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"Évkönyvünket ajánljuk Dr. Zalányi
Sámuel professzor Úrnak, aki azt
már megjelenése előtt utálta."

A SZENT-GYÖRGYI ALBERT ORVOSTUDOMÁNYI EGYETEM
végzős hallgatóinak évkönyve
1983 - 1988.
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Köszönetet
mondunk
Dr.Kása
Péter
professzor
úrnak,valamint
Dr.Nagy Sándor professzor úrnak és Dr.Végh Pál tanár úrnak,
akik lehetővé tették intézeteik számítógépének használatát.
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MEGÉRJÜK A HÁLAPÉNZÜNKET!

Ismét ballag egy orvostanhallgató évfolyam a S Z O T É - n , lassan elköszönünk
oktatóinktól, diáktársainktól, az intézmény falaitól. A betegektől szerencsére
még nem köszönünk el, hisz ők lesznek legfontosabb társaink, partnereink
munkánk során.
Összegeznünk illik most e könyvben az öt év főbb élményeit, s ugye érthető,
ha ilyenkor inkább a humoros oldalát vesszük észre az eseményeknek. Felidézzük a velünk történt poénokat, s közben ideszúrunk, odacsípünk egyet.
Ha valaki majd találva érzi magát, az fogja fel egy derítő célzatú injekciónak
az egészet. Talán írásaink olvastán Önök is így sóhajtanak fel: Ezek aztán
megérik a pénzüket!
Mi, ötödévesek ezt azzal egészítjük ki, úgy fogunk hivatásunk szerint dolgozni, hogy a betegek elégedettek legyenek velünk és valaha majd megérjük a
(hála)pénzünket. Ha megérjük, és nem dőlünk ki előbb a sorból a hosszú
ügyeletek, fárasztó műtétek során. Majd igyekezni fogunk . . .
*

Az évkönyv minden olvasójának kellemes szórakozást és orvosmentes életet
kíván:
A Z V. É V F O L Y A M

Dr.Petri Gábor
prorektor

Dr.Cserháti
prorektor

Dr.Csernay László
tudományos
rektorhelyettes

István

Dr.Minker Emil
általános és oktatási
rektorhelyettes

Dr.Szilárd
rektor

Dr.Varró Vince
klinikai
rektorhelyettes

0KT

Dr.Földes
prodékán

Vilmos

Dr.Kovács László
dékánhelyettes

Dr.Telegdy
dékán

János

Gyula

Dr.Molnár József
dékánhelyettes

DÉKÁNI HIVATAL
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ANATÓMIAI, SZÖVET- ÉS FEJLŐDÉSTANI INTÉZET

" Az intellektus lényege
a szelektív oblivio. Felejtsetek el
mindent, ami felesleges. ( Azt, hogy mi a felesleges, akkor
tudjátok meg, amikor kiderül, hogy a fontosat felejtettétek el.)"

Mentőkérdés:- Ha ezt felismered, átengedlek.

BIOFIZIKAI

INTÉZET

Dr.Szalay László
egyetemi tanár
A gyakorlati szigorlat

forgatókönyve

Ha kihúzom a hetes számú gyakorlatot, jobb kezemmel megragadom a
piros végű zsinórt, majd alulról keresztezem vele a sárga színűt,
úgy, hogy közben bal kezemmel nagyot tekerek balról jobbra az
előttem lévő műszer azon gombján, amelyet piros festékkel az
utolsó gyakorlaton megjelöltem. Ha felhangzik a Kossuth rádió
szignálja,
bal
lábam
kisujjával
a doboz
bal
oldalán
lévő
kapcsolót
megérintem.
Ezután
a
készüléket
Mekka
irányába
fordítom,
majd
megnyomom
a
"FIRE"
feliratú
gombot.
Ha
visszalőnek, megrántom a jobb felső sarokban lévő fogantyút, és
jobb kezemmel 180 fokot fordítok a vizsgáztatón, hogy ne nézze
eltorzult pofával, mit művelek. Fogok egy kétforintost, bedobom
és megnyomom a "MÁLNA" feliratú gombot. A kihányt-almakompót
színű
potméter
segítségével
leveszem
az áramerősséget.
Most
hirtelen egyszerre lenyomom a készülék alján lévő kék és zöld
gombot. Ha sikerül, már csak egy dolog van hátra: odarohanok a
poroltóhoz, és üzembehelyezem.
BIOKÉMIAI

INTÉZET

Dr.Guba Ferenc
egyetemi tanár
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ORVOSI VEGYTANI

INTÉZET

"Mint a kémia tanszék vezetője, aki több évtizede foglalkozom
kémiával, és vegyészeket, tanárokat, orvosokat próbáltam a kémia
világába bevezetni, azt üzenem Önöknek, hogy a kémiára úgy
tekintsenek, mint olyan tudományra, mely jó segítséget nyújt a
pályafutásuk során.
A kémia hatalmas világa a hidrogénmolekulától a kromoszómák DNS
molekulájáig
terjed.
Az élőszervezet
irányításában
résztvevő
anyagok mozgása, de a gyógyszerhatások is a kémia segítségével
érthetők
igazán.
Szent-Györgyi
Albert orvosdoktor
és
kémiai
doktor volt egyszemélyben. Az ő példája, élete, munkássága is
bizonyítja
a kémia
és
az
orvostudomány
segítő
közelségét,
egymásra épülését. Ezt azért is hangsúlyozom, mert az Orvosi
Vegytani Intzet első igazgatja Ö volt, s egyetemünk felvette a
nevét. Pályafutásuk során sohasem feledkezzenek meg a magyar
tudomány első Nobel-díjasáról."
^
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ORVOSI BIOLÓGIAI

Dr. Molnár János
egyetemi tanár

INTÉZET

Dr. Szemere György
egyetemi tanár

"Az Amerikába szakadt fiú ír haza az anyjának:
Kedves édesanyám!
Tudatom, hogy jól vagyok. Azt már tavaly
megírtam, hogy megnősültem. Most megszületett a gyerek is. Van
vele egy kis baj, mert hogy fekete a bőre, de ez attóL van, hogy
a feleségemnek nem volt teje, ezért néger dajka szoptatta.
Mire az anyja így válaszolt:
Edes fiam, a problémádat nagyon megértem, mikor téged kellett
volna szoptatnom, nekem se volt tejem, tehéntejjel tápláltalak,
ettől vagy ilyen marha."

ÉLETTANI

Dr. Obál Ferenc
egyetemi tanár
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INTÉZET

MIKROBIOLÓGIAI

INTÉZET

Kedves kollégák!
Meg tudom érteni, hogy az elsősorban lexikális tudást kívánó
mikrobiológiáért
Önök
közül
sokan
nem
lelkesedtek,
mégis
tapasztalni fogják, hogy az orvosi gyakorlatban nélkülözhetetlen.
Az
immunológia
az
elmúlt
évtizedekben
rohamos
lépésekkel
fejlődött, és több még mindig nyitott kérdés megoldása várható
tőle. A mikrobiológia és az immunológia fontosságára utal az AIDS
váratlan megjelenése is. Egy évtizeddel ezelőtt senki sem gondolt
arra, hogy egy vírus ilyen nehéz problémák elé állítja az
emberiséget. Ez is indokolja a mikrobiológiai és immunológiai
ismeretek megfelelő
szinten tartását, amihez - ha
igénylikIntézetünk szívesen nyújt segítséget.
Vidáman eltöltött, sikerekben gazdag életutat kívánok, aminek
elérését megkönnyíti, ha munkájukban örömet lelnek.
A viszontlátásig
Vajda
János
1861-ben
"Emlékkönyvbe"
írt
versének első szakaszával búcsúzom:
Hagyd az álmot a valóért,
Jelenért a múltakat;
A természetes virágot
a csináltért sohse add.
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Dr. Béládi Ilona
egyetemi tanár

KÓRÉLETTANI

INTÉZET

Dr. Lázár György
egyetemi tanár
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No, akkor nézzük a kísérleti
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egereket!
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INTÉZET

KÓRBONCTANI ÉS KÓRSZÖVETTANI

INTÉZET

Dr. Ormos Jenő
egyetemi tanár
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KÖZEGÉSZSÉGTANI ÉS JÁRVÁNYTAN! INTÉZET

Dr. Dési Illés
egyetemi tanár

Mi mindent látunk!

Egyik előadáson a professzor úr az AIDS-ről

beszélt:

-"Úrilány nem köp."Pedig a megelőzés: nem kell
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lenyelni!

IGAZSÁGÜGYI ORVOSTANI

INTÉZET

Dr. Földes Vilmos
egyetemi tanár

IN DUBIO ESSE FORTIUS
Az orvosnak gyógyító
tevékenysége kapcsán,
szinte állandóan
döntenie kell. Döntése
páciense sorsát alapvetően meghatározza.

Az
orvos
döntése
diagnózisa,
terápiás
javaslatavizsgálatokon, laboratóriumi eredményeken, stb. alapul. Az orvos
tehát
mérlegel,
de
dönteni
kell.
A döntéshez
bátorság
is
szükséges, és ezt fejezi ki a fenti mondás: a kétkedésben légy
bátor.
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TÁRSADALOMDRVOSTANI

INTÉZET

Samu bácsi jót akart nektek!
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II. SZ. BELGYÓGYÁSZATI

KLINIKA

Dr. Varró Vince
egyetemi tanár
Három kívánság:
-Végre a saját hangomat is
halljam!
-Sikerüljön az egyetemtől
kiharcolnom egy kisebb
köpenyt!
-Fizessék meg az előadásokon
megtett kilométereimet!

"Minden beteget kezeljetek úgy, mintha az édesanyátok
ne tegyetek se többet, se kevesebbet."

ENDOKRINOLÓGIAI ÖNÁLLÓ OSZTÁLY ÉS KUTATÓ

Dr. László
egyetemi

Ferenc
tanár

Dr. Faredin Imre
egyetemi tanár
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lenne:

/

LABORATÓRIUM

Dr.Julesz János
egyetemi docens

II. SZ. BELGYÓGYÁSZATI

Dr.Cserháti István
egyetemi tanár

ü

Dr.Tényi
egyetemi

Mária
tanár

soL
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KLINIKA

Dr.Csanády Miklós
egyetemi tanár
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Dr. Sági István
egyetemi docens
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FOGÁSZATI ÉS SZÁJSEBÉSZETI

KLINIKA

Dr.Mari Albert
egyetemi tanár
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CLcJÍo^O^ifilr.

SEBÉSZETI KLINIKA

Dr.Karácsonyi Sándor
egyetemi tanár

Félreértés ne essék, az én májam nem rossz.
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IDEGSEBÉSZETI

Dr.Bodosi Mihály
egyetemi tanár

KLINIKA

Dr.Czipott Zoltán
egyetemi docens

Na, hát hol szorít a cipő?
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KÍSÉRLETES SEBÉSZETI

INTÉZET

Dr.Nagy Sándor
egyetemi tanár
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SZÍVSEBÉSZETI ÖNÁLLÚ

Dr.Kovács Gábor
egyetemi tanár
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OSZTÁLY

Dr.Felkai Béla
egyetemi tanár
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ANAESTHESIOLÚGIAI ÉS INTENZÍV THERÁPIÁS

Dr. Szenohradszky János
egyetemi adjunktus
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INTÉZET

THE IDEÁL ANESTHETIST
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GYERMEKGYÓGYÁSZATI KLINIKA

Dr.Boda Domokos
egyetemi tanár
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SZEMÉSZETI KLINIKA

Dr.Süveges Ildikó
egyetemi tanár
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RADIOLÓGIAI

Dr.Vadon Gábor
egyetemi tanár
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KLINIKA

C^o-CACLIA'J

BŐRGYÓGYÁSZATI KLINIKA

Talán ez az egyik legnehezebb bőrtípus
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SZÜLÉSZETI ÉS NŐGYÓGYÁSZATI KLINIKA

Dr.Sas Mihály
egyetemi tanár

Dr.Kovács László
egyetemi tanár

Dr.Morvay József
egyetemi tanár
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Valódi álhír:
Kétfejű sas szállt le tegnap az esti órákban a Női Klinika
tetejére. A páratlan csodát már sajnos nem lehet megtekinteni,
Nert az ott dolgozók gyorsan elhessentették, mondván, Sasból van
roár nekik egyfejűjük, ami egyelőre elég is nekik.
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IDEG- ÉS ELMEGYÓGYÁSZATI KLINIKA

Dr.Szilárd János
egyetemi tanár

Dr.Heiner Lajos
egyetemi tanár

Dr.Domonkos Jenő
egyetemi tanár

Dr.Vargha Miklós
egyetemi tanár

Dr.Molnár Péter
egyetemi tanár

Három általánosan hasznosítható tanulság az orvosi

pályára:

az első: Mindig a betegnek van igaza, tanítjuk szakmai és
erkölcsi iránytűként. A dilemma csupán az : vajon a
beteg tudja-e mindig, mikor mi az igazság,
a második: az orvos beteg iránti fáradozásai és az udvarlás
között feltűnő a párhuzam. Mindkettő eredményezhet
kudarcot,sikert, gyűlöletet és hálát. Ezek mértéke
azonban a befektetett munkával soha nincs arányban.
Az orvos sose felejtse el, ő van a betegért. Mindketten
járnak, ha betegei is mindig szemelőtt tartják ezt.
Dr.Szilárd
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FÜL-ORR-GÉGE KLINIKA

Dr.Czigner Jenő
egyetemi tanár

Áááá.
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SZEGEDI ORVOSTUDOMÁNYI EGYETEM
FUL-, ORR-, GÉGEKLINIKA

CLINICA OTORHINOLARYNGOLOGICA
UNIVERSITATIS SC. MED. SZEGEDIENSIS

Igazgató : Dr. CZIGNER JENG egyetemi tanár
SZEGED, Lenin krt. 111.
H-Ó701 Pf. : 422

Tel. : (62) 21-122, 10-141

Direktor: Prof. Dr. J. CZIGNER
SZEGED - HUNGARIA
H-Ó701 Pf. : 422

Orvos-sebészi működésem "mottója" /kevésbé szerényen "ars poétikája"/
a mult század második feléből származó, a "sebészet aranykora"
nagy mondásának /Indikation ist Wissenschaft, Operation ist
Technik/ és a mi századunk második felében a finom anatómiaipathológiai ismeretekre alapuló, mikrosebészet nyújtotta

lehető-

ségeknek az ötvözete:
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Kiszivárogtatott a Szent-Györgyi Albert Orvostudományi

Egyetem

1987/88-as tanév V. éves orvostanhallgatóinak kedves érdeklődésére, akiknek szellemes évkönyv-készitést, sikeres vizsgákat,
mindenekelőtt és főként sikeres orvosi működést kiván
Szeged,1988. február o5.
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UROLÓGIAI

TANSZÉK

Dr.Scultéty Sándor
egyetemi tanár
"Mielőtt véleményt, ítéletet mondanál, vess össze és latolj
minden körülményt. Óvakodj az abszolút biztos diagnózisoktól. Ne
legyenek abszolút biztos hatású gyógyszereid, mert semmi sem
biztos és semmi sem abszolút, amit ember csinál. A halál biztos,
ez ellenben a legtöbbször nem emberi produktum."
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MARXIZMUS-LENINIZMUS

INTÉZET

Dr.Bárány Ferenc
egyetemi tanár

Nem én vagyok az a bárány, aki
elveszi a világ bűneit.
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FERTŐZŐ

BETEGSÉGEK

TÜDŐGYÓGYÁSZAT

Dr. Ferdinándy Kond
főorvos

Dr.Nemes János
főorvos

IDEGENNYELVI

LEKTORÁTUS

Dr.Torma József
vezető nyelvtanár

Aszriev Miklós
vezető nyelvtanár

TESTNEVELÉSI CSOPORT

Boros Gyevi László
vezető testnevelő tanár

Halljam csak, ki tüsszentett a
gúlagyakorlat közben?
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KLINIKAI KÖZPONTI
MIKROBIOLÓGIAI

KLINIKAI KÖZPONTI

LABORATÓRIUM

KÉMIAI

Dr.Földes József
egyetemi tanár

LABORATÓRIUM

Dr.Tanos Béla
egyetemi tanár

KÖZPONTI IZOTÓPDIAGNOSZTIKAI
LABORATÓRIUM

KÖZPONTI KUTATÓ
LABORATÓRIUM

Dr.Csernay László
egyetemi tanár

Dr.Kása Péter
egyetemi tanár

EGYETEMI

VÉRTRANSZFÚZIÓS
ÁLLOMÁS

OKTATÁSTECHNIKAI ÉS TECHNOLÓGIAI
KÖZPONT

R
mk

Dr.Zoltán Örs Tamás
egyetemi tanár

Dr.Gál György
egyetemi tanár
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EX CATEDRA
KOVÁCS KÁLMÁN professzor:
Ez a molekula olyan ravasz, mint én. Én ugyanis nadrágtartőt is
és övet is hordok, hogy ne csússzon le a nadrágon.
A fogamzásgátlókról:
Nekem
még
fél
évig
kellett
udvarolnom
Mancikának,
hogy
megfoghassam a kezét, meg örök hűség, meg egyéb marhaságok.
Látható, hogy a vegyészek nemcsak a mezőgazdaságot, hanem az
erkölcsöket is kemizálják.
RINGLER adjunktus:
Ha az ember éjszaka lát két reflektort egymás mellett az
országúton, akkor az nagy valószínűséggel egy autó. De nem
elképzelhetetlen, hogy két autó egy-egy reflektorral, és az egyik
előzésben van. De az illető azt is hiheti, hogy két motor, és
köztük akar elmenni.
SZEMERE professzor:
Az ember szabadon választja párját. (Felnéz a mennyezetre.) Nem
szeretem ezt a modern ép.ítkezést. Szóval mondjuk inkább azt, hogy
férjül veszik az embert.
Lehet-e
két szőkének
fekete
gyereke?
fekete szomszéd Vagy postás esetéh.

Természetesen

lehet-

Veszünk egy egeret az egyik ketrecből, veszünk egy másikat egy
másik ketrecből. Egy ketrecbe tesszük őket, és ők már tudják,
hogy egy szegény genetikus mit vár tőlük.
Egy szende szűz hozta a gyermekét. Ki az apa? A focicsapat nem
volt itthon, akkor csak a vízilabdacsapat lehetett.
Két süketnémának jól halló gyermeke
hallotta, hogy a szomszéd bejött.

született:

az

apa

nem

Szeresd feleséged gyermekeit, hátha a tied is köztük van.
Az egyetem olyan, mint az úri szabó: hozott anyagból dolgozik.
CSILLIK professzor:
Rossznyelvek szerint a nervus
működik, mint férfiakban.

hypoglossus

nőkben

A hártyák általános szokása, hogy átszakadnak.
40

intenzívebben

A porcsejtek
életüket.

nyomorúságos

A collagenrostos kötőszövet
Ezek ronda individualisták.
A -blast szócska azt
például nedicoblast.
A lysosomák
látnak el.

az

ÁVH

körülmények
sejtjei

jelenti, hogy

emberei

a

között

egyesével
valamit

szervezetben,

tengetik

sivár

helyezkednek
képző.
mert

Az

el.

egyetem

védőfunkciót

Miért van a nőknek két melle? Hogy koccintani tudjanak az ikrek.
Ha nem sikerül délutánra megszerveznünk a randevút, a thalamicus
rendszer kellemetlen érzéseket kelt. Ha sikerül, de később
kudarcba fullad, a limbicus rendszer okoz kellemetlen érzéseket.
OBÁL professzor:
Az Rh-negatlv férfiaknak kevés az esélyük, hogy szüljenek.
BENEDEK professzor:
( az alkohol nagy energiatartalmáról ) A részeg ember nagyon
előrelátó. Igaz, hogy felállni nem tud, négykézláb is alig tud
járni, de az energiatermelése biztosítva van.
OBÁL adjunktus:
Egyik előadáson egy bányamérnökről beszélt, aki a robbantólyukba
tett dinamitot egy vasrúddal próbálta mélyebbre nyomni. A dinamit
felrobbant, a vasrúd' pedig beleállt a mérnök fejébe úgy, hogy
elvitte a frontális lebenyének egy részét:
Érdekes, hogy nem halt meg, de azért jól sem érezte magát, és
elájult. Fél óra múlva talpra állt, és elment a közeli kórházba.
Intelligenciája - az a kevés, amire a történtekből következtetni
lehet - megmaradt.
GECSE docens:
Amikor én tanultam az egyetemen, már akkor is nagy emberek adták
elő a kórélettant.
A hypotonia
nőknél
gyakoribb.
Ez
figyelmeztetem
férfitársaiméi,
hogy
nyavalyognak, de 120 évig élnek.
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még
az

nem lenne
ilyen
nők

baj, de
folyton

BÉLÁDI prfesszornő:
Elérkezett az idő
zárdába vonulunk.

a

monogám

szexuális

életre.

Legjobb,

ha

PAPP professzor:
Szórakozott professzor:
A professzornak elveszett az esernyője vásárlási körútja során.
Bemegy ide: - Nem hagytam itt? Bemegy oda: - Nem hagytam itt?végül megtalálja az ernyőt az egyik boltban. Karján az ernyővel
dícsérőleg felkiált: - Látja, maga az egyetlen becsületes eladó
egész Szegeden! Mindenki más letagadta.
Ágykihasználás?
- Hol az új beteg, akit elütött az úthenger?
- A 17-es, a 18-as és a 19-es kórteremben, tanársegéd úr.
Áremelés után
Két csontváz találkozik:
- Kolléga úr mikor halt meg?
- Ú, én még jóval az áremelések előtt! És Ön?
- Hogy-hogy? Hát én még élek!
KOLTAI docens:
A tiramin hatása olyan, mint
lesz, és végül megszűnik.

a macska

farka:

egyre

vékonyabb

VARRÚ professzor:
Nem vagyok hajlandó felvenni ezt a pálcát.
munka, én pedig szellemi munkára szerződtem.

Ez

nehéz

fizikai

SÁNDOR adjunktus:
A röntgenképen látható fémeszköz műtermék. Beletörött a betegbe a
menetvágó.
Általában a barátnőnk nem sterilizálja
elkezdi harapdáni az ember testrészeit.

ki

a

száját,

mielőtt

ZALÁNYI professzor:
Azt szeretném, ha az előadásaimnak lenne valami foganatja...
( Sajnos, professzor úr, annyira nem volt sötét az előadóban. )
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DOBOZY

professzor:

Szőr csak szőrtüszőből nőhet ki. Ha nem így volna,
a ballonkabátból szőrmebundát.

csinálhatnánk

DÉSI professzor:
Hanoiban
a
szennyvízcsatornák
kommunikálnak
az
ivóvízcsatornákkal. A baktériumok persze átmennek az ivóvízbe, ők
is a tisztát
szeretik.
így hát vodkát
ittunk, minden
más
életveszély.
CZIGNER

professzor:

A
rhinophyma
megbolondulása.

a

bőr

járulékos

szervecskéinek

Az orr egy speciálisan össze-visszalyuggatott

speciális

hely.

Autodidakta az, aki magától lesz marha.
A medicusnak aktív rezisztenciája van a tudománnyal
NAGYMAŰTÉNYI

szemben.

adjunktusnő:

Ha egy férfi negyven évesen orrplasztikát szeretne
akkor előbb mindig küldjük el urológushoz.

Látogató
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csináltatni,

Valódi álhíreink
Ma egy hallgató átment azon az elnökös vizsgán, amelyen Bálint
Gábor dr. volt az elnök. Maga Bálint dr. is értetlenül állt a
példa nélküli esemény előtt, a Dékán előtti mentegetőzésekor
előadta, valószínűleg elkalandozott egy percre a figyelme.
Rekordjavításnak
lehettünk
ma
tanúi
az
Anatómia
Intézet
előadótermébenben. Földes Vilmos professzor egy órán belül 57szer használta a "szakértő", 79-szer az "és akkor én...", és 117szer a "Harsányi Géza jóbarátom" kifejezéseket.Reméljük hamarosan
újabb csúcsdöntésre kerül majd sor.
A Rektor úr sajtókonferencián jelentette be az érdeklődőknek
hogy
az
épülő
410
ágyas
klinika
problémája
véglegesen
megoldódott. Az épület a jövőben pincegarázsként,
földalatti
óvóhelyként, valamint a később megépítendő szegedi metró egyik
állomásaként fog üzemelni.
Nagy feltűnést keltett a minap az USÁ-ban egy
Nobel-díjas
biológus. Nem kevesebbet állított magáról, minthogy harmadszori
olvasásra megértette Molnár professzor Genom-jegyzetét. A magyar
sajtó természetesen nem dőlt be a nyilvánvaló hírlapi kacsának.
Hármas szegedi siker született az országos versenyen. A "Ki kire
hasonlít?" kategóriában Penke Botond dr. 3. helyezést ért el
Szacsvay Lászlóra való hasonlóságáért, második helyen végzett
Scultéty Sándor professzor kitűnő Feleki Kamill paródiájáért, a
vitathatatlan aranyérmet pedig Lednitzky András dr. nyerte el
azért a többéves magánszámért, amelyben Szinetár Miklóst alakítja
élethűen.
Megjelent az Új magyar átkok könyve. Csemegézve a műben, az
alábbiakat
találtuk:
"Kezeljen
téged
az
Ormos
professzor!"
"Válasszanak
meg
téged
KISZ-titkárnak!"
"Legyen
sürgős
elintéznivalód a Dékáni Hivatalban!" illetve "Üld végig <az első
sorban Obál professzor előadásait!"
Ismét panaszkodott
a minap Karácsonyi
Sándor
professzor
az
évfolyamnak. Előadását így kezdte: "Tisztelt Országgyűlés! Ah,
bocsánat. Kedves hallgatóim! Már megint ki kellett rúgnom három
buta hatodévest. Nem tudták fejből elmondani, hogy hány % volt az
acut pancreatitis műtéti mortalitása 1962-ben Pápua Új-Guineában,
és hogy hány % volt a chronikus cholecystitis előfordulása az
acuthoz képest
a századfordulón
Burmában.
Felháborító,
hogy
ezeket
a
Legprimitívebb
adatokat
sem
tudják.
Az
ügyben
interpellálni fogok a miniszternél."
( A hírhez kapcsolódva jelenti az MTI: a sebészet előadások
túlélése az utóbbi öt évben szignifikánsan csökkent. )
Száz
darab
vadonatúj
Zeiss-látcső
érkezett
a
Nőgyógyászati
Klinikára. Az illetékesek elmondták, céljuk az, hogy a hallgatók
közelebb kerüljenek a gyakorlati munkához.
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Az idei dijkiosztón 3 Oscar-díjat nyert a " Gyermekklinika" c.
tape-slide. A legjobb rendező díját Boda professzor, a legjobb
operatőri munkáért járó díjat a Zoltán Örs professzor vezette
kollektíva
viheti
haza.
Ezenkívül
kategóriájában
legjobbnak
bizonyult a film zenéje is. Az NSZK máris megvette a film
vetítési jogát, cserében " A klinika " c. sorozatért.
A szegedi KÖJÁL vezetői cáfolták, hogy csak pult alatt lehet
salmonellát, dysenterát és Rota-vírus ferőzést kapni. Szerintük
rendkívül
gazdag
választék
fogadja
a
kedves
vásárlókat
a
különböző egyetemi menzákon. Egyúttal cáfolták azokat a nyugati
rágalmakat is, hogy az AIDS-vírus a Gödör étteremből származna.
Egzakt felmérések szerint évfolyamunk 80-90 %-a radiológusnak,
laborvagy
üzemorvosnak
készül.
Az
egyik
kislány
pirulva
vallotta be, hogy az ő olthatatlan vágya az üzemorvosi munka
iránt a TOT-jegyzet olvasása közben támadt fel.
Nagy sikerrel mutatták be a Társadalomorvostani Intézet amatőr
színjátszói a "Samupipőke" c. mesejátékot. A darab érdekessége,
hogy
egyazon
személy
írta,
tervezte
a
díszleteket
és
a
jelmezeket, rendezte, ragasztotta ki a plakátokat, játszotta a
főszerepet, -és Ö volt a NÉZŐ is.
Hamarosan
megjelenik
Csillik
Brodman áreákat énekel.

professzor
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új

lemeze,

amelyen

TORTATÚRA

Az ÁVH embere

A Cuki presszó

\

Megnyílt az átalakított
Szemi menza
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t

sztárja

Vége az ügyeletnek,
doktor urak?

DOMONKOS LÁSZLÓ.

Baráti társasáéba szinte berobban a fiatal egyetemi oktatónő:
noha vártuk, így azért igazán nem
lehetett rá számítani. Kati arca
meggyötört, szemel Blatt vastag, kékesfekete karikák, vonásai szokatlanul mélyek, mozdulatát megfáradt öregembereké. Pedig csak társadalmi munkáról érkezett: vagy
kétszáz leendő magyar embergyógyász felügyelője-Irányítója volt az
oszi egyhetes szőlőskerti m u n k a végzés Idején.
Amiket Kati elmond, a -legrosszabb ízű, tatán a h a t v a n a s
évek vadul Ifjúságellencs kirohanásainak példázatait-illusztrációit Idéző rémhíreknek tűnnek fel. Éjjel
hisztérikusan öngyilkosságot megkísérlő leányzó, alkoholmérgezéses
Ifjü. Fejtetőre állított falu. Egy hétre kuplerájjá változtatott szálláshely: többszörösen túlfogyasztott
Halmennyiség látványosan félreérthetetlen nyomai a vécékben, autós
sterclml légyottok fényes nappal
(fölváltva') a szántóföldeken, elképedt, a felháborodástól szinte megnémult parasztasszonyok, összetiport termés és mindezek teljesen
logikus folyamán7aként elképesztően alacsony hatásfokú m u n k a t e r melékenység, napi b i t - b é t láda
összteljesítménnyel. És egyebek. A
felelősség rettenetes súlya és a tehetetlenség homlokot szétpattintó
feszítése. Huszonéves embereket fegyelmezni? Néhány név („a legklrivóbbak". úristen, azok miket m ű velhettek?) — leadva a rektornak.
Kirúgják őket? U g y a n . . . „Ezt írd
meg!"
Megírnám, h a , maga Kati nem
kezdené
magyarázni:
nemeaak
ezekkel az egyetemistákkal töltött
el egy hetet. Ahogy ismét az arcár a nézek, eszembe Jut, hogy külseje
bláony csak az elfúló hangon elmondottak erőteljes hatását tükrözi, 'de Inkább n e m szólok. Merthogy
a túlzó, azonnali általánosítások,
ugye. Merthogy azért ugye, mindig
akad búza la a konkoly között
(Nem (ordítva volna rendjén?)
Merthogy e kevesek tán nem Is oly
kevesek, vajh 1 kl t u d j a eldönteni,
ezek a barbár* llnkóclk jelentik-a a
többséget Meg egyáltalán é3 különben és egyébként egyfélöl-másfe161, ahogy vesszük, bizonyos szemszögből, netalántán és mlndazonál-

tal. Egy régi Hofl-monolőg villan át
r a j t a m , valahogy úgy hangzott, ha
valaki lop, csal, sikkaszt, bármiféle
disznóságot e l k ö v e t mindjárt ú j ságcikk? Azokról, akik dolgoznak
látástól Mikulásig, azokról, azokról
miért nincs újságcikk? „AZokról
miért volna?" — látom magam
előtt a Jól Ismert arc kitűnően
megjátszott angyali értetlenségét
„Meg kell őket fizetni és kész. Ojságclkk..."
Kati nincs megfizetve, régőta tudom, Pedig kutató és oktató egyszerre, gyakran ünnepnapokon la
bejár az intézetbe és hosszú hetekig csak két szóra lehet elérni telefonon — „tudod, ez Ilyen munka". Ez Ilyen, Ezek meg Ilyen egyetemlsták.

