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EREDETI MAGYAR SZABADALOM!

210 NÖVÉNY KIVONATÁBÓL KÉSZtlLT ÉLETELIXÍR.
A PALÁNTÁKAT FÖLDES TALAJRA ÜLTETTÉK 1982-BEN.
SZILÁRD TALAJT ÉREZTEK MÁR A LÁBUK ALATT,
AMIKOR ÖRÖLTÉK, ZÚZTÁK, PORÍTOTTÁK ŐKET.
A SZER HATÓANYAGAIK ALKOHOLOS EXTRACTUMA.

Könyvtár

Volt emberek.
Ha nincsenek is, vannak még. Csodák.
Nem téve semmit, nem akarva senniit,
hatnak tovább.

( Kosztolányi Dezsd: Halottak)

2 M.OK
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Dr.Takáts István

Dr.Szőcs Lajos

egyetemi főtitkár

gazdasági főigazgató

DÉKÁNI HIVATAL
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Dr. Bella Károly
kollégium igazgató
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SZERELMEINK - ÉVEK MÚLVA

1982

nyarán

nagyobb

csoda, hogy
Anatómiának
szegény:
meg

szeptemberben

elsőnek a kis szolgálólány

de

volt

és

karmai

közül. Vetélytársnői nem

hangos, a sziámi ikreket pedig nem

voltak:

év

Kémia

kedveltük. Kínos
Horten-

együtt tudott megjelenni. Biológia csábítani próbált bennünket,

sajna

így

volt

untuk, terhünkre is volt, s nagyon megörültünk, amikor két

mulattunk
ember

meg:

büdös

volt, hogy Fizika csak Transzparenciával, Biokémia pedig csak
ziával

nem

tetszett

hívták. így utólag bevallhatjuk, hogy kicsit

kiszabadultunk

csünya

első

kigyógyulva egyből hagymakómába estünk,így aztán

még ma is könnybe lábad a szemünk, amikor eszünkbe jut.Később

is

műlva

meghívást kaptunk a Medicina nevű szentélybe. Az

örömből

nem értettük meg, hogy mit mond, legfeljebb vetített

képein

jóízűt. De eszünkbe jutott atyánk tanácsa, miszerint, ha

egy pohár tejet akar inni fölösleges az egész tehenet

az

megvenni;

aztán lemondtunk róla. Az Ideológia-nővérek már ekkor megpróbáltak

meghódítani bennünket, de nem flörtöltünk velük, maradt a futó ismeretség. Fiziológia
szállására

1983-ban jött, mohó volt és követelőző, háromszor

rendelt

bennünket, majd egy év műlva eltűnt a feledés

mályában. Lingvisztika
lehet
és

még

ho-

nyelvünkkel,

ügyetlenebbek vagyunk, mint annak előtte. Sajnos

unokahúga

előtt

hosszú ideig tanítgatott, de

is
ha

Patológia

Patofiziológia '84 őszén az atyánknak harminc évvel

ez-

írt szerelmes leveleire hivatkozott, így inkább félénken vissza-

vonultunk. Tartottunk Mikrobiológiától, azt hittük megfertőz bennünket
valami

nyavalyával, de szerencsére veleszületett inmunitásunk volt. Az

ősi Medicina-família lányait igen megkedveltük: izzadt tenyérrel hallgattuk

Kardiológia

szívdobogását, ódákat zengtünk

Gastroenterológiá-

ról, de Endokrinológia hatalmas volt és szőrös, féltünk, hogy
dünk

hepehupáin,

remekül

eltéveés

egész

tartja magát, de mi mégis inkább lányába, a fiatal és harmatos

Neurokirurgiába
tettünk

így inkább elfutottunk. Kirurgia jóvágású

a

szerelmesedtünk bele. Farmakológiával nagy kirándulást

Recept hegységbe, de túl sokat kívánt, s mivel

dózisban nem tudtunk megegyezni, le kellett mondanunk róla.
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a

terápiás

Radiológia

csupa csont volt, nem voltaik sehol gömbölyded domborulatai:

funkciótlan
rá.

volt, mint a kilincs nélküli ajtó, szót sem

vesztegettünk

'85-ben Ginekológiába habarodtunk bele, de sajna jóból is megárt a

sok... Odontológia össze-vissza harapdált bennünket, de velünk emberére

akadt: ma már fogatlan vénasszony. Pulmonológiának többször elakadt

a

lélegzete, a

többire nem emlékszünk

tisztán. Oxyológiát

ájultan

találtuk, de alighogy életre leheltük, elfutott csókjaink elől. Ortopédia

púpos volt, gacsos, lúdtalpas, az egész kompániából ő érdemli

talán

egyedül a Citrom-díjat. 1986 őszén Pediátria meresztgette

ártatlan

szemeit

figyelmeztetett,
volt

és

ránk, de a féltékeny Medicina Politika még

meg
nagy,

idejében

így elkerültük a megrontás vádját. Pszichiátria

lélegzetelállító, de olyant kívánt tőlünk, amibe

szép

magunk

is

belepirultunk. Húga, Neurológia eddig csak üdvözletét küldte. Dermatológia
tott

nem

tetszett, tele volt kis piros pöttyökkel, csoportokba

bennünket

és megállapította, hogy - most

még -

vagyunk. Testvérével, Venereológiával nem erőltettük az
Urológiával

A

semmit

sem

hallottunk, csak

cikornyás

szép

tudtuk elolvasni. Oftalmológiát pedig nem láttuk: eltűnt, mintha

föld
ott

ismerkedést.

igen fájdalmas volt az együttlét, ne is beszéljünk róla...

Otorinolaringológiáról
nevét

osz-

kezeihetetlenek

nyelte volna el. Higiéniát gáláns ebédre hívtuk meg a menzára, de
megismerkedett Infektológiával és azóta már nem beszélget

legtöbbet

talán

velünk.

- atyánk után - Szociálhigiéniától tanultuk:

ő

a

száraz

ismeretek helyett hosszasan mesélt pöstyénfürdői kalandjairól a

kuvaiti

sejkkel, s ezt némi gyeikor lati oktatással fűszerezte. Kacsint-

gathattok

már

ránk

Jusztícia és Higiénia nevű asszonyságok, mi

már

tudjuk, ő Medicina Nagyasszonya, a csúcs: non plus ultra.
Most, hogy
szentély
- úgy

lassan mindent megismerünk, kezd gyanús lenni:

ez az aranyozott ketrec, vagy netán valami más?

emlékszünk -, hogy

a pénzt előre kellett

valóban

Mindenesetre

fizetni,és

a

szólt, hogy védőeszközről magunk gondoskodjunk. Nagyon mennénk
Hölgyeink,

lehetetlent

kívánnánk, ha azt

bennünket békén?
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akarnánk, hogy

madám
már...

hagyjatok

ANATÓMIA

Dr. Csillik Bertalan

Dr. Sávay Gyula

Dr. Tóth Lajos

egyetemi tanár

egyetemi tanár

docens

Csillik professzor:
"

A májkapu képletei H betűhöz hasonlítanak. Ebből látszik, hogy az

úristen is magyar volt."
" A májzsugorodás hosszan tartó, sikeres alkoholizálás
következménye."
" Valamelyik kolléga I.A helyett iát mondott, ezzel bizonyítva
hovatartozását."
" A spermium utazó nagykövet..."
" A tuba hármas nyálkahártyaredőzete az újszegedi Liget útjaihoz
hasonlóan biztosítja a lehetőséget, hogy a spermium és a petesejt
egymásra találjanak."
" Az orgazmus egyetlen biztos jele a pupillatágulat..."

Sávay professzor:
" mint tudjuk, az ember különböző molekulákból áll, de a tudomány
még nem jutott el odáig, hogy ezeket a molekulákat egy zsákban
összerázva embert kapjunk. Ez nem is baj, mivel az embercsinál ásnak
van egy ismert és 3okkal közkedveltebb módja is."

- 10 -

SITUS
VISCERUS

INVERSUS
TOTÁLIS

Meg

kell vallanom, hogy a oopulatio

mechanizmusának
nagy

életem

idegi
egyik

alkotása, különös tekintettel a peno-

vaginális
amit

a

együtt

junctió
Harvard

neurofiziológiájára,
Egyetemen

junctiót

módszerrel

axon-

kiderült, hogy

a

a nervus rerum idegzi be. Az ideg

pusztulásával
frekvencia

párhuzamosan
terápiás

Kutatásaim

Pinaccuro

coitus—

jelentősége

erectilis impotentia nevű

ségben.

a

a nullához tart. (Harpagon-sy.)

Vizsgálatunknak

penisbe

feleségermiel

tökéletesítettünk. Retrográd

degeneráoiós

az

tisztázása

van

kultúrbeteg-

nyomán

Giovanni

alkotta meg az első tökéletesebb
implantálható protézist. Azt mond-

ják, elég

tetszetős, és jól működik.

mindenesetre
nak, akik

igazat
szerint:

adok a régi
Naturalia

Én

rómaiaknon

sunt

turpia, vagyis...egyelőre maradok a hagyományosnál .
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ORVOSI VEGYTAN

Kovács
szer

Dr Kovács Kálmán

Dr Baláspiri Lajos

Dr Penke Botond

egyetemi tanár

docens

docens

professzor úr néha egy kicsit szórakozott volt előadáson.

Egy-

nagy lendülettel beszélt kedvencéről, az "ácetát ánionról", majd

hirtelen

elhallgatott. Ekkor vettük észre, hogy a mikrofonnal mutogat,

és a pálcájába beszél...
"A D-glukóz szerkezetét nem felírni olyan, mint templomban káromkodni."
"Káderlapjára azt lehetne írni, hogy aldóz volt."

Marék docens a gyér látogatottságról:
"Nem

vagyok

egy jóstehetség, de nem fog jóra vezetni ez a

magatartás."
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tartózkodó

ORVOSI FIZIKA

Dr Szalay László

Dr Zöllei Mihály

egyetemi tanár

adjunktus

Ringler adjunktus:
"Nálam

okosabb pofa mondta, hogy differenciálni egy lovat is meg lehet

tanítani, bár

ő akkor még integrálni nem tudott. Most

akadémikus."

MÓDOSÍTOTT JABLONSKY-DIAGRAMM
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Kossuth-díjas

ORVOSI BIOLÓGIA

Dr Molnár János

Dr Szemere György

egyetemi tanár

egyetemi tanár

Szemere professzor:
"Szeresd

feleséged

gyermekeit,

hátha a tied is köztük van!"

Berek

adjunktus a tetrádanalízis

kapcsán

a

Neurospora

szaporodásáréi
két

perce

beszélt. Már

mondta, hogy

spóra-spár, úgy
mire

gomba

a

így

jó
a

spóra-spár,

észrevette, hogy min

röhö-

günk. Kissé zavarba jött:
- Kkh-kkh
majd

köhécselte,

átvetette magát az Oktatási

Épület
mi

okkhé. -

nagy

asztalán, s

sem történt volna,

mintha

folytatta

az előadást.

- 14 -

Sok

izgalmat keltett a számitógépes tesztértékelés: ebben a módszerben

mindig

az

ember relatív tudását vizsgálták, függetlenül

attól, hogy

mit értett ténylegesen a biológiához. Olyan játék volt ez, ahol győzteseknek, és veszteseknek mindig kellett lenni, azt a hipotetikus esetet
leszámítva, hogy egy évfolyam összebeszél, s mindenki minden
ugyanazt
az

utolsó

lesz

kérdésre

válaszolja. A rettegés légkörét jól jellemzi az, hogy
demó után a villamoson beszélni kezdték, hogy

24

negatív pontszáma, és ők szigorított szigorlatra kerülnek, a

évfolyam

visszafordult, hogy

megnézze

keretben.

TATA-BOX
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benne

van-e

az

mikor

embernek
fél

olimpiai

BIOKÉMIA

Dr Guba Ferenc

Dr Mazareán Hortenzia

egyetemi tanár

adjunktus

| Dr Takács Ödön
adjunktus

SZIGORLATON:
Ketten

vizsgáztatnak

aznap:

a

szigorú

és

könyörtelen

Mazareán

adjunktusnő, meg a vajszívű Dönci bácsi.
Helyszín:

folyosó

három ajtóval, kettő fő-, egy

mellékhelyiségre

nyílik.
I.

jelenet: Nyílik Mazareán adjunktusnő ajtaja, és egy szomorú,

lógató

orrát

diák kullog elő, indexét szorongatva, mélyen magába roskadva. A

folyosón várakozó tömeg hirtelen a WC irányába nyomul, s egymás hegyén-hátán
a

betódul. Ekkor jelenik meg a színen egy tanársegédnő, akinek az

feladata, hogy

egyetlen

embert

nehézségek

árán

újabb
sem

áldozatot kerítsen. Igen

meglepődik, hogy

talál, majd a WC-be indul, ahonnan

sikerül

előráncigálnia egy szerencsétlen

csak

nagy

diákot. A

feszültség oldódik.
II.

jelenet:

távozik

Hirtelen nyílik Dönci bácsi ajtaja, s egy vigyorgó

elégedetten. A tömeg azon nyomban megindul, s áramlik

tóztathatatlanul
zárja

gyorsan

az ajtót, mikor még csak páran nyomultak be rajta. Ezután kigyö-

möszölik

az odacsukott kezeket-lábakat, miközben a felháborodott tömeg

mérgesen,
egy-két

arrafelé. Már-már úgy tűnik letapossák, de

diák

feltar-

irigykedve

hangos

szidja a bejutottakat. Majd halkul a zúgás, még

rágalom, aztán feszült csöndben figyelik, hogy

ajtó közül melyik nyílik hamarabb.
III. jelenet: lsd. az I.-t.
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a

két

Vendégelőadóként
idéz:

" Kérem

mellett

fekve

Köteles

professzor (OSSKI) egy

svéd

szépen, én a feleségem mellett ülve, vagy
több

sugárzást kapok a kálium-40-ből, mint

radiológust
a

barátnőm
egy

atom-

reaktor közelében."

Hortenzia

adjunktusnőnek

üzenjük:

minden

különösebb

funkció

és

működés nélkül felredukálódtunk, illetve leoxidálódtunk.

ÉLETTAN

OLYAN

Dr.Obál Ferenc

Dr.Benedek György

egyetemi tanár

egyetemi tanár

oktatóról maradt a legmélyebb benyomásunk, aki mikor bejött a

gyakorlóba,

széles kézmozdulattal körbemutatott: " Hát van itt sokféle

decerebrált

állat.", majd megkérdezte, hogy mennyi az idő, és benézett

a

terem legtávolabbi pókhálós sarkába. Miután negyvenen utána

tunk

borítékot, hogy
sétált

fordul-

közölte, hogy: "Fél kettő, akkor dolgozatot írtok." Elővett
válasszunk. A kérdések fölolvasása

után

vigyorogva

fel, s alá, miközben egy kémcsővel puttyogatott. Kedvenc

töltésünk

volt, hogy

megkértük mondja el az általa

egy

fontosnak

időítélt

kérdéseket, ö kért egy Bálint-könyvet és felolvasott belőle minden kis
fejezetcímet.
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Ezt

a

pontosan

vese-demó

előtt háromszor megcsináltuk. A

tanév

folyamán

annyit tanultunk tőle élettanbői, amennyire később szükségünk

volt... A szigorlaton persze már ismerősként üdvözölt bennünket:
te

vagy!

Persze

a

Azt

az

csalódottam.

volt számunkra, hogy miért mindig az értelmi szerző dolgo-

lesz mínusz-mínusz egyes, a másolóké pedig plusz

rájöttünk
szeles

- mondta

dolgozatok értékelését nem mindig tartottuk reálisnak. Néha

érthetetlen
zata

hittem, végre valami normális."

"Á,

a

csalafintaságra:

úgy

javíthatja

a

hármas. Végül

dolgozatokat,

hogy

időben kinyit két ablakot, és amelyik dolgozatot leviszi a szél

asztalról, az eleve egyes. Csak egyet nem tudtunk megfejteni, hogy

sikkor szélcsendben mifrt olyan sok az elégtelen!?
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LEKTORÁTUS

Aszriev Miklós

Torma József

vezető nyelvtanár

vezető nyelvtanár

Az egyetlen orosz UV.
1983. december
órakor

Lektorátus
nagy

bejáratánál,

nyolc

megjelenik

rángatja a kilincset, majd dörömböl, ám

a

csak

sokára nyílik az ajtó, s megjelenik egy idős takarító néni, aki

álmosan
itt

21.- a nagy nap. Nagy Gábor (14. csoport) már

öltönyben, optimista mosollyal, vizsgára készen

és morcosan látja el jó tanácsokkal: menjen, aludjon még, mert

ugyan 10 óra előtt senki sem lesz. Gábor megfogadta a tanácsot, de

azért

már

fél

tízre visszajött, mikor is szitkozódva

fogadták, mit

képzel hányra kell jönni, már rég folyik a vizsgáztatás.
Társalgással

kezdte: megnyerő mosollyal tételt húzott, amiről aztán

kiderült, hogy

semmit sem tud mondani. Húzhatott még egyet. Ezt

sem

tudta. Az igazi orvtámadás akkor érte, amikor megengedték, hogy tételt
válasszon... Betli. A szakszövegeknél újra elővette megnyerő
s

magabiztosan

másik

vizsgázó,

(Badacsonyi Laci) ki sem dolgozva a

felolvassa

a

- gondolta

Gábor -,hisz

bólogatnak

rá, végül

tudta, hogy

tételt,csak

papírról a fordítást. "Na itt nagy baj már

nem

ez is csak hasból beszél, s milyen

meg 5-t kapott". (Gábor szegény

úgy

lehet."
kedvesen

csak

tehát, hogy neki is felesleges holmi piszkozattal

majd

is

Mengyelejev

a

azt

nem

Badacsonyi már X. éve tanulja intenzíven az oroszt.) Űgy

döntött
ő

mosolyát

tételt húzott. Közben meglepődve tapasztalta, hogy

fejből

fordít. A

szövegéből

felismerve

bajlódnia,

egyetlen

nevét, takaros kis történetbe kezdett róla s a

szót,

periódusos

rendszerről. Pósáné eleinte mosolyogva hallgatta a magabiztosan hadaró
fiút, majd

a papírjára pillantva meglepődött, hogy egyetlen

egyezik. Gábor
rosszat
is.

pedig

már-már nyeregben érezte

magát, mikor

szó

sem

Pósáné

sejtve elkérte tőle a papírt, vajon ugyanaz van-e az ő kezében
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miután

megállapította, hogy igen, felhívta Gábor figyelmét, hogy ő egy

egészen
mint

más

történetről beszél. Gábor egy pillanatra megakadt, majd

rutinos

vizsgázó

Mengyelejevrőlazonban

nem

de

közölte

sőt

vele,hogy

magát, s Ujabb

variációba

kezdett

mint utólag kiderült, ez sem volt az igazi. Gábor

hagyta magát

kezdett, Mengyelejev
felfedezéséről

kivágta

egykönnyen, újabb

és

újabb

magánéletéről, a periódusos rendszer
fejlődéséről

sajnos

ezt

is, mígnem
nem tudja

Pósáné

történetekbe
elemeiről,

megelégelte,

elfogadni, valamint, hogy

igazán sajnálja, mert diákot még nem látott így küzdeni.

SENTENTIAE SPURIAE
Jóindulatú oktató az egyetemen: Qui bene distinguit bene nocet.
Anatómia-szigorlaton: Tarde venientibus osteogenesis.
Kórbonctan-vizsga előtt: Mors bona nihil aliud.
Negyedévben: Nihil in terra sine causa bibendi fit.
Ötödévesen: Senilitas delectat.
Egy levitézlett liliomtipró véleménye: Ars longa, frenulum breve.

TESTNEVELÉSI TANSZÉK

- 20 -

s

KÓRÉLETTAN

Dr.Telegdy Gyula

Dr.Lázár György

Dr.Gecse Árpád

Dr.Kovács Gábor

egyetemi tanár

egyetemi tanár

docens

docens

"Terhes nőknek addig adjuk a vasat, amíg nem lesznek mágnesezhetők."
(Kovács Gábor)
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KÓRBONCTAN

Dr.Ormos Jenő

Dr.Bara Dénes

Dr.Tószegi Anna

egyetemi tanár

egyetemi tanár

docens

v

N ,

MIKROBIOLÓGIA

Dr.Béládi Ilona
egyetemi tanár

Dr.Mécs Imre

Dr.Molnár József

docens

docens

Dr.Pusztai Rozália Dr.Rosztóczy István
docens

docens

Béládi professzorasszony előadáson:
"Hihetetlen, hogy milyen sok névvel kell megismerkedniük, no dehát aki
orvos akar lenni, az szenvedjen!"

Most már világos!?(Béládi-Kétyi-Nász-Váczi: 478.0.)
"A tenyészetek ( 25C, Sabouraud-féle glukózagar, Csillag-féle melaszagar

) krém-, vagy nyálkás állományú, matt, viaszos

vagy

csillogó

vagy

karéjos,

fényű, sima

vagy ráncos, esetleg gyűrött felszínű, ép

ill. rojtos

szélű, fehér, drappos vagy élénkebb piros színű

szerű

gombatelepek,

sejtekből, esetleg

amelyek gömbölyded vagy tojásdad

alakú

ezekből induló ál- vagy valódi fonalakból

élesztősarjadzó
épülnek

fel, Csillag-féle melaszagaron a barnásabb felé eltolódott színnel."

- 23 -

I. SZ. BELGYÓGYÁSZATI KLINIKA

Dr.Varró Vince

Dr.Bálint Gábor

Dr.Sonkodi Sándor

Dr.Várkonyi Tibor

egyetemi tanár

docens

docens

docens

ENDOKRINOLÓGIA

Dr.László Ferenc
egyetemi tanár

Dr.Faredin Imre

Dr.Julesz János

egyetemi tanár

docens

Julesz docens Kosztolányitól idéz:
"Mért nézed te folyvást / e ronda golyvást?"
Etika előadáson:
"Az

ápolónő

lehet

barát, de nem pajtás, nem szerető, nem

cseléd. A

beteg előtt ne tegeződjünk vele; attól még szerethetjük."
Petri professzor urat idézi:
"A

tudás

nélküli

jó szándék sarlatánság, jószándék

lelkiismeretlenség."
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híján

a

tudás:

II. SZ. BELGYÓGYÁSZATI KLINIKA

Dr.Cserháti István

Dr.Tényi Mária

egyetemi tanár

egyetemi tanár

Dr.Csanády Miklós Dr.Krizsa Ferenc
docens

docens

Cserháti professzor:
"Megtekintéskor

látszik, hogy a beteg hol jár: ötventől hatvanig, vagy

Hatvantól Miskolcig."
Csanády docens:
"Befejezem, és megmondom miért, nem azért, mert 50 van."
"Meghallgattam

a

beteget, sípolt, búgott, egy

vonósnégyes

szintjén.

Tíz perccel ezelőtt nem hallottam semmit, még egy hegedűt sem."

Dr .Sági István
docens

FERTŐZŐ BETEGSÉGEK

Dr.Ferdinandy Kond
főorvos

Az enoephalitisek lefolyásáról:
"Vem

egy

olyan

forma, amelyik hőemelkedéssel jár, és

húzódik, mint Isaura szabadítólevele."

MÁJKÓMA TERÁPIÁJA
(Nincs gond, mert homológ!)
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csak

húzódik,

IZOTÓPDIAGNOSZTIKA

Dr.Csernay László
egyetemi tanár

"Fejés: az anyaelem mellől a leányelem lecsurgatása."
"A

Tc

mint

úgy

ugrik rá a különböző szerves és

szervetlen

vegyületekre,

a kiéhezett oroszlán a gazellára: ónklorid meg technécium:

Nemcsak

éhes

ez

az oroszlán, de buta is: oda megy, ahova

a

bumm!
gazella

viszi."
A funkcionális paraméterek vizsgálatáról ( Rtg, CT, UH ):
"Kétféleképpen lehet nyúlra vadászni. Az első, hogy felállítok egy géppuskát, és

180 fokban lövöm a terepet. Drága, de hatásos. A

második,

amikor

kitűnő vadászpuskával megy az ember, és gondolkodik: akkor

amikor

kiugrik

különbségek

is

a nyúl. Nemcsak gazdasági, de bizonyos

lő,

intellektuális

vannak. Nomármost ezek a géppuskás fiúk a fenti hármat

elvégeztetik."
"Ez

a

nagy sötétség jellemző az emberi agyra. Ha ebben

van, az már kóros."
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világos

folt

SEBÉSZET

Dr.Karácsonyi Sándor

Dr.Németh András

egyetemi tanár

docens

Karácsonyi professzor:
"A máj regenerációjáról az első tudományos hivatkozás a Prométheuszlegenda. "
Nagy Attila adjunktus:
"A

beteget

asztalira

behozzák éjszakai ügyeletbe appendicitis diagnózissal.

fektetve

"vakbelét"

már

előregyártott

műtéti heg látszik a hasán, mire elmondja, hogy

kivették. A körzeti orvos kinyújtott az

ablakon

papírt, s lehet, hogy valamit be is vett. Hát

Az
a
egy

tudják,

ilyenkor borul az ügyeletes orvos agya lángba...ha van neki."
"Semmi sem biztos, még az sem biztos, hogy semmi sem biztos."
"A

fehér

török

köpeny is egyenruha, csak nincs rajta paroli. Nálunk

már

idők óta hozzászoktak az emberek ahhoz, hogy szót fogadjanak

a
az

egyenruhának." (cc-ás beteg joga a halálhoz)
"A

sebészek

minden

más emberfajtához

hasonlóan

kóros

önbizalommal

rendelkeznek."
Szovjet és amerikai varrógép összehasonlítása:
"Ezzel

szemben

az

a

vérvörös igazság, hogy a modern

technika

jól

betegek későn mennek orvoshoz. Amikor a faeces

már

kifolyni a száján, akkor elkezd gondolkodni, hogy itt valami

baj

fenéken billentette a büszke sebészeket."
"Magyarországon
kezd

a

lehet, mert nem tudja meginni a fröccsöt."
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SZÍVSEBÉSZET

Dr.Kovács Gábor

Dr.Felkai Béla

egyetemi tanár

egyetemi tanár

KÍSÉRLETES SEBÉSZET
MVÜ3

Nagy Sándor
egyetemi tanár
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IDEGSEBÉSZETI KLINIKA

Dr.Bodosl Mihály

Dr.Czipott Zoltán

egyetemi tanár

docens

Bodosi professzor:
"Az

artéria

kürt

alakzat

carotis interna anatómiai variációiról beszél: "A
nem

kóros, a trombitába sem azért

tesznek

posta-

több

ilyen

csavarulatot, hogy nehezebben lehessen fújni."
"A magyar nép lovasnemzet: hol a ló egyik oldalán, hol a másikon

van,

de az még nem fordult elő, hogy a hátán ült volna."
Czipott docens:
"Már a görögök is foglalkoztak orthopediával, ez volt a Taigetosz."
"A

lúdtalp

előszeretettel

alakul

ki olyanokon, akik

nem

mozognak

eleget, például pincéreken."
Sándor adjunktus trauma szemináriumon a lövési sérülésekről beszél:
"A

bemeneti és kimeneti nyílás nagysága jelentősen eltérhet egymástól,

különösen
szatra!

a mai
Lelövik

nagyerejö lőfegyvereknél. Gondoljanak csak
a

vaddisznót, ahol a golyó bement ott

a

van

vadá-

egy

kis

lyuk, a másik oldalon meg hiányzik a fél disznó."
-egyik

traumatológia gyakorlaton hívta fel figyelmünket arra a

lénye-

ges szempontra, hogy a kezet mindig supinált helyzetben rögzítjük:
"Ez fontos, jegyezzék meg arról, hogy igy kérjük a pénzt."
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KLINIKAI LABORATÓRIUMI ISMERETEK
Tanos professzor az első előadáson
bevezetésképpen ismerteti a féléves
követelményeket:
"Hiányozni pedig csak nagyon alapos
indokkal lehet: több napos kórházi
bennfekvés zárójelentéssel, illetve
egyenesági családtag temetése esetén halotti bizonyítvány bemutatásával."
Dr.Tanos Béla
egyetemi tanár
KLINIKAI KÖZPONTI
MIKROBIOLÓGIAI LABORATÓRIUM

KÖZPONTI KUTATÓ
LABORATÓRIUM

Cr.Földes József

Dr.Kása Péter

egyetemi tanár

egyetemi tanár

VÉRTRANSZFÚZIÓS ÁLLOMÁS

OKTATÁSTECHNIKAI ÉS
TECHNOLÓGIAI KÖZPONT

Dr.Zoltán Örs Tamás

Dr.Gál György
egyetemi tanár

egyetemi tanár
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GYÓGYSZERTAN

Dr.Szekeres László

Dr.Papp Gyula

Dr.Koitál Mátyás

Dr.Takáts István

egyetemi tanár

egyetemi tanár

docens

docens

Papp

professzor a kábítószer-fUggők lelkivilágát egy perzsa történet-

tel illusztrálta:
"A

város

Az

alkoholista dühösen kifakad: nekimegyek és átvágom a kardommal. A

hasis-szívó

bezárt kapuja elé három fáradt vándor érkezik

egyidejűleg.

azt mondja: én inkább átbújok a kulcslyukon. Mire a

mor-

finista: ugyan fiúk, langymeleg az éjszaka, muszáj nekünk bemenni?"
Koitál docens:
"A

glukokortikoidok mellékhatására a gyomor- és bélperforáció

lonmentes marad: a beteg teljesen vidáman megy át a másvilágra."
Takáts docens:
"Minden gomba ehető, de van amelyik csak egyszer!"
STRAUB-FENOMÉN
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fájda-

RADIOLÓGIA

Dr.Vadon Gábor

Dr.Fráter Loránd

egyetemi tanár

docens

Dr.Kocsis Julianna
docens

Fráter docens:
"Minden
régi

szakma igyekszik bizonyítani, hogy milyen patinás. Nos, már a

görögök korában is volt röntgensugár... csak ezt akkor még senki

sem tudta."
"A

képalkotó

eljárásokat két csoportba oszthatjuk: 1. modern,

kor-

szerű eszközök; 2. amivel mi rendelkezünk."
"Az

afterloadingot

mindenki ismeri: az aftert az

aftershave-ból,

a

loadingot pedig a kuruc dalokból."
"

A

Boeck

mondják

sarcoidosist

"bök"-nek,

csak

szögediesen

egyébként "buk"-nak

kell

ejteni. Csak aztán meg ne bukjanak rajta!"
"

Egy

szigorló

valvulával.
egészséges

összekeverte

Elmagyaráztam

neki,

a

vulvát
hogy

a
az

vulva két irányba enged át, míg

a

valvula csak egyben."
-Nagy

zaj

előadni:

volt
"Most

a

folyosón, amikor

szólt

a

Bordás

bejött

tanársegéd,

hogy fúrnak. Mondtam neki, hogy tudok róla.."
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Egyszer
Penge
volt

persze

élet még a nagy

humornyikot

is

megtréfálta.

diáit nem tudta levetíteni, mivel a sötétítő az ablakkilincshez
kötözve

ruhás,

és

résnyi szakaszon besütött a nap. Bejött

s megpróbálta

mozdult. Erre
föl,

az

egy

kicsomózni. Sikerült, de a

pedellusképű következett, ő egy

egy

függöny
létrára

fehér

csak

s kiakasztotta a fönt valahol beszorult sötétítőt. Mintegy

másodpercnyi
vetítésnek

hatásszünet

után a függöny nagy robajjal

nem

mászott
tíz

leszakadt. A

lűttek. Fráter Loránd a burleszkfilmek szenvedő

hőseihez

hasonlóan széttárta a karját. Sze lá zsizny.

OXYOLÓGIA

Dr.Boros Mihály
egyetemi tanár

Hortobágyi doktornő előadáson:
"

Ambuláns

narcosis

esetén a beteg az utcáról jön, és oda

is

akar

visszamenni."
" Szerencsétlenség! trias: 1. tapasztalatlan aneszteziológus
2. ismeretlen beteg
3. türelmetlen sebész"
Mentős-előadáson:
"

Anyósok

szája

psychés eredetű hyperventlllatiójakor egyszerű az eset:

a

elé teszünk egy zacskót, így visszalégzi a saját széndioxidját.

Akárhogy igyekszik sem lesz tetaniás."

- 34 -

SZÜLÉSZET

Dr.Sas Mihály
egyetemi tanár

Dr.Gellén János
docens

Dr.Kovács László

Dr.Morvay József

egyetemi tanár

egyetemi tanár

Dr.Herczeg János

Dr.Kincses László

Dr.Resch Béla

docens

docens

docens

SZÜLÉSZKÉZFOGÁS

Előadás

előtt

szellőztettünk. Még nyitva volt az ablak, amikor

Sas

professzor bejött.
"Azonnal csukják be az ablakot! Büdösben még nem fagyott meg senki."
Kecskeméti doktor:
"A lepény olyan, mint a paréj, állandóan nő, nő, nő..."
"Mivel

lehet kilyukasztani a méhet? Gombos szondával. Nyomom befelé a

szondát, megy, megy befelé. Ha már 40 centire bement, az már gyanús."
A sebészek és a szülészek közötti munkamegosztásról:
"A belek és a hólyag sértését mi végezzük, az ellátását a sebészek."
Rivlin

doktor

méhnyakrák

gyakorlaton

a smegma etiológiai szerepéről

beszél

a

kialakulásában. Mellesleg megjegyzi, hogy nem tudja, miért

nem említi a szakirodalom a smegmát a mandulák rosszindulatú daganatánál. Hozzáfűzi:
- Persze ezért egy férfi nem vágathatja le ...!
Mire a mellette álló asszisztensnő:
- Pedig egyeseknek nem is ártana!
*Misa magyaráz:
"Egy

nőt mi csak akkor kaparunk ki, ha aláírja, hogy

beleegyezik

a

műtétbe. Nem számít, hogy mit ír az AB-bizottság, és mindegy, hogy mi
van a nőben: elefánt, medve, mosómedve..."
SZÜLŐSZOBA UTÁN: VAN-E RETENCIÓ?
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IDEG- ÉS ELMEGYÓGYÁSZAT

Dr.Nemes János
főorvos
Boros főorvos előadáson a statisztika megbízhatatlanságát igazolta:
"A húszas években a Harvard Egyetemen a medikák egyharmada professzorhoz

ment

egy

tanulmányban

élte

a

feleségül. A másik kettő még szűz volt. Vagy a másik

eset:

olvastam, hogy a kísérleti állatok egyharmada

beavatkozást,

egyharmada elpusztult, a harmadik

egér

túlpedig

elmenekült."
Ugyanő

gyakorlaton

ecsetelte az általa szívott mezítlábas

Symphonia

előnyeit:
" Kevésbé erősen kell szívni, ezért nem kerül olyan mélyre a tüdőbe."
S Beethoven nyomdokain járva rágyújtott a IX. szimfóniára.

FOGÁSZAT
Olasz doktor:
"

A

fogmosás

annyiban

máshoz

(!), hogy

egyszer

csinálja

akkor becsülettel."

Dr .Mari Albert
egyetemi tanár
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hasonlít

inkább
az

naponta

ember,

de

IDEG- ÉS ELMEGYÓGYÁSZAT

Dr.Szilárd János

Dr.Domonkos Jenő Dr.Heiner Lajos

egyetemi tanár

egyetemi tanár

egyetemi tanár

Dr.Vargha Miklós
egyetemi tanár

Dr.Pető Zoltán

Dr.Somogyi István

Dr.Szentistványi István

docens

docens

docens

Mottó: "Mi a különbség a psychiater és páciense között?
A beteg nem tart katalógust!"
Vargha professzor:
"Ha

egy

élőlény

érzelmekkel

nem ismeri fel, hogy a vele

viseltetnek

iránta,

akkor

szemben

állók

életkilátásai

milyen

jelentősen

csökkennek.
Wagner Ádám doktor:
"Elég

gyakori, hogy egy nő azt mondja, ha még egyszer születne, férfi

lenne. De ha egy férfi akar nő lenni, ott már valami gubanc van."
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ÜÁ
Dr.Süveges Ildikó

Dr.Hanmer Helga

Dr.Polgár József

egyetemi tanár

docens

docens
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GYERMEKGYÓGYÁSZAT

Dr.Boda Domokos

Dr.Altorjay István

egyetemi tanár

egyetemi tanár

Dr.Füzesi Kristóf

Dr.László Aranka

Dr.Virág István

docens

docens

docens

Boda professzor a skarlátról beszélt:
"A

skarlát főleg ilyenkor ősszel, óvoda és iskolakezdéskor

kulminál.

A nyári szünet után a gyerekek kicserélik tapasztalataikat és streptococcusaikat..."
Más alkalommal nagy lendülettel a Chlamydiáról mesélt:
"...és

terjedhet genitálék használatával is"- itt hirtelen

ráeszmélt, hogy

megakadt,

mit mondott, majd úgy döntött, hogy bekapcsolódik

kibuggyanó kacajba.

a

IDEG- ÉS ELMEGYÓGYÁSZAT

Dr.Dobozy
egyetemi

Attila

Dr.Husz Sándor

Dr.Szabó Éva

tanár

docens

docens

fi tmf i &

Dr.Szekeres

Lenke

docens

Dobozy professzor:
"A

lues

igen

elterjedt betegség volt. Egyaránt megkapták

pápák

és

pártvezérek."
"A

seborrhoeás

valóban

kopaszodás egyetlen ellenszere a

feltalálnának

paróka.

olyan szert, amellyel az androgén

Amennyiben
kopaszodást

kezelni lehetne; úgy a bőrkabátból szőrmebundát lehetne csinálni."
Az
vezette

AIDS-előadást

a

"Védett férfiak"-ból

vett

Merle-idézetekkel

be. Persze a forrást senki sem ismerte föl, azt hittük, hogy

valamilyen tanulmányból vette ma igen jellemző adatait.
"Sokak

szerint

az AIDS egy lassú zöld majom és egy

néger atléta nászából keletkezett."
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gyorsabban

futó

IGAZSÁGÜGYI ORVOSTAN

A

Dr.Földes Vilmos

Dr.Kósa Ferenc

egyetemi tanár

docens

hallgatóság

nagy derültsége közben szoktam elmondani azt a

ténetet, amiről
véleményt,
bizonyos
volt

buta meseírók torz írásai tájékoztatták csak

így

a

az a valóságot nem ismerheti. Kérem, jómagam

Hófehérke

egy

nevű

nőszemély exhumálását is. Az

esetnél

viszont sose neveztem a barátomnak. Az exhumálás

megtekintettük

a

leggondosabb
fedeznünk.

vizsgálat
Ezek

lehetősége.
akkora

koztam. Hogy

ez

mennyire
ezt

a

folttal

az

arcán

után

nő

öklendezni

köhögött

kedves munkatársam, és

jóbarátom

maradni

két

csodál-

így történt, azt

bármelyik

mesekönyvben

hatalmas,

pirospozsgás

kezdett, majd

összerágott

mechanikus

behatás

gyümölcsdarabokat

szép szőke herceg!".. .Na, ezért nem

szabiid

az elhunyttal! Tudják, hányszor zaklattak

szexuális ajánlatokkal?

fel-

Hófehérkét mindig két

ábrázolják. Nos, kérem, a nagy

vagyok,

a

szimulálás

föl. Azután fölnézett és így szólt: "Megmentetted az

met, tiéd
egyedül

során

nyomot

adott az elhunytnak, amelyen jómagam is erősen

megtekinthetik:
a

ellenére sem sikerült külsérelmi

kizárására

Gonosz

testet, amelyen

után felvetődött bennünk - és jogosain - a

Ennek

pofont

jelen

a

Mostoha, akit

fejlett, arányos női

köz-

vezettem

önök által is ismert kedves munkatársam, valamint
közepesen

tör-

már

életekérem
engem

KÖZEGÉSZSÉGTAN

Dr.Dési

Illés

HUMANISTA

LÉGYCSAPÓ

egyetemi tanár

Április elsejei távirat:
"szarban vagyunk stop streptoooccus faecalis"

FÜL-ORR-GÉGÉSZET

Czigner professzor:
kell megjegyezni a hallgatónak. Az
egyik, hogy ez az otltis szövődménye; a másik, hogy ez mentőkérdés."
"A

mastoiditisről

két

dolgot

- 43 -

MARXIZMUS-LENINIZMUS INTÉZET

Dr.Bárány Ferenc

Dr.Balogh Tibor

Dr.Pál József

egyetemi tanár

docens

docens

Dr.Szilágyi László
docens

Szilágyi docens:
"A tolvajok is köztünk vannak, vagy mi vagyunk köztük."
"Az ember nem cserépből van, hogy tűrje a nedvességet."
"Olyan bot füle van, hogy támaszkodni lehetne rajta."
"Én

itt rohangászok, mint a töketlen kutya, maguk meg itt álldogálnak

a büfé előtt."
VILÁGOS? (Egy pégé-kiselőadásra ajánlott irodalomból)
"..Más
kiadás

szóval, ha a különféle célra fordított kis összegű többlet-

nem

jár egyenlő eredménnyel, fokozni lehet az

elégedettséget

azáltal, hogy csökkentjük a kisebb örömet nyújtó kiadást és

növeljük

azt, amelyik több örömet ad. ...Minthogy azonban a különböző költekezési

lehetőségekből eredő egyéni kielégülés mindig személyes jellegű,

a kiegyenlítő folyamatba nem szabiid kívülről beavatkozni."
Beleszületik
Bnberi-nembeli
számít

fiatal barátunk az értelmiségi játékos inkognitójába.
lényegét

azonban

nem tudja

kiteljesíteni, mert

mi

most nálunk? Csak a pénz, csak a mani! Hiába hatna rá a refor-

máció, a konfirmáció, az obszerváció, a performáció, vagy az impertinencla. Nincs
mani. Nem

serrmi, ami fontosabb lenne számára, mint

bolygó"-jának
ségi. Erről

a

csoda ezután, hogyha felidézzük kedvenc filmem, a

pénz,

a

"Majmok

döbbenetes halálvízióját, sehol sincs benne az értelmia

témáról jelent meg tanulmányom múlt szerdán, a

szabadság elméleti oldalán. Ez egyébként kötelező irodalom.
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Nép-

TÁRSADALOMORVOSTAN

Dr.Zalányi Sámuel

Dr.Pető Éva

egyetemi tanár

docens

Ozsváth-jegyzet:
"A

mániás

Először
Jobban
egyszerű

beteg a kórházban az osztály rendjét teljesen

csak

számos javaslatot tesz arra vonatkozóan,

megreformálni

az

osztályt,

később azonban nem

felborítja.
hogy
áll

kellene
meg

az

javaslatoknál, hanem kusza összevisszaságban ezeket a terve-

ket megvalósítani is igyekszik."
KONZÍLIUM

Szepesváry doktor a szociális
"klub"
Ehhez

mikrokörnyezetéről
kapcsolódóan

viccet

a

mező

beszélt.

mondott el

különféle

egy

tevékenységi

lehetőségekről:
"Reggel

nyolckor

nyugdíjas,
kivesz
majd
jól

érzi

francia

szekrénybe,

a nőjéhez

magát.

