő a d ó k vil d § á r ó - klub, s tb. m e ghtv ás úv al
-igénY szeintfilmklub , fotóklub, bibliala;r, tánciskola. stb. szervezése vagy

szervezésének támogatása
-áIlandó táj ékoztatás faliúj s ágon kpr e sztül

III. -felsze relé s ek bővtté se, áIlandó karb antartás a
-a PSZF tomatermének heti egyszei haszndlatónak elintézése
-uszodabérlet

IV. -te chnikai felsz e r el é s l ehető s é g sz e rinti fej l e sz t é s e, b őví t é s e



-MilYen kortilmények közótt zajlott le a szeruezésifeladatok ánáltalasa?
-Elődcinktől Ürcs pénztár maradt ránk; nem kaptunk semmilyen pályázati ötleteq

Progranrsze wezési tervet sŐ| még a hivatalos nyiivántartasról sem kaptunk írásos feljáryzéseket...

,Mi oknzza a legnaglobb problémát számotokra a kollégiumi éIet irányításában?
-A diákok hozzá!|1*^. Sajnos a legtöbben csak a sajáq eryéni szférájuiat érintő kérdéseket

tartják szemelőft, s a kÖzÖsség sors4 ércleke nem érdekli őket. §zerintem _vallja a titkár - 4 féle
ember-típus éi a kollégiumban:

I.típus: nsrn érdeklődi\ nincs igenye sernmilycn közöiségi megmozdulásra
tr.típru:lejár aközgrőIésre, de nem vcsz résrt a közösségi muúáb*,
Itr.típus: részt,ltesz mind a közgnílésen, mind a munkában
IV.tíPgs:bármit csinál is az akkori vczetőség, azsúmára bizonyos ok<lk miatt (pl: eryóni
unszinpátia ) nem elfoga<iható, mindent negatívan kílti7Ál.

Zwarő sámunkra, hory diákok nem jönnck otla hozzÁttk elmondani a véleményüket a
munkánkró| csak erymás között beszélik meg problémáikat.

-Van-e lehetősége a diáknak véleménye kifeitésére?
-Természetesen. Többek között ez az egik §zerepe a köz5níléseknek, de személyesen is

felkereshetnek bennÜnket és clmondhatják bírálataika! jávaslataitái sőt ene bínatnánk is őket,
hiszcn ,,Néma.5lcrcknelg anyja sem értt a szavát...". Sokan azt hiszilg hory önhatalmulag végezztrk
a munkánka| amiről szó sincs, A kollégiumban három diikszervezei műkődik, u korErulcr,
Feryelrni Bizoftság és a Diák Bizotrság. Mi, a DB tagiai a Köz5nilés r{ltal megszavuzóiq itt.
elfoga<lott javaslatokat póbáljuk mcgvalósítani, és közvctítő szercpii töltiink ue a ttiz5nilés ós a
trB kÖzÖtt. A szabálYoka Ós intézkedésekre az FB fblürycl, Ezenkívíil a programtervezetünk
megvalósításánfárarJozllnk" talán ncrn kis sikcrrc| hiszcn tdbb, mint 9To/rátteljcsítettük.

-Mire használjátokfel a 40() Iit-os kultúrális hozzájárulást?
-Sokoldalúan Próbáljuk hasanosítani: a könfi ár, a szÁmítógópterem fcjlesztósórc, a két

hetenkénti filmvctítés vary a mcghívott zenckarok költségcinek fedczóséie.., stb.

-M e s é lj e tek e ctct i gi é s m i nc]e nnap i munkúíol<r ó l !
-NéhánY fontosabb eddigi munkánk: sz;ámítógépterem, a könyvtár felújítása, szövettani-,

kórszirvcttani melszctsor, csonttár beszcrzósc, tínctanfolyam, jizz klub, ülágiaró klub,
filmvctítésct, eW cscrcbuli mcgs7.cryczésc, a kcrókpártároló iótrchoi;isa, a konditcrcil felújítása,
kibőűtóse, a mlu:szal<t bcrcn<Iezósek folyamatos karbantartása" itl. a fotóklub, a biúiak<;r
szcrvczósében nYÚjtottunk scgítséget. Ápoljuk a meglwő haryományokat: az ötödwcsek ballagási
estjót szerveztük legutóbb, és szeretnénk felclevcníteni többek közöri az Equus-napokat.

Min<lcnnaPjainkról: a fólw clcjón már na5ljából tudjuk, hory milyón időpontokban lcsmck
a komolYabb Programok pl. Mikulas-buli jazz kJuú stb. Ígr ezek sierveiése fot}amatosan történik
i11. a feladatok kiosztása a mi dolgunk. Itt arra gondolok, É-ory pl. a Mikulás_buiit u *indcnkori II.
e\rf. szcwczi, mi csak az anyagi háttcret biztosítjulq ill. tanácÜkit uaunk, ha szüksóges. Mindennapi
munkánkhoz tartoúk ma már a kollégium rossz anyagi helyzete miat| hory i touegiumban
tönkrement esz*özök pl. TV, üdeo, kanapé jaüttatrását megolá3ug itl. a küön6'tiző progr:amokon
keletkezett k{rokat i§ tédtsük (a 400 Ft-okból ). Itt is *r...tnZnk f.lhívni a diákok nsr"rner hory a
|áryt ru fordított pénzckből értclmcs dolgokat tudnánk venni. Szerintem a DB áolga hory a
kclllégiumban a kÖzösségi munkát összehangolja, de ne eza pár ember csinálja a részfo-1ya*oÖkot
is. Arra gondolok, hory a DB csak a felelősöket (pl. számitőgép-felclős, koncliterem-felelős )
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íránYíts4 és a felelősök dolga ie§ren az ad,ott eg,ségek írányítása. tizcn kívül a DI] adjon be
PálYázatokat, hory minél szilesebb lehetőségek nyi5r,iut a kollégiunr számírra. Sajnos, mint máremlÍtetterq naryon ro§sz a k<lllégium anyagl helyzete, ezélr már arra is goncloltunk, lto*, a *
felújítását is mi fogiuk megoldani. szerctnéÁ megragatlni a lehctőségct , hogl a sokat emlegetettfaháaől is szóljak. Szerelnim lcszögezrri, ll"ry i.á a DI] dt,ntötianóL ilry hajnali 2 h_korleryen zárás a faluízban. KÖzgnilési ,zirrt.n tr;rtént a drintés, h9len 

", 
u, ég leTetőség volt, horya bulik Péntekről Üsszakeülienek csütörtöke. A nai hálátlan felaclafunk, hory ezt betariassuk; hanern, ÜsszakerÜlnek Péntekre a bulik. A másik probléma az" hory az embcreknek nehezükre esikÚry szórakomr, hory az rongalásba ne torkol§on. Most ott táunk, h<lry a faházztélerveszófuesnek

nYifuánítottalq és röÜd időn beltil várha tó a Úezjrást előíró levél. §jzcŰ"é* ;.gk;;;:";"ré" kllcsz a felelős? A levclct próbá§uk mcgclőzrri és mcgcsináltatni az ,,élctvcsl.élycs,, lámpáka t, hogt abulik zavartalanul folYhassanak tovább. Nary vonaTakban, (cle tényleg c.sak nary vonalakban) írydolgozunk mi.
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A s;erÁ-. oly kedves és célzatosságtól n]entes invitálásának a {IVETITES novemberi sámában nem
lehetett ellenállni. hát ímeI

A denevérekről télvíz idején

Ha az elózö szám madarakról szóló írásáúlozösz lévén a madi,]--,c,ti:lás szolgáltatta a fö témát, így
talán nem túl meglepó, hogy ha denevér és ha t;!, akkor téliálom.

A dener,érek - lévén heterotherm állatck - az év bármeiy szakaszában a termoneutrális zónának
megfclelö környezeti hömérsékieti lartomány aiatt választhatnak, hogy fokozott energiafelhasználás meilett
normális hómérsékleten tartják testüket vagy anyagcseréjüket csökkentve nappali letargiába (torpor) esnek.
Ez a "c]öntés" nem csak a környezeti hömórséklettól, hanem a táptálékkínálattól (ami természetesen szorosan
összeíügshet az e|ózöve|1 és a szaporodásbiológiai követelményektöl rs fűgg. Ez ulóbbi magyarázza, hogy
ugvanazon kolóniában egy hüvös napon aktí,. és letargikus egyedekkel is találkozhatunk. Olyan
dencr'érfajoknál, ahol a szülókolóniiihoz hím egyecek is tartozhatnak (iiyen Magyarországon nem fordui eló)
ott adott környezeti hömórséklet alatt a hímek letaigiába esnek, m.] a szoptató; nöstények egymással és
kölykcikkcl összcbújva (Mount-rcflcx) aktívak maradnak. Ha e külsö hómórséklct tovább csökkcn, a
nöstónyek is a torport választják. 

i

Letargia során a normális könilmónyek közötti cnergiafog,lasztásnak csak k;s hányadát használja fel
Óletíoiyamatalhoz az állat. A torpor tehát a höháztartá; hatékony eszköze, aminek a denevérek nincsenek
kiszolgáltatva, hancm inkább azt cólzottan ós diifcrcnciáltan bcvcthctik az cnergiaío3alorn szabályozásánál. A
testhömérsóklct a torpor során kb.5'C-kal haladja me6 a környezeti hömórsékleti:i, míg téli álom során -
mint rijvit]cscn |átjuk - ;tkiir a íagyptlnt szintjúrc is lcsülli,ctlhct.

A tóli álom a klimatikus viszonyoktól íüggócn l, nokig-hctckig-hónapokig (legíeljebb azonban 7
hílnapig1 tarthírt. At, el(*ést,úlctck s<lriin az, ;illatrlk zsírr ,lkrliror.tiltk, csctcnkúrrt lrosszú vírndorlísokar
l'Ógcznck a mcgíclelö szálláshely reményében, szaporodási ;iklusukat peclig felíüggesztik (hazai fajaink
Ósszcl párosodnak, a spermát a nóstónyck a méh falában eIraktározzák és csak a tavaszi ovuláció után történik
mcc a mcgtcrmókenyítós). A téli álom tehát valójában nem a hideg beálltával kezdódik, hanem egy belsö óra
alaPlán Óvcs ritrnusban l.ajlik lc. A szabályol,ő mcchanizmusokról jobbára scmtrit scm istncrünk, ahogy azt
tudományos körökben monclanák: idiopathicus. A tcstliömérsóklet a tóli álom so;átl a külsó hómérsékletnól 0-
1'C-kal maeasabb (<le ez csak fagypontig érvényes, ahol véclekezö reakció ind,rl be és az állat felébred). Az
oxigónfogyaszlás az aktív idöszakban mérhetö 3 mlihlttkg |%-ára, a szívverósek száma a repülés közben
taPasz-talhatti 950-11O0/pcrc-röl 15-2O/pcrc-rc csik vissza, a pcrifériás vórkeiingós lassul, az RQ órtéke alig
Óri cl a 0,7-et (zsírógctós íolyik.1, a vórcukorszint l50 mg/dl-röl 30 mg/di,tc csökkcn, enyhe fokú osteolysis
Íigl'clhct<l mcg ("cz ncm fontos, csak a viz.sgára kcll turlni..."). A tóli álor;l lokozatos kczc_lcte a kutatások
mai állása szcrint a ncurovcgetatív ellenórzós alatt álló szívverés§zám-csökkenés révén következik be (vagy
már ez,,is egy ccldig ismerellen - pl. agyi - anyagcscrcíolyamat köt,ctkczménye). Egyéb emlósökkel
c]]cntÚfijcn a <jcncvórck sl,ívkamrái chrllincrg (parasyrnpathicus) bciclcgzós alatt állnak, ós cz lchctövó tcszi a
st,Ív ijssl,chútlidlrsi crcjónck gycngülósét. A sz.ír,ril,mus csökkcnósét lassult légzós kövcti, majd csak ezután
sÜll1'cd a tcsthömórsóklct és lassul követkczmén;icscn az cgisz anyagcsere. i2"C alatt hangingerekre ncm
reagál az állat, dc mcchanikai ingerek, fény, hö:s a levegó páratartalmáaak csökkenése bármikor kiválthatja
az óbrcclóst.

Az ébredós szimpatikus idegrendszcri hatásra a szívfrekvencia r.öv:lésével kezdödik, nö a légzésszárn,
Ós a sYorsuló vóráramlás valamint a vérerek szelektív tágulása kö, r:tkeztében a test elülsö részén nó a
hÖmérséklet is. Az ébredés lassú és gyors fázísra osztható, idötartan_,30-60 perc között változik, leártnak
akkor tckinthctö, ha a dcncvér el tud repülni. A felmelegedéshez szükséges hömennyiség legnagyobb részét
barna zsírször,etböl fcdezi az állat. Jelentöségc van ezen kívüi a rcmegóses (shfuering), valamint a glükóz-
oxidációból és a lchérjcbontásból származő hö:ermclósnek.

Az éIcttani kérdések rövid elemzése ulín néhány szóban szó]ni kell iz egyes denevéreknek a téli
szálláshellyel szembcn támasztott ökológiai követelményeiröl és a veszélyezieiö tényezökröi.

A denevérek többsége (a rend 950-1000 fajából mintegy 900) a tlóp,tsok lakója, a tavaszi rovarböség
hatására azonban nóhány laj meghódította az Ec.,enlítötöl távola§b csö lit]ókeket is. A mérsékelt égövi fajok
a téli. táPlálékban szúkös idószakot két mócrcn vószelik át: a várrCornraclarakhoz hasonióan mclegcbb
l'idókckrc költöznek (pl. az óriási kolóniákat alkotó mexikói szabacllarkú denevér Tadarida brasiliensis
Ószak-amcrikai populációi), vagy magukat "takar,;kra állítják" és téli álrnot alszanak.

Minden összel mcgfigyclhetö a denevérg:(nck a nyári szálláshelyról, a szülökolóniákból a tóli
szálláshclyrc történö vándorlása. Hogy czekre a ir-lyckre az állatok hogyan találnak rá, még szinte teljescn
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titok, \íilel az ultrahalrg-visszhang elven '.ödö tájékozódás csak kis távolságokról nyújt információt,vaiószínúleg a Áj, a iiegYek, folYók, völgyex itikai tényezöi illetve a nap és icsillagoil állása a fontosorientációs Pontok. 1'éri sállásként barlangok , ;,ányavág.atok, sziklarepedések, pincék] odvas lák, kéregalatti rePedések, éPÜlete< hasadékai (pl. paaelházak :iiesztési hézagai), faiakások st;. jöhe;nek számításba.A legtÖbb hazai taj a barlangokat részesíti elönyben. e túonuozo íajok nem egyszeríe érkeznek (éstávoznak) a téli kolóniákba (-ból), ce ivari és életkorral összeftiggó eltérések is kiriutathatók (így pl. anöstények következetesen korábban érkeznek). Az egyes fajok baűgon belüli elhelyezkedése is jellemzó,van olYan faj (Pt. Pisze denevér Barbastella barbastellus), ur*ty a bejárati - külsó környezeti
hÖmérsékletnek jobban kitett - barlangzónában (0-4"C.r érzlk jőit magukat és vannak olyan denevérek (pl.
kÖzÖnséges denevér Myotis myotis), amelyek a szinte állindó rrómersetoetn (8-10.C) belsá termeket keresik.EgYesek szabadon lógnak (0,5-10 m magasságban), masok hasadékokba húzódnak. A patkósdenevérek
szárnYvitorláikba burkolóznak (barlangászok szilvamaghoz hasonlíqák öket), a simaorru íajok az elülsövégtagjaikat a testÜk mellett tartják. A fajijellegzetességek nellett ánuan néhány igen íontos kritériumnaicmindig meg kell felelnie egY téli szálláshelynek: ragádozóktól való mentesség, csekély íénymennyiség,
megfelelÖ Páratartaiorn (nem csaj< az energiaveszteség, hanem a túlzott párologiatás ,s aL alat puszrulását
okozhatja), elegendö számú és aréretü f,iggeszkedö- illétve búvóhely.

"Téli Üzemmódban" a nYár végén, összel felhalmozott a i.rttö*.g 20-30%-át kitevö energiadepót(barna zsírszÖvet) égetik "takaréklángon", anyagcseréjük oIy mértékben csökken, hogy továbbitáPlálékfelvétel nélkül kéPesek hónapokat átvészelnl. Eiben ;z'állapotban a denevérek szinre teljesenmagatehetetlenek. 0-10'C kÖzÖtti testhörérséklet között csak néhány olyan reflexmozgásraképesek, melyekbizonYos kÖrÜlménYek kÖzÖtt életrr:-cltönek bizonyulhatnak: szááyterpesztés (leesés esetén;, szájnyílászárása, riasztó hangadás, elhárító harapás, hátulsó végtaggal új fogás keresése stb.A denevérek testhÖmérsék]etének szabályozása meghatáiozott program szerint folyik. A köztiagYvelÓben helYezÖdÓ szabá|Yozó magok téli álom során nemcsak a ho képzodésér gátolják, hanem ahomoiotherm állatoknál életmentó védekezési reakcióként számontartott tényezót, a lest melegénekVisszatanáSát, is csÖkkentik. Ezáital a test "célzottan" húl Ie egy olyan új hömérsékleti szintre, amelyet akÖrnYezetihÖmérséklet megkÖvetel. A téli szálláson belül a eeneueret megpróbálják azr a helyet megta1álni,ahol az "ÜzemanYagfogYasztásuk" a legaiacsonyabb. Ennek az energetikai állapotnak - a központiidegrendszer általi - iolYamatos felÜgyelete mintegy utolsó védelmi vonalként biztosítja, hogy a kömyezethÖmérsékletének további esése esetén a denevér leieureajen és vagy helyet változturrán u b"irlangon belülvagy máshova költözzön,
Minden más - téli á!;nlt alvó - állatnál

hosszabb ideig tart a"denevérek letargikus itjöszaka. A
tél során több mint egy hónlrig tarthat egy-egy mély
álom pcriódusa, amíg spcntán vagy külsö ingerei
hatására az állat fel nem éored. Az állatok azonban
csak addig tudják szigoni ellenözésük alatt tartani a
testhömérsékletük szabál,,ozását, amíg megfeleló
energetikai állapotban vannak. . Ha az
energiaraktáraikkat idö elött feléiik, a denevérek
hideghalálban elpusztulnak. Ezért nagyon veszélyes,
ha a téli álmot alvó denevéreket a barlangászok
tudatlanságból vagy :osszindulatból feiébresztik, mert
több hétre elgendö ta:talékot használnak íel i: állatok,
ami idö elötti puszttriás::kat okozhatja. Sai 'vröl-
évre igen sok állat veszti éietét ilyen emberi bu ág,
figyelmetlenség miatt. (Ez nem len éppen a
legfrappánsabb végszó...)

Molnár Viktor - Gargya Sándor

Ha valaki a denevérek iránt érdeklödik, az
egész ország teniletén folyik kutatási illetve védelmi
trrunka a Magyar Denevérkutatók Baráti Köre valaminta Magyar ,Denevérvédelmi Alapítvány
koordinálásával. címek, relefonszámok a
szerkesztöségben.

.,\ német terniészeti,édelem dener,éres jelképe.
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]YffiYÁl 09
Gólyabál más szemszögböl

Hogy melyik ez a más szemszög? Nos itt nern ez erezetesen belövellt

conjunctivával, a zúgó fe|jel és feltünöen szá: lz száilal ébredó ember

meglátásait és véleményét kivánom ecsetelni a gó|,"abálról, hiszen ezt nagyon

sokan - a vendégek többsége - megtette már. .Juarelinne. a kezében, hulla

sápadtan a hasonló tüneteket mutató kollégiur,,i szobatársának

elnyöszörögve, hogy végül is jó volt a gólyabál, csak drága volt a büfé,

sótlan volt a majonézes krumpli, csak egyféle sör volt és a iányok is túlzottan
íel voltak öltözködve és különben is az utolsó hét vodka mát,nem is esett|ól.

Ami a másik oldalt illeti a szervezők teljesen máshogy lá:ják a gólyabált.

5zerintünk jobb is lehetett volna, többen is lehettek lolna és ami a

legfontosabb, ez mind sikerülhetett volna, ha egy kicsit a',Jlvabb a szervező

évfolyam. No itt nem a bál rövidke hét órás idötartamái,a gondolok - ott

maximálisan kivette a részét az évfolyam nagy f -::,z€ -s hanem az

előkészületekre. Ugyanis egy kicsit nevetségesnek tüni|r, hogy az az ember

vitte ki és ragasztotta fel a plakátok:t a várc,l;ban, aki |ieszerezte az italokat,

tárgyalt a szponzorokkal és meghir ta a zer:,:karokat.. jtt néhány szóban fel

szeretném vázolni milyen is egy góly:lbál val- jában bel .1ról.

Az elsó nehézségek rögtön a íilpE-::z€fvezésrlez

előteremtésénél mutatkoztak. Néh .,,y szpon.:í)r

megbizhatatlan, hogy a gólyatáborra (!!!) isért p;,:zt

szükséges

ugyanis

sem fizette

Penz
annyira

még ki

(Budai Kisállatklinika). Jő néhány nrásik ti';íTlolitó ielölt pedig a tizedik

telefonbeszélgetés alkalmával közöl:e, hogy sainos e|fogyott a pénze, majd

talán jövöre..., esetleg egy másik renden,;nyt,. és hisonló kifogásokra

hivatkozva megköszönte, hog} rájul. is ,rc Joltunk. Hatalmas

szerencsénknek köszönhetó, hogy l 1ólyabá|t e;yátalán meg tudtuk

rendezni, hiszen ha az utolsó pillanatban fi€í,l,: jelentkezik nálunk a

föszponzorunk, a bál szinvonala nem lett volna elíogadfható, igy valószinü el

is maradt volna. Bár a velük kötött szerzódés alapos és minden részletre

kiterjedó volt, mégis okoztak némi bonyodalmat a plakátok és a meghivók

kinyomtatásánál. Tobbek között, ezért történhei;;,:tt íT1€9 az a baki, hogy

csak a bált megelózó héten tudtuk a meghivókat arusitani. Más szponzorok

viszont vagy nem fizettek vagy csak 3-4 hétlel késóbb ért el hozzánk a

pénzük.

A szervezésnek sajnos nem csak a pénzgyüjtés (tarhálás) az egyetlen

ffi



problémát jelentó ídiísa. Az ebédl. elkérése, a büfébe szánt italok(tekintélYes mennyiség: 90 l tönény, 7Co l ,ör, i50 l bor) beszerzése szinténnem volt zökkenőmentes. Az ctyan apr,ó-csepro aotgokól nem is beszélve,hogy a várva várt paródíát az utolsó',rupon'lemondták , ezzel felborítva azeredetí műsorprog, imot.
Azonban bízunk air§3P, hogY mindenkinek aki eljött, tartalmas (alkohol tart.l)-540/o) és mar,ldandó luiYaiar, elhagyott ,ulal élrnényt nyújtott ez azeste' Ha a kÖvet <ező gólYabálok áldozáíai $zuvezői} bármílyen segitségrevagy tanácsra s;crulnak, szivesen állunk renielkezésükre az elkövetkezendó(reméljük csak) 2"5 évben.
lgen, egY ilYen szervezés akarva-akaratlanul is a tanulás rovására megy, bártanáraink becsüietére tegyen mondva, maxímálísan tolerálták a szervezésbőladódó tudásbeii hiányosiágainkat.
Megragadva az alkalmai ezúton Ís szeretnénk megköszönní mindazonhallgatóknak, tanároknak és egyetemí dolgozóknak a segitségét, akiktámogatták erkölcslteg és rnunkájukkal is a gólyabál lebonyolitását.

Sándor Gergely és Lóríncz Józseí
lll: évfoíyam

A gólyabál fős:ponzora volt:

Rol[|trG nOcK"
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LÉDilEJ AND qENTLEilEN 
u

Iíö.get}<e,zi Ir (egrr rrci-f,i)
Siklom, avagy

Turbó Jocó kaiandjai hegven-,,,ölg}ön,
lécen

BaÍg}urL mcggondolatlan|! engedvc 
? .klgyO sziszcg.) csábítasár-:,k bcfizettem eg7 sítúrara.Svájcba mentÜnlq gondoltam lcgalább dúombolok .fo.t .g, ,ióp, alpesi ci;ababával, ha már síelru nemtudok, Eryébként aú, megmegtaníd ák.

Már az első naPon mcgkezdődtek a komplikációk. Mentünk föl a:.;ttyrira, s én követtem eglrszőkc, hosszú halta zóld nadragos csini-holryet, kezdő csoporttrr:k eryik tagiát. i,j:ry üryesen elejtettemiéceLmet, s mtkor Összcszedve Őket folnéám, megkererti, .r".n.mmel a szőke, hossá hajú. pirosnadrágos csini-holgYct és révultcn mentem uulna. ielsálltunk a buszra. Ralomon pirmin Ztrrbnggcn,jobbomon Marc Girardclli; éppen az EI-AN cóg új léctípusarJiUeszelgcttek. t.,íegkérdezték, nekem milyenlecem van, és milYen a kotéiem. Hiába monátam, hogy k.rnJny kotésű v,:gyoh mert amikor léceimrepillantva megláttak azon a,,}víaryar Játck- és rct"$á§5r::-fcliratot, ,,.j:ahogy küagrtak a továbbibeszélgctósből.
Amikor fclértunk, sehory sem taiáltam a síoktatót. Megszólítot ta-,:., egy tagot, akit információsnakgondoJiam, mert kaqál.az lET (lr'Íounlain Emergency Treatmcnt) felir,:ot láttam. Miutan nem értcttemszavaiból scmmit, inkább mtrs *irsa-stig utan ncztcm" Oáarot}ogtatn hát, t, szépszőkc holryhöz, s tőle is azokt"ró felŐl erdeklőd[cm, ,,Vicces Ílúi'- mondia,.ador, .gy irririr, majd ;.;e.:ány iépés (vagy inkább 1écpes)ávolságról rám kacsintott, ,Micsoda nő, micsor]a tataűt': villant at ag1,,,inorys ncm gondoiva többé azoktatóra,. (aki már 'ry,T'1:9ek valo pá|rán oktatta .."po.ti".rrim), ui.]navetet|em magam, A vetódóstegY csodálatos, lcgaiább 9.825-ös havavagOaas,li: nrk,, - |.r.r. err. még mondhattam aá, (miutan

]'iI:P'"I a havat), hogY.már 
.az első pillantasáto, a lába clőti hcvcrck .lízut kacagott, majd lcsiklott a191tón En meg utana, Pár satz móter uían a lány megál!-, ho$, lassa, kovetem-e. En akkor már 90-ne1sikiottam, Láttam arcán a fólelemmel vegyes elisn:",.éJt, , .li vfrmerő:.i,gemnek és vagányságomnak szólt.

Yytá" ludtam, hog7 nycrt helyzetben vá$lolq s n",. ..^** m.g; h,;a krizdjon meg értem a kis csitn, hakcllek neki, Hiába, ,,:ry'r9.' fent, eryszcr-'lent"...En viszonl *i ..rur.n kozelítctóm a lcjtő aljához" sfákemi nem tudtam l30-nái végigpóigótt eiőttem azéletem,próuáirarn a biofizka vizsgánál elidőmi erykicsit, hátha találok valami n"rzitt otnt a fékezésről, de csak hármas voltam beiőle. De egy ilycnszercncsclovagnak" mint .érr" megolriódnak a problém:ii magJktól, Most is íg történt. Miulánbelerohantam a szakadékba, már nem volt sr,*r;egern iék"zór.". tsry pillanatig a lebegés cso<iájátÓiYeáet'tem,. ,,ilYen lehct lóPaüinak lenni két l,,üfrse,;s közt", g;n,coltam. De ncm sokkal későbbkiPróbálhattam azt is, hory milYennek láda vacl :,zómóvel l viiágct -, sólyo,l:, amint egérvacsorájára vetimagát. Vajon őt nem vágia amcnetszól?
Nagyon mólyrc fúródtam a hóba. Amíg kii;trlq r.olt időm g,_,..,:ir;l..rdni - csak sajnos ncm tudok.(l'alán nő va$,ok? }lmm, 

.az csak ncml) A kirs.asc: .. ;"t' ú.áátheg;ivc| rnegcttük az összes csokimat,kinYomtam a bűzrnirigryét és megtanítotLm pa.sit a<]ni.- okos kuiya i,olt...}Iiába moncltam, hory scmmibzr;om, az orvosok'gY-i,"j nuP .robulopagra ltettet<. Zurbriggen és Grr;delli megvetően mértek végsg; azÚgY sikkes, ha mind a sílóc, m,ind a ,i.Ú .i-pittyara törik cry]Ív.n .urronás után. Á szőke bombázó virágotés narancslét hozott. z kőrházba - vajon hoj tudott ,tű ÉaU* virágot szerczni, nem is beszélve anarancsról, Amikor ismét.sire Pattanlam, fclalcrdtam a sífclvonór4 mentcm vary hét kö4 s naryoné|vefrem a ájat, Szórakoáso*ui .5' MET-es lcgóny rontotta .i, uki rniután leakasztot| keresztct vetctt.E]indultam hát, hory megkcresscm szőke-cica Uaraúőmet. ÁÚ. u,uJrt.* ;;Á:;w szóp, klasszikusfékezés - helYett clvágódtam. Lehajolt, fonó csókot nyorotito*li.r iofi.lí4 ,.i,:cresegitett,,, majd aggógvaalt mondb, ncm nckem való a síelés, inkább menjwÉ cl rnasirova, majil ő fizcti. Rovid töprcngés utanHawaiit válasdottam,..szörfömi még úgy sem tudokl!l
Molnár sczsef
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Urgolyhók Misó-módra

Az ulúbbi siiletlen.téget lII. évfolyamo,t hallgatótársainlnak a.júnltln, kicsit talítn ktirprltlti.sul a
sr5l;,06,i1' kimuratlú,yom niutt - brir luclom, hog,l ezzel nem te.szek jrivti samnil.

kttt

Birodalrni Csillagromboló k()zclede_tt a lólig nrár elkészült llalálcsillag í'émvázíhoz, |cdclzctén
rnagával Dartlr Scheiberrcl, a Fekete Nagyúrral. Azértjött, hogy cllenőrizze, hr_rgyan lralatl a tnunka a
bázison. Amikor a rombolc r<,özelébe ért, űrk,;,1.1ra szállt és a Halálcsillaghoz repült.

Gaby Kraiss, a i-ia!á];sillag parancsnoka kemény ember hírében állott, cie még ő is elsápaclt és
megremegett félelméb:;i. amikor Darth Scheiber megielent. A Fekete Nagyúr testét -a sa.ját tnaga
diktálta CsiIlagközi .livai szerint- rőzsa.szín öiiöny és kék-ztjldben .játszó nyakkenclri br;rittrtra.
Sisakrostélya szájszögletén !:eresztül hűvilsen, kimérten vette a levegőt, légzésének hansját úlcsen
verlék vissza a falak.

-Scheiber Nagyúr- diinnyögte a szakálla mögül Caby Kraiss -Az ernbereim ncm tu<]nak
gyorsabban dolgozni. l.chctctlent liíván t(il(irrk!

Az a [lizorrytls sz,írjszöglct, lrir ttrúg cgyáltalárr lclretsúgcs, kútszcrcsérc tágLrlt, ús Sclrcihcr
Lovag egy jéghideg, halszer[i pillantást küldött a válltömése iolött a parancsnok íelé. Gab1., Kraiss a
torkához kapott: -Mindent megteszünk, Uram!

-Remélem is, parancsrrok, kúlönben lz ön élete sem lesz túl messzemenő. Mihalnarabb ltozza
harckész állapotba a HalálcsiiIagot, mivel a'-;;ntések szerint a Lázadók újabb offenzívára készúlrrek
ellenünk, hogy megdöntséit az oly gondosa,r determinált Egyetemes Renclet!

DzzeI Darth Sclrciber sarkon íbr:j;-rlt, és:: birodalmi leszálIópályán át távozott. Cabl,Kraiss
Parancsnok pedig -miután kiélvezte, iiogy u;ra vehet levegöt- eIindult ellenőrizni a bázis
tnaaa.snytlmúsú kromulo?::|,!'-rcnrl.szerót, hogy képes lesz-e e|uátumot csinálni a l.áz.a<Jőkből, ha arra
kerül a sor,

Sclrciber 1,ovag i;3uiilyiti netn vtllttrk alaptirlanok. Az űrllcn, arncclclig csak tr szclll clIirtrltt. a
Felkelők lrajói siklottak. A i;elkelök parartcsnokai a vezérhajón,.at- L:aréy,a.s lvlctztlún gy|ilekez_tek. A
tanácskozást Han Sotó |iapitány vczette.

Kérem! -üvöltöite hornlokát megtörülvén a kapitány- Most naíryon iontos c]oIgot monr1c.rkl
Miközben az Űrben boi;longtam elszóródott Rancor és Sarlacc csontok után kutatv'a, rábukkantarn az
épülő Halálcsillagra| ]'jf':zünk is nreg rnindjárt róla egy felvételt! -Azzal megnyomta a hrlltlgtlmfult, és a
terem közepén megiele",i a FIalálcsillag háromdimenziós képe.

Hogyan értékered? -fordrrlt l,ian Sotó egy kicsi, de markáns robothoz, Artoo-Vetoehöz. A kis
robot kidöcögött a képhez, és a következőket motyogta: "Jól látlratóan a HaIálcsillaíl
atrophiás...atrophiás civáltozást...9lváltozást szenvedett. Ugyanakkor azonban...azc,nban a rcgcneratív
folyamatok...folyamatrk már előrehaladottak.,,haladottak, ha nem vigy,ázunk teljes
gyógytrlás...gyógyulás íog bekrivetkezn i..,következni."

-Mi van az ]nergiapajzz.ial? -hLrnyorított Han Sotó. Artoo-Vetoe rövid szünet után kibökte:
"Sajnos...sajnos teljes;n...teljese,t sima, lén1,1§, ép." Csaiódott sóhajtás hullámzon r,égig a termen. Han
Sotó bekapcsolta az aznapi nyl:cvanlrarmadik Calactic-csikkét, és szemmel láthatóan ideí.esen szívni
kezdte. Dtihösen fordlrlt a robtliltoz: -Menj a helyedre!... És valakijavítsa már meg a beszélákéjerI

Leia Márta lrercegn(i anyáskodó hangon szólt a kapitányhoz: -Nyugodj meg Han. berárjuk a
kedvezÖ pillanatot és... -Nent várok tovább, tnég ma végzek a l-ialálcsillaggal- vágott közbe Han Sotó,
nrajd f,olytatta: -Holnap már nenr érek rá: Jabba boncolás lesz a Tatooine-on, amit nem hag1 hatok ki,
UgYhogy tttindenki a hajójára, és irány a Halálcsillag! -Villámgyorsan felhűrzta r:umikeszrr űjét.
l'clcsatolta tézerszikéjét és e lviltarzott a pilótaíiilke irányába. A flelke lök íe lkésztiltck a tátnadásra.

"I-Iogy mi lesz ebböl?" -tettc aggódva habkönnyű kacsóját Leia Márta hercegnő Art()o-Vütoe
buksi fejére. "Nag1,...116*y,.:,;lváltozás...elváltozás...változás" -dünnyögte a kis robot.
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Hol van rnost kacskovics doklor?
a. szernvizsgálalon
b. tüdószürósen
c. peep showban

Murag doklol könnged reggeli

ci gar ellázgalás közbe n

Murag doklur három hónapja

nern boro{válkozik

c. Misó nem ,!r:Cja lerajzolni Murag

doktort...

???
a.

b.

Hová készül Nernes dok{or?
a. lringi Jánosnak öllözve a

Kémia lanszók farsangi báljára
b. megújittatni nemesi levelél az

önkormángzatnál
c. megvivni Bcheiber Pállal a titkárnóje kezéérl

r)hd

Mit kutgul Vereseggházg doktor?

a. Fehling t. + Fehlingll. oldalot

b. a fürdóvizét

c. a tanszék egghónapikávé,

Mit csinál -'.,., bácsi? adagját

a. a lercbulilgammaglrl|áraldehid és a fenilkloridamino-

ke{lóvesszótriptofán reakcióját szemlólte{i

b. Sarasirót játszik a Valázsfuvolában
c. edéngekel összekoccinlgafua, révületbe esve szurkol

a Kazincbarcikai Veggész futballcsapalának
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A rúggetlenség napja

- avagy E.T. hazatelefonál ?

A minaP megnéztem azt a filmet, amiról mindenki beszél, mindenhol hirdetik és már a csapból is ez
folYik..lq:n, 

" FÜggetlenség napjáróI beszélek, vagy -a vájtfiilüeknek- az Independence Day_ról.
OsszekÖtÖttem a kellemest a ha:rnossal, és azt a mozit látogattam meg, ami abban a komplerumban nvílt,
,,ahol késö estig válogathatsz n "][l-k között és minrtig van szabad bowlingpálya''.

. IVIár a Pénztár elÖtt kígvóz,'i sornak el kellett ,,c|na térítenie szándékomtól, de én kitartottam, és ez meg
is hozta gYiimÖlcsét, rÖvid idÖ nlúlva rám mcsolygott a kedves je5rárusító lány. Eklior következett a
második erópróba. A jegy ugl,anis 390 forintba kerljlt. Mondtam is magamnak, ezért a pénzért a menzán
mennYi finomságot kaPnék Azonban ábrándozásonrat a mögöttem áItók kellemes Icánonja szakította meg:

- llli is látni akarjuk a filmet! Még ma!
Döntöttem.
A következó pillanatban egy repül6gép trelsejében

erre következtetiem. Egyedül a velem szemben levó
moziban vagyok.

A hosszas rekl:imok után vógre elkczrlÖtlött a ;árva váí fiIm és ezzel elkezdötJött a l44 perces katand.A film három nap esemónyét tÖnrÖríti össze, amely során a ftiltlönkívü|iek megtámadják a Föld
nagyobtr városait, kÖzlik a Íiildlakókkat, lrogy có:jlrk a teljes pusztírás. Az amerikai húsereg hiába indit
cllent:imadást, mindaddig scmmi ercdmónyt ncrn ,:rnck el, míg e8ry ,,egy§zerü" kábcltóvé szerelö be nem
állít:r Fehér ll:izb:r és meg ncrn old.lit a problórnli,i, lnnen kezdve sima iigy az egész. persze a szoluísos
izgalmak a pattanásig feszített húr ncrn hiiinyozhat, de hóseink természetesen megmenekülnek

A kénYelmesen eltÖltÖtt két és negyedóra során szinte minden emberi érzést átélhetünk az izgalomtól
kezdve, a humoron át, egészen a tragódiáig.

De egy valamit nem szlbnd clfelcjteniink. A film llolywootlban kósziilt, ígv nem lehet mentes a szokásos
amerikai nacionalizmustól, a csöpögós órzelgösségt6l és a közhelyektól.

A filmben a világot ugynnis az amerikaiak mentik meg a Gonosztól, és az Elnök - a végsö csata elótt
taított beszédében - július 4-ót vilrigiinrreppé kiáltja ki.

A First LadY-t egy nóger szr"i,ltízt:incosnö menti ki a roncsok atól, ami az. évtizedek óta
csillaPÍthatatlan négergyÜlölet átló: :nek félreérthetetlen szimbóluma. És, hogy a könnyek is szerephez
jussana}<, éló közvctítést kaphattrlli,, f, . ország elsó asszonyának haláláról is.

Ila elteki'ltiink a Íilm titrt,:,1"l; rószótöl, nkkor egy mesteri színvonalon megalkotott remekmül.et
élvezhetÜnk vógig. A hitngeffel.rrlsok Ós a liópclt a megfeleló ielóben ós helyen u"nn"l., elhelyezve, szolgálva
ezzel a nézö önfeledt szórakozll-:il-

találtam magam. Legalábbis a székek minóségéból
vetítóvászon emlékeztetett arra, hogy csak e5v-

l\tindenképpen órdemes mtqnózni, attnnk is aki szereti az
nélkiil rig_vis nehéz elmenni m:;!ette.

uFo-s tiirténeteket és annak is aki nem. szó

t^u W,
Pesta Imre

évfolyantos hallgató
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iFotREüGN STUDEINTS AsSocüATücN
(FsA)

The FSA, lounded l995, is lormed by representatives lí !:; seven foreign language

cOLlrSeS of tlre Universiti, of Veterirtary Scierrce. Budapest. It trie; 'o be the "information

hiSltrrar'" betlveett tlte universitary adnrinistration and tlre stuilerrt body. We would like to help

llc\\ct]l'llers to find their way around tlte Lrniversity and Buciapest wlren questions come uo.

lnÍbrlnation about tlre university concernitrg tlre |urther clevelopment in respect to the

relationslriP Hungary - Europe, its reputation in otlter countries as well as planned changes

concernittg tlte stucii'ing conditions are of our basic interest. \r/e consider itto be essential for
tlre foreign students to gain access to these inflornrations.

On tlre otlter ltand, witlr the FSA tlre [orei5.r stuclen+.s ltorv have a platform, where they

arc able to bring r-rp tlreir orvn icleas attci concet.tts.

l)leasc clreck billbonrd rro. 6 íbr actual inlorrnation about wiat is going on at the university.
you \\'ill find it at tIre ground floor corriclor. Those who are i,lterested in furlher detaiis slrould

rtot ltesitate to contact one of us.

,:

Fcli}ltllGlt\ sTUDLltj\TS ASSoeLlATtlotN ffiSA)

l st 2nr] lst ?nrJ 3t.d 4tlr sthGerntalt ceI,tttalt Elrglislr Elrglislr Eng.lislr Errglish English

l)etra Bieler presently Heicti Thomas Erik Per Bye Rainer
343 7695 none Kellokoski Backen' Eltnva,, 251 0958 Johann(Gernrany) (Finlancl) 35l 6020 142 36'i2 (Norway) 351 6764

(Norway) (Swe,cier,t (Germany)
Vera 3e,,lsr: , r,-"",il-,

l37 ]3 j. j
(Gerrnar 

.;

ffl



Result of the FSA meeting 30/l i l996

- The final report flront the EAEVE has been finished and the FSA has 8ot a copy, This rvill be distributed to
the diÍIerent universities in tne arereni"o-u*i.*. w.;;nü" ff#t o rpr.ud these to üe respective*;1i1TT,ii:;i§il[:',i':"dT:ffi!,,f;T.,,..l;;;;.#:il3;L 

i:n:._:" 
(I0) copies printed rvhich

- We have received the curriculum r'"* ii," 
"'"i".r.;ty.-iiyo,,'ünffi;, then contact the your represenLaüve

Í',",Jrl:ri 
PresentlY tve are looking ro, u.it. *r,.r" *.lJn *ffi;;;lc]teap as possiblé. We wi' get back to

;*:fr'i" with the Universities in Budapest: what is actuatty the present status? Will üis afii:ct the division
- When the foreign students are linishéd in this. uliversity will }ye get a permission to work in Hungary? This is
not saYing that rve lvill, but several *ilÉ;l;rand suóh 

" 
p"rriiri* in order ro be consideie,d in the homecountr'' This is connected with the qualinea Jornp"r.n.. and *e need to know rvhere we §tand here.- Nothing ntuch have been done *i'li 

'r,. 
i-"**.p"ge for the tim. Ű"a ,y" *ou,ld like *r. |iou*s form üestudents that they rvould like . e.i;"'ii,"'i"i.;", sociat life, stuaentf ire, sfudying etc.'FSA have been reouested to gii" tt" il";;";;iü;i!:öffi'the 

Hungarian srudent paper. We kinrl|v
ask 1'ou to bu1' this, and therefr'"nn"J'r,i, pro"r.(4.o |!) lry"ínr". *meth.ing that you r"oűa tit. to have
published, then let them. (us) kilri;,;iü;őn'u a.rr.. if possible) and took at it later.- Are there anY sumntari"' i,o, tt" Ú;;;;;;.,ua.ni *i.únói d;+.A.would like to hear somahing about
rvhat theY are doing, nrere is stiti n; Hd;;;;;; representatiún the ise. We would like one person to bePresent' This has been requested 

'*"oili-*'.l uu'r", no ,"rponr". Áre you (Hungarians) interesred in co_,lffiÜi#lil'he FSA? W"uY Úi;il;; goáls and il;ó; ti to *ort tö'g"th.i o,r;me reatures 1e.g- The FSA is plannine to.arrange an internatio9 et orr the l0l3 l997. Preferably, this will be performed in
the General Assemblv' hall, ifdis l; a;uii;b,". ii. *irr rruu. to ,rr, Á'*irrion for this. w" *oura tke to have
all tlre countries reprásented, rryou-r*uiJlit. i" i,"rpl}.." j.;* i,ffi: You should collect $J,ers, stides,material abottt Your country, and we wiIt comúine this with 

" 
ú'}rl.'*rrere we n,ou]d titeio |.esent ure

diÍIerent foods from the countries, eo,. ti,lrlu"'n..a yol3 l"lpaiÖ'*r.tlring at home, ask your airliner iftheY have somethins 
'h".l l:u coula shorv, Ú ..L,iu., pleaseIlilll ru.tt., try to get informaüón aboul your velUniversitY, and the iossibilv rái.-9i";;":;;, ,nut. tr,. rru"gr;;];*.1ed in whom we are. From tbe

,T;';'"r',','""-of,;,",'no.'ike 
to request ícr tlÖasse'mbty lrii ilü"il;. 1if available, for free) and more

- If there 
"";ú;i;;;i','#:"Ji1;*,'#ffiHffiT;. ;.;;;;;, 

" 
distributed" unambiguously, in the

tiÖjÖi,"|'ft?Hi:,xxri.:,*::l,il;"dffi,;'fi;ffiH'iii'f;. *ű;;;ffiiru,,,iilou,,ime (not
' The FSA has been anoroached *i*, rÉeq".rt ro. o clock in the buflet. This is üe main area wfure studen§

ry."rii,iilíJ#i"::,Tin";; 'Öil; 'iiil..;;;;;;öil;" to leave for classes. 
.fue.there arry

1{|]ÜtT.T,n:ffiffi::i,}:fii'lJffiiTiorruof 
coíIee,and sofldrink-macfunes. 

They said they would
- There are scveral conqlesses in tr'' Üniu.,rjr, "c::t1 

the FSA get the information about these as soon as

fi!i.f;li1.*r,Í**;X*;il;:l7., 
r"r.}.* g.ilrii'*..y r,"rryear about ú.* tr,", are being

- There are several studenti that have bought the Hungarian inzurance. Ther.e ispresenüy only a list about the

#:'s:rJTf; [ó',T.Tiffi L:ilii,H::Hal,#ífl :*x:Hqtl",[:r§ö],pr*ir
q,Pffi 

"§l:;;§x;*;;,*;iiTű;;;;;;öffilfr 
ffi:.H,f"ffi i:li*H,",?.p

- I nere have been 
"qu:'§ 

from some sfudents that the index book shou]d not be presented ar úre exanr (lah:Ja
rasa) as theY feel that this maY lead to unHi, i.",..nt. This wirr üátss€d with prof. Flajosl- Tlris rvas the last meeting foi thJ;"n''iöiil;n" .!1 (r;; h";; ;;i too). we r,ish Jou a'I a surcessful,i:il,ffi:,t ffi['f,T:f,§ *"[llf;'i' y*, rryou r,"". *y.ru"g tr,* you oáur'Juöó o. taken up in

Study well!l!!!l!!ll!ll! lllll



GAilIMAT\T KALAI.{DJAI

Egyszer volt, hol nem volt, az W koordináta-rendszeren is túl, élt egy
öreg haromszög, s ennek volt harom szöge: Alfonzó, Bétamas és
Gammatyi. Történt egyszer, egységsugarú öszi Céiutánon, hogy az öreg
háromszög magahoz hivatta szögeit: Kedves fiaiml En már nemsokara
áttranszformálom magam a túlvilági képsikla, Próbáljatok szerencsét a
nagy trigonometriában!
Ezz.el sütött nekik egy-egy hamuban sült lcgaritmust és útra bocsátotta
öket. Mentek, mendegéltek, mig egyszer három úthoz értek. Itt
letelepedtek egy hatalmas tört ala, különbözö elöjelekböl tüzet raktak és
egykedvúen interpoiáltak. Amikor kipihenték magukat, mindegyik
elindult egy-egy úton.
Gammatyi kis idö múlva letelepedett fa\a:oznt. Ekkor hirtelen elébe
toppant a gonosz Cosinus és hamuba sült logaritmust kért töle. Mivel nem
kapott, elörántotta elöjelét és Gammatyira támadt. Azonban hamar
belátt4 hogy nem akárkivel van doiga és gyorsan nullára redukáódott.
Gammatyi tovább ment, s meglátott egy kacsalábon forgó emeletes törtet.
Feiment a szárrrlálób4 megcsodá|ta a pompás egyenleteket és csillogó
ismeretleneket. Ezutan lement a nevezöbe. C)tt gyönyörü sinus görbék és
brokátfüggvények kozott 1itt. Még a zaftleIbe is bekukkantott. Hát
uramfi4 mit látott? Gyök;el a|att az öreg T,rngens feküdt összekötözve.
Mikor meglátta Gammatyit, igy szólt.
-Látod fiam, a gonosz Cosinus elfoglalta országomat, engem
összekötözött, zárójelbe tett és bedugott a gyökjel alá.
Ahogy eá kimondta berontott a gonosz Cosinus unokaóccse, a rayasz
Szekans. Gammatyi se volt rest, elörántotta r:iértani kozéparárryosságát és
lesújtott vele. A ravasz Szekáns elterüit a földön, rnire Gammatyi
összekötözte kezét-lábát, s gyököt vont belöl,:. Ekkor az öregTangens igy
szőIt:
-Amiért kiszabaditottál, neked aCotn egész királyságom, valamint összes
oldalaim: Amáliát, Beátát és Ceciliát.
Erre igy felelt Gammatyi:
-Felséges királyom, sok lenne nekem .dz a harom oldal, hamar
kozombositenének engem. Inkább elöhivom a bátyáimat is.
Ezz,e| belefújt sipjába és nyomban ott termet Alfonzó és Bétamás.
Alfonzó Amáliát, Bétamás Beátát, Gammatyl Ceciliát vá{asztotta.
Szembeálltak egymással, és hét nap hét éjjei folyt a négyzetre emelés és
hatrányozils. Az i{ú egyenletek boldogan ararrylottak egymáshoz, majd
kis idö múlva létrehozták a kegkisseb közös többszöröst. Még most is
boldogan keresik a legnagyobb közös osztót, ha azőta le nem
egy szerüsitették egy mást.

Kollar Anna gyüjtése



Dear Son,

Just a few lines to let you know that I am still alive. I am writing this letter slowly because I know
you cannot read very fast.

Your father has a lovely job, where he has about five hundred people under him. He cuts the
grass down at the cemetary. By the way you will not know the hóuse when you come home. We
have moved. There was a nice washing machine in the new house already when we moved in,
but it does not work too good. Last week; I put in 14 shirts and I have not seen them since.

Oh, Your sister Mary had a baby this morning, but I have not heard yet whether it was a boy or a
girl. So I do not know if you are an aunt or an uncle.

Your Uncle Dick drowned last week in a vat of whiskey where he worked at the Local Destillory.
Some of his colleagues jumped in to save him, but your uncle began to fight with them. We
cremated his body, and it took us 3 days to put the fire out..

So this Christmas your father did not have much to drink. I went to the doctor on Thursday and
Your father went with 1_e The doctor put a thing in my mouth and told me not to open it ior l0
minutes. Your father offered to buy it from him.

It onlv rained twice this week, first for 3 days and then for 4 days. It was so windy Monday that
one of our chickens laid the same egg 4 times.

We got a letter from the undertaker today. He said that if the last installment on your grandmother
was not paid within 7 days, up she comes. It will be so nice to see her after all these vears. I
guess she will not know the house either.

Love,

1Mom

P.S. I was going to send you l0 pounds, but I had already sealed the envelope.

(Vocabulary:
vat = kád, dézsa
Destillory: szeszgyár
undertaker = temetkezési vállalkozó
installment = részlet
seal = lezar)
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AOTE-genesis
l7Ó2. fcbruár 13-arr nyitottak meg a világ elsó állatorvosi iskolá.iarrak kaprut Lyonb.r. ]]gy éwel késóbll

\íána Tcróaa csasárnó (1740-80.) clretr<lcite, hogy a Habsburg_birodirkom is-kül<tjón lrtivcn<iókckct Lyonba,
a-llatonostnnt tar}ulni, Á lrailgalók l767-bcn tórtck üssza BCcsl;c ds rlll ntcgrtyittltlák,,lrulkórtltlídtrkat". rttól rű ivttii
szzmit"lirk a bccsi skola ferrrrálláqát. l780 után a magyar sármazású Aclomi Pnl orvosdoktor és SÓhmirt kovácsmcster,
a bócst tarrlióroda volt patkolástaíi-oktatója i§ ostromolta a haűtanácsot, hogy indítsák mcg obudarr az a]latorvosi
oktata-§t.ii. Ferenc JÓzsef császir (l780-90), Toinay Sarrdor orvosjelölt részére 200 forint osáonriijat ariományozott.
Ezek után mar csak Tolnay tanulmanyainak bcfejezését keilett megvámi, hogy megsárlethessók azaz 1'186. cleóember
l2-én kclt 5l1?,4 szlcgnagir-sabb clhatarozás, amcly a pesü cgyctem ailatgyógyásád h,nszdkónek fcla[ítását rcttdcltc
_lcl.

Késóbb 1787. februar 6-án jelcnt meg az a 4784sz. hellartótanícsi rcn<lelc! amely konkét utasításokat
tartalmaZ s ezért a ma€ryar szakoktatas ,,alapítóleveiének" tekintlretó. Ezek után a Pesü 'fud-ornarrycryetem orvosi
karához csatoltak az allatgyógyintézetet. Tolnay elsó elóadasait az invalirlrr_sok háána]í, akkoriúan- tébc,lydarrak
hasmá]t sámYanak egyik heiyiségében az orvos- és sebészhallgatók sz_arnara, állatjárvanytanból tartotta. Egyiilejűeg
( 1188S mcgke zxltc magántanitvanycrk risz,óre a gyakorlati áilatorvosi eióadasokat az- Almássy-majorbarr 1 78Ó, marcius
26-án bearlvárrnYal fortlult a hclytartótanácshoz, javasolva a ,,baromorvoslási rrrtézet" céljaira a-'Ierózvárosban fckvó
SkaPck-rnajor fclc rószének bérbevétc]ét. A javnslatot a helytartótanács:clfogaclt4 s TÓbray odaköltözot! de csak
néhanY hónaPra, az ásóneszély miatt ü. új helyre, Hüfl poigarmester józsefuarosi majorá6a települt á| áe itt scm
maraclt sokáig. l795-ben Tolrray rntézetével a Kenedits testvérek józsefvarosi |tízábaköltözótt. Az egyetem l806_barr
meg is vasárolta a házat és a telket. Viszonylag sokág, 32 óven át működött az. egetem a l{ándits-maiorban
(VIII.kcr). A Flabsburg-monarchia centrajiációs törckvésci s<lran, PaJffy Miktós grói javasolta az új intezrnény
megszúntctósót és helYctte a bécsi állatorvosi iskola magyar pénzból való támogátasát. Az egyetem orvosi kara
azr.lnban TolnaY Sándor és Mitterpacher Lajos tanarok vólcményc alapjan elutasítotla á javaslatot. l8Z7.
augusáusában Új hclyrc kö]tözött az űalgyógyntézet. Az új épülct a mai Sip u. Z}.sz.házhclyén altott, fut,isz_inqen
'7 szl:báva],2 konylrával és 2 karrrrával, cmclct,ón pcdig l3 sz<:ba,2 konylra ós 2 kamra lrclyczJ<cdett, istailójában .10 l<i
részérc vrllt hcly, az udvaron állri ópiilctct kovácsműlrcllyé, kocsisztn!ét patkol<isáuré lehetctt

Á P e.g t i Ál I a t gyó g_v i n l ó z e l p e c s é ti e in e k l e nyom a l a i

a]akítani, s külön borrcolólrciyiségct is hrdlak kcrtjóben
,, építeni. A szrbarlságltarc leverése után, az abszolutizmus
;: idejón az ál},aígyógyaszaü tarrszéket lcvirlasztották az

orvosi kartól, ( az 185l.aug.10-én keit os;írák rentlelct

,, 4apjan) Attól kezdve 1860-ig Pcstl cs.kir.
,, r\üatgyógyintézet néven önáilóan működött a maí]yaí
, allatorvosi intézrnény, l858.ápr.3-an a Vallus- és
, KözoktaLasügyi Mínisaónum a mar Múzeum köruton

allott kétemelctes, pompás épirlcte| az un. Kunewaider-
hiaAt mcgvu;arolta és az iirtézct rendelkezésére
bocsátotta. lJgyanezcn év szept.26-án az
állatgyógyintezet már elfoglalta új otüonát. Az
cgyctcmcn 1860-ban vczették bc a magyar nyelvu

oktaást, s mfutt Pcsti m.kir. Állatgyógyintéztl
múködött a magyar nrcllett,

TormaY Béla igazgatóságával kezdódóen számítható azazuj konzak, amelybcn a budapesú Maryar kir.
Ál]atorvosi Taruntézet lett a hazai allatowoskópzés egye<iü kiárólagos helye. Az ó igazgatói tevékenysé§éhez és
Tre|ort kultusz.minisáer közvcücn támogatásahoz íűz,(xlik intézményiink jelónlegl teleplrclyére, a Rottenbiller utcai
tclken Steincil imre a]tal cmclt űszcs pavilonba való költöáctése. Az intézrn ény ZOSZ| m2 terücten, olasz renesánsz
sŰlusban, Par"ilon rendszerben felépített ópiileteinek átlrlasakor 7 kisebb egységból allt, amelyek a gazdagon fisitott
angoliicrtben rrnpozáns látványt nl.ujtottak.

l890-tól az intéanény M.kir, Á[atorvosi Akadémia néven mukodott. l899-tól" a folrlmúvelésüryi
kormuryzat elóterjesztésére, az akadénria a továbbiakban M.kir. Allatorvosi Fóiskola elnevezéssel és föiskolai
jogok*al folY'tatta tevékenységét. Aű1. világháboru a fóiskola életóben is sirlyos gondokkal volt terlres. Ennek ellenére
a !á}oru alatt is folytatódott a foiskoia vczetóje és tanári kara részéról u ,z.ru"rÁ és tanulmanyi fejlesáésre innyu]ó
erÓ|esátés. §9s9bb, az 1934.éü X. törvénycikk alapjan a Múegyetem, a Ttrclományegyetem közgazdasasl kaía az
Allaton'osi FÓiskola és a soproni Banya- és Erdóménröki Fóiskóla összevonasával"-M.klí. József Nádor Muszan es
Gazda-tágrtr<lománl"i E5ictem névery írj eryetem szervezisére kerii,lt sor. E lépést kulturpolitikai és nevelési
szemPontok}al indokoltak. lgy a fóiskola nem önálló, konké! lmrrem csupán, rnini a mezógazrlasági és allatowosi
fakultas osáálya szerepelt. Az áLszervezés bizonyos tarszékek megszunését vonta magá utan (kémia, fizika,

ltrnkcionált tovább, Á rémet nyelvű oklrtás üszont továbbra is
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tejltigiénia), s nlivel a 1öiskola egy Iugy e!_.Jtlem
karanak csttpán egy oszályává vált, es a Flví
fcrrrrlratósága alól a Va.l]ás- és Közoktatasúsyl
Mrnisáénrrrn iranltasa alá került -*
allatorvoskdpzés, elcsett azoktól a póthitelektól,
antclyekllen a sz,tkág1 nti-ruszlúriurnttjl a lóiskola
részesült,

A II.vh. során 19.14. ószin inrluló ranév
már szótálálódott. r\ Va]lás- és Közoktatasúsvi
Minisaérium, hogy az állatorvoskcpát
IJudapest oshoma idcjcn is íolytatni lehessen,
elrendeltc a llL ós IV. évfolyamos h.aügatóil
Bécsbe való telepítését és résáke ott rövitiített

tanfolYam tartását. A tanfolyamon l39 hallgató vett rész! aldk 1945. nyarán tértek vrssza Mtl,gyworszásra. ]tthon
bécsi feléveiket eÜsmerték, de a üzsgr{ikat móg kellett ismételruük. Az I. éa II. évfolyam hallgatói kcizirl sokan katonai
behívás ntiatt távoáak az e6,etemról, az oktalás szünetelt. l945jlrn.15_én sábaduít 6l az.frretem terulete. Febr.1_1_
ig_mar 50 dolgozó állt Inuntába, és lassan, a lakóhelytól, a leheióségektól íiiggócn ,glr" nu?,gyrbb szanban tértek a
tÖbbiek is Üssza, tilstj fclarlat a háborris romok e]tai<ari*isa volt. .Ú egyetem tcríilűre lrari,rrr légibollrba esctt, ússánlos tiizérségr lÖveclék okozott az épületekben kárt, de egésziben vű helyreállírlratal]arr prsztítást a hát.rclrú rrcm
okozott. 1 945. áPr. l ó-án megkezdóthetett az okta|ás. l9a.5 rryararr az lnténnéÁy éie tében ,:z:ixJ"t, változá q13 kgru11
sor; a régr tÖrekvéseknek megfelelóen, több karral megalakttlt a Magyar Agrárhrrlomanyi Egyetem, amelybe az
intézménY az 1945l46-os lanévtól, mint ÁilatorvostudomZnyr kar épiilt i. e, .fr,.,tta a FM közíctlcn íöhatósága alá
keÜlt, Az 1952-es év Íryabb. sz-evez,eLi va||.ozÁt hozott az.'intezmény életébő nz nrrliorv,rsrurlt,mányi kar };ivált
kótelékéból és mirrt örlálló Allutorvoshtt]ontányi l;óisktlla lollatta lovább nrúk(irlósét. Az, l94í]-as íclsó<r}:tirtási
19|omnak megfeleióen, l949-tcil intc;rrnényunkllen x tanulmanyi iroAa létesült, an. ly za.rltvenes évek cl:ó feicben a
folratóság cenrralizaciós, utasitasos renr.ls:rcrének végrehajtó apparátusatriént műköriöú az cgyetelneken. A tattulmatr,t
rentlben váltoást ltozrltt a tanulrnattyok lezarásrit.jeientó allamvizsga bcvezctése, arnclyre i roiri.nr- .r;; ;;; Ű;;januarlában keríilt sor.

_ .1962. sz.ePt, l6-án a MTA tÜsáernrében tí,rtott ünncpi tanácsíilés kiernelkcrlrl escmdn.,,c vtllt, irmil:rlr
Losonczi Pal fÖltlrrrÍrvelésiigyi miniszlcr íirincpi bcszcrlében bejelentette, hogy a Népköztársilsag iinori ,fanácsa 

a
fóiskoianak erlrligi nrirködése és,eredményei- elisnteréseként L Ailatorvostu<iományi [gyetern ctttet és rutgot
*oT*{9'lL DiménY Imre mezógullasági és élelrnezésugyi minisáer l967. rleccrnilerét;irr.lóváhagytl a korabbi
(l965-Ös) beruhrLási lcrvcket; l9ó9. januarjiban megkezdó<iótt az új létesítrnények helyén lévó"korszerútlerr epületck
egY részérrek a bontása és 1969. szept.27-én B Kovács Andras rcito1 kis hÚ,r irnncpség !:cretében hell,eae cl az
aj.aPkÖvet,.18B0. Óta ilYcn nrérvú fejlesáés az intdzrnény élctében nem volt. .lz alapkiíbtri cllreiyezctt alapító o};úlrt
zaró mondata: ,,Amit tettÍirrk,.azt.a ntúlt, a.,;clen és a jovo iranti ktjtclcssógbtil, s i,clclósségbril tctrri}l iiíc3i:czilctt
mrlnlánkat utódaink folytassa}t írgy, ahclgy azt az ejkövetkczó idrik igé;yci kóveteli}l riiirjri, cs űg, iín,gy az,
A]latorvosfudomanYi EgYetem Iriv.iarat lnürrienkor hiven teijcsítsc," Áz épitkczes }:it úternben folyt. Ll.riszrkasában eikésziilt négry, egYenként ltarornemeletes tanugyt épiile| l91i.bln, Kovács Ferenc rcktorsága alatt
vették birtokba, Itt kaPott helY_et:..az allategészségugyi ;gbgai:"si, az aiiaüigiéniú, az. á1_1attenyesztéstirrLi, az
élelmiszerhigiéniai, a marxiitnrrs-lerrinlzmus taiszékeíei, a öiúiszeti'tanszóken ei ninltran kívir] a rcl:ton Luvatal, a

Fl'dl'lgi rgazgatóság, u állatlrigiórúar hrrszék ujabb kúmalaboratóljulna, a nyelvoktató labtlratóriu_rn és rréirl,rr.,,
kiegésátó egység Qróköiryont, hallgatói oltözók stlr..).

A második szakasáan elkészült éprrlebész! ameiy az arrlá| a tomacsamokot és a testnevelési tarszéket, aziieemi konYhá! az éttermet és a közpotrtilaütóműreiyt ibglalta magábarr, l97ó-barr arlrák át ren<]elletésének. .r.z
éPÍtkezés tervezett harmadik sa}asára, arneiy a ren,t.jóintélz.t helyJn épiiendó épiiletckrc vonaülozof! gazdasfui
okokból mát nem keni,lt sor.

Az l960-as évekbert. megindult fejlesáés több egyéb űj szervezeü egység, laborotónrun lénehoásairozvezetett. l962-ben allatlügiéniai tanszek kezdte meg mukodését, iqo:_uan az díanűycsaesta.ru |ruzek keretébólkivala a takarmánYoásbrr oktatasara és múvelésére*önailó tansát tctesrrt! és ewel a tarszékek sáma ]9_re nóft. ,\
Parazitológiai kutatások fejlesz.tésére szolgált az l9óO-bar leláütort helrninüológiai kutatóiaboratórium. 19ól_ben az
iállattenYésztési tanszéken vércsopottJabJratóriumot szerveztek, 1964-berr kezdtJnteg munkáját az éiettarri ürrszeken
.a.S-.1.||tu.radioizotóP-laboratórium, az allathigiéniai tanszék klima]aboratórir,una és k]imatizilt istállói l9óó_bur
I:-flF!:],1!9tsvorv$zati tanszéken l969-b-en EKG-labontó"o*, u-[Ór§oúÓ§I TANszEKEN i9;i;;,ELEKRONMIKROSZKOP-LABOMTORIUIví létesirlt, a sebészeti úiet.n szirrtérr l97l_bcn RTG-laboratóriutt..,t
éPÍtettek Ú]Já. A hallgatók öntevekeny munkájarrak ereáményeként, i*B-u* a konyvtar a}otti-prn.ereszben itlu.agi
UuU_.nillotta meg kaPrrit. 1973 szeptenrberéreépirlt fel a Marek József koliégium (bóvebben a iiovetk.zó szánbarr)
Az iiletékes komrarrYzati szervek sziikségesnek uélték, lrory az ÁoTE-.n is iiregv.rlóslrljon a kétszintcs tt-oiskoliu cs

ifl'j::'].\i!..T;,lT.k,:l.$menvet191t,3z l97B évr 3l.sz. torvenyerejű rendelet úrtelrnibcrr or;,Órn-.n, ;i.§.ü
blelmlszenPan l'otsktila AllattenYésztési Karárralt átszenezésévelés és az egryeteinhcz yaló csatolasár,al, l979. sz"ept

"#

Az állatorvosi Ákadórnia látképe ( 1 899)



l-tÓl fóiskolai kar ]étesÜt HÓdmezóvásáihelyen. Az oktltómun}a színvonalának további emeléséhez szii,ltségesoktatiistachnjkai feltételek konzerusitése eredmenyeként kapott korszeru elóadótermet 1983-ban a sebészeti, l985._ben az, anatórniai é' kó:|::*3ni tanszék,_hasoniókóppen r"ttlitott gyakorlótermet a sárlészeti, a parazitológizu, aKOR_BOCTANI és azANATOMIAI tanszik. 
'-----rr 
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ÍJelenlegi murrkák: Sebészet CT-labor; l995-ös kisallatmfitó; I(órbonclan: plenaris boncolóterem fclújítása)

Az i níéiln é ny fej líí dés e y ázl a Io s u tt

A Pesli Dgyelem Oryosi Karának átlatgógltászgti tanszáke
es áIlal gyó gllintézele ( I 7 87 - I 85 I )

Pesl i állalgllógyintézet ( 1 8 5 1 - 1 87 5)
}vt a gy ar ki r ály i Áll at orv o s i T a n i n l é z e l ( 1 87 5 - t 8 9 0)
Maglar kiráIyi Állatorvosi Áadémia ( 1 Bg t - 1 8gg)
Magllar kirátyi Álanryosi Főiskola ( t 8gg- 1 934)
Magyar ktrályi József Nádor Műszaki és Gazda,tágfurlományi

E gy e. t em M e z ő gaz da s ri gi é s Á !! a t o rw s kar rin ak
állaíorvosi oszlálya ( 1 9 3 4- l 94 5)

M a gl ar Á gr ar tu d ományi E gt e k m ÁlI aí o rvo s tu dom ány i
. kara (1945-I952)

HIatorvosludományi Főiskola ( I 952- 1 962)
Alla t orvos tudományi D glle t em ( 1 962 -2 00 0? )

M a gy ar ki r ályi álta t on o s sz o l gáI a t i e gye nru háb an
(I900 utáni évekből)

J. r.qB C s,qB,l, (IV. évf, )
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Forrás: 200 éves a maryaf Állatorvosi Felsóoktatas
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