
felvettek az egyetemre. Sok fotót találtam az
egyetemi évek csoportkirándulásairól is. Egyi-
ken „önkéntes” építőtáborban a vasutat építem
Badacsonylábdihegynél. Az akkori szocialista
munkamódszert én is elsajátítottam: a képen
látható módon a lapátot támasztom (3. ábra).

Fénykép helyett akkori magamról
másodéves koromban festett önarcké-
pemet mutatom be (4. ábra).

Utaztunk is, főleg Erdélybe, ezenkí-
vül Lengyelország volt akkor kedvelt
úti cél. Érzelmileg fiatal emberekre,
magamra is, barátaimra is nagy hatás-
sal voltak ezek az utak. Mondhatni
egész életünkre kihatott. Lengyelor-
szágba néhányszor, Erdélybe több tu-
catszor tértem vissza. Szerettem volna

meglátogatni finn barátomat. Már abban az idő-
ben, de máig is minden érdekel, ami Finnor-
szággal kapcsolatos. Heikki kétszer is meglá-
togatott, én is beadtam valutakérelmemet, 25
dollárt kértem (nem tudom, miért ennyit, vagy
csak ennyit lehetett-e), de hatszor utasítottak el
(5. ábra).

Megtaláltam demonstrátori kinevezésem a
Kórtanra, álláskérő levelem Sós professzornak
címezve és első fizetési jegyzékem 2000 Ft-ról.
Három évvel később az Urológiai Klinikára ke-
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Ez év novemberében a Semmelweis Egyetem
Alumni szervező irodája többek közt az 1971-
ben végzetteket is találkozóra hívta. Felkérést
kaptam, hogy „Hivatás és magánélet” címmel
tartsak egy előadást. Gondolkodtam, miről be-
széljek, hiszen mindnyájan vagy negyven éve a

hivatásunkat gyakoroljuk, magánéleti története
is van mindenkinek – örömteli és szomorú
egyaránt. Megoldotta a problémámat egy, a
szekrény alján talált dosszié, amibe az utókor-
nak – magam sem tudom, miért – sok mindent
elraktam. Ezeket időbeli sorrendbe rakva, a ké-
peket levetítve együtt éltük át az elmúlt 40 évet.
Az évfolyam legfiatalabbjai 1947-ben születtek,
de bőven voltak egy-két-három évvel időseb-
bek is, ritka kivétellel, akár 6 évvel idősebb év-
folyamtársunk is akadt.

A dossziéban talált legrégebbi újság a Szabad
Nép kétoldalas, egylapos különkiadása volt
Sztálin halála alkalmából. Közvetetten, közvet-
lenül mindnyájunk életét befolyásolta (1. ábra).

Illyés Gyula ’56-ban terjesztett gépírásos Egy
mondat a zsarnokságról című versét is megtalál-
tam. László bátyám 1956-ban elég sok fotót ké-
szített, amelyeket az akkor vásárolt újságokkal
együtt Bösendorferünk alsó, belső kantniján
rejtegettünk. Egy nem túl jó minőségű felvételt
találtam meg (2. ábra). Volt egy fotó, amire jól
emlékszem: az Üllői út 26. kapujában egy tank
állt be ágyúcsővel a Markusovszky tér felé, ol-
dalára fehér festékkel egy Kossuth-címer volt
festve. Ezt nem találtam meg.

Megtaláltam viszont azt a levelet, amiben az
I. sz. Kórbonctani Intézetbe hívnak felvételire,
majd azt a kis A5-öst, amiben értesítenek, hogy

Az elmúlt 40 év megőrzött dokumentumai
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rültem, az ottani fizetési jegyzék már néhány
száz forinttal többről szól.

Összegyűjtöttem újságokat, újságkivágáso-
kat azokból a témákból, amelyek engem és a ba-
ráti körömet a 70-es években érdekeltek. A Ma-
gyar Nemzetet – a fontolva haladók lapját –
olvastuk, onnan vágtam ki Erdélyről, Felvi-
dékről, kisebbségről szóló cikkeket. Ruffy Péter
írásait kedveltem. Eltettem Illyés Gyula híres
karácsonyi és újévi cikkét: „Válasz Herdernek
és Adynak”, amely először és nagy terjedelem-
ben foglalkozik a határon túli magyarsággal.
Mikrofilmen Trabant ajtajába rejtve vittem be
Erdélybe, és adtam át valakinek Nagyváradon,
egy parkban. De olvastuk a Kritikát, a Nagyvi-
lágot, az erdélyi Utunkat, Korunkat, próbáltunk
a sorok között olvasni. Egy-egy Új Írás, Alföld
vagy Vigilia is érdekes lehetett. És persze jár-

tunk az Egyetemi Színpadra. Volt népzene,
dzsessz, Mensáros-est, Illyés Kinga Marosvá-
sárhelyről és sok-sok emlékezetes műsor. Utána
jól esett egy sör a Csendesben, a Múzeum körút
mellékutcájában.

A gyűjteményben van Csoóri-írás, Szerváti-
usz Tibor kiállításának ismertetése, Tibortól de-
dikált fénykép. Gyűjtöttünk lemezeket, a klasz-
szikus mellett mi is az Illést és az Omegát
hallgattuk, és a Szabad Európa tinédzserparti
műsorában, ami bejött. Rendesen zavarták.

1965-ben Louis Armstrong volt a Népstadi-
onban (egy kis „apró” érettségi miatt nem tud-
tam elmenni), a 71-es Ella Fitzgerald-koncertre
volt jegyem, de riadó volt a hadseregben, és
mint katonaorvos a Gellérthegy gyomrában két
főtiszttel konyakoztunk.

A későbbi években többnyire gyerekek örö-
mei, lakásgondok, kandidatúra és a karrier lép-
csőfokainak megszerzése volt a program, már
kevésbé látványos története életünknek.

Mint kisült, évfolyamtársaim közül többen
már nyugdíjasok, vagy arra készülnek, az
utolsó dián azok nevét vetítettem ki, akikről
tudtam, hogy már nem lehetnek ott. Sajnos so-
kan vannak.

DR. ROMICS IMRE
urológus, Budapest