X
K a t i tanácstalan. S a j á t helyzetének kiszolgáltatottsága és az ember
civilizálhatóságába vetett hite szor í t j a harapófogóba, miközben szemei alatt tovább mélyülnek a k a rikák, arcán szaporodnak a ráncok,
h a j á b a n a fehér szálak. A faluban
a z asszonyok jövö őszig hálót adnak az univerzitások istenének,
hogy nyugtuk lehet; a mókás kedvű fiúk-lányok meg a Volvókból és
•olkswagen Golfokból kiszállva,
a sórbárban Relninghaus melTett
elevenitlk-fel olykor-olykor, milyen
jó bulik ls voltak a melón az Idén,
A mozgólépcsőn, az aluljárón meg
a buszmegállón a nagyvonalú e m ber végsó soron gyorsan túljut, a*
autószerelő műhelyben meg inkább
a kocsinkra ügyeljünk,', különben
sem kell o<Jólg mennünk, ha ízesen
részletezett malackodósokat kívánunk hallani. „Azokról miért nincs
újságcikk?" És ne ls törődjünk a
többiekkel, országútjaink négykerekes ragadozóival, munkahelyi rossz
szellemeinkkel, kiknek összeférhetetlenségénél csak karrierizmusuk
gátlástalansága nagyobb, a pénzsóvársóg előtt megalázottan toporgó
„fogyasztókkal", a felelősség elől
demagóg handabandával mindig
k i b ú j n i t u d ó k k a l senkivel, csak
önmagunkkal nem? A gyönyörű,
büszke nő — hosszú fekete h a j ú
teremtménynek képzelem, csodálatosan nagy fekete szemekkel és
erős, munkára termett kezekkel —
ezalatt pedig lerogy egy rozoga hokedlire és a konyha zegzúgos köveire h u l l a j t j a cigarettájának csikkét
Hogy ml Juttathatta Idáig?

raisran

1984. DECEMBER 7.
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VITATKOZNI RANGOT JELENT. EZÉRT GONDOLD MEG JÓL, KIVEL ÁLLSZ LE
VITATKOZNI, NEHOGY RANGRA EMELJ EGY SENKIT!"

Sír a telefon
Jelige:" a nem kívánt törlendő "
- Halló!
- Halló! Tisztelt professzor úr - kedves tanárnő - drága Béla
bátyám - aranyos főorvos úr - édes Lolám, te kis cukifalat.
Dr. Sárkány Artúr főorvos beszélek' - az Ön egyik hódolatteljes
kollégája vagyok, Sárkány Artúr - a volt évfolyamtársad, Artúró a
vonalban - a te szerető Artúr öcséd vagyok - örökké hűséges Articsókád hív téged.
Ne haragudjon, hogy lakásán háborgatom - bocsánatot kérek a
zavarásért - bocs, hogy felcsicsereglek - jó, hogy hívlak mi,
drága?
De holnap vizsgázik Önnél - holnap megy nálad az én okos fiamaz én szép kislányom - legkedvesebb unokahúgom, Zsanett - a
házmesterék Pistikéje - a dabasi sógornőm harmadik férje egyik
unokatestvérének a keresztlánya.
Tetszik tudni - tudja - tudod - neked magyarázzam? a gyerek
kiváló képességű - jól tanul - gyakori vendége a Dékáninak - már
legalább kétszer volt az előadásodon.
Szeretném, ha - közös ismerősünkre, Szakajtó elvtársra - a mi
régi barátságunkra - a Te kedves tántikádra - a tegnapi forró
éjszakára való tekintettel
szigorúan, de igazságosan tetszene kérdezni a gyereket - tudná,
hogy kiről van szó - szeretettel bánnál vee - átengednéd a kis
hülyét!
Ugyanis még csak a vizsgaidőszak eleje van, és még nem lendült
bele - már a vizsgaidőszak vége van és túl fáradt a gyerek - csak
tegnap tudta megszerezni azt az átkozott jegyzetet - még három
UV-ja van a jövő hétre - már az eszét is elitta a sörbárban.
Tisztelettel köszönöm a segítségét - előre is hálás vagyok a
támogatásáért
igazán
aranyos
vagy,
hogy
ezt
a
parányi
szivességet megteszed - koszi drága, pusszantalak - csókolom
holnap estig azt az édes kis nyakadat!

50

ESZTERGOM '87

51

Q

fW

52

^^HHHHHHHIte

.. rii3HHi

A MI KIS NEVETŐ
Adenotomia
Agar-agar
Albinizmus
Albunin
Alléi
Anomália

/Kovács/

Apoenzin
Bankjegy
Béna
Bicepsz
Bulbusz
Bután
Caput
Cirrozis
Csillik
Diabétesz
Dióda
Dux
Enervált
Erektál
Égéshő
Fascia
Fibula
Forámen
Fornix
Gajó
Ganglion
Gátőr
Giráz
Guba
Hisztidin
Huszár
Katéter
Koleszterin
Kontrahál
Lapoc
LikőrLobuli
Lobus
Marék-szám

LEXIKONUNK

dél-jemeni kikötőben végrehajtott manriulaműtét
kutyatelep
anyagcserezavaros betegek megmászása,
meghódítása
fehérjékről készült fotógyűjtemény
biológia előadástól elájul
az ötös érdemjegytől való jelentős eltérés az
anatómia intézetben
élelmedett korú fehérjeféleség
osztályzat a kereskedelmi főiskolán
mozgássérült gyüjtőér
kézen járva sántikálsz
utazási iroda, jelszava: sziveslátás vendéglátás - kettQslátás - halottlátás
értetlenül bámuló kémikus
fejdemó vége
apróra zsugorodott máj kedveskedő
megsímogatása
kitépett csillók helyén tátongó nyílás
cukorbeteget vetítőgép használatára tanít
csonthéjas gyümölcsről zengett költemény
biokémikussal enyelegsz
lagymatagon beidegzett
a komatálhoz hasonló kóstoló a nászéjszakán
kémia demó kiosztásakor érzett forróság
drasztikus köszönés az urológián
lábszárcsontról szóló, tanító célzatú mese
csontdemó-végi hálaima zárószava
előny nincs
a népszerű komikuspár /Hacsek és Gajó / egyik
tagja. Míg társa nevettetni szokta a
hallgatóságot, Ő elaltatni,
az Oroszlánbanda - angol anatómusokból álló
hírhedt bűnszövetkezet
ügyeletes a Női Klinikán
"A biológiától a hideg..." kezdetű nóta
folytatása
a mákoscsíkon végzett biokémiai kutatásokért
kapott Nobel-díj összege
durcás természetű aminosav, a szerin ellentéte
Hunyadi lovasegységben szolgáló bőrgyógyász
katalinok elbódítására alkalmas eszköz
Teréz nevű kollégiumi kéjhölgy csoportszex
közben
bosszúból más feleségével enyeleg
nagyméretű scapula
1.alkoholisták agyfolyadéka
2.ügyeletvezető a Női Klinikán
bál patások számára
paripák tömegközlekedésére szolgáló jármű
kémia kollokvium előtt beszedett nyugtatók
mennyisége
54

Mannóz
Menstruáció
Mesothel
Mikrovillus
Nervus
Obál
Opatia
Ormos
Papilla
Parafa
Passzív
Penke
Pórszívó
Prolén
pRóza
Prosztata
Puffer
Rectum
RESch
Respirál
Reticulocyta
Reverzibilis
Sacrum
Szacharóz
Szemialdehid
Szilárd
IATA-box
Tenció
Tetrahymena
Tibia
Transzkriptáz
Trióz
Vagus
Var ix
Vena portae
Vérkép
Vetélkedő
Vivárium
Zalányi

erdei törpét cukorral beken
elvérzés demonstráción
a leghidegebb évszak középső része
kedveskedően becézett parányi evőeszköz
baráti köszönés az anatómián
zenés, táncos mulatság az élettanon
enzimbetegségben szenvedő gyerekek üdülőhelye
rendkívül meredek hegycsúcs, melyen
legtöbbször csak másodjára-harmadjára lehet
átjutni
mammilla férje
az indexben egymástól távol álló két egyes
vizsgakérdés elpasszolását megszívja
éles, szúró-szívó fegyver a kémián. Már régen
megedzette a Kovács
az egyik tanársegéd által vezetett kollokvium
az anatómián
egyszerű gyári munkásokban is megtalálható
aminosav
lírázva előadott PG szigorlat
öreg bácsi az urológián
vegyszereket tartalmazó koffer hangos leejtése
a rektor neve a fejletlen altáji országokban
nem kívánt' gyermekáldás elleni
védekezőrendszer a Női Klinikán
mechanikus fogamzásgátlót visszahelyez
apró női táskában is elférő sejtféleség
felfordítható éjjeliedény
kizárólag anatómusok számára készült
szeszesital
neves varázsló dadogó szidása
kollégiumban előállított vegyület
ideggyógyászokra jellemző halmazállapot
1.kiöregedett biológusok törzshelye a
vendéglőben
2.elaggott boxoló ringbe küldése
a biokémiai intézet által a hallgatóra
kifejtett nyomás
négyszeresen biztosított szűzlány
síp- és csontexprtjárói híres észak-afrikai
ország
más sírboltjába átnyúlkál
három darab orosz származású amerikai varázsló
paraszimpatikus feleletéért kirúgott delikvens
ferdelábú nő a buszmegállóban
idős kapusnő
naturalista kórházi festő műve
küretverseny a Női Klinikán
petefészek lelkes megéljenzése
egészségügyi szervezők egész megyényi
gyülekezete
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OSZTÁLYFŐNÖKÜNK

Dr.Barabás Katalin
egyetemi adjunktus
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1. CSOPORT
"S utolszor most öntöm szavakba:
a természetnek héja nincs, se magja;
inkább csak magadról itélj,
hogy mag vagy-e avagy héj!"
(Goethe)

Badacsonyi

Fodor Ágnes

Mónika

Tóth László

űenet László

Tubák

Vilmos

Varjú Gábor
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Völgyesi

Tamás

A kezdet
MACROSCOPOS

SZERKEZET

1983 szeptember 12-én (be)indultunk. A kezdeti csapat egy 13
szerkezeti
egységre
tagolódó,
dinamikusan
változó,
laza
konglomerátum. Külső jegyeiket tekintve 8 lány és 5 fiú.
A felettes szervek által kijelölt fő-koordinátor teendőit Varjú
Gábor látja el. A csapat az interperszonális kapcsolatok ellenére
nem
bizonyult
zárt
struktúrának.
Több
szerkezeti
egységünk
hőlégballonnal érkezett, majd néhány közülük több-kevesebb idő
múlva ugyanezen az úton távozott. A régi gárda is megfogyatkozott
az évek során. Elvesztettük Szabados Piroskát, Imre Zsuzsit,
Heintz Renátát, Prikidánovits Anitát és Vezér Tündit. A jelen
felállás: 8 szerkezeti egység az eredeti konglomerátumból és 1
kóbor kalandor hőlégballonos, aki kibírta velünk és maradt.
És most
nélkül)

részletes

MICROSCOPOS

elemzés

(abc

szerint

és

a

teljesség

igénye

SZERKEZET

Badacsonyi Mónika - "a legszőkébb"
Vizsga
előtti
szorongásai,
"semmitnemtudása"
és
állandó
aggódásai jellemzik. Aggódásaiból időnként rémhírek is fakadnak.
A demonstrációk és vizsgák - előtt az anyagot "csak félig, azt is
csak egyszer" vette át, aminek eredményeként a számonkérésekkor
minden gőzgépet lepipálva fújja a kérdésre a választ.
Poros
nyomába sem érhetünk e téren.
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Fazekas Piroska - "a legkócosabb"
Másodévben robbant be a csoport életébe, mint kóbor kalandor
hőlégballonos.
Azóta
is
folyton
rohan.
Feltételezhető
tartózkodási helye a város valamelyik üzlete. Állandóan vásárol,
őt nyugodtan
megkérdezhetjük,
mit,
hol,
és mennyiért
lehet
megvenni. Sőt, még praktikus tanácsokkal is szolgál, időnként
spontán is. Az idő eltolásának mestere, a tanulásra valahogy
sosem marad elég ideje. Polgár tanár úr kedvence,"amikor " olyan
aranyosan jelentkezik".
Fodor Ágnes - "a céltudatos"
Mindig tudja mit akar, nem csinál sok problémát magának. Ezért
is
lett
a
csoportvezető
helyettese.
Az
ügyes-bajos
dolgok
megoldója, elintézője és a csoport legfőbb "anyagi" támasza.
Minden
hónap
végén
életmentő
emlékérmet
érdemelne
néhány
csoporttársa életéért, akiket a felbőszült hitelezők kegyetlen
haragjától és a biztos anyagi csődtől menti meg. Nemcsak a
csoport,
hanem
Totó
fő
istápolója
is,
pedig
ö
sokszor
kötélidegeket kíván.
Jenet László - " Dzsemi, Dzsemmis, Jammos és nős-szakállas tudós"
Hiteles
anyakönyvi
adatok
szerint
a
vezetékneve:
Jenet.
Névsorolvasáskor
mindig
gond
van
vele,
legtöbbször
hibásan
olvassák
(pl.
Jenei),
és ettől
Laci
időnként
morcos
lesz.
Tapolcáról jött, de mióta titokban megnősült, gyakran csak Pestig
jut el. A patkányok réme az Élettani Intézetben, a gyalogosoké
pedig
az utakon. Bosszankodik, ha kerékpárjáról
lelopják
az
ülést. Véleményét nemigen tartja titokban, bár mindannyiunkat le
tud pipálni hallgatásban.
Pap Éva - "a csoport lelke"
Fent
nevezett
funkciója
mellett
még
egy
nagyon
fontos
feladatkört lát el már több, mint egy éve: évfolyamunk titkára.
Hogy bírja idegekkel? Számunkra rejtély. Ö a csoport ügyeletes
előadásra
járó
embere;
lankadatlan
szorgalmát
még
Zalányi
professzor
úr sem
tudta megtörni.
Jegyzeteinek
legfontosabb
jellemzője, hogy még az is bennük van, amit az előadó nem is
mondott. Nem tévedés, a Pap hátul csak egy p-vel írandó! És jaj
annak, aki elvéti.
Tóth László - "Totó" (Kmét)
A
zárójelben
lévő,
származásra
utaló
jelzésre
azért
van
szüksége, hogy azonos nevű évfolyamtársunktól megkülönböztessék.
Anya
ill.
anyja
helyett
anyja
nélkül
életképtelen.
Büszke
fantasztikus memóriájára és spéci előadásjegyzeteire, melyeknek
eredetét
mélyen
titkolja.
Lyukat
tud beszélni
bárki
hasába
bármilyen témából. Rafinált és kevésbé dörzsölt vizsgáztatókat
győzött
már
meg
erről
és
ellenkezőjéről
is.
Messziről
felismerhető a feje felett glóriaként lebegő nikotin-felhőről.
Veszélyes
szerencsejátékos,
nagy
kártyás;
mindenki
óvakodjon
tőle!
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Tubák Vilmos - "a biológus"
Kutató lesz, akárki meglássa! Akárki lehet, hogy meglátja, de
mi igen ritkán látjuk. Ugyanis a Biológiai
Intézetnek
hátat
fordítva minden idejét az SZBK-ban tölti bacik növesztgetésével.
Munkája akad bőven, hisz hét végén általában kiderül, hogy kis
védencei megsültek, túlnőttek, elpusztultak, eltűntek, kihűltek
stb., következésképpen kezdheti elölről az egészet. így kerek a
világ. Ha el is látogat az egyetemre, rohan tovább. Segít ebben
kerékpárja és bojtos sapkája. Hamarabb meggyűrOzték ,mint Lacit,
mégis lemaradt a nősülésben. (Ami késik, nem múlik.)
Varjú Gábor - "a csopvez."
Nem tévedés, tényleg rövid az "u". Solti, és van egy sárga
Zasztija, néha mi is beleülhetünk. A divat terén a lányokat is
lehagyja,
néhány
pulcsijára
különösen
büszke.
Különös
ismertetőjele egy barna bőrkötésű kis dosszié, amelybe minden (?)
előadáson jegyzetel. (Talán nem jár mindenhova, vagy túl vastag
az a kis dosszié?) Bizonyos vizsgák előtt igen jó írásos anyagot
készít macro vagy micro formában.
Völgyesi Tamás - "az ellenőrök réme"
A csoport fő mókamestere, még a zordabb gyakorlatvezetőket is
sikerült mosolyra fakasztania. A pályamódosítás enyhe fuvallata
térítette a SZOTE időnként göröngyös útjaira. Lehet, hogy nem
fontolta meg
teljesen, hogy
jó lesz-e a rádió-tv
szerelést
felváltani
a
sokkal
bonyolultabb
ember-reparációval?!
A
tömegközlekedés
j e g y e l l e n ő r e i vei
többször
támadt
már
nézeteltérése, de nem kell aggódni, ő nem adja meg magát. Néha
nemcsak bennünket, hanem gyakorlatvezetőinket is elkápráztatja
néhány új teóriával, fogalommal és szerzői névvel. Az óra utolsó
másodperceiben is képes kérdezni valamit mindenki
tudásvágyát
kielégíteni
hivatva és egyben mindenki éles haragját
magára
vonva.
Kezdetben
notórius
későnjövő
volt,
késésének
oka
rendszerint a villamosokban
volt keresendő.
Szeret
nagylábon
élni, időnként 42-es cipő helyett 46-os bakancsban jár, amit
Gecse tanár úr is megcsodált már.
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FIÚNAPI

CSOPORTBULI

Egyik évben hétvégére esett március 8-a. A következő hét közepén
Totó meglepte a négy lányt 3, azaz három szál virággal, és
köszöntő gyanánt azt mondta: A negyedik szál elhervadt, osszátok
szét a maradékot! (Megjegyzendő, hogy a három szál virág sem
bírta ki másnapig.) Ezen szeretetteljes megemlékezés és köszöntés
után a lányok
szerveztek
egy bulit, és fiúnapot
ünnepelvén
meglepték
az
erősebb
nem
képviselőit
egy-egy
testhezálló
ajándékkal ( ezzel ellensúlyozva a nőnapi virágokat ).
Amivel megajándékoztuk a fiúkat:

Lacit - egy homokórával,
mert mindig az utolsó pillanatban és napszaktól függetlenül
mindig álmosan érkezett.
Totót - néhány valódi totószelvénnyel,
de mint később kiderült nem volt nyerő.
Vilit - egy gyönyörű kék telefonnal,
hogy ne kelljen a klinikakerti fülkében fagyoskodnia, ha
messzire telefonál.
Gábort - egy matchbox-szal,
hogy a Zasztit pótolja, ha elromlik.
Tamást - egy villamosbérlettel,
hogy legalább egy hónapig nyugalmuk legyen az ellenőröknek.
Andort - (aki akkor még nem disszidált a 2. csoportba) egy csomag
rágógumival,
hogy, "ne csak szívjon; fújjon is".
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Néhány emlékezetes pillanat a buliról.