Az

és

kettőig

angol

felkel

benyúl a szekrénybe, kivesz

üveg

elmegy
érzi

a

egy üveg konyakot, megissza,
elmegy

tízkor,
egy

felkel a

benyúl

a

whiskyt,

megissza,

majd

klubjába, é3 kettőig

magát. Reggel hatkor felkel

Jól
a

magyar nyugdíjas, benyúl a szekrénybe,
majd

kivesz egy üveget,

telepisili,

elmegy az SZTK-ba, és

kettőig

Jól érzi magát. Hát..., ennyi a
különbség!"
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SZIGORLATI SZÍNJÁTÉK
Mottó: És tudod mi a röhej az egészben?...Hogy ez nem vicc!
(Hofi Géza )
avagy:
Akinek nem inge, ne vegye magára.

Szereplők: X, Y, és (Z helyett) Q
Színhely: professzori iroda
Téma: Bács-Kiskun, Békés és Csongrád megye telefonkönyve

Y

(átlagmedicus, aki mellesleg készült) : Jó napot kívánok

Professzor

Ör!
X junior (az egyetem3zerte ismert és tisztelt Dr. X fia) : Jó napot!
Q prof. : Szervusz, kedves X fiam! Parancsolj, foglalj helyet!
(Y

felé

majd

) Na mit állsz ott, üljél már le Te is! (matat az

) Ma

jó kedvem

van, választhattok

tételt!

X

asztalon,

fiam, Te

mit

választasz?
X

junior:

Hát...talán

Szeged

X

betűs

magántelefon-tulajdonosainak

telefonszámát választanám.
Q
Te

: Helyes fiam! Magam is ezt választottam volna! Na és Te, Y? Válassz
is!

Válaszd

az

tarhonyatermesztő

ipicskapucspusztai

Nyenyec-Magyar

Barátság

TSz

üzemének mellékeit. Ne csodálkozz fiam, tudom, hogy

ez nincs a jegyzetben, de ÓV előadáson elmondtam!
(felkészülési idő után a felelés: )
X

junior:

amely

Szeged telefonkönyvében egy olyan

tulajdonosának

családé. A tulajdonos
állomás
született

száma
Fedák

neve

X

magántelefon

betűvel kezdődik. Ez

X senior magas beosztású

99-999. Továbbá

ezen

a

számon

a

található,

telefon

klinikai
hívható

még

Sára és édesanyja, özv. Fedák Vazulné. Valamint

érhető el az esti órákban X junior orvostanhallgató is.
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az

X

orvos, az
X-né,
itt

Q

prof.: Ez igen szép felelet volt fiam! Gratulálok! Még azt kérdezném

meg

Tőled, hogy szükség esetén ENGEM milyen számon tudnál felhívni, ha

azt

akarnád, hogy ez a kék színű telefon csörögjön itt az

asztalomon,

aminek a száma ide van írva a hátlapjára?
X jun. (közelebb hajolva ): Ha jól látom...a 88-888-as telefonszámon.
Q : Bravó fiam, Tőled ezt vártam! És most halljuk, te mire jutottál Y!
Y

:

Az

ipicskapucspusztai

tarhonyatermesztő
12-345-ös
első

Barátság

hívható.

TSz

Ezeket

az

a tarhonyaegyengető kezelőjének száma, ez
éjjeliőrbódé

tarhonyahengerítő
hogy

Nyenyec-Magyar

3 melléken

a

TSz

számának tárcsázása után lehet kérni. Körzetszám: 06-99. Az

mellék

mellék

melléküzeme

száma, ez 888. A harmadik

gépészfülkéje, ez

777.A

mellék

második
pedig

a

999.De ehhez hozzá kell

tenni,

a tarhonyahengerítő főgépész gyakran csak a nagymamájánál

érhető

el, akit a 998/127-es melléken kell kérni.
Q

prof.: Felületes vagy fiam, mert nem mondtad el az ideiglenes mellék

számát.
Y
óra

: Elnézést, Professzor űr, de az a mellék csak tavaly nov. 15-én
28 perctől nov. 23-án 13 óra 19 percig működött, a

miatt. Azóta

leszerelték, és

nem hívható. A

száma

998/6482

Illetve, hogy egész pontos legyek, egyszer még hívható volt,
ez

év

április

15-én, 19 óra 22 perctől 21 óra 03

telefonközpontos

kisasszony

nagynénijét. Ekkor
köztudottan

elment

felköszöntem

17

tarhonyaszezon
volt.

pontosan

percig, amikor
Anasztázia

helyette az éjjeliőr ugrott be, aki 19 óra

a

nevű
20-tól

ittas állapotban szokott leledzeni, és ő tévesen bekötötte

a már kikapcsolt vonalat.
Q

prof.

: Hmm, himi...Na

fővárosában
Szóval

nem

tudod, a
nem

székelő

száma

Gyertya és Neon Művek

a

Banánparti

kanóc

Köztársaság

részlegének?...Úgy!

tudod! Láttam én mindjárt, hogy felületes a tudásod!
jó vizsgáztató olyan, hogy ÉN mindig észreveszem, ha

készült!

Tehát

kapsz, gratulálok,
is

és mi a

szerencséd

akkor a feleletek: X fiam, Te

aláhúzott

így kell tudni! És üdvözlöm Apádat!...Na Y,

Mert
valaki
jelest
neked

van, adok egy kettest. Ne csodálkozz, mondtam, hogy

Jó kedvem van!
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ma

IPSE DIXIT
Prof. Ciliaris

elmesélte, hogy igen fontos a

kísérleti

eredmények

feldolgozása, a pipaközi elmélkedés. Egy ilyen alkalomnal vette észre,
hogy

a

kezdődő

haemoglobin-variánsoknál
kódjelnél

történt,

minden

így

aminosavváltás

várhatók további

ilyen

uracillel
esetek

is.

Állítását az alábbi táblázattal támasztotta alá:
as-váltás

kódjele

Hb-típus

Glu-Vál

S

* UAG-UUG

Glu-Lys

C, E, P

* UAG-UAA *

Glu-Gly

G (San Jósé)

* UAG-UGG

Glu-Gln

G (Honolulu)

* UAG-UCG

eto.
*: Itt a vége, fuss el véle? (a szerk. megjegyzése)

Prof. X.:- A B-sejtek az első két évben a thymusban fejlődnek.
- A here a canalis femoralison keresztül száll le.

Charon
mozgás

adjunktus

Einstein

relativitáselméletéhez

a

viszonylagos

ismertetésével fogott hozzá. Példája a mozgó vonatban

leejtett

kő volt. Ezt az alábbi ábrával illusztrálta:
-»A

VAJNAT

A KÖ ES^SE

Hja kérem, ilyen alapokkal minden egészen viszonylagos...
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HOZSA'SA

Félremagyarázó szótár

TYŰKSZARKÓMA: Házi

szárnyas

ürülékének

elfogyasztása

után

fellépő

súlyos, öntudatlan á l l a p o t .
KONDOM-ÁRUS : ővszeres
NULLIPARA

: Az

aneszteziológust,

magába

foglaló

a

radiológust, és

mellékes

csoportkategória.

a

labororvost

jövedelem

szerinti

Főként a "multipara" csoporba

tartozó

nőgyógyászok használják szivesen.
BILIGENEZIS : Éjjeli edény gyártás.
NIMFOMANIAKO-DEPRESSIVA: Házastársak körében elterjedt sexualpsychiátriai

betegség.

Jellemző,

maniako",

amikor

az

fordítva.

Idősebb

hogy a

asszony
korban

akkor

"nimfo-

"depressiva",

férj

illetve

rendszerint

felváltja

"nimfomaniakoregressiva-depressiva-progressiva"
jelölt

a

néven

á l l a p o t , ami a házastársaknak általában

nyugodt

alvást biztosit.
KINESZTÉZIA

: Tökéletlen a n e s z t é z i a .

HIGIÉNÉ

: Higié
sírba

úr

felesége,

kergette.

aki tisztaságmániájával

Az elhunyt emlékére azóta a

férjét

a

közegész-

ségtan az orvosi egyetemeken önálló tanszéket k a p o t t .
BAKTERURIA

: Vasúti i l l e m h e l y .

HYMEN

: Hártyaszerű
lányokon
az

képlet,

található

angol

amelyet

nyelvű
intakt

amely - nevével ellentétben

-szűz

m e g , és nem h í m e n . Használatos
irodalomban a "hey,

hártyával rendelkező

men"

még

elnevezés,

negyvenen

felüli

nők emlegetnek különösen g y a k r a n .
HIDROTAXIS

: Révész.

KURVATURA

: Rosszul sikerült kirándulás.

APÁCAZÖREJ

: Jámbor

szerzetesek

ajtaján éjszakánként hallható

sze-

mérmetlen kopogtatás.
AUTOPLASZTIKA: Kopott

karosszériájú

Trabant Hycomat matricákkal

való

teliragasztása.
BÁRÁNY-SZINDRÓMA: Újdonsült feleségek átmeneti betegsége.
LUPUS

:

Mondabéli
Remus.

anyafarkas,

akit megöltek fiai,

Romulus

és

Agóniája során C3ak annyit tudott m o n d a n i , hogy:

" Te is fiam, Lupus? " .
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MEGLESTÜK AZ OROSZLÁNT A BARLANGJÁBAN:

-105-

HÍREK

Az Egészségügyi Minisztérium felhívása:
Veszett

mikulást

akik

a

rendkívül szelíd mikulást simogatták,

lőttek a vadászok a Sas-hegyen. Kérjük

vagy

bármilyen

egyéb

mindazokat,

szakállába

kontaktusba kerültek vele,

turkáltak,

jelentkezzenek

az

egészségügyi hatóságoknál!
Beindult
adásokat

a

túraidény. A TIT erdőjáróknak

ismeretterjesztő

elő-

tart "A légyölő galóca és a szívdöglesztő péniszgomba össze-

hasonlító morfológiája "címmel."
A

Vomitus

Hungaricus kamarazenekar koncertje betegség

miatt

el-

marad. Az üvegbetétek a helyszínen visszaválthatók.
Elkészült

az

első

afrikai H-2-receptorblokkoló. Tunézia

piacra

dobta a Puncimetidint.
Az

önvédelmi Nőszövetség alakuló ülésén Szfinkter Vaginét

válasz-

totta meg tiszteletbeli elnökének, életműve elismeréseként.
A

nyári

leggyakrabban

alváskongresszusról kiküldött tudósítónktól
használt

hypnotlcumok

névsorát:

megkaptuk

Hipnoval,

a

Sevenal,

Kisobál, Nagyobál.
Az MTI-t

hivatalos helyen felhatalmazták annak közlésére, misze-

rint nem igaz a hír, hogy a receptúra szigorlaton a tartós hatású hangulatjavítók

kérdésre Takáts tanár úr egyik - előadáson

viccét

fölírni. Más hatástani csoportokra a cáfolat nem

kell

kozik.
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elhangzott vonat-

Sporthírek:
Szenzáció
SZOTE
több
az

az átigazolási időszak elején: Béládi professzorasszonyt, a

PC védelmének oszlopát - miután hazai pályán már
neves

Internazionale,

vacillál.

bizonyított -

profiklub szeretné megszerezni. így az Inter
sőt

az

Interferon is. A

Bratislava,

közkedvelt

sztár

Egyidejűleg megjegyeznénk, hogy KGST-importból új

még

vacillá-

torok érkeztek az influenza-vacillusok megfékezésére.
Totóeredmények:
Nincs

kettes a Kórélettanon. Az intézet pécsi sztárokkal

teletűzdelt

csapatának kiváló eredménye módosította a tabella állását.
Időjárásjelentés:
N

a«y

nyomású fiatus közeledik a kismedence felől. A népfrontra

érzé-

kenyek vezessenek óvatosabban!
Tavasz

van. A Központi Szennyvízderítő környékén szarba szökkentek

az ibolyák.

VERS MINDENKINEK
Kübli Z. János: Hajnal
Pitymallatkor pintyőke pöntyög
Odabenn szörcsög az aranyhörcsög
Fenemód kínozzák a görcsök
Kübli Z. János: Idill
Kandin kukkant ki egy nyuszi
Buzi a kis alamuszi
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ÁLTUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA
Idén

is megrendezték

tekinthető
képzett,

nagy
széles

szakemberek

amikor

zegzugos, göröngyös

tudósnövendékben
ámde

szigorú

lécet. Az
nehéz

a

a

sokoldalúan

felvértezett

ifjú

terén. Az útkeresés korszaka ez, az

első

a lelkes kutatópalánták megindulnak

útvesztőjén.

évvel

hagyományosnak

ez

A

riadt

szemekkel

ezelőtti önmagára ismerhet

a

ítész. Saját maguknak állították oly

nélkül

érzés

megértő,

volt

látni, amint a Zsűri

pillanatban

sziszifuszi

rengették meg a Tudományról eleddig alkotott
előttünk

a

perspektíváit, azokat

a

fogalmazni, de mégis el kell mondani, hogy
munkával
döntését.

mellébeszélés nélkül következzenek hát az eredmények,

feltárva

az

kiálló

magasra

gordiuszi csomót és nagy küzdelem árán meghozta

alapjaiban

véljük

már-már

állomás

ő lécük ez, az ő mércéjük. Ebben a megindító

torokszorító
Minden

húsz

szemű

közhelyek

átvágta

tanulóifjúság

látókörű tudományos szemlélettel

utánpótlásának

szárnypróbálgatásoké,
Élet

a

seregszemléjét. Fontos

dolgok mélyebb természetét, a
a

tendenciákat,

amelynek

amelyek

nézeteinket,

kibontakozás
nyomán

új

elérhetni

a Világ teljesebb megismerését nemesb céljaink érdekében, és a

Homo sapiens egyeduralmát vészsújtotta, piciny Földünkön:
V.díj (és a Detoxikáló Intézet különdíja):
A gyomormosómedve gyakorlati alkalmazásának lehetőségei
IV.díj (és a Lipoxigenetikai Társaság különdíja)
A sósheringek ivási szokásai
III.díj:
Ejaculatio praecox okozta beilleszkedési zavarok
II.díj (és Pető tanár úr sötét szemüvege):
Az exhibicionizmus pszichopatológiájának tanulmányozása meztelencsigákon
I.díJ:
összehasonlító

tanulmány a VIP postcoitális alvásindukáló

sának nemi különbségeiről

- 54 -

hatá-

JO

TÁRSINTÉZETEK:
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HA ÉN LENNÉK A DÉKÁN...
Mottó: Ne restelljük kimondani, amit nem restellünk érezni
(Plutarchos)
Ha én lennék a dékán, az egyetem a "Ki nevet a végén" című
társasjátékhoz hasonlítana. A szabályok: aki a kockával hetesnél
kisebbet dob, az két félévre kimarad. Aki valamilyen adatot nem tud,
az visszabukik abba az
évfolyamba, ahol
azt leadták. Aki az
egyszeregyet nem tudja, az az első elemibe. Oktatókra ez természetesen
nem vonatkozik. Az
előadások
látogatását
kötelezővé tenném. A
távolmaradók között - szociális segélyként - UV-jegyeket sorsolnék ki.
Füzeteket osztanék ki, amelyben a hallgatók az oktatókat, az oktatók a
hallgatókat jellemeznék. Megosztanék és uralkodnék. Rettegnének tőlem,
bár a jelentéseket nem olvasnám el: nz oktatók oktatnának,a hallgatók
hallgatnának, én nevetnék.
x

Ha én lennék a dékán, gavallér volnék. Felölteném a
kesztyűt húznék, kezet fognék
mindenkivel, majd
dudatanfolyam elmarad.

talárom, fehér
kihirdetném: a

x

Ha én lennék a dékán, kiadnám a jelszót: "Nem baj, ha száz fős az
évfolyam, de az legalább mind gyomorbeteg legyen". Havonta mérném a
medikusok MAO-értékeit. Aki egyszer volt évfolyamelső ebben, annak
Karády-jegyzetet, aki három egymást követő alkalommal, annak koszorút
vennék.

Ha én lennék a dékán, az egyetem négy éves volna, egy héten pedig csak
20 kötelező óra. Minden
témát
csak
egyszer
adnának le, így
valószínűleg csak egyféleképpen. A
jegyzetek tizedik utánnyomása
helyett szélesre tárnám a könyvtár ajtaját: csak befelé libuskáim. A
diplomát nyelvvizsgához kötném. Első évben az egészséges, másodévben a
kóros emberi szervezetről szóló ismereteket szintetizálnám. Harmad és
negyedévben klinikai gyakorlatok
volnának.
Itt
a medikusok az
orvosokkal megegyező munkát végezhetnének, vagyis a vérnyomásmérés és
a statisztika csak egy része volna elfoglaltságaiknak. Elérném, hogy a
hallgatók
ösztöndíja
meghaladja
a
sarki
rendőr
fizetésének
egyharmadát.
Ha én lennék a dékán, tudnám, hol kell keresni a hallgatókat: őszi
munkán az árnyékban, télen sítáborban, tavasszal a Tisza-parton, nyári
gyakorlaton az uszodában, vizsgaidőszakban az intenzív osztályon.
x
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Ha én lennék a
dékán, venném
a fáradságot, és megpróbálnék
egyidejűleg leszigorlatozni minden olyan tanszéken, ahol leadták az
immunológiát, vagy a nephrológiát.
Ha én dékán lennék, nem végeznék összehasonlító tanulmányokat egy
középiskolás osztálykirándulás és egy kintlakásos őszi munka között,
felülnék a rémhíreknek, és példát statuálnék.
s
Ha én dékán
lennék, nem
lenne
kötelező szabadon választott
speciái-kollégium, a hallgatók használhatnák a liftet, és a klinikák
főbejáratát.
x

Ha én dékán lennék, GMK-t
alapítanék
a
kivonatolnám a jegyzetem, és egy
20
W-os
levetíteném. Mindezt előadásnak nevezném.

szemészekkel
lámpa fénye

együtt,
mellett

Ha én dékán lennék, a kakasokkal kelnék, és beszállnék a szülőszobai
kártyapartikba. Még két aduval a kezemben is bemondanám a piros ultit,
rekontráznék, majd meg is
nyerném. A
kifosztott tömeggel két
császármetszés között katalóguscédulákat hajtogattatnék, és hétkor
szétosztanám az előadók között. Fél nyolcra magamhoz rendelném a
sebészeket, és a körmükre néznék. Nyolctól előadásra látogatnék be, de
negyed
kilenctől
egyfolytában
szidnám
magamat. Kilencre
űgy
megfájdulna a fejem, hogy tizenegyig eszembe se jutna, hogy egyes
évfolyamok óraszámuk majdnem felében
nem
szűken vett medicinát
hallgatnak. 11-től délig dékáni
kérelmeket utasítanék el. Utána
vattával a fülemben álruhás
Mátyás
királyként a Jancsó menzán
ebédelnék az általános iskolásokkal egyidőben. Az ebédlőről fényképet,
a zajról hangfelvételt, az evőeszközökről leoltást készítenék és
elküldeném az OKI-nak, a WHO-nak, és az Emberi Jogok Bizottságának.
Délután gyakorlatokra járnék, mondjuk az újszeged! Köjálba és a
tarjáni patikába. Hatra a lektorátuson volnék, hogy benézzek a három
összefüggő nyelvóra
utolsó
húsz
percére. Este
hétkor minden
kupaszerdán előadást tartanék, amelyben kiállnék a tanulmányi fegyelem
erősítése mellett.
x

Ha én dékán volnék, harvardi kollégám, Edsall mondásával búcsúztatnám
a hallgatókat:
"Amit az elmúlt években tanultatok, annak a fele téves, csak azt nem
tudjuk, hogy melyik fele."
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OSZTÁLYFŐNÖK:

Dr.Prágai Béla
adjunktus
Hogyan lettem osztályfőnök? Meg fogtok lepődni: teljesen váratlanul. 1982. tavaszán már gyülekeztek a vészterhes felhők Dóm téri
centrummal. Az egyik pólus a Dékáni Hivatal, a másik a Dóm tér 10.
volt. Kezdett beborulni- majd lecsapott: Földes dékán űr javasolt,
Pávó Imre rábólintott. Sorsom eldőlt hat évre. Most is azt nyögöm- a
megtiszteltetést.Néha jobban bírom, máskor kevésbé. A napok sem egyformák, miért az évek lennének azok.
Ettől a perctől (1982. szeptember 01.) az évfolyam tartozéka
lettem, kiket csak egyszer hagytam el, de az is nyárra esett, így a
többes szám használata szerintem jogos.
Bizonyos periodicitás felfedezhető volt életünkben, majd néhány
dolog kimaradt, jött helyette más: évnyitó- őszi munka- őszi szünettéli vizsgaidőszakpótvizsgaidőszakdékáni
engedélyrektori
engedély- tavaszi szünet- nyári vizsgaidőszak- nyári pótvizsgaidőszak,
és így tovább... nincs megállás, nem pihenhetsz. Néha a rektori
engedély átfedte a sítábort és az évközi szakmai gyakorlatot, de
lassan a visszahúzó pótvizsgák elmaradtak, ahogy öregedtünk. Egy-egy
oktatói értekezlet előtt kopogtatás tanszékeken, bocsánat és megértés
kérése, üzenetek, elvárások, visszacsatolások, személyes-csoportos
elbeszélgetések, évfolyamgyűlések, ahol alig jelentetek meg. Bocsánat!
Efey kivétellel: el kellett osztani azt a negatív keresetet, amiről
bárgyún azt hittük, hogy pozitív. A kunbajai szakadt és eltűnt lepedők
és matracok az egyenleget felborították annyira, hogy azt a göngyöleg
ára sem volt képes visszafizetni. Évfolyamkirándulások, ahol hely
szűkében bőven nem voltunk, de legalább a holt lelkek adagját meg
lehetett enni (lásd 60. oldal 1.)
Harmadik év után kinyíltunk. A dátumot soha nem felejtem el: 1985.
október 04. 15:00 óra; ekkor kaptuk az első dicséretet Besenyi tanár
úrtól, mely aranybetűkkel került be évfolyamunk történetébe. Kell,
hogy fényesen tartsuk, hátha ez volt az utolsó.
Közösségi munkánk javult (már azé a húsz emberé), rutinosabbak,
megfontoltabbak lettünk, alig hibáztunk az utolsó évben (már megint
ugyanazokról van szó). így legalább a többi nem húzott szét, majdnem
egységesek voltunk és vagyunk.
Az évfolyamunk pedagógiai szempontból nehezen kezelhető, tekintély
alapján semmiképpen. A demokráciát tanulták, gyakorolták, megtanulták.
A formákat is többé-kevésbé. Sok tehetség, sok egyéniség gyűlt össze
ezen az évfolyamon, társakat alig vesztettünk. Irányításotok majdnem
egyénre, de legalább is csoportokra lebontott stratégiát és taktikát
kívánt meg.
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És rengeteg időt! Energiát! Még szerencse, hogy a nap 24 órából és
egy éjszakából áll.
Mindezek ellenére a feladat szép volt, próbáltunk megfelelni az
elvárásoknak. Ti okosabbak lettetek, én bölcsebb.
Biztos vagyok abban, hogy jobban is lehetett volna csinálni, de
kontroll nincs. Nekem ennyire futotta. Az én részemet csak hosszú
távon lehet lemérni, a Tiéteket néhány év múlva.
Ögy vagyok Veletek, mint a szülő a huncut, rakoncátlan, rendetlen
de eszes gyerekével, amikor 200
ilyen
csemetét kíván annak a
néhánynak, akikből osztályfőnök lesz. Mert ugye apátokból nagyapa lesz
nem is olyan sokára, bölcs mosollyal, ősz szakállal foglak Benneteket
inteni: Lesztek Ti még nagyapák, csak türelem, türelem...
TANULJ TINÓ...
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ÉVFOLYAM-KIRÁNDULÁSAINK:
1. kísérlet: Verőcemaros
Szállás és autóbusz-foglalás
első lépésben 90 főre,
második lépésben 45 főre.
A résztvevő 15 fő nagyon kellemes 3 napot töltött a Dunakanyarban.
2. kísérlet: Eger
Szállás és autóbuszfoglalás 40 főre.Indulólétszám 35 fő.
A szervezés sikerén és az 1. kísérlethez képest duplájára nőtt érdeklődésen felbuzdulva végig látogattuk Eger nevezetességeit. (Értsd:
Szépasszony völgye).
Az alábbiakban képriportot közlünk eme sikeres évfolyam megmozdulásról.
AZ ÉVFOLYAM KIRÁNDUL

KOMPÓT, AZ ALBÍNÓ BÉKA

- 60 -

Sítábor '85: Lengyelország
A síelés egy hete alatt a javarészt kezdőkből álló társaság megtanult
esni. Azután persze síelni is egy kicsit. De ez még nem volt elég. A
felvonókkal is meg kellett barátkozni. Néhány emberben fájdalmas
emlékeket
hagyott
a
csákányos
és
tányéros
felvonók
nem
rendeltetésszerű használata. Végül már
ez
is ment, de mikorra
elkezdtük volna élvezni a síelést, már vége is lett a tábornak.
Élményeinket itt is néhány fénykép őrzi.
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Megismerni a pancsert
cifra lábtartásról,
összevissza kacsázó
Extrém lesiklásról.
Refr.:
Hej, élet,élet, pancser élet,
ez aztán az élet!
Ha mégegyszer eljövök,
megkötöm a CSÉB-et!
Mi, kezdők, a profikat
simán megszivatjuk,
mert az első buckánál
elfekszünk alattuk.
Refr.
Baleseti sebészeten
jó puha az ágyam,
13 darabból
rakják össze lábam.
Refr.
A tányéros felvonón
nehéz volt feljutni,
mert a golyóm nem tudtam
sehova sem dugni.
Refr.:
Hej, élet, élet, pancser élet,
ez aztán az élet!
Ha mégegyszer fölmegyek,
többé nem... (tudok pisilni).
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•

Badó Csaba

Lődi Ágnes

Somogyi Andrea

Kovács Nóra

Bereczki Zsuzsanna

Molnár Zoltán

Pálinkás Attila

Péntek Mária

Szeosei Klára

Vandlik Erika

Végh Éva

Zöllei Éva
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A Csoport Oktatója címet adományozzuk érdemeik elismeréseként:

Benedek György professzornak:
aki már docens korában, mint gyakorlatvezetői
próbálkozott az élettan logikus megismertetésével; szabadidejét feláldozva, és önmagát
nem kímélve folytatta
elszánt szélmalomharcát.
dr.Lajos Saroltának:
aki mindig azt akarta, hogy mindent, amit
tud, átadjon nekünk; s mivel tölcsérrel nem
lehetett a fejünkbe tölteni a tüdőgyógyászatot, szeretettel tette.
Olasz Lajosnak:
aki fel tudta kelteni
politikai tárgy iránt.

érdeklődésünket

egy

akinek gyakorlatain nem néztük az órát.
a hivatalos idő után negyed órával sem.

még

dr. Pető Zoltánnak:

dr. Varga Gyulának:
aki éveken
át
szfinhetetlen szorgal orrmai
kérdezgette a
kopogtatás
rejtelmeit,
a
fájdalom-pontokat; és igyekezett, hogy a
három év alatt ne csak haematológiai beteget
lássunk, hanem néha egy ulcusost is.
dr. Szenohradszky Pálnak:

aki nemcsak a vesetranszplantációt ismertette meg velünk és a művesekezelést, hanem
időt szakított arra
is, hogy átfogóan,
komplexen lássunk egy-egy betegséget és az
Életet.

A Csoport Tiszteletbeli Tagja cimet adományozzuk:
dr. Lelkes Zoltánnak:
aki mindig lelkesen állt a csoport rendelkezésére, vendégül látva minket, ha csoportéletre támadt kedvünk, s ha legalább három
órával a buli előtt szóltunk, hogy legalább
19:59-kor a
Nagyáruházban
megvehesse az
innivalót, és magának a két liter tejet.
Legnagyobb érdeme, hogy bármikor képes volt
hozzánk hasonulni.
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ÖT ÉV MAZSOLÁI (IS)
Csabi dühösen jött ki kémia szigorlatról.
- Na, mi van?
- Kirúgott!
- Ml?
- Nem tudtam a morfin képletét.
Mindenki halálra rémült és lázasan lapozgatni kezdett. Csabi
megjegyezte:
- Igaz, az acetilén sem jutott eszembe!

mormogva

Budapestre másodév után visszaszármazott csoporttársunk notórius késő
volt. Poberai adjunktusnő sokáig tűrte, de egyszer kitört:
- Mi az Béla! Maga szoptat, hogy állandóim elkésik?!
A szigorlatra természetesen szintén 8 óra után pár perccel esett be.
Az adjunktusnő megszakította a névsorolvasást:
- Béla, nem is maga lenne, ha nem késett volna!
Az urogenitális apparátusból demonstráltunk Tóth Lajosnál. Érdeklődni
kezdett, úgy a befejezés táján, hogy mi a kolposzkópia. Mari kisütötte, hogy valamilyen optikai rendszer lehet, tükör is van benne, meg
lámpa. Évának erre megvilágosodott:
- Igen! És az ureterbe vezetik fel!!
A csoport fegyverkezésének fő formái:
Csabi: SI és egyéb fejben nem tartható adatok fölvésése tollal alszáraira.
(Zoli sajnos ezt nem alkalmazhatta; túl szőrös a lába.)
(Piczkó Kati, aki két évig volt csoporttársunk, általában
combjára írta fel a tételeket. De egyszer szétment a szoknyájának cippzárja, másikat kellett felvennie. Ami "természetesen"
rövidebb volt az előzőnél, és kilógott a felirat! És hiába sikálta a kilógó részeket, "természetesen" nem jött le.)
Ági:
Vignettára másolt tételek alsószoknyájára ragasztva, szükség
esetén továbbadható.
(V. Éva újitása: ragtapasz!
Többször használatos! És nem
zörög!)
Mary: Politikai tárgysík ellen kialsikított védelmi rendszer, amely a
férje által kidolgozott és katalogizált minitételekből áll. A
regiszterben a megfelelő tételszám
kikeresése
után az a
rászorulónak könnyedén eljuttatható.
Anatómia szigorlaton a professzor úr kérdése Erikához:
- No és még milyen idegsejteket ismer?
Erika töri a fejét, a professzor próbál segíteni:
- Háztetőn is van. De nehogy azt mondja, hogy kémény!
Kórélettan gysikorlat. Próbálunk megismerkedni a mikroszkóp és főleg
vérkenetek titkaival. Gysikorlatvezetőnk, Kovács Gábor útmutatása:
- Ami átúszik a látótéren, kerek és farka van: az nem w t .
A boncteremben Zoli mondja a külleírást:
- Szabályos, ép fogazat...
Majd a boncolás megkezdésekor valaki elegáns mozdulattal
tetem protézisét.

- 67 -

kiemelte

a

a

Mary szervdemónál a szívet irta le, a falvastagság meghatározásánál
megtorpant:
- Ezt nem tudom pontosan megmondani - nézett Karácsonyi főorvosnőre.
- Miért? Mozog?
Zoli szervdemón szokásához híven mutatóujjának begyével nyomogatta
agyat, és megkérdezte Karácsonyi főorvosnőtől:
- Ez kamrába törő vérzés?
- Most már igen!

az

Mikrobiológiából nekünk még hármas
átlagért kellett küzdenünk a
demonstrációkkal és a kéthetenkénti kisdolgozatokkal.
Az egyik gyakorlaton pótdolgozat írása után a gyakorlatvezetőhöz közel
ülők érdekfeszítő problémákat vetettek fel a baktériumokról, miközben
Attila a háta mögé settenkedett és a válla fölött átlesve lemásolta az
egyéb kisdolgozat! kérdéseket.
Ezután a csoport átlaga ugrásszerűen megnőtt.
A belgyógyászat gyakorlat menete:
1. sorbaállás köpenyért
2. sorban állás az osztályon az orvosi előtt
3. áttolják rajtunk az ebédet.
4. Varga Gyula elviharzik mellettünk: "öt perc rmílva jövök!"
5. fél óra múlva áttolják rajtunk az üres edényekkel teli
kocsit
6. Varga doktor visszaérkezik
7. beterel minket a kórtermekbe
8. Csaba huszonharmadszor is próbálkozik a fájdalompontok
felsorolásával
9. Soma huszonharmadszor is próbálkozik a szív kikopogtatásával
10. a gyakorlat vége után 20 perccel célozgatni kezdünk a következő órára
11. további 10 perc után elenged bennünket
12. a raktáros több-kevesebb sikerrel történő felkutatása
13. köpenyleadás
Belgyógyászat gyakorlat. Ma^i, Nóra, Marcsi megkapják a betegüket,
majd ahogyan a pszichológia jegyzetünkben is áll:
"...A panaszairól, problémáiról beszámoló beteget mindig végig
kell hallgatni, még akkor is, ha bőbeszédű, ismétli önmagát, vagy az
orvos számára érdektelen információkat közöl..."
(dr. Popper: Az orvosi pszichológia alapkérdései 103. o.)
Meghallgatják 1959-től az anamnesist. Másfél óra múlva Varga Gyula
megjelenik:
- A jövő héten majd folytatják 1965-től!
Haematológiai rendelő: a kisegítő helyiségben négyen egy fiatalembert
vizsgálnak meg, majd a rendelőben együtt beszéljük meg.
Erika:
Halvány nyálkahártyák, anaemiás beteg.
Varga Gyula:
Nézze milyen pirospozsgás! Hogy lenne anaemiás?
Erika (védekezően): De odaát még az volt!
Belgyógyászat gyakorlaton egy 16 éves bombázót vizsgálunk. A következő
héten Zoli, Attila és Csaba rögtön odarohant Varga Gyulához:
- Adjunktus Úr, szeretnénk azt a fiatal nőbeteget vizsgálni!
(5 beleegyezően bólintott és a folyosón elkiáltotta iragát:
- Madarász bácsi, jöjjön csak!
Attila belenyugvóim felsóhajtott:
- Nem baj, Csabi úgyis ornltológusnak készült!
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Első belgyógyászat vizsgánk: az egyik alapvető dolog, anamnesis felvétel. Nóra már fél órája kérdezgette a beteget, de hiába faggatta, az
nem szólt egy szót sem. Azután a vizsgáztató elárulta: a betegnek
motoros aphasiaja volt.
Fogászat gyakorlat, a társcsoporttal együtt. így az összlétszám 6 fő.
Olasz Tibor: Mondják, az egész évfolyamot képviselik, vagy csak a
felét?
Nóra nyári sebészet gyakorlaton betévedt egy érműtétre. A műtősfiű egy
zsámolyt állított neki az operatőr mögé, hogy jobban lásson. Egyszer
Pepó adjunktus hátra lépett, megbillent,
és szokásos "csendes,
diszkrét" modorában megszólalt:
- Józsikám, ha már ideállítja ezt a vacakot, hogy fölbukjak
benne, legalább ne maga kapjon el, hanem hagyja, hogy a medika fogjon
meg!
Sebészet gyakorlaton kb. tizedszer
néztünk lumbális aortográfiát
Veszprémi doktor előadásában. Pepó adjunktus éppen a döntő pillanatban
lépett be az ajtón, és halkan megjegyezte:
- Tülment, Lacikám, túlment.
És milyen igaza volt!
Józsika, a Pepó Mfivek műtősfiúja
egy beteget tolt a sebészeti
intenzívre, akit nem műtötték meg. így aztán gyorsan odaért. Meg is
kérdezték: Hogy táltosodott meg így a team?
Józsika komolyan, felelősségteljesen: Nem
felelhetek. Kötelez az
orvosi titoktartás.
Erika sebészet kollokvium előtt idegnyugtatóul térdére GEMICO-t ragasztott. Ez piros, mágneses lapocska. OFOTÉRT-ben kapható népi gyógymód.
A vizsgán lazán keresztbe vetett lábbal válaszolgatott a kérdésekre.
Sándor adjunktusnak megakadt a szeme a piros tablettákon:
- Mi ez? Intravénás Polybé?
Pepó adjunktus: Minden vérzés eláll egyszer. Leghamarabb az aortáé.
Fráter tanár Űr radiológia előadáson a szabad hasűri levegőről beszélt. Mindig gondoljanak arra, hogy nemcsak akut hasnál, üreges
szervek perforációjakor lehet a hasfirben levegő, hanem nőkben egyéb
úton (dugattyú mechanizmus) is keletkezhet.
A következő héten extrém mennyiségű hasűri levegőt látunk.
- Na mi ez? - kérdezte a tanár.
- Prostituált - felelt Zoli.
(Megacolon congenitum volt.)
Radiológia szigorlaton Zoli nagy izgatottságában a kontrasztanyag
beadásának szövődményei helyett másról kezdett beszélni. A tanár Űr
próbálta visszaterelni:
- Ne keverje össze a szezont az enyémmel!
(Gyengébbeknek most nem magyarázzuk el. Zolinak is csak vizsga után
árultuk el, mi a poén!)
Bőrgyógyászat. Attila szokásához híven, mélyen magába borulva, csukott
szemnel figyel. Szekeres tanárnő éppen a lichenifikátióról és annak
magyar jelentéséről beszél. Attila mordul egyet. Szekeres tanárnő:
- Mi az, magának van?
- Mi? Zuzmó? Nem, az nincs. - riadt fel Attila.
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Szülőszoba, ügyeletes orvos: dr. Rivlin. A kettes ágyon egy asszony
két napja vajúdott. Orvosa így szólt Rivlin doktorhoz:
- Misa! Nem tudsz egy pravoszláv imát, hogy kiimádkozzuk a nőből
a gyereket?
Attila a Lenin körúti SZTK-ba, TOT-gyakorlatra a befejezés előtt 10
perccel érkezett. Zavartan magyarázkodott, hogy egész Szegedet körülbiciklizte, mire megtalálta a csoportot.
Az oktató megértően hallgatta, aztán:
- Most elengedem. így lesz még fél órája, hogy megtalálja a
következő gyakorlatát!
(A Gyermekklinikán volt...)
Délutáni szürkület, a Szemészeti Klinika alagsori tanterme, orosz óra,
nagydolgozat.Az 1930-as évekből származó betegségleírásokat fordítjuk.
Aszriev tanár Űr cigarettát vesz elő, gyufát gyújt, majd lecsuklik a
feje, a gyufa kihull a kezéből és az asztalon heverő füzeteket lángra
lobbantja. Béla és Zoli odaugrik, gyorsan eloltják.
- Mi, mi ... mi történt? - riadt fel tanár úr.
- Á, semmi, semmi - és visszaülnek helyükre.
Erika és Mari a négy órakor kezdődő angol óra előtt, négy órakor
indulnak az Oktatási Épület büféjébe a Lektorátusról. Szembe jön
tanárnő:
- Hová, hová?
- Most már sehová.

elJoó

Attila a 6-ig tartó két órás angol órára berobban negyed hatkor:
- Elnézést kérek, de gépírótanfolyamon voltam.
Negyed óra múlva szedelőzködik:
- Elnézést kérek, de edzésre kell mennem.
Bélának be kellett számolnia katalógusainak magas száma miatt a félév
aláírásáért filozófiából. Ez nagy és komoly beszámolónak ígérkezett, a
mende-mondák szerint elég volt beköszönni. így aztán ő is beugrott a
Marxizmus Leninizmus Intézetbe, álldogált Tráser tanár úr ajtajában.
- No, vegye le a kabátját!
Majd a Tanár Úr kedvesen hellyel kínálta és kérdezgetni kezdte. Béla
nem adta fel. Végül Tráser megkérdezte:
- Mondja, és még kölcsön sem kért jegyzetet?
Béla nem akarta bemártani a csoportot, hogy összesen három jegyzetet
vettünk...
Etika szemináriumon felvetődött, hogy mit teszünk, ha egyetlen respirátorral rendelkezünk, amelyen már van egy nagyon idős beteg, s a
mentő hoz egy fiatalembert, akinek életben tartásához szintén a gép
szükséges, óriási vita. Egyszer megszólalt szeminárium vezetőnk:
- Hát meg kell kérdezni az idős beteget, hogy beleegyezik—e a
gép átadásába?!
Lelkes Zolinál szalonnasütést rendeztünk "évkönyv" ürüggyel. Néhány
üveg bor után feltette a kérdést:
- Mit kértek? ó-furmintot, vagy Tokaji szamorodnit? És most
hozzam, vagy előbb tegyem be a hötőbe?
Mari megfontolt döntése:
- Tedd be az ó-furmintot és hozd be a szamorodnit!
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A sebészet gyakorlatvezetőnk acut
appendicitisén próbáltunk segíteni.

Szülőszoba 1986

Itt még megvolt mind a négy... Erika és Klári Csabi szerint hánynak

Zoli ki ez a nő?

Csak nem?

Attila karakterisztikus
előfordulása.

Erika, ötös gyógyszertan
szigorlat után: És képzeljétek
egyik oktatót sem ismertem!
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2. CSOPORT

Bitó Tamás

Horváth Tamás

Borsányi Bnese

Katona Julianna

FEJLÉC
Név: 2. csoport
Születési idő: 1982. július 23.
hely: Maké, gólyatábor
Munkahely
: SZOTE
Foglalkozása : közveszélyes egyetemkerülő
Nemző a punk : Földes
Nevelő a punk: Telegdy
Szülő a nyunk: Halasiné
Jó tündérünk : Bakosné
Szociális körülmények:
Gyerek:
1
Testvér: 15
Házastárs: 3
Betegfelvétel ideje: 1986. október 13Betegfelvételi osztály: Hági agymosó (agydializáló)

KÓRTÖRTÉNETÜNK
ANAMNESIS
Panaszaink öt éve kezdődtek, azóta progrediálnak. Kezdeti eufóriánkat felváltotta a jegyrendszer (UV). Súlyunk a boncolási gyakorlatok
étvágycsökkentő hatására vészesen csökkent. Ebben közrejátszott a
vizsgaidőszak okozta defecatio per diapedesim is. Az orosz órákat
általános sopor jellemezte. (Aszriev-féle sopor-sy.) Kémia gyakorlatokon etilalkohollal és Penke Botonddal titráltuk az agyunkat. A
praesenilis dementlánkat a biológia előadásokon észleltük először. A
biokémia előadásokon jelentkezett grafomániánk. Kórélettan demókon
ismerkedtünk meg az akut begyulladás mediátoraival. (Gecse Árpád,
Kovács Gábor, Ottlecz Anna, Fekete Mátyás, Mezei Zsófia)
Székletünkből a Mikrobiológiai Intézet normál flórája tenyészett
ki. (Fakultativ pathogen) Agyhúgyköveinket a rutinos diagnoszta Fráter
tanár úr röntgen 3zemei vették észre, melynek feloldásával Szekeres
professzor úr és munkatársai sikertelenül próbálkoztak. Os priapi
törésünket Sándor adjunktus fixateur externe-nel konzervative kezelte,
melynek hatására szülészet gyakorlaton a tolófájások a fiúkon Jelentkeztek.
ÁLTALÁNOS TÜNETEK:
Etiles tremor
Vomltus
Vizsgaundor
Pénztelenség ösztöndij-éhséggel
Melankólia
Gyógyszertanérzékenység
GH-allergia
Flatulatio e compressione - halvány fingunk sincs, hogy
velünk
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mi

lesz

STATUS
Súly:

: alultápláltság
Menza-fogyókúraszalon
Fejkörfogat: microcephalia
Mellbőség : 120 (nagy mellünk van)
Csípőbőség : 60 (téraránytalanság gyanúja)
Lábszagfok : 40 fok Celsius
Szívhangok : Apácazörej, klikkek nincsenek
EKG
: Demó-arrhythmia
Tüdők felett melltartók dörzszöreje hallható
Nyálkahártyák: épek - hymen kivételével
Mozgásszervek: penis - ejaculatio postcox
Fenis
: maximáliséul vértelt
Situs perversus
Bélhemgok
:, lágyan fuvolázóak, mócsing ileus
Koponya kopogtatás! hang: nem vagyok itthon
Agyfelszin
: sima, fénylő, tükröző
Tudat
: hasadt
EEG
:
LABORVIZSGÁLATOK
vércukor: magas (Édes Pisti)
süllyedés: a sárga földig
antispermin titer: magas
ejaculatum: Trichomonas vaginalis-spermium fractio arány 2:1
JELEN PANASZOK
Főnök: hintaló tünet
Gizi: két simaizom között egy fordított
Madi: pseudotabeses járás
Kaji: királyi udvariasság - minimum tíz perc késés
Lehel: mindig az első sorban áll, hogy lásson (190 cm magas)
Varjú: parasztok és lovak - három lépésben mattot ad
Bitusz: Rózsa-szin-dróma, álomkór
DIAGNOSIS
E chronicus betegség klasszifikációja még nem történt meg. Általunk
javasolt név: Marx-Engels syndroma (diabeticus materialismus).
GYÓGYSZEREK
Dehimbeilin
Memorin
Fiatulin-forte
AntiUVin (Anteovin helyett)
Berugin
Antekirugin
Ereccyllin-R szirup (depó készítmény)
PR0GN0SIS
Bitusz zseni lehetne (de nem lesz - a szerk. megj.)
Lehel urológus le3Z (húgyvezetékszerelő seu vesekőbányász)
A többiek helyzete válságos
ÉSZLELTE
Ész nem lelte
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MAZSOLÁK
Az első anatómia gyakorlaton:
Pali bácsi Rózsát szeme sarkából végigmérte, és bőre "elszíneződését"
diagnosztizálva hozzáfordult: A dolláros hölgy Philadelphiából! Rózsa
meglepetten hebegte: Nem, a forintos, Hódmezővásárhelyről.
Anatómia pótdemó:
Poberai adjunktusnő: Milyen idegsejt van a belsőfülben?
Baukó Pubi: Deiters-féle motoneuron.
E válasz hallatára szegény adjunktusnő majdnem sírva fakadt.
Anatómia előadás:
A sperma 2-5 ml viszkózus, fehér színű, szelídgesztenye
folyadék.
Bitó: Hát ő sem szagolt még... szelídgesztenyét.

szagú

Kémia vizsga félévkor:
Rózsa a telítetlen zsírsavakat húzta, és az egyik összegképletét
felírta a táblára. Penke tanár úr felkapva fejét a következőképpen
szólt:
- Átengedem, de azt jegyezze meg, hogy a szén négy vegyértékű!
Kémia szigorlat:
Néveri Évától kérdezi Kovács Kálmán professzor úr:
- Hol állítják elő a nemesgázokat?
- A nemesgázgyárbein.
- Nem hallott maga az Egyesült Izzóról?
- De igen, van focicsapata.
Rózsa a nitroglicerinről alkotott elképzeléseit vázolgatta, amikor
a professzor véleményt nyilvánított:
- Maga kollegina ne menjen falusi Köjálba, mert felrobbantja az
összes falusi budit!
Fizika szigorlat - gyakorlat:
Pubi késett, így Röfi került elsőnek Maróti tanár úr karmai közé.
Hármast kapott. Utána Erdei Gabi jött egy bélással, majd zsinórban hat
karó. Aznap csak ketten mentek át...
Zsoltit és Havkát másodévben elég sokat lehetett együtt látni. Egyszer
Berek adjunktus megkérdezte:
- Mondd Kati, mi van közted és Zsolt között?
Kati méltóságteljesen:
- Legalább másfél méter.
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Röfi viszi aláíratni az indexeket a PG-tanszékre. Egy biciklis férfi
érkezik, keresgéli a kulcsot, hogy kinyissa az ajtót. Röfi azt gondolja, hogy még csak most fognak takarítani. Megkérdezi, hogy Szilágyi
docenst nem látta-e valahol.
- Nem, majd csak később jön.
Amikor Röfi elindult, a biciklis utána szól:
- Jöjjön csak vissza! Én vagyok az! Nem járt előadásra?
- De, de... csak hát a szemUveg, alig lehet felismerni a docens
urat.
- Látja, erre nem is gondoltam.
Az első orosz órán:
Aszriev tanár úr Néveri Évát a táblához küldte.
- írja fel azt a szót ...
- Rendben van, csak azt mondja meg, hogy milyen az a "ju" betö.
Orosz szigorlat:
Rózsa térdtől combtőig puskával
beragasztva a szoknya alatt.
Pechjére tétele combtőhöz esett közel. A következő felelő Lehel, a
látványt majdnem nevetésével fedte fel. Mígnem rájött, hogy ő sem
tudja tételét. Rózsa lábára hajolva megszólalt:
- Gizi, mutasd az enyémet is!
Szövettan gyakorlat:
Madi feladata Purkinje sejt felrajzolása a
ácsorgás után jön a mentő kérdés:
- Milyen alakja van?
És Madi válasz helyett felrajzol egy hagymát.
- Nem nézegette otthon a jegyzetet?
- De..., csak nem eleget.

táblára.

Tanácstalan

Anatómia szigorlat:
- Mi idegzi be parasympatikusan a szivet?
K. Juli: - A N. facialis.
- Nyugodjon meg, gondolkozzék!
- A VII. agyideg.
Ezután már menthetetlen volt...
Élettan gyakorlat előtt röppent Zsolti felé a kérdés:
- Átnézted már az élettant?
- Nem. Ma még nem.
Biológia szigorlat, gyakorlati vizsga:
Röfi kap valami kapszulát, amiből meg kellene határoznia, hogy mit
tartalmaz. Fogalma sincs, hogy kezdjen hozzá. A bajból Pannika néni
segíti ki, sőt azt is megsúgja, mi van benne. Röfi nagy boldogan
kipipettáz egy kicsit, a többit beleönti egy pohárba. Erre rémülten
felugrik Vámos adjunktus Űr:
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- Úristen! Mit tett a kávéspoharammal?!
Mindenki gurul a röhögéstől, Pónyi adjunktusnő is. Röfi megpróbálja
menteni a helyzetet:
- Nem kell félni, csak egy kis mitochondrium frakció!
Mire Vámos:
- Micsoda? Honnan tudja azt maga? Még bele sem nézett a mikrosz
kópba!
Sebészet gyakorlat:
Sándor adjunktus:
- Miért köti be a sebet? Mi van a kötés alatt?
Kaji: - Sötét.
Kórélettan szigorlat:
Madi letörve jön ki, a többiek izgatottan kérdezik:
- Mi van, kirúgtak?
- Á! Hármast kaptam.
- Akkor mi a baj?
- Az, hogy a Lehel négyest kapott.
Megjegyzés: A nevek tetszés szerint felcserélhetők, de
Lehel győzött.

nősülésben

Kórélettan szigorlat:
Bitó a gyakorlati vizsgán küszködve próbálta magára erőltetni az
enyhén szűk köpenyt
Sí-puskákkal
teletűzdelt
zakójára. Ottlecz
adjunktusnő megoldotta a problémáját:
- Kolléga, vesse le a zakót, úgy könnyebb lesz.
Kórélettan kollokvium:
Zsolti a pitvarfibrilláción hosszas vívódás után életében
elrepült. E látványra a többiek reagálása érthető volt:
- Akkor mi már be se megyünk.

először

Haematológiai demó kórélettanon:
- Klári mit látsz a szemfenéken AML-ben?
- Hát, a szemfenék bőrén...
E válasz meggyőzte a demonstrátort Klári felkészültségéről.
Kórbonctan gyakorlat:
Szalay Pisti, a gyakorlatvezető megtapintja a mammákat.
Rózsa:- Hát ennek se lennék a felesége!
Ezek után mindig Rózsa boncolta a heréket.
Negyedév kezdetén Zsolti egyre letargikusabb lett. Mikor ennek
faggattuk, kitört:
- Már két hét eltelt, és még mindig nincs demó!
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okáról

Édes Pisti belgyakorlaton:
A digitális intoxikácid jele az öt "B":
a./ block
b./ bigeminia
e./ bradycardia
d./ "boát" ST
e./ "b
meg, már megint túladagoltam!"
Gyógyszertan vizsga:
Zsolti brillírozik, mint mindig, a szokásos ingamozgásai közepette.
A professzor így szól a felelete végén:
- Kolléga, ez nagyon szép volt, csak ne himbálódzna ennyit!
Sebészet gyakorlat:
- Hogyan kell vizsgálni az emlőt?
Klári tanácstalanul áll, hátulról jön a súgás:
- Két kézzel!
Némi félrehallás után Klári kivágta a választ:
- Vizes kézzel!
Nőgyógyászat gyakorlat:
Egy betegnek Stengl Évi magyarázza, hogy hüvelytablettát fog kapni,
amit este kell felhelyezni. A beteg kis idő múlva megkérdezi:
- Elnézést aranyoskám, hüvelyt hol kapok hozzá?
Belgyógyászat gyakorlaton:
- Mikor dobbanó az első hang?
Nagy hallgatás, síri csend.
- Aki megnondja, az kap egy piros pontot.
- Mitralis stenosisban.
- Ez egy katonás válasz volt. Kapsz egy piros
hívnak?
- Katona Julianna.
Egyik idős néninél a pectoral fremitust és a
vizsgálni.
- Legyen szíves, mondja, hogy harminchárom!
- Harminchárom.
- Még egyszer legyen szíves!
- Kilenc - válaszolta a beteg.

pontot. És

hogy

bronchophoniát

kell

Szülőszobán:
Hatan ültünk a kis hallgatói lyukban, és bőszen kötöttünk. Ekkor
nyílt
az
ajtó,
és
belépett
Mészáros
tanársegéd
úr:
- Ahelyett, hogy a szülő nőkkel foglalkoznának, öten kötnek, az
egyikük pedig nem csinál senmit.
Erre Havka mérgesen így válaszolt:
- Én is kötök, csak éppen az orromat fújom!
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Közeg előadás:
Téma: malleus
Rózsa: - Mi az a malleus, nem ortopédiából tanultuk?
Pszichológia gyakorlat előtt:
A csoport remegve figyeli az órát: 15 perc...16...17...18...19. A
huszadik percben, amikor már mindenki útra készen áll, Sz. Ica lényegmeglátóan felsóhajt:
- Hiába reménykedtek, Zsolt ugyanis addig megy, amíg nem talál egy
gyakorlatvezetőt, aki megtartja a gyakorlatot.
Erdélyi úriasszony a betegágyon. Egy órája meséli már az életét,
takarítási módszereit, stb... A végén Rózsához fordul:
- Most már mindent elmeséltem, csak egyre volnék kíváncsi, hogy hol
tanult meg ilyen jól magyarul.
Pulmonológia - Deszk:
- A betegnél pulmonectomia történt.
- És két oldali? - kérdezte Tamás.
- Kár kolléga, hogy a bőrlégzést embernél még nem tökéletesítették.
Bőrgyakorlat:
Klári: A betegen apró papulák, maculák és draculák láthatók.
Anamnézis felvétel:
Bitó: - Mikor kezdődtek a panaszai?
Beteg: - A háború után.
Bitó: - Mennyi ideje tart?
Beteg: - 16 éve.
Bitó: - Elnézést, de akkor melyik háború után?
Gyerekgyógyászat gyakorlat:
Kórlapokat elemeztünk. Temesváry: Na:jó
K: jó
Ca: O-nem érdekes
Rózsa: Az tényleg nem baj, hogy nincs a
vérben kálcium?
Gyógyszertan gyakorlat:
-Miért nem szabad rácsapni az ajtót a Strichnin mérgezettre?
-Mert megijed -mondta B. Juli.
Belgyakorlaton:
Beteg
: - Diaphyllin tablettát kérek!
Hallgatók: - Sajnos nem lehet kapni, de Diaphyllin kúpot ajánlunk,
ami ugyanolyan jó hatású.
Beteg
: - Jó, jó kedveskéim, de hát én nem ott fulladok!
Madi barátnője (Tercsi) társaságában fékcsikorgással állt meg a Liliom
utcában sétáló Havka mellett.
- Hé, Havka! Jössz izélni? (így invitálta évkönyvet írni.)

- 81 -

TOT előadáson:
Az előadó fokozni kivárná a lelkesedést, s igy szól:
- Figyeljenek, mert ezt nem találják meg a könyvükben!
Lehel:- Nem is keressük!
Szociológia:
Vágvölgyi: - Na, kérdezek még egyet a négyesért!
Zsolti
: - Köszönöm, nekem jó a hármas!
Vágvölgyi: - De kolléga, magának olyan jó jegyei vannak!
Zsolti
: - Nekem jó a hármas!
Végül is Vágvölgyi
győzőtt.
(Zsoltnak
ez
az egyetlen
szigorlata).

négyes

3. év félév: katonás jegyek születtek. Bitusz mindenből kettest
kapott, s az év végével fenyegették. Az utána következőket rendre
kirúgták. Bitu3znak ezért az év
végén mindig utolsónak kellett
vizsgáznia.

Kíváncsi kamera...

Alezredes elvtársnak jelentem,
hogy "egy nagy segget látok,
de lehet, hogy csak
hallucinálok.
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Mit parancsol a kedves vendég?

Borsos Juli fia az első
csoport gyerek

Bőrgyak:
Lehel bulit szervez:
-Főnök, neked mit vegyek inni?
-Fél liter rostos őszilét.
Maca: -Jó lesz neked a víz is...
Sebészet gyakorlat:
Sándor:- Milyen kontraszt anyagot használna?
Bitusz:- Gipszet.
Anatómia szemiárium:
Bitusz N. Évi fájós derekát masszírozta az első sorban. Tóth Lajos
gyanakvó pillantására óvatosan visszahúzta a kezét, de véletlenül
hozzáért a mögötte ülő K. Juli lábához, aki erre egeret sejtve felsikított.
T.L.:- Szégyellje magát kolléga!
A lányok lábát fogdossa
szemináriumon!
Kémia gyakorlat:
Kornélia (gyak.vez.) kérdezgeti a csoportot. K.Juli jelentkezik.
Bitusz:- Mi vem, tán nem értesz valamit?
Kórélettan demó:
Demonstrátor:- Hogyan határozná meg a vízteret?
Varjú elmondott már mindent, de ez kevés volt.
Demonstrátor:- Még! Gondoljon az élettani tanulmányaira!
Varjú felcsillanó szemmel:- Kivéreztetéssel.
Ezen a demón (is) elvérzett.
Szülőszobán:
R.Misa:- Ki akar műtőbe menni?
Lehel (pedig urológusnak készül):- Öl!
Misa:- Mosakodtál már?
Lehel:- Még nem.
Varjú:- Bubu, te még sohasem mosdottál?
Latin kollokvium:
Bitusz lép be utolsóként Villányinéhoz.
V.-né:
- Jó napot. Mindig azok szoktak utolsónak bejönni, akik
azután valami különös véletlen folytán megbuknak.
Bitusz: - ... (tátott szájjal mereven bámul)
V.-né:
- Kérem, maradjon bent Edit, hogy legyen tanúm, hogy ne
mondhassák, hogy csupán rosszindulatból buktatom meg a
csoporttársát.
(Már szinte megtörténtnek tekintette a vizsgát, de Bitusz mégis
kettest kapott.)
Madi részjegyei latin kollokviumon: 4, 5, 5.
Villányiné summázza és beír az indexbe egy hármast.
Madi: -???
Villányiné:-Az évközi munka is beszámít!
Negyed év: Bulit kéne szervezni.
- Hívjuk meg a Samut főzni!
- Hívjuk meg a Bélát is!
Gizi:
- Miért, a Bélának már van felesége!
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12. CSOPORT

Apáti András

Ábrahám Csongor

Bartóki Attila

Bindics István

Derényi Anita

Fülöp Zsuzsanna

Greff Zoltán

Illanicz Ingrid

Lengyel Csaba

Nagy Ágnes

Nagy Katalin

Nagy Marianna

Nagy Péter

Németh Veronika
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Tukora István

Greff Zoltán és a 3-csoport történetei

ADATOK:
Taglétszám
1982: 15 fő
1987: 15 fő
Jött: 2 fő, ment: 2 fő, átutazóban 2 "jöttment"
A 8 hímtag a helyén maradt.
A csoport egyik fele a makói hagyma-táborkan ismerkedett meg, míg a
másik fele a Dékáni Hivatal ajándéka. Később t
*
kiderült, hogy a Szerjózsa minden irányából
jöttünk, született szegedi még véletlenül
sincs a csoportban. Talán ezért is tartót-^p,
tunk össze jóban-rosszban az első pillanattól kezdve, és boldogan mondhatjuk, hogy jól
éreztük magunkat. A
csoport formálásában
elévülhetetlen érdemeket szerzett: Urbányi
Maya
(főnökasszony). Sajnos
már
csak
leveleket ír nekünk. Szeretettel emlékszünk
Kalocsai
Mártira, Szolnoki
Irénre, és
Zavaros Annára is.
Keresztnevük azonossága csak Bindics és Tukora Istvánnak okozott
némi nehézséget. Na meg Jancsóné tanárnőnek, aki végül megkérdezte,
hogyan is szólítsa őket. Bindics rávágta, hogy neki teljesen mindegy,
felőle hívhatja Kázmérnak is. így lett ő Jancsónének Kázmér, a csoportnak Pista, a széles baráti körnek Jenő. Tukora keresztnevét illetően
István maradt, de szegény Ságvári is megirigyelte volna a gyakorlatvezetőktől kapott fedőneveit.Volt ő Tukova, Tudókra, Tudorka, Cukorka,
sőt Tukori is. Pista neveiből is született félreértés. Amikor elsőben
gólyatábori instruktorok voltunk, Csaba tartott egy bevezető kakaó-partyt. Mivel Pista még nem volt ekkor Szegeden, egy üzenetet hagytunk neki a GH portáján: "Jenő, ha megjössz, gyere Lengyelékhez (Sajka
u.5)!" Másnap hajnali fél hétkor csengetés vert föl bennünket. Egy
kopaszodó, negyven körüli muki volt, aki közölte az álmos társasággal:
"Jenő vagyok, az üzenetet megkaptam, mi a probléma?

- 88 -

Csoportbuli(CSB): 43
A váltott helyszíneken (Szegeden 8 helyen,és Szatymazon) lezajló
CSB-k rendszerint a másnapi előadásokig tartottak. A legnagyobb formát
a másodéves őszi munka idején mutattuk: három éjjel- három nap mulattunk, amit csak átmenetileg szakítottunk meg egy kis paprikaszedéssel.
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Csoportkirándulás(CSK): 6 plusz l(Kunbaja)
1. Debrecen, 1983. április
Reggel még biokémiából pótdemóztunk, aztán irány a cívis-város. Itt
először az éjszakai Debrecenben tettünk körsétát, végcélunk az óbester
volt. Részt vettünk a DOTE-napokon, de a bulik mellett a Kollégium, a
Nagytemplom, szauna, kártya is belefért a négy napba.
A NÉGY MUSKÉTÁS

SZÁLLÁSUNK ELŐTT

2. Siófok, 1983. június-július
Az előzménye: az utolsó vizsganapon a latin kollokvium elhúzódott késő
délutánra. Pista közölte Villányinével, hogy ő sietne, mert elutezik.
A tanárnő mondta, hogy ő is. De én nyaralni megyek - én is ; de én a
Balatonra megyek - én is ; de én Siófokra megyek - én is! Másnap épp
nagy lendülettel indultunk a vízbe, amikor találkoztunk is vele, s
hatalmas kezitcsókoloirmal köszöntöttük. Sajnos, a továbbiakban nem
láttuk. Valószínűleg nagy vízparti viháncolásunk hatására kénytelen
volt új strandot választani... Reggelenként bevásárlóink Ági és Maya
rendre éltes családanyákat botránkoztattak meg: csak egy nagy
üveg
cseresznyét és egy kis bagót vettek, míg társaik csupán némi tejet és
kiflit. A legtöbbet Péter küszködött: az alábbi feladvány megfejtése
meghaladta szellemi színvonalát: hogy lehet négy istállóba öt lovat
úgy elhelyezni, hogy mindegyikbe csak egy jusson. A helyes választ:
Ó D E D E D ® sajnos a cukrászok rosszat sejtve nem írták a névnapi
tortájára, csak egy "Szevasz Péter" feliratúval vigasztalódhatott. A
borzadálytól
libabőrös
háttal
hallgattuk
Attila
tábortűzi
rémtörténeteit.
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3. Siófok-Bakony, 1984. július
Újra visszatértünk Mayáék nyaralójába, és egy nagy túrát készítettünk
elő. Közben volt idő nagyokat focizni is. Csaba és András játéka maradandó élményt nyújtott: ki-ki ellenfelét erősítette előretolt csatárjátékával. A Bakonyba csak a bátrabbak merészkedtek, de a Nagy-lányok
később felismerték az idők hívó szavát, s később utánunk jöttek.Az
első helyszín Farkasgyepű volt, s innen később kisebb (40 km-es) túrákat tettünk a környékre. Itt rendeltünk tejet egy reggelihez. Nem
volt. Sebaj, kértünk kakaót. Hamarosan hozták. Mulattunk, azt hittük,
hogy itt egyből kakaót fejnek, de ajkunkra fagyott a mosoly, amikor
megkóstoltuk a vízből készült nedűt. Tulajdonképpen megérdemeltük...
Azóta csak sört iszunk. Második helyszínünkön, Gézaházán szállást is
alig kaptunk. Aztán a lányok megfűzték a tulajt, és volt. Ekkor tett
Maya egy könnyelmű ígéretet:- Mi szállásért és meleg vízért mindenre
hajlandók vagyunk. A fogadós kérdésére:Hogy vannak a párok?-, ismét
Maya v á l a s z o l t Ó , az nekünk teljesen mindegy! Ezek után nem csoda,
hogy kaptunk szobát, sőt a lányok zuhanyozhattak is, bár állandóan
kíváncsi férfiszemek lesték őket, sőt éjszaka az ablakuknál is megjelentek. így aztán másnap összeköltöztünk, s ezt a jó szokást azóta
is megtartottuk. Hű társunkkal, egy Pubesnek nevezett kutyával jártuk
a környező helyeket: Csesznek, Döbrönte, Zörögtető. Az utolsó estére
háziurunkkal, Vámpír Lacival is megbarátkoztunk: volt már ingyen
Steffl, különterem, amit akartunk. Egy ötventagú IBUSZ-csoportba
fojtottuk bele a nótát, amikor elkezdtük énekelni a Bizottság zenekar
"Börzsönyi bizbaz" című örökzöldjét. Ekkor táncoltattuk meg a pincérnőt, Lacit, sőt Ági az inkognitóban ott tartózkodó Magyar Zolit is
felkérte "itt ma mindenkinek táncolni kell" felkiáltással. Elsősegélyt
nyújtottunk egy gyilkossági kísérlet (szó szerint!) áldozatának is.

4. Aszófő, 1985. július
Váltott műszakban, de a csoport többsége megjelent. Kiruccantunk Földvárra, ahol a vihar előtti hullámverésben négyen csónakázni mentek.
Rövid evezés után Csaba és Csongor átadta az evezőket a követelőző
lányoknak, hadd élvezzenek ők is... Zsuzsa és Deli Mari nagy lendülettel fogtak hozzá, de nem volt sikerük: a csónak pörögni kezdett, s a
hullámok becsaptak a fedélzetre, minden cuccuk elázott. Sajnos haladni
később sem tudtak, csak lázasan magyaráztak a másiknak. A fiúk a röhögéstől a hasukat fogták, s ez még fokozódott, amikor Zsuzsa kétségbeesetten megkérdezte:- Nem mély itt a víz? Csaba megnyugtatta:- Ó nem,
tavaly itt fulladt meg a vízilabda válogatott.
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5. Gyula, 1986. május
Időnk zömét a strandon töltöttük. Az úszómester megkérte Csabát,hogy
húzzon úszósapkát. Csaba visszakérdezett:- És harisnyát ne húzzak,
mert a lábam sokkal szőrösebb, mint a fejem! Délután jóindulatúan
figyelmeztette Zoltánt:- El kéne hozni a motorodat a fürdő elől! Zoli:
Mé? Csaba: Mingyá esni fog! Mire Zoli:- És, ha elhozom, akkó nem fog
esni?
6. Bulgária,Várna, 1986. augusztus
A fő attrakció a neszebári kirándulás volt. A hajókázásra a társaság
kíváncsibb fele ment el, míg a bölcsebbik - ismerve a bolgár viszonyokat - maradt a fenekén. Hajójegyet két nappal előbb, hosszas sorbanállás után sikerült ugyan szerezni,de csak odafelé. Ez a kis csekélység nem hátráltatta meg az útra készülőket, sőt Neszebárban azonnal be
is álltak a sorba, de nagysokára kiderült, hogy nincs jegy. Persze
busz se volt meg szállás sem. Azonnal feltzilálták magukat: három kis
üveg (de melyik üveg nem kicsi?!) konyakkal takaróztak.
A parkban éjszakázva csupán a rendőröktől féltek, a pisilő kutyáktól,
na meg az okádó mikádóktól. A többiek otthon aggódtak, azaz kártyáztak, ittak, és fogadásokat kötöttek, hogy mikor érnek haza a túrázók.
András nyert: már másnap délután kettőkor otthon voltak.

+1 Kunbaja ("A hetedik te magad légy!")
Itt tökéletesítettük a katalógus intézményét. Ezt igazolni, pláne
pótolni nem lehet, így aztán érthető, hogy mindenki igyekezett kivédeni. Az igazitól csak kicsiben különbözik: papír helyett üveget adtunk
körbe. Vasárnap, a közös hálóban 7 liter pálinkánk volt, ami keddre
elfogyott. Ebből csak egy üveg ért gyászos véget: Ági megkérte Bandit,
hogy ugyan dobja már oda azt az üveget. Megtörtént. Napokig kellett
szellőztetni. Ugyanitt csempészett Attila egy Dezsi nevű bolhás macskát Anita és Vera közös ágyába, némi megdöbbenést okozva.
Szigorú, de igazságtalan oktatóink (a teljesség igénye nélkül):
Tóth Lajos, Király Kati, Vámos Károly, Iványi Béla, Kovács Gábor.
Utóbbival egy gyakorlaton a jegyzetek elöregedéséről beszélgettünk.
Elmeséltük, hogy az általunk még használt Kiss Ferenc-féle Rendszeres
bonctanban feketén-fehéren az áll, hogy a kálcium és a kálium ellentétes hatásáról szóló legenda kapitalista áltudomány; nincs köztük
semmi különbség: kation-kation. Kovács Gábor egyből kontrázott: nekik
közegből azt adták le, hogy a betegségek a kapitalizmus mételyei,
éppen ezért nem
az
egészségügyet
kell
fejleszteni,
hanem a
határőrséget.

- 92 -

Főhősünk, Greff Zoli rendkívül sokszor került mulatságos helyzetbe,
pusztán szemelgetésül szolgál ez a néhány sztori (bővebbet a 2. kiadás
megjelenésekor).
Első csoportbulinkon Zoli nem találta
meg Attila albérletét, bolygő hollandiként keringett sokáig, majd egy padon
megpihenve
pálinkáját
iszogatta,
amikor megtalálta a fogadására küldött
előőrs. Nem kellett túlságosan igyekeznie, hogy a csoportnak el tudja játszani a merev részeget...(Mellesleg ekkor
István is eltévedt: ő a szomszédos
tízemeletes ház összes lakását járta
végig gyalog, hiába, ő egy üveg borocskával vigasztalódott.)
Zoli viselkedése a CSB-ken a narkózis
stádiumaival hozható összefüggésbe. A
könnyen párolgó
narkotikus folyadék
rendszerint félig
nyílt rendszerből
(pohár,üveg)
per
os
jut
be
szervezetébe. Ez a bódulat szaka (st.
analgesiae), ami általában este 8-tól
10-ig tart. A legújabb kutatások szerint a
narkotikum koncentrációjának
növekedésével párhuzamosan a vérraktárakból igen sok aethylophil leukocyta mobilizálódik, megkötve a szert
SOMNOLENTIA
(Drunken and Hangover 1987.) A relatív
túltelítettség következtében az állapot az excitációs szakba megy át. Ez
általában 10-től 11-ig tart. Vezető
tünete a heves nótázás (Van nekem egy
csíkos gatyám... etc.). Hamarosan a
st. tolerantiae
következik,
amiből
csak hangos "Táncolj Zoli!" kiáltásokkal és ütemes tapssal lehet kihozni
átmenetileg (ún. csűrdüngölő tünet).
Később komatózus állapotba
jut (se
kép, se hang) . Rendszerint reggel
7-kor ébred spontán, vagy "Megyünk
előadásra, Zoli" felszólítására és
gyengéd pofozgatásra. Első
mondata
SOPOR
konzekvensen:"Hogy elszaladt az idő!".
Szövődményként
fejfájás,
szédülés,
nausea, emesis, katalógus fordult elő.
(Arról, hogy milyen nehéz egy csoportvezető sorsa: egy buli utáni hajnalon
a meggyanúsított Zoli
így szólt a
meglepett Mayához: "Főnök, gyere, nézd
meg, húgyozni megyek, nem okádni!") Zoli általában a kombinált anaesthesiát
alkalmazza:
praemedicatióként
valamilyen koncentrátum, bázisnarkotikumként a Kőbányai Gyógy- és Tápszergyár
"Világos" nevű készítménye szolgál.
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Az általános anaesthesia hármas tünetét (hipnosis /analgesia /
relaxatio) gyakran produkálta máskor is. Elsőben egy kémia gyakorlat
előtt - elmondása szerint - "beállította magát". Az érdekfeszítő téma
addicionális hatására elaludt. Tiszteletére szünetet tartottunk, s
lábujjhegyen osontunk ki a teremből. András átrohant egy fényképezőgépért is, de a kép sajnos nem sikerült: a vaku nem villant, csak
csattant, s Zoli erre fölébredt mintegy 20 perces szendergés után.
Később a kísérlet során egy lombikot próbált megtölteni desztvízzel.
Leült az asztail elé, egy vonalba hozta a lombik száját és a flakon
csövét és bőszen nyomkodta a vizet. Vagy 5 perce bosszankodott már,
hogy nem telik a lombik, amikor fölvilágosítottuk, hogy a büretta az
edény mögött van és nagyon örülnénk, ha feltörölné az asztalt. A
gyakorlat végén még a fejére esett egy diplomatatáska a szekrényből,
amit a maga visszafogott módján kommentált is.
Zoli igen szorgalmas diák, de nagyon félt a demonstrációk, vizsgák
előtt. így aztán nemegyszer megesett, hogyha a demó előtti nap elsütöttük, hogy mi már negyedszerre vesszük át az anyagot; bosszankodva
mondta, hogy ő még csak most olvassa harmadszor. Ez utóbbi persze igaz
is volt, míg mi rendszerint csak aznap délután próbáltunk kölcsönkérni
egy használható jegyzetet. Mindenesetre negyed-ötödévben sok újnak
tűnő ismeretre megjegyezte: ezt már leadták elsőben fizikából(etc.).
Persze a vizsgadrukk gyakran megtréfálta. Kémia szigorlaton történt, hogy a felkészülési időben buzgón teleírta a papírját. Aztán
amikor sorra került, vigyorogva közölte Kovács professzorral, hogy az
első tétellel volna egy kis probléma. Hiába biztatta a prof, hiába
próbált segíteni a gyakvezünk, ő csak mosolygott tovább. Mosolygott a
prof is és bevéste az egyest. Később kiderült, hogy a tétel címét
oldhatósági sorozatnak olvasta oldhatósági szorzat helyett, amiről
persze egy mukkot sem tudhatott. Állítólag mintegy 2 deci nyugtatót
(gondűző borocskát) fogyasztott a vizsgája előtt. Anatómia szigorlata
is dicstelen véget ért. Izgalmában az alapmetszetek között vélt felismerni egy olyan készítményt, amelyik a százas sorban szerepelt.
Másodszorra persze négyest kapott, majd az ünneplés után másnap (az
utolsó júniusi vizsganapon) elment az élettanra, hogy beírassa az
egyesét. A vele vizsgázó lányok addig fűzték, amíg nagy nehezen
rászánta magát, és beült dolgozatot írni. A végén persze ő kapott
kettest, mindhárom lányt kirúgták...
Tájékozódása némi kívánnivalót hagy maga után. Ha a gyakorlat új
helyszínen van rendszerint 20-30 percet késik. Elsőben fizikából történt, hogy a sorozatos késések miatt bezárták a gyakorló ajtaját. Zoli
20 perc múlva dörömbölt, Török Attila nagy nehezen ajtót nyit, s
Markos-Nádas stílusban nekiesik:"Mé késik?? Honnan gyütt maga?" Zoli
közölte, hogy az Apáthyból. Szövettanra is jócskán megkésve futott be
egyszer: kopogtat, bejön, köszön:-JÓ napot kívánok!, majd kimegy és
becsukja az ajtót. Tóth Lajosnak leesett az álla. Kisült, hogy csak a
táskájáért ment vissza. A csúcs a közeg volt, ahol 50 perccel később
vágódott be a tanterembe gyakorlatra (Előtte kiment az újszeged!
KÜJÁL-ba). Miután tisztázódott, hogy ő is a csoporthoz tartozik;
megkérték, hogy most aztán nagyon gyorsan forduljon vissza. Zoli szó
nélkül, kezdeti lendületét kihasználva, azonnal távozott.
Zoltán humánus lélek, ez abból is látszik, hogy biológia gyakorlaton altatás helyett a lábánál fogva háromszor az asztalhoz csapta a
békát:"ne szenvedjen szegény állat". Ugyanitt történt, hogy Vámos
adjunktus közölte, hogy belátogat a prof, és sermii sem idegesíti
jobban, mint az, ha a hallgatók hagyják, hogy a gélről lecsepegjen az
oldat. Okosan bólogattunk. Aztán tényleg bejött a prof, és a sárga
földig leteremtette Zolit, mert a gél felső harmada csontszáraz volt
nála. Persze Zolinak nem ezek a megnyilvánulásai váltak híressé itt...
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Zoltán latencia-ideje közismerten óriási. Természetesen meg kell
cáfolni azt a hírt, hogy három idegsejtje van és ebből kettő gátló, de
más legendák a lassúságáról igazak. Egy belgyakorlaton történt, az
intenzíven, hogy hosszas, nem túl izgalmas előadást hallgattunk állva
a szív-tüdő gépekről. Elénkítőnek István egy kis gombostűt jócskán
belebökött Zoli tarkójába, ó továbbra is figyelmesen hallgatta az
orvost, csak jó tíz másodperc múlva kapott a fejéhez, megvakarta, 3
újabb öt másodperc múlva hátrafordult: "Na, ne izéljetek má!". Kórélettan szigorlat előtt toporogtunk az intézetben és egy légy zavarta
meg magolásunkat. Sokan, sokféle módszerrel próbálták elkapni, sikertelenül. Zoli lomhán fölnyúlt a levegőbe, becsukta a kezét, a füléhez
tette, meghallgatta, majd újból kinyitotta a tenyerét és szépen,
kényelmesen elnyomta a legyet. Valószínűleg a lassúságával hozta
zavarba szegény állatot...Hasonló sorsra jutott utána a prof is, aki
négyest adott neki, de megjegyezte, hogy életveszélyes állapotban nem
szívesen lenne a betege.
Szintén a kórélettan folyosóján történt, de még egy gyakorlat
előtt, hogy Zoli benézett egy laborba és megdöbbenve olvasta egy
ketrec feliratát: "Nédd má, ezt a patkányt meg Szabónak hívják!"
Egy radiológia előadás elején Fráter Loránd katalógust olvasott:
"..Piczkó Katalin". A nagy csöndben Zoltán fölállt, hogy levegye a
dzsekijét. "Ja, ha maga úgy gondolja!"- mondta és kipipálta a nevet.
Zoli ideális balek. A debreceni CSK-n történt, hogy az Óbester után
visszavonultunk a koleszba és némi vörösbor mellett pókerezni kezdtünk. Zoli bácsi folyamatosan vesztett, hecceltük is miatta eleget.
Éjféltájt mínusz 80 forintnál megszólalt:- Amióta itt vagyunk Egerben,
folyton csak engem szívattok!" Negyedévben, amikor a szülőszoba egyhangúságába (alvás,kártya) csak az ebéd utáni biliárd kávéval és a
menzakoszt (sárgaborsó,babieves) hozott némi változatosságot, egyéb
érdekesség híján megkérdeztük Zolit:"Hol a vízcsap?" Nem értette, erre
megmutattuk neki, hogy hol van. Újabb kérdés: "Hol a lámpa?" Zoli, ha
lehet még bambább képet vágott. Megmutattuk. Már jó ideje játszottuk
ezt, amikor beront Rivlin, és megkérdezi, hogy miért nem vagyunk a
vajúdó mellett. Zoli válaszolt: "A nővér azt mondta, hogy majd szól,
ha be kell mennünk". Mire Misa dühösen: "Hol a nővér?" Zoltánhoz aznap
este nem lehetett szólni, mert folyton egy kulcsfontosságú testrészének hollétéről tudakozódott...
Zoltán szinte minden vizsgával,
tananyaggal
kapcsolatos
rémhírnek
felült. Szép példája ennek, amikor a
gyógyszertan szigorlat reggelén Zeke
Józsi -mint bennfentes- felvilágosította, hogy az intézet fő profilja a
béta-blokkolók, s hogy ezek közül is
két szert, a Yucam-B és a Pinaner
nevű készítményeket kérdezik előszeretettel. Zoltán átlapozta a Knollt,
a Szekerest, az előadásjegyzetet, s
szorongva ment el vizsgázni, ahol
sajnos nem ezt húzta.
Persze fejlődik ő is. Ötödévben,
amikor bosszankodtunk előtte, hogy
tem kaptuk meg Bóta Benő:Az orvosi
tüzoltástan alapjai című jegyzetét;
még dühösen kifakadt, hogy milyen
hülyeségeket kell nekünk az egyetemen tanulni, de már nem ment el a
jegyzetellátóba
érdeklődni,
hogy
érkezett-e újabb példány.
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Anita a naivák nagy, szent, kihaló fajtájához
tartozik még mindig, bár néha jócskán belemásztunk
a lelkivilágába...Annak idején a nyakán fonendoszkóppal, a belgyógyászok fehér köpenyében jött a
világra. Később
Albert
Schweitzer
nyomdokain
Fekete-Afrika erdeiben akart jótékonykodni, amire
még a bennszülöttek is felfigyeltek. Erről tanúskodik az a távirat is, amelyet a második siófoki
CSK-n kapott kézhez. Most pedig már hosszabb ideje
a sebészek felé kacsintgat. Egyszerűen mindenhol
ott van. Délután talpig fehérben körbejárja a
klinikákat, s elhint itt is, ott is egy bájmosolyt. Szorgoskodása persze meghozta a jutalmát:
már nem lepődünk meg, ha tisztességben megőszült
professzorok hatalmas "Kezét
csókolom, Anita!"
köszöntéssel üdvözlik, amit ő önelégült mosollyal
nyugtáz.
Elményszámba megy, ahogy az előadások megkezdése után 15-20 perccel becsattog, leül az első
sorba, és rögtön elkezd valami mással foglalkozni.
Egy gyerek-gyakorlatra a 122. percben érkezett
(pénteken délután 16:02!), majd néhány jól megfontolt kérdéssel magára vonta Túri adjunktus figyelmét, miközben az öt fiú már türelmetlenül topogott
mamuszában, és -az általa annyira óhajtott- meleg
égövre kívánta.

HlSb ANITA DEREENVI TUERELMETLENUEL VAARUNK GABONDA 3AN'\NRDL
JÜUAAN-GX..U-.3/B

.GŰNDOSKODTUhK

A JIEUS.ZiiELQEIIEK._.

Az élet piciny csodáin gyakran elcsodálkozott, amit persze nemigen
hagytunk szó nélkül. Elsőben egyszer medencetájon saggittalis metszéssel kettévágott jobb alsó és középső végtagot kaptunk boncolni. "Jé, mi
ez?"- ámult el Anita, és valami száradt, fekete csonkra mutatott. "Ne
hülyéskedj, Anita! Igaz,hogy csúnya is, kicsi is, de mégiscsak ez a
penis!"
Nőgyógyászaton a nyársalásos sérülésekről volt szó. Anita sehogy sem
értette, hogy okozhat egy emberi szerv egy másik emberi szervben ilyen
súlyos károsodást. Csaba jóindulatúan segítségére sietett: "Itt van az
ujjam, ez egy emberi szerv; és itt van a szemed, az is egy emberi
szerv. A többit próbáld meg elképzelni!"
Ezek után nem csoda, hogy a talán legközismertebb történet szenvedő
hőse is Anita. Biológia gyakorlaton a feladat szájnyálkahártyakenet
készítése volt.' Anett tárgylemezét a festés/szárítás folyamán egy
óvatlan pillanatban preparálták, de ő erről mit sem tudott: lázasan
dolgozott, s elsőnek nézhette meg készítményét a mikroszkóp alatt.
Lelkendezve kiáltott fel: "Milyen sok Barr-testecske: millió, millió!"mutatta büszkén gyakvezilnknek. Vámos adjunktus megnézte; levette a
szemüvegét, úgy is megnézte; betette inmerziósra, úgy is megnézte; majd
somolyogva a bajsza alatt (mondja-ne mondja) csendesen megjegyezte:
"Háát..., Barr-testecskét nem látok, de van itt néhány egészséges
spermium!" Hősnőnk meglehetősen elszomorodott: "Hát ez nem lehet igaz,
biztos műtermék!". Csak a donor öröme volt teljes, boldogan ugrált a
laborban: "Nem vagyok aspenmiás! Nem vagyok aspermiás!".
Heves érdeklődése a gyakorlat témája iránt gyakran megbosszulta
magát. Egy boncolás végén Iványi Béla a márványasztalhoz hívta, hogy
átnyújtsa neki a kórboncnok parasolventiáját. Anita lelkesen ment.
Akkor szontyolodott csak el, amikor Béla fölvágatta vele a rectumot...
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András német tudása elég hézagos volt, de mindig a legjobb szakemberekkel dolgoztatott: beugró és kiugró tesztjét Solymosi Tamással; dolgozatainak nyelvtani részét Tótka Zsoltival, a német-magyar fordítást
Cseh Matyóval, a magyar-németet Erős Erzsivel íratta meg. Nem csoda,
hogy gyakran csak az ő dolgozata volt hibátlan.
A külső feltételek később szigorodtak (Csillikné tanárnő vette át a
csoportot Bekénétől). Ekkor történt, hogy a fiúk megkérték a többieket,
beszéljék le a tanárnőt a dolgozatról, s ők "Úgysem lesz semmi az
egészből !" felkiáltással beültek sörözni a Fesztiválba. Mikor jó fél
óra késéssel megérkeztek a Lektorátusra, döbbenten tapasztalták, hogy a
többiek külön ültetve buzgón körmölnek. Mire észbekaptak, már előttük
is papír feküdt, és a tanárnő diktálta a kérdéseket. András rémülten
integetett, hogy nem ért az egészből semmit, de sajnos a többiek sem
voltak kompetensek a témában. "Ne beszélgessen András,mert elveszem a
dolgozatát!"- szólt rá a tanárnő. "Nekem az teljesen mindegy, akkor
inkább elmennék". "Akkor megyek én is"- kelt föl István. "Azt hiszem,
én sem zavarnék tovább"- indult meg Csaba is. Erre Attila: "Srácok
megfűztetek!", s mire a tanárnő magához tért, már árkon-bokron túl
voltak.
Szigorlata előtt András -a jól sikerült írásbeli ellenére- a tételek
lefordíttatása után pánikba esett. Kétségbeesésében Martinnal német
nyelvű levelet íratott, ami szolidan kandikált ki az indexéből: "Drága
tanárnő, nem tudok semmit, csak egy ici-pici kis kettest kérnék, ha
lehetne." A vizsgabizottság -hosszas tanakodás után- kezébe nyomta az
első két tételt, majd -kínlódását látva- magára hagyta jegyzeteivel.
Eredményhirdetéskor közölték vele: "Beláthatja András, hogy erre azért
mégsem adhatunk négyest!".
Anatómia demóra Tóth Lajos húsz perc késéssel érkezett. Addigra a
névsor eleje már azt sem tudta fiú-e vagy lány. Andrásnak a medenceátmérők jutottak. Bandi elmondta az egészet Szentágothai szerint. Lajos
mélyen leszívta a füstöt, majd így szólt: "Akkor talán beszéljél a
medenceátmérőkről." Andrásnak gyanús volt ugyan a dolog, de elmondta
újra az egészet, mire Lajos: "Tudod mit, próbálkozzál a jövő héten is!"
ANDRÁS
CSONGOR

- 97 -

Ugyanekkor Csongor az alsó ugróízületet kapta. "Latin neve: articulatio talocalcaneonavicularis"- mondta talocalcaneonaviculare helyett.
"Nem!"- mondta Lajos. Mivel Csongor a három csontban biztos volt,
végigpróbálta mind a hat permutációt: art. calcaneotalonavicularis,
art. naviculotalocalcanearis,
art. talonaviculocalcanearis
etc.
"ölég!" - mondta Lajos, holott sok is volt már neki.
Első filozófia szemináriumonkon Besenyi adjunktus úr lexikai tudását fitogtatta a döbbent csoport előtt. Később, hogy a feszélyezett
légkört oldja, megkérte Csongort, hogy beszéljen szülőfalujáról, ö
pillanatokon belül hatalmas mennyiségű -részben fiktív- információt
sorolt fel valós történelmi közegbe ágyazva arról, hogy Madaras már
Kálmán idejében mezővárosi kiváltságokat élvezett, amikor Szeged még
csak koszos porfészek volt, nem is beszélve a kőkorszakról...Az adjunktus úr kissé zavarban volt, mivel zakója zsebében nem lapult semmilyen
segédanyag Madarasról. "Ugyee...magaaa...most
blöffölt?"- kérdezte
feszengve. "Természetesen!"- válaszolta Csongor azon lendületében.
Meghökkentő információkban máskor sem szűkölködött. Mikró kollokviumán a typhus tipusú Rickettslákat húzta. Az összes tényanyag az volt,
hogy Kolozsvári Jordán Tamás a XVI. században morbus hungaricusnak
hívta. Egyébként kicsi, Gram-negatív, húslevesben jól tenyészthető
baktériumoknak tartotta őket, amit széles spektrumú antibiotikummal
kezelne.
Persze adta ő alább is...Egy kórbonctan demón Iványi Béla épp a
kérdést akarta feltenni neki, amikor megszólalt: "Béla, tedd a kötelességedet! "."Na, de Csongor, legalább a kérdést várd meg!"- és kérdezett
valamit. "Akkor most már igazán teljesítheted a kötelességedet!".
Ápolástan gyakorlaton Csaba és Csongor kórházi fehérben a Jancsó
filmek statisztáihoz hasonlóim kóvályogtak az I.Bel folyosóján, nem
kerülve el Pap Ákos figyelmét, aki Csabának elmagyarázta a duodenum-szondázás elméletét, majd Csongor kezébe nyomta a kérdéses eszközt.
Jó két óra múlva a sárga földig leteremtette őket (külön-külön!), mert
az epét fölszívták a készülékbe. Akkor lepődött csak meg, amikor
együtt látta őket.Szabadkozott is, hogy a japánokat is mindig keverni
szokta,
Csaba kecskeméti gyakorlatán
is pórul
járt. Az artéria brachialis Fogarty-katéte
rezésekor a két sebész a beteg karjának két
oldalán foglalt helyet, hősünk szemközt. A
tréfás kedvű operatőr megkérte Csabát, nézze
meg,hogy sikerült-e eltávolítani a thrombust; s közben kihúzta a katétert. Sikerült... Meg is jegyezték, eddig nem láttak
még olyan hallgatót, aki vérben forgó szemmel asszisztált volna nekik. A helyzetet jól
jellemzi, hogy Csabának még a haját is meg
kellett mosni, pedig az igencsak hátracsúszott az utóbbi években.
Keményen készültünk már a psychiátriakollokviumra, amikor egy áttanult éjszaka
utáni hajnali sámánizmus-gyakorlaton (bőr)
Csabának beteget kellett leírni. A doktornő
segíteni próbált: "Mi van a beteg arcán?"
"Egy folt" "De mégis mekkora?" "Tízforintos
nagyságú" "Annál azért nagyobb!" "Igen, úgy
tíz-tizenöt forintnyi"- mondta Csaba minden
meggyőződés nélkül, miközben majd leragadt a
szeme.
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"És milyen színű?"- érdeklődött a doktornő tovább.
"Barna"
"Milyen
barna?"
"Tejeskávé
színű"
"Annál
azért világosabb!"
"Igen,
ez
olyan
híg
tejeskávé
színű"- mondta hősünk, aki
a továbbiakban egy kérdésre
sem
válaszolt,
viszont
gyakorlatvezetőnk
minden
mondatát
automatikusan
megismételte.
Elmegyógyászat
gyakorlaton
megkérdeztük Kovács Zolit,
hogy mi az értelme ennek a
tesztkérdésnek: "Értelmezze
az alábbi mondatot: A hazug
embert könnyebb
utolérni,
mint a sánta kutyát". Zoli
elmesélte, hogy néhány kórképben a
betegek mindezt
szó szerint veszik. Csaba
kifejtette, ő a maga részéről úgy gondolja, hogy a
hazug ember lassabban fut,
mint a sánta kutya.
gyakorlatvezetőnk kérdése: "Miért kell az F-tartályhoz
adni?" Csaba tömör válasza: "Hogy ne lehessen habzsolni

Közegen
kiskanalat
vele!"
Zsuzsa és Anita szigorlatozni mentek oxyológiából. Egy útjelző táblánál Zsuzsa fölnézett és gépiese elolvasta a feliratot: "Bucuresti".
Mire Anita felháborodva: "Te már ezt is tudod! Azt mondtad, hogy nem
tanultál semmit!"
Mariann radiológia-szigorlatán az ARDSnél megemlítette a fehér tüdőt. Fráter tanár úr témához kapcsolódó kérdése: "És mit
mondana a fehér májról?" Mariann először
nem tudta miről van szó, de amikor megvilágosodott elméjéban a "fehér máj" jelentése kivágta magát: "Inkább a májam legyen
fehér, mint a tüdőm!"
A fehér színnel megjárta korábbam is.
Biológia szigorlatán Molnár professzor így
szólt: "Magától, mint vájtfülűtől megkérdezném...", s Mariann zavartan tapogatta
meg a fülét, nem értvén, mitől lehet fehér
(white!).
Vera fizika szigorlaton elmondta az első két tételét. "Köszönöm,
hármas"- szólt Ringler adjunktus. Mire Vera: "Szeretném elmondani a
harmadik tételt is!". Elmondta. Az adjunktus türelmesen végighallgatta, majd rezignáltán így szólt: "Köszönöm kolléganő, kettes. Vagy
akar esetleg még valamit mondani?"
Trauma vizsgán Vera Sándor adjunktus kedvenc tételét, a pertrochanter törést húzta. Azt sem tudta, hol keresse. Aztán mindenki súgott
neki egy-egy mondatot, és megszületett a csoport aznapi egyetlen
jelese...
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INGRID AKCIÓBAN, avagy a képek magukért beszélnek.

Harmadévben, amikor Filo Zsófia tanársegédnő történelmi ismereteinket próbálta felfrissíteni, süket fülekre talált. Sajnos elkövette azt
a taktikai hibát, hogy a gyakorlatot kérdés-felelet formájában próbálta elővezetni. Az ismétlődő kérdései nyomán beálló néma csönd
hatására a sírógörcs határáig jutott el. Végül megkérdezte, hogy mivel
van bajunk: a témával, személyével, esetleg valami egyébbel. Attila
nyújtózkodott egy jóízűt, s ásítva közölte: "Én, speciel, álmos
vagyok." Zsófia a szeminárium végén nem mulasztotta el megjegyezni,
hogy természetesen nála fogunk szigorlatozni, s vállaljuk ennek a
következményeit.
Ezen a benignus vizsgán történt, bizonyos kettesek után, hogy
István, aki nyolc napot hagyott e fontos stúdiumra, gyorsan eldarálta
a kihúzott tételeket, de vizsgáztatónkat nem billentette ki lelki
egyensúlyából: "Nagyon szép felelet volt. Talán, ha Arisztotelésztől
tudnál idézni valamit..." "Az sajnos nem megy." "Akkor csak hármas!"
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Persze Attila, Pista
és Péter jóelőre
bebiztosították magukat. Megkeresték Balogh
adjunktust, hogy nála vizsgáznának. Tételt
húztak, majd elmentek a menzára megebédelni,
közben biliárdoztak egy keveset, majd visszatérve elkezdtek felelni: "Én a 17-s tételt
húztam, de sokkal jobban érdekelne Platón.
Beszélhetnék inkább róla?" Beszélhettek, s
jól megérdemelt ötössel távoztak.
Tudszocból mái- nem volt ilyen szerencséjük. A hat kihúzott tételről összesen nem
tudtak két értelmes
mondatot összeszedni,
amikor Pál tanár elvtárs magukra hagyta őket.
Vizsgáztatónk Péternél
még megcsillogtatta
matematikai zsenijét: "A két tételt összegezve, egy meg egy az annyi, mint kettő.
Attilánál és Pistánál azonban még ezzel a
módszerrel sem jött ki értékelhető eredmény..
Másodév elején Tóth Lajos lett a gyakorlat
vezetőnk szövettanból. Első tevékenységeként
ABC-be ültette a csoportot. Majd summázta a
szigorlatok szokásos eredményét: "Anatómiából
minden negyedik ember megbukik. Lássuk csak!
Apáti, Ábrahám, Bartóki, Bbbindics! Mög fogsz
bukni Bbbindics!"
Boncoláson a cadaver megnyitására egyedül
Pista jelentkezett. Király Kati rögtön lehűtötte: "Nem, te már voltál. Legyen most talán
inkább egy fiú!"
Anatómia gyakorlat után Pista vett egy
darab sült tököt, s beült a Női Klinikára
falatozni orosz óra előtt. Mintha a világ
legtermészetesebb dolga lenne, előhúzta szikéjét, a csap alá tartotta, megtörölte a nadrágjában és nekilátott. A döbbenetből először
Zsuzsa ocsúdott föl: "Te a szikéddel eszel?"
"Miért, egyek inkább a kezenmei?" "De hiszen
a szikéddel boncoltál"- felelte Zsuzsa. "A
kezenmei viszont megfogtam a kilincset. Tudod
te, milyen koszos egy ilyen kilincs? Egyébként is a formalin fertőtlenít!"- csattant
fel Pisti felháborodottan.
Amikor a biokémia-előadásokat a sok késés
hatására az Anatómián tartották, Pista békésen szotyolázott a csoport megszokott utolsó
előtti padsorában. Nem kerülte el Hortenzia
figyelő szemét: "Jó étvágyat, kolléga! Éppen
reggelizik?" Pista a napraforgóhéjakat lesöpörve a padról közölte: "Nem, köszönöm, éppen
most fejeztem be!" Tenzi ekkora pimaszságtól
felbőszülve: "Hogy hívják magát, kolléga?",
mire a válasz: "Bindios István"."Hogy?" Pista
föláll, hogy jobban hallják: "Betűzöm: bé-ien-dé-i-csé".
Élettan szigorlatra Pisti kihagyta mindkét
könyv utolsó ötven oldalát. Mit ad isten,
illetve hogy-hogynem elvtársak, belehúzott.
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Ennek ellenére elkezdett beszélni arról,
amiről fogalma sem volt. A prof egy ideig
türelmesen hallgatta, majd megszólalt: "Hát
kolléga, maga nem tudja ezt a tételt." "Nem"bólogatott lemondóan Pisti. "Tanulni kéne még
ezt!" "Hát igen"- mondta Pista és készült
felállni. "Tudja mit, fogja ezt a könyvet,
üljön föl a hátsó sorba, és tanulja meg!"
Végül kettest kapott.
Péter az orosszal állt hadilábon. Jancsóné
tanárnő megkérdezte tőle: "Hogyan mondaná azt
oroszul, hogy négy órakor jövök haza a munkából?". Péter tanácstalanságát látva engedett:
"Jó, csak az időt mondja!" A frappáns válasz
nem késlekedett: "Pószle objédá".
Jancsóné egyszer elhatározta, hogy hajlíthatatlan lesz, feleltetni fog. Mivel senkinek
nem volt még jegye, az A betűnél kezdte:
"Apáti András". Bandi közölte, hogy nem tudtunk készülni, mert másnap demó lesz anatómiából. Mire a tanárnő: "Ha nem felel, akkor
beírom az egyest:" "Passz"- mondta András és
a tanárnő tényleg beírta. A többiek - igazságuk tudatában- dühösen tiltakoztak, és ők is
passzoltak. Két perc alatt lefelelt a csoport. Slusszpoénként Csaba fölállt, és közölte: "Azt hiszem nyugodtan hazamehetünk, hiszen, ha az egész csoport lefelel, úgyis elte
lik a két óra." És az ötletet tett követte...
Már az évkönyvírás idején történt -Mariann
férjhezmenési buliján- ,hogy az alkotás hevében István dohányozni kezdett. Elő is készítette a gyufát, a szájába vette, de a ciga
rettát az istennek sem tudta meggyújtani a
gyufásdobozon. A másik két kocadohányos is
emlékezeteset alkotott. Csaba tűzzel kínálta
Bandit, s addig-addig inkoordinálták a mozgásukat, amíg sikerült meggyújtani utóbbi dús
fürtjeit.
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8. CSOPORT

ét

Bank Gyula

V

Y

Bóna Renáta

Boros István

Csonka Erika

i

Elek Marianna

Hajdara Ildikó

Gulyás Andrea

Kincses László

Nagy Marianna

Rácz Fodor Edina

Svichrán András

Szabó Zsolt
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Hajdú Klára

Csoportéletünk 1982 szeptemberében NEM kezdődött el. Azóta NEM is
élünk osoportéletet. Csoportunk két NEM-ből ÁLL.(főleg a fiúknak)
Egy műtét előtt:
Lovagok és lovaginák.
Gyula mesélte a következőt: (csak oroszul tudóknak)
Hárman állnak a hídon:
áná, on i u nyivó.
Tehát idestova 5 éve NEM ismerjük egymást. Pedig e NEM-es cél érdekében semmit sem tettünk. Ennek következtében évkönyvünk megírása sem
sikerült valami tökéletesen...
Az első időben még kéz a kézben mentünk minden órára, később viszont
más a kézben, más a másban...nem mentünk előadásra.
A következőkben megpróbáljuk a lehetetlent; bemutatjuk a csoport
tagjait
egy-egy
rövid
jellemzéssel.
t

BANK GYULA:
"Én vagyok a csoportvezető."
Ezenkívül köpeny-, papucs-, lakat- és egyéb felelős.
Szerencsésen megkaptuk az ösztöndíjat - utoljára az évfolyamon.
BOROS ISTVÁN:
Pisti a csoport egyetlen "emböre" 1986. augusztus 16. óta.
BÓNA RENÁTA:
Az örök buzgó.
Rosztóczy tanár úr Jolly Jokere.
A csoport beépített embere volt, szinte minden előadáson az első
sorban ült.
CSONKA ERIKA:
Általános ANYA. A csoport anyja, amíg nem szült; utána anyaságát
kiterjesztette lányára, a csoport póttagjára. Született Czékus
Csilla 1986. október 10-én; 2 óra 45 perckor.
ELEK MARIANNA:
Kicsi, de se nem szőke, se nem barna, se nem fekete. (2560 Ft-os
kérdés.)
Fő időhúzónk. Mindig kérdezett valamit, hogy teljen az óra.
GULYÁS ANDREA:
Az élet útjai kifürkészhetetlenek. A házasságok a csoporton belül
is köttetnek. Jelen esetben Boros Pistivel.
HAJDARA ILDIKÓ: = A NŐ
Mindig elegáns, naprakész figura.
Haja ondolált, hangulata undulált.
HAJDÚ KLÁRA:
A fiúk díjazottja, de Klári ezt sohasem díjazta.
KINCSES LÁSZLÓ:
Lacinak nagy szíve van. Mindenki belefér.
Dg: cor bovinum et mania sexualis.
Th: NŐK
NAGY MARIANNA:
Mariann kész manufaktúra.A csoport egyik legnagyobb teljesítményű
"kötőgépe".
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SVICHRÁN ANDRÁS:
A csoport mókamestere.
Már volt minden: Svihák, Svirán, Sw... stb.
Katalógus-olvasáson egyszerűen:
Rácz Fodor Edina, Sv..., Sv..., Szabó Zsolt.
Eredmény: András helyett mindig Zsolt kapott katalógust.
RÁCZ FODOR EDINA:
A csoport Franciskája. Keresztanyja Zöllei tanársegédnő.
Lélekbúvár. Búvár lélek.
SZABÓ ZSOLT:
Beceneve: öcsi.
A csoport D.J-je.
Ezenkívül titokban kártya és sakkbajnok.

A csoport póttagja és ősei
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A csoport örök
hangadója

Boros-Gulyás
Zsebi te édes...

A csopvez.

F v a n c i

Gyuszi,
a kakukk

...és aki "röhög"
rajta

Bandi és Gyuri

Az anyuci
( ekkor még leendő)

f.
Renl és az első sor

Zsolti
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N

Az érdeklődés maximális
( Mi iránt?)

Szünetben is!
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KISSÉ MEGVISELTEN: AZAZ 5 ÉV UTÁN.

fej (E. Mariann)

Klári(kai

Nahát, ettől is?

Az utolsó cseppek
( a pohárban)
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ÉS MOST.
Belgyógyászat gyakorlat:
Zöllei tanársegédnő megkérte Gyulát, hogy egy nőbetegen kopogtassa ki
a szivhatárokat. A betegnek igen dús keble volt.
Gyulánk körbejárta az ágyat, ide-oda forgatta a bal mannát. Mikor az
egyik kezével sikerült félretolni, már nem volt plessimeter ujj.
Közben már Zöllei tanársegédnő is a fal felé fordult, a nevetés minden
pillanatban kitörhetett.
Végül Gyula is feladta, és "fejből" elmondta a szivhatárokat.
Gyuri szövettan gyakorlaton alkotott.
Épp a férfi nemiszerveket kellett reprodukálni a metszetről. Gyuri
minden rajztudását összeszedte. Tóth Lajos óra végén bekérte a füzeteket. Gyuri a következő órán meglepve nézett a füzetére. Ugyanis a
vesicula seminalis sematikus rajza mellett ez állt:
-És ha neked ilyen lenne?!
Élettan vizsga:
Suoh adjunktus:- Hogy altatjuk el a békát?
E. Mariann:- Nem tudom, mert mindig adjunktus úr altatja el.
Gyerekgyógyászat gyakorlat:
Virág docens oktatja a hallgatókat:
-Éjszaka beteg gyereket visznek a körzeti orvoshoz. Az orvos sietve
CSAK nyakába akasztja a fonendoszkópot és "meghallgatja" a gyerek
szívét. Hirtelen ijedten felkiált: Jó isten, akkor hozzák ezt a gyereket, mikor már szívhangja sincs?
Mikrobiológián:
Rosztóczy docens űr:- Mit okoz a Haemophilus influenzae?
Gyuri:- Haemophiliát.
Docens úr:- Nem.
Gyuri:- Ja, tényleg, influenzát.
Kórélettan gyakorlat:
Mátyás:- Sorold fel a gyulladás tüneteit!
E. Mariann:- Rubor, calor, dolor, tumor.
Matyi:- És ki tette hozzá a functio laesát?
Mariann:- Gecse tímár úr.
Kémia gyakorlaton Török Angéla kiosztotta a dolgozatokat:
- Van valakinek kérdése a dolgozattal kapcsolatban?
E. Mariann:- Én azt szeretném kérdezni, miért lett egyes a dolgozatom?
...És attól kezdve minden kémia dolgozata egyes lett.
Poberai adjunktusnő szövettan előtt megkérdezte, hogy ki szövettanból a gyakorlatvezetőnk. A csoport minden tagja zavarba Jött, nem
tudtuk pontosan a nevet, de mindenki kórusbem nekikezdett:
- P...,P...,Pé...
Zsolti közeg gyakorlaton seikkozott Lacival. Mattot kapott, de utána
még 1o percig gondolkodott, hogy mi lenne a legjobb lépés. Rászólt a
gyakorlatvezető, hogy miért nem jegyzetel. Zsolt mondta, hogy ő odafigyel. Mire Gyuri:- Azért kapott mattot.
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Bőrgyakorlaton Klári anamnézisfelvétel közben kérdezte egy
halld nőtől:
- Hányszor szokott naponta széklete lenni?
A beteg ingerülten válaszolt:- Nem szoktam én inni kedveském,
néha egy kis bort vagy pálinkát.

nagyotesetleg

Bőrgyakorlaton Morvái tanársegédnő kérdezte, hogy ha valaki leforrázta az ujját, milyen kezelést alklmaznánk. Zsolti vágta a választ:Amputálni kell.
Morvái doktornő:- Én valami hűtőkenőcsre gondoltam.
Gyuri:- Egy sör.
A tanársegédnő elmondta, hogy 20 %-os égés alatt a beteget borogatni
kell.
András: A sarokba.
Tüdőgyógyászat gyakorlaton kardiológiai terheléses tesztre Laci
jelentkezett. Felült a biciklire
(az ergométerre), és elkezdett
tekerni. A gyakorlatvezető valami érdekes dologról kezdett beszélni,
Laciról mindenki elfeledkezett. Egyszercsak nagy puffanásra lettünk
figyelmesek: Laci "leszállt".
A tüdőgyógyászat gyakorlatok nagyon kellemesem teltek el; első
alkalommal hosszas könyörgésre vitt csak el a sofőr gyakorlat előtt a
maszek cukrászdába, másodszorra már megkérdezte, hogy elvigyen-e,
utána pedig szó nélkül egyenesen a fagyis előtt landoltunk.
Laci bőrgyógyászat gyakorlaton beszélget Husz tanár úrral:
- Mit lehet tenni kopaszodás ellen?
Husz tanár űr:- Választhatsz a férfiasságod és a hajad között.
Laci ezek után kopasz akar lenni.
Az első élettan gyakorlaton Such adjunktus úr ránkparancsolt, hogy
adogassuk végig a békát, hogy szokjuk, mert szigorlaton rúgás jár
annak, aki nem meri megfogni. De vigyázzunk ám, mert aki elengedi,
annak meg kell fogni. Ml vigyáztunk is, olyannyira, hogy mire a béka
az utolsó emberhez ért, már nem volt az élők sorában.
I. évben szövettan gyakorlaton Tóth Lajos kihívta Kincsest felelni
az idegszövetből. Lacinak nem nagyon volt Ismerős ez a téma, a
gyakorlatvezető próbált
segíteni:-Na,
hogy
hivják
az idegsejt
sejttestjét? Laci hosszadalmas hünmögés és ööö... után felcsillanó
szemnel kibökte a választ: - Corpus. (Tóth Lajos a helyszínről el.)
Sebészet gyakorlaton Letoha adjunktussal anamnesist vesz fel a
csoport. A 70 év körüli néni panasza a következő: - Jaj, drága doktor
úr, valami mindig le-föl szaladgál a nemi szervemtől egészen a torkomig. Egyszer már majdnem kibújt a köldökömön, de amikor el akartam
kapni, hirtelen visszabújt.
Április 1-én psychologia vizsga. Gyula késve érkezett, az öltönynadrágjáról a villamosra fellépve leszakadt a nadrágtartó gomb, így egyik
kezével azt kellett fogni, a másikban indexek, harmadik pedig nem
volt. Azt látni kellett volna, hogy a nővérkék és a takaritd nénik
milyen segítőkészek voltak, hogy felvarrják a gombot akár levetkőzés
nélkül is, bár "Jobb lenne először levenni."
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FIÚK A SZÜLŐSZOBA GYAKORLATON
Dráma VI. felvonásban
Szereplők: Kecskeméti Dr., Gellén dr. és 6 fiú
I. felvonás: este 8-tól éjjel 2-ig orrvérzésig menő kártyázás, közben
felelősségteljes őrjárat az üres szülőszoba és a medikus szoba között,
(azok jártak ki, akik nem kártyáztak - "tökéletes szervezés")
II. felvonás: éjjel 2 után; teljes sötétség (nemcsak a
velőig hatoló lábszag és Pisti felől időnként tubaszóló.

fejekben),

III. felvonás: 2 óra 30 perc. Erőteljes dübörgés és sátáni sikoltás.
SZÜLÉS!!! Valami?! Mi?! Hogy?! Na!!
Kecskeméti doktor megelégedéssel el. Ajtó be. Alvás tovább.
IV. felvonás: 2 óra 40 perc. Kecskeméti dr. újra, ajtó ki, lámpa föl,
fiúk ágyból ki, szórványos káromkodás. Kecskeméti: elégedett mosoly.
Hárman a doktorral ki a szüléshez.
-Elkéstünk...
Újra ágyba.
V. felvonás: Hajnali 5 őra. Kecskeméti dr. újra. Ajtó ki, lámpa fel.
Fiúknak RR fel.
Sectio caesarea, operatőr Gellén tanár úr.
Seitini perc alatt fent voltunk. A műtőben általános letolás lassúságunk
miatt.
VI. felvonás: 6 órakor vissza az ágyba. Fél 8-ig. Akkor kedves csoporttársnőnk (Erika) üde csacsogása ébresztett fel bennünket.
De ekkor még nem sejtettük, hogy ez csak a főpróba volt, a
másnap következett.

premier

Bandi szülőszobán tiszteletteljes kérdéssel fordult Rivlin doktorhoz:
- Nem tudja doktor úr, mikor várható a szülés?
Rivlin doktor válasza:
- Hogy te mersz engem magázol?
Gyerek gyakorlaton a gyak. jegyért közösen felel a csoport.
- Milyen a skót cumisüveg?
- Nincs lyuk a cumi-gumin.

ÉS VÉGÜL, DE NEM UTOLSÓSORBAN:
Kedvenc, NEM untató oktatóink:

DR.liZÁRNÉ DR.HUSZTIK ERZSÉBET
Ifi.FEKETE MÁTYÁS
DR. ROSZTÓCZY ISTVÁN
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Böbe nénihez Gyula látogatott el.
- Kedves Böbe néni! Hogyan emlékszik, milyen volt a csoportunk?
- Mindenki nagyon aranyos, nagyon rendes volt.
- De mégis, kihez fűződik a legkedvesebb emléke?
- Pontosan nem emlékszem senkire sem.
Matyihoz intézett kérdéseink:
1. Mi a véleményed a csoportról az órákon, az órák
között (helyett)?

előtt, után

- Egy-egy szóval válaszolva: fáradt, álmos, vidám, felszabadult
pectively).
t
2. Kik voltak a kedvenc hallgatóid az. év során?

és

(res-

- Érdekes kérdés, hisz a kérdező rögtön feltételezi, hogy többen is
voltatok. Nos, így szám szerint tizenöten, tehát 9 lány ( helyesebben
7 lány + 2 asszony) és 6 fiű. Valóban igaz, mindenkihez fűződik több
kellemes esemény, igy valamennyien a kedvenceim voltatok!
3. Mire, vagy kire emlékszel a legszívesebben a csoportból?
- A csoport egyik leglelkesebb tagja a második félévben sorozatoséin
késve érkezett a gyakorlatokra. Valahányszor kérdőre vontam, válasza
rövid és tömör, csak ennyi: "Fogorvosnál voltam."
Hittem is, meg nem is! Efeyik alkalommal azonban Zsolti és Laci szokásos humorán nevetve észrevettem, a későnjövő szájának egyik sarka
elmarad a mosolygásnál. így serrmi kétség nem merült fel bennem a
továbbiakban, hisz a vezetéses érzéstelenítés hatása szembetűnő volt.
Természetesen ezután minden későnjövő tudta, hogy az ajtón belépve
aszinmetrikus ajkat mutatva, sikert érhet el!
4. Jó tanácsaid az elkövetkező 37 111. 32 évre?
- Váci Mihály 25 évvel ezelőtt tömören és pontosan összefoglalta
hogyan éljünk, mit tegyünk. Versének zárósorai számunkra is mértékadóak lehetnek:
" Űgy éltem, mint a százhúszat verő szív,
ügy gyűlöltem és szerettem:
Mindenhez úgy fogtam, kívánva,
hogy az legyen a vesztem!
Ógy éltem én, ahogy itt élni kell,
ahogy érdemes élni!
E&y emberöltőt éltem - de a sorsom
történelem és ezerévnyi!"
Váci Mihály: Százhuszatverő szív
5.Miért nem mentél kamion-sofőrnek?
- A legfőbb indokom, hogy a gépjárművezetői
csak a "B"-kategóriáig jutottam

engedély

megszerzésénél

6.Hogy lettél tiszteletbeli csoporttag? És hol?
- Örömmel (igy egy kicsit ismét medikusnak érezhetem magam)! Biúékezetem szerint a Hágiban, 1985. június 28-án 18 óra 37 perckor.
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Megkérdeztük Rosztóczy tanár urat, hogyan emlékszik vissza
tunkra a mikrobiológia gyakorlatok alapján:

csopor-

- A csoportról nekem jó emlékeim vannak. A gyakorlatok nem voltak
rossz hangulatúak. Mindenki jó képességö, a közepes szint alá senki
sem süllyedt. Nem akadt olyan, aki mikrobiológus akar lenni. Kincses
Laci villogott a legjobban, felhívta magára a figyelmet, s nem csak
szakmailag.
A csoport legaktívabb tagjai voltak: Bóna Renáta, Elek Mariann,
Svichrán András.
Elek kolleganő igyekezett, Svichrán kollega érdeklődő volt, sokat
kérdezgetett.
Bank kollega, mint csoportvezető alkalmazkodott a csoporthoz.
Rácz Fodor Edina nagyon csendes tagja a csoportnak.
Gulyás Andrea és Boros István egymás kezét fogták a pad alatt, igy
megoszlott a tevékenységük.
Maradandó, évszázados poén nem született a gyakorlaton. A második
félévben egy kicsit noszogatni kellett a csoportot.
Szimpatikusnak tartom a társaságot, a vizsgán is hozták a formájukat.
Mikrobiológia szigorlaton:
- Milyen telepeket alkot a Streptococcus faecalis?
- Barnát.
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5. CSOPORT

Becsey Róbert

Csontos Amarilla

Kéninger Anna

Boros Zoltán

Cseh Attila

Cseh Márta

Erős Erzsébet

Hetyei Erika

Kallai János

Mészáros József

Lippai Ákos

Poros Anna

Sallai Imre

Sárosi Edit
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Tóth Gyula

5. csoport
Beteg neve: 5.csoport
Kora: 5 év
Családi állapota: 1 nős, 1 férjezett, 3 félúton, a többinek volt esze.
A beteget felvette az Általános Orvosi Kar.
Kötelező bejelentés: a betegség be- és kijelentendő. Értesítendő: a
KÖJÁL, az OKI, a WHO, az ENSZ; távbeszélőn, postagalambbal és füstjelekkel.
Anamnesis: A panaszok öt éve kezdődtek...
K
Szövettem
Kálmán tanársegéd kérdezi az akasztói születésű Gyulát:
-Hová való vagy fiam?
Nándi válaszol helyette előzékenyen:
-Akasztóra.
-Azt tudom, hogy odavaló vagy, de honnan jöttél?
Eda kiselőadást tartott a férfi genitáliák fejlődéséről.
Kovács Annamária közbekérdez:
- Miért nem maradhatnak a herék a hasüregben cryptorchizmus esetén?
Eda rövid gondolkodás után:
- Mert a spermiumok a hűvöset szeretik!
Mire Józsi félhangosan megjegyzi:
- Akkor ezentúl csak árnyékban napozok.

Az első évvégén kirándultunk Rakacára. A víztároló partján sátoroztunk, miközben szomszédaink állandóan váltogatták egymást. Az öt éves
Réka szülei akkor költöztek el, mikor meghallották tábortűzi indulónkat :
"Hallod-e, te Kálmán, miért nem áll már, miért nem áll már,
így a feleséged mással hál már.
Más öleli, más
umcacca, umcacca,
így Jár akinek nem áll a
!"
A következő mellettünk lakókat a Bikini (nem a lányoké) zavarta el. Az
idő nem volt a legjobb, ezért Matyó pálinkával fűtött be. E drága
nedűt orvoslásra is használtuk. Erika fogfájására például kitűnő
gyógyszernek bizonyult, a bal felső hármasa mellett a lábát is elzsibbasztotta.
Közelebbről megismerhettük a rakacai
záporesőt is. Csuromvizesen
ugráltunk be a sátorba, Attila pedig halálmegvető tigrisbukfenccel a
lányokra vetette magát. Az efféle lelki traumák után ismét a szeszkészletünkhöz fordultunk.
Négy lánynak előbb kellett hazaindulnia, s a menetrenddel tisztába nem
lévén a stoppolás mellett döntöttek. Ennek megfelelően öltözködtek
Marilla, Matyó ujjatlan nyári ruhát, Erika sortot, Eda miniruhát vett
fel. Alig álltak ki az út szélére, máris szállhattak be egy utánfutós
csodaautóba. Útközben arcátlanul megették a sofőr csokikészletét és
Coca-Coláját, nagy kegyesen elfogadták a meghívást egy fagyira. Az már
természetes volt, hogy kivitették magukat a miskolci pályaudvarra.
Mindezt nagy büszkén mesélték el nekünk, de mikor az ellenszolgáltatásról faggattuk őket, mélyen hallgattak.

- 115 -

Orosz
Dolgozatírás előtt Nándi bizakodott:
Annyi esélyünk van a kettesre, mint Szálasinak a népbiróság előtt.
Anatómia
Szabó Anikó rámutat a cadaverre:
- Keressétek meg a lig. teres uterit!
A csoport:
- ??? Ez női hulla?
Anikó:
- Hát persze, figyeljétek meg a vonásait!
- Anikó, mi nem az arcát néztük, hanem a lábaközit!
Élettan
Félévkor a csoport minden időt megragadott a dolgozatírásra. Az egyik
feladatnál Eda hangosan rimánkodott:
- Mi az a Cheyne-Stokes légzés és hogy kell leírni?
Mivel választ nem kapott, csak a kérdést körmölte a papirra, azt is
igy:
"Chejnstox"!!!
Biokémia
Anci Pollák Tamásnál demózott. A végén izgatottan faggattuk:
- Na, hányast kaptál?
- Azt nem tudom, de nagyon szép szeme volt.
Anatómia
Félévi vizsga Tóth Lajosnál. A meglehetősen fagyos hangulat hamar
felengedett, mikor a Erika közölte tétele cimét:
- A penis.
Vizsgáztatónk csillogó szénnél biztatta a rákvörös arcú áldozatot:
- Kezdheti kollegina.
- A penis nemi izgalomra, az erektilis testek vérrel telődése miatt,
erectióba jön, s ez teszi alkalmassá a hüvelybe való behatolásra.
Tóth Lajos észrevétele:
- Höhö, kollegina, már akinek ez sikerül.

Kunbaja
A harmadévi társaid almi munka emlékezetes marad számunkra. Az összemelegedés minden feltétele adva volt, ugyanis egy szobában lakott az
egész csoport. Józsi is elégedett lehetett, mert reggelenként végigasszisztálhatta a lányok öltözködését. Egyszer viszont rossz helyen
kapisgált, ezért hallhattuk villanyoltás után Józsikánk
felháborodott hangját:
- Gyula, neked viszeres a lábad!
Szobánk gyakori vendége volt Jani barátnője is. A csoport nagylelkűen
átengedte a terepet az ifjú párnak. Szegény Erzsi, aki enyhén szólva
nem a futball rajongásáról hires, végignézte a holland-magyar meccset.
(Szerintünk nem a futballistáknak szurkolt.)
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A szőlőtőkék közt nemigen volt alkalmunk elfáradni, ezért más sportok
után néztünk. Nagy csatát eredményezett a kupak-foci derby Eda és
Gyula között, míg Amarilla és Erika birkózással vezette le energiáját.
Véletlenül a "súlyemeléstől" kissé kába Janira estek, mire ő felemelte
a fejét:
- Gyertek, gyertek, de csak egyenként.
Kórélettan
A villámválaszos demózást nehezen szokta meg a csoport. Az első pótlásokon ezért teljes létszámmal vonultunk fel.Ebből kifolyólag Szabó
Gyula könnyű kérdésekkel próbálkozott:
- Amarilla, mi az a GVHR ?
A magabiztos válasz :
- Az a reactio, mikor a transzplantátum kilöki a gazdaszervezetet.
Gyógyszertan
Szigorlaton némi segédlettel dolgoztuk ki tételeinket. A drága titkárnő 9 órakor bedugta a fejét az ajtón:
- Most már fejezzék be a munkát, professzor úr megérkezett!
A könyveket gyorsan berúgtuk a kanapé alá. A sikeres vizsga után a
professzor úr csak azon csodálkozott, mikor Zoli az ajtóból visszafordult, bemászott az ágy alá, kihalászott négy Szekeres- könyvet, és
elegánsan távozott.
Belgyógyászat
Balogh Tibor kérdezi Józsit gyakorlaton:
- Mondj egy univerzális gyógyszert!
- Atropin.
- Mire lehet adni?
- Sok mindenre.
- Na jó, de mennyit?
- Sokat!!
Nőgyógyászat
Józsi keresi a promontóriumot.
- Főorvos úr, én nem találom.
Mire a beteg ijedten:
-Te jó isten, tegnap még megvolt!
Bőrgyógyászat
Farkas Bea meséli:
Egyszer egy parasztbácsi kopogtatott a gombalabor ajtaján. Nem szólt
egy szót sem, csak szorongatta a kezében a kosarát. Bea határozottan
leültette a vizsgálóban, és levettette vele a cipőjét, zokniját. Szegény bácsi most már riadt szemekkel és csupasz lábbal ült az asztalon
és még mindig erősen ragaszkodott csomagjához. Gyorsan levették a
körme alól a kaparékot vizsgálatra. Ezt már az öreg sem hagyhatta szó
nélkül:
- Most már végre ezt is vizsgálják meg.
És kinyitotta a kosarat, amely tele volt frissen szedett erdei
combával.
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JELEN ÁLLAPOT:
Bőr: arcon vastag
Alkat, tápláltság: nem panaszkodunk
Ibi.: 24,80 m
Ts.: 980 kg
Szőrzet:
feminin - masculin 7:8 arányban
Qnlők:
jól tapinthatók
Genitálék:
buli után belövelltek
Száj, garatképletek: ld. genitálék
funkcionáliséin épek, kivéve
Ameirillát, akinek
Mozgásszervek:
gipszmániája
évente
változó
lokalizációban
memifesztálódik.
ne kopogteiss, nyiss be!
Tüdők:
Szlvtájék megtekintése
Szívhangok, zörejek: galopp a Vérmezőn
Sérv:
kizárt dolog
Has:
egyre növekvő
egyre csökkenő
Izomerő:
core-hoz kötött
Máj:
kimerülőben
Idegrendszer:
A beteg
lesz.)

sorsa:

áthelyezve más intézetbe (Reméljük VI. év
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után

így

AMIRE BÜSZKÉK VAGYUNK.

.ÉS AMIRE NEM

8. CSOPORT

Anklam Olaf

Faragé Béla

Ballá Rozália

Fekéos Tünde

Both Béla

Hajdú Zoltán

Sonkoly Pál

Szalontai Imre

Deli Mária

Tombácz Attila
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Szabé Beáta

Walter Angéla

A CSOPORTVEZETŐ PROLÓGJA (kesergő)
Ártatlan gólyaként még nem is sejtettem, az élet mennyi bajt zúdít
fejemre. Egy szép napos délután megjelent a makói gólyatáborban egy kis
köpcös ember térdig érő mosollyal, s 16 áldozattal közölte, hogy
csoportvezetőnek szemelték ki őket.
"Én még őszinte ember voltam / ordítottam, toporzékoltam..."
-de hiába..Erre megpróbáltam az újonnan szerzett barátaimat csoportba
verbuválni, ami sikerült is.
Beiratkozásnál lórúgásként ért, hogy a nevemet egy ismeretlen lista
élén láttam viszont. A Dékáni Hivatal közölte a változtatás okát:
balszerencsémre egy másik csoportvezetőt is beválogattam.
Az első hét viszontagságaihoz képest a következő öt év problémái
eltörpülnek. Jóllehet a csoport nagy része magától megtalált, volt
néhány re'jtélyes eset. Legelőször egy magas, vékony fiú jött oda
hozzám. Közölte, hogy ő a Sancho, mindenben segíteni fog, majd faképnél
hagyott, anélkül, hogy közölte volna polgári nevét. Ezt csak három nap
múlva tudtam meg. Aztán egy Simon Ilke nevű hallgató kilétét kellett
kiderítenem. A dékániban megtudtam, hogy nem Ilke, hanem Elke. Gondoltam, biztosan lány. Addig zaklattam a német lányokat, míg bevallották,
hogy Eike, és fiú. De mindennek a teteje az volt, mikor Mariann csak
három nap múlva került elő. Arra a kérdésre, hogy hol volt idáig,
szendén azt felelte, hogy a kollégiumbein mosott, és különben sem tudta,
hogy gyakorlatra kell járni.
Na, végre együtt voltunk.
BESTIARIUM

OLAF - a porosz, aki imádja a
magyar kosztot, leghamarabb
tanult meg magyarul, mániákuséul
precíz, és gondos családapa

ROZIKA - szőke, mosolygós,
gömbölyded, s immár Ferike
boldog mamája
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HOSSZÚ BÉLA - gyengéje a vörösbor,
a reggae, és a bagő

MARCSI - kicsi, cserfes, pimasz,
pontosan csak véletlen érkezik
ő a csoport nyelvzsenije

JÍJ

KIS BÉLA - csendes, nyugis
testépítő, egy kis önbizalom
ráférne

FEKI - őszinte, szókimondó,
hatalmasakat tud nevetni, övé a
csoport negyedik babája, a kis
Réka

EDIT - nagyon szorgalmas, Jegyzetügyben mindig lehet rá számítani

ZOLI - másodévben jött, köpcös,
pirospozsgás,jó kedélyű,tapasztalt öreg róka, a kis Gergő gügyögő papája

- 123 -

HORVÁTH ATTILA - fél évig volt
társunk, mi csak parizerfülűnek
hívtuk

MARIANN - céltudatos, vidám,
folyton fogyókúrázik, kissé
könnyelmű, legújabb szerelme
egy bordó bicikli

CONI - magas, szőke, kékszemű,
echte német, akkurátus, Bélával
versenyt füstöl

EIKE - alig érkezett, máris ment
vissza -várta otthon felesége
és kislánya

PALI - nagy az affinitása az
ápolónőkhöz, az urológiához, és
mániákusan vigyáz a kocsijára

BEA - negyedévben jött hozzánk
barátnője után a 8-asból,
csendes, visszahúzódó
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IMI - jóképű, de tartózkodó, a
lányok nagy bánatára már meggyűrűzték, klllön(ben) jól van

ATTILA - a csopvez - bár néha
elege volt, de végigcsinálta,
mindenben benne van, amiben
csak lehet, a CIA hozzá képest
Mókus örs

ANGÉLA - harmadévben jött hozzánk,
Gecse tanár űr nem akarta elhinni
róla, hogy német, mindenkihez
kedves, általában jókedvű

GÉZA - a csoport bohóca volt,
mindenkit felvidított, másodév
végén, amikor elment, a csoport
szegényebb lett egy színfolttal

JANCSI(SANCHO)

Mindenki ismerte
jellegzetes alakját:
kicsit hajlott
tartását,
és markáns
arcát. És őt? Sokan közönyösek voltak
iránta, sokan megbántották - azok, akik
nem ismerték igazán. Klilönös világban
élt. Csillagok és galaxisok, tudományos
fantasztikus
irodalom,
kísérletei,
biciklije,
kedvenc
eper-turmixa,
az
emlegetett
otthoni
birkapaprikások,
öngyulladás gyufásdoboza, barkácsolása,
gimnáziumi kalandjai, kedves könyve a
Gyűrűk Ura, a mindent tudása és mindenhez értése - ez volt az ő világa.
Gyógyíthatatlan betegségben
halt
meg
négy hónapos kórházi ápolás után.
Tehetetlenek voltak az orvosok,és mi is
azok voltunk,mert lehet-e bármit is mondani szemünk előtt sorvadó társunknak.
Csak vártuk, mikor jön a hír.
Hajdú János, élt 20 évet.
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ŐSZI MUNKA
ősszel önként és dalolva vehettünk részt
(szerencsére csak az első három évben).

a

társadalmi

munkákon

Volt részünk minden jóban,
szőlőben, répában, dióban.
Az utóbbiban Jancsi révén, aki : Jé, ott egy diófa ! - csatakiáltással átszökellt valami gereblyézett sávon, majd dióval teli zsebbel
és határőrök kíséretében jött vissza Jugoszláviából.
Az általános viszonyok szemléltetéséhez Petőfit hívjuk segítségül:
"Kietlen pusztaság
Ez, amelyben lakunk:
Nincs egy bokor se(«), hol
Meghúzhatnék magunk.
Itt kívül a hideg,
Az éhség ott belül,
E kettős üldözőnk
Kínoz kegyetlenül;
Fázunk és éhezünk
S átlőve oldalunk(»),
Részünk minden nyomor...
De szabadok vagyunk!
Lábjegyzet: *
m

- No comment
- jól céloznak a fiúk
BULIK, KIRÁNDULÁSOK

A sivár hétköznapokon a csoportbulik jelentették a színfoltot.
Eleinte sűrűbben, majd ritkultak, később örültünk, ha fél évben egyszer
sikerült megtartani. Köszönet Gál Editnek és családjának Áldozatkészségükért. Ezt mi sem bizonyítja jobban, hogy miután feldúltuk baktói
kiskertjüket, még a lakásukon is többször befogadtak bennünket. Elnéző
mosollyal pótolták tányér- és pohárkészletüket, és vásároltak falvédőt,
hogy a frissen festett falon éktelenkedő majonézfoltot eltakarják. A
szarvasi krónikák is tatárdúláshoz hasonlítják röpke hétvégi látogatásunkat. (A csoport legszebb élménye.) Az még csak hagyján, hogy 15
embert kellett etetni-itatni két családnak, de az alvásnál már gondok
voltak. Weigler Géza minden méltatlankodása ellenére Palit kapta maga
mellé ágymelegítőnek. Egész éjszaka rugdosták egymást, szitkozódtak, és
nagy harcot vívtak az egyszem paplanért. Cornelia ellenben békésen
megfért három fiúval egy takaró alatt. Két nagyobb kirándulást tettünk
még, az elsőt Nagyszénásra, Sanchóékhoz. A helybéli TSz legkiválóbb
szakácsa két nagy bogrács birkapörköltet főzött tiszteletünkre. Az
egyikből jóllakott a csoport, míg a másikon János, az édesapja és
Attila osztozott. Egy kis pálinkát is utánaeresztettek, mivel a birka
szomjas volt. Jancsi édesapja később is emlegette, hogy azt a fiút még
meg kell hívni.
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Pécsre nem egyedül mentünk, a JATE biológia szakos hallgatóihoz
csatlakoztunk. Míg ók szorgoséin gyűjtötték állatkáikat, mi lábunkat
lógázva üdültünk mellettük. Többnyire csatlakoztunk hozzájuk erdei barangolásukban. Akadt, aki bérmunkát is vállalt közülünk, hogy kilegyen
szegényeknek a gyűjtemény. Kiemelkedő élményt nyújtott az éjszakai
lepkevadászat. A remek nyári időben a biológusokkal egyetértésben
nudiztunk a kolesz hetedik emeleti teraszán, míg a portás arkangyalként
ki nem űzött bennünket dagadó pallosával, mondván, hogy ezen az emeleten kisgyermekes család is lakik, s látványunk egy zsenge gyermek
erkölcsi fejlődésében törést okozna. Ellenben ö, szemét legeltetve
várta végig, míg elvonultunk. A pécsi kirándulás záró aktusa a Domaszéken tartott buli volt. Önfeledtségünkre mi sem jellemzőbb, hogy F. Béla
csak másnap vette észre, hogy a tábortűznél kicsit megpörkölődött a
zoknija.
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Anatómia
* Poberai adjunktusnő kollokváltatta Tündét, aki a medenceátmérőket
húzta egyik tételének. A - Na mondja! - felszólításra el is kezdte,
mikor az adjunktusnő félbeszakította:
- Mutassa is őket!
Mire Tündi: Most mondjam, vagy mutassam?
* Attila első utóvizsgája, Tóth Lajosnál. Ez már önmagában is elég
félelmetes volt, mivel vele azelőtt nem találkozott a csoport, csak a
hírét hallották. Az első öt ember zsinórban repült. Az ötödik után még
ki is szaladt az adjunktus üvöltve a felháborodástól. Közölte Attilával, hogy ő lesz a hatodik, és úgy látja, hogy ő is fel fogja idegesíteni. Attila először is kihúzta ugyanazt a három tételt, amit az első
vizsgáján. Tóth adjunktus azt mondta, nincs szerencséje, mert ezeket
úgyis megkérdezte volna. Húzott még hármat. Még így is sikerült!
* Zoli feleségével, Marcsival utazott kocsin. Szeged határánál láttak
két stoppost, de elmentek mellettük. Zoli nemsokára fékezett.
- Visszamegyek értük.
- Miért?
- Mert az anatómia gyakorlatvezetőm stoppol a barátjával, aki volt
évfolyamtársam.
Kémia
* Nem ment mindig simán a páros munka. Géza tévedésből Eike fél órás
titrálásának eredményét egy laza mozdulattal kiöntötte a lefolyóba.
Megúszta egy "Te majom!" titulussal. Eike másodszor is kititrálta, de
amikor Géza figyelmetlenségében ezt is kiöntötte, rettenetes német
káromkodás volt a felelet. Olaf és Coni majd leesett a székről. Mikor
szerencsétlen Géza harmadszor is tönkretette Eike munkáját, az egész
csoport alig tudta Eikét visszatartani a lincseléstől.
* Coni sem volt szerencsés - nem volt olyan gyakorlat, hogy legalább
egy kémcsövet el ne törjön. Egyszer egy 5 literes vízzel teli üvegedény
"robbant" a földön. De a csúcs az volt, mikor a meghatározandó anyagokat állványostól lesöpörte gyakorlat kezdetén.
* Imi Marék docensnél vizsgázott. Mindenki felkapta a fejét, mikor
kijelentette:
- Mint köztudott, a tejsavnak lábszaga van.
Marék: - Érdekes, erről én még nem hallottam.
Fizika
« Minden gyakorlóteremben, ahol esetleg tűz keletkezhet, található egy
tus elsősegély céljára. Géza csak egy lelógó fogantyút vett észre.
Ellenállhatatlan vágyat érzett, hogy meghúzza. Mikor senki sem figyelt
oda, megpróbálta. Elég volt hozzányúlnia, máris a nyakába zúdult egy
tartály víz. Szegény ott állt bőrig ázva, ráadásul igazolatlannak
vették a gyakorlatát is, mivel száraz ruhát kellett keresnie.
Politikai gazdaságtan
* Attila és Dillmann Jóska kiszagolták, hogy az intézet alatt egy kis
konditerem van,ahol pingpongozni is lehet. Néhányszor le is mentek oda,
és egyszer összetalálkoztak Szilágyi docenssel, gyakorlatvezetőnkkel.
Ekkor tudtuk meg, hogy ez az ő nagy szenvedélye. így Attila nem is
csodálkozott, mikor később kihívta őt egy meccsre.
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Erre azonban nem mert vállalkozni, mivel kapott egy fülest, miszerint a
galamblelkű és paphangú marxista oktatót egy dolog tudja igazán kihozni
a sodrából: ha kikap pingpongban. És ekkor még Jóval a vizsga előtt
voltunk.
Latin
s
órán egyedül Jancsi jegyzetelt. Széptakátsné éppen meg akarta
dicsérni. Mikor közelebb lépett, meglátta a füzetbe rótt jeleket.
- Ez latin? - kérdezte döbbenten.
- Nem, szanszkrit rovásírás! - felelte Jancsi vigyorogva.
Orosz
x Annak ellenére, hogy három orosztanárunk volt, rendkívül Jól haladtunk a nyelvvel. Kezdetben Jancsi közölte Kahán tanárnővel:
- Tanárnő! Én csak annyit tudok oroszul, hogy: Wohin gehts du kisnyulacska.
Később már folyékonyan olvasott, igaz hanyag eleganciával kihagyott
minden 6 betűnél hoszabb szót, így senki sem tudta követni, hol tart.
A végére úgy belejöttünk, hogy senki sem bukott meg a szigorlaton.
Problémák azért voltak. Pl. Hosszú Béla az első társalgási tételét el
sem tudta olvasni, a másodikról csak azt nem tudta, mit jelent. Végül a
tanárnő beleegyezett, hogy azt mondjon,amit akar.
TOT
x Az intézeti könyvtárban beszámoltunk
Kovács Katalin tanársegédnőnél. Egyszer
csak lábdobogás, gyerekzsivaj hallatszik
az ajtó felől. Három gyerek benyit, majd
gyorséul elfut. Kis idő múlva ez megismétlődik. Béla, aki az ajtó mellett ült,
alig várta a harmadikat- odarohant, feltépte az ajtót, és rárivallt a három
kölyökre:
- Sipirc innen!
Sikítva elszaladtak, nem is jöttek vissza
többet. Valószínűleg sokkolóan hatott rájuk a hatalmas, marcona ember látványa. A
tanársegédnő elpirult, zavarba jött, és
ezt hebegte:
- Öt az én gyermekeim voltak.
Élettan
x Gyakorlati szigorlat. A jelszó: Tanuljátok meg a vérrel és vizelettel
kapcsolatos témákat, mert vagy egyik, vagy másik mindenkinek tétele
lesz. A bonyodalmat az okozta, hogy Attila székletvizsgálatot kapott.
Füstölgött magában, mit csináljon ő most ezzel a szarral. Az intézet
egyik technikusa segítőkészen súgta a fülébe: Hígítsd éterrel!
Heuréka - gondolta Attila, de miután elvégezte a műveletet, akkor sem
látott egyebet a mikroszkópban, mint sötét rögöket. Addigra azonban
odaért Such adjunktus és megkérdezte:
- Na, hogy áll a gyakorlatával?
- Hígítottam éterben.
- Hát azt meg miért? - kérdezte Such megdöbbenten.
- Miért ne? - kérdezett vissza Attila.
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Kórbonctan
* A második gyakorlaton már mindenki önállóan boncolt. Az egyik leglelkesebbel - Mariannal - történt meg a klasszikus sztori. A kismedence
boncolásánál talált egy nagy és kemény rezisztenciát és felkiáltott:
- Azt hiszem megtaláltam a halál okát!
Nádasdi dr. huncutul mosolyogva ellenőrizte:
- Tudod mi ez? Szar.
x Gyakorlat előtt az intézet folyosóján beszélgettek a lányok. Köztük
állt Marcsi szürke kabátban, fekete sállal. Szomorú arcot vághatott,
mert váratlanul odalépett hozzá Bara prof.:
- Legyen szíves fáradjon ki! A hozzátartozóknak az ajtó előtt kell
várakozni!
xBara professzornál vizsgázik Olaf és Attila. Miközben Olaf felelt, a
prof se szó, se beszéd kiment a szobából. A másik szobából szólt
vissza:
- Folytassa csak nyugodtan fiam, én addig megmosom a kezem, és utána
keresek valamit az asztalomon.
Attila szépen végigmondta az első tételét, várt egy kicsit, majd belekezdett a másodikba. Mikor újból elhallgatott, Bara prof felriadt
szendergéséből.
- Térjen rá a második tételére!
- De hiszen ez volt a második!
- Jó, sikkor négyes.
Kórélettan
* Az első demonstráción mindössze 11 embert rúgtak ki a csoportból.
Vártuk, hogy a következő gyakorlaton majd pótolunk. Am kiderült, hogy
itt nem ez a szokás - külön időpontot kell megbeszélni.
- Holnap, pénteken jó lesz? - kérdezte Angéla.
- Sajnos, nem érek rá! - mondta Gecse tanár úr, a gyakorlatvezetőnk.
Mivel azon a héten mindenképpen meg kellett lennie, Angéla tovább
próbálkozott:
- Talán szombat délelőtt?
- Kislány, hiszen szombaton itt a fű se nő! - harsant a tanár úr
gúnykacaja.
« Egy másik alkalonmal:
- Ha belépsz egy szobába, honnan ismered fel, hogy a betegnek
pancreatitise van?
,
Többen próbálkoznak, nem sok sikerrel. Végül Marcsi jelentkezett:
- Hát.... összegörnyedve ül.
- És ha fekszik?
- Háton fekszik, és térdben felhúzza a lábát.
- Nagyon tudja ezt maga!!!
x Súlyponti kérdés az EKG.
-ftrtiokozhat tachycardiát?
Jött a válasz, mint a vízfolyás: dohányzás, alkohol, kártya...
- Már attól is el akarnak tiltani!?? - csóválja a fejét a tanár ur.
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acut

Belgyógyászat
* Gyakorlataink jelentős része a Kardiológián volt.
Egyszer Attila és Pali kecsegtető ajánlatot kapott Béres tanársegédtől.
- Ha meg tudjátok mondani, mi a betegsége Kis bácsinak, megkapjátok az
ötöst félév végén!
A Jutalom miatt nagyon furfangos dologra gondoltak. Aprólékosan megvizsgálták a bácsit, kitérve a mozgásszervekre, a reflexekre, a nemi
szervekre, stb. A bal kettes bordaközben mindketten hallottak valami
gyanús szívzörejt, de nem tudtak megegyezni, hogy mi az. Ezért Pali így
kezdte a referálást:
- A betegnek valami szívproblémája van.
- Ez jó. Mi?
- Zörej hallható a szív felett.
- Jó. Melyik oldalon?
- Hogyhogy melyik oldalon? Természetesen a balon.
- Csak azért, mert a bácsinak situs inversusa van.
(ÉGÉS)
* Egyik szünet után Pali beszélni akart a gyakorlatvezetőnkkel, ezért
bement a kardiológiára. Megállított egy ismeretlen fiatal férfit.
- Ne haragudjon, nem látta véletlen Béres Imre tanársegédet?
- Én vagyok.
Pali meglehetősen nehezen tudta azonosítani azt a csupasz képű férfit a
már megszokott Rumcájsz fazonnal.
* Haematológián Tündi és Attila vizsgál egy idős nénit. A néni már
akkor Jajgat, amikor a takaróhoz érnek. Rosszul értelmezett humánumból
a vegyespáros úgy dönt, hogy csak a lépét és a máját tapintja meg a
mamikának. A beteg referálása így nagy derültséget okozott.
- A beteg szíve és tüdeje rendben van...
Gurzó Misi: Állj! - majd kissé irónikusan elmondja, hogy kell szabályoséul leírni a szívet és a tüdőt.
- Vesék? Hát azok vannak. (Újabb nagy röhögés)
A legnagyobb nevetést azonban az okozta, mikor Attila közölte, hogy a
beteg mozgásszervei alakilag épek. Ekkor derült ki ugyanis, hogy a néni
púpos és a bal kezén bajonett-törése van.
* Béres dr. sokszor ecsetelte, milyen fontosak az anamnézisben a részletek. Talán ez lebegett Pali szeme előtt, aki egy betegtől még azt is
megkérdezte:
- Bb mondja, mikor hullott ki az utolsó foga?
* Egyszer Benkő Sándor dr. helyettesítette a gyakvezünket. Kiosztotta a
betegeket. Mariann és Zoli közösen kaptak egy férfibeteget. Okos diák
módjára először a kórlapot nézték meg (így könnyebb a diagnózis), és
csak utána foglalkoztak a férfival. Ami első blikkre mindkettőjüknek
feltűnt, az a bácsi nadrágját erősen kinyomó "valami" volt. Levetkőztették, majd Zoli a nevetéstől fuldokolva közölte Benkő doktorral:
- Sanyikám, csinálj már valamit! Ennek a betegnek az áll a kórlapján,
hogy a nemiszervek alakilag épek, de olyan heresérve van, hogy a töke a
térdéig ér.
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Mikrobiológia
* Egy gyakorlatot Hosszú Béla megemleget, amíg él.
A profnő látogatott meg minket. Mindenki behúzta a nyakát. Szegény Béla
"•ég így is magasabb volt nálunk, ezért 5 kapta a kérdést:
5
- A komplementkötési reakcióban mi az indikátorként használt anyag"
-

? ? ?

Súgás: Birka-wt.
- Béka-wt.
Yvette, a gyakorlatvezetőnk kékül-zöldül, a csoport rémülten ül, mint a
hipnotizált nyulak. A profnő tekintetére Béla azonnal korrigál:
- Bika-wt.
Ezt már a profnő sem bírta szó nélkül.
- Jó, hogy nem Egri Bikavért mond nyomban. Na akkor azt mondja meg,
hogy honnan nyerjük az ellenanyagot?
Hosszas gondolkodás után:
- Azt hiszem vadászgörényből.
A profnő nem tudta, nevessen vagy kiabáljon.
- Hallatlan. Nem gondolja, hogy egy gyakoribb állatot kellett volna
választania?
- Akkor majom.
- Igaza van, majom az van itt bőven.
Végül beíratott egy elégtelent, és "megjegyezte" Bélát magának.
Sebészet
x A gyakorlat előtt Tündi megpróbált elkéredzkedni Tarjányi tanársegédtől. Mindenféle objektív okokra hivatkozott.
- Na és igazságosnak tartja, hogy elmegy, míg a többiek itt maradnak?
- Neem...; de nekem fontos.
- Rendben van, de akkor vigye magával a csoportját is'.
Etika
x Attila kiselőadást készített az Egészségügyi Törvénykönyv egyik
fejezetéből az Igazságügyi Orvostani
Intézet könyvtárában. Amikor
készen lett, meglepődve vette észre, hogy az intézet zárva, és ő van
benn egyedül. Végigjárta a szobákat, kereste a porta telefonszámát.
Mivel ezt sehol sem találta, kiült egy ablakba, hátha jön arra valaki.
Jó félórai várakozás után megpillantotta Pali bácsit, aki a szinuszhullám vonalát követte. Megmentéként üdvözölte, de Pali bácsi, mikor
nagy nehezen felemelte földre szegezett tekintetét, ezt mondta:
- Jó helyen van ott, ahol van! Úgyis mindjárt esik az eső.
Ezzel bement a boncterembe.
Attila még egy órát várt,míg jött egy munkás, aki a portás segítségével
a padláson és a kórbonctanon keresztül kimentette.
Szociológia
« A fiúk szemináriumok előtt rendszeresen az Évában söröztek. Ebből két
dolog automatikusan következik. Az egyik, hogy kitörőén jó kedvük volt,
ós mindenen poénkodtak. A másik bizonyos biológiai szükségszerűséggel
függ össze. Egyik alkalommal, mikor Imi már nem bírta tovább, megpróbált észrevétlenül kiosonni a teremből. A kilincs nyikorgása azonban
lebuktatta. Sajnálkozó mozdulattal tárta szét karját, majd gyorsan
kilépett. Két perc múlva ugyanezzel a gesztussal Pali is távozott. Zoli
ós Attila váltotta őket részben már a poén kedvéért. A gyakorlat végére
maradt az igazi nevetés. Zsuzsanna, a gyakvezünk előrehajolt,• hogy az
asztalról elvegyen egy cédulát. Felemelkedett, és vele emelkedett a
karosszék is. Úgy tűnt, "valamije" beleszorult.
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13. CSOPORT

Ábrahám Márta

Endre Veronika

Bátyi Éva

Kassai Miklós

Csányi Tímea

Lajos György

Niwa Martin

Sojka Andrea

Varga Lajos

Németh Endre
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MESE A HETESRŐL
Született egy csoport 1982 szeptemberében a SZOTE-n. Űgy hívták,
7-es. Nem volt se jobb, se rosszabb a többinél. Egyetlen tulajdonsága
volt csupán, ami megkülönböztette a többitől, de ez is csak évek múlva
derült ki. Ez volt ugyanis az egyik legnagyobb létszámnál induló
csapat, az évek során a legtöbb ember cserélődött benne, s mégis az
egyik legkisebb csoporttá olvadt az egyetem végére.
Volt, akit egy másik csoportba húzott a szive, volt, aki nem bírta a
város klímáját, és egy másik egyetemen folytatta tovább, de olyan is
volt, és sajnos ez fordult elő leggyakrabban, hogy egy-egy landoláskor
eltévedt valaki, s hiába váltotta meg érvényes UV jegyét - az ellenkező irányba repült el.
A kis 7-es nagyon vegyes képet mutatott születése pillanatában. A
férjes asszonytól a képzett védőnőig, a néhány éve várakozótól a
frissen érettségizettig mindenki megtalálható volt nálunk. Nemzetközi
kapcsolatainkat az a három NDK-s képviselte, akiket a későbbiek során
rendkívül irigyeltünk azon lehetőségükért, hogy szorongatott helyzetben nyelvi nehézségekre hivatkozhattak.
Átesve az ismerkedés néhány napján, minden átmenet nélkül kerültünk
bele a demók, a szemináriumok, a vizsgák, szóval az EGYETEM sűrűjébe.
Meglehetős monotóniával telt el az első három évünk, amit csak hellyel-közzel szakított meg néhány vidám epizód. Közben roham tempóban cserélődtek az emberek, akik közül lassan-lassan állandósult a leszállópályára ráforduló gép személyzete. S ahogy nő a pálma az ismert
hasonlat szerint, úgy alakult a kis 7-es is ez idő alatt. Aztán jött a
negyedév, mint az eddigi szenvedések méltó jutalma. Volt ugyan néhány
- főleg gyógyszertanból és radiológiából képződött felhő, ami egy
kicsit zavarta a kilátást, ám ez számottevően nem rontotta el a
viszonylag zavartalan nyugalmát élvező csoport hangulatát.
Ekkoriban találtunk igazán egymásra, ekkorra "kutyultak" el addig
eminensnek hitt csoporttársaink (Gyuri, Titi), s ekkor váltak igazán
élvezetessé hagyományos Mikulás napi bulijaink. Mitagadás gyakrabban
jártunk iskola mellé, mint oda. Ez idő alatt jónéhány krémest és sört
írhattak a rovásunkra.
Együtt figyelhettük kissé anyáskodó
természettel
megáldott
csoportvezetőnk fent említettt
ösztöneinek láthatóvá válását.
Szóval vártuk a csoport első (s J/l
eddig utolsó) babáját.
U
Asv
Aztán, mint minden jónak vége \\
Dlt-N^
lett. Itt az ötödév, amikor már
\\
azt sajnálgatjuk, hogy már csak
W g ^ - ^ T
néhány hónapunk van együtt hát\
ra. Következzék itt most néhány
N.
kiragadott, apró történet, mely
//<J-~\
\
számunkra
sokáig
emlékezetes
/ /
marad.
y y
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TÖRTÉNETEK
KÉMIA GYAKORLAT
Kisdolgozat. Miki úgy puskázik, hogy a dolgozat papírja rajta van az
előre felírt egyenleteken. Mikor kész, úgy ítéli meg, hogy nincs senki
a közelben, és a fegyvert halálmegvető bátorsággal lecsúsztatja a pad
alja és a térde közé. A művelet sikerén felbuzdulva vigyorgó képpel
adja át dolgozatát a mellette álló. Marék (!) tanár úrnak. Mire ő:
- Ugyan adja ide azt a másik lapot is! Ne szorongassa ott az asztal
alatt. Kijavítom a dolgozatát, aztán a vizsgán majd találkozunk.
Hát úgy is lőn. Persze a vizsga nem nagyon ment. Miki a fölkínált kettest a tanár úr javaslatára nem íratja be.Inkább
visszamegy később.Lent az ajtóban azonban rutinos vizsgázó
nővére várja, aki meggyőzi:
-Jobb ma egy kettes, mint még
egy hét tanulás.
Miki vissza, kopogás.
-Tessék!
Nyílik az ajtó, Miki be.
-Jő napot kívánok!
-...???
(Valami
koppan
a
padlón.)
-Elnézést kérek, mégis szeretném kérni a kettest.
Kb. 3 perc szünet, mire a tanár úr összeszedi magát és az állkapcsát.
Aztán kitör, mivel oktatói gyakorlatában ilyen még nem fordult elő.
-Hát mit képzel, mi ez? Szatócs üzlet? Bemegyek, kérek két forintot?
-...Adja ide!!...Menjen!!
FIZIKA GYAKORLATON
Egyszer Titi meg Vera olyan kapcsolást rakott össze, hogy mindenki a
csodájára járt. Többen könnyes szerrmel gondoltak vissza az augusztus
20-ai tűzijátékra. Köztük Ringler tanár úr is, akinél a meghatottság
nem tartott sokáig, és kiosztott fejenként két egyest nekik. Egyet
azért, mert nem tanulták meg a gyakorlatot, egyet meg azért, mert
leégették az akkumulátort.
A legtöbb derültséget az ANATÓMIA és SZÖVETTAN jelentette.
Egyszer Mikinek az erekcló mechanizmusát kellett volna elnagyarázni,
mire a csoport hatalmas röhögésbe kezdett. Tóth Lajos erre bölcsen
csak ennyit mondott:
- ülj le, majd megtanulod!
Máskor Martint feleltette. Kedvenc NDK-saink persze ilyenkor feltűnően
nehezen beszélik a nyelvet. Tóth Lajos megengedi, hogy németül folytassa. Ki8 idő múlva megszólal: Nem tudsz te fiam se nagyarul, se
németül!
ónodi Jancsi (akkor még vellink volt) kisajak metszetet kap. Látszik
rajta, hogy ilyet -legalább is mikroszkóp alatt - még nem látott.
-Na, mit látsz rajta?
-Szőrtüszőt!
-Na, olyat kívánok én neked fiam!!
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Még egy esemény, aminek mostani csoportvezetőnket köszönhetjük. Márti,
aki akkortájt már erősen menyasszony volt,a vizsgán a penisből bukott.
Martinnak persze nem csak feleléskor akadtak nehézségei a nyelvvel.
Egyszer Márti epés megjegyzésére őt az ördöggel akarta összehasonlítani. így sikerült:
-Te olyan vagy, mint a ... olyan, mint ... tudod ott lenn a földben,
izé a pokolban, olyan kénszagos, olyan farok van neki, meg lóláb...
Hát így lett aztán Márti Lóláb, a csoport babája meg Kislóláb.
Ez utóbbi nemére vonatkozóan egyébként számos fogadást kötöttek születése előtt.A legnagyobb horderejű Gyuri és Miki fogadása volt, akik
annyi sörben és krémesben fogadtak, amennyit a másik meg bír enni. Azt
az ábrázatot kellet volna látni, mikor Miki megtudta, hogy veszített.
Örök kedvencünk a nyelvóra volt. Felfokozott érdeklődésünket a következő történet jelzi.
OROSZ ÓRÁN Jancsó tanárnő Lajost szólítja.
Még egyszer szól, már mi is bökdössük. Erre Lajos, mint
holdkóros:
-El-bam-bul-tam.

egy

részeg

ANGOL ÓRÁN
Gyuri rémülten kéri el Titi fogalmazását a lakásukról, hogy azt az
elhangzott fölszólításra előadja. Még nincs is idő gondolkodni, m mi
mi lesz, ha Titit is fölszólítják, már be is következik a tragédia.
Nincs mit tenni, Titi is felolvassa ugyanazt. Persze rögtön kiderül a
turpisság. A jutalom: Gyurit egy hétig ugratjuk a furcsa azonossággal.
Második idegen nyelvre egyébként nehéz volt bejutni. Felmérő dolgozatot írtunk, s csak az mehetett, akinek ez sikerült. így történt, hogy
Tűzkő Nándinak a dolgozatát Martin írta németből. Ez eddig rendben is
lenne, csak éppen a nevét nem tudta leírni. Minden áron Tüszkő Nándit
írt, s csak többszöri áthúzás után került a címoldalra a helyes név. A
lektorátuson azóta is sajnálják azt a szegény ideges hallgatót, aki
még a nevét sem tudta leírni.
BIOLÓGIÁN sem maradtunk élmény nélkül. Martin
Berek adjunktustól:
-Mennyi a reverse transcriptase molekulasúlya?
-17000. (Martin ex abdomine)
-Jó!!! Maga olvasta a genomot! 2-es!!

mentőkérdése

vizsgán

Másik németünk, Andrea a MARXISTA TANTÁRGYAK iránt mutatott feltűnő
elkötelezettséget. Egyik Besenyi szemináriumon akkorát ásított, hogy a
közel ülők eskü alatt állították, látták a gyomrát belülről. Előadónk
"Ez aztán az abszolút pimaszság!" címmel külön előadásba kezdett,
melynek részletezésétől kérjük tekintsen el a nyájas olvasó.
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Izgalmas helyzet maradt a TORNAÓRÁRA is. Néhány jobbérzésű hallgatónő
ugyanis aggódva gondolt Bánáthy tanárnő kardiális státuszára, valamint
hajának egyre fogyatkozó számára, ami valószínűleg annak következménye
volt, hogy Éva többszöri felszólítás ellenére is inkább megkerülte a
3o cm-es magasságú tornapadot, mint átugrotta.
Éva egyébként máskor is bizonyította bátorságát. Egyik évfolyam-gyűlésünkön felszólalt, majd amikor még beszéde vége előtt dékánunk
válaszolni kezdett neki, a döbbenet különböző jeleit mutató profeszszorunkat a következőképpen akasztotta meg:
- Elnézést!! Szeretném befejezni!!
Negyedév legtöbb poénját a SZÜLÉSZET szolgáltatta.
Egy alkalommal Kincses adjunktus úr felszólította Mikit, vizsgálja meg
az emlők állapotát. Miki némi elfogódottsággal nyúlt a kérdéses
testrészhez, majd néhány perces bizonytalan tapogatódzás után:
- Adjunktus úr, legyen szives megnézni, nem tudom eldönteni, ez
csomós, vagy csak mirigyes! Még nem tapintottam ilyet!
Adjunktus úr lecsapta a ziccert:
- Ejnye Miklós, én a helyedben ezt szégyellném bevallani.
Andrológia gyakorlaton Éva a golyósorozatot babrálja. A csoport
hangosabban röhög. Éva:
- Mit nevettek? Miért, mi ez? Én nem láttam még ilyet.
Kincses adjunktus úr nevetve:
- Hát Éva, nem lehet mindenkinek fatöke.

egyre

Félév után Miki újdonsült gyógyszertan tudásával ismeretlen gyógyszert
vél fölfedezni a Női Klinika egyik vizsgálójának a szekrényében.
- Hát ezt itt mire használják? - kérdi meglepetten.
- Ejaculatio precoxra szoktuk adni. Kérsz belőle? - válaszol jovális
mosollyal Kincses adjunktus úr.
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Egy cseregyakorlat naplójából

jún. 22. reggel
Együtt a csapat, Indulunk Greifswaldba. Verát Kecskeméten vesszük
fel. A hangulat Jó, búcsúzkodunk a szülőktől.
Persze elfelejtjük. Mármint Verát. Kecskemét után végigrohanunk a
vonaton, hátha felszállt. Az utolsó kocsiban találjuk meg, amint a
sírástól éppen össze akar csuklani. Zakatolunk tovább.
jún. 23.
Már a greifswaldi vonaton vagyunk. Az út eseménytelen, attól eltekintve, hogy Lajos ismét leiskolázott bennünket a riki-tiki nevű
kártyajátékból. Bosszúból megtanítjuk ultizni. Ebben legalább mi
nyerünk. A vonat eközben feltűnően sokat áll. Az állomásokat egyeztetve a térképpel arra a megállapításra jutunk, hogy legalább egy órát
késtünk. így a száz kilométert nem négy, hanem öt óra alatt tesszük
meg!
Megérkeztünk. Lepakolunk, várunk. Mármint arra, hátha várnak bennünket. De a peronon senkit sem érdekeltünk. Kimegyünk az állomás főbejárata elé hátha ott várnak. Legalább fél órát állunk ott, és ezalatt a
feltűnő elesettséget mutató csoportunk után senki sem érdeklődött.
Végül elindultunk egy L jelzésű busszal. Ott, ahol a legtöbben leszállnak, mi is leszállunk. Persze kiderül, hogy rossz helyen. Teljes a
tanácstalanság, mire legnagyobb megdöbbenésünkre a csoportot legnagyobb együttérzéssel bámuló apuka a kisgyermekével
magyarulmegszólal: mit kerestek? Örömujjongás. Elmagyarázzuk, ö sem
tud semmit, de valami dereng neki. Elvezet bennünket egy kollégiumba.
A portás egy velünk egykorú srác, s amikor hirtelen felfogadott
tolmácsunk elmagyarázza neki, hogy mit akarunk, elküld bennünket egy
másik kollégiumba. Átmegyünk. A portásnak itt is elmagyarázzuk, mit
akarunk. De ő egy szót sem tud kinyögni ijedtében. Vagy fel sem fogja
mit akarunk. Pedig akkorra már egy nyamvadt szék is megváltás lett
volna. Majd visszavisz bennünket az előző koleszba, ahol már egy másik
portás van. Körülbelül egyórás huzavona után elmennek a kollégium
igazgatójáért, aki egy újabb óra múlva meg is érkezik. Közben nekünk
hál' Istennek kinyitnak egy klubhelyiséget, amit megkönnyebbülten
magunkévá teszünk. Megvacsorázunk, beszélgetünk. Majd megérkezik az
igazgatónő, aki mosolyogva közli velünk, hogy nem mára vártak, és úgy
látja többen vagyunk, és nincs elég hely. Felvilágosítjuk, hogy egy
hét múlva még többen leszünk. Már nem mosolyog. Elrohan. Mi várunk.
Negyed óramúlva megjön és bejelenti, hogy van hely mindenkinek.
Végre elrendezkedünk. A hatodikon, lift nélkül. De mindegy, a fő az,
hogy letusolhatunk a jó meleg vízben. Legalábbis még ma. Ugyanis egy
idő múlva Robi közli velünk, hogy a földszinten ki van írva, hogy
holnaptól két hétig nem lesz meleg víz. Ezt nem hisszük el.
Fürdés után néhányan felfedező útra indulunk a belvárosba. Körülbelül
3 km után találkozunk az első emberrel. Persze, vasárnap van. De a
belváros még messze. Már ki vagyunk tikkadva. Irány egy söröző. Végre
találunk egyet, ahol a tulajdonos roskadozó polcokkal a háta mögött
közli velünk, hogy minden elfogyott. Nem tudjuk mire vélni. Lehet,
hogy jártak már itt előttünk SZOTE-sok?
jUn

É l s ő ' ebédünk a menzán. Az épület gyönyörű, ám a tartalma - mármint
az ebéd - leírhatatlan. Többen komolyan gondolkodni kezdenek egy
régóta esedékes fogyókúrán. Máskor úgysem kapnak kb
20 dkg főtt
burgonyát (szerencsénk volt: pucolva), két darab főtt tojást héjastól
10 dkg céklát, és kb. két dl általunk generál szósznak keresztelt
barna löttyöt ebédre.
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Német vezetőinkkel történő első találkozáskor kölcsönösen meglepődünk
egymáson. Mi nem tudunk németül, ők nem tudnak angolul. Azért elboldogulunk .
Lajost még mindig meg tudjuk verni ultiban.
jún. 25.
Ma menza helyett a Szovjet-Német Barátság nevű helyre megyünk el
ebédelni, ahol egy gyorsan, ceruzával leírt négy tételből álló étlapot
raknak elénk. Választunk. Az ebéd kifejezetten finom. Csak egy kicsit
kevés. Már az gyanús, mikor a levesnek teásalátétet és teáskanalat
adnak. Még így is csalódunk. A levest nem teás, hanem kávéscsészében
szolgálják föl. Az is olyan sós, hogy többen otthagyják. Pedig a
gyomrok korgása már hallik. A második valóban finom. És rengeteg.
Eléri egy magyar zónaadag nagyságát
jún. 26.
Ma fogadnak bennünket hivatalosain is. A megnyitó beszédet egy
nagyon fontos elvtárs tartotta, aki felelőssége teljes tudatában a
beszéde után sietősen eltávozott. Biztosan egy másik sürgetően fontos
bizottsági ülésre. Beszédében szó volt valami összetartásról, nemzetekről, az ebben rejlő erőről, Greifswaldról, mint anyáról, keblekről
leszakadó küldöttségekről, és a messzire szétviendő tudásról. Ezután
Dr. Kirsch a következő szónok, miután meleg kézfogással átvette a
katedrát. Lerajzolta nekünk a város térképét, benne a bennünkeet
érdeklő klinikákkal. Mindent elmagyarázott németül. Azután megbocsátó
tekintettel angolul Úgy érezzük aljas semmirekellők vagyunk, hogy
német nyelvtudás nélkül érkeztünk ide. Na mindegy.
jún. 30.
Néhány munkanap szörnyű robotja (értsd: reggel 9-től 10-ig) meg egy
jól sikerült kirándulás után, ma a közeli strandra megyünk. Itt összetalálkozunk az egyik tanárunkkal,
aki felajánlotta, hogy elvisz
bennünket vitorlázni, meg van egy szörfje, azzal is mehet valaki. Ez
lett Miki, aki az erős szélben, a 15 fokos levegőben és 10 fokos
vízben kívánta megmutatni brilliáns széllovas technikáját. A hely
beliek sokáig bámultak egy egyre fagyosabban mozgó alakot, aki kitartóan mászott újra és újra a deszkára, hogy a következő pillanatban
ismét a hullámok közé vesse magát.
A vitorlázók útja kellemesebb volt. A hajó közel 45 fokos szögben
dőlve szelte a habokat, miközben a közismerten félős Gyuri a vízhez
közelebbi oldalon ült, 8 bizony a víz el-elérte a nadrágját. Kétségbeesetten kapaszkodott a korlátba, (becsukott szemmel) s amikor Titi
lekiáltott neki: -Ugye nem izgulsz? - csak annyit tudott kinyögni:
Nem, csak majdnem besz...rok.
Ez a túra Lajosnak is emlékezetes marad. Vadonatúj 10.000ft-os automata fényképezőgépét tanárunk beszálláskor megmerítette a vízben. A
gép azóta exponál.
júl. 4.
Többszöri felszólítás ellenére ma is bementünk a klinikára. Közölték velünk, hogy nagyon Jó, hogy itt vagyunk, de most mindenkinek más
dolga van, úgyhogy Jobb lenne, ha mi is találnánk magunknak más
elfoglaltságot. Hát találtunk. Elkezdtünk kártyázni.
Valami nagyon gyanús. Lajos kezd nyerni az ultiban.
júl.5.
Ma is strandon voltunk. Gyuri meg Miki, mint a legbátrabbak,
átmentek a szomszédos nudista strandra. Nagy élmény volt. Mert hát
élmény az volt, meg nagy is volt. Szóval nagy gondot Jelentett nekik
eltitkolni azt, hogy kezdők még a nudizmusban.
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júl. 11.
Utolsó napunk Greifswalban. A
hátralevő
két napot Berlinben
töltjük. Mindenki pakol. A legfurcsább képet Miki mutatja induláskor.
Képzeljünk el egy kb. 95 kg, 184 cm magas embert egy utazóládányi
hátizsákkal. Mivel a zsákba nem fért, ezért egy külön madzaggal van
ráerősítve egy gyermek wc ülőke, egy célbadobós játék fél négyzetméteres táblája, egy teflon bevonatú serpenyő, és egy divatos fehér
műanyag szalmakalap. Mindemellett az egyik kezében egy, a keresztfiának szánt indiánsátor, a másik kezében pedig mint egy 30 db légpumpa, amit akvarista ismerőseinek megrendelésére szállított.
júl. 12.
Berlin. Tiszta nagyvárosi hangulat. A programunk: állatkert és TV
torony. Mindkettő érdekes volt. Gyurit kissé nehezen tudtuk rábírni
arra, hogy a 150 m magas toronyba feljöjjön velünk. Elkezdtük ugyanis
találgatni az irdatlanul nagy oszlop aljában, vajon mennyi lehet
odafönn a torony kilengése. Úgy 20-40 cm-re tippeltünk. Gyurit ezután
az ajtónál fogtuk meg. Össze-vissza elkezdett hantázni holmi tériszonyról, meg ilyesmi. Feljött ugyan velünk, de még a liftajtó mellől
is csak addig mozdult el, amíg a csoportok ki-beszálltak.
júl. 13.
Utazunk haza. Már túl vagyunk a vámon is. A vizsgálatkor a tiszt
megkérdezte, viszünk-e haza nagyobb értékű ajándékot. Mi visszakérdeztünk, milyen értékűre gondol. Azt válaszolta, úgy 500-1000 forint.
Persze mi egy összegnek hallottuk, mire úgy kitört belőlünk a nevetés,
hogy a vámos elpirulva távozott. Előtte még felvilágosítottuk, hogy
ennyi pénzt még életünkben nem láttunk együtt. Fenn a polcon a csomagok között a 30 darab légpumpa békésen várta hazaérkezésünket.
...Ennyi hát a történet. A kis 7-es azóta is boldogan él, ha
nem halt (értsd: ki nem rúgják). Itt a vége, fuss el véle.
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8. CSOPORT

Badacsonyi László Bácskai Gabriella

Solymosi Csilla

Csernus Zoltán

Csanády Miklós

Baláspiri Csaba

Fazekas Katalin

Rödel Christine

Séllei Lajos

Szlávik János

Zeke József

Seres Erika
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Marsi Lászó
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Egyik Macska

Vidra

Bika

Kis disznó

Kriszti

Patás

Szlávik

Vadkan

Másik Macska
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ÍGY INDULTUNK
A további évek folyamán azonban csatlakoztak még csoportunkhoz
újabb emberek. Megváltozott a csoport összetétele, de semniképp nem
hátrányára. Az idő múltával egyre családiasabb lett a légkör. Szemléltetik ezt képeink is, melyeket minden erőlködés nélkül be tudtunk
illeszteni Arany János "Családi kör" c. versének sorai közé
Az eltelt évek viszontagságait egy tanulmányi hét keretei közé
szorítottuk. Efey évet egy napba sűrítettünk. Néha jó lett volna, ha
ily gyorsan telt volna az idő, bár fáradozásunk jutalma nem csekély.
CSOPORTUNK AZ ÉVKÖNYVÍRÁS KÖZBEN
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CSALÁDI KÖR
"Este van, este van, ki-ki nyugalomba..."

"feketén bólintgat..."

"zúg az éji bogár..."

"lomha földi békák szanaszét görögnek..."
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"csendesen kérődzik, igen jámbor fajta..."

I 1,1 —

"A legkisebb fiú kenyeret kér s majszol,"

"Rettenve sikolt fel, amelyik belényúl."

"Nyájas szavú nője mosolyra deríti,"
"Ölöket a nagy tál kívánatos ízzel,
Szomjukat a korsó csillapítja vízzel.
Szavuk sem igen van ezalatt míg esznek,
Természete már ez a magyar embernek."

"Jobb ízü a falat, ha mindnyájan esznek,"

"A gyermek is álmos, egy már alszik éppen,"
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Nyárutón pihent lélekkel, pH 8-as gyomorral kezdódött a tanév.
Ketreceinkből kiszabadulva kis állatkertünk pufferolásként kémia órára
ment.
Kémia gyakorlat: Penke tanár ür elkövette azt a hibát, hogy a köztudottan vízi életmódot folytató Vidrától a glicin képletét merte
megkérdezni. Az érintett magabiztosan eljutott a COOH-gyökig, majd
hétfő reggeli indiszponáltságára hivatkozva mondta:
"Sajnos ez nem ugrik be, Tanár Űr kérem!
Penke:"Azt elhiszem, de az egyes az beugrik, fiam!"
Miután elült a röhögés, tovább öntögettük a löttyöket. A Tanár Ör
látva, hogy hivatásunk magaslatán állunk, meggondolatlanul magunkra
hagyott bennünket. Tizenöt perc elteltével megrökönyödve állt meg
hősünk asztalánál. A szeme előtt egy ismert kémiai folyamat játszódott
le, aminek szépséghibája csak annyi volt, hogy nem szerepelt a tantervben.
Penke:"Fiam, azt elnézem, hogy beletette az ollót a kénsavba, de most
magyarázza meg, hogy miért lett kék színű?
Vidra egy életre megjegyezte a Berlini-kék reakció lényegét. (Vagy
talán mégsem?)
Ily sikeres bevezetés után könnyedén vettük a második akadályt.
Fizika gyakorlat: Ennek a gyakorlatnak szereplője Szalonna, aki a
gyülekezet többi tagjától eltérően nem ketrecben, hanem gyerekszobában
nevelkedett. Ebből kifolyólag mindvégig fölöttünk lebegett, ám ekkor
lezuhant. Katasztrófáját Marótival való találkozása okozta: "Elégtelent kapott." (Mérete: 5x1 cm )
Erre ő, arcán finom paprikabevonattal, remegő hangon kérdezte tőlünk
miután kizuhant a gyakorlóból: "Lá-á-átjátok, amit é-én lá-á-átok?"
(Tőlünk nem volt idegen a látvány.)
A búskomor Lacit magára hagyva ebédelni rohantunk. Ebéd után Vadkanon
már látszott milyen óra lesz. A PG-szemináriumra stílusosan beöltözött, vörös ingbe és fekete bőrzakóba. Kiselőadásának összes értékét
ez a kosztüm képviselte. (Nem is teljesen eredménytelenül.)
Biológia gyakorlat: Molnár professzornak kedvenc elfoglaltságai
közé tartozott a gyakorlatok látogatása. Egy alkalommal megáll Patás
asztala mellett.
Molnár: Kollega, be van centrálva a mikroszkópja?
Patás(készségesen): Természetesen Professzor Űr.
Molnár: ön egy tehetség, a fénymikroszkópot ugyanis lehetetlen
becentrálni.

A kedd reggelt élettan gyakorlattal kezdtük. Boci volt az, aki
leghamarabb elunta. Szerencsétlenségére az ajtóban (a számára még
ismeretlen) Benedek tanár úrral találkozott, aki megkérdezte tőle:
"Hová-hová?"
Boci: "Bu-u-u, hazafelé."
Tanár Űr: "Hogy-hogy?"
Boci: "Félévismétlő vagyok, újat már úgysem tudnak mondani." (Ennyi
elég volt egy szigorított beszámolóhoz.)
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Lyukas óránk következett, lehetőséget adva egy frissítő sör megivására. Vadkanunk - oldalán Vidrával - becsörtetett a Béke tanszékre.
A két fáradt jószág a bádog pultra könyökölt csülkeit pihentetni. A
csaposné mérgesen odaszólt: "Fiatalemberek! Nem a kocsmában vannak!"
Vadkan: "Gyerünk innen, eltévedtünk!"
Ekkor Vidrának eszébe jutott, hogy el kell mennie a marxista tanszékre, ahol Révész tanár úrral volt találkája az óralátogatások
hiánya miatt. A lépcsőházban egy idegenbe ütközött. Megragadva az
alkalmat, rögtön meg is kérdezte, hol találja Révész tanár urat?
Az idegen: "Révész Mihály vagyok."
Persze volt olyan is, akinek csak sétagalopp volt a filozófia
vizsga. Boci tudása távolról sem (közelről sem) kápráztatta el Besenyi
tanár urat, aki fél órás szenvedés után testhezálló feladatot talált
neki: "Fiam, ez idáig elégtelen, de ha fölhozza a sarokról a Magyar
Nemzetet, kap egy kettest." (Betartotta az ígéretét.)
A hét harmadik napján a délelőtti szendergésünkhöz a mikrobiológiai
gyakorlóban megfelelő táptalajra találtunk, (hőmérséklet: 35 fok, 1,2
atm. túlnyomás,
páratartalom
a
gőzfürdőhöz
méltó). Csoportunk
kellőképpen álmos volt, gyakorlatvezetőnk, Ilonka néni előadásmódja
megfelelően andalító. Mindvégig azt hittük, hogy csupán ránk gyakorol
ez altató hatást, amíg fel nem riadtunk a kísérleti egerek hortyogására. Félálomban támolyogtunk át a következő órára.
Már-már úgy tűnt, hogy állapotunk egész napos marad, ám a Kórélettan Intézet penetráns patkányszaga és Gecse tanár úr baritonja
villámgyorséin kijózanított bennünket.
Gecse: "Mivel jön hozzátok az acut pancreatitises beteg?"
Hosszú hallgatás után Patás töri meg a csendet: "Mentővel, Tanár Úr!"
Gecse tanár úr nem állt egyedül kellemetlen kérdéseivel. Például
Kovács tanár úr mindenáron tőlünk akarta megtudni az Astrup-módszer
lényegét. Az ár csillagászati összeg lett: 111.111.111.111.122. Az
Astrup-módszer a vizsgán is áldozatot követelt. Szalonna falfehér
arccal jött ki a laboratóriumból, és azonnal Gecse tanár úrhoz fordult: "Elnézést kérek Tanár Úr, de tulajdonképpen afelől szeretnék
érdeklődni, hogy létezik-e olyan szakirodalom, ami pontos választ ad a
vérgáz-paraméterekre? Tudomásom szerint valahol ezt feketén-fehéren
leírták."
Gecse: Ránk néz, majd a kérdezőre, majd az égre és kérdéssel válaszol:
"Mondja, maga hülye?"
Újabb erőpróbát Jelentett a délutáni kórbonctan gyakorlat. Csírát
kérték fel, ismertesse a hasi situst.
Csíra: A hasít még értem, de a situs-syndroma nem jut eszembe.
A szigorlaton viszont Csíra hozta nehéz helyzetbe Tószegi docensnőt. Feladatként a szív boncolását kapta, majd az iránymetszések
elkészítése után (elégedetten, önelégülten, kielégülten) mutatta a
docensnőnek.
Tószegi (20 éves gyakorlattal a háta mögött): - Mondja, ez milyen
szerv?
Végre egy nyugodtabb nap virradt ránk: csütörtök.
Belgyógyászat gyakorlat: Era vadul tekeri a terheléses EKG kerékpárját. Fdes doktor betoppan, Macska serényen leugrik, a bicikli zúgva
pörög tovább.
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Édes: "Melyik volt az a marha, aki bekapcsolás nélkül tekerte meg?"
Macska áttetsző csábos blúzban, megilletődve dorombolja:
- Én voltam, "Tanár Úr".
Édes ütésre emelt karja simogatásra hanyatlik,és megjuhászodva mondja:
- Végülis nem olyan nagy probléma.
Kis állatkertünk nemcsak az elméleti tárgyakban, de a gyakorlati
medicinában is maradandót alkotott.
Szülőszoba: Rivlin Mihail nagy gonddal episiotomiás sebet varr,
félvállról szól oda Vadkannak: "Houzzál egy kesztyűt!
Vadkan érezve, hogy most Semmelweis nyomdokaiba léphet, csülkére
kesztyűt ránt. Rivlin rezignáltán ránéz, s minden nyelvtudását összeszedve mondja: "Nem azt mondtam húzzál, hanem hozzál!
Tudományos szocializmusból Pál tanár Úr idézete él bennünk legelevenebben. A kassai asszonyok az alábbi szavakkal tüntettek Horthy
rendszere ellen a visszacsatolás után:
"Amig Benes volt az apánk,
Volt gyolcs ingünk, volt gyolcs gatyánk.
Most, hogy Horthy lett az apánk,
Kilátszik a szőrös p...ánk."
Mi minden megmaradt volna bennünk, ha ilyen képszerű hasonlatokkal
folyik az oktatás!
Néhányunknak nem ért véget a nap, mivel ekkor kezdődött az anyák
megmentése a Szülészeti Klinikán. Az éjszaka látszólag felhőtlenül
telt el, s egyesek mit sem sejtettek abból, hogy a háttérben sötét
erők munkálnak...
Péntek:
Munkájuk eredményét a felkelő nap sugarai világították meg. A
Kórélettani Intézet ajtaját valósággal eltorlaszolta
egy szemtelenül
odafurakodott zöld aszfaltpattanás. Mindebben csak az volt a sajnálatos, hogy az 500-as Fiat Csíra tulajdona, aki szokás szerint a
Semmelweis kollégium előtt parkolta le. Ártatlan hősünket a büfében
érte el végzete, bősz atyja képében:
ős:- Hol hagytad a kocsit, te állat?!
Csíra: - Ott, ahol szoktam,
ős: - Szerinted az ott jó helyen van?
Csíra: - Persze, hát más is ott parkol.
ős: - Nem hiszem, hogy több kocsi elférne a Kórélettan ajtajában!
A hétvégén tartunk, ennek ellenére tudományos érdeklődésünk csillapíthatatlan. A fül-orr-gégén keresztkérdést intéztünk gyakorlatvezetőnkhöz, Dr. Szabados Évához:
- Mi az? Egyik fülemen be, a másikon ki?
A doktornő nem jön rá. Kisegítjük: - Csákány!
Hátra van még a péntek délutáni nyűg. Okosan szemészet gyakorlatot
iktattak a hazautazásunk útjába. Betegeket vizsgálunk éppen, mikor
gyakorlatvezetőnk feltesz egy váratlan kérdést:
- Ismeritek a miópiát?
A válasz szinte kórusban érkezik:
- Mi jó piát ismerünk? Rengeteget! A sör, a bor, de tömény is igen jó
pia. Többet azonban erről a napról nem mondunk, ugyanis nyugtával, nem
pedig buktával szeretnénk dicsérni.
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A hétvége margójára:
Csanády Csernussal együtt nyaralni megy Józsiékhoz, Karcagra. Érkezésük után bőségesen bevacsoráznak házikolbászból. Közösen kivonulnak a
Berekfürdőbe, ahol széleskörű ismeretséget kötnek a szeszes italok
egész arzenáljával. Az éjszakájuk korán sem tekinthető nyugodtnak, a
faház és környéke viharba került óceánjáró fedélzetéhez hasonlít
reggelre. (Sikerül összehozniuk egy népesebb rókacsaládot.)
Az éj
folyamán eltűnik a kempingben egy család Trabant alá rejtett gyulai
kolbász raktára. Reggel a három beteg ember éktelen lármára ébred, az
ajtajuk előtt tombol az egész kolbászos család, a rókákat szemlélve a
hölgy viszi a prímet:
- Maguk vitték el a kolbászunkat és megették, ott van, látszik,
analizáltatni fogom, rendőrt hívok!
Vádló pillantások, fenyegetések kereszttüzében megroggyantán állnak,
mikor Zoli fejével az egyik tócsa
irányába bökve menti meg a
helyzetet:
- Hát, ha ott van a kolbász, akkor válogassa ki!
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12. CSOPORT

Bagi Erzsébet

Fábián Mária

Hernádi Károly

Kelemen Éva

Kiss Erika

Krizsa Ferenc

Nyolcas Noémi

őri Zsolt

Ragályi Anikó

Sisák Olga

Solymosi Tibor

Süket Ágnes

i
Szabó Zsuzsanna

Szőke Attila

Takács Ágnes
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Török Katalin

Erikának már akkor
sem kellett spatula...

ívike
Noémi
Azért is megskalpollak!
/Marcsi/

Ez a hepar 7 harántujjas.
/Olga/

Itl MÁR 0HV03TANHAILGATÓKAK SZÜLETTÜNK

'"

'

"A szervezet 2oo millió harcost indit a csatába
*
de a petesejt nem minden jüttmenttel bonyolódik afférba."
/ C s i l l i k prof/
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m i
Katika, a pszichiáter

Gigike

Zsuzsika

BALNEOTHERÁPIA

Ágika

Zsoltika

Ferike
Nyuszika,

a

gyerekgyógyász
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TÜNDÉRMESÉK, AVAGY MIN NŐTTÜNK FEL.
"Fehling az nem azt Jelenti, hogy valakinek az inge nem ép..."
(Kovács prof )
"Az injekciót patkánynak a farkába, nyuszinak a fülébe adjuk, embernek
se egyikbe, se másikba..."
(Csillik prof.)
Szövettan gyakorlat. Penis metszet."A tunica albugineaban nem rugalmas
rostok vannak, nem léggömb az."
(Kálmán tanársegéd)
Anatómia szigorlat. A főnök nyúzza a vizsgázót.
- Milyen alakja van a húgyhólyagnak?
-

? ? ?

- Gyümölcs... - hangzik biztatásképpen.
-

? ? ?

- Savanyú gyümölcs...
- Meggy!

(Tóth adjunktus)

Élettan gyakorlat. Such adjunktus (kezében egy béka):
- Ha a békának levágjuk a fejét, és elroncsoljuk a gerincvelőjét,
életlehetőségei nagymértékben lecsökkennek...

az

"Kérem, ne keverjük össze a tachyfilaxiát az anafilaxiával, valamint a
filoxérával."
(Dr.Bor Pál)
Fogászat gyakorlat. Diavetítés a helyes fogmosásról. Olasz tanársegéd
mutogat: "Nézzék meg! így néz ki, aki horizontálisan kefél!"
"Kamrafibrilláció hallgatódzási lelete: mintha férgek nyüzsögnének egy
papirstanicliban."
(Boros prof.)
"Kihívják az
ben szedte a
a szilva. Ne
Nem a mentőt
feketére."

orvost a szőlőbe, hogy Pali bácsi leesett a fáról, miközcseresznyét. Most ott ül a fa alatt, és olyan lila, mint
szaladjanak el, hanem szúrjanak be a II.-III. borda közé.
kell hívni, mert mire odaér, lehet, hogy át kell meszelni
(Sándor adjunktus)

&

Akiktől szakmailag és emberileg a legtöbbet tanultuk:

Dr.Karácsonyi Mária

Dr.Polgár József
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Dr.Maurer Mária

NEMCSAK OKTATÓINKTÓL TANULTUNK...
"Aki egy embertől lop ötleteket, az plagizál, aki többtől, az kutat."
(Felsőn)
"Alkoholistának nevezünk bárkit, aki többet iszik orvosánál."
(Barach)
"Az orvos tudása fordítottan arányos elérhetőségével."
"Kétféle sebtapasz van: amelyik nem akar ragadni, és amelyik nem
lejönni."
(Telesoo)
"Vámpírok is átvihetik a fertőzést anélkül, hogy maguk
megbetegednének."
(Mikrobiológia tk. a veszettségről)
A TANULÁS MELLETT EGYEBEKRE IS JUTOTT IDÖ
Marcsi, Marika, Lajos
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akar

SZÜLŐSZOBA
Bodosi prof a szülészekről:
Ultrahang nélkül a sötétben
kellene tapogatózniuk, ami
egyébként is a foglalkozásukhoz tartozik...
"Olyan cervixrupturája van,
hogy
mindenfelé
ágazik,
mintha aknára lépett volna"
(Dr Kecskeméti)
Cervixruptura ellátása után
- Hát ez már nem vérzik.
Olyan száraz, hogy puskaport lehetne benne tartani.
(Resch docens)
a
r

t Cotyledo retenció.A beteg alszik.
Vajda dr. (könyékig láthatatlan):
- Itt van valami,de nem tudom kivenni !
- Márpedig vegye ki! - szülésznő.
- Mit gondol, mit csinálok? Muffnak használom?
Nőgyógyászati műtét után:
- Mi a véleményük, miért kell beleszórni az Ultraseptylt?
- Hogy fertőtlenítsen!
- Nem. Azért, hogy ne látsszon a
vérzés.
(Resch docens)

A NEVELÉS HATÁSÁRA SZÉPEN FEJLŐDTÜNK
Kata anatómiából vizsgázik. Tóth adjunktus kérdez:
- Kollegina, mekkora a clitoris?
Kissé bizonytalan válasz: - Kicsi. (?!)
Minden relatív. Két hajszál a levesben sok, a fejemen kevés!
Anatómia demonstráció. Az asztal egyik oldalán Poberai adjunktusnő, a
másikon Erika. Közöttük a formaiinban csicsogó kar.
- Fordítsa meg!
Erika két csipesszel, undorát nem leplezve a függőlegesig emeli, majd
magára hagyja... Ezután már nem a kar csicsogott...
A legelső számonkérésre készülve:
- Zsolt! Ki demóztat holnap biokémiából?
- Valami Frézia...
Bonctermi gyakorlat. Gajó adjunktusnő
összebújó kis csoportra:
- Mi az? Amőbáztok?
- Ááá, azt nem lehet hárman...

felfigyel

a

terem

sarkában

Urológia, anamnesis:
- Kovács bácsi! Két közösülés között szokott-e vizelni?
- Ne vicceljen aranyoskám. Maga bírná két hónapig vizelés nélkül?
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Anatómia szigorlat. Zsolt elkésik. Névsorolvasás után állit be, farmerben és nyakkendőben. Poberai adjunktusnő rosszaid tekintetére megszólal :
- Elnézést kérek, tragédia történt!
-

? ? ?

- Nyáron kihíztam az öltönyömet!
Cardiológia gyakorlat. 3x3-as orvosi szoba. A csoport rectalis hőmérséklete egységesen 41,5 fok. Meleg van. ülünk. Három széken. 15-en.
Gigi egyedül, a mosdókagylón. Hogy irigyeltük! Amíg le nem szakadt...
Imre Gabi lelkesen magyarázza a vitiumokat. A csoport fogékonysági
szintje elég alacsony. Miután "végigmentünk" egy mitralstenosisos betegen, kifelé szállingóztunk a kórteremből.
- Hallottál valamit?
- Nem. És te?
- Mint amikor a vakondok keresi a kijáratot, de nem találja.
Harmadév végén, egy hónapos nyári belgyakorlat. Kecskemét. Részlet Olga jellemzéséből: "...éjszakai ügyeletekben ... manualitása kiemelkedő
volt."
Kórélettan

vizsga előtt:"Világ életemben utáltam a sexuális működést!"
(Noémi)

Kórbonctan gyakorlat. Feri feladata a külleírás.
- Milyen a mamma?
- (hosszas gondolkodás után, a cadaverre meredve:) Lapos.
Szülőszoba. Éva másolja a szüléstörténetet.
- M i ez, bőringer után?
Ági, a felső ágyról lekukucskálva:
- Mi? Boehringer? Az ki volt?
Kata: Nem tudom, mitől ilyen szagú a kezem. A fertőtlenítőtől?
Vajda doktor: Hát, az attól függ, mi volt utoljára a kezedben...
Anikó: Mi az a missed AB?
Vajda dr.: Félbeszakadt vetélés.
Éva: Spontán?
Vajda dr.: Mivel a mesterséges vetélés csak akkor szakad félbe, ha
orvost közben elhívják valahová!

az

Szilágyi tanársegéd: Miért kell megmérni a szülő nő magasságát?
Fábián Marcsi: Hát azért, hogy ráfér-e a szülőágyra!
(6 hónapos terhesen!)
Zsolt beteget vizsgál, szülészet gyakorlaton. Szilágyi tanársegéd:
- Hát varicositas van-e?
Zsolti elindul, körüljárja a beteget, majd feltűnik a láthatáron
válaszol:
- Ahhoz meg kellene nézni a beteg hátsó lábát is!

és

Kecskeméti dr. ül a nőgyógyászati vizsgálóasztalon, bőszen magyaráz. A
csoport unja a banánt. Belép Rivlin dr. félig szívott, iszonyú büdös
csikkel a szájában, és hanyag eleganciával Kecskemétire mutat:
- Mi az, itt most vizsgálat lesz?
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Neurológia gyakorlat. Zsolt a reflexekről referál. Éva (szerencsétlenségére) az adjunktus mellett Ul, így ő a demonstráció alanya.
Járdánházy dr.: Mutasson be a kolléganőn alsóvégtagi reflexeket!
Zsolt: Hát, először is a cremaster reflex...
Filozófia szigorlat. Balogh adjunktus kiteszi az asztalra a tételszámokat. Mi köriilálljuk, és kiválasztjuk azt az egy bűvös számot, ami
az általunk megtanult egyetlen tételt fémjelzi. Anikó, akit eddig
félénkségéről ismertünk, keres:
- Elnézést, hetes tétel nincs?
- Tegnap még volt. Keressük együtt! - hangzott a válasz. A közös
akciót sem koronázta siker. Anikó végül az egyes számot húzta, s mikor
rákerült a sor:
- Igaz, hogy az egyes számot húztam, de nem mondhatnám mégis a hetest?
A végeredmény: az egyest húzta, a hetest mondta, s ötöst kapott.
Fenyegető abortus
(csak ki ne durranjon!)

"Szőrös embernek nincs májzsugorodása"
(Prof.Csillik)

"Mit szólna ehhez a feleségem?"

Születik az évkönyv
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"Vandái sarlatón ha mégis megkapná a diplomáját..." /Csillik prof./

Therapiás
javaslataink
öv fölött aspirin,/
öv alatt ricinus!
^XaoLoL
(X

1.

hjjJULjcm,
l"

Dr..

9. Dr..

2. Dr..

10. Dr..

3. Dr..

11. Dr..

4. Dr..

12. Dr..

5. Dr..

13. Dr..

6.

Dr..

14. Dr..

7. Dr..

15. Dr..

8. Dr..

16. Dr..

Lefelé a lejtőn..,
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13. CSOPORT

Blahó Gábor

Dillmann József

Erdélyi Éva

Hocsi Mária

Holop Igor

Kalmár László

Kozák Andrea

Kócsy József

Martyin Péter

Sarungi Martin

Szántai Judit
- 164 -

Csíra története.
Nem akarok személyeskedni, nevezzük hősünket egyszerűen csak Csírának. Csíra sokoldalú, széleslátókörű ember. Sok mindent kipróbált,
rossz nyelvek szerint egyszer még alkoholt is ivott. Később még
kétszer. Állítólag mostanában is van olyan napja a hétnek, amikor nem
fogyaszt szeszes italt. De térjünk a lényegre. Jóakarói súlyos hibát
vétettek azon a napon, mikor megismertették vele a futball-labdát. Bár
sok közük azóta sincs egymáshoz, hacsak az nem, hogy Csíra barátunk
reménytelen szerelme még most is töretlen a labda iránt. Hiába próbált
barátkozni, a bőrgolyó teljesen érzéketlen maradt Csíra szenvedélytől (?) reszkető kezében. Ilyen előzményekkel indult el főszereplőnk a
labdarúgás göröngyös útvesztőjében. A ranglétra fokozatait gondosan
betartva jutott el az egyetemi foci vérkeringésébe, és ma is kering,
kóvályog ott, mint Molnár professzor úr örömében, mikor megtudta, hogy
"az informoszómák mRNS-ének aktivizálódását annak poliadenilálódása és
a cap-eződés utolsó metilációs lépésének létrejötte kíséri" (Id. Genom
új kiadás 140 old.)
Nincs az a TOT-szemináriumon edződött cserejátékos, aki le tudná őt
parancsolni pár perc pihenőre. Taktikája rendkívül egyszerű; amerre
lát, arra rúgja az... ellenfelet. Néha, amikor rossz napja van,- a
labdát is eltalálja, de szerencsére ilyenkor ott van a tartaléklabda.
Rúgott-e valaha gólt ez a derék sportsman? Joggal merül fel a
kérdés az olvasóban. Erre adja meg a választ ő maga: Igen sokszor
rúgtam
be.

Képzeletbeli riport.
- ön szerint miért van szükség a diákok TDK munkájára?
- Nézze riporter úr, a patkány nagyon szapora állat. pAnnyian
vannak már, mint a porosz patkányok. Irtásukra vauinak ugyan kitűnő
mérgek, de a legolcsóbb patkányirtó ebben a nehéz gazdasági helyzetben
még ma is a szorgalmas TDK-s medikus.
- Van-e valami tudományos jelentősége a dolognak?
- Értem mire gondol. Igen fontos eredmények születtek a hosszú évek
során. Első helyre tenném azt a jelentős tényt, amit ma már biztosan
tudunk; hogy ha a patkány bajszát mutató és hüvelyk ujjunk közé
fogjuk, és 10-20 pond erővel a tér különböző irányába 50/perc frekvenciával húzogatjuk, az a büdös állatja megharap.
Na már most, ha nem harap meg, akkor növelni kell vagy a húzóerőt,
vagy a frekvenciát, esetleg mindkettőt. Ezt azonban már mi nagy kutatók egymás közt csak "ráncigálásnak" nevezzük.
- De úgy tudom nem mindenki dolgozik patkánnyal?
- Igen, jogos az észrevétel. Vannak akik placentával bögyörésznek,
vannak akik mással. De kérdem én, nem mindegy?! Lényeg az, hogy szép
csöndben elvannak magukban, addig se csintalankodnak. A társadalomorvostani intézet, statisztikailag kimutatta, hogy ezek a derék
medicusok sokkal kevesebb csínyt tesznek, hisz nincs rá idejük.
- Még egy utolsó kérdésem van: ön is TDK-zott fiatalkorában?
- Én ULTI-ztam.
- Ez valami ultrahangos kísérlet?
_ oooooo
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A nagy mérkőzés 1982 szeptemberében kezdődött Szegeden a SZOTE oktatóival. Csapatunk a 10-es számot viselte, ami szokás szerint csak a
világnagyságoknak jár ki ( Pelé, Maradona, Piatini ).
A dékáni hivatal gondos válogatása után együttesünk a következőképpen
festett:
Fazakas csapatkapitány, Baláspiri, Blahó, Dillmann, Kalmár, Kócsy,
Rátkai, Sarungi, (valamennyien a Radnóti Gimnázium volt játékosai)
adták az összeszokott gerincet, a többi játékost a klub jószemű menedzserei különböző helyről igazolták:
Szántai Dorogról, Kozák Kecskemétről, Hocsi (a titkos ász) Vásárhelyről; Boros, a csapat kulcsembere (nála volt az anatómia bonctermének szekrénykulcsa) Törökszentmiklósról;
Martyin
(a peches)
Gyuláról érkezett, és a baráti Jugoszláviából Erdélyinek sikerült
beverekednie magát a kezdők közé. 6 egyúttal szinkrontolmácsként is
közreműködött a JTV-n vetített monstre sorozatműsoroknál.

Ez itt a csoport MAGja.
Bármennyire fiatal és összeszokatlan is volt csapatunk, rutinosan
több emberrel kezdtünk a sokkal egységesebb oktatóknál. (Harmadév
végén észre is vették, és kénytelenek voltunk szabályosan, 11 játékossal folytatni a küzdelmet).
Az első év, a cím alapján, inkább a mennyei nyugalomhoz volt hasonlítható. A fiúk közül, aki még nem tudott ultizni elsajátíthatta ezt a
remek kártyajátékot, a lányok pedig kötni tanultak. Az ellenfél sündisznóállásba vonult, és csak néhány vérszegény ellentámadásra futotta
erejéből.
Október táján űj csehszlovák ígéret Jelentkezett Játékra. A születendő
csillag neve: Holop Igor, - még nem Igazán vált csillaggá, úgy látszik
az inkubációs idő meghaladja az 5 évet is - akit sikerült észrevétlenül pályára csempészni. így együtt volt a csoport, amely az első
félidőt könnyed, néhol szellemes Játékkal megnyerte.
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Ezt látván az oktatók igen sportszerűtlenül, a második félidőben
tömegpusztító biológiai fegyvert voltak kénytelenek bevetni, melynek
szülőatyja Molnár professzor (nem a lisztes, a genomos). Az első
támadás nagyon hatékonynak bizonyult, és mintegy 10 ember megsérült.
Még alig hegedtek be sebeink, amikor egy újabb teszt már a végső
vereséget sejttette...válaszunk: jó szemüveg, jó helyezkedés és Joó
Ete... Ez volt az igazi átmenet a mennyből a pokolba. (Állítólag ez
idö tájt oktattak valami kémia és fizika félét is, de védelmünket nem
bírta kikezdeni.) Egyetlen említésre méltó esemény történt még ekkor;
csapatkapitányunk Fazakas, miután sikeresen letette vizsgáit, karszalagját átadva Hocsinak, átigazolt a JATE hallgatói csapatába.
Helyette két rendkívül rutinos, tapasztalt játékost sikerült szerződtetnünk a felsőbb évfolyamból. Pasztuchov, és Oltványi, akik Gaston és
Vivi néven játszottak a csapatban.
A ellenfél azonban frappáns és hathatós választ adott erősítésünkre.
Csatasorba küldte az Élettani Intézetet, és ebben az időszakban
kezdett magára találni az Anatómia Tanszék is. A csöndes őszi esős
napokban felhőszakadásszerflen zúdították ránk a demonstrációk özönét.
A biokémia szép csöndesen kiválasztotta a legrosszabb időpontot, hogy
meggyőződjön felkészültségünkről.
Hát sajnos ez az adott pillanatban nem mindenkinek volt, de ilyenkor szerencsére adtaik még egy pillanatot. Némelyek azonban éltek a
harmadik lehetőséggel, amely elég szigorított és meleg pillanatnak
bizonyult.
Az élettanon sem kispályáztak. Az írásbelik eredményét Such adjunktus
úr mindig fanyar mosollyal hirdette ki. Ilyenkor kísértetiesen hasonlitott Lugosi Béla hires alakításaira. Hát nem csoda, hogy a harmadik
félidő vége felé csapatunk ereje egyre fogyott. Erőnléti hiányosságainkat mind több szabálytalansággal próbáltuk kompenzálni, már csak
idő kérdése volt, hogy mikor állítanak ki valakit a csapatból.
Egy pállott utóvizsganapon megserrmisítő támadásra indult az ellenfél két (f)éke Csillik és Földes professzor hátvédünk, Rátkai ellen.
Labda feladva, metszet: placenta, Langhans-réteg. Csillik professzor
germános cselhez folyamodott:
- Kollega, mit lát? ... Magyarul "Hosszú János"-nak mondjuk.
- Longjohn! - válaszolt az anglicizmusok barátja, s bús szemmel
tekintett a magasra tartott piros lapra.
Megtépázott csapatunk szünet előtti utolsó próbatétele a nyelvi
lektorátus OROSZ NYELV fedőnevű rohamának visszaverése volt. Csapatunk
egy részének csak egy nap maradt a felkészülésre, ezért az látszott a
legrosszabb megoldásnak, ha elvonulnak Baláspiriékhez edzőtáborba. Ezt
a lehetőséget nem is szalasztották el. Az edzésterv a következő volt:
első a munka, utána a szórakozás. 10 percnyi intenzív orosztanulás
után - a mesterkurzust Boros vezette - volt egy nyolc órás játékos
levezetés póker-party formájában, majd egy óra alvás, és irány a
vizsga. A jelszó: Éljenek a hattyúk 2 2 2 2.
Megjegyzés: Bizonyára többen csodálkozva konstatálják, milyen lazán
siklottunk át a biológia szigorlat témáján. Ennek az a magyarázata,
hogy Micsurin ostorát, a fentebb már említett biológai fegyver bemutatására a Varsói Szerződés a nagy Szovjetunióba hivatta. A negyedik
félidő pihenéssel kezdődött. Mindeki azt lógatta, amijét tudta, és
onnan lógott ahonnan tudott. A küzdőtéren vihar előtti csend honolt.
Mindenki gyűjtötte az erejét a félidő utolsó perceire, hiszen sorsdöntő pillanatokhoz közeledtünk. Legalábbis ekkor még azt hittük, hogy
ha csapatunk most nem kerül padlóra..., akkor majd jövőre.
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Itt egy részeredményt kell közölnünk a negyedik félidő utáni helyzetről. Balhátvédünk, Gaszton, bal középpályásunk és egyben csapatkapitányunk, Hocsi Mari, valamint balszélsőnk, Szántad Jutka maradt
állva az összecsapás után. Ebből is látszik, hogy a balodal soha nem
inoghat meg. Ellenben a középső emberek, Baláspiri, Blahé, Dillmann,
Kalmár, Kozák, Erdélyi megroggyantak, és a szélső jobb, pardon, a jobb
szélen szereplőkre - Kócsy, Martyin, Boros, Holop - már rá kellett
számolni.
Ez azt jelenti, hogy az augusztusi UV-fényben kétszer kellett védőszemüveg nélkül fellépniök. Végül
is a hosszabbításban mindenki
szépített, és az ötödik félidőt újra együtt kezdtük. Az oktatógárda
megszégyenülten - egy embert sem tudott kiállítani -, hármas cseréhez
folyamodott. Egyszerre hármas csere;ez már KÓRos. Bejött a KÓRélettan,
a KÓRbonctan és a mikrobiológia. A címben jelzett pokol tovább
tartott. Az előrejelzések szerint már
csak két félidőt kellett
kibírnunk.
Ezen utolsó két pokolbéli félidő eseményeiből mazsolázgassunk egy
kicsit:
Szántai: december végén, mikor V-alakban szállnak a HALLGATÓK a
kórélettan felől, Szántai Ottlecz adjunktusnőnél vizsgázik. Szemtől
szemben a tudatlanság és a tudás... Csend után:
Tudás (kedvesen, biztatóan): Nem volt ezen az előadáson? Vallja be
őszintén. Nem baj, mondja meg nyugodtan, ha nem. Semmi baj nem lesz.
Tudatlanság (szerény, bizakodó arccal): Hát sajnos nem mentem el.
Tudás (megértő mosollyal): Pedig előadásra járni kell. Elégtelen.
Tanulság: a Tudás hatalom.
Blahó:.kórélettan, hétfő reggel 8 óra. Gyakorlatvezetőnk a mellkasi
EKG elvezetések titkairól faggatózik.
Kérdés: Sorolja fel a V1-V6 elvezetések helyét.
Blahó álmosan válaszol: Az
elektródákat
a scrotumtól távolodva
helyezzük fel.
Mazsolázás befejezve.
A nyári szellő megdöbbentő hírt kapott szárnyára; úgy is mondhatnók,
hogy azt csiripelték a vakverebek:
A büntetlen előéletű Hocsi Mária 21 éves vásárhelyi, és a szintén
büntetlen előéletű Oltványi Éva 23 éves kisbéri lakos előre megfontolt
szándékkal életfogytiglani szabadságvesztésre ítéltek két mit sem
sejtő boldogtalant. Ezzel bakot lőttek (vagy bak lőtte őket?!)

Bármennyire is fáj, most örök mosolyt fagyasztunk
érezzük itt kell abbahagyni.

- 168 -

arcotokra;

úgy

5
lám.

reklám.

reklám.

reklám.

reklám.

reklám.

reklám.

Alsóbb évfolyamok FIGYELEM!!!
Mókás, kacagtató évfolyamkönyvek írását, szerkesztését, tördelését
vállalja a többéves szakmai
gyakorlattal
rendelkező 10 csoport
"Szellem" munkaközössége.
EGYET FIZET, SÉRVET KAP!!!
ENNÉL CSAK JOBB LEHET!!!
lám.

reklám.

reklám.

medica

l.

reklám.

reklám.

reklám.

MeoiCA
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H.

reklám.

11. CSOPORT

l
Deák Edit

Csellár Zsuzsanna

Greksa Erzsébet

Jedlinszky Mária

Lukács László

Mikula Zsuzsanna

Nyirády Judit

Séllei Gizella

Solymosi Tamás

TTiana György

Gyulai Zsófia
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Veszelovszky Erzsébet

Egyszer volt, hol nem volt, nem az Óperenciás tengeren tűi, hanem
Szegeden, volt egyszer egy 11-es csoport:
-

Lukács László, Zentay Tibor, Nyírádi Judit, Csellár Zsuzsanna,
Sállei Gizella, Szombati István, Balázs Sándor
Solymosi Tamás, Jedlinszky Mária, Fűrész Veronika, Veszelovszky
Erzsébet, Milánkovics Éva, Greksa Erzsébet, Gyulai Zsófia

Mint a mesében, mi is megláttuk egymást, megismertük egymás-t, és
megszerettük egy-mást! Ehhez a kezdő lépést első csoportbulink jelentette, melyet a DÉLÉP-klubban tartottunk héttől fél kilencig! RÉM jól
éreztük magunkat. A nagysikerű csoportbuli megérlelte bennünk az
elhatározást, hogy ezt folytatni kell! Rá fél évre össze is Jöttünk...
Szó, ami szó, elég nehezen indult, de azért eljutottunk a "göröngyös Uton" közös erővel 1987-ig. Ezt bizonyítja a második és egyben
utolsó csoportképünk, melyen még mindenki boldog, s gondtalan...
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Első anatómia demo:
Demonstrátor: Tóth Lajos. Felel: Tibor (később Bonga).
TL: Milyen csontokat ismersz, "fijam"?
Tibor nagy levegőt vesz, azután sorolja:
- Ossa plana, ossa brevia, ossa irregularia, ossa Bonga...
TL még egész nyugodt, Tibor képébe fújja a füstöt, és rászól:
- Talán ossa longa, "fijam"?
Tibor nem jött zavarba:
- Nem! OSSA BONGA!
TL nem tudott szóhoz jutni, csak a cigaretta tűnt el a szájában.
Tibornak ez a betűcsere elég volt a pótdemóhoz.
Anatómiai gyakorlat
Tibor: Olyan unalmasaik ezek a gyakorlatok, nem lehetne boncolás közben
zenét hallgatni?
Azonban gyakorlatvezetőnk, Mihály András döbbent arcát látva hozzátette: A sebészek is szoktak műtét közben.
Fizika gyakorlat
Elmagyarázták, hogy gerjesztés után az elektron mindig a legkisebb
energiaszintű pályára ugrik vissza. Erre Tibor megkérdezte:
- Szóval ez az elmélet készteti az öngyilkosokat arra, hogy kiugorjanak az ablakon?
Kémia gyakorlat I.

- Tanárnő, miért buta a butadién?

Kémia gyakorlat II.
Kiki és Jedla párban dolgoztak. Ezúttal nem sikerült kilesniük Angéla
füzetéből a kisérlet eredményét, ezért már másfél órája nagy buzgalommal dolgoztak. Majdnem kész voltak, mikor a kísérleti anyag kiborult.
Nem akarták újrakezdeni, megsaccolták, mennyi borult ki, és a maradékból kiszámolták, hogy kb. mennyi lehetett az eredeti.
A meghatározott mennyiség halál pontos volt, annyira, hogy Angéla nem
hitte el, hogy ehhez tisztességes úton jutottak el, meggyanúsította
őket, hogy kilesték a füzetből.
- Hát érdemes becsületesnek lenni?!?
Biokémia demo (avagy Dönci bácsi, a vaskezű gyakorlatvezető)
Dönci bácsi elmondta a kérdéseket, lediktálta a választ, majd kellemes
demózást kívánt.
,//,

Orosz óra
Kérdés: Kák tyibjá závút?
Válasz: Dá, kák tyibjá závút.
Kérdés: Sto éta?
Válasz: Dá, sto éta.
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Biológia
Egy rövid gyakorlat története:
1. pont - munkavédelmi oktatás.
2. pont - Zsófi egy Jól irányzott mozdulattal bedugta a 24 voltos keverót a 220 voltba. Zsófi és az intézet leégett, mi meg hazamehettünk.
A vagány IV. év (avagy lógásaink története).
Év eleji gyakorlatok: belgyógyászat, sebészet...
stb. Típusszöveg: Egy kérése lenne a csoportnak,
csak ma adják a tankönyveket, ezért szeretnénk
elkéredzkedni. SIKER!
A még vagányabb V. év
Gyakorlatok szeptembertóinovemberig:
fül-orrgége, szemészet...stb.
Típusszöveg: Egy kérése lenne a csoportnak, holnapra le kell adni az évkönyv anyagát, ezért szeretnénk elkéredzkedni. SIKER!
Rövid mikrobiológia szigorlat
Edit kezdi: "Rikeccsia provaceki"...
A professzorasszony közbeszól: "Rikeccsia provacekii
Edit: A Rikeccsia provacekii Gram-vírus.
A professzorasszony ránéz...
Edit: Elnézést, Gram-pozitív baktérium.
Professzorasszony: Köszönöm, ennyi elég lesz!

m

Kórbonctan gyakorlat: boncolás közben
Ambrus: Gizi, te hol is laksz?
Gizi: Dévaványán.
A: Az miről nevezetes?
G: Hát a túzokrezervátumáról.
A: Ha egyszer arra járok, megnézem.
G (fennhangon): De nem mehet ám be oda akárki!
Folytatás egy hét múlva demón. Gizi felel. Mentőkérdés:
Ambrus: Na Gizi, ki mehet be abba a túzokrezervátumba?
Gizi (rákvörösen): Hát, tulajdonképpen mindenki bemehet.
Kórélettan vizsga
Zsuzsa utóvizsgázik, magán kívül van. Gyakorlatvezetőnk, Kádár Tibor
szórakozottan szája előtt tartja a kezét.
Professzor: Tibor, ne súgjál!
Zsuzsa szenved. Tibor továbbra is a szája előtt tartja a kezét, de
változatlanul hallgat.
Professzor: Ha még egyszer súgsz, mind a kettőtöket kirúglak!
Kádár T.: (megszeppenve) De professzor úr, ha akarnék, se tudnék!
Szemészet
Gyakorlatvezető: Az egyik szemeteket csukjátok be, vagy takarjátok le
a kezetekkel, a másikkal pedig a prizmán át nézzétek a fényforrást.
Klki: Én nem látok semriit!
Gyakorlatvezető: Nem csoda, hisz az egyik szemedet becsuktad, a
másikat pedig letakartad.
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Egyik gyakorlaton csoportosan bevonultunk a sötétszobába. Jellemző
módon mindenki a székeket tapogatta, hogy minél hamarabb leülhessen.
Edi szokatlanul fáradt volt!!! Ő is végigtapogatott egy széket. El sem
jutott a tudatáig, hogy egy szék ritkán szakállas, és tovább tapogatott. Csak akkor sikított fel, amikor a széken ülő beteg felajánlotta,
hogy nyugodtam az ölébe ülhet.
Márti szemnyomást mért egy idős bácsinak. Megtörölgette a tonométert, és a vattát a szemétkosárba dobta, amiben meglátott egy kalapot.
Márti: Bácsi, ez a kalap nem a magáé?
Bácsi: De az enyém.
Márti: Miért dobta a kukába?
Bácsi: Nem dobtam én kedveském! Annak a széknek a tetejére raktam.
Ezzel rámutatott a szemetesre.
Fül-orr-gége gyakorlat
Gyuri kezébe nyomták a spatulát, hogy vizsgálja meg a beteget.
Gyuri: Akkor most az orrát nézzem?!?

Hát igen! Elég kimerítő ez az egyetem!

A

(NEM) JELLEMZŐ RÁNK!?!

...DE EZ MAR IGEN!!!

i

p

-2!

EGY JÓ KIS HÁZIBULI EMLÉKEI

12. CSOPORT

Bóna Attila

Dimák Andor

Tóth Gábor

Fodor Zsuzsanna

Tóth Katalin
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ANATÓMIA
•Vizsga:
- Elnézést docens űr, a tájanatómiai tételekből kettőt húztam.
- Melyiket?
- A planta pedist, és a regio femoris anteriort.
- Egyelőre kezdd a planta pedis-szel, majd meglátom melyikből foglak
kirúgni.
•Szövettan dolgozat:
- írjátok le a Renshaw-féle gátlást!
Belép Tóth Lajos, és felírja a táblára segítségképpen: RENSÓ. Egyikünk
boldogan másolja a dolgozatába a látott szöveget.
BIOKÉMIA
•Gyakorlat:
- Mondjatok még néhány gyümölcscukrot!
- Almóz, körtóz, szilvóz...
BIOLÓGIA
•Előadáson az értetlenség a tetőfokára hágott, amikor
teljes beleéléssel felkiáltott:
- Döbbenjetek meg, az Alu az intronban vem!

professzorunk

KÓRBONCTAN
•Boncolás:
A soron következő páros "hegedül, hegedül":
- Itt van a coecum, ileum, jejunum..., itt valami összenövés van!
- No, mivel nőtt össze ez a jejunum? - kérdi Béla.
(Gyulladás? Tumor? Peritonitis?
?)
- Hát a duodenumnal, nem?
ÉLETTAN
•Gyakorlat:
így szól a "kis Obál" a hallásvizsgálat gyakorlaton:
- Orvos és beteg közül, aki a hangvillát tovább hallja, az befekhet a
Fül-orr-gége Klinikára!
KÓRÉLETTAN
•Gyakorlat:
- Mit csinálsz, ha a mentő bevisz hozzád egy oesophagus varix rupturás
beteget?
- Nagyon sajnálom...!
•Újabb kérdés:
- Mit hány az ileusos beteg?
- Hát... például hányhat havat!
•Vizsga:
- Hogy csinálunk negatív hullámból pozitív hullámot az EKG-n?
-

?

- Megfordítjuk a képet!
ANGOL
•- Mi a francia ablak jelentése? - kérdezi a diák.
- Olyan ablak, ami a földig ér. - feleli a tanár.
- Ja, azt nálunk ajtónak hívják!
IGAZSÁGÜGYI ORVOSTAN
•"Jegyezzétek meg: nem baj, ha valaki malignus, csak
legyen!"
*- Ki állapítja meg a halált a katonaságnál?
- .... A szanitéc!
- Persze, ha a mentőorvost Dr. Szanitéc Jánosnak hívják!
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13. CSOPORT

i
Husz Tamás

Feriz Mohamed
Samir Rádi

Bálint Erika

IKapus Kund István

Kovács Éva

JóJárt Ferenc

T.

Kovács Zsolt

Mikulán Rita

5
Németh Ildikó

ónodi János

Török Ferenc

Papp Andrea

k )
Siflis Terézia

Vereczkey Kinga
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13- csoport
Terikét, a csoportvezetőt néha súlyoséin megviselte a csoportnak
bizonyos fontos dolgokhoz veiló minősíthetetlen hozzáállása, amely
sokszor konkrét pszichoszomatikus tünetekben is megmutatkozott nála.
Egyik előadás után nagyon fájt a homloka, biztos volt benne, hogy
homloküreggyulladása van. Addig kilincselt az I. Belklinikán, amíg
elintézte, hogy csináljanak róla egy kétirányú koponyafelvételt. A rtg
diagnózis "atresia sinus frontalis" volt.
Ambrus Gábor boncoláson közölte a csoporttal, hogy gyakorlat után
dolgozatot írat. Mindenki hevesen tiltakozott, többek fejében megfordult a szökés gondolata, de a "cet" elállta az utat. Nem maradt
tehát más, mint egy darab papirossal - amit aztán szinte mindenki üresen adott be - beültünk a könyvtárba. Tamás még ekkor is megpróbálta a
lehetetlent, ti. a dolgozat elnapolását kérni, majd amikor látta, hogy
végképp nem megy a dolog, inkább csak úgy magának megjegyezte:
- Ló... a ...be!
Pechjére Gábornak jó füle volt.
- Majd megkutatom én neked, hogy kinek és micsoda lesz a ...be!
Tamás azért átment kórbonctanból. Harmadjára. Rektorival.
Szülészet gyakorlat után Rita ott settenkedik Misa háta mögött.
Rivlin odafordul hozzá:
- Mondjad csak, látom, hogy valamit mondani akarsz nekem!
- Igen...Szeretnék bejönni..., szeretném
megcsinálni azt a...
(Közben jobb keze előre-hátra húzogatásával mutatja az általa gondolt
tevékenységet, ti. a kaparást.)
Rivlin: - Mit szeretnél? Lovagolni?
Misa az abrasioról beszél. Rita megkérdezi:
- És honnan tudja azt az ember, hogy már nem szabad tovább kaparni?
Fgy idő után megkeményedik?
Misa nem hagyja ki a ziccert:
- Te most mire gondolsz tulajdonképpen?
x
Egyszer biológia gyakorlaton Rike és Kund úgy döntöttek, hogy nincs
kedvük DNS-t turmixolni, ezért behúzódtak a sarokba beszélgetni a
lányokkal, akik közben csinálták a saját gyakorlatukat. A saját
asztalukhoz oda sem mentek, fogalmuk sem volt, hogy mit kellene
csinálni. A gyakorlat vége előtt 10-15 perccel odamentek a gyakorlatvezetőhöz (a nevét most nem írjuk ide), aki éppen egy mikroszkóppal
volt igencsak elfoglalva.
Gyak. vez.:
- Melyik gyakorlatot csináltátok?
Feri:
- Az xy számút.
Gyak. vez.:
- Kijött az eredmény?
Feri:
- Igen, minden kijött pontosan.
Gyak. vez. (már idegesen pislog a mikroszkópja felé):
- Négyes jó lesz?
Kund kapásból: - Hát persze, hogy jó.
Feri:
- Hát, nem is tudom, talán jobb lenne az ötös.
Megkapták.
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Valamelyik gyógyszertan gyakorlat után Rike elgondolkozhatott, mert
(a lányok nem kis derültségére) tátva maradt a szája, és kicsordult a
nyál a dzsekijére.
Kund jóindulatúan megkérdezte: -Mondd, Ferikém, szeded te rendesen azt
a hidantoint?
Élettan gyakorlaton történt, hogy Rike egy hirtelen támadt ötlettel
levágott patkányfarkat csempészett Rita fehér kézitáskájába. Másnap
Rita fekete táskával jött iskolába. Akkor azt gondoltuk, hogy a fehéret patkányfarkastól együtt kihajította. Később kiderült: tévedtünk. A
levágott farkat egy hét múlva találta meg, amikor már a
szaga is
árulkodott róla. Rike egy hétig hiába köszönt Ritának.
Biofizika szigorlaton a sors úgy hozta, hogy Kingát Szalay professzor úrhoz osztották be. Szomorúan álldogállt a folyosón, amikor
egy számára ismeretlen köpcös, őszes halántékú férfi megszólította:
-Jöjjön be!
-Nem megyek, én a Szalay professzor urat várom!
-Na jöjjön csak! - mondta az őszes úr, és addig erősködött, míg Kingát
egy terembe vezette, ahol tételt kellett húznia. Elekor döbbent rá
- pechére későn -, hogy akit megszólított, az maga a professzor volt.
Másodjára Zölley tanár úrnál vizsgázott. Szerencsére őt megismerte.
s
Feri - a csoport rangidős tagja - megjárta a maga kis kálváriáját,
mielőtt felvették az egyetemre. Azt is forgatta a fejében, hogy artista lesz. Később ennek köszönhette, hogy átment az orosz szigorlaton,
ami valóságos artistamutatvány volt a részéről.
Társalgáson, tételhúzás után odafordult a vizsgáztatóhoz:
- Elnézést, kérdezni szeretnék valamit. Mit jelent az, hogy "prodovogysztvennij magazin"? (Ez volt tulajdonképpen a tétel címe.)

Egyik szemészet gyakorlaton Erika félárbócra eresztett szemekkel
ült a kezelő ágyán. Látszott rajta, hogy nincs az a katarakta, vagy
Uvegtesthomály, ami őt rábírná, hogy elsétáljon a Jó két és fél méterre lévő réslámpáig. A gyakorlatvezető körüli tumultust kihasználva kis
vackot készített magának az ágyon, majd kényelmesen elfeküdt. Közben
Hajas tanársegédnő, aki éppen aznap vette át a csoportot, érdeklődött,
hogy ki milyen szakot szeretne választani végzés után. Végül megkérdezte :-Ki szeretne szemész lenni?
Egyetlen kéz lendült a magasba: a sziesztázó Erikáé.

Anatómia szigorlat előtt mindenki
fakír módjára tanult. Kora
délután már hőség volt a kollégiumi szobákban. Kund sem bírta tovább,
kisétált, hogy kiszellőztesse egy kicsit a fejét. A Brnoi előtt
elhaladva nem kis erőfeszítésébe került, hogy ne ugorjon be egy korsó
sörre, de hősiesen beérte ecy adag fagyival. Savanyú képpel nyalogatta
a fagylaltot, amikor az Aradi téren összefutott két szemtelenül ráérő
V. éves lánnyal.
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Kund:
Lányok:
Kund:
Lányok:
Kund:

-

Sziasztok, hol voltatok?
A sörbárban.
És mit Ittatok?
Gold Fasslt, és te?
Én? Ló-Fasslt.

Sikeres anatómia szigorlatuk után Rike és Kund meglátogatták Ritát,
hogy hármasban ünnepeljék meg a győzelmet. Magukkal vittek egy üveg
pezsgőt, és azt a Tájanatómia könyvet, amelyet előzőleg Rike kért
kölcsön Ritától. Rita (szerencséjére) nem volt otthon, de ők elhatározták, hogy a könyvet azért otthagyják. A cél a III. emeleti erkély
volt. Kund dobott először. Mivel neki harnadszorra sem sikerült
negyedjére Rike próbálkozott. A dobás túl jól sikerült: Rita, amikor
este hazaért, a hatalmas vákuumos ablak szilánkjai között talált egy
Tájanatómia könyvet, melyben egy kis cédula volt: "Hálás köszönettel!"
x
Kórélettan gyakorlaton Ribárszki Zsuzsa a kettesért kérdezte Kundot:
- Mi az a somnolentia?
Kund:
- Aluszékonyság
Zsuzsa: - Részletesebben, légy szíves!
Kund:
- A beteg arról panaszkodik, hogy folyton alszik.

Anatómia szigorlat alatt Pali bácsi odamegy a két lépcső között
várakozó hallgatókhoz:
-Gyerekek, az aranyláncot, aranygyűrűt, aranyórát adják ide nekem,
nehogy amíg boncolnak, eltűnjön az öltözőből!
Mire Kund: -Nincs nekünk aranyóránk, Pali bácsi, csak aranyerünk!
x

Zsenge III. éves korunkban megesett, hogy előadás helyett moziban
múlattuk az időt. Egyik alkalommal Kund, hogy megelőzze a súlyos
dehidrációt, mozi előtt megivott néhány sört. Természetesen a sor
közepére szólt a jegye, a vizelési reflex pedig a film alatt menetrendszerűen megérkezett. Mikor másodszorra állította fel a sort, hogy
visszaülhessen a helyére, a sor szélén ülő morgolódó öregúrra bocsánatkérően rámosolygott: - Istenem, emberek vagyunk...
x

Kertész adjunktusnő előadása után Ildi megjegyzi: -Látjátok,
az igazi anaesthesiológus: 5 perc alatt kétszáz embert elaltat.

ilyen

x

Éva III. éves kora óta a külügyi csoport vezetője a KISZ-ben.
Gyakran kalauzol külföldi csoportokat
Szegeden, és természetesen
jónéhány mulatságos szituációt átélt a kalauzolás közben.
'86 nyarán orosz csoportot kisért az anatómiai múzeumba.
-...fixacija formaiina, parafina...-kezdett
volna
rögtönözni, de
hamarosan nyelvi nehézségei támadtak. Mivel nem volt más a közelben, a
mellette álló Pali bácsihoz fordult segítségért, aki felmérve személye
fontosságát, megragadta a mellette
álló
rémült sztugyentet, és
rábökött az asztalon lévő izompreparátumra:
-Nu, gyétyi, sto éto?
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Zsolti felel kórszövettanon a daganatos betegségek etiológiájárói.
Az ecsetnyalók ajakrákját kissé speciális aspektusból látja, tudniillik így kezdi:
- A kefekötők ajakrákja...
Hiába: Kinek a pap, kinek a papné...

Elsó psychológia gyakorlat
tik a tematikát. A csoportos
amelyekkel a gyakorló orvos
Jani cinkosán megjegyzi:
- Első foglalkozás
betegtől.

a Pulcz utcában. A gyak. vezetők ismertefoglalkozás lényege: konfliktushelyzetek,
találkozhat, és ezek megoldása közösen.
anyaga:

anamnaesis

felvétele

szájzáras

3

Hőgye Márti belgyakorlaton megkérdezi Janit:
- Mit adunk thrombózisban?
Jani:
- Heparint.
Márti: - tígyvan, például. És mit adnál heparin túladagolásban?
Jani:
- Thrombust.
3
Andrea első vizsgája az egyetemen az anatómia kollokvium volt.
Tételhúzás után Gajó adjunktusnő váratlanul megkérdezte tőle:
- Mondja, kislány, maga nem a filozófus Papp adjunktus lánya?
Andrea néhány másodpercig gondolkozott, átfutott az agyán, hogy milyen
előnyei származhatnak belőle, ha elvállalja, végül mégis rutintalanul
válaszolt:
- Ne..e..em.
Gajó:
- Ne ijedjen meg aranyoskám, attól még a maga apukája lehet
rendes ember!
3

Fül-orr-gége gyakorlaton Feriz éppen azzal múlatja az időt, hogy a
homloktükröt a kezében tartva Bálint Erika szoknyája alá próbál belesni. Hiám doktornő észreveszi, és elmondja, hogy látott egy filmet,
amelyikben a gyerekek a
cipőjükre ragasztott tükörrel próbálták
felderíteni tanárnőjük "rejtelmeit", de Feriz módszere sem rossz. Éva
hozzáteszi:
- Csak az a hátránya, hogy a homloktükör nagyít.

Kardiológia gyakorlaton egy csinos,fiatal nőt kellett megvizsgálni.
Tamás és Feriz azonnal vállalkoztak. A referálásnál Hőgye Márti
felszólította Ferizt, hogy hallgassa meg mégegyszer a beteget, mert
rosszul hallotta a zörejt. Feriz megkéri a nőt, hogy húzza fel a
hálóingét, közben a fülébe teszi a hallgatót, a másik felét pedig a
szív fölé. Néma csend. A membrán fölfelé néz. Andrea halkan megszólal:
- Feriz, fordítva!
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Feriz valamelyik reggel feltűnően kialvatlanul jött be előadásra.
Megkérdeztük tőle:
- Mi van Feriz? Hosszú volt a házibuli?
Feriz: - A fenéket. Van egy új számitógép programom, amelyiken nőket
kell levetkőztetni egy póker partiban, és hajnali kettőig sem
jutottam tovább a melltartónál...
OKTATÓINK KÖVETTÉK EL...
Szovjet gyakorlatvezetőnk, Rivlin Mihail és Godó adjunktus maximálisan elégedettek voltak a csoport félévi vizsgaeredményével, és elhatározták
hogy "nyugati rendszerö" oktatást vezetnek be a szülészet
gyakorlatokon. Rendszerint Misa tartotta a gyakorlat elméleti részét,
közben Godó elvitt két-három
embert, akiknek megmutatta aznapi
"csemegéit". Egyik alkalommal Misa beigérte, hogy hamarabb elmehetünk.
Már éppen készültünk indulni, amikor megérkezett Gyuri a csemegékkel.
Rögtön közölte Misával: elvisz három embert, ő addig a többieknek
meséljen valamiről.
.
_ De már mindent elmondtam!
M i s a
;
_
N e m baj, akkor beszélj nekik negyvenötről, amikor ott hasalGod(5
tál a lövészárokban!...
Rivlin sztorit mesél az egyszeri orvostanhallgató házaspárról:
Reggel felébred a lány, belenéz a hűtőbe: üres. Kérdezi a fiútól, mit
reggelizzenek. A fiú azt válaszolja: Reggelizzünk szerelmet! Megreggeliznek
Délben hazarohannak két előadás között, nyitja a lány a hűtőt:
üres Megint a fiúhoz fordul tanácsért. Az ifjú férj marad a hagyó
mánvós módszernél: Ebédeljünk szerelmet! Megebédelnek. Este a lány ér
haza hamarább. Amikor a fiú hazaér, megdöbbenve látja, hogy ifjú arája
a forró radiátoron ül.
Fiú:
- Mit csinálsz te ott a radiátoron?
Lány:
- Melegítem a vacsorát.
Godó a férfi sterilitásról beszél. Azt, hogy a külső megjelenés
alapján mennyire nem lehet valakinek a férfiasságáról messzemenő
következtetéseket levonni, ő így szemlélteti:
"Bejön pl. hozzánk egy nagydarab bunkó szakállas férfi, body building
meg minden, azt gondolná az ember, hogy teherbe ejti az egész várost.
Közben meg kiderül, hogy akkora pathospermiája van, mint a ház! A
másik meg olyan cingár, mint a kisujjam, mégis a helyzet magaslatán
áll. Tudjátok, hogy van ez: Kis ember nagy bottal jár!"
Godó Gyuri egyik alkalommal így köszönte meg Misának a gyakorlaton
nyújtott addigi közreműködését:
- Az ifi meccsnek vége, most jön a felnőtt meccs, köszönöm
szépen, daszvidányija!
z
Feriz, bízva acélos tudásában, utoljára maradt radiológia vizsgán.
Fráter tanár úr ezt igy konstatálta:
- Vallja be, hogy azért maradt utoljára, hogy a szék lábával
kényszeritsen, hogy átengeddjem!
Feriz- - Távol álljon tőlem az erőszak, tanár úr!
Tételhúzás után megint konfliktushelyzet alakult ki közöttük:
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Feriz:

- Hát... a röntgensugárzás, attól függően, hogy milyen vastag
anyagon halad át, akár teljesen is elnyelődhet.
Fráter: - Állj! (Szeme ravaszul felcsillan) Meg merne rá esküdni is?
Feriz gondolkozik. "Biztos be akar ugratni." Végül belemegy: hajlandó
esküdni. Ekkor - Feriz legnagyobb meglepetésére - Fráter egy KORÁNt
húz elő a táskájából, (fl készült!) Ekkor már nem volt visszaút, Feriz
kezét a Koránra téve esküdött:
- Esküszöm,hogy a rtg-sugárzás nagyon vastag anyagban teljesen
elnyelődik!
Fráter megállapítja a hamis eskü tényét, majd közli, hogy a vizsga
végén honorálni fogja. Végül így búcsúzik:
- Nézze, kolléga úr! Évközben összerúgtuk a port, úgyhogy jobb
jegyet nem adhatok!
Feriz végül négyest kapott.
*

Oxilógia szigorlaton Kund szája az első tétel után taplószáraz lett
az izgalomtól. Megkérte Szenohradszky adjunktust, hogy hagy igyon egy
pohár vizet.
Szenohradszky:- Úgy látom, itt nincsen csap, de szívesen megkínálom
egy fél krumplispogácsával, ettől megindul a nyálelválasztása.
Azzal benyúlt aktatáskájába, és egy originál krumplispogácsát húzott
elő, amit átnyújtott az asztal fölött. Kund félénken letörte a felét,
majd - a tételét dolgozó hat vizsgázó döbbent tekintetétől kisérve mindketten megreggeliztek.

Fráter tanár úrra nem volt jellemző, hogy a hölgyeket a szemükbe
dicsérje. Amig a lányok reszketve dolgozták ki tételeiket a szigorlaton, ő kajánul nézegette az index fényképeket. Andrea képénél megjegyezte:
- Ez olyan jó, hogy plusz egy osztályzatot ér.
Éva fényképéhez érve fitymáló arckifejezéssel csak annyit mondott:
- Maga szedje össze magát, mert ez mínusz kettő!
s

Élettan gyakorlati vizsgán a vizsgáztató adjunktus felháborodva
konstatálja, hogy Éva nem
képes
beállítani
a Bürker-kamrát a
mikroszkóp alatt.
- Ejnye, kislány, ez olyan alapvető, hogy ennyit legalább
megtanulhatott volna két év alatt. Na, nézze, igy kell ezt
csinálni!
Nagy vehemenciával leült Éva helyére és megtekerte a durva beállitót.
Ekkor Jött a reccsenés...

Anatómia demonstráció. Ex csoporttársunk a térdízület mozgásairól
beszél Tóth Lajosnak. Az adjunktus (akkor még az volt) egy ideig
nyugodtan hallgatja, közben rágyújt egy cigarettára. A felefő folytatja:
- A térdízületnek van egy akaratlagos és egy ilyen ...(közben
mutatja a lábával)...ilyen vegetatív rotációja.
Tóth Lajost ketten fogtuk le, nehogy kárt tegyen magában.

- 188 -

Poór tanársegéd vetíti az éppen aktuális metszeteket szövettanon,
villany lekapcsolva. A penis metszetét így interpretálja:
- Ez az a metszet, amit mindenkinek illik felismerni...
Majd pillanatnyi szünet után hozzáteszi:
-... még sötétben is.
>

Anatómia demonstráción Tóth Lajos Kundot másodszor is súgáson éri.
T.L.:
- Figyelmeztettelek, hogy ha még egszer súgsz, kiküldelek ide
az ablak elé a hidegbe. Indíts!
Kund:
- Kabátot vehetek?
T.L.:
-Vegyél.
Kund (az
óból visszafordul):
rágyújtani lehet?
T.L.:
- Ha úgy tetszik, gyújtsál.
Pár perc múlva észrevesszük, hogy Kund egy csinos évfolyamtársnónkkel
beszélget az ablak alatt, közben cigarettázik.
T.L. kiszól az ablakon:
- Na gyere csak be! Mit képzelsz te? Nem szórakozni küldtelek
ki, hanem vezekelni!
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KÉSZÜL AZ ÉVKÖNYV.
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w
í

NÉHÁNY ÓRÁVAL KÉSŐBB...

ELSZABADULT ÖSZTÖNÖK II.

f

\

A SZAMÁR NEM DOHÁNYZIK 1

NEKI TÖ8B ESZE VAN'

-Eddig csak passzívan szívtuk (a fotóért mindent).

ön dönt: iszik, vagy vezet.
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CSOPORTSPORTUNK: A SÍZÉS

Kund a
csúcson
de mi lesz
lefelé?)

Kinga és
egy új figura avagy
a profik így
csinálják.

Kinga, a síbajnok
lumbágéval.

Éva: megtörve bár, de
(le)fogyva

Andi:
szörnyűek ezek
a fotósok!

Jancsi, az
örök optimista.
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11. CSOPORT

Kardos Attila

Kukely Ildikó

• • I
Laczó Katalin

9

Nagy Gábor

Szabó János

Lászik András

Nagy Éva

Tálos1 László

1

V

Litvai Qnöke

Mellár Erzsébet

Nagy Szilvia

Piczkó Katalin

Tornyal Éva
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Vraukó Béla

A 14.(KARÁTOS) CSOPORT
(Rejtő Jenő után szabadon)
Komor, viharos éjszakákon, amikor még a marcona török kamionosok is
rettegve húzódnék be a Cuki presszóba, az Alföld pusztáin feltűnik a
SZOTE Oktatók Láthatatlan Légiója, s tömött sorokban vonul a kietlen
tájon, ők mesélhetnének rólunk - de nem teszik... Maroknyi élelenmel,
cseppnyi vízzel, meggyötörve, de elszántan mennek. El tőlünk, minél
messzebbre...

A 14.(karátos) csoport egy fülledt nyári napon fogant a Dékán Úr
nevű úr elméjében (Nobel sem akart rosszat a dinami ttad. !) A recept
roppant egyszerű volt "a la menza": Végy nyolc leányt, öt fiút és egy
Lászik Bandit, az egészet jól keverd össze, aztán edd meg, amit
főztél!
(De gyorsan, mielőtt a KÖJÁL meglátná!)
S a Sors adott nyolc leányt. Nyolc micsoda leányt! Csoportunk két
fia nem hitt a látszatnék, s megpróbálta életét egy-egy csoporttársnőjéhez kötni. Attila beleőszült, Béla belekopaszodott...
ILDIKÓ - Ha rosszul sikerült a vizsga akkor sírás, ha jól, akkor
viszont... sírás. Akár egéritatásból is tédékázhatna. De az ő esetében
nem igaz a mondás, mert "Bőgő masina,"... mégis lesz katona! (Lásd
Honvédelmi Ösztöndíj idevonatkozó fejezeteit) Alapjában véve azonban
pacifista ő, mert a tömegpusztító fegyverek korában a Kardos-kodást
választotta.
VICA, KATICA, EMŐKE - Horner-triász ( bénítóan szimpatikusak tünetek: Mindenben benne lenni, MI JÓ'ZIS, mi nem jó'zis; előadáson
PTÖZIS; vizsgán ENOFTALMUSZ )
Darabolva: Katica - Ismeretlen ok miatt eltolódott cirkadián ritmusánál fogva délelőttjeit általában átalussza. Előadásra csak hidegfrontok
betörése
előtt jár,
amikor aktuálissá válik
új pulóver megkötése.
Hétvégeken Békéscsaba felé szokott elvonatozni,
ahol egy vizslája van. Újabban azonban néha Pest
felé tűnik el, s szerinte az sem kutya.
Emőke - ő sem a Délelőttök Lovagja, de becsületére legyen
mondva, előadásokra bejár... aludni. Az utóbbi
időben követhetetlenül gyorsam változtatja lakóhelyeit. Már-már aggódunk, hogy egy fárasztó nap
után nem fog hazatalálni.
Vica - A csoport sport-, és madártej felelőse. A testnevelési Tamszék munkáját hiányosnak érezve saját Aerobic-klubot indított az Apáthy Kollégium tornatermében. ( A terem azóta is romokbam hever ) A tél beálltával - mivel a madarak délre költöznek, és így
lehetetlenné válik a meidártej előállítása - egyéb
elfoglaltságok után néz. így téli szünetekben a
Tátra lamkáin lefelé száguldva riogatja a békés
síelőket és a rragányos fenyőfákat.
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ERZSI - Baro(mi)méter: körzetében felszakadozó nikotinfelhőzet,
katalógus nem várható. Előadásaink mellárista dialektikája: Ha Erzsi
lesz, katalógus nem lesz. Ha nem lesz, lesz. Ha lesz, nem lesz...
ÉVA - "Méhecske-szindróma" - Szinuszgörbe lefutású kórkép,melynek
során főleg a "mézes" fázis fordul elő.Ez jókedv, vidámság, segítőkészség, s bőbeszédűség jellemzi. A "mérges" vagy "fullánkos" fázis indukált forma. Etiológiáját tekintve poli-, pontosabban bifaktoriális.
Ez a két eddig kimutatott faktor valószínűleg allergiás folyamatot
indít el. /Az allergének származási helyük alapján valószínűleg mint
Murony-faktor és Orosháza-faktor fognak bevonulni az orvosi nomenclaturába./
KATI - Ideje nagy részét a Pulcz utcai Ideg B-n tölti, de gyakran
hangsúlyozza, hogy ez önkéntes diákköri tevékenység, és nem kényszerű
benttartózkodás. Ennek bizonyítására gyakran tesz sétákat az Intézet
környékén, véletlenszerű útvonalon. Bár egyes matematikai elemzések
úgy találták, hogy ezen séták útvonala szignifikánsan eltolódik az
Andy Shop irányába. Az utak másfelé tolásával Béla kísérletezik,
eredménytelenül.
"Jó napot kívánok! Elnézést kérek a késésért, Nagy Szilvia vagyok.
Nem tudtam előbb jönni, mert Jött a gázszerelő, a vízszerelő és a
lakatos, mert az öcsém bezárt, és közben letört a cipőm sarka és
különben is mindegy, mert a villamos se jött, csak a villanyszerelő...
vagy pedig tessék adni valami jobb ötletet!"

S a Sors adott öt fiút:
GÁBOR - Gyakorló apa,levitézlett dzsesszbalettos. Valaha birkózott,
ma csoportvezetőként hasznosítja
tapasztalatait. Utóbb, tragikus
hirtelenséggel bekövetkezett házassága miatt néhány súlycsoporttal
feljebb került- de a Dékáni Hivatal még így is sokszor kétvállra
fekteti
Itt ragadjuk meg az alkalmat minden rosszmájú híresztelés
cáfolására: csoportvezetőnk Erdészeti
Szakközépből került egyetemünkre, és nem faiskolából!
JÁNOS - Muronyi származású sziámi iker-fél. Párjáról olyan tökéletesen leoperálták, hogy már a helye sem Lászik.János csoportunk második számú apukája. Fellelési helye, előadások alatt az első sor /bal
középtől-szélső jobbig/, egyébként az Igazságügyi Orvostani Intézet.
Itt változatos demonstrátort tevékenységet lát el: professzori előadás
előtt: táblatöríés, egy pohár szódavíz tálcán; adjunktusi előadás
előtt: táblatörlés, egy pohár szódavíz tálca nélkül. Délutáni tevékenységéről nincs pontos értesülés, de feltételezhető, hogy akkor szerzi
be a patront.
ATTILA - Nem bírja a csokoládét! Amennyi elé kerül, azt azonnal felfalja, ezzel is önzetlenül vigyázva mások egészségére... A Kórélettan
Intézet környékén ólálkodó harmadévesek gyakran látják fehér köpenyben, amihez színben Jól illő fehér patkányokat hurcol magával. Cáfolja
a rosszindulatú feltételezéseket, melyek szerint a kórélettant az
andrológia közelsége miatt
válaszotta, ujjára nemrégiben gyűrűt
Kukelyített.
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BÉLA - Anyakönyvi adatok szerint pontos vezetékneve: Vraukó. Ezzel
eddig minden gyakorlatvezetőnket sikerült meglepnie, cáfolva a felmerülő variációkat. így elutasítota a Rankót, a Vranekot, a Faragót,
sőt, fájó szívvel, de ellenezte a Frankó Bélát is. Bokros tanulmányi
teendői mellett
(egy-egy vizsgaanyagot gyakorta többször kellett
átvennie) főleg horgokkal foglalkozik. A jobb-, és balhorgokkal a
karateedzésen, a fenekező és úszós horgokkal pedig a vízparton. Emellett esténként gyakran megPiczkósodik.
Esszé LACI-ról:
Előzmények: Hogy róla miért egészen más formában írunk? Mert a fentieknek ő a szülőatyja, és azt mégsem engedhetjük, hogy magáról is ő
írjon. így aztán 4-en összedugtuk a fejünket és elhatároztuk, most
megmondjuk neki,
odavágunk
MINDENÉRT.Próbáltuk
felvonultatni
a
repertoárt: 1. Süni (mindent kritizáló, és állandóan borostás)
2. Elefánt (mindent elsöprő)
3. Don Quijote (szélmalomharc) - mégsem volt egyik sem az
igazi, "kivágjuk az egészet a francba" - mondaná ő, avagy - "Első
variáció fuccs, mondjatok valami jobbat!". Hát mi most lelkesen megpróbál juk...(??) Kezdjük a változatosság kedvéért lelőhelyeivel. Az
utóbbi két évben feltűnt, mint üstökös: Radiológia, Gyermekklinika,
II.sz. Belgyógyászat (sőt! TOT-tiszteletbeli és egyetlen felkért, de
kosarat adó TDK-sa, pedig milyen jól jött volna a csoportnak, de
jellemző módon megint nem
gondolt
ránk). Jelenleg a biokémián
demonstrátor. Rettegő fogászai így jellemezték:"nem olyan fekete az
ördög, mint amilyenre festik. De azért ne fessük az ördögöt a falra,
mert megjelenik."
Összegezve:"Minő csodás kevercse rossz, s nemesnek ö
-a jó sajátja, míg bűne a koré, mely 3zülte őt."
S a Sors adott egy Lászik Bandit... S mi
"Áldjon, vagy verjen Sors keze..."
BANDI - Sziámi ikerpárunk
orosházi fele.
Tartózkodási
helyei: Jancsó kollégium és
Igazságügyi Orvostani
Intézet. E két távoli objektum
között az utat
egy Szabó-hajtású bicikli vázán szokta
megtenni.
Az
igazságügyön
nagy fontosságú demonstrátori
tevékenységet folytat, amely
főleg János munkájának aszszisztálásából
áll.
(Ennek
leírását lásd feljebb!) Nemrégiben felkérték,hogy álljon
modellt úszógumival a Testnevelési Tanszék új címeréhez,
mivel emberemlékezet óta ő az
első, akit Rédli
tanár úr
megtanítot úszni.
(Bár ezt
fenntartásokkal kell fogadni,
mert szerintünk
Bandi
két
perc alatt
három különböző
fuldoklásnemben
képes
elmerülni .)
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mormoltuk

magunkban:

TÖRTÉNETEINK
Anatómia:
Előadás szünetben Kati és Vica hosszasan tanakodott a nemi élet egy
mechanikai problémáján. Az anatómusok szerint a hüvely 6-8 cm, a penis
10 cm (ezt vajon magukon mérik...?) A lányoknak másodév elején még
komoly nehézséget jelentett eme ellentmondás dialektikus feloldása
(persze csak elméleti téren...). A dilemmát végül is Laci oldotta meg:
-Ugyan, lányok! Mit 6-8 centi! Az első komoly akadály a rekesz!
Anatómia demonstráció:
Kovács Annamária:-Kolléga űr, hogyan boncolja a IV. agykamrát?
Szabó Jancsi (a fel nem ismert zseni öntudatos sértődöttségével):
-Átvágom a kisagykart!
Annamária (kissé döbbenten):-De kolléga űr, a IV. agykamrát három
lépésben boncoljuk!
Jánosunk (kissé megütközve ugyan eme szőrszálhasogatáson, de rendületlenül): -Három lépésben átvágom a három kisagykart!
Boncolásaink:
Anatómián:
Pór tanársegéd:-Hogyan különböztetjük meg kadaverben az artériát a
vénától?
(Körötte csend, amerre ment...)
Pór tanársegéd (reménykedve):-Hát legalább azt mondják meg, hogy
élőben hogy különböztetjük meg!
Béla:-Rámetszünk - ha spriccel akkor artéria!
Kórbonctan:
Résztvevők: Bohus Klári ("Ormos SE")
Lászik Bandi ("Hallgatói SE")
merev öregúr ("Nem kel fel már ez-SE")
Bandi - lehetetlent nem ismerve - egy csontfűrésszel marcangolja a
mellkast.
Bohus Klári (halálra váltan):-Maga mit művel?!
Bandi (értetlenül).--Mellkast nyitok meg, természetesen!
Bohus Klári (az öregúréhoz hasonló arcszínnel):-Ezt nem így kell, maga
szerencsétlen!
Bandi (őszinte döbbenettel megtorpanva):-Hát hogyan, kezicsókolom?
Anatómia kollokvium:
Tétel: a hashártya
Szabó Jancsi (magabiztoséul):-...a hashártya átcsap a hátsó hasfalra...
Poberai adjunktusnő (elégedetten bólintva):-És?
János (leizzad, rángatódzik, cortexében pedig vörösen fellzzik a
kérdés: Mit tehet még az a rohadt peritoneum???)
Poberai (fejét csóválva):-Letapad!
János (kevésbé magabiztoséul):-...majd ezután
a radix mesenteriit
éilkotja,.. .stb.stb.. .és végül ismét átcsap a hátsó hasfalra.
Poberai (érdeklődve)-És?
János (legkevésbé magabiztosan):-...talán...letapad?
Poberai (bólint):-Ügy van, tovább!
János:-Ezután nőben átcsap az uterusra!
Poberéd (szuggesztíven) :-Es?!?!
János (egészen magabiztoséul, mint Napóleon Waterloo előtt):-Letapad!
Poberéd (diadalittasan, mint Wellington Waterloo után):-0tt nem tapad
le!
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Biometria vizsga:
A példa:
Legalább mekkora röntgendózis kell 20 db béka elpusztításához,
adott az egy béka elpusztításához szükséges átlagérték?
Laci hosszasan számolt, de végül mégis elfelejtett gyököt vonni.
Maróti tanársegéd a végeredmény láttán elégedetten bólintott:
-Ettől biztosan mind kinyiffan!

ha

Mikrobiológia gyakorlat:
Az intrauterin rubeolafertőzés tárgyalása kapcsán Lászik Bandi hosszas
gondolkodás után mélyenszántó kérdést tett fel:
-Gyerekek, most végül is hány trimeszter van: kettő vagy négy?
Élettan szigorlat:
Béla hosszasan vázolta a kisagy funkcióját Obál professzor űrnak, aki
egyre fokozódó figyelemmel hallgatta, majd velősen sunmázta véleményét: -Ez abszolút nonszensz! Ilyen hülyeséget még nem is hallottam!
Elégtelen!
Kifelé menet Béla hosszasan méltatta magában a tanszékek közötti
oktatáskoordináció jelentőségét - ő ugyanis szóról szóra azt mondta
el, amit Csillik professzor úr anatómia jegyzetéből megtanult.
Biológia gyakorlat I.:
A "szupertrió" (Gábor, Béla és Laci) témája a lándzsahal
Gábor szervesen a témához kapcsolódó kérdést tett fel:
-Gyerekek, mi a jó istennek kell ezt nekünk megtanulni?
Laci:-Azért, papám, hogy tudjál mihez kezdeni, ha majd
rendelődbe egy terhes lándzsahal!

fejlődése.
betéved

a

Biológia gyakorlat II.:
Laci monológja (miután Julika néni elmagyarázta a petesejt megtermékenyülését): -Hát tudjátok, ha én spermium lennék,akkor leülnék egy
nyugis uterus-szögletbe, és várnám a halált! Nem nyerő, ha ennyien
hajtanak egy nőre. Pláne akkor ütne meg a csendes guta, ha a nagy
loholás után kiderülne, hogy én vagyok a 26 milliomodik a sorban!
Kórbonctan:
Voltak itt is kisebb-nagyobb botladozásaink. Egy alkalomra! Tószegi
docens asszony jött be hozzánk -könnyelműen- szervdemonstrációra. Béla
öltözött be.
-Na, mondjon valamit erről a veséről(-bátorította a tanárnő.
-A tokja sírna, fénylő, tükröző.-szólt a korrekt, tárgyilagos válasz.
-Ejnye, kollega úr, hisz nincs is rajta!
Filozófia szigorlat:
Béla folyamatosan beszélt tételéről - legalább is ő azt hitte - s
éppen a Nagy Francia Forradalom történelmi hátterét ecsetelte, amikor
egy lélegzetvételnyi szünetben a vizsgáztató megkérdezte:
- Hát Erdélyben mi történt?
A lélegzet is bentmaradt a meglepetéstől - ?!?! - Ekkor jött a jóindulatú rásegítés:
- No és Aquinói Szent Tamás?
A csoportból egyedül Béla kapott négyest, mert mint kiderült, Emőke a
neotomizmus helyett a neopozitivizmusról szóló puskát adta oda.
Radiológia:
Bár szívesen látogattuk Fráter tanár úr óráit, egy alkalommal azonban,
mit ad isten, nem tudtunk teljes számban ott lenni. Valószínűleg
másoknak is közbejöhetett valami, mert katalógus olvasásra került sor,
amely érzékenyen érintette csoportunkat:
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-Nagy Éva- ???
-Nagy Gábor- ???
-Nagy Szilvia- ???
-Nagy...botrány lesz!
TOT szeminárium:
Téma a BNO. Lászik Bandi a pszichosis és a phymosis kódszámáról
érdeklődik a szeminárium vezetőtől.
Szabó Sándor tanársegéd visszakérdez: -Miért érdekel ez téged?
Bandi helyett Tálosi Laci válaszol:-Mert ez a két betegsége van, és
soha nem tudja megkülönböztetni őket.
Pulcz utca:
Laci-igazolás ügyben- egyik délután négy óra körül kereste az Ideg B-n
gyakorlatvezetőnket. A pszichológusi szoba előtt ketten ültek, őket
szólította meg:-Tessék mondani, Erdei
Katalin pszichológust itt
találom?
A kérdésre egy alacsony IQ-t tükröző tekintetű pizsamás öregúr kapta
fel a fejét:-Itt, kedvesem, de ma csak fél ötig van, úgyhogy a maga
kezelésére már biztos nem lesz ideje!
Közeg gyakorlat:
A 12. csoporttal közös laborgyakorlatunkon Osama (Szíriából) a jegyzet
felületes átolvasása után csapvíz helyett a mintaként kiadott ammóniás
- azaz ürülékkel szennyezett - vizet akarta ízleléssel megvizsgálni.
Erről aztán le is beszélték, csak Laci sajnálta a dolgot:
- Szegény, pedig hogy örült volna az isazi ízeknek!
A fül-orr-gégészet dialektikája (párbeszéd kommentár nélkül):
Lászik Bandi:-Főorvos úr! Ha a beteg tracheájában idegentest van, és
nem érem el csipesszel, akkor mit csinálok?
Laci (megelőzve a főorvost):-Veszel egy hosszabb csipeszt!
Bandi (gondolkozva a válaszon):- ...hm, ez igaz. Na de ha azzal sem
érem el?
Laci:-Akkor veszed a leghosszabb csipeszt!
Bandi:-...de ha az se elég?
Laci:-Akkor közelebb mész a beteghez!
Mezőgazdasági munka:
I. Csoportunk lányai egyik munkakezdéskor meghatódva tapasztalták,
hogy Béla 2, azaz kettő vödörrel csörtet végig a szőlősorok között. A
lelkesedés csak akkor hagyott alább, mikor Béla felfedte problémáját:
nem sikerült ugyanis eldöntenie, hogy melyik vödörre üljön.
II. Szilvi kifakadása a túl lassan szaporodó ládák kapcsán:
- Bandi, ha nem lennél ilyen élhetetlen, már régen loptál
egy-két tele ládát, mint más rendes fiúk!
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volna

SIDE TO SIDE illeszkedés

Komor, viharos éjszakákon, mikor a Kórbonctan Intézet visszajáró
(hallgató)lelkei UV-jegyeikkel riogatják a rettegő járókelőket, a
messzi pusztán rendíthetetlenül vonul a SZOTE Oktatók láthatatlan
Légiója. Láttukra a hívők leborulnak, s keresztet vetnek. A felvilágosodott, okos hallgatók pedig messzire menekülnek. A tanyák babonás
népe kezébe temeti arcát, de a Légió rettenetes indulója még ma is a
fülükbe cseng:
Kardos, Kukely, Laczó, Lászik
Tőlük a frász miránk mászik
Litvai, Mellár s három Nagy
Menekülsz, ha észnél vagy!
Piczkó, Szabó, Tálosi
Jeges víz ver minket ki,
S végül Tornyai és Vraukó
Inkább luesz vagy a kankó!
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ORVOSNAK KÉSZÜLÖK

Orvosnak készülök. Erre tettem fel az életem.
Orvos

akarok

lenni. Ezért tanultam meg oly sok

mindent.

Mindent,

ami fontos a gyakorló orvos számára. Mondták...
Megtanultam

a

glutáraldehid

"Cap"-ezett

szerkezetét, 44

fontos!"-mondták,
a

pénz

a

vírus

RNS

5'-végének

vírus 172 antigénjét. "És ez

is

nagyon

s én megtanultam muslicából nyálmirigyet preparálni,

fejlődését

részeit... az

szintézisét,

a kapitalista társadalómban, s a

atomkorban... Azt is tudom, hogy

kispuska

milyen

alkat-

betegségekre

kell

számítani Északon, hogy milyen betegségeket győztünk le Délen, s

hogy

miért jobb Keleten, mint Nyugaton... És megtanultam, hogyan

műkö-

dik a NMR. Látni sose fogom...
Elmagyarázták,
miért

hogy

egy adott eljárás miért jó... és azt is,

nem használjuk. És elmagyarázták, hogy milyen a korszerű

hogy
beteg-

ellátás... és azt is tudom, hogy mi hogyan fogjuk csinálni. Mert hányszor

elmondták: a beteggel psychésen is foglalkozni kell! A

beteggel,

akire egy átlagrendelőben három perc jut...
Orvosnak

készülök. Erre

előtt, amikor
leragadnak
hat. De
próbálok
segítek

a

tettem fel az életem. Ez lebeg

vizsgaidőszakok

monoton

éjszakáin

a

a

szemem

fáradtságtól

a szemhéjaim. És megtanulom, hogy a stress infarktust okozvizsga előtt, amikor az izgalomtól görcsbe rándul a

gyomrom,

erre nem gondolni. És próbálok nem gondolni sírra, hogy hogyan
majd a haldoklóknak. És mit teszek majd, amikor már nincs

mit

tenni. És hogyan mondom majd a testvérnek, hogy búcsúzzon a bátyjától,
s

az anyának, hogy a gyermeke menthetetlen. "Legyen erős!"... Én vajon

tudnék-e erős lenni?
Orvosnak

készülök. Erre

tettem

fel az

megy...
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életem. Mondják:

rá

is

FOGORVOSI SZAK - 1982-87.
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A A rh

, A

i•

Dr.Mari Albert
egyetemi tanár

Dr.Tóth Károly
egyetemi tanár

Dr.Fazekas András
docens

Dr.Kovács Ádám
docens

Dr.Prágai Géza
docens

Dr.Méray Judit
adjunktus

Dr.Gorzó István
adjunktus

Dr.Kocsis S.Gábor
adjunktus

Dr.Szentpéteri András
adjunktus

Dr.Budai Mária
rendelőintézeti
adjunktus
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Dr.Sonkodi István
docens

Dr.Ponyi Sándor
«ijunktus

Dr.Grőf Béla
rendelőintézeti
főorvos

M
Dr.Antal András
tanársegéd

Dr.BlUthner Viola
tanársegéd

Dr.Eferi István
tanársegéd

Dr.Ferber Ferenc
tanársegéd

Dr .Haraszthy Géza
tanársegéd

Dr.Hegyesi Ferenc
tanársegéd

Dr.Hoppenthaler János
tanársegéd

Dr.Kruchió László
tanársegéd

Dr.László Kókai Erzsébet
tanársegéd

Dr.Olasz Tibor
tanársegéd
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Dr.Borbély László
tanársegéd

Dr.Halász Jenő
tanársegéd

ít /l

Dr.Rudas Katalin
tanársegéd

Dr.Tanács Antal
tanársegéd

Dr.Sipos Zoltán
tanársegéd

Dr .Tóth Éva
tanársegéd

Dr.Szontágh Eszter
• tanársegéd

Dr.Zombory János
tanársegéd

Dr.Traub Eszter
klinikai orvos

Dr.Nagy Katalin
klinikai orvos
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11. CSOPORT

Bábinszki Gábor

Bella Andrea

Csanády Tünde

Fodor Erika

Gyurity Marin

Hegedűs Frigyes

Kovács Zsolt

Tarnai Zoltán
- 210

-

Turai Zoltán

IA*

12.CSOPORT

Biliczki Éva

íi

Bücki Richárd

Danoslk Zoltán

fii
Gyovai Csilla

Kesztyűs Attila

Krabdth Zoltán

Amire még most is emlékszünk az első két évből.

KÉMIA
Gyakorlat. Titrálgatunk. Márti, ellesve a bátor fiúktól, ki sem néz az
ablakon, úgy zuttyant ki egy fél pohár vizet. Tari félvállról jegyzi
meg:
- Akit leöntöttél, most jön fel a lépcsőn.
Tévedett. Lifttel jött, és nem más volt, mint az Oktatási igeizgató ja.
Belép, köszön, és megkérdezi, ki locsolt ki. Márti nagysokára felnyújtja a kezét.
- Miért locsolt ki?
- Néztem, hogy esik a víz.
- Azt már Galilei is nézte.
Zoltán Örs docens, látva Márti megrémült arcát:
- Tudja, csak azért jöttem fel, mert a múltkor folyt az eresz. Azt
hittem, megint azzal van probléma.
(Kinn százágra sütött a nap. )
SZÖVETTAN
Kálmán tanársegéd úr felszólította Fazekas Árpit felelni. Árpi nem
sokat tudott, ezért P. segítségül felírt egy idegen szót a táblára.
Árpi zavarában rosszul olvasta ki a szót, mire P. éktelen haragra
gyúlt:
- Ez borzasztó, hogy úgy kerülnek be ide az emberek, hogy még olvasni
sem tudnak. Na eridj a helyedre!
Ezután felolvasta a katalógust, és már Bábinszki Gabinál bakizott:
- Bászki Gábor...
Van valakinek egy Törő könyve? - kérdezi a gyakorlatvezető.
- Igen, nekem van, csak egy kicsit vizes, - nyújtja a törülközőjét
Kolozsvári Laci -most jöttem az uszodából.
Szövettan feleléskor már megint Fricire került a sor.
segéd odaintette a tanári asztalhoz. Megkezdődött a
csak áll némán, magába roskadva. Egy isteni szikra,
helyes válasz. Tanársegéd úr felkiált:
- Na, jó napot! (örült, hogy nem kell beírnia még egy
Frici ijedtében az ajtó felé fordult, azt hitte,
lépett be a terembe.

Kálmán tanár
faggatás. Frici
eszébe jutott a
egyest.)
a professzor

úr

OROSZ
Kőrffy és Tarnai -oroszból a két "eminens"- lázas vitában állt a
boszorkányokról. Pósa tanárnő csak a boszorkány szóra lett figyelmes,
és megkérdezte őket:
- Miről társalogtok, Kőrffy?
- Á, semmi, seirmi, most nem a tanárnőről van szó.
ÉLETTAN
Obál adjunktus balesetvédelmi oktatásban részesített bennünket:
- Van itt egy könyv, de nem akarom felolvasni, inkább csak a lényeget
foglalom össze. Ami hegyes, az szúr, az éles, az vág, az oszlopokra ne
másszatok, a gyakorlóban ne cigarettázzatok. Kezdjétek a gyakorlatot,
és adjatok egy cigit.
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POL. GAZD.
Első év végén p.g. szigorlaton Árpi, csoportunk ásza, utolsó volt a
vizsgázók sorában. Tételhúzás után hamarosan kiderült, hogy nem merült
el kellőképpen a p.g. mélyebb összefüggéseiben. Róza néni jó hangulatban volt, így jöttek a póttételek egymás után. Árpi itt sem remekelt
valami fényesen. Róza néni végül föltett egy mentő kérdést:
- Mit gondol kolléga, van-e most köztünk termelési viszony?
Árpi szemrebbenés nélkül vágta rá:
- Igen tanárnő, ki szeretnék termelni egy kettest!
SEBÉSZET
Appendicitis diagnosztizálása. Gyakorlatvezetőnk
megkérte Andreát,
hogy végezze el a vizsgálatot egy fiatal férfi betegen. Andrea félve,
nehogy a betegnek fájdalmat okozzon, óvatos mozdulatokkal kezdte
tapintani az alhasát. Veszprémi dr. nem bírta megállni, és megkérdezte
a beteget:
- Nem érez valami tompa bizsergést?

- 105 -
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Szivattyú SC szakosztályai:
1. PULPAVADÁSZOK (konzerváló)
2. HÍDÉPÍTŐK (protetika):
Jelszó: Mérd mikronnal, jelöld krétával, vágd baltával!
3. SZAMURÁJOK (szájsebészet): Jelszó: Harakiri, ha fusi nuku!
4. FOGKŐFEJTŐK (parodontológia)
5. KRAMPON-FOGÓK (orthodontia)
6. HOL VOLT, HOL NEM VOLT (gyerekfogászat)

PROTETtk B

GV££HE*POG-fiszrr
__/Md

v o l t , hoLwelvolt/

/ hídavatás/

L
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Történetek "második otthonunkból"
KONZERVÁLÓ
- Ösztökélje már gyorsabb munkára a feleségét Tarnaikám! - így
tanársegéd.
- No de mivel? - jött a logikus kérdés.
- Hát..., ösztökével!

Ferber

PROTETIKA
Haraszthy tanársegéd, aki köztudottan bőbeszédű, dicsekedett Tarnai
Zolinak:
- Én egyszer 45 perc alatt lecsiszoltam 8 fogat, és vettem 2 precíziós
lenyomatot! ( ez szuper teljesítmény )
- No és mivel húztad el így az időt?
- Hát közben beszélnem is kellett.
SZÁJSEBÉSZET
Bella Andrea felel Zombory tanársegéd úrnál:
- Tuberális érzéstelenítésnél vigyázni kell a plexus pterygoideusra
nehogy p t e r y g o m a keletkezzen.
Pterygoma ??? Hát ez a felelet egy nagy nulloma.

,

V. évben szájsebészet előadások
második felében betegbemutatások
voltak. Dr. Chadi mondott egy számot, Kovács tanár úr még kiszámolta ,
hogy ki veszi fel az anamnézist a betegtől. Egyszer Andreára /B/
került a sor, és a tanár úr megkérdezte: -Kollegina maga volt már?
B. Andrea:- Már voltam egyszer, de nem a tanár úrral.
(Kirobbanó nevetés.)
Tanár úr: De még lehet - velem is.
11

Sipos tanársegéd úr egy jól" sikerült rtg felvételt nézeget. Dancsik
Zoli megkérdezi tőle:
- Szerinted mi lehet ez itt rajta?
- Anémiás négerek az alagútban!- hangzik a válasz.
PARODONTOLOGIA
Egy parodontologia gyakorlatra Gorzó adjunktus sugárzó arccal lép
Nemsokára mi is megtudjuk, mi az oka ennek a boldogságnak.
- Képzeljétek el, most kaptam meg életem legnagyobb páráját!
- No és mit kapott, adjunktus úr?
- Egy teherautónyi istállótrágyát!

be.

ORTHODONTIA
Szűcs Klári apukája -aki fogtechnikus- segített neki elkészíteni egy
Adams kapcsot. Év végén az osztályzásnál Pónyi adjunktus úr így
bírálta:
- Klári, ha ezt a kapcsot apukád látná...- és bevésett egy kettest.
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GYERMEKFOGÁSZAT
5 éves kisfiú a székben. Nem sír, azon gondolkodik, mivel húzhatná még
az időt.
- Na de figyelj csak! Még ezt elmesélem... Na de figyelj csak, pisilni
kell. Na de figyelj csak, hívd ide Pistikét a barátomat.
Most Mesikét is!
Nagynehezen véget ér a kezelés. Gyurikának ekkor kezdenek el potyogni
a könnyei.
- Gyurika most miért sírsz? Már éppen készen vagy.
- Csak örömömben sírok - hangzik a válasz.
KÓRÉLETTAN
Szintén III. évben kórélettan szigorlaton elsőre többen elszálltunk.
Kovács Gábor tímár úr (akkor még adjunktus) egy anekdotával vigasztalt
bennünket. Elmesélte, hogy nekik Pécsett milyen volt a fogászat
vizsgájuk.
Az idős professzor kitette az aranyóráját az. asztalra, és azt mondta:
- Aki itt ma olyat mond, hogy kirúgom, az elviheti az aranyórámat.
(Nekünk sajnos Telegdy professzor ilyet nem ajánlott fel. Túl sokan
pályáztunk rá.)

Ami a legfőbb vágyunkat illeti:
SZERETNÉNK:
- gyökérkezelni a kardfogú tigrist
- teljes alsó-fölső protézist készíteni a hétfejű sárkánynak.

EGY KIRÁNDULÁS KÉPEI
(Jászberény, Eger)
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Hálásan köszönjük:
A ZALAI NYOMDÁNAK, ZALAEGERSZEG
évkönyvünk technikai megvalósítását.

Külön köszönet

DR. BARTHA FERENC tudományos segéd-

munkatársnak a JATE Elméleti Fizikai Tanszékéről,
akinek segítsége nélkül nem készült volna el ez a könyv

Köszönetet mondunk
az évkönyv kiadását támogató vállalatoknak és intézményeknek:
ALFÖLDI PORCELÁNGYÁR, HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
ARANYKALÁSZ Ml TSZ, APÁTFALVA
BIOGAL GYÓGYSZERGYÁR, DEBRECEN
CSONGRÁD MEGYEI VENDÉGLÁTÓ VÁLLALAT, SZEGED
DÉLALFÖLDI GÁZSZOLGÁLTATÓ VÁLLALAT, SZEGED
FOGYASZTÁSI SZÖVETKEZETEK CSONGRÁD MEGYEI SZÖVETSÉGE, SZEGED
GYŐRI KEKSZ- ÉS OSTYAGYÁR, GYŐR
KISKUNHALASI ÁLLAMI GAZDASÁG, KISKUNHALAS
KŐBÁNYAI GYÓGYSZERÁRUGYÁR, BUDAPEST
KULTÚRA KÜLKERESKEDELMI VÁLLALAT, BUDAPEST
LEHEL HŰTŐGÉPGYÁR, JÁSZBERÉNY
MAGYAR ÁLLAMVASUTAK VEZÉRIGAZGATÓSÁGA, BUDAPEST
MAGYAR HŰTŐIPARI VÁLLALT BAJAI GYÁRA, BAJA
MEDICOR MŰVEK, BUDAPEST
RÁBA VAGON- ÉS GÉPGYÁR, GYŐR
TÁPÉI TAKARÉKSZÖVETKEZET, SZEGED
TEMPÓ TAXI, SZEGED
TISZA VOLÁN, SZEGED
TUNGSRAM RÉSZVÉNYTÁRSASÁG, BUDAPEST
ÜVEGIPARI MŰVEK OROSHÁZI ÜVEGGYÁRA, OROSHÁZA

TUNGSRAM

T L S 61
COp orvosi
lézer

Javasolt alkalmazási területek :
Nőgyógyászat
Gastroenterológia
Bőrgyógyászat
Onkológia
Ortopédia
Fül-orr-gégészet

H-1340 BUDAPEST IV

. vlci ÜT 77

T.I.: III 6 9 2 - 8 0 0 . (II 6 9 3 - 8 0 0

Égések kezelése
Plasztikai és
helyreállitó
sebészet
Szívsebészet
Idegsebészet
Urológia.

Tel.x: 2 2 - 5 0

68

'

2 2

"

5

°

6

ERYC
antibioticum contra
ram positív microbia

2 5 0 mg
kapszula

HATÓANYAG
250 mg •rythromycmum kapszulánként
JAVALLATOK
Az trythromycin iránt érzékeny Grempozitiv
kórokozók
(Streptococcut
pneumoniaa. Streptococcut pyogenes. Staphylococcut aureus). néhány
Gram- negatív kórokozó
(Neitsena
meningitidit. Neitteria gonorrhoea).
valamint egyéb kórokozók: Corynebacterium diphteriae. Listena monocytogenet, Clottndium pedringent.
Haemophilut infulenzae. Legionella
pneumophila. Mycoplatma pneumoniaa. Clemydia trachomatit. Entamoeba histolytica által okozott infekciók
kezelétére ét megelőzésére Enyhe ét
középsúlyos infekciók kezelésére, megelőzésére

ADAGOLÁS

nap alatl összesen 30—40 g megfelelően elosztva Gonorrhoeés infekcióban 3 napon ét erythromycin lactobionét injekció (500 mg 6 óránként). majd per os 250 mg 6 óránként 7 napig Légionárius betegség
súlyos eseteiben intravénás adagolás
szükséges,
középsúlyos
esetekben
felnőtteknek per os naponta 4 * 5 0 0 mg
14 napon ét
Amoebés
dysenteria
felnőtteknek
4 * 250 mg. gyermekeknek 30—60
mg/tskg/nap 10—14 napig
6 Áfán-

Siokisos »d»g/a falnőtlakntk
kén! 250 mg étkezés kiflit 1 ófávkl
A napi adag a kórkép kúlyoaaégétdl
fuggöan 4 g - i g amathatfl.

MELLÉKHATÁSOK

Nagyobb adagok esetén gesztrointeetipanaszok,
enyhe hasi fájdalmak,
(aúly,
hányingar. hányás, hasmenés Alleréleikor ét a lertflzés túlyostégétfll loggiás bőrtunetek. anaphylexia. choleg i á n ) : anyha és kdzéptólyot ételben
statikus icterus
élteiében 30—50 m g / t t k g naponta.
3-4 részre elosztva
pharyngitis.
ton-a napi adagol 2 részben is
Lehet
GYÓGYSZER
sillitis. bronchitis. lobaris és bronchoadni 12 flrénként étkezés elótl Súlyos
KOLCSÖNHATASOK
pneumoma atipusos pneumonia. aiesetben a gyógyszar adagia kétszereNagy teofillin adagok egyidejű adása
nusitis, otítis média kezelésére
sére emelhető Streptococcut tartóesetén megemelkedhet a teofillin szintrésben legelébb 10 napig adjuk
je a szérumben. igy e teofillin toxicilangitis.
cholecystitis.
intestinalis
/e/nóffeáneá
ttreptotást is. ebben ez esetben a teofillin
amoebiasis (extraenterális amoebiacuccus lertflzés megelőzésére naponta
adagját csökkenten! kell Baktericid
sis) kezelésére nem alkalmas
2 * 250 mg. endocerditis megelőzéséhatású antibiotikumokkal együtt adva
gonorrhoea.
re a fogászati illetve sebészeti beavat
azok hatásét csökkenti
penicillinallergia esetén a syphiiis keközét előtt 1 órával 500 mg. ma|d
zelésére. krónikus prostatistisben
6 óránként 250 mg. összesen 4 alkaFIGYELMEZTETÉS
lommalstreptonális
Siokísos adagit gytimaktknak

Légúti in/tketókbsn

Máj-, epe- is bétfi'lö/ésikbsn choMagtISiisrt

Urogtnitihs in/tkciókbtn

Bór- és ligyrészinftkciókbsn
és staphylococcuaok által okozott ferAdagolása a siokisostól e/térőBeszűkült
eserek
tőzések. mastitis. furunculosis. car-

bunculus Elsőként választandó gyógy
szer penicillin-allergia esetén annak
helyettesítésére, valamint legionellozis terápiában

Pro/iluis

vitiumos betegekben
docarditis megelőzésére fogászati és
szájsebészeti beavatkozéskor, penicillin energiában a rheumás láz megelőzésére

Eióaliiijb

méjfunkciójú beteg esetén
adagolása tokozott figyelmat és allénőrzést igényel

MEGJEGYZÉS
en-

• f i . Csak vényre adható ki. egyszeri
alkalommal Az intézet készletéből
kall téritéemantesen kiadni a bőr- és
nemibeteggondozóban gyógykezelés
alatt álló nemibetegnek
CSOMAGOLÁS

ELLENJAVALLATOK
Erythromycin túlérzékenység,
májkérosodás

ben primer syphiiis kezelésére 10—15

súlyos

25 db kapszula 1 0 . - Fl
100 db kapszula 4 0 . - Fl

( f j ^ B I O G A L Gyógyszergyár, Debrecen
FAULDING (Ausztrália) licencia alapján

MR-12 EGYCSATORNÁS TELEPES ÜZEMÖ HORDOZHATÓ EKG KÉSZÜLÉK

A

készülék

automata

előnyei és szolgáltatásai: automata és manuális

üzemmódban

kapcsolható
bekapcsolható

pacemaker

védelem, Üzemen
kijelzés,

állítható programidő, momentán

izomszűrő,
kívül

zaj

hatására

fóliatasztaturás

pulzusmérés, be-

automatikus

jelelnyomás, defibrillátor
automatikus

kikapcsolás,

iizenmód,

felvételtiltás,
impulzus

elleni

folyadékkristályos

kezelőfelület, közvetlen

fűtésű

kerámia-

lapkás írótol1, kis méret, kis süly.
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Forgalmazza: MEDICOR Belkereskedelmi Főosztály
1389 Budapest, Röntgen u. 11-13.
Mintaboltok: 1132 Budapest, Váci út 62.

tel.:495-529

tel.:296-235

9023 Győr, Felszabadulás útja 78/a.

tel.:1

4027 Debrecen, Dózsa György u. 1-3.

tel.:17-733

6000 Kecskemét, Batthyány u. 18.

tel.:29-585

KŐBÁNYAI
GYÓGYSZERÁRUGYÁR
Budaput
ÖSSZETÉTEL

1 ublatta 0,15 Dntorgaatralamot áa 0,03 ma
JAVALLAT

Orália fogamxáagátláa.
ELLENJAVALLATOK

Hapalkii utáni állapotok. túlyot idiopathiáa tarhaaiági ktnnti áa túlyot 'arhataágl prllrt,
tut u iMiuáuthtn, Dubu>—johnaon- át Rotor-atindróma. májmakódát. avarok, tholoc,tikit. trombóttakáaxiág. túlyot orgamkut ttivba tagtág. krónikát tolna, aa andokrlo
" . tavikká laktátid áa
ADAGOLÁS

A RIGEVIDON taklatta taadáaát a manatrtiácid alád napiktól tiámltott 5. napon kall alkaadanl áa 21 napon át napi 1 lakláttát kall aronoa napatakban, labatdltf tata bavanni.
Eat kdvatdan 7 nap tallnatat kall tartani, ami alatt manatruácidatarO ma(vonáaoa vártát
jalantkaaik. FUggatlanUI annak bakdvatkazáaátdl áa tartamátdl, aa 1 hatat tallnatat kdvatd napon aa diakb 21 napoa kára maakaxdhotd. A fantl adagolta mód mindaddig lolytatható. aml| a tarhaaaóg masaldtáaa kivánatot. Randtaaraa taadáa aaatán a fogamtáagátló
hat át aa 1 hatat tablattaaaadáai ttunatra tt kitárjad. Ha a táblát ít bavdtUk i'axokáaoa iddban al marad, a lagrívidabb iddn balOl pótolni kall.
Ham takinthatd foirtmatotnak aa ovulátidiitláa. ha a kára folyamán 2 ttblátta bavátala
kdadtt M óránál hotttabb idd tallk al. A fogamtáigitló hátát kialakuláaáhoa b.tonyot iddra van atOkaát. biatoa antikontipiana hátát caak a taadáa máaodik tlklutában van.
AZ ALKALMAZÁS
KÜLÖNLEGES SZEMPONTJAI

Takintattal t RIGIVIDON tablatta ipán alataony hormontartalmára, haamanáa át hányta aao*
tán — aa akadálroaott falaalvódáa miatt — a fogamtáagátló hátát átmanatilag ixiinatvlhat.
Eaárt a RIGEVIOON randaláaakor mindaxan intarkurrana bvtagaágak dpyalamba vaan*
ddk, amalyak hányáaaal, haamanáaaaljámak. Epytaari havany tbnat aaatán aanap 2 tablatta adandó. Elháaódó tartót ditrrhoaa vagy hányta a laadti falfUppaaitátát. áa mái kontarvativ vádakaid módaxar alkalmazáaát tatai uiikaápaaaá.
A kaaaláa torán aaatlap jalantkaad anyha, pattátald vártát nam indokolja a kára maptapkhátát. Erdaabb ittdróaaa vártát aaatán t ttblátta lladátát abba kall hagyni, áa nópyópyáazati vitapálatot kall vágatni. A vitipálit aradmányátdl fúppdan a vártát 1. napjától
tiámltott 5. napon áiabb 21 napoa kárát kall alkatdani Aa áttáráaaa áa pacaátald vártát
ialantkatáaa a RIGEVIDON-kúrák aldrahaladtával tadkkan. majd randtlarint mag it
llOnlk.
A ddfaranciált tablatta-randalát axampontjait Rgyalamba váva. a RIGEVIOON a kiagyantályotott. m. anyhán daatrogán lanotlputú ndk rdatára a lagalkalmaaabb. Funktionália
várt át tavatok, kóaápiddt Hjdtlom. dyamanorrhooa aaatán a RIGEVIOON tablttta taripiáa ártáká.
Á T T É R É S E L Ő Z Ő L E G SZEDETT
NAGYOBB H O R M O N T A R T A L M Ú TABLETTÁRÓL

Nagyobb hormontartalmú tiMottáról áttárát aaatán vagy agy
axOaat tartandó, vagy a RIGEVIDON ttadáaát a vártát áladkalnlapján
at álad tlklatkan. A továbbiakban a magatokott 21 nap uadáa. 1 nap tlOnat, 21 nap
ttadáa aikalmaaáai mód tartandó.
A RIGEVIDONRA tórtánd áttárát át t tatok ddnld tdbbt ágában aamminamO la varral
nam jár. Aa átldráaat vártát.k náha átmanatHag gyakoribbá válhatnak, da a káadbb,
taadáa torán aponián randatódnak
MELLÉKHATÁSOK

A kára koadatán aaatiag jalantkaad gaatrointaatinalla láltatok. maJRaatöláa. tátradlynóvakadát a folyamatot kaaaláa torán ranoaaarint tadkkannak vagy magaadnnak.
GYÓGYSZERKÖLCSŐN HATÁSOK
FIGYELMEZTETÉS

aátaak
a. dia

, dapraaitlóval járd paafthlátrlai kórktpak*
y tikalmaaáaa kórühakiniátt Igdnyal
tt 1 hónappal a tabk tták aaaddadt
il módsz«rh«i Wjinw

RIGEVIDON TABLETTAj

DÉGÁZ
SZEGED

A

GÁZ

KORSZERŰ,
GAZDASÁGOS,

KÉNYELMES

A

KÉSZÜLÉK

TAKARÉKOS;

RENDELTETÉSSZERŰ

ENERGIAFORRÁS!

ÜZEMELTETÉSÉVEL

TAPASZTALNI

FOGJA,
HOGY A GÁZ NEM DRÁGA.
GÁZKÉSZÜLÉKEIT CSAK SZAKKÉPZETT, ARRA JOGOSULT SZERELŐVEL JAVÍTTASSA.

DÉLALFÖLDI GÁZSZOLGÁLTATÓ VÁLLALAT
SZEGED, PULCZ U. 44.

AZ

Orosházi (JVeggyár
építészeti Üveg ajánlata
Az Orosházi Üveggyár Közép-Európa egyik legnagyobb üveggyára.
AlapUvegei

és feldolgozott üvegei megtalálhatók az ipar és

kereskede-

lem minden területén.

Jelentősebb termékcsoportok:
- húzott síküveg 3-8 mm-es vastagságban
- hengerelt mintás, és drótbetétes üvegek színtelen kivitelben
- hengerelt bordás síküveg
- Hungaropan hő- és hangszigetelő üvegszerkezetek

- keret nélküli edzett üvegajtók és portálüvegek.
Az

Orosházi

üveggyár húzott és hengerelt alapüvegei

ládatétel-

ben, feldolgozott üvegei egyedi méretekben megerendelhetők:
az Orosházi üveggyár értékesítési osztályától,
levélcím: Orosháza, Pf.:1l8 5901
valamint a gyár Hungaropan Márkaszervízeinél:
Budapest, Pesti út 239. 1171

tel.:486-439

Szekszárd, Hermann Ottó u. 31. 7100

tel.:12-311

Székesfehérvár, Palotai u. 39- 8000

tel.:12-678

Győr, Kossuth u. 4. 9025

tel.:12-008

Szeged, Bartók Béla tér 9. 6722

tel.:23-766

Miskolc, Somogyi Béla u. 2. 3530
A

szervizek

vállalják

az

tel.:36-507

üvegek

méretre

vágását,

szállítását

beépítését.
A termékekről részletes felvilágosítást ad az

Orosházi (l*|*yár
vevőszolgálata,
Orosháza,

Pf.:1l8 5901

tel.:374/210

telex:83-583

és

KÉNYELEM, PONTOSSÁG!

N

SOKOLDALÚ, ÉS MAGAS SZÍNVONALÚ SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÉS IDEGENFORGALMI
SZOLGÁLTATÁSAIT KÍNÁLJA ÖNNEK A

T I S Z A

VOLÁN

- KULTURÁLIS RENDEZVÉNYEK LÁTOGATÁSÁHOZ,
- TANULMÁNYUTAK, SÍTÚRÁK, SPORTTÁBOROK SZERVEZÉSÉHEZ,
- SZERVEZETT Kt)L- ÉS BELFÖLDI TÁRSAS ÉS EGYÉNI UTAZÁSOKHOZ.

ALFÖLD TOURS Utazási Iroda
Szeged, Bajcsy-Zs. u. 28.
telefon: 12-070, 11-792

RENT A CAR

TAXI

Szeged, Marx tér 10-11.

Szeged, Bajcsy-zs. u. 28.

telefon: 14-349

telefon: 13-333, 13-008

TÉLEN-NYÁRON
KERESSE, VÁSÁROLJA, FOGYASSZA
A BAJAI HŰTŐHÁZ ÁLTAL FORGALMAZOTT
FINOMABBNÁL FINOMABB
M I R E L I T E
TERMÉKEKET!

Csongrád megye fogyasztási szövetkezeteinek több, mint
140 ezer tagja vem. Ismerje meg tevékenységünket és
lépjen be ön is tagjaink sorába.

ÁFÉSZ-ek:

kereskedelem, vendéglátás, ipari-,
szolgáltató tevékenység

Takarékszövetkezet:

betét elhelyezés, hitel ügyletek,
ingatlan forgalmazás

Lakásszövetkezetek:

lakásépítés, fenntartás, garázsépítés, javító-, karbantartó
tevékenység

Szövetkezeteink a megye minden településén készséggel
állnak rendelkezésére és adnak felvilágosítást, hogy Ön
a legmegfelelőbben dönthessen!

FOGYASZTÁSI SZÖVETKEZETEK
CSONGRÁD MEGYEI SZÖVETSÉGE
Szeged, Deák F. u. 22.
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TÁPÉI
SZÖVETKEZETÜNK A TAGSÁG ÉS A
LAKOSSÁG SZOLGÁLATÁBAN!

BETÉTGYŰJTÉS - Minden tipusu kamatozó,nyeremény.gépkocsinyeremény, bankszámla, csekkszámla és átutalábetét,takaréklevél.
Különleges kedvezmény!
Ha nálunk fizeti be gépkocsielőjegyzését,
és legalább 1 évig vár a gépkocsira és
CASCÖ biztositást köt,kifizetjük 6 havi
diját.
A tagoknak kölcsönt folyósitunk!
A szövetkezet egyéb

tevékenységei:

Felvásárlási vételárak kifizetése,
Utazásszervezés,
Biztositások kötése és dijkezelése,
Autóbuszbérletárusitás.és könyvárusitás,

Hivjuk,várjuk szövetkezetünk egységeiben!
6753. Tápé Budai N.A. 27/c
6727

Szeged

Csap u 57.

Tel: 24-168

ajánlja a
Győri Keksz és Ostyagyár úi teimékeit:

sajtos és sos ízesítésű Hecrcna
Et
valamint C ^ T T T - T kiékereít

Kb

VÁSÁROLJA A KISKUNHALASI ÁLLAMI GAZDASÁG TERMÉKEIT!

KISKUNHALAS SZILÁDY Á. U. 5-7.
6400
TEL: 22-444
TX:

26-345

SZOTESEPT

R

EBDMM n a

hangulatjavító életelixlr
•
szigorlat előtt:
begyulladás-csökkentö és antiemetikum
szigorlat után:
agydializáló és fertőtlenítőszer
afrodiziákum és antikoncipiens
TARTALMA:
219 oldal gaudium maximum
ADAGOLÁS:
Kizárólag az orvostanhallgató utasítása szerint!
Ha másképpen nem rendeli, átlagos adagja felnőtteknek napi 50 oldal lehetőleg étkezés előtt vagy után.
esetleg közben.
Alkalmazható fenntartó kezelésként és lökésterápiaként is.
Terápiás agyszintje 2 - 3 napi tartós alkalmazás után stabilizálódik.
SEMMILYEN DÓZISBAN NEM TOXIKUS.
ELLENJAVALLT:
1. Antaethyl alkalmazása esetén.
2. Gépjárművezetőknek és magas beosztásban dolgozóknak.
(Utóbbiak elől a szer gondosan elzárandó. Ha ez nem sikerül, úgy kéretik szétrágás nélkül, egészben lenyelni!)
MELLÉKHATÁS:
kóros önbizalom-növekedés,
hozzászokás, függőség

Térítési díj: megegyezés szerint
Zalai Nyomda Zalaagaruag 87 1027 o

