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csak l8 éven feltilíeknek!
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Kúpa a&aaáanál

Mozgalmas tanév á1l mögöttünk. Tanű lehstttink az egydcetn irrtegrálódási és akkreditálódási
folyamatának, aFaház leegett, a szenátus megllróbált rektort valasaani... t ti.agn"k ez a száma -a
tervezdúől eltérően- nem az elóbbi témákkal foglalkozik, mett az akkreditáció tenyi, mE! az új rektor
(dékan?) személye úgyis csak a követkeó tanév elejen válik i4galmassá, és gyaníiom, rrogy pái hónap
műva is ott lesz a kolesz előtt az a betonkocka, amelyen hajdanan kultúráli-sárakoástls'tarsalgást
folyattunk

A harmadik érzfolyam minden űcséretet megérdemel, meít az ő sqítsegtikkel április vegen
ismá mqgrordezésre kerűtek az Equus-napok. Ugy gondolom, hogy eza ka éi fel nap nekúnk bizonlos
szemPontból minden más esemerrynél fontosabb volt, így a I§VEfites 8. sámát szinte te-ljes
terjedelmében ennek szenteltük.

Akl ott volt, annak feledhetetíenek leszrek többek köátt a tanszeki bemutatók. Az ott
elhangzott verseket és novellákat is összegyűjtötti.ik közkívánatra Egyedü az H*taru és biokémiai
tanszek bemutatkoó műsorát nem találjátok meg a lapban, de az ó mulümediás anyagukat is
megtekinthetitek majd, ha sikerü ősúől al§WTttésnekaz intemeten is megjelennie.

Az utóbbi idóben azűjságal kapcsolatban nagyon sok megjqyzest és javaslatot kaptunk, ezek
alapján körvonalaádik etőtttink, hogy miket olvastok sávesen és mivel tóttene a jövőberr többet
foglalkozrrnk. A I§YETttés továbbra is a hallgatók lapja kívrin maradni, azaz a berrrrtinka érintő
témákat, a mi szemsdgiinkból készüt karikatúrákat, novellákat és verseket fog ártalmamj. önilunt
annak, hogy egyre több tanár is érdeklődik a lap iránt.

igY ar 1996-97-es tanév vqen köszonetet kell mondanunk az lams Company-nak, hogy az
egész évben lehetővé téúék az Újság meglelenéset. Bízunk abban, hogy eú. a jó szokásukat a jövőben is
megtartják... Kösrcnöm továbbá bátyámnak, Kunsági Zsoltnak, hogy a fenykepekd bescannelte.

Szeptembertől Újjult erővel szerebrenk folytatíli a szerkesá#, de dlhez Rád is szrikseg van. Ha
eleg elhivatottságot érznl magadban €y non-profit újság készítesében, akkor kérrink, keiess mq
minket.

Az emberek többsege boldog, ha közeledik a karácsony m€ a nyár, mi azonban összeszorult
gYomorral várjuk, hogy közeledjan az újabb üzsgaidószak: májusban és juniusban kell minden
évfolyamnak a lqrrehezebb ságorlatait letenni.
Eznl<hez ismá csak kitartást és sok szerencsá tudunk kívanniI
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KlVETÍtés 8.szám (2. évfolyam)
Az álatorvos- és zoológushallgatók lapja

F'elelős szerkesztók: Kunsiigi Zoltán, Molnár József
Számítógépes grafika: Tóth Balazs
Karikatrírák: Takács Gábor (takszi)

A beküldött kéúratokat megőriz,zíik és kérésre visszaküldjiik!

Szoltisz Nyomda, Szolnok
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közhírré tétetik !

p am -p ar a-r am-p am-p am-p ar a -r am

Adatik tudtára országnak és világnak, hogy bár az idő rohanó vonatának fiistje elfolytani
látszik fiatalságunk öröktől égő lárrlg,át, elődeink rég hagyománya, az apáinkat tavaszonta Űg
kedwe dedtő Equus-napok ürrrnális mulatsága imé mégis új kezdetét vesá!

Mert pediglen elvárható a feltámadott lélektúl, hogy régvót önmagára valamelyest
hasonlítsék, azért az 1997 . esáendei új virágba szökkent Kaballus-napok lelkes szervező
csapatának fiú és lerány tagjai is retrospektórius elrnélkedésre dugják össze a ... felső okítás tenger

tudományától terhelt koponyájukat, hogy felelevenítsék a régvót, víg napokat.

A szervezők között voltak peüg legények az ő el nem lankadó, le nem lohadó, fa ...

ntáÁájukkal, és lányok, kik minket mindig lázbahomak újért pihegő mell ... ioratív ötleteikkel. A
nemek ilyetén kerekasáali, páni mixéből sztilető gyermek vonásain, reméljük sokan vélik majd

felfedeni saját fiatalságuk kicsattanó egészségét, angyali mosolyát, de bíztunk abban, hogy a várva
várt pulya göndör fiirtjeire áradő napzugarak megcsillantják majd jelen ifúságunk arcának

kifejezéseit is.
Fígyelmezzetek hát kisbírói szavalnía tisaelt egybegyúltek, tanárok és üákok! Erchangom

elrikkantja néktek a rátok váró két örömteli nap eseményeit.

p am-p ar a-r am-p am-p am -p ar a -r am

Lesz itt móIm, lracagás, kötélhuzás, labdarúgás,
az ital sátorában bornak, sörnek parttalanfolyása
Kicsi és nagl próbára teheti karizmáját a szlrander bajnol<ságon,

Rángathatla más gatyáját szumó birkózason.

De mert két nap életünkbőI tanár nélküI nem öröm,
Eljön Belgtó, Kórbi, Gyóglszer
S traktál minket öreg viccel,
Te meg, Diák térded verve röhögöd.
Es ki ug,,dönt, hogl e sokió neki mind még nem elég,

Lesz majd koncert, s kitombofa öröIcrtek hitt erejét,

Kedvem lenne sorolni ilég,
De hat jöjj eI, s nézd meg magad,
Diálrságrnk éji helyén
Kedv és öröm miből falrad !

Leglen elég immár ennyi,
Kis b ír órnk Ie gl en kus s,

Torlra száraz, s bort kíván
E komikus biohámikus.

Kezdődjék hát a vigaszság, mely folyvást tart majd két nap-két éjjel! Induljon hát a Űszes menet!

előadta: Dr. Veresegtlhá4l Tamás
írta: Számadó Balázs
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Dr. Vörös Károly:
Teljeskörű Óda azlódoktorok Dicsőségére,

azaz

ToLDI

"Mottó"
Mostan emlékezem az elmúlt időkíől,
Az elmúlt időkben az Frenyó rektorról
Az Frenyó Lászlőről s az ő Campusaról

(Ilosvai)

Hadd szokjrák fiaink a gyakorlati képzést.

De nehogy eközben szavamat felejtsem,
térjtink most már vissza oda, hol elkezdtem.
Tény, hogy sok a diak az első két évben,
Na de sebaj mondja Scheiber, és aláír szépen
minden UV. kérvényt a harmadik évben.
Ámde mindhiába, mert ki bírna meg éppen
azkemény Rudassal,
Ki aznehéz fát oly könnyedén forgatja.
Be is vési szépen, együtt a Kutassal,

S az átlagon nem segít mar a Veresegyházy,
S ha négyesben bízol, ta|énaKarvázy.
Ilyenforma az haIlgatő gondolatj a, mely
sóvárgó lelkét mélyen szántogatj a.

S amint fo magában, amint gondolkodik,
szíve bánatában összefacsarodik.
Mert lódoktor volt apja, meg még az őbátyja,
A protekciónak még sincs helye,látja.

Semjén, Tuboly, Bodó, Seregi, és Vetter,
mind kemény legények, s vissza egy se retten,
ha csörög a telefon vizsga közben nagyon,
mert egy évfolyamtars fia van éppen
kínpadon.
Gaál a szabad gyökkel, Vetési varjúval
fenyegeti őket, ha nem megy szép szóval.
Mert varjút boncolni nem is olyan könnyed,

Mintha Bunsen-láng ég őszi éjszakákon,
messziről lobogva tenger pusáaságon,
tenger pusáaságon, mint ÜtlOn azászlő
hol avatást tartott F. V. László.
Az rektorunk képe úgy lobog fel nékem,
maj d hat-hét évnyi távol-messzeségben.
Rémlik, mintha látnám termetes növését,
pusáító vitákban szálfa érvelését.

Hallanám dübörgő hangj ait szav ának,
Kit ma képzelnétek az Isten.... fájának.
Ez volt ám az ember, a mi aulánkban,
Nem terem ma parja a felsőoktatásban.
Hát most feltámadott és eljött közétek,
sok rektorhelyettessel, hogy megismerj étek,

Mert ők voltak vala, kik mindig törekedtek,
hogy Tinéktek bőven sok minden teremjen.
Mert hisz' hat év során sem folyt annyi viz el
a Hajós alatt,
mint ahany diakot ő egy naplevizsgáztat,
Hát még a külftldi, norvég, görög, talján,
mind elfertenek ott a boncterem alján.

Fejkvóta és tandíj, oly nagy szavak lettek,
hogy mara a diakok rengetegen lettek.
Jut aúán hallgató, tíz is egy tehénre,
Nade lesz is ebből bevétel jövőre.
Abból aúánveszink malacot, ffieg sertést,



ha a Dobos-Kovács Mihály tomyosul folötted,

Fekete vitézek állnak elédaztán,
takarmányból ötször meg is buksz azéhán.
Ha még is túlélted az alaptantátgyakaí,
a kl inikumokban ar athatsz nagyokat.
Főleg ha addigra, el nem megy a kedved,
hogy lódoktor legyél, de akkor már mindegy.

Laci bácsi hagyján, s a diagnosúlka,
lehet, hogy tán fontos, de ki nem megy
moziba,
ha nincs katalógus az előadásokon,
amit meg tudni kell majd csak megtanulod.
Más jegyzetéből persze, mit a koleszban
vettél,
s a tanterem hogy nézki, régen elfeledtél.

Jaj, de eddig kérem, Tóthul kellett tudni,
ki sebészetből nem akart megbukni.
Tamás Laci o-ácsi csak visszaj öttvégte, az
szegény diákok nagy-nagy örömére.

Talán abban bíznak,Itogy azis elég lesz,
fúle helyett farkát varrjak a tehénnek.

Huszenicza, Solti, a sok tüszővel nyaggat,
és hogy ezek kérem még mennyien vannak!
Ha megbuktál náluk, még akkor sincs vége,
mertZöldág és a Szenci raknak pellengéne.

Na és itt a Vörös, aki folyton nyaggat,
a belgyógyászat őrin. ha kevesen vannak,
Pozitiv késztetés, megette a fene,
az is katalógus, csak hát más a neve.
Na de azigyelet, azaúén a nagy szám,
ha nincs hol randiznod, az intenzív osztály,
kellemes és meleg, van ott hősugarzó,
jut is marad is, csak vedd el a kutyáktól.

S ha eljött avizsganem volt azba1 kérem,
volt tételem tavalyról, aá mondtam el éppen.

De a fránya tanár, hogy jöhetett erre,

a vízsgakérdést föltette rulettre.

Mikor már azt hiszed, lódoktor vagy végre,
plenárisok jönnek, csaknem hétről hétre.

Rafai, Visnyei, Fodor meg a mikro,
csak legyen már vége és jöjjön a Bíró.
S zakdol gozatunkat megírták helyettünk,
államvizsg áuni míg végre mehettünk.

Ez volt az utolsó, nagy-nagy csata véltük,
amíg a nagybetűs Eletbe nem léptünk.
oít aztánbanhattuk mit el sem feledtünk,
Poságraduálisan pénzért mérték nékünk.
Ottan tanultuk meg, hogy mi jó, s mi fontos,
és, hogy a diagnózis, mitől lehet pontos.

Szép magyar leventék, aranyos vitézek!
Jaj, be keservesen, ja be búsan nézlek.
Merre, meddig mentek, oltani, vidéken,
vagy éppen klinikát nyitni Budapesten?
Bárhova is tértek, sose feledjétek,
hogy azAlma Mater mindig itt van néktek.

Mert megmaradunk mindig, azok akik
voltunk,
állatorvosoknak, mert hisz ez a sorsunk.
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Petőf i Sándor: A heLységr kalapácsa
(Az 1997. áprtlis 24-ei műsor alkotói)

Szereplők:
Széles tenyerű tr'ejenagy: Retkes Kornél (Ret BulI)
Narrátor: Oláh Miklós, Papp Tibor, Számadó Balázs
Szemérmetes Erzsók: Szigeti Mónika
Lágyszívű Kántor: Kántor Mónika
Felesége, Márta: Hagyrnássy Zsuzsanna
Harangláb: Dr. Balogh Nándor
Bagarja uram: Nyári László
Vitéz Csepü Palkó: Szabó Krisztián (Sex Machine)
Zenekar: GaramvölgyiRita, Matskásy Imola, Szabó Orsolya
Tiszteletes: Hursán Gábor (Don Hursán)
Kevés szavú bíró: Dr. Kraiss Gábor
Kisbíró: Dr, Veresegyházy Tamás
Kocsma népe: Barna Adrienn, Boronka.l, Zlta.Fagyas Zsolt,Kasza Csongor,
Malik Anna, Plutzer Imre, Sére Viktória, Tóth Attila

Díszlet: Szabó Orsolya
Világítók: Szőnyi Gábor, Tóth Péter
Hangosítás: Molnár Viktor
Jelmez: Mezey Szilvia
Tech n l kai felszerelés : Matyovszki Balázs, Szili László
Dramaturgia: Papp Tibor, Szárnadó Ba|ázs
Segédrendezés: Dr. Balogh Nándor, Garamvölgyi Rita
Rendező: Papp Tibor
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színházi kritika

Azzal kezdeném talán, hogy ebben a félévben még soha nem nevettem megszakítás
nélkül oh,an hosszú ideig, mint tettem azt 1997. április havának 24. napján "A helység
kalapácsa" című grandiózus előadáson. Szeretném itt megköszönni minden tüzes szívű ifiú
hallgatótársamnak és tanárainknak, akik résztvettek a nagy mű létrehozásában. Véleményem
szerint mindenki maximálisan helytállt azon a ponton, ahová a szerepe rendelte (főszereplő,
statisáa, világító stb.), mégis szeretném kiemelni néhány művészhölgyet - és urat, akiknek az
alakítása engem különösen magával ragadott.

Elsőként hadd említsem meg széles tenyerű Fejenagyunkat, nagy "tekintélyű" Retkes
Kornélt egyszerűen azért, mert ha nem így cselekednék, félek megverne. De félre a tréfával,
Kornél kolléga nem csupán testi adottságait aknázta ki kimerítően a darabban, hanem színészi
tehetségéről is tanúbizonyságot tett. Együtt sírtunk vele, miközben az egyttáz foglyaként
sínylődött, és együtt örültünk, amikor a macskaképű Haranglábot püfölte.

De meg is érdemelte Balogh Nándor, aki alattomos sunyiságával és csalárd
cselszövéseivel vívta ki a közönség elismerését. Nem csodálom szegény Kántor Mónit, aki
bedőlt neki. Szenzációs ötlet volt nadrágszerepben játszani a helybéli lágyszívű kántort, hiszen
Móni nemcsak lányos ártatlanságával tűnt ki, hanem egyben igen könnyen kezelhető is volt
Kornél számára. A gondosan koreografált verekedős jelenetek alaít azt hiszem mi, nézók is
kié lhettiik e lnyomott szadi sta haj l am ainkat.

Hanem volt is kiért verekedni! A Szemérmetes Erzsók szerepében tündöklő Szigeti
Mónika ötvenöt éves bájai, de főleg nagyszerű színészi játéka által bűvölt el minket. Elbűvölt
minket, a kántort, Fejenagyot, de bizony nem bűvölte e| az amazontermészetű Mártátl
Komolyan mondom, Haglmássy Zsuzsanna a házasság intézményének egyetemes bírálatát
testesítette meg a színpadon. Hajcsavaróival, arcpakolásával és egzotikus hangjával rémálmaim
hősnőit véltem felfedezni benne. Ki is szaladtam volna a teremből ijedtemben, ha a narrátorok
fel nem készítenek elóre ajelenség befogadására.

Nos igen, a narrátorok. A rendezői zseni nagyságát dícséri, hogy a narrátori szerepet
háromfelé osztotta. Ezzel egyben három új karakterszereplőt is teremtett a fickós Papp Tibor, a
gordonhangű Oláh Miklós és a méláző Számadó Balázs személyében. Remek játékukkal
egyaránt gerincét képezték az előadásnak, másrészt színesítették, gazdagították a produkciót.
Különösen tetszett, ahogy a nézőteret is belevonták a játékba, illetve ahogy a nézőteret is
színpadnak használták.

A színpad kihasználtsága egyébként a másik olyan probléma, amelyet mesterien
oldottak meg hallgatótársaink. Ehhez persze kellett egy olyan kiváló díszlet, amelyet csak egy
nem kevésbé kiváló díszlettervező: Szabó Orsolya tudott megalkotni. A díszlet nem csak szép
és ízléses volt, hanem többféle funkciót is ellátott: volt kocsma, templom, kisbíró lakása stb.,
egyszer ez, másszor az,

Ezen díszletek között mozgott nagy biztonsággal és színpadi rutinnal a széleskörű
statisztagárda. Közülük -tényleg csak csemegézés gyanánt- két karaktert emelnék ki. Az első
legyen GaramvöIgti-Rita, aki a felszemű cimbalmost alakítva tntézte el, hogy majdnem
megfulladtam röhögtömben, Ha meg is szólal, biztos nem élem túl. A másik művész Kasza
Csorugor, aki miután megjelent azzal a sapkával a fején, mostmár biztos lehet benne, hogy én
vele többé nem fogok tudni komolyan beszélni.

Végül, de nem utolsósorban szeretnék megemlékezni időlegesen bohémságra
vetemedett tanárainkról is. A kevés szavú Kraiss kolléga ugyanolyan Jean Gabin-szerű
pókeraiccal túrtc a kgesmai verekedést, mint azt, amikor valaki a kémcső helyett a szűrőpapírt
tartja a Bunsen-lángba. Veresegúázy doktorhoz pedig illett a szerep. A citromjellem és a
kisbírói karakter ötvözésével egy olyan képet sikerült kialakítani önmagáról, hogy azt hiszem,
gondjai lesznek a kellő szakmai komolyság és méltóság fenntartásával a szigorlaton.

Mindent összevetve megállapíthatjuk, hogy "A helység kalapácsa" volt az 1997. évi
Equus Napok egyik legeredetibb, legszínvonalasabb ezértta|án legemlékezetesebb produkciója.
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Dr. Lehel József: Farmakosz

Equida polgárai!

Bemutatkozásunkat egy velős, mindent megmagyarázó idézette| kezdem, amely egyben fémjelzi, hogy

a továbbiakban csak komoly dolgokról lesz szó,

így szól Matz orvosságszabálya: "Orvosságnak nevezünk minden anYagot, amelY PatkánYba

fe c s ken d ezv e t u do m ány o s kö zl e m é ny t er e dm ény ez, "

oktatásunk alapja mindent a tudásért, el a hallgatókat a butító lexicitástól, éljen az Új Pedagógiai

programterver.t A prog.u.nterv felépítésében nem nélkülöáettiik a korabeli ismeretelméleti alaPokat,

,nint pt. a pöhögö 6-ot és a fonovetét, valamint az újkori pöhögö 7-et,

cetunt *ég ,ik.r"r.bb előadások tartása, ezért kémi fogiuk rektor urat, hogy részünkre színes

ködgyertyákat és lézercsóvát engedélyezni szíveskedjék,

Az oktatott tárgy afarmakosz. A program keretében a demonstrálas fő eszközei a fólia és a dia,

Most nézzük meg a molekuláris biológiai tananyag-átiiltetést,

A farmakosz fő transzmittere SG, idontent (csándes kötÖdéSi leadóként), mutáció révén LP, CSGY és

LJ, akik mint karrier rendszerek átemelik a nemtudás banierjén a farmakoszt.

Az előadásokról már átmentett aftyag a gyakorlatok mikroreceptoriális környezetében vá|ik igazán

aktívvá. Míg a teljes receptorszám ior-.t toó, addig egy_egy mikroterületen csak 15_17 recipiens típusú

iei van. E"receptorok iien gyakran némák Firmakoszkotő képességiik időjárás és évszakfiiggő,

októberben, novemberbá .űi.gy 24 őráígZH_affinis kötéssel rendelkeznek, ezt követően már csak

május végén és júniusban figyelhető meg farmakosz-kötódési hajlam,

A farmakosz hatásmechanizmusa: a receptoriális fiiggő hatás megítélése szubjektív. EgYesek

szerint durva és agresszív, mások szerint alattomosan tör a szürkeállomanyra. Az irodalmi adatok

szerint egyértelmü a hallgatocid hatás.

A farmakosz hatásspektruma: a genetikai determináltságnak megfelelŐen az Ösztrogén

fenoméneket nem üti, de a tesxoszteron plusszal bírókat különösen megviseli, A részletek a pöhögö 7

időtartama ugyan gyors, de mindig csak 20-30 %-os,

Eloszlása eglinletes, bár érdekes-módon a felszívódott anyagmennyiség szoros korrelációban yan az

ülep méretével és tömegével.
Legkisebb mennyisége mindig az idegrendszerben van,

Kiürülési tendenciája rapid, fáezési iáeje a szigorlati eredmény kihirdetését követően l óra,

Exkréc iój a szájon át, esótenként bélsánal és vizelettel történik.

Mellékhatás, u ....pto. telítéSi kotődésének megfelelŐen a farmakosz májusban émelygést és

profúz hasmenést vált ki. e htitgyet ösztrogénszintje csö,kken, a hímivaruak merevgörcsöt rendszerint

nem produkálnak. Ez utJuui n.iátiv hatás ráttinnat, itt. falloidinnel javítható. A bódult állapot gYakían

amnéziáhozvezet, olyannyira, hogy a receptorok már társuk iránt sem érdeklódnek, Még némi nemileg

Sem,
Dózisszint: 2000 dia, 90 előadás, 20 kg fólialap,2 sajátkézzelfogott egér és 4 kiírtott,

Várakozási idő: sikeres szigorlat után a receptor rögtön fogyasztásra bocsájthatÓ, Sikertelen

vizsgaeredmény esetén pedig transzba esik és tropán távozik. UV esetén célszerű a kéthetes absáinens

állapot. A farmakosz *u.u'duanyu,ryagának toieranciaszintje klinikai megítélés szerint egyenlő a

nullával.
A farmakosz kiszotgáltatása: nem vényhez kötött. Az előadásokon szabadon kaPhatÓ, bár a

gyakoribb személyes jelenlét a kiadást megkönnyíti,

szerint vizsgálva, nem tisztázottak.

A farmakosz kinetikája: a felszívódás - a tudásszint elérése lassú, a telitődési folyamat

1. A fájdalommentes kiírtás módszerei terápiai

célzattal,
A farmakosz 1997. évi szakdolgozati munkái:



Konzulens: Dr. Akula Ágoston

2. Az anyós-irtás gyógvszeres eszközei.
Konzulens: Frank Eisnstein
Jelszava: csak szótlanul

3. A telített pinén (amely kémiailag a telítődés
után -án végződést kap) szék- és
kádformációban való vizsgálata és hatása a
sáeroid hormonokra,

A rendeléstant módosítjuk. Csak egy recipét
következő példa szerint:

Rp. = add ki patikus P = jelzó
A.U.V. helyett A.U.P. = saját használatra
meg a partnernek.

(A Postinor tablettát egyeztessük nemben,
számban, esetben. Jelen esetben nőnem,
tehát helyesen Postinor helyett Postina.)

Konzulens: Orgia Bea
A konzulensnő csak olyan hallgató
jelentkezését várja, aki jártas a
különféle poziturák terén és nagy
gyakorlattal rendelkezik.

4. Dolgozunk továbbá azon, hogy__4ryql
tudunk védekezni paszőr Ella és Bord Etelka
hallgatókra kifejtett káros hatása ellen.
Konzulens: Tonna Madonna

kívánunk oktatni, azt is csak rövidítve, a

További rövid ítésein k:

AK = add amikor kell; NS = Ne sajnáld
Aláírás mindekor: N = nekem

Így a recipe sokkal rövidebb lesz,
Rp. PAK NsN

VégezetÜl egY rÖvid áttekintést kívánok adni a dózisíiiggóség, vagyis az alkalmazott anyagmennyiség és a
kialakuló tünetek kapcsolatáról, illetve annak matematikai értelmezéséiÁl.

Áz alkohol fogvaszttisdnak szembetűnő szakaszai és azok struktúrólis iellemzése

Enyhén spicces
Dózís: 4-6 üveg sör vagy ugyanennyi nagyfröccs.
Tüneíek: Csillogó szemek, gyakori vigyor, néha
váratlan kurjantás.
Pólyagörbe: Egyenes,

Félspicces
Dózis:2 fél rum és 5 üveg sör.
Tünelek: A szemek mégjobban csillognak, heveny
nótáaási inger. A beszéd felgyorsul, minden tizedik
szó utilrr egy-egy elfojtott böffentés,
Pdlyagörbe: Egyenes, néha gyorsan konigált
oldaliranyú billenés.

Spicces
Dózis: l deci törkcily és 6 üveg sör.
Tünetek: A szemcsillogás marad, a vigyorgás
konstans és infantilis jellegű. A beszéd érthetőségi
foka csökken. Kezd megszűnni a zöngés és
zöngétlen mássalhangzók közötti különbség.
Pólyagörbe: Kissá hiperbolikus, illemhelyre való
táyozás közben ötletszeni megkapaszkodás
különbözó targyakban (pl.: a pincémö bal melle).

Kótyagos
Ddzis., Sok sör.

fünetek: A szem fénye megtörik, trágár kifejezések
használat4 minden böfögéssel kísért csuklás utan
fals éneklés. Bodri kutya bottal történó verésénél
könnycsepp azaícon.
Pdlyagörbe: Tört ivekkel tarkított parabola.

Enyhén részeg

Dózis: 3 fél rum, l fél vodk4 4 üveg sör és 3
nagyfröccs.
Tünetek: Az uc vonásai plasztikussá válnak, a
mimikai izmok nyersgumiszerűen funkcionálnak. A
beszédben gargalizáláshoz hasonló szavak törnek
fel. Indiszkrét vádaskodás a ló nemi szervének és a
pincér végbelének feltételezett kapcsoIataróI. A
sótartó refl exszerű ellopása.
Pólyagörbe: l|yet az ökör is csak vágtában vizel.

Részeg
Dózis: 3 dl vodka, 10 üveg sör és l0 nagyfröccs.
Tünetek: A szem csukva marad, csak akkor nyílik
ki, amikor a lekókadó fej fel-felborít 2 üveg sört,
Halk sírdogálás, az aíQon megjelennek az örökölt
degeneráltság koravén ráncai. Illemhelyre
bezuhanás a csukott ajtón,
Pólyagörbe: Matematikailag leírhatatlan,
négydimenziós mozgás. Negyedik dimenziónak
be.iön a delirium tremens.

Tökrészeg
Dózis: Mint egy kozak lovasezred nyert csata után,
a lovakkal együtt,
Tünelek: A szem szinte állandóan csukva. Ha
véletlenül nyitva is van, akkor is csak a fehérje
|átszik. Az érzékszervek teljesen pertubáltak, se
kép, se hang, halk htlrgés, Időnként a bal orrlyukon
keresztül történó hányás. Mint a zárójelentésből
kiderül, a detoxikálóban a "Filmszakadás'' című
film megtekintése.
Pdlyagörbe: Nincs, csak apró rezonatív
hely zetv áltoztatások csuklás közben.
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széll zoltán:

K,:
Mi ez a sátáni kacaj? Dobhártyámat sérti!
Ordögfalka tombol? Ember meg nem érti?

P. sz,:
Enbiznem szívesen lennék a helyedben,
Agyevő bogárként éheznék fej edben.
Egy csapat kacagó gerle,
Melynek emelkedett kedve
Oka nem a hegynek nedve,
Hanem mindnek lészen tetve.
E sereglet birtoklója maga Rózsa Lajos,
Denís nyugalmából kihozni őt bajos,
De könnyen megismerheted haragjának hevét,
Ha hibásan hebeged a haris latin nevót.

K.:
Ó, megint egy iszonyú hang! Zűg, zizeg észümmög,
Mint ha csigolyámat tépné ezer veszett ördög.

P. sz.:
Látom, agyad rab, mint Isaura.
Farkas Róbertjő, a legyek ura.
Fájőnnéz a merinókra: Ó, ti szegény árvák,
Pérátokban nyüzsögnek a Woohlfart ia lárv ák.
Mostantól ne zavarjatok, nem kell irat, akta,
Bármely percben érkezhet két ragadozóatka.
Gyorsan nyissatok ablakot - már csak ennyit szól ki,
Ezek szerint Robi doktor a terepre száll ki.

K.:
S ez az ifiú? Járása könnyű, termete deli,
Bár vállán anagy elödök tudását cipeli.

P. sz.:
Hej, mennyi lányszem lesz fátyolos, mennyi szív
megdobban,
Ha Hornok Sanyi a gyakorlóba berobban,
S mennyi tekintet törik meg, mennyi szív lesz sivár
Hja, az immunológia egész embert kíván.
Napok óta nem csúszik le már a száján étel,
Mert bedöglött az a mocsok spektrofotométer.
S mondá: Vágjatok négy felé, folyjék ifiú vérem,
Csak ne kurkássza senki a crypto antigénem.

K.:
S lám, gyilkos feg;ruerével ott közeleg Nimród,
Mellényzsebből előránwa három csörgókigyót,

Parasitológia ecloga (Végbélius verse)

Költő:
Ajtó tárulj! Hadd érezzem a tudomány melegét!
Hosszan csengetek, de senki fel nem emelné a
fenekét,
Ah! Bebocsáttatom! De mi ez a szag, mi orromba ás,
S baljós, mint a pneumocystises tüdőgyulladás?

P aras it ol ó gia szelleme :

Kérdést ne többet! Orrcimpád tágítsd! Ez a fécesz|
Ez juttat hírnévhez, impact factorhoz, pénzhez,
Mindegy, hogy ürülék, széklet, bélsár, trágya,kaki,
Reszketsz érte, mint banánért a véznaujjú maki.
S az aromája oly agresszív és szilaj,
Mint a kóli baktertől diarés bivaly.
Es mily fantasztikus formák, micsoda alakok,
Birkabogyók, csirkecsipetek, macskamaszatok,
Kutyakolbászok, tehéntrotty, lovaknak labdacsa,
Csak pislogsz, mint a tojásból kikelő kiskacsa,

K.:
E tarrszéken kinek a vállára borul talár?

P. sz.:
Doktor Varga István egyetemi tanár.
Munkakedve töretlen, bölcseket mond szája,
Mégis akad megoldatlan problémája.
Miért nincs egy napnak negyvennyolc őrája?
Greenwich a telefont régőtavárja
Lépjen vissza Budapest időzőnája.
Hafáradt arcot lát, bíztat: Semmi gond itt,
Ma adom elő a Toxoplasma gondii-t.
Entamoeba, giardia, eimeria, crypto,
Hallgatóknak szigorlaton elkél majd a Crepto.

K,:
S ki ó? Lazabőrdzseki, szuper menő naci.

P. sz.:
ostoba kérdés Volt! Hát Békési Laci!
Ápolt szőrtakaró övezi pipáját,
Csiborpatkolóként kezdte ő a pá|yát,
Halakat orvosolt, nem a Bajkál-tóban,
Molnár Kálmán mellett, ott, a kutatóban,
De a hal az nyálkás, öklendezve tátog,
Mint egy chilis pizzát felzabáLő dán dog.
Igy hát Laci megtért, tísztánlátta a fényt,
Nem pontytetűt vizsgál, hanem marhalepényt.



Tigris hunyászkodik neki, tekintete foglya,
Harminc lábnyi anakondát hűzfarkánál fogva.

P. sz.:
szakállában nem találsz már sötét színű száIat.
Mégis tizenegy nyolc alatt futja le a százat,
Eletrajza készülőben, mindenki kíváncsi,
Mekkora élményekről ír Janisch Miklós bácsi.
Konklúziója már ismert és visszaköszönő,
A gaboni viperánál mérgesebb a nő,
Erős fogadalmat téve nem észen szalonnát,
Amíg puskavégre nem kap nyolcszáz szalonkát,

K.:
Es ki az a mókás fickó ott benn a laborban,
Változatos ürülékben turkál szépen sorban.
Igen bűzös köpenyén már nincsen gomb, csak
lyukak,
Tépőzáras zsebkendők köá kávépénzért kutat.

P. sz.:
Hazudnék, ha azt mondanám, ő a hab a tortán,
Keserű epe minékünk retardált SzéIl Zoltán.
Szépen fénylő feje búbján megcsillan afény,
Erősen szublimál ahaja, ez a szikár tény.
Tűzvédelmi felelősként éterrel olt cigit,
Tükörsima agpeleje kikattan egy picit.
Ilyenkor akezében egy kelet-német mixer,
Allhatatos tekintettel oocystát mixel,

K.:
Asszonyi- szőr ő|, leánykacagásról nem hal lék,

Csakis hímneműek által lakott ez ahajlék?

P. sz.:
Ne hidd! Gyurkovszky Mónika, tanszékünk
gyöngyszeme,
O érette letipródik sok férfi tyúkszeme.
Korunk Hamupipőkéje, a királyfit v árja,
Hűvös halrnokban gyűlik aházi legyek bábja.
Egyszer volt csak aFaházban, mondják is a népek,
Nem látott mégaz a viskó ilyen nagyon szépet,
A vakító ragyogástól porig le is égett,
Ide nem jut az eszembe semmi a rím végett.

K.:
És az ahölgy, ottan, ottan, miért sikoltozza,
Az orsóféreg-petéket nem a gőlyahozza.

P. sz.:
Szegény diák, fiilig pirul, dúl benne a tusa,
Olyan malacság a férgek ivari ciklusa,
Pont egy hölgynek taglalja ezt a sikamlós témát,
Nem akarja ő zavarbal,1ozni aFok Evát.
Szegény Eva mit mondlratna: Holnap jöjjön vissza!
Mérgében a teát ekkor lombikszámra issza.
Gyorsan kisimul az arca, a dül'e is lanyhul,
Hisz egy kutya fenekéból galandféreg barnbul.

Szavairnból leszűrhetted, egyértelműn látszik,
Köreinkben az ürülék nagy szerepetjátszik.
Mélyen tisztelt Nagyérdemű, mégis arra kérünk,
Ne azt vond le mind ezekből, hogy mi szart se érürrk.

Soxor 3-ad napra íeltámadott,
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Az elkóvetkezendő pár oldalon a Belgyógyaszat Tanszék Equus-napi műsorát
olvashatjátok. Pontosabban annak egy részét, mert a műsor nagyobbik felét eg,, részben
rógtónzött színpadi jelenet töltötte ki. A jelenet eg)/ betegvizsgalatról szólt, ahol Popp
Laci bácsi ónmaga leglobb paródiáját nyúltva a vizsgálatot vezette. Az általa irányított
hallgató szerepét pedig Vórós prof. alakította, aki igen lelkes és aktív résztvevő.je volt a
mulatsagohtak. A jelenet a felsőbb évesekrtek kiváló emlékeztető, az ifjabbahtak pedig
remek kedvcsináló volt a beldiagnosztikához.

A műsor,ban még fellepett: dr, Balogh Nándor, dr. Halmay Dóra, dr. Hetyelql Csaba, dr.
Máthé Akos, dr. Soós Gabriella, dr. Szatmári Viktor, dr. Tarpatah Noémi, dr. Yajdovich
Péter

Mi az írottformában is létező szerzeményeket tesszük kc;zzé.

Eltúnik lassan a kemény mag
elmegy és itt csapot, papot hagy,
de felépül úgyis az új gárda,
aminek soha nem lesz párja.

Marek és Mócsy gyakran csuklik,
az ultrahangok ök nem értik.
a Müszeres labor munkáját,
Európa szerte megcsodálják.

Ugye, Belgyógyász te tudhatodjól,
egy ilyen helyzet nem örökre szól,
ha poliklinikára ragyog az ég,
régi hírnevedet hirdetik még!

A kisállat-részleg is megújul,
ketrecrend lassan átalakul,
s a számítógép hálójában
csapdába esünk jónéhányan.

Rutinlaborban aranyéIet,
hetente szerzünk egy-egy gépet,
el is romlik az már másnapra,
ha akkorra nem, hát azutánra,.

Ugye, Belgyógyász te tudhatod jól,
egy ilyen helyzet nem örökre szól,
ha poliklinikára ragyog az ég,
régi hírnevedet hirdetik még.

A Lókórházat glvesztettük,
Ambulanciát megszereztük,
az be|gy ó gy ász még eltúnödik,
hogy a hörcsög is kólikázik,

Vizitre pontosan érkezünk,
gyakornok dolgozik helyettünk,
ha team-munkára építkezünk,
csodákra is képesek leszünk.

Ugye, Belgyógyász te tudhatodjól,
egy ilyen helyzet nem örökre szól,
ha poliklinikára ragyog az ég,
régi hírnevedet hirdetik még.

Megveszett a kutyuska, kutyuska,
pedig oltást kapott havonta, havonta,
Eljutott a kórházba, kórházba
Kezelték is naponta, naponta.

Ha megharapsz, mi lesz vélünk,
hörgö, veszett kutyuska, kutyuska?
De hess el innen kutyuska, kutyuska,
mert megveszík az orvoska, orvoska!

Harapott a kutyuska, kutyuska,
és leszakadt a karocska, karocska.
A félkaru rovoska, orvoska
megveszett a kórházba', kórházba' .

Ha megharapsz, mi lesz véIünk,
te félkarú orvoska, orvoska?
De hess el innen orvoska, orvoska,
mert megveszik a kutyuska, kutyuska!

Harapott az orvoska, orvoska,
megveszett a kutyuska, kutyuska.
Kutya harap orvoskát, orvoskát,
orvos harap kutyuskát, kutyuskát.

Ha harapnak, mi lesz vélünk
orvoskák és kutyuskák, kutyuskák?
De hess el ínnen orvoska, kutyuska,
mert megveszik a kőrházka, kórházka!

Dr. Vajdovich Péter



Dr. Vörös Károly: Allatorvosi bízonyítvány

Felvétetett az Állatorvos-tudományi Egyetem Belklinikáján 1984. február 30-án az
ügyeletes állatorvos rémálmai között két,az éjszaka során behozott kutya, három macska és
egy tengerimalacnak álcázott kolibri vizsgálatai szünetében, Kancsal József, alsógatyásdi
lakos lovának szavatossági vizsgálatakor.

Kórelőzmény: Az ügyeletes kérdéseire vá|aszolva a tulajdonos (továbbiakban vevő)
és felesége elmondják, hogy a lovat egy hete vették egy pénteki napon, Ezért csak három nap
múlva, hétfőn reggel fogták be először egy üres, azaz terheletlen babakocsi elé. Az állat
ezután könnyedén indított, azonban kb. 10 méter után összeesett, majd felállítva leizzadt és

nehezen lé|egzett. Néhány perc múlva, amikor |átszőIag magához tért, kifogták és

hazahajtották, de az utolsó métereket mát gazdája hátán tette meg, Azőta hasonló tüneteket
nem észleltek, bár nem is fogták be, Áths közben feltűnő tüneteket nem mutat, eltekintve,
hogy napi néhány negyedórára a kerítéshez kell támasztani, hogy el ne dőljön. A vevő
mellékesen megemlíti, hogy a ló mintha kissé nehezebben lélegezne a szokottnál. Ilyenkor
szemei kidüllednek, orrnyílásai trombitaszerűen tágulnak, horpasza kovácsfújtatóhoz
hasonlóan jár, de különben életvidám. Néha ugyan abbahagyja a köhögést, de ez nem
jellemző. Emiatt a kb. l00 méterre lakó szomszédok már kétszer kihívták a mentőket, mert
azthitték, hogy a 90 éves nagypapa agonizálr. A lónak a vétel előtti betegségeiről nem tudnak,
egyébként szántásra, vetésre, betongerendák fuvarozására és más könnyebb házkörüli
munkákra vásárolták. Az adásvétel körülményeivel kapcsolatosan a vevő előadta, hogy a
lovat este 8 óra körül, egy kivilágítatlan istállóban tekintették meg. Ez különösebb gondot

nem okozott, mert egyébként 10 dioptriás szemüveget hord, amelyet véletlenül aznap este

otthonhagyott. A biztonság kedvéért holdvilágnáI az udvaron is megnézték, de kóros
tüneteket nem észleltek. A vevónek arra a kérdésére, hogy a ló a fent említett munkákat bírja-
e és lrogy nem purdis, azaz kehes-e, az e|adő kijelentette, hogy ilyen lova még senkinek sem

volt és nem is |esz. Ezt a kijelentést a jelenlévő összes tanú megerősítette. A vevő ebben

megnyugodva a lovat megvette, azonban a fenti eset után azt eladőt felkereste, hogy az állatot
vegye vissza. Harmadszorra meg is találta a móri kocsmában. Ez a ta|á|kozás félsikerrel
zárult számára. Alovat az eladó ugyan nem vette vissza, de a vevó is ép bőrrel megűszta az
ügyeletes rendőrőrmester segítségéve|, aki éppen jókor érkezett, hogy a jegyzőkönyvet
felvegye. A lovat ezután szavatosságivizsgálatra a belgyógyászati klinikárahozták.

Az állat leírása: Fogazata a|apján fogatlan, kora kb. 30 év és a bőrös virsli közé
tehető. A színe fakó, mondhatni erősen kifakult. Marmagassága 155 cm, oldalára fektetve

azonbancsak 50 cm. Súlya patkókkal együtt mintegy 100-150 kg. Ivara kanca, neve Táltos.

Általános klinikai vizsgálat: Testtartása csak falhoz támasztott állapotban ítélhetó
meg, egyébként összeesik. Felállíwa a kissé bizonytalan ún, "Hej Rigó, Rigó" testtartást veszi
fel, melyet Horváth János ismert lókutató és népdalénekes írt le először "A rum hatása a

lovak viselkedésére" című kisdoktori cigánynótájában, Viselkedése élénk. Ugyanis állva
alszik, de élénken horkol, Alkata finom, tápláltsági állapota lehetne jobb is. Csontjai járás

közben erősen zörögnek, bőre a kelleténél 2-3 számmal nagyobbnak tűnik. Apoltsága az aula
WC-jének egy-egy nagyobb rendezvény utáni állapotával szemléltethető a legiobban.

A részletes klinikai vizsgálat során az idtilt légsejtes tüdőtágulat (népies nevén

kehesség) jellegzetes tünetei állapíthatók meg. Annak eldöntésére, hogy ez a betegség az állat
teljesítőképességét mennyiben akadályozza, a lovat a Magyar Lóverseny Vállalat telepén

munkaközben kipróbáltuk. Páciensük megielenése az ottani lovászok körében osztatlan sikert

aratott, Véleményük szerint a ló nemhogy munkára nem alkalmas, de még az állatkerti
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oroszlánoknak sem kellene. Mi azért befogtuk. Mellé az egyik hivatalsegédet is. Hogy legyen
aki hűzza. Utóbbival addig nem is volt baj, amíg a kocsis véletlenül az ostorral nem az ő
nyakára sózott. Ekkor megbokrosodott és közölte, hogy ő tovább ezt még túlórában sem
vállalja, és különben is amikor nem feszült elég erősen a hámba, a ló alattomosan
megharapta, Ezek után egy hasonló alkatú, egészséges lovat fogtunk párban melléje és
lefuttattunk velük kb. 4000 métert. Csodálkozva néztük, hogy róják egymás után a köröket.
Lovunknak ugyanis számításaink szerint már régen össze kellett volna esnie. A próba végére
ugyan leizzadt és elég nehezen lélegzett, de ez semmi sem volt a mellé befogott egészséges ló
ál|apotához képest, amelyik a kocsit végig egyedül húzta, míg betegünk mellette könnyedén
futott. Meg is jegyezte Béla bácsi, a főlovász mester: Tudja doktor Úr, ennek a lónak lehet,
hogy tüdeje nincs, de esze azvan|. Márpedig az a fontosabb, nemde?

Az eset tanulságait összefoglalva mi is hasonló véleményen vagyunk, ha számításba vesszük
a vevő eljárását az adásvétel során. Javasoljuk, hogy ajövőben inkább a használtautók piacán
prőbálkozzon. Ott ugyanis az autó nem indul el, ha netán hiányzik belőle a motor,

- Onnek a Iá"a... hm... a láza,.. nagy|
-Ez az egész ? Lássa
ez szimp|ánhangÁk... így nincsen hatásal
Mondhatta volna szebben is, kis lovag!

Kíváncsian: Tárrr megviselte egy hossá túra,
hogy így.felment a temperatúra?
Leírón: Atfagyott utazók, a kocsmába ha betérnek,
Önt hasznáhatnák lélek-melegítőnek.
Kihívón: En nem járnék ám vele!
Orvost hívhatnék, hogy nyomja le|
Gyengéden: Oh, az ön szíve oly' meleg,
s perzselő pillantásától is egész' elepedek!
Kötődve: Kérem, ha megjelenik ön
és arcára a lázrőzsa kljön
szomszedja hőséget nem jelez?
Gavallér módra: A manóba, mondd,
a korszellem most oly' buta,
hogy divatbajött a hőguta?
Intőn: Ha hőmérséklete nem üsel gondot,
könnyen lehet önből a biifében hot-dog!
Barátilag: Kérem uram, nincsen elég melegpárna,
de van egy subnormá betegünk,
nem feküdne ÓN atála?

De hogyha önbe annyi lelemény
lett volna mégis, hogy kivagja szepen
mindazt, amit most összehordtam én,
akezdő mondat első negyedét
éles fogammal ftgtatn volna szét.
Mert magamat kigúnyolom, ha kell,
de egy dokitól nem tűröm el!

Írta: ar, Halmay Dóra
Előadta: dr. Balogh Nárrdor

Nem tudhatom...

Nem tudhatom, hogy masnak etájék
mit jelent, nekem betegszobám e

rácsoktól ölelt kis orsrág,
s messzetűnik kutyaságom világa.
Satnyulok, mint fatörzsnek győnge ága,
de remélem, testem nem e öldbe süpped el.

Itthon vagyok. S ha néha lábam elé térdepel
egy-egy orvos, ryakornok vagy hallgató,
nevét is, szindékát is tudom,
s tudom mit jelenthet bármelyik napszakon
egy kis tű a kézben és vérszomj az arcokon.

I{D

De szeretnék,,.

De szeretnék doki lenni
s a dokit meg ketrecbe jenni,

sziraztáppalmegetetni,
s egy nap kétszer sétáltatni.

Míg a doki práuÁt fognám,
s diszkréten üselni hagynám,
dicsekednék fiínek-fanak,
rnily jó dolga van egy belgyó kutyanak

m
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A Sebészet Tanszék míisorának oroszlánrészét Péntek Gábor szájából hallhattuk, a róla szóló tréfa-strófa
előadója (F)Enyves Béla volt, aki a saját versét is elmondta. Műsoruk végén a Beatrice Nyolc óra munka,. c.
számát is elkornyikálták, mint mottójukat. Mind a sebészektől, mind az olvasóktól elnézést kérünk, hogt illusztris
diáikat nem tudtuk leközölni.

Tamós Bútya kunyhója

Kezdetben a Sebészet Tanszék meglehetósen ingoványos talajíaépült. Azt mondtá,k, csak a bolond épít ide
várat, klinikát. Felépítették az elsőt - ez elsüllyedt. Felépítették a másodikat - ez is elsüllyedt. Azután felépült a
harmadik is. Ez leégett, összedőlt és csak aáárr süllyedt el. Ez az űj, negyedik klinika a Tóthok uralomra
kerülésével épült fel,

A Tóthok hegemóniája mindaddig tartott, rrug egy hű bizalmasa (itt Györg,,ikét, Tóth professzor úr
titkárnőjét láthattuk dián, bűzölgő kínai fi)stc)lőivel) ki nem fiistölte a Nagyvezért a Kárpátok gyurújéből, Ez súlyos
érzelmi vá{ságba taszitotta tanszékünk valamennyi do|gonját (itt véletlenül egl vidám társaság benyomásáí keltő
kép került bemutatásra, de mindjárt előkerült avalóságot hűen ábrázoló kép, melyen mindenkinek lóg az orra), de
értesüléseink szerint széles néptömegek dolgoznak aznn (egt elsöprő erelyű, bizonyára sikeres petició volt látható
a dián), hogy a Nagyvezer legalább a május-júniusi vizsgardőszakra visszanyerje bírói jogkörét és ismét
Budapesten székeljen (kép az udvari toilettes-ről).

Kunyhónk jelenlegi uralkodója és eryben névadója a Régi-új Tamás bátya csak ritkán Tamáskodik,
altalában határozntt egyéniség (az első képünkr)n Tamas professzor urat láthattuk gondolataiba merülve, a második
dián egl arra érdemes repülő eg,,én és eg", jó irányba lendülő láb által létrehozott izgalmas-mozgalmas jelenetet
tekinthettünk meg, a harmadikon egy vén diák pukedlizett l-est formázó sétabotjával a professzori szoba előtt).
Legenűs vendégszeretetének köszönhetően köszönhetően sokan érzik úgy, hogy nem elég egyszer tiszteletüket
tenni nála.

Kunyhónk sok ühart megélt lakőja,
Kinek őszül, ha más nem is, de tarkója.
Keze serény, sárös arca sugarzik,
Morcos ebek orra vére papírvattán meglátszik.
Ki csak ritkán ernyedt, s méla,
Nem más ő, mint: FENWES BEL,A!

Fenyves dr-ról kevesen tudják, de ilyen sák körben elmondható, hogy bizalmi álásban van. A napi rutin
tevékenység mellett ő az egyetemi á§tlilgítőbizntísitg elnöke. Alma máterünk demokratikus szelleméből fakadóan
ő sem vonhatja ki magát az átvllélgiíils alól (mint mikor a hóhért akasztják, ugl feszítik ki Fenyves doktort saláí
röntgengépe alá),

Bár nem mindig bársonyos a modora,
Mégis ő az egypatások tudora.
Bár sok lakót a rendetlenség fáraszt,
És érdeklődő kérdésedre nem érkezik valasz,
Ne csüggedj, ha nincs itt, báí ütött már az őra,
Késve is, de megjön az operáciőra.
Műtét közben fogadhatsz a biáos befutóra,
Az eredményt közli majd a paraolimpia híradója.
Bár az élet sok nehézséget ráoszt,
Mi hissziik, a zseni átlátjaakáoszt.
Ilyen lódoktort nem ismert a jelenkor,
De mi tudjuk,
Bes#l majd az utókor ho-ho-ho-ho
Kiről? DoKToR B0DÓRÓL!

(az idevágó képen Bodó doktor éppen két lovon eglszerre
végzett rektális vizsgálatot, s a tudománytól, tudastól és
hősi munkától átszellemülten lábai a talajtól elemelkedtek,)
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Viszérkoszorus költónk, Dr. Enyves Béla verse a rektá,lis vizsgélatról

Hová merült el bal kezed könyékig,
Mi az, mit a messzi távolban kutat?
Tétován kutatod a melegség honát,
Nem talá{od mindig abaj igazi okát.
Kinyújtott bal kez,ed a j övőbe mutat,
Matató ujjaid tapintjilk azutat.
Kiváncsi kéjjel bármennyit is matatsz,
Tapinthatsz akár gyomrot, nyelőcsövet, fogat,
Magadénak a világon csak annyit mondhatsz,
Amennyit egy zitrt marék magába fogad.

De ki végzi amott a lágy szoveti mets#st,
Egyaránt aratltapénzt, sikert és tetszest?
Néhárry éve mi is hitttik, ez csupán csak mese,
De szorgos kezr iútal éled újjá lép, gyomor és vese!
Futballszenvedélye ügyeletben sem ismer határt,
Egy-egy jó meccs idejére bezárja abazárt,
Amikor izsgávtat, ne láss benne rémet,

kisári aá a kevés kréme1,

Sebeszetból kettesed bevési Dr. NEMETH.
(a kép Németh doktort egl mérkőzés szünetében ábrázolja, amint sportszárban,

foci csukáb an, egy l aszti t ársas ág áb an oper ál, )

Ó heziá| a lovaknak narkóján,
S bár verejték gyöngyözik tukőjin,
Egy-egy szegény pétraígy is átszál az életnek margójan.
Ilyenkor csendet kér, s azt mondja: Psa, lélek lép a lajtorjan,
Ha neve a|apján szülésalek menne,
Lukak ácsolása nagyrrjjában lenne.
Angolosan neveáetnénk: his name is Sir Lucky,
De mivel itt élünk, csak íga hívjuk: LUKI!

(Lukács doktort hű oxigénpalackjának qjáélesztése közben sikerült
megörökíteni, amint felénk tekint az aneszteziológiától sejtelmes birodalmából.)

Rémlik, mrntha |átnám termetes növését,
Törött végtagok köá felhangző nyögését.
Napi nyolc órában kutyákat szed szejjel,
Ha valami nem úry megy, az ideg veti széjjel.
Bezzeg, ha egy sókeség fogja a poránéget,
Fonálért nyúl azonnal, lefércelés végett,
Mustrálgatja a gazÁasszonyt felfokozott kéjjel,

,,Varratszedés ez esetben kizárőlag élel|"
Már halgatóként beléd veri... azt a fontos elvet,
Azerősz,ak az, minek végül mindig minden enged,
Ő az aki leginkább kevesli a zsoldot,

Ennyiben tudtuk bemutatni Dr. KENDIK ZSOLTOT|
(a képen látható, Kendik doktor furójának még az

Egyetem makacs rézbikája is megadja magát!)

Mint ahogy az írv a vagyon,
A szem a lélek tiikre,
Hallgatóknak kisebb vagyon
karl zeiss elektromos szemtükre.
Lehet az a szngény kvtya az asztalon fent isz, lent isz,
Diagnőzisz nem lehet mász: luxatio lentis.
Reggelente tiikör előtt marék zselé játsák,
De csarnokvízben elmerülve csak a fiile látszik,



Ahogy a dzsungelt valja azvzó sznműbengali,
Minden titkod kiolvassa retinádból SZ BN TGÁL I !

(a kép láttán mindenki elgondolkozhatott: vajon csak
meditál a doktor úr sötét szemüvegben, fehér bottal, vakvezető
c siv av áj áv al, v ag1l,, v ak v e z e t v i l ág t a l an t " ? )

Csendesen vénázik, igen jámbor fajta,
Két kedvenc fajrája afriz és atarka.
Sertések és kecskék fó isápolója,
A kórbonctani tanszek legfőbb szít|litója.
Nagyritkán megpihen bar átá hátilr;r,
Kecskék országában ő maga a Sátan!
Kólikas ügyeletben mindig ő a napos,
Vérben űsza srnméről megismerni BAKOS-I|

(az első dián Bakos doktor két bősz bikautánzó tehénen
mutatta be a Mag,lar Kettest, büszkén állva szilaj hátukon,
a másodikon elégedetten heveredett végig rajtuk,)

Cseppet sem hatja meg csontok keménysége,
Egyedül zav ar ó tű|znlt szerénysége,
Sokak szerint néha a stílusa nyegle,
Kutyak alatt asáallapon csorbul firró, penge,
Derűs kedelye csupán akkor fordul rosszra,
Ha ery lószillító fordul be adrosztra.
Ajkairól ekkor felhangúk az átok:
,fucking horse practice"- emígy sznl hozzátok.
Lovak törött lába nem gyóglrulhat sponíán, ,
A terápiát bemutatja D IOSZ EGI ZOLTÁN !

(aki látta a Diószegi doktorról készült első képet, nem hihet
a nyegle modoráról szól ó undorító pl e tykálcn ak. Csigoly a-koszoruj áv al,
szűzi-szende tekintetével joggal hihetnénk a Műtő Ang,,alának.
Ám a lovak, kilorck a masoait képen terápia végett kőiesztet mutatott,
inkább kikerülnék ez üdvözítő találkozast. )

Tamás bátya kunyhójának eme bentlakója
Minden reggel üdén, frissen lép a folyosóra,

rNégykerekű Trabantját már egyébre cserélte,
Miutiin alószálitő sosem vette észre.
A gazÁának lazin &szel lyukat a hasába,
Miközben a lovakat a Bodó operalja.
Tréfában és szervezésben messze nincsen párja,
Eközben a úar átnője mindhiába várj a,
Megfontolt munkáját diiákszemek nézik,
Mialatt a váróban vagy haíminc kutya vérÁk.
Kirándulás, buli, egyszeni a képlet,
Zuak Unicum, láda sör, nem csütötrök, PENTEK!

(az eg,,ik képen a szuperfriss péntek doktor az alfa-hullámok legmélyén
hortyogott, a masikon már asítozott, de szerencsére nem nyelte le a l{agllérdeműt, ígl
az olvashatja is a Sebészet Tanszék nagyszerű bemutatkozóját.)

Dr. Péntek Gábor
Dr. Bodó Gábor
Dr. Bölcskeí Molnár Antal
Dr. Díószegi Zoltán
Dr. Fenyves Béla

(szerkesztette : Mo lnár Józs efl
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A Don beszél
- Hoglan született meg Don?
- Csak úgy A végső forma két nappal a Bos Major választás előtt alakult ki. ElŐször body

builderként akartunk kimenni a szinpadra, s ott Hip Hop Boys szeni stílusban ugráltunk volna. Ez
kicsit közel állt volna Sexmachine image-ához.Ezt végül azért vetettük el, mert le kellett volna

vetkőznünk a színpadon, valahogy ez nem izlett, Ezután jött a mafftőző kép. ElŐször egy mai

olajmafIiózót akartunk kialakítani, majdnem sikerült szerezni egy tankert, lett volna pittbull is. De
aztán megszületett az öt|et,legyen a Keresztapa és a lánykérő jelenet.

- Hogyan került a ,,képbe" Sótonyi tanár úr?
- En anatómiából ismételtem felévet, de jó viszonyban vagyunk. Az e|őző felévben

segédkeztem neki, amikor az évfolyam előtt boncolt. Közben többször mondta nekem, hogy

,,Hursán fiam erre hűzd, Hursán fiam így tartsd", }r/rald hozzátette, hogy nyugodtan mondhatja

nekem, hogy Hursán fiam, mert ő a keresztapám. Kihagyott egy percet, elmondott pár anatómiai
képletet, s csak utána magyarázta el, hogy azért a keresztapám, mert miatta ismételtem felévet,

Többek figyelmét ez elkerülte, s napok múlva kérdezgették tőlem, hogy igaz-e ez a keresztapa

ügy. ,,Miért, ez baj?"- kérdeztem. Nem, nem azért kérdezték... Ezért kértem a segítségét, igy
lettem tehát a keresztapám keresztapja. Koszönjük neki is és Scheiber professzor úrnak is a

közreműködést.

e@o-
- Mit gondolt Don, mikor megtudta, hogy Sexmachine és RetBulI az ellenfelei?
- Nagyon megijedtem, szorongtam, beültem Sótonyi tanár úr Mazdálába és tanultam a

szöveget tiszta erőből. De mikor láttam, hogy RetBull milyen sz*r vo|t már kicsit megnyugodtam.

Sexmachine-ék nagyon jó korteshadjáratot csináltak, ez talán jobb volt, mint a miénk. (A
KIVETTÍ|S szerkesztői ezt nem így látják, mert Don volt az, abi elsőként, használta a bikát
hirdetésre Kunsági Zoli r;tlete alapján - mi ezzel járultunk hozzá Don sikeréhez, természetesen a
sajtóval a későbbiekben sem lesz gondja./ Mikor aztán Sexmachine lejött a szinpadról, már
kezdtem reménykedni.

a@o-
- Mi lesz RetBulI és Sexmachine sorsa?
- RetBullból egy ökörsütést akartunk szervezni, de olyan zsíros volt, hogy nem tudtuk

volna eladni, Sexmachine pedig pont fordítva, zsírgyenge.
- Mire használjafrissen szerzett hatalmát?
- Mint diákrektor, azaz az Egyetem második legfontosabb embere először is szeretnék

rektorkollégámnak, Solti professzor úrnak gratulálni a mandátumához. Remélem, hogy közösen
egy színvonalas, nagyratöró egyetemet sikerul majd vezetnünk, Testőteimmel igyekszünk
megőrizni önállóságunkat, ha már a Műegyetemhez tartozunk. Onállóság, biztonság, ha kell
erőszakkal tartjuk meg.

- Már az Equus-napokon is bíráskodott afutballmeccseken. Íg,, lesz ez a későbbiekben is?
- A bíráskodás, a hatalom, az erő velünk van a focipályán, az életben és az Egyetem

vezetésében.
-Tudja a Don, hogy ki szavazott rá?
- Ahogy Stefano Ciutorasso is mondta, tudjuk, hogy kik szavaztak ránk, s ők nyugodtan

fordulhatnak hozzánk bármilyen kéréssel, akik nem, azoknak már úgyis mindegy. Azt mondtuk,
hogy jobb felni, mint megrledni. Mostantól sem félni, sem megijedni nem kell senkinek, mert a

hatalom velünk van, s mindenki tudhatja, hogy biztonságban van... amíg a jó oldalon áll.

Molnár József



DQIIUS Itabló r9g7.
-Tóth Péter felvételei-

Ezekben a napokban ká rektorunk
is volt: dr. Frerryó V. Lásáó, Don
Hursán (Bos Major).

Sex Machine és Ret Bull is Bos
Major jelölt volt.

Tanár és diák €yti,tt töltötte eznkét
a napokat, (Dr. Gaál Tibor, Dr.
Bakos Zoltín)



Krónika
Mikor a Kiveütás szerkesztői megkértek, hogy mint szeíyező irjak valamit z EquustNupok-
ról gondolkodas nélkül elvállaltam es csak késöbb jöttem rá, hogy ez n§rfl is olyan egyszerű
feladat. Hiszen még számomra is olyan hihetetlen, hogy tényleg megcsitílbrk.

Az Equus-Napok után, hétfőn mikor suliba jöttem kicsit olyan üres volt minden. De aztán
mikor a kapuban a bika közölte velerrq hogy Don Hursán nem marad halatlaru mikor a
seHeszet előadó falan meglattam Ret Bull lábnyomát es végul holmi női kezek tfintek elérn
amint ep,p Sex Machine alsónadrágia felé tapogatóznak, m§gnyugodtarrr" lrcgy igae volt gz u.
egész. Vagyis tényleg voJtat Equus-Napok és tenyleg Mi voltunk azok a saerencsés emberek,
akik megszervezhették. Es En valóban szererrcsésnek etzem masam euért e§ ha úsy adódna
jövőre is csinálnám.

Hogy kit6l szármzott az ötlet azt ruár nem tudom megmondani, de nagy §zerep§ volt annak,
hogy a gólyabált sikere§en meg fudtuk szervezni (rcmélem czt más is így gondolja) & uen
fellelkesülve szerettünk volna valami mrást, valami nagyon jót, valami nagy butit csifiílni. A
d"los adott volt, biszaz Equus-Napokat nemMi találtuk ki. §ajnos Mi már egyet sem lattunk,
uzért elég nehez volt valami olyant csirlálni amiről tulajdonkeppen nem is tudtuk, hogy
micsoda. Szerencsére a "régi diákoktól' sok információt siker[lt begyűjteni, különösen dr.
Vajdovich Péter segített sokat abban, hogy hagyományhűek maradjunk.

Annak ellenére, hagy az általános vélemény pozitiv, mi tudjuk, hory ha mindaz amit
terveztünk lrejön, ha kicsit többen segítenek, ha a saját baklövéssink nem lettek volna *okkal,
de sokkal jobb lett volna cz akét nry. Mégis összeségében szerintgrn nagyon jól sikerfiliek az
EQUUS-NAPOK!! Sok mindenkinek iar qért köszönet ós remélem nem hag3rok ki most
senkil Köszönjük a három Bos Major jelöltnek, hogy vállalták a szereplést, mert nélkülük
nem lett volna Equus-napok az Equus-napok. Külön gratuláció Don Hurgínnak, hisz egy évig
Ő a Bos Major. Köszönet jar a Bergengoc Színtársulahrak, akik fantaszükus előad,ást
csináltak, emelve erz;el' a rendezvény színvonalát. Eljen Tibi! Köszönet rnindazoknak az
oktatóknak akik reszt vettek a tanszéki bomutatkozó műsorokon. Hát ón csak ámultamt
Nagyon jók vcltak! Köszönet a Ragadós saáj és körömfajas §zíntársulabrak a Vesekő
csaiádért. Köszönjük mindenkinek {tanár, diak, csalárltag, kutya maeska..) aki e§ött, részt
vett a programokon, aki csak egy kicsit is érdpklődött v, irént az egév, iranr Köszönjük
Istsnnek a jó időt! Bajban lettünk volna ha zima van. Es talán megköszönhe§ük a
szervezőknek: Sándor Gerinek, mint "n§m főmervez6rrek", Szabó Orsinak mint
sportfelesősrrek, diszlettervezőnek, Komlóssy_ Zslusfulak a ma.sik sportosnak, Barna Üónák,
u, egyik legmegbízhatóbb embernek, Barna ÁgoÉnak, Lőrincz Jocónak, §ári Szabolcsnak és
mindenki másnak aki valamit is segített.

§ajnos voltak negatív dolgok is, részben a §aját hibánkMl, de sokszor egyszerűen csak nem
volt szerencsénk. Pl: az ökörsütésből csak paprikás krnmpli lett, bár Kerrya és Pityu főz§ét
csak dicsérni lehet. A bakikért mindenkitől bocs!!!

De innentől csak jobb lehet minden! Akarki is csinÁlja jövőre az Equus-Napokat tarrulhat a
hibákból es csak jobbat csináhat a mier*nél. De ha már lesz jövőre Equus*Nryok es nem fog
megint eltünni valahol az egyetem sötét sarkaiba1 akkor mi rrnár elértük a wlunkat.

Molnar Beáta

III. évfolyam



lll lT!!
Iila5rornányos

Kazeledik az élettan szigorlaL Bizonyóra akadnak mqid olyanolc, akilmek gotldot okoz el.iutni
a szigorlatig és szóbeli beszámolóra van szalaégük Ehhez az Elettan tanszélalek elég egy
egymondatos kérelmet trni, valahogy tgy:

Mélyen és szeretve tisztelt

professzor doktor HUDAS PÉTER tanszékvezetö tanár úr!

Engedje meg hory mély hálám és őszinte na5nabecsüléscm tanú_icléiil Ön clé úrjam az

Akadémiai Narydoktor Ur inenyeUan megnyilvránuló feltétlen tisáclct ttiktálla pár köszörrő sort:

amornyiben ffilcs megfontoliástól vezérelve arra a keryes, s ep-ben nemes elhatározásra.iuttltl.

hory sz,ímomra o§an röüd szóbeli beszimolót engedélyea nag1,lelkűerr esélyt nyújurrrdó

tanutmányaim fotytaására" következésképpen tr{mogatandő azt, mctvnek keretóben a fólór,i

képzés - ú§ a heti néry alkalommal odaadó lelkesedéssel és a hazai állatorvos-alalrképzés

igenyein és keíetein me§§ze tirlmutató szakértelemmel megüartot\ az elmélcti témaköriikct

felölelö cl6adásoh mint a gondosan előkészített, az odaillő legkorszenibb nrűszerekct

fetvontrltató, néhány rövi{ a jobb megértést, az adott tárrykörben tiirténő naryobb méílúkű

eknétyüést s végiit de nem utolsósorbarr a rendszeres felkészülést f§ltő gontloskodással

kikerrYszedtve szolgálni hivatott tudásellenőrző belépő kistesá fclatlatainak mcgoltlásávirl

kezdődö grakorlaü foglalkoások - során felhalmozódott ismeretanyag malrií'eszláció_ia rér,étt.

annak naryobb elrnéleti, illetöleg ryakorlati pr<lblémaköreinek L,{rgvában rissz.rmcnőlcgcs.

átfogó áttekintésre, illetve ezen próbálkoás sikcrlelensége esetén feléüsnrétléslc \agy ilz

eryetemről ttirténö elbocsátásra nyíIik lehetőség,

Kasztovszky csaba Tamás 

Öl/zrárts



Kultú r-box@
ay agy hogyan szélesítsük látókörünket

PESTA IMRE ROVATA

Mielött a konkrét témába belekezdenék, az elözö számban megjelent felhívással

kapcsolatban szeretnék további információkat megosztani veletek.' úgy tünik, a ,,filmklub" ötlete sikert aratott, mert a megjelenés Óta sokan
jelezték,'hogy szívesen csatlakoznának. Közben mi ötletgazdák összedugtuk a

fejünket és kiötöltük, hogy erre a mókára az oly várva-várt V|ZSGAIDÖSZnX

1EÍrrrrrrr) elött már nem lesi idö, Ezér1 arra gondoltunk, hogy megvárjuk a következÖ

félévet és akkor újra nekifutunk a dolognak. Addig is számítunk a további
jelentkezökre és ötleteket is szívesen foqadunk, Ha a személyes találkozás
nehézkes, az ipesta@ns.univet.hu e-mail cím a rendelkezésetekre áll az év minden

napján (Kalandorok kíméljenek|)
Itt szeretném pótolni egy hrányosságomat is. Az előző számban elfelejtettem

megemlíteni, hogy a buddhizmusról szóló cikk megírásához Schmidt József: Buddha élete,

taia és egyháza (Farkas Lőrinc Imre Kiadó, 1995) címü könyvét használtam; akit tehát

érdekel a téma, ebben a könyvben hasznos ismereteket találhat,

Pokoli lecke - Sleepers
színes, feliratos, amerikai film

A cím félreértésekre adhat okot, A kevesebb gyakorlattal rendelkezö moziba 1árő netán azt

hiheti, hogy megint valamilyen véres akciófilmre vett jegyet. Ennek elsö cáfolata a ÍÖszereplök

lrstája, hiszen olyan hírességek szerepelnek a filmben, mint Robert De Niro, Dustin Hoffrnan és

Brad Pitt. Ma.ld amikor elhelyezkedett a kényelmes nézötéren (megjegyzés: mindenkinek

ajánlom, hogy olyan helyen nézze meg a filmet, ahol ez biztosított, mert a film több, mtnt 2

órás) rögtön rájön, hogy tévedett. Ekkor az a kérdés merül fel benne, hogy biztosan egy

gyenguSfilmetfoglátni'amitasztárokka1akartakfeltupírozni.Hamaros
múlva - azonban kellemesen csalódik

A film egy az Egyesült Álamok kisvárosábantalán mindennapos eseménytöl indul e|. Az
utcagyerekek csínytevése tragédiába torkollik. Intézetbe kerulnek, ott kegyetlenúl bánnak

velük, ök pedig szabadulás után megbosszulják ezt. Atörténet egészen banálrs, Ezt az egyszerCl

eseménysort sikerult a rendezönek úgy ktszíneznt, hogy a 130 perc elteltével azt mondhassuk,

,,Ez igen!".
Nem elég ugyanis, hogy a világhirü Dustin Hoffrnan csak egy alkoholista ügyvédet alakít,

akinek a filmben 20 mondatnál nincs több szerepe, ráadásul a másik filmcsillag, Robert De
Niro egy olyan papot szemólyesít meg, aki a bíróságon a Bibliára tett kézze| hazudik.

Természetesen mindkét szinész felsöfokon oldotta meg a rá háruló színészi feladatokat, Így

sem az alkoholizmust, sem a hamis tanúzást nem érzi a nézó elítélendönek.
Amikor pedig a gyakorlatlanabb nézö kiiép a moziból, ö is rájön, hogy nem is volt olyan

nagy örultség azt a sok pénzt kiadni a mozr.;egyre,oa
tWtlTtr



Buddhizmus
A későbbi Buddha Shakyamuni - a mi korunk buddhája - apja, Suddhodana, a shakya rádzsaság uralkodója

volt. Kb. azi,e.564. évben esett teherbe Maya, a rádzsa felesége. Mivel még nem volt gyermektik, és a rádzsaságot
csak férir utód vezethette, elvégeáék a fiúkérés szertartását. Ezt követően Mayanak nagyon erős álma volt, amelyben
egy fehér elefánt az égből leereszkedve jobb oldalát felhasította és elmerült testében. A terhesség végén - a helyi
szokáshoz híven - a leendő anya népes kíséretével szülei házába indult, hogy világ.l hozza gyermekét. A szülés
azonban már Útközben megindult, így Maya kisállva kocsrjábóI a Lumbini nevű liget fái között, az ágakba
kapaszkodva, állva szülte meg a gyermeket, akinek neve szanszkrit átírásban Siddhartha Gautama Sha]<ya lett.
Kevéssel ezután három jógi a következőket jövendölte:

"Aftűigazán különleges. Ha nem szembesül av||ág szenvedésével, bármivé válhat, amit csak kívántok. Erős
királyként meghódítja a szomszéd királyságokat, és minden elvárásotokat beteljesíti. Azonban, ha meglátja a
feltételekhez kötött világgal együttjáró szenvedést, lemond helyzetéről, és megvilágosodott szemléletet hoz a világba. "

Mivel az apa örököst akart, ezérí a fiút minden jóval körbe vették, Tekintve, hogy tudatalattija is mentes volt
a zavaró benyomásoktól, sokáig nem találkozott a szenvedéssel. 29 éves korában azonban alapvetően és hirtelen
megváltozott azéleíe. Három egymást követő napon látott egy beteg, egy öreg és egy halott embert. Ekkor döbbent rá,
hogy ezeket a történéseket egyetlen lény sem kerülheti el, meglátta a mulandóságot. A negyedik nap reggelén elsétált
egy jógi mellett, aki mély meditációban ült, és tudatuk találkozott. A jövendő Buddha felismerte, hogy ez az ember
valami időtlent tapasztal. Nemcsak a külső jelenségeknek és a belül megjelenő érzelmeknek és gondolatoknak, de
magának a tapasáalónak is tudatában van.

" Az Ő tudatállapota ébresztette rá a herceget mindenki valós állapotára, a mindent tudó és mindent lehetővé
tevő térre, annak ragyogó tisztaságára, mely külső és belső megnyilvánulási formákként játékosan fejezi ki a tudat
gazdagságát, és időtlen szeretetére, amit semmi sem akadályoz. A herceg egy pillanat alatt rájött, hőgy az abszolút
igazság, amit keresett, nem más, mint maga a tudat.''

Buddha a megvilágosodása és a nirvánába távoÁsa között eltelt 45 évben 84.000 használható tanítást adott.
Ezek három szinten értelmezhetók, amely szinteknek a buddhizmus három alapvető isktllája felel meg, E rövid írásban
a Hinayana 6is Út) vagy másik nevén á Theravada (az öregek Tana) alapjait ismefietú nagyon iázlatosan. Ez az
irányzat napjainkban Dél-Kelet Ázsia egyes orságaiban rnÚ,ialt. Keretéi az ún. Négy Nemes lgazság adja, amely
természetesen minden iskolában me5alálható.

Az első ezek közül a következő kijetentés: "Van szenvedés." Ez első hallásra nagyon pesszimistán hangzik.
Ha viszont elgondolkodunk azon, hogy az összes tapasztalatunk természete egy sor feltételhez kötött. tehát uttot u
szinttől fiigg, amelyen megtörténik, rájöhetünk, hogy a nem megvilágosodott létezés leggyönyörűbb tapasáalatai sem
érnek fel a tudat időtlen erejének frissességével,

A második krjelentés: "A szenvedésnek van oka." A világban mindig működik az ok és okozat törvénye, Mi
lehet vajon azok? Buddha szerint a nem megvilágosodott tudat alapvető, kezdettelen idők óta fennálló tudatlaniága, a
nemtudás (avidja - szanszkrit). Ez annyit tesz, hogy képtelenek vagyunk az alanyt, a tárwat és a cselekvést egyázon
teljesség részeként felfogni. Tudatában lehetünk nagyon sok dolognak anélkül, hogy bármi fogalmunk lenne magáról a
taPasztalóról, igy a nem megvilágosodott tudat nem képes felismerni önmagát, aminek egyenes ktivetkeáénye
minden szenvedés. Ezen részleges működésnek köszönhető, hogy meg|elenik a dualista tátásmód, ami aá jelenti, hogy
a tudat tértermészete önmagát, mint én-t tapasztalja, a benne megjelenő dolgokat pedig te-ként, elválasaótt dologkéú
kezellEzazelválasztás okozzaazavarő érzelmek (harag, kiáró büszkeség, ragaszkodás, féltékenység, zavarodoitság;
megjelenését. Az összes zavaró érzelem a nemtudásból ered. 84.000 kombinációban jelenhetnek -eg, és annik
ellenére, hogy szÜnet nélkül változnak, mégis igaznak véljük őket, és gyakran cselekszünk is hatásukra. Nem vessztik
észre azt, hogy ezen érzelmek néhány perccel korábban még nem voltak ott, most éppen változnak, és néhány perc
múlva már ismét nem lesznek ott, tehát felesleges energiát fektetni beléjiik. Ezt mégis g}akrun megtessziiLk, és mivól az
ok és okozat törvénye állandóan míiködik, jövőbeli szenvedéseink magjait ültetjiik e.r€| el.

Buddha harmadik kijelentése: "A szenvedésnek van vége." Mit is fed ez a mondat? "Felismervén a végső
igazságoí, ami lényegében félelem nélküli, mindent tudó tér, tapasáalatként legmagasabb szintű folyamatos örö=m,
kifejeződésében aktív eg}ittérzés; minden jelentőségteljessé és örömtelivé válik.''

A negYedik kijelentés: "Van egy út a szenvedés megszüntetéséhez." Ez az, amit negyvenöt éven át 84.000
tanításban adott a lények megvilágosodása érdekében.

A két másik nagy iskola a Mahayana 1Nagy Ú) és a Vajrayana (ejtsd: vadzsrajána), a Gyémánt Ú. ez etouui
Ázsia északi orságaiban terjedt et, az egllttérzésis a bölcsesség szimultán fejlesaésével dolgozik. Utóbbi, amely az
elmúlt néhánY ér,tizedet kivéve csak Tibetben létezett, és a nem buddhista nyugati szerzők tévesen lámaizmuinak
neveáék el, a megvilágosodással való közvetlen azonosulás módszerein keresati sáuaoitia fel a gyakorlókat.

A téma után érdeklődők figyelmét felhívom, hogy 1997. jűn. 27-én 18 óiakor mighallgathatnak egy
nYilviános tanítást Láma Ole Nydahl előadásában. A helyszín: Móricz Zsigmond Gimnázium, II. Törökvészi út 48-54.

b.z.



A KuTyA És n ruRcsxn rÁplÁt-Ásn rMgent rÁplÁt-Éxxnl

Sok kedvenc állat tulajdonos nincs tudatában annak a veszélynek, melynek okozója lehet ha kedvenceit Ún,

ételmaradékokkal eteti vagy ha különleges csemegét ad nekik szeretetből. Néhány emberi étel alkalmatlan

a társállatok táplálására, ezért ha ezek aránya túlságosan magas az állaI táplálékában az hátrányossá

válhat az egészsége szempontjából. A jó minóségű tápoknak tartalmazniuk kell mindazt, amire a kutyának

és a macskának szüksége van, ezért kiegészítésre nincs szükség.

Asztali maradék
Lehet, hogrmit a tula.|oonos eszik, az nagyon tápláló és kiegyensúlyozott neki, de a kutya és a macska
táplálékkal szembeni igényei eltérnek az emberétől, Általában a tulajdonosok kiválogatott ételmaradékot

adnak a kedvencüknek, amit az á|lattovább válogat ízlése szerint. Ez a fajta tápláláS nem megfelÓ.

Húsfélék
ruenany tulaldonos úgy gondolja, hogy mivel a kutyák és a macskák természetüktől fogva húsevőek, ezért

az éleiben maradásukhoz tisztán csak hússal kell táplálni. Pedig a hús önmagában nem teljes értékű

táplálék. Fehérje- és foszfortartalma magas, kalcium-, nátrium-, vas-, réz- és jÓdtartalma viszont alacsony.
Az igazság az, hogy a vadonban a kutyák és a macskák ősei kizárólag frissen elejtett zsákmányt
fogyasztottak beleértve a zsigereket is, Erről a tényről azonban gyakran megfeledkezünk.

Tei és teitermékek
Majdnem minden kutya és macska szereti a te1 ízé1. A tej és egyéb tejtermékek kitűnó kalcium- foszfor-,
fehérje- és néhány vitaminforrást jelentenek, túlzott mennyiségű fogyasztásuk hasmenést okozhat fiatal és
íelnőtt állatokban egyaránt, Néhány kutya és macska nem termel elegendő mennyiségű laktázt a tejben
jelenlévő nagy mennyiségű laktóz lebontásához. A lakl,áz részleges hiánya a tej hiányos emésztését
eredményezi, ami emésztési zavart és hasmenést okoz, Egyes tejtermékek (pl. sajt, joghurt) laktóz tartalma

alacsonyabb, ezér| könnyebben emészthetők, de mégis okozhatnak emésztési zavart és hasmenést. A
kedvencek többsége alkalmanként tolerálni tudja a tejet, mégis ezt szigorúan korlátozni kell, A
tejtermékeket ne használjuk kalcium és fehérje kiegészítésre. Túlzott kalciumbevitel növendék kutyákban
csontrendszeri problémákat okoz, és ellentétben ahogy korábban hitték nem segít az eclampsia
megelőzésében tejelő szukákban. A négy leggyakoribb ételallergiát okozó fehérjék egyike a tejfehérje,

csokoládé
A legtöbb kutya szereti az édes ízt, főleg a csokoládé ízét. A macskák viszont nem találják olyan Ízletesnek.
A csokoládé egy metil-xantint, a teobromint tartalmazza, ami nagy mennyiségben toxikus lehet a kutyák
számára. Az emberi ételekben általában 3 féle metil-xantin vegyület található: koffein, teofillin és
teobromin. A koffein legnagyobb mennyiségben a kávéban, teában és a kólában találhatÓ. A teofillin
elsódlegesen a teában fordul eIő, a teobromin pedig a kakaóban és a csokoládéban. A szervezetben a

xantin a következó területeken fejti ki a hatását: központi idegrendszer, keringési rendszer, vese,
simaizomzal, vázizomzat. A teobromin fő hatása a simaizom-relaxáció, coronariák dilatatiója, diuresis és
stimuláló hatás a szívre. Habár a teobromin toxikózis nem gyakori klinikai probléma, de ha bekövetkezik
komoly veszélyt jelent a kutya életére. Más fajokkal összehasonlítva a kutya nagyon ézékeny a
teobrominra, kevesebb mint 100 gramm csokoládé fatalis lehet egy közepes méretű kutyára. A teobromin
toxikózis klinikai jelei hányás, hasmenés, fájdalom, nyugtalanság, a vizelet mennyisége megnövekedése,
inkontinentia, tremor, A klinikai tünetek a csokoládé felvétele után 4-5 óra múlva jelentkeznek. A legtöbb
esetben a prognózis rossz és gyakran bekövetkezik a halál. A kutyák általában szeretik a csokoládét, és a
tulajdonosok előszeretettel adják csemegeként kedvencüknek. Ha a csokoládé etetését szigorúan
csökkentjük, és csak néha kap a kutya kis mennyiségű csokoládét, akkor elkerülhetjük a teobromin
toxikózist, bár egyéb problémát így is okozhat, mint például a fogszuvasodás.

Má
A máj kitűnő forrása a vasnak, réznek, fehérjének, D-vitaminnak és néhány B-vitaminnak, kalciumban
viszont szegény és az A-vitamin tartalma túlságosan magas, A-vitamin toxikózis alakul ki, ha a macskát
hosszú időn keresztül csak friss májjal etetik és ez az egyedüli fehérje forrása. A csontok deformitása
fokozatosan éveken keresztül alakul ki, A diagnózis felállításával ekkor már elkéstünk, segíteni már nem

tudunk.
The lams Gompany

(fordította: Dr. Menyhárt Krisztina)
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Az IAMS ComPanY idén is megrendezi az Eukanuba Best of Class in Nutrition nevezetű programját a negyedéves
hallgatók számára. Az érdeklŐdők további információkat Dr. Menyhárt Krisztinától kapiratnák



Larry Kilian

Jack

Rebbenő léptű ártatlan teremtés,
egy kicsiny, törékeny, szőke leány:
Szép volt, maga a csi|lagok gyermeke
s igéző alakján a ruha silány.

Babonák népének ivadéka:
tágra nyílt szemében félelem ült.
Rettegve szaladt a macskakövön,
úgy sietett, hogy szinte repült.

Holdtalan, sötét éjszaka volt,
az égen a fellegkupola feszült.
Démoni erők rontottak egymásnak:
Kegyetlen, tromboló vihar készült.

Házában lapult az emberfia,
ablakain csak sötét honolt.
Isten is elvonta szemét a Földről-
szegény leány oly magányos volt.

Fe|ém tartott, hisz nem láthatott
-köpenyem sötét akár az éj-
nem tudhatta: a templom mögött
ott vár s les rá a szörnyű veszély.

Torkon ragadtam: szólni sem bírt,
félig csupasz keble vadul zihált.
Eszelős rémület sütött a szeméből,
de tudta és én is: hiába kiált.

A hús oly gyenge és éles a penge:
nyakát oly könnyedén metszette át

s forrón pirosló, gyönyörú vére
festette be a rongyos ruhát.

Karomra vettem a lányt gyengéden,
elernyedt teste, de tartottam őt.

Feje csak lassan hanyatlott hátra
s az élettől fosáott tekintet megtört.

Hályogot vont a halál a szemére,
gyönyöní kékje jéggé fagyott
és nem |áttamár: a mennybéli könny
s az üvöltő szél ránk hogyan csapott.

Testét a temető kertjébe vittem
egy kicsiny, fehér kápolna elé.

Emlékül elvettem tőle és elvittem
szívét, mely többé már nemcsak övé,

Halrnay Dóra

Az este illatai

Átot a kitart ablak előtt, és

látom, a Nap már lenyugodott
mégsincsen még sötét,

Tudom, csak pár pillanatra,
de lelkem mégrs magába szívja-
az ég kora-esti kék.

A fények lassan tompábban égnek,
újabb arcai a derengésnek
nézem éhesen,

Csendesül minden, én meg hallgatok,
hogyan erőstjrdnek ott kinn az illatok
s szálnak élesen.

Kinyílnak a fár adt, elszürkült érzékek,
tépett hitem helyébe új remények lépnek:

egy betelj esült fohász-

Az ember ,6gy érÁ, mindez azövé,
s nem sorolja a közhelyek közé
a rettegett megszokás,



Ez már fáj...
Szerkesztette: Kunsági Zoltán

wW.ker_pres§,hu segítségével

Bizonyára sokat gondolkodtatok már azon, hogy a rejtélyes körülmények között elhunyt embertársainknak
mik lehettek utolsó mondataik. Tényfeltáró riportereink utánanéztek ennek a kardiális kérdésnek, és most e
lap hasábjain közkincsé teszik oknyomó munkájuk eredményét. Íme:

Gyertek gyerekek, jó ajég!
Fiúk, ezek már a mieink lesmek...
Ne féljetek, csak gyakorló grri.nátok.
Es mi van, ha a kék drótot dugjuk be...?
Te mindig hiszel ezeknek a hUlye feliratoknak?
Pedig valahova ide ástam aá a gödröt..,
Hát nem a kardiológiá,ra álltam sorban három
órát??????
Ha finnyaskodsz, én eszem meg...
Micsoda?! Mit nem merek?!
Fedezzetek|
Ugyan, hagyd a létrát! Lemegyek én így,is...
Hé! Várj! Ne indítsd be!
Mit akarsz azzal afejszével?
Az én lárryom nem egy ilyen rongy embert érdemelt
voln4 mint te!
Nem, nem, van még egy negyedórányi levegőm!
Ugyse mersz lőni, te gyáva!

-Mi a különbség a gordonka és
a trójai faló között?
-???
-Nem sok. Mind a kettő cse|-
lo!!!

Mari néni visszamegy az
orvoshoz, és kérdi:
-Hogy is mondta dokikárn,
kagyló, csiga?
-Nem, Mari néni, RAK!

-Mi az aminek két lába és
rettenetesen vérzlk?
-???
-Félbevágott disznó.

Szúnyogmama betakarja a
kicsinyeit és így csitítja őket:
-Ha most szépen elalusztok,
holnap elviszlek benneteket a
strandraI

Két szu beszélget.
-Mondja kolléga úr, miért nem
jön át ebbe a remek bükkbe?
-Mert a feleségem
cserbenhagyott.

Apu még csak a zöld villog!
Ugyan drágám, csak képzelódsz, Miért ketyegne egy
levél?
Taposs bele, látom, hogy nem jön a vonat!
Bankrablas! Mindenki hasra!
Mocskos terroristák!
Bél4 biaos benne, hogy ez vizisikló?
Nahát kedves kis csikós vadmalacok, ugyan hol
lehet a mamátok?
Mire jó ez a piros gomb?
Mondom, hogy könnyű hatásta|anítani!

lslan mar, miért izgulnék? Szíuadik ugrásom.
Ugy látom, jobbról jó!
Jöhettek fiúk! Ezek a mieink.
Kutyuli-mutyuli! Na, gyere ide a bácsihoz!
Elismerem, régi híd, de megbízható, hidd el!
Elvtarsak, ne lőjetek!
Hehe, úgy látom, csak én maradtam életben...

Egy csinos hölgy bemegy a
boltba.
-Szeretném felpróbálni azt a
me|ltartót ott a kirakatban,
-Hogyne,.. természetesen
asszonyom... de legyen szabad
megjegyeznem, hogy van
próbafliIkénk is,

Rendór díszvacsora utii.rr

feleségének tart
élménybesaá.rnolót.
-Képzeld el, a desszert utiáít fát
ettünk.
-Fát?
-Igen, igen, én magam is
megettem vagy két tucattal.
-Igen? Es a többiek mennyit
ettek?
-Hát nem tudom, mert mind
eltakarta a száját.

-Uram, önnek egy rendkívül
fertőzó halálos betegsége van,
és csak palacsiíltát illefue pizzát
ehet!
-É,s azoktól meggyógyulok?

-Nem, csak ezeket tudjuk
becsúsztatni az ajtó alatí|

Két rendőr megy az utcán és
talál két bombát.
-Te Bél4 be kéne vinni ezt az
őrsre.
-Megörültél?! Es mi van akkor
hogyha felrobban?
-Semmi, majd csak azt
mondjuk, hogy egyet találtunk!

-Hogy hívták Hiroshimát az
atomkatasztrófa elótt?
-???
-Hirodimbdomb.

A süket, a kopasz és a rokkant
elhatfuozzák, hogy az erdőben
megkeresik a varénstavat.
Mennek-mendegélnek, meg
istaláljak. Belemegy a vak:
-Fiúk! Látok, látok!!
Be|emegy a kopasz is:
-Eú nézzétek| Mekkora hajam
lett!
Belegurul a rokkant is:
-Fiúk!! Új gumik!! Új gumikl!

e7Ű*ftft"@



Belépőj e fergeteges volt,

mB.
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vidámabb mint valaha.