TÖRTÉNETEINK
(amelyekre még emlékezünk)
OROSZ ÓRA
Tamás fordít. A szövegben ott a "cpega" szó, de
sehogyan sem illik a szerda.
Mi (súgunk): közeg.
Tamás (ennyit hallott): köz.
Pósáné: Még nem jó.
Mi (súgunk): -eg, -eg.
Tamás nem érti. Valaki jóindulatúan cincogni kezd.
Tamás: Valami egérféle.

a

mondatba

MIKROBIOLÓGIA
-Milyen
táptalajon
szaporodnak
a
Neisseriák?
kérdezi
gyakorlatvezetőnk.
- C s o k o l á d é a g a r o n - válaszolja valaki.
- D e h á t ezek igényes baktériumok! - méltatlankodik Ö.
- A k k o r mogyoróscsokoládéagaron - hangzik a frappáns válasz.
Több hasonló komoly válasz után Rozika néni (a gyakorlatvezetőnk)
megkérdezte, hogy gyűjtjük-e a poénokat az évkönyvbe.
- H m m . . . , hát nemigen.
-Akkor mit fogtok majd írni?'
- D o l g o z a t o t - mondta Andor nemes egyszerűséggel.
(Ö az, aki
belejött a demonstrációk pótlásának pótlásába is.)
Gábor
egyik
gyakorlaton
nagyon
unatkozott,
és
a
lányokat
szórakoztatta. Egy óvatlan pillanatban megkérdezte Piroskától:
-Mi az a tendovaginitis?
Piroska elpirult, mert a két szót szó szerint fordította le -némi
birtokviszonyt is feltételezve-, és jobbnak látta azt válaszolni:
-Nem tudom.
•
- H á t ínhüvelygyulladás!

- mondta Gábor kaján vigyorral az arcán.

KÓRÉLETTAN
Gyakorlataink bensőséges családi hangulatban teltek, hála ezért
Gecse tanár úrnak. Gyakorlatain soha nem néztük az órát, az idő
múlását. Sok mindent tanultunk tőle. Nemcsak a szakmát próbálta
agyunkba vésni, hanem logikus gondolkodásra
is kényszerített
bennünket. Néha vért is izzadtunk. Azért mi is megtanítottuk sok
újra, egy-egy eszmefuttatásunkat komolyan értékelte. Főleg Tamás
elmés magyarázatai tetszettek neki.
Gecse: Mi a különbség a valódi és a szenilis emphysema között?
Tamás:
Esetleg
a valódi
emphysemás
betegnek
fiatal
korában
osteomalaciája volt.
Tanár úr majdnem lefordulva a székről nevet:
- I l y e n jót évek óta nem hallottam. Osteomalacia miatt belégzéskor
kitágul a mellkas és úgy marad. Hát ez jó!
Gecse: Mennyi idő alatt alakul ki anaemia B12 avitaminózisban?
Mi: ? ? ?
.
Gecse: Azt is megmondom, hogy általában őszek az ilyen betegek.
Éva (naivan): Akkor biztosan nagyon sok idő kell hozzá.
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Egyik gyakorlaton nem tudtunk semmit. Házi feladatként az EKG-t
kaptuk,
de
őszi
szünetről
jöttünk
vissza,
és
hanyagoltunk
mindennemű tanulást. Épp Móni volt a szenvedő alany, amikor egy
kamrai ES-t kellett volna felismerni a diáról. Arra rájött, hogy
ectopiás eredetű az inger, mert a hullám alakja más, mint a
többié.
Gecse: Mitől ectopiás?
Móni: Mert a sinuscsomóból indul ki.
Erre már tanár úr sem tudott mit lépni.
TOT SZIGORLAT ELŐTT
- É n is félek.
-Te is félsz,
-ő is fél.
IDEG-ELME
Nagyszerű
gyakorlatvezetőnk,
Járdánházy
adjunktus
magyaráz.
Magyaráz és szemléltet is.
- Ilyen a Wernicke-Mann féle járás.
Egy
asszisztensnő
érkezik,
és
ijedten
mered
a
sántikáló
adjunktusra, aki a válla felett egy rövid "Kéz' csókolom"-mal
üdvözli, és magyaráz tovább.
- G y e r e k e k , i l y e n a Wernicke-Mann járás. Ez a Wernicke-Mann járás.
ÉVIKÉ A KOLLÉGIUMBAN
Vizsgaidőszakban I.
-Jé,
a
gonorrhoea
megtudnom.

az

a

kankó!?

.Ezt

is

szemészetből

Vizsgaidőszakban II.
Anita: Tudtad, hogy abortus előtt felszaporodik a LAP?
Éva: Honnan tudja, hogy AB lesz? (Természetesen csak
jutott eszébe.)

kell

a művi

AB

Rég volt, tán igaz sem volt.
És mondd, Judit, a művese meddig marad az emberben?
FÜL-ORR-GÉGE
A csoport
tanakodott
úgy
félév
végén,
hogy
milyen
terület
tartozik ehhez a tantárgyhoz.
-A fül. Az orr. A gége. A garat.
-A nyelőcsövet is tudni kell? - kérdezi Tamás.
-Igen,
de egyezzünk
meg, hogy
az anus már nem tartozik a
tárgyhoz. - mondja az adjunktusnő.
Az otoneurológián Szabados adjunktusnő a nystagmusról magyaráz.
Közben
az asszisztensnő
megkéri
Tamást,
hogy
a
mosdókagyló
feletti
polcról
adjon
neki
egy
bögrét.
Tamás
a
lehető
legtermészetesebb
módon egy
gyógyszeres
tégelyt
nyújt
át a
meglepett asszisztensnőnek, aki szólni sem tud erre a mozdulatra.
Ági: Tamás, nálatok ilyen a bögre?
Tamás: Otthon csak krigli van.
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IDEGSEBÉSZET
Egyik előadáson Bodosi professzor kihívta Tamást, hogy a beteget
kérdezze
ki.
A beteg
nem
sok
használhatót
mondott,
így a
professzor segítette ki Tamást. Ö gyorsan vissza akart szökni a
helyére, de még meg kellett néznie két angiográfiás képet.
Bodosi professzor: No, mit lát?
Tamás: Ez itt az a. vertebralis.
Bodosi professzor: Mielőtt még blamálná magát, kolléga, ez itt
egy carotis angiográfia.
Tamás látott egy bélyegzőt, melyen Kokkofitisz doktor neve állt.
-Hát
ez meg milyen
baktérium?
- kérdezte
a mellette
álló
orvostól.
Gábor találós kérdései:
-Mi az a bursa dorsalis?
- ? ? ?
-Hátizsák!
-Mi az a ligamentum
- ? ? ?

acromioiliaca?

-Huzentroger!

OKTATÓINK

SZIPORKÁI

IGAZSÁGÜGYI ORVOSTAN
Dr. Mojzes: A halál megállapítása nem olyan, mint a múzeumlátogatás, hogy csak megtekintjük.
IDEG-ELME
Dr. Járdánházy: Jól kell tudni feltenni a kérdést eszközös
vizsgálatoknál.
Magyarázat: Ha egy számítógép úgy dönti el, hogy az előtte álló
személy
férfi
vagy
nő, hogy
lehúzza
róla
a nadrágot,
még
bizonytalan lehet a válaszban, ha háttal áll az illető.
FERTŐZŐ

BETEGSÉGEK

Dr. Ferdinandy: A larynx-szal légzünk, a pharynx-szal

phalunk.

Előadáson téma az AIDS.
Dr. Ferdinandy: Van magyar is, nem szorulunk importra.
"Terjed a fertőzés"
Helyszín: USA, valahol egy üzletház.
Időpont: reggel 8 óra.
Az igazgató kezet fog a portással, és kimegy.
Helyszín: ugyanaz.
Időpont: délután 4 óra.
Bezárják az irodát, és a reggeli fluoreszceinből, ami az igazgató
kezén volt mindenütt találnak (a plafontól a titkárnő fenekéig)
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Megalapozatlan gyanú.
Egy csomó híres ember utazik egy hajón az USA-ból Európába.
Egyikük állandóan a WC-re jár. Egy inas kolerára gyanakszik, és
megszólítja az úriembert:
-Uram, önnek hasmenése van?
-Nem.
-De uram, ön 40-szer volt a WC-n.
-Igen, de 39-szer zárva találtam!
FÜL-ORR-GÉGE
Mottó: Czigner professzor jobb, mint a kabaré!
Bölcsességeiből:
"A család legnagyobb betegsége, ha a férj náthás."
"Nyomásérzés a fülben: Nagyobb ünnepek előtti fürdésnél az addig
összegyűlt fülzsírt jó erősen bentebb nyomják."
Egy szülő a parotitis epidemicaról: középfültőmirigygyulladás"
Czigner professzor és Dr.Vass Zoli attrakcióiból (Zolit érte az a
megtiszteltetes, hogy hetente kétszer
fél délelőttjét
annak
szentelje,
hogy
megfelelő
diákat
válogasson
az
előadás
anyagához.)
-Te, Zoli! Ez a kép nem áll jól.
-Még a vak is látja, csak a szeme legyen jó!
-Most nem ezt a képet kérem!
-Az előzőt mutasd!
-Már megint fordítva van!
-Az ilyen képeken, amit itt a Zoli mutat,
eligazodni.
'-Sarokba foglak állítani!

a

fene

sem

tud

Pedig Zoli mindent megtett az ügy érdekében. Egyik ajkalommal
éppen igyekezett beállítani a képet, miközben az ide-oda táncolt
a falon.
Czigner professzor: Még egy kicsit csóváld, de utána hagyd békén!
Egy másik kép kapcsán:
Czigner professzor: Te, Zoli! Most már cifrázod is! Mi ez?
Dr.Vass: Rhinitis sicca.
Czigner professzor: Hát ezen nem látszik semmi!
A következő dia:
Czigner professzor: No, mit látunk ezen az orron?
Hmm...Zoli, mi ez?
Dr.Vass: Haemangioma.
Czigner professzor: Hát, ezt még én sem tudtam volna. Akkor mit
szóljanak maguk, igaz?

68

2. CSOPORT

Zombor

Csiszár

Gábor

Horváth János

Becsey

Kaptás Tibor

Balázsik
Andrea

Jászberényi
Miklós

Molnár Andor

Maczó János

Béla

Attila

Boros Ferenc

Pasztuhov
Ágoston
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Uhrin János

Csoportunk, a 14 fejű sárkány 1983 szeptemberében hadba indult
a rendszertanilag még be nem sorolt faj - az oktatók ellen. Az öt
évig tartó véres küzdelemben 10 fej kisebb-nagyobb vágásoktól
eltekintve nap, mint nap küzd ma is. Az ő megsegítésükre a Dékáni
Hivatal némi trophormon elválasztással 8 új fejet növesztetett,
de ebből már 3 lehullt.
Sárkányunk hímnős, de mégis inkább hím, mert több a tarka, mint a
fejek fele. Ennek az oka kettős:
- a farkatlanok gyorsabban pusztultak, igazolva azt a jól ismert
törvényt, hogy farkasok közt hullik, aki béna.
- evolúciós erőnket növelve, több farkat növesztettünk.
Az n + 10 fej (n = 2-7) megosztva küzdött a kettős célért:
- legalább 4-es tanulmányi átlag,
- leginkább 4 ezrelékes véralkoholszint.
A sárkány napja
Színes szinkronizált szélesvásznú film, néhol orosz, angol és
intim betétekkel. A vizsgákat bemutató résznél némafilm.
Rendezte: a Dékáni Hivatal
Szereplők:-Balázsik Andi - a-ki-kosarazó
-Becsey Attila - a kis herceg
-Boros Feri - a nagy mesemondó
-Csiszár Béla - homály a bukósisak mögött
-Horváth János - bukósisak nélkül
-Jászberényi Miki - ő az első benyomás
- K a p t á s Tibor - art-ista
-Maczó Jana - a fegyverkovács(puska)
-Nagy Kata - a fő fej
-Molnár Andor - a "hátrányos helyzetű"
-Sümegi Zsuzsa - színfolt a fejek között
-Szederkényi Edit - a gyümölcs(hol szeder, hol eper)
-Pasztuhov Ágoston - a lézengő ritter
- U h r i n János - a bankár
-Zombor Gábor - a kígyótestű
és még sokan mások.
Forgatókönyv:
A felkelő Nap bíborszínűre festi a keleti égboltot, s a játszi
napsugarak
megcsillannak
a
Dömötör-torony
tetején.
A
képen
feltűnik a tudás mezeje. Egyik oldalán az oktatók sorakoznak,
kezükben
katalógussal,
s
egyikük
azt
kiabálja:
ácetilén,
ácetilén.
A sárkány legfőbb fejei előőrsként ebben a pillanatban tűnnek
fel,
hogy
felderítsék
a
terepet,
és
védelmezzék
a
még
szunnyadókat. A képen a Dóm órája látható. Éppen tízet üt. Ez
jeles pillanat a filmen, hiszen minden fej ébren van, bár
szépséghibája
a
kompozíciónak,
hogy
ez
nem
jelent
harci
jelenlétet is.
A következő képen óriási kavalkád, zaj, forgatag látszik. A
felületes megfigyelő
talán azt gondolhatná, hogy egy
pikáns
fordulatként azonnal megjelenik az ÚR, és így kiált: Milyen orvos
lesz így belőled, fiam, ha még az Ebers papirusz 900 receptjét
sem tudod felsorolni. De ahogy közelít a kamera látjuk, hogy nem
egyébről van szó, mint a sárkány bekapcsolódik a táplálkozási
láncba (menzasor). A premier planban az arcokon nyomonkövethet70

jük, amint a hányinger az éhséggel azonos szintre ér. így a
fejadagok, - melyek mennyisége a madáreledelével, minősége a
sertéseledelével jellemezhető
- elégségeseknek bizonyultak.
Sárkányunk
igyekszik
betartani
az ebéd utáni sziesztát,
bár
némileg zavaró az oktatók hangos jelenléte. / Lásd a kiragadott
képeket! / Ezután az Éva nevű sárkánymelengetőben történik a
másnapi haditerv megvitatása.
A fejek ezután rendszerint külön rendezik gondolataikat - ha
vannak - és ezután jön a nagy találkozás, mikoris a fejek az
aznapi
tananyag
mikrotómos
metszetének
alkoholos
fixálását
végzik, nem tudván, hogy néhány stúdium alkoholban solubilis
/biokémia, orosz, fizika/.
.
S midőn a hold feltolta meszes seggét az égre, a sárkány
különböző időpontokban nyugovóra tér, bár soha nem alszik el
teljesen, hiszen valamelyik fej mindig ébren van.
Sárkányunk

történetei:

Attila nagy erKölcsi értékű új zakójában jött oroszórára. Az
alapos orosztudásáról jól ismert Béla, unalmát elűzendő, azzal
töltötte kedvét, hogy a fent említett zakó hátát odavarrja a
székhez. Mikor Attila észrevette mindezt, hangos székcsörgéssel
felpattant, hogy kiszabadítja magát. A tanárnő érdeklődve tette
fel a kérdést:
- Hát te hová mész?
Attila arcát eltorzította a düh, és így felelt:
- Hová menn.ék? Haza!! - és elrohant.
Orosz szigorlat:
.
Béla kihúzza a tételét és értetlenül bámul a papírlapra.
Tanárnő: - Mit húzott!
Béla: - Pro... pro... pro..., nem húzhatnék

másikat?

Anatómia szigorlat:
H. János az első három lépcsőn túljutott / vannak még csodák! /.
A végső
ütközetet Csillik professzor úrral kellett megvívnia.
Egyik tétele a membrán modellek voltak. A professzor úr végtelen
türelemmel próbálta rávezetni a Singer-Nicholson modellre:
- Gondolkozzon, van egy ilyen varrógép márka is.
János a homlokára csap:
- Ja, persze, Neumann.
Még ekkor sem fogyott el a türelem, János kapott egy metszetet, a
portio uteri-t. A hámátmenetet is a professzor úrnak kellett
beállítani / János ugyanis nem találta /. Végül a professzor úr
elkeseredetten megkérdezte:
- Mondja már, hogy milyen hámot lát?
- Urotheliumot.
- Na, tűnjön el. / Elfogytak a csodák! /
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Nyelvlecke

Hidd el nekem, hogy jobb

A mámor
A főnök?
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így!

Sanyi, János és egy egyetemi oktató egyszerre tartózkodott a Hági
étterem WC-jében. Elsőnek a professzor végzett. Fizetés nélkül
elhaladt a tányér mellett. Ezen felbátorodva Sanyi nemhogy nem
fizetett, hanem a benne lévő pénzt is zsebretette. János, mivel
neki nem maradt más, a tányért vitte el.
A félévi kettes gyakorlati jegyért még egy utolsó dolgozatot
kellett írni. Jana ugyan bízott magában, de azért a biztonság
kedvéért beszervezte Mikit és Bélát, akik a kapcsolószekrény
alatt rejtőztek el. A tökéletes álca ellenére Pósa Kati az első
két perc után felfedezte őket.
- Hát ti?!
- Háát ... Mi vagyunk a villanyszerelők!
- Na, akkor tünés!
Béla még visszaszólt, hogy mentse a helyzetet:
- Miki, a fázisceruzát is hozd!
Filozófia szigorlat:
U.
János
puskából
a lehető
legrészletesebben
három
oldalon
kidolgozta a tételét. Mikor rákerült a sor, mint a vízfolyás
kezdte
olvasni
az ókori filozófusok születési és halálozási
dátumait. Ez a hihetetlen alaposság azonnal szemet szúrt. Az
adjunktus úr elkérte a jegyzeteit, majd bíztatta:
- Folytassa barátom!
-

.

.

.

? !

A lendületes kezdés után mindössze három mondatot tudott a három
oldalból visszaidézni.
Az utolsó kérdés ez volt:
- Jó lesz a kettes?
A következő
felelő
Andor volt. Hosszas nyögdécselés után
mentőkérdés így szólt:
- Mondjon egy maga szerint nagy gondolkodót!
- ...??... Hitler.
- Hát nézze, Andor, tudja mit, jöjjön vissza, ha van ideje!

a

Miki és Tibi idős férfit vizsgál a belgyógyászaton:
- Van-e saját foga, bácsi?
- Van hát!
- Aztán hol van? - kérdezték, mivel első ránézésre egy fogat sem
láttak a szájában.
- Hát otthon, a fiókban.
Béla kórbonctanon a női kismedencét demonstrálja.
rámutat az uterusra:
- Ez itt a prostata. / És továbbengedték! /

Biztos

kézzel

Csoportbulit szerveztünk. A csoport néhány tagja elment egyik
kedvenc gyakorlatvezetőnkhöz / Lászik Zoltán / meghívni. Mire ő
megkérdezte, hogy hol lesz a buli.
- Nálad - hangzott a frappáns válasz.
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A vacsora
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Radiológia gyakorlat:
- Józan
paraszti
ésszel
gondolkodva,
mi
kérdezi Fráter tanár úr.
Zsuzsi megadja a helyes választ.
- Gratulálok, melyik tsz-ből tetszett jönni?

látható

a

képen?-

Nyári gyakorlat Szolnokon.
Déltájban
Béla
már
meglehetősen
leittasodott
állapotban
szunyókált a főtér egyik padján. Épp arra sétáltunk, mikor Andi
megjegyezte:
- Nézd
azt
a hülye
részeget!
- nem
ismerte- fel
szeretett
csoporttársát első látásra. Mint később kiderült, nem csak mi
láttuk őt. Három nap múlva
a kollégium portásnője
aggódva
kérdezte Bélától:
- Mi volt magával a múltkor?
- Mi, hát mikor? Semmi.
- Valami baja volt, rosszul volt? Láttam, hogy fogta a fejét, meg
úgy el volt dobva.
- 0, hát semmi, csak napoztam - magyarázkodott

Béla.

Szemészet gyakorlat:
A
gyakorlatokon
már
többször
bemutatott
fluoreszceines
papírcsíkok
közül
egy
doboznyi
Feri kezébe
került.
Hosszas
tanulmányozás
után
sem
tudott
mit
kezdeni
vele.
Mi
"segítőkészen" megmondtuk neki, hogy mi az, miután ő lelkesen
próbálta
vélt
rendeltetésének
megfelelően
használni.
Végül
gyakorlatvezetőnkhöz fordult:
- Te, Ágota, hogy kell ezt a gyufát mfeggyújtani?
Szemészet szigorlat, szintén Boros Feri; a szimpátiás oftalmiából
felel:
- A szimpátiás oftalmia a szimpatikus beidegzés zavara . . .
- Kezdje elölről egy egészen más mondattal - szólt elhűlve a
vizsgáztató.
- Ja,
eszembe
jutott.
A
szimpátiás
oftalmia
a
sérüléskor
létrejövő szekunder katarakta.
Gyakorlat a szülőszobán:
- Jöjjenek szüléshez - szólt be a nővér.
- Dehogy megyünk, hozzák ide - reagált elsőnek
oldalára fordult.

Béla

és a másik

TOT-szemináriumon
a csoport
aktív
rezisztenciát
mutatott.
A
gyakorlatvezető próbálva felrázni bennünket, végigkérdezte, hogy
ki hol akar elhelyezkedni. Boros Feri azt mondta:
- Most két állás is kinéz, nem tudom melyiket válasszam.
- Mégis mi?
- Az egyik: hajóorvos a Szőke Tiszán, / röhögés /, a másik:
Martfűn a sörgyárban üzemorvos.

A többi kaland maradjon meg csak a mi emlékezetünkben, mert ahogy
a bölcs mondja: " Ne szarjunk a saját fészkünkbe! "
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Munka után

Munka előtt

Párok I.
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BONCOLÁSI

JEGYZŐKÖNYV

Neve: 3. csoport
Kora: 5 év
Halál beálltának ideje: 1988. augusztus 13.
Jelenlegi status: Oszlásnak indult
Kiilleírás: Közepesen táplált, kb. 759 kg súlyú, 2293 cm hosszú
külsőleg egyenrangúnak látszó alegységekből álló,
bomló organizmus.
Alkotórészek leírása:
I. unit: Z.T.: Nem hivatalos
elnevezése Zentyke, másodév
első
féléve óta csporttársunk. Szörnyen beilleszkedett, bár mi nehezen szoktuk meg
túlkombinált
stílusát. Szenvedélye : előadások alatt a sakk, szabadidejében a kajakozás, a horgászat és
a gitározás.

II. unit: M.M.: Profi apa és profi sportoló. Profi tanuló lenne, ha nem lenne
ilyen
profi
apa és profi sportoló.

III. unit: V.ZS.: Harmadévben vette át a csoport vezetését, mert
jó átlaga
következtében mindig
felvehette az ezért a munkáért
járó
pénzt.
Azóta
rendben
a
banda
szénája.
Néha
fejébe
száll a dicsőség, de azért Zsuzsára és jó jegyzeteire (kliséként
használják
a
nyomdában)
mindig lehet számítani.
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IV. unit: SZ.E.: Oszlopos tag.Kezdetben nehezen
illeszkedett be
a csoportba, de azóta úgy feloldódott,
hogy
ujjainál
már
csak a szája jár többet. Termése: 18 pulóver, 6 sapka, 4 sál,
2 kesztyű és egy házasság.

V. unit: R.M.:
A csoport
Nyuszikája,
ami
kedvességére
és naivitására utal.Míg szép haja megrövidült, látásmódja
" meghosszabbodott" . A csoport (B. J.)
fellebbentette
előtte
a fátylat.

* VI. unit: B.A.: Hangulatember. Nem
lehet tudni, hogy
hol vannak a
tüskéink, amelyekkel néha megszúrjuk őt. Újabban szíve "Szol
nok" felé húz.

VII. unit: K.T.: Mindenkivel megtalálja a
megfelelő
hangnemet, és pillanatok alatt kivesézi az embert. Jó tanuló, az
utóbbi
időben egyre
csinosabb, kész
főnyeremény.
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VIII. unit: G.K.: Gerácska harmadév óta
csoporttársunk.
Életvidám
stílusa
van, amelyet eleinte furcsának találtunk. Azóta megszoktuk szavait, beceneve is innen
adódott.
Köszönései :
hellóka,
pápáka;
szavajárása:
fincsácska kajácska, megyek zabikecskézni, hát fiam
idegileg
kikészítesz,
tisztára bekrepáltam

IX. unit: M.L.: Mióta
gyűrű
van az
ujján, papucs van a lábán. Jóeszű
és szorgalmas, ő a tudós TDK-s.
(A fenti sorokat elolvasva, a következőket tette még hozzá: - Papucs az öreganyád!!!)

X. unit: Ko. Ti.: Az első félidő után került a csapatba. Rejtélyes tagja lett
és maradt csoportunknak. Egyedül Janóval találta meg a közös hullámhosszat.
Együtt járnak sörözni, bulizni, csajozni. Barátnőjük is közös: (Tisza) Gyöngyike.

XI. unit:
K.A.:
Joe nem változott
semmit , bár
élettapasztalatai
gyarapodtak,
a haja meg
megfogyatkozott. Szeret horgászni, teniszezni, vicceket mesélni.
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XII. unit: B.J.= bombajó Janó, hajdani
csoportvezetőnk, aki az első adandó
alkalommal túladott ezen funkcióján.
Egyetemre ritkán jár, inkább a sörözőket és a lányokat látogatja. Könynyedén
fogja fel az életet, és szerencséje sem hagyja el.

XIII. unit: U. M.: Mindig mosolygós, életvidám, vicctára kifogyhatatlan. Szereti
a meséket, de nem érik őt meglepetések.
Legfrissebb vicce:
Három zsidó késsel a hátában fekszik a
jégen. Mi az?
Tripla leszúrt Rittberger.

XIV. unit: O.P.: Nem hagyja magát befolyásolni és kiismerni.
Ennek ellenére ötévi fáradozásunknak
meglett az eredménye: sikerült
leszoktatnunk a
dohányzásról! (Bár lehet, hogy ez
valami magas, szőke, bajuszosnak az érdeme.)

A boncolási lelet alapján megállapítható:
Alapbetegség: "Egyetemi polgárrá fogadom."
Halál oka: "Doktorrá fogadom."
A halál közvetlen kiváltó oka: Ballagás
Kísér(t)ő
betegség:
Valamilyen
ismeretlen
eredetű
kiütéses
betegség (UV). A gyógyulás általában 6, vagy egyes esetekben 2x6
nap alatt 50 Ft ellenében nagy valószínűséggel bekövetkezik, de
gyakori a recidiva.
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Az első fotó az újszülöttről

1983 őszén

Az utolsó fennmaradt képi emlék 1987 őszén

MI MONDTUK, MI JEGYEZTÜK:
Szemészet gyakorlat:
Gyakorlatvezetőnk
Misinek:
- Hogy lehet ilyen
gyakorlatra jönni? Mit szólnak ehhez a betegek?
Misi: - Azok? Semmit, úgyse látják.

borostásan

Kórszövettan:
.
Zenty
a diánál
felel,
és
elemzése
közben
rámutat
egy
jellegtelen
területre:
- Itt valami
nyugtalanságot
látok,
biztosan a béta-oxidáció fokozódott.
Kémia kollokviumon Botond már két embert hazaküldött, mikor Erzsi
következett. Belepillantott Erzsi vázlatába, s mielőtt hősünk
megszólalhatott volna, Botond neki is búcsút mondott. Erre Erzsi
levegő után kapkodva csak 3 szót tudott kinyögni: Na ne máá...!
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Melinda: - Hagyjatok békén, én egy szuvenír nő vagyok!
- Jaj, gyerekek, olyan furcsán érzem magam, biztos
ovációm van.
- Ebben a csoportban mindenki széthúz, csak én tartok
össze.

Joe:- Most azért
érintkeztem.

nem

tudok

jó

vicceket,

Anatómia demón megkérdezik Lajostól:
- Na és hova nyílik a sinus frontalis?
- A konyha nasalis mediaba!?
- Micsoda?!! Konyha???
- Úgy legalább van értelme!
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mert

senkivel

nem

Zenty TOT szigorlaton, miután az első kérdésből egyesre felelt,
a második tételből megpróbált néhány szót értelmesen előadni .
Prof.:- Mellébeszélsz
fiam, inkább kérdezek
tőled.
1. kérdés: Zentynek gőze sincs, gondolkodik aztán felírja
a kérdést.
2. kérdés: Lásd az előzőt.
3. kérdés: ua.
Prof.:- Te azért írod fel a kérdéseket mert nem tudod megjegyezni?
Zenty:- Nem Professzor
Ur, úgyis jönnöm kell mégegyszer,
legalább tudjam, hogy milyen kérdésekből kell felkészülnöm .
Ezek után a Prof. már nem próbálkozott tovább, hanem azonnal beírta az egyest.
Anatómia előadáson a Professzor Úr előadását szinesíteni igyekezvén egy mikroszkópot
hozatott be, amellyel az ideg regenerációját
akarta
demonstrálni.
Amikor
méltóságteljes
mozdulattal
a mikroszkóp fölé hajolt, Zsuzsa halkan megjegyezte: Nincs
kopasz fej, csak
seggig érő
homlok. A
röhögés futótűzként terjedt végig a soron.
Gecse tanár úr az acut pancreatitises betegről beszél; miszerint
ez a kórkép általában 1 nagy disznótoros vacsorák után
fordul elő, amikor a beteg sok zsírosat eszik és sokat
iszik
rá. Ekkor megkérdezi: Es hogy megy az ilyen beteg
a körzeti orvoshoz?
- Részegen!- így Mariann.
Zentás szülészet gyakorlaton kiselőadást tart a nőgyógyászati cytológiai vizsgálatokról:- A cervixről a mintavétel egy faspatula nevü szerkezettel történik.
Anatómia szigorlaton a Prof. Úr Misi indexét lapozgatva meglátta,
hogy Misi évhalasztó, de anatómiából még nem
vizsgázott:
- Maga még szűz?
Misi zavarában elpirulva: nem Professzor Úr, már van
egy
kislányom.
Kevés az ösztöndíj, Lajos és Joe hólapátolással
egészítik
ki.
Hajnali 3-kor már nagyon fáztak és elhatározták,
hogy
Bözsinél keresnek meleget. A fiúk örömére az ablakon még fény
szűrődött ki:
Te jó Isten, ez még most is tanul?
Becsengetnek.
Bözsi nagysokára álmos, reszkető hangon:Ki az?
A két hómunkás a szomszéd néni hangját
utánozva
kéretzkedett be.
- Most van egy kis szabad
időnk,
jöttünk
megvarratni
a
sliccem- szólt Attila.
Bözsi meglepetésében szóhoz se jutva nekilátott a varrásnak
sőt még meleg teát is kínált.
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Középen a hómunkás.
Szemészet gyakorlat: A betegnek toxocara
okozta
iritise
Marianna: Kutyája van, vagy macskája?
Beteg: Se kutyám, se macskám, csak feleségem az meg
ban nem fertőz.

van.
általá-

Belgyógyászat kórházi gyakorlat, főorvosi nagyvizit: Egy idős néni bizalmasan odafordul Lajoshoz: -Ugye kedveském
megismer?
Lajos gondolatban végigfut az egész
rokonságon,
de
nem
rémlik semmi.
A néni folytatja: - Hát tudja, én vagyok
a Balogh néni!
Na?
Lajos továbbra is tanácstalan, a főorvos menti meg a helyzetet:- Néni maga honnan ismeri a kollégát?
- Én sehonnan, de attól ő még ismerhet engem!
Zenty,Misi és Joe valamikor 1985-ben végigmentek a Kárász utcán,
mikor Zentás megszólalt:- Gyerekek, ne haragudjatok
rám.
- Miért? Mit csináltál?
- Minden lány engem nézett az utcán és biztosan azért,mert
olyan jó a testalkatom.
Fül-orr-gége gyakorlaton Misi Melinda fülét vizsgálja. Gyak. vezetőnk megkérdezi:- Na mit látsz?
- Jéé! Látom a fenekét!
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Kórélettan gyakorlaton Timi EKG-ból felel már 3/4 órája, a többiek dőlnek a nevetéstől. Gecse tanár úr kérdez:
- Na már csak azt mondja meg, hogyan mérjük
a
periódusidőt?
- Háát, két Q hullám távolságát mérjük.
- Talán két R-ét!
- Q vagy R az aztán tökmindegy!
Anatómia demó:- Mi a III. agyideg neve?
Lajos:- Nervus aftomotorius.
Dumping és Zentás. (kórélettan pótdemó)
Gecse:- Na mondja Zentay, Dumping-syndroma.
-Először felírom. Én már úgyis hozzászoktam a
többszöri
pótdemóhoz. Minél többet pótdemózik az ember annál több új
dolgot hall.
Dumping és Erzsi. ,
G:- Mi történik, ha hypovolaemiás lesz a beteg?
E:- Kitágulnak a hasi erek.
G:- Miért?
E:- Mert meleg folyadékot iszunk!
Bíró Janó TOT szigorlaton:
- Mire volt vésve Hammurabbi törvénykönyve?
- Kőtáblára.
- Hogy lehet ekkora marhaságot mondani?
Az kőtömbre volt vésve!
Ezt tudnia kellene, .rnert alapvető dolog, s ha már ezt nem
tudja, meg se merem kérdezni, hogy az Ebers-féle
papirusz
tekercsen milyen receptek vannak.
Ezután beírta az elégtelent és hozzátette:- Jegyezd meg édes fiam, ha egy kórházba kerülsz, a főorvos nem azt fogja
kérdezni, hogy mit tudsz belgyógyászatból, hanem hogy
mit
szervezéstanból!
Közeg, gyakorlat kinn a KÖJÁL-ban.Várjuk a gyak. vezetőt, miközben a portás néni megkérdezi:
- Nem maguk hagyták itt ezt a szatyrot tegnap?
Mire Gerácska felháborodva:- Mit képzel ez, hülyék vagyunk
mi, hogy mindennap ide járunk?

Tanáraink mondták, mi jegyeztük:
Prof. Ormos:
Az orvosok kapnak általában bőr-TBC-t,
meg a mészárosok.
Ebből
is
látszik,
hogy rokon szakma.
Prof. Obál:
A sok beszéd is légzéshiba

(1984.XI.13)
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Prof. Csillik:
,
Vannak olyan állatok, amelyek az erejükkel
imponálnak,
vannak, amelyek a nagyságukkal. De amelyik se nem
oroszlán,
se
nem elefánt, az a hangjával próbál imponálni. Ilyen van
az
emberi társadalomban is, pl.: a bőgómajom.
Hol adják be a vénás injekciót a nyuszinak? A fülébe. A patkánynak? A farkába. Az embernek? A véna mediana cubitibe.Öszsze ne keverjék az állatokat!
Penke Botond:
D-ribóz, 2-dezoxi-D-ribóz(stb.), ezeket nem kell elfelejteni.
Még én is fel tudnám írni, ha nagyon megerőltetném
magam,
de
most nem ezzel foglalkozunk.
(1984. jan. 31.)
Prof. Boda:
Feltaláltuk a paramyxovírus

kórokozóját!

Úgy hámlik a tenyere, mintha papucsból lépne ki.

(skarlát)

Prof. Dési:
Az AIDS-t főként a homosexualis férfiak terjesztik, mert
a
végbélhám könnyebben átereszti a kórokozókat. Nem erre
készült.
Prof. Varró:
Mikor lehet egy betegre azt mondani, hogy gyógyíthatatlan?
Ha már eltemették, mert a kórbonctanon még nem biztos.
Prof. Benedek:
A hőmérséklet mérése mindig megbízható eredményeket
a súlyos eseteket. (85. II. 5.)

ad,kivéve

Tekintettel arra, hogy mutatópálca nincs, kréta nincs, a mikrofon nem működik, a katalógus is megvolt, akár haza is mehetünk.(85. II. 14.) .
Végül egy anatómia gyakorlat

agyszüleményei:

Atina Rodob: Az Akropolisz régészeinek üzemorvosa.
Sónáj Órib: A Földközi-tenger rettegett kalóza.
Nilatak Areg: A bolgár légitársaság kórusának
szárnyaló
szopránja.
Annaszusz Jekcserev: A Leningrádi Alvás és Ebrenlét-kutató Intézet takarítónője.
Robit Iatnez: A spanyol bikaviadorok bikáinak "Flamenkó"gitárosa.
Alitta Mirok: Jugoszláv sanzonénekesnő.
Tebészre Ienyemesz: A grúziai "Ébred a hajnal"
kultúrház
kézimunka szakkörének vezetője.
Aemit Itemekcsek: Török fogkefegyár "Vak vezet világtalant"alapszervezetének vöröskeresztes titkára.
Aicirtap Dlawso :Dél-Dakotai
Ideg-Elme Szanatórium
aranygyűrűs
állandó lakója.
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Anairam Tolacstu: A sziu
indiánok
"Nagy Manitu "varázslójának
asszisztensnője.
Jáhim Csum: A kínai Automatizálási
In.tézet fotocellás rizsszámlálójának programozója.
Sojal Retsem: Az OPEC tevepúpnövesztő team-jének tudományos
főmunkatársa .
Robit Rállok: Ausztráliai Leánykereskedö Részvénytársaság olaszországi összekötője.
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12. CSOPORT

Ágoston
Zsuzsanna

Dobos
Erika

Francziszty
Zsolt

Kiss-Fekete
Beáta

Gyovai
Gabriella

Makula
Éva

Hidasi
Enikő

Nagy
Sára

Tóth
Anikó

Kovács
Rita

Mester
János

Nagy
Erzsébet

Mohamed Kaled
Kassas
4

Szövettan gyakorlaton Poberai adjunktusnő Zsoltot hívta ki a
táblához, hogy rajzolja fel a here szerkezetét.
Zsolt tanácstalanságát látva próbáltunk súgni, de az adjunktusnó
megkért bennünket, hogy hagyjuk kibontakozni a kollégát.
Ezután mindenki tátott szájjal bámulta a valóban kibontakozó
remekművet, amely így festett:

Még
mindig
szövettan
és
még
mindig
Zsolt.
Elmélyülten
tanulmányozza
a
vérkenetet.
Mélán
bámul
a
mikroszkópba.
Gyakorlatvezetőnk felszólítja:
- Mi jellemző a lymphocytára?
Zsolt hosszas töprengés után tétován válaszol:
- Hát...nagy és...tele van.
Ugyancsak
szövettan
gyakorlaton
történt.
Zsuzsit
megtámadták egy kérdéssel.
- Megmondaná, hogyan mondjuk a spermatodesmost magyarul?
-

orvul

? ? ?

- Mire hasonlít? - szólt a segítőkész kérdés.
Zsuzsi a füzetében lévő rajzra (2. ábra) pillantva,
szemmel mondta:
- Üstökös!
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felcsillanó

- Milyen hám van a gyomorban? - kérdezte a tanársegéd úr.
- Egyrétegű köbhám - válaszolta Zsuzsi.
Pór tanársegéd úr:
- Nem. Egyrétegű hengerhám.
Zsuzsi elgondolkodik, majd kijelenti:
- Igen. Köbhám.
Pór tanársegéd úr ( fenyegetően ):
- Mondtam, hogy hengerhám!
Zsuzsi a teremben lévők megdöbbenésére a fejéhez kapva,
akinek most esett le ..., felkiált:
- Ja, persze! Egyrétegű köbhám.

mint

Eril<a ( a továbbiakban Bözső ) és Ancsa az uszodába tartván
összetalálkozott egy ismerős, fiatal férfival. Köszönés után:
Ancsa: - Ki volt ez? Olyan ismerős.
Bözső: - Semmi baj, Ancsikám ... a biokémia gyakorlatvezetőnk ...
lassan fél éve.
Az élettan gyakorlatoknak a patkányokon, békákon kívül emberi
áldozatai is voltak. Patrícia remegő kezekkel célozta meg Betti
könyökvénáját.
BELETALÁLT!
Betti csodálkozástól tágranyílt szemekkel vette tudomásul, hogy
Patrícia örömujjongások közepette elrohan és hagyja csorogni az ő
drága vérét.
Sári filozófia vizsgán Newtonról felelt.
Tráser adjunktus úr:
- Mi az, ami egyből eszébe jut róla?
Sári szeme felcsillan:
- Ja! A graviditás!
Bettiék
új
lakásba
költöztek.
Szomszédjuk
érdeklődött
foglalkozásuk felől. Betti mondta, hogy orvostanhallgató.
- Nagyszerű - lelkendezett a szomszéd -, akkor kollégák vagyunk!
Mint később kiderült: asztalos a mentőknél.
A legemlékezetesebbek kórélettan gyakorlataink voltak, ahol
szorgalmasan jegyezgettük Kovács Gábor tanár úr szavait. Néhány
ezek közül:
- A Boas-próbareggeli olyan, mint a karóbahúzás, csak ahhoz nem
adnak zsömlét.
- A
nők
szívinfarktusának
gyakorisága
feltehetőleg
a
fogamzásgátlók
szedése miatt
szaporodik
... A férfiaké
meg
amiatt, hogy vajon a barátnőjük bevette-e.
- A pitvarfibrillációt a glomus caroticum nyomásával is meg lehet
szüntetni. Hallottam egy fiatalemberről, aki az anyósa glomusát

91

nyomkodta, bár
öröksége. '

az

anyósának

nem

pitvarfibrillációja

volt,

Betti, Enikő és Vica szülőszobán dopplereztek. A
szembetalálkoztak
egy
aranyos
asszonykával.
Betti
helyett kedvesen megkérdezte:
- Nem akarja, hogy meghallgassuk a kisbabát?
A kérdezett meghökkenve nézve Bettire:
- Nem emlékszik? Tegnap ott volt, amikor szültem.

hanem

folyosón
köszönés

Nőgyógyászat gyakorlaton a csoport lelkesen magyarázta egy
betegnek a hüvelytabletta használatát. Mielőtt a felvilágosítás
lényegéhez értünk volna, a beteg közbevágott:
- És tessék mondani, hol kapok hozzá hüvelyt?
Két előadás között Ancsa, Bözső és Zsuzsi rohantak a Gödörrel
szemközti péksüteményes bódéhoz. Zsuzsi hiányos, illetve téves
ismereteinek
köszönhetően,
a
lekváros
táskára
gondolván
megkérdezte a nénit:
- Szerelmeslevél van?
Mire a néni:
- Kislány! Azért a postára kell menni!
Nyári gyakorlat:
Zsuzsi gondosan tanulmányozta egy idős férfi zárójelentéseit és
tudomásul vette, hogy a bácsinak mindkét heréjét eltávolítoták, ő
azonban a betegtől szerette volna hallani.
- Milyen műtétei voltak?
- Kivették a gyomromat . . . , a vakbelemet . . .
- És még?
Mire a bácsi pironkodva felelt:
- Hát ... az alsó végtagommal is baj volt ...
- így
is
lehet
mondani
...
jegyezte
meg
Zsuzsi
kissé
csalódottan.
Fül-orr-gégészet
gyakorlaton
Bözső
rendkívüli
érzékkel
és
határozottan benyomta a spekulumot Gabi fülébe és csodálkozott,
amikor a többiek ugyanilyen műszerrel az orrot vizsgálták.
Fül-orr-gégészet szigorlat. Gabi ismét formában. A vizsgáztató
már csak egy dologra kíváncsi, az orrfurunkulus kezelésére. Kínos
csend után az adjunktusnő próbálja rávezetni Gabit a válaszra, a
dunsztkötésre célozván:
- Biztosan tett már el befőttet ... Mit alkalmaz?
Gabi az asztalra csapva, a felismerés örömében felkiált:
- Szalicilt!
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A
tarjáni
gyógyszertár
bemutatásakor
szemügyre
vettük
a
gyógyszereket is. Elhaladva egy halom Ovidon, Rigevidon, Anteovin
mellett, János felkiáltott:
- Itt van, lányok! Vegyetek!
Betti
rejtelmesen
mosolyogva
( és négy
hónapos
terhesen
)
megjegyezte:
- Már késő ...
Szemészet gyakorlaton Kálid már öt perce tanulmányozta
szemét réslámpával, mire gyakorlatvezetőnk megszólalt:
- Ki ne égesse a maculáját!
Sári: - A Makula maculáját.

Vica

Szemészet előadáson Sári figyelme egy kissé elkalandozott.
Ezért nem csoda, hogy a szemFENÉKEN is a macula GLUTEÁT vélte
felfedezni.
TDK: Bözső a hallgatók által kitöltött űrlapok feldolgozását
kapta volna, de némi töprengés után úgy döntött ő is
- más
korábban próbálkozókhoz hasonlóan -, hogy őt ez a téma nem igazán
érdekli. Ezt hallván a témavezető kijelentette:
- Ezután minden TDK-zni kívánónak felajánljuk ezt a témát. Aki
még ezek után is vállalja, az kap másikat.
Nyári gyakorlaton legújabb kutatások eredményeit ismertette az
egyik főorvos:
- ... A betegekkel izotópos tojást etetünk ...
Egy másik orvos halkan Zsuzsi fülébe:
- A tyúkkal meg izotópot . . .
Zsuzsi helyeslően bólint:
- ... Gamma-tyúk . . .
Szeptember. A kollégiumi beköltözések ideje. Új emelet, új
szoba, új szobatársak. Bözső a portáról felrohanóban véletlenül
egy emeletet téved. Berontva a szobába döbbenten fékez a rámeredő
lakó tekintetétől, majd mosolyogva közli:
- Helló! Én lakom fölöttetek. Jöttem ismerkedni!
Pszichiátria gyakorlaton a maniaco-depressivás beteg ( mániás
szakban ) lelkesen meséli, hogy nyáron mindig kimegy a strandra,
lefényképezi a lányokat és télen ezeket a képeket
nézegeti.
Zsuzsi, aki még a belgyógyászati betegségben szenvedőktől is
megkérdezi,
hogy
rendben
vannak-e
a
nemi
működései,
lényegretörően megkérdezte:
- És mondja? CSAK nézegetni szokta a lányokat?
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Tensiomm*n

25 , 5 0 , 100 mg-os tabletta

antihypertensivum

HATÓANYAG
25 mg 5 0 mg 100 mg captopril-, tablettánként.
JAVAXLATOK
Hipertónia: renovaszkuláris hipertónia inoperábilis eseteiben, illetve operábilis eseteiben a műtétig, egyéb vérnyomáscsökkentőkre rezisztens hipertóniákban monoterápiában vagy kombinációban /diuretikumok és/vagy bétablokkolók/.
Kardiális dekompenzáció; egyéb kezelésre refrakter esetekben diuretikummal és/vagy digitalisszal kombinálva.
E L L E N JA VALL ŐTOK
T e r h e s s é g /terhességi hipertóniában adása egyéni elbirálást igényel/, szoptatás /ha adása elkerülhetetlen akkor a szoptatást fel kell függeszteni/, leukoilletve thrombopenia.
ADAGOLÁS
Egyéni elbirálást igényel.
Szokásos adag felnőtteknek; Hipertónia; kezdő adag naponta 3 - s z o r 25 mg.
Ha a vérnyomás csökkenés 2 hetes kezelés után nem kielégitő, az adag naponta 3 - s z o r 5 0 mg-ig emelhető, további vérnyomás csökkenés e l é r é s é r e - ujabb
2 hét elteltével - tiazid diuretikum és/vagy béta-blokkoló adható.
300 mg napi adag felett a mellékhatások gyakorisága jelentősen megnő, ezért
ennél magasabb napi adag nem javasolt.
Renovas zkuláris hipertónia; naponta 3 - s z o r 12,5 mg.
Kardiális dekompenzáció; kezdő adag naponta 3 - s z o r 25 mg, fenntartó adag
naponta 3 - s z o r 5 0 mg.
Gyermekgyógyászati alkalmazás; nagy óvatosságot igényel, csak igen indokolt esetben adható. Javasolt napi adag; lmg/testsúly kg, 2 mg/testsúly kgig emelhető.
A tablettát étkezés előtt 1 órával kell bevenni!.
A gyógyszerre történő beállítást kizárólag belgyógyász szakorvos végezheti.
A beállítás idejére fekvőbeteg gyógyintézeti elhelyezés javasolt. A kombinációban alkalmazott egyéb szerek adagját egyénileg kell meghatározni.
[ÉGIS GYÓGYSZERGYÁR
BUDAPEST
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SZEGEDI
ÉKSZERÉSZ ÉS KÖNNYŰFÉM
KISSZÖVETKEZET
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Vegetával ízesebb az étel!

PODRAVKR

Gyártja: Szegedi Paprikafeldolgozó Vállalat
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5. CSOPORT

Baji
Ildikó

Bereczki
Csaba

Borbáth
Árpád

Gallasz
Judit

Hajdú
Attila

Haraszti
Zsuzsanna

Kisgergely
László

Lebhaft
Tibor

Szabó
Szilvia

Tombácz
Andrea

Jfa

Nagy
Zsuzsanna

Páger
Lajos

Szabó
Gabriella

Szabó
Katalin
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MOTTŰ:
"Nem kell mindent tudni
tudnia, hogy mit nem tud."

az
Gert

orvosnak,
•
Carstenon

de

azt

Dementia praesenilis avagy Alzheimeresek

pontosan

kell

klubja

Domináns öröklődésű, változó expresszivitású kórkép, amely a
hatodévben
kezdődik
orientációs
zavarral
(munkahelykeresés),
beszédzavarral (főleg szigorlatokon). A későbbiekben elbutulás,
inaktivitás (lógás), fokozott izomtónus (kéregető kéztartás). Az
örökletes tényezőkön kívül sokan exogén tényezőket is felelőssé
tesznek
a kórkép kialakulásában
(egyetemi évek,
túlterhelés,
etilizmus, dohányzás, éjszakai élet, stb.).
Aetiologia és symptomák: lásd alább.
Fizika:
Baja a fizika szigorlat gyakorlati részén a rezgőköröket húzta,
amely közismeten a legnehezebb gyakorlat volt. Baja az elméletet
tudta, de a kapcsolásokkal hadilábon állt.
- Jó, jó, de mi van a kapcsolásokkal? - kérdezte Laczkó tanár úr.
- Mi van, ha összeállítom? - kérdezte Baja.
- Ha jól összeállítja, hármas.
- Mi van, ha összeállítom, de rosszul?
- Elégtelen.
- Mi van, ha nem csinálok semmit?
- Kettes.
- Akkor azt kérem gyorsan beírni!
Ringler tanár úr a párbeszédet végighallgatva, Baja bátorságát
értékelve a fizika szigorlatára négyest adott.
A kapcsolásokkal meggyűlt a baja Gabinak és Katkának is. A siker
reményében
lelkesen
mutatták
meg
Laczkó
tanár
úrnak
egyik
remekművüket. Néhány percnyi elmélyült vizsgálódás után csak
ennyit tudott mondani:
- Maguknak annyi az esélyük arra, hogy jól összeállítsanak egy
kapcsolási rajzot, mint egy majomnak, akinek tollat és papírt
adnak, hogy kottázza le a IX. szimfóniát.
Anatómia:
Kérdés Bélához:
- Milyen tengely mentén fordul el a kar?
- A konspirációs tengely mentén.
Téma a tápcsatorna, amibe közismerten a fogak is beletartoznak.
Etusnak ezekből ezidőtájt igen kevés volt, mert egy gyors orvosi
beavatkozás következtében két felső metszőjétől
megszabadult.
Kezét szája elé téve ült le a vizsgáztató elé.
- Beszélj a fogakról! - hangzott a felszólítás.
Mire Etus nem bírta tovább, és széles mosolyra húzta ajkát, a
vizsgáztató nem kis megrökönyödésére.
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Tanulószobán
történt.
Problémáink
mutatkoztak
a
tájanatómia
könyvben levő erek és idegek azonosításával. Katka fölcsippentett
egy azonosíthatatlan ideget. Feltűnés nélkül körülnézett:
- Kell ez itt nekünk? Olyan rútul néz ki. - Majd villant a szike
pengéje ...
Kémia:
,
Dr. Zarándy Márta megkérdezte Bélát, hogy mivel mutatja
vizeletből a cukrot. Béla kevés gondolkodás után rávágta:
- Nájlander-próbával.(Nylander)
Félév utáni első gyakorlat, névsorolvasás. Egyetlen hiányzó
A csoport egy emberként hazudta:
- Beteg.
R. Judit csodálkozó szemekkel körülnéz:
- Hát nem síelni van?

ki

a

Andi.

Nándi kémia gyakorlaton rémült arccal ugrik fel:
- Elnézést, kimehetnék egy pillanatra?
- Igen, de mi olyan sürgős?
- Talán a dóm alatt a lefolyóban még utolérem a mágneses keverőt.
Orosz:
Utolsó óra, osztályozás. Orgovány tanár úr elmerülten
névsort.
- Az kap ötöst, aki nálam is többet volt órán.

nézi

a

Biológia:
Bonyolult kísérlethez altatott DrosophyIákra volt szükségünk.
Husztik
Böbe
néni
éteres
vattával
jóízű
álomba
ringatta
a
befőttesüvegnyi
állatkát,
majd
egy
maréknyit
fehér
csempére
szórt. Miután megvizsgáltuk őket mikroszkóppal,
elgondolkodva
kérdezte:
- Most mi a fenét csináljunk ezekkel?
Gyorsan megoldotta a problémát, lefújta őket a padlóra. Néhány
perc múlva a felébredt Drosik ellepték a csoportot.
Kórélettan:
Kérdés: - Miről ismerhető fel a beteggel való beszélgetés
hogy nyelőcsődivertikuluma van?
Gallasz tudását megcsillantva rávágta: - Foetus ex ore.

során,

Mikrobiológia:
A csoport körében nem kis népszerűségnek örvendő Prágai Béla
adjunktus úr gyakorlatán történt:
- Megkérem önöket arra, hogy munka végeztével a székeket tolják
be maguk után!
Felhívása nem jutott el mindenki fülébe, ezért Gallasz arrogáns
hangon kiáltott az adjunktus úrral beszélgető Bereczki Béla után:
- Bélám, a széked otthon is más tolja be helyetted?!
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Az adjunktus úr meglepődve fordult vissza és
betologatta az
összes széket. Nála nagyobb zavarban már csak Judit volt.
P.G. :
Legnehezebb vizsgáink közé tartozott első év végén. Csoportunk
néhány
tagja
nem
tudott kellőképpen
elmélyedni
a politikai
gazdaságtan tudományában. Köztük volt Szilvi, Baja és Skuli is.
Szerettek
volna gyorsan túllenni az egészen, ezért
elsőként
vonultak a vesztőhelyre. Mivel június közepén már reggel is
kánikula
van,
Szilágyi
docens
úr
kitárta
az
ablakokat.
A
bebocsátásra várók az ablak alatt duruzsoltak. A három hősnő
egyszerre csak a következő szavakra figyelt fel, melyek nagyobb
hangerővel hangzottak el Attila szájából:
- A
jegyzetem
még
olyan
tiszta,
hogy
visszavihetném
a
jegyzetellátóba.
Ezek után nem sok jóra számíthattak a docens úrtól, legalábbis
arckifejezéséből ítélve. A végeredmény kissé érdekesen alakult: a
három
grácia
fejenként
egy-egy
kettest
kapott,
Attilát
egy
ötössel jutalmazták.
Ösi hagyomány volt csoportunkban a Zsuzsa-nap megünneplése,
íme néhány kis epizód:
Bevásárlás után Nagy Zsé úgy érezte, hogy kevés lesz a bor, ezért
fogta kis retiküljét, és egy tízliteres demizsonnal hazaindult
Kiskunmajsára. Otthon betoppanva édesanyjára a szívbajt hozta rá.
- Éreztem, kislányom, hogy valami baj van. Miért jöttél?
- Tíz liter borért, anyám!

Igyekeztünk
ötletes
ajándékokat
venni.
Például
Kisharasztinak
egy
katéteregységcsomagot szereztünk, hogy
ne kelljen annyi időt töltenie
a
klinikákon
a
WC
keresgélésével. Nagy Zsé pedig
egy
alumínium
gyermeklábaskészletet
kapott
stafírungbatekintettel
az
ő
és
férje
méreteire.

Őket ünnepeltük
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állandóan

EMLÉKEK A GYAKORLATOKRÓL
Egy vidéki kórházunkban történt. Orvostanhallgatók gyűrűjében
két orvos beszélget:
- Egy óriási küsztát operáltam, ekkora küsztát még életemben nem
láttam!
Mindenki lázasan kutat az emlékezetében a szó jelentése után. Van
még mit tajiulni! Majd a beszélgetés más irányba terelődik és az
operáló orvos megkérdezi:
- Kérlek szépen, hazavihetlek a kocsimmal?
- Nem, köszönöm, én biküklivel vagyok.
A késő
esti
órákban
egy
enyhén
ittas
férfi
érkezett
a
traumatológiai ügyeletre. Jobb tenyerén egy ötcentiméteres vágás.
Katka remegő kezekkel, de annál nagyobb lelkesedéssel
látott
hozzá élete első suturájához. A beteg igen bőbeszédű volt, azután
érdeklődött, hogy kell-e majd varratszedésre mennie.
- Igen, egy hét múlva az SZTK-ba.
- Jaj, csak nehogy valami kezdő szedje ki!
Mi mindenre képes némi "alkoholos befolyásoltság ...".
Belgyógyászat gyakorlat:
(
Páger
Lajos
kivételesen,
egészen' 'véletlenül
kissé
fáradtan,
másnaposan érkezett a gyakorlatra. Zavartan kapirgált a sálján
egy bizonytalan eredetű foltot.
- Mi lehet ez? - kérdezte a körülötte állóktól.
R. Judit készen volt a válasszal:
- Ahogy igy elnézlek, valószínűleg vomitus.
TOT gyakorlat:
A gyakorlatvezető
körülhordozza
tekintetét,
majd
előveszi
a
névsort.
- Van-e olyan, aki igazoltan hiányzik?
R. Judit ugrik a kérdésre, mint macska az egérre,
büszkén
rikoltja be:
- Skultéti Judit, az 5. csoportból.
- Köszönöm, legalább azt illik bejelenteni az intézetnek, akinek
igazolása van.
Nem volt . . .
Szemészet

gyakorlat:

Kedvenc oktatónk volt: Dr. Hajas

Katalin
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Hajas doktornő: - Lajos, mondd meg, hogy melyik a cornea?
Páger Lajos: - ... Amelyik ott a golyón van!
Első
gyakorlatunkon
Hajas
doktornő
a
vak
ember
pszichéjét
ecsetelte:
- Kérem, a vak emberrel való foglalkozás igen nehéz feladat. A
vak beteg mindig visszatér az orvosához, ugyanúgy, mint más
szakban
azok
a betegek,
akiknek
idegrendszerét
megviseli
a
betegség. Mi csak annyiban vagyunk könnyebb helyzetben, hogy
biztos nem ismer fel bennünket.
Hajas doktornő:
- Mondja, bátyám, melyik szeme fáj? Ugye a szélső?
Demón történt:
- Mivel kezeljük a herpeszes szemet?
Kisgerő, a szülész-nőgyógyász palánta
- IUD-vel.
- Nem, kolléga, azt másra

•

válaszol:

használják.

Belgyógyászat:
Tibor
anamnézisei
mindig
nagyon
találóak
voltak,
egyszerűen
azért, mert a kórlefolyást nem várt irányba tudta terelni, és így
a beteg semmit nem tudott eltitkolni előlünk.
Egy idős, ulcusos néni éppen a gastrointestinalis panaszairól
próbált mindent elmondani, amikor Tibor kérdése lecsapott rá:
- És tessék mondani, a kakaót szereti?
A néni zavartan bólogatott. A kérdés folytatódott:
- Jó meleg foszlós kaláccsal, ugye? Ez hagyomány odahaza?
Mi csak nagy nehézségek árán tudtuk nevetésünket visszafogni, de
úgy tünt, hogy a beteg ezekre a földi javakra rá sem fog többé
nézni.
72 éves mezőgazdasági munkás anamnézisével birkózunk a deszki
intézetben. Már minden rutinkérdést elsütöttünk, de Tibornak még
mindig voltak friss ötletei:
- És fiatalkorában mit sportolt aktívan?
Oktatóinktól sokat tanulhattunk. Soha nem fogjuk elfelejteni,
hogy mennyire
fontos a beteggel való kapcsolatteremtésben a
pszichés felkészítés. Ezt szülészet gyakorlatok során sulykolták
belénk.
Csoportunk
váróteremben
ácsorog
néhány
beteggel
együtt.
Megérkezik
gyakorlatvezetőnk
és
betessékel
bennünket
a
vizsgálóba, s a következő szavakat intézi az egyik
várakozó
beteghez:
- Kedveském, vigyázzon a doktornők kabátjaira, mert különben nem
lesz gyereke!
Majd odasúgta nekünk:
- Már régóta kezeljük meddőség ellen.
Másik:
szintén
vizsgálóasztalon,

szülészeten
történt.
Terhes
nő
fekszik
a
"kislétszámú"
csoportunk
körbeveszi.
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Gyakorlatvezetőnk a beteg pszichés megnyugtatásáról beszél már
több, mint fél órája. Elhangzik néhány szó a magzatdarabolásról
is, amit az eddig nyugodtan fekvő kismama már
izgatottabban
hallgat.
A doktor
úr a kiselőadás
végén mellesleg
meg
is
vizsgálta a pácienst, aki mindvégig kőmetsző helyzetben feküdt.
KOLESZBAN

TÖRTÉNT

Kaptás Tibor a következő fogas kérdést intézte R. Judithoz:
- Tételezzük fel, hogy ügyeletes vagy és beállít hozzád egy
priapismusos beteg. Mit csinálsz vele?
Teljes volt a kérdezett tanácstalansága, de a tudásvágytól fűtött
medika a fellelhető
szakirodalmakban gyorsan utánanézett, és
másnap már széleskörű
tájékozottságot árulhatott el.
Röviden
összefoglalta a teendőket:
- Megpungálom és leszívom.
Tibor erre a következőket javasolta:
- Fordítsuk meg a sorrendet, és tételezzük fel, hogy nekem van
priapismusom ...

Már megint

berúgtál?!

NSZK-s
csoporttársunk,
Tibor,
hivatalos
ügyeinek
intézése
végett sűrűn fordult elő a csop.vez. szobájában. Skuli és Judit
fül-orr-gége vizsgája előtt is villámlátogatást tartott, majd
imígyen búcsúzott:
- Nyomom nektek az ujjamat! (értsd: Szorítok nektek!)
Ezek után nem cso^a, ha a két hősnő másnap ötöst kapott.
Jelenetek egy-két házasságból (az 5. csoport nyomán)
Az
ifjú
feleség,
Nagy
Zsé;
vendégeket
hív.
A
betoppanók
meglepődve látják szerte-szana a lakásban a számítógép-kártyára
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írt utasításokat:
Fiókot becsukjuk! Gázt elzárjuk! Szemetet levisszük! stb.
Néhány vállalkozó kedvű csoporttag válaszkártyát írt a férjnek:
- S...met meg kinyaljuk!
Borbáth apuka szabadideje:
- Délután elhozom Virágot az oviból, néhány órát hintázunk és
mászókázunk, háromszor levetítem a Vukot, tornázunk, fürdünk,
mesét nézünk és néha főznöm is kell.
Végy egy üveg sört,
vágd föl a hagymát,
végy egy üveg sört,
pirítsd meg a hagymát,
végy egy üveg sört,
tedd rá a húst,
végy egy üveg sört,
és várd ki a végét.

. . . Aki már régen igába hajtotta a fejét

&
x

Pár hónappal utána

Házasság előtt egy évvel
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...
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Klubunk ötéves programjából adtunk némi ízelítőt.
Végezetül
e heti
kulturális
ajánlatunk
következik,
költőnk, Ribike tollából.
Egy tonsillectomia története avagy a hóhér

koszorús

akasztása

1) A betegágyban nincs még senki,
De Szilvi már a jöttét lesi.
"Talán bizony meggondolta,
S tonsilláit megtartotta ...?"
Ajjaj, jajj , jajj,
Oh, jajj, jajj.
2) őt követte Bözső s Baja,
Együttérzéssel áthatva ...?
Csendesen manikúrözgetnek,
S közben engem ijesztgetnek.
Refr.
>

3) Január öt - jeles dátum,
A csop.vez. a műtőágyon.
Tizenöt fő érte izgul,
S a portás lassan megbolondul
Refr.

. . .

4) Iván doktor is áldozat,
"Vajh a medika mit tartogat ...?"
De Juditunk rendes beteg,
Csak carotisát tarthassa meg.
Refr.
5) A műtőből fölszédelegve
Még egy nagy trauma érte!
Ó, micsoda lidércnyomás,
Ágoston az, mint új betegtárs.
Refr.
6) Este beténfereg Skuli,
Azt hitte, hogy lesz itt muri.
Hozott egy kis friss sült tököt,
Hátha attól megpusztulök.
Refr.
7) Doktoromban forr a méreg,
Jól leszidja nővérkémet,
De haragja gyorsan lankad,
S egy spatulát tövön ragad.
Refr.
8) A tea ... valami
Csak legyen, aki
Lapulevél-főzet
íze, szaga kész
Refr.
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isteni,
lenyeli.
lehet,
rettenet.
.

-

9) Éjjel azon meditálok:
"Mi lesz, hogyha négis hányok ..."
Nővért, orvost hogyan hívok,
Hisz a csengő az ágy alatt csillog.
Refr.
10) Másnap betoppan Zsuzsi,
Ajándéka tiltott holmi.
... Egy kis leves ... egy kis fagyi,
Vétek lenne ezt kihagyni.
Refr.
11) A klinika kész átjáróház,
Gyakran betér egy-két csoporttárs.
Kedvességük határtalan,
Azt hiszem, hogy nagy bajuk van ...
Refr.
12) Lassan telnek itt a napok,
Az érdeklődés alábbhagyott.
Látogatók, vizit, bajok ...
Már sok beteget sírba rakott.
Refr.
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6. CSOPORT

Ágoston
Gabriella

Benczédi
Zsófia

Bíró
Gizella

Király
Ágnes

Kiss
Marianna

Koltai
Anna

Kövecs
Ildikó

Lakatos
Elvira

Maróti
Gabriella

Márki
Andrea

Rusz
András

Varga
Márta

Zentay
Attila
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CSOPORTUNK TEREMTÖDÉSE
(Teremtoedes csoportae)
Sok-sok évvel ezelőtt nem létezett még semmi, egyáltalán semmi
-a 6-os csoport sem. Csak a Dékáni volt egyedül, aki jóságában
elhatározta,
hogy
létével
és
boldogságával
megajándékoz
bennünket.
Ezért
fogott hozzá
teremtésünkhöz.
Szeszélye
úgy
hozta, hogy 12 lányt és 1 fiút ötvözött egy csoportba.

I. évfolyam:
"Kezdetben
fedé. . . "

sötétség

vala

így

indultunk

az

agyakban,

és

a

jövőt

sűrű

homály

Az öreg halász és a tumba (formalinos úsztatókád) avagy
A nagy ho-ho-ho-horgászat:
Lábtáj demó előtt még szorgalmas (a látszat már akkor is csalt)
elsőéves
medikusként
tanulószobán
voltunk.
Pali
bácsi
elfelejtette
előkészíteni
csoportunk
tájanatómiai
modelljét,
ezért két bátor önként jelentkező, Erika és Kuksi (Z.A.) elmentek
érte. Helyzetük magaslatán állva, mindenre elszánva berontottak a
tett színhelyére, ahonnan 5 másodperc után pánikszerűen távoztak.
Odakinn Kuksi megjegyezte:
.
- A kamrában dühöng a formalinos passzát!
Némi töprengés után Kuksi - alapos fizikatudására támaszkodvamegtalálta a megoldást:
- Mivel a szag egyenes vonalban terjed, papirtörölközőt tegyünk a
szemünk és az orrunk elé.
így is tettek és újból csatába indultak. A második
bevetés
hosszabbra sikerült. A csoport türelmetlenül várt, mialatt az
ajtón túlról ki-kibuggyanó röhögés hallatszott. Ezalatt odabenn
fenekező horgásztechnikával próbálták előcsalogatni a 6-os számú
lábat.* Kiemelése nagynehezen sikerült is, de a láb egyszer csak
visszacsobbant és beterítette a parton állókat. Midőn ott álltak
formalintól csöpögő fejjel, fogant meg bennük az a gondolat, hogy
praktikus lenne a kamra ajtajára a következő táblát kitenni:
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Életünk első tájanatómia bonctermi gyakorlatán történt. Kuksi
méla undorral nézte a kart, majd a csoport tagjaihoz intézte a
következő kérdést:
- Tudjátok,
mi
lesz
ma
a
menzán?
Főtt
marhahús
paradicsomszósszal!
Poén: Az Isten nem ver bottal, csak főtt marhahússal. Ugyanis
Kuksi nagymamája éppen azt főzött, és csodálkozott, miért nem
ízlik.

Anatómia
előadáson
Csillik
professzor
úr
a
rá
jellemző
teatralitással
a synapsis szerkezetéről
beszélt. Az évfolyam
áhitatos csendben figyelt egészen a következő mondatig:
"A
legújabb
kutatások
szerint
az
intersynaptikus
résben
találhatók az intersynaptikus orrrrrganellumok."
Ani
kis
naivan
azt
gondolta,
hogy
ez
vicc,
és
hangosan
felnyerített.
Professzor
úr
valahogyan
nem értékelte
ezt a
megnyilvánulást,
és
megjegyezte
a mutatópálcájával
gyűrűjét
veregetve:
- Kollegina, ha -az előadás nem tetszik, akár el is mehet!
Poberai adjunktusnő egyik fergeteges előadásán,
évfolyam
aludt, Ani elmélyülten hallgatott kiderült, nem az előadást figyelte, hanem azon
hogy lehet az, hogy valaki még ilyen idős korában

miközben a fél
de mint utóbb
morfondírozott,
is mutál.

Anatómia szeminárium:
Tóth (akkor még) adjunktus úr káros szokásai közé
tartozott
csoportunk faggatása az aznapi anyagról. Legszívesebben Király
Ágit kérdezgette, mivel tekintetéből kitűnt az anatómiához való
nagyfokú affinitása. Sajnos minden alkalommal elutasító választ
kapott:
- Elnézést, ott még nem tartok!
A történetnek nincs vége, ugyanis egy későbbi demón, amikor Ágira
került
a sor,
és
az
adjunktus
úrtól
megkapta
a
kérdést,
ártatlanul rámered. Cirka egy perces néma csend után az adjunktus
úr megjegyezte:
- Ja tudom, a kollegina ott még nem tart!
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Csillik professzor úr 15 éves tanszékvezetői jubileumán az
egyik fiatal munkatársnője előadása közben a nagy
izgalomtól
kollabált.
Az
első
sorban
ülő,
közkedvelt
adjunktusnő
magabiztosan felpattant és mint a medicina jeles képviselője,
ijedten elkiáltotta magát:
- Orvost! ! !

Kémia. Mottó: "Repetitio est mater studiorum"
A kémia
gyakorlatok
sztárjai
vitathatatlanul
Giza és
Kuksi
voltak. Ha nagyon ritkán nem sikerült nekik kilesni az eredményt
a gyakorlatvezető füzetéből és gyors visszaszámlálásba kezdeni,
az illető estéjük egészen biztos azzal telt, hogy n+l-szer meg
kellett ismetelniük a titrálást. Sőt! Egy "sikeres" gyakorlat
után még szombat délelőttre is visszatapsolták őket.

Egy másik alkalommal, amikor tölcsér hajtogatását
gyakoroltuk
szűrőpapírból,
Giza
a kémia
iránti
érdeklődését
fitogtatva
odament Marék tanár úrhoz újságpapírt kérni.
- Minek az magának?
Giza naivan: - Le szeretném törölni az asztalt.
Mire a tanár úr szeme szikrát szórt:
- Mit képzel maga, nem otthon van!
Giza megsemmisülten visszajött és megjegyezte:
- Úgy látszik, itt nagy kincs az újságpapír! Lehet, hogy az
intézetben másra használják?
(Azóta már tudjuk, hogy a nyomdafesték carcinogen. -Dr.Czeizel)

Izgatottan
készültünk
a 2. demóra.
Ennek
oka
nem
csupán
"enyhén"
hiányos
felkészültségünk
volt,
hanem
az
is,
hogy
felröppentek
olyan
rémhírek,
hogy
igen
szeretett
gyakorlatvezetőnk, Marék tanár úr, aki egyébként csak nagyritkán
látogatott be gyakorlatainkra, bejön felügyelni, pedig mi úgy
tudtuk, hogy nincs is Szegeden.
Azonban
voltak,
akik
nem
estek
kétségbe.
Érvényes
orvosi
igazolással a zsebükben, felhívták a Kémia Intézetet telefonon és
egy öblös női hang Marék tanár urat kereste. Mikor közölték, hogy
azonnal
szólnak
neki, "sajnos" a vonal hirtelen
megszakadt.
Ezután két alak rohanva hagyta el az Aradi vértanúk terén levő
telefonfülkét, és a csoport elég hiányos létszámban írta meg az
aznapi dolgozatot.

"...este lett és reggel, az első

nap."
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III.évfolyam:
"Megteremtődött ég és föld..." - égtünk is eleget.

Anatómián
Pór tanársegéd úr próbálta változatossá tenni a
gyakorlatokat, és egy-két embernek kiselőadást adott ki. Egyik
alkalommal
Sanyi
izgatottan
faggatta
Mártit
a
kiselőadása
témájáról. Márti tömör válasza:
- A penis.
Erre Sanyi: - Hű Márti, ezt jól megszívtad!

Ugyanekkor
Béla
(alias
B.Csaba)
a
medencefenék
referált:
- A musculus levator ani (ejtsd: ani)...
Ezek után Ani hosszú ideig büszkén viselte a Levator
Levi) nevet.

izmairól
(becézve:

Kuksi anatómia gyakorlaton mindig elmélyülten figyelt, ha éppen
ébren volt. Egyik hyperaktiv pillanatában beesett az üvegen
keresztül a befőttek közé a szekrénybe. Az üveg persze ripityára
tört - Kuksi egészben maradt. A pechje csak az volt, hogy el
kellett vinnie beüvegeztetni a szekrényajtót. (méret:2,5m x lm)

Honvédelem előadáson tesztet írtunk. A kérdéseket
írták. Kedvencünk a következő volt:
"Kig tartoznak a fegyveres erők testületébe?"
Válasz: "Mindenkig, akignek fegyverük van!"
A tesztet senkinek sem kellett megismételnie, úgy
meghatározás pontos volt.

"...este lett és reggel, második

nap."
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a

táblára

látszik

a

III.évfolyam:
"Virágok, fák, gyümölcsök..." - rohadt egy időszak

volt.

Varró professzor úr életünk első belgyógyászat előadásán:
"Önök most egy nagy ugrást tesznek, csak nem veszik észre,
ülnek. "

mert

Első
belgyógyászat
gyakorlatunkon
alapos
kiképzésben
részesültünk a betegágy melletti viselkedésből. Kiemelt hangsúlyt
kapott, hogy vizsgálat közben őrizzük meg komolyságunkat, bármi
humor kerül is az anamnézis felvételébe. Csoportunk két delidélceg
vitéze
ennek
jegyében
indult
neki
élete
első
betegvizsgálatának.
Nem is volt gond addig, míg a kórterem
közepén egy pótágyon fekvő mamika /akiből mellesleg katétercső
lógott ki/ el nem kezdett kiabálni:
- Engedjenek ki pesálni!
Kis idő múlva: - Hát nem hallják? Beszarok!
A komolyságnak lőttek. Giza a folyosót választotta, Kuksi pedig
m e r e v e n ' n é z t e az őszi Tiszán úszkáló vadkacsákat, de a röhögés
menthetetlenül kitört.

Tanos professzor úr: "A fiatal hölgyek néha a fokozott lihegés
következtében alkalotikussá válhatnak, bár ebbe még senki sem
halt beie."
Tanulság: 1. Ebben az AlOS-veszélyes világban nem elég a
gumióvszer, hanem jó, ha minden aktus után van
kéznél egy nylonzacskó, (a kilégzett széndioxid
beszívására)
2. Prevenció: aktus közben a kislány orrára csipesz,
szájába, ami tetszik...

Kórélettan előadáson Koltai Ani éppen valamelyik
remekművét
kötötte, mígnem az a rakoncátlan kötőtű egyszer csak leesett,
jellegzetes csilingelő hangot hallatva. Gecse tanár úr erre az
előadást abbahagyta, és megértően megjegyezte:
- Már az előbb is láttam, csak nem akartam szólni!
Amit Ani úgy értelmezett, mintha további jó munkát kívánt volna
neki .

Amikor a kórbonctanon volt dolgunk, belépve az épületbe Ági
mindig
odaköszönt
a portásnak,
aki
rendszerint
barátságosan
visszamosolygott.
Egyszer
furcsa
dolog
történt.
Kórszövettan
végén nagy tumultus volt az ajtóban, állítólag keresett valakit a
portás. Egyszer csak felcsillant a szeme, mert megtalálta akit
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keresett,
odarohant
Ágihoz,
és
egy
összehajtott
papírlapot
nyomott a kezébe. Ági nem értette a dolgot, csak forgatta. Látva
ezt megszólalt a portás:
- Ez az itteni telefonszámom. Éjszaka bent vagyok, ha gondolja,
hívjon fel!
(Ágoston Gabi még most is fújja a számot, minden érdeklődőnek
szívesen áll rendelkezésére.)

Gizának igen hosszúra nyúlt a téli szünet, jól kipihente magát
a szűk két és fél nap alatt, így teljes erőbedobással neki tudott
látni az első kórbonctan gyakorlaton a belek boncolásának. Ez
mindig emlékezetes marad mindannyiunknak, két dolog miatt is:
1. Gyakorlatvezetőnk, Molnár Gyöngyi megkérdezte tőle, megvolt-e
az appendix. Giza habozás nélkül rávágta: - Biztos!
Gyöngyi épületes válasza: - Tudod, a biztos csak az, hogy a
tehénszar lapjára esik!
2. A gyakorlat végén nehézségekbe ütközött a kb.25 darab
szilvásgombóc nagyságú sciballa eltüntetése. Giza próbálkozása
a lefolyónál nem járt sikerrel, így aztán összegyűjtötte
ezeket egy vesetálba, és nagy sumákolással háta mögé rejtve
átvitte a szomszéd asztalhoz.

Egy másik alkalommal Giza a gyomor-máj komplexust boncolta.
Gyakorlat végén a referáláskor magabiztosan mutatta Gyöngyinek,
hogy a gyomorban egy tumort talált. Gyakorlatvezet nk tágra nyílt
szemmel nézte egy darabig, majd előállt a lehangoló válasszal:
- Gizikém, ez nem tumor, hanem csak egy darab karalábé!

Giza újfent a beleket boncolta, és szokás szerint megint kitett
magáért.
Olyan
szépen
hegedülte
kifelé
a
beleket,
hogy
kiérdemelte
a
"Concerto
grosso
intestini
crasso
crescendo"
kitüntető címet. De a lényeg csak ezután jött...
Nyakig szarosan épp a belek felvágásánál tartott, amikor el
kezdett viszketni az orra, Kövecs Ildi nagy szerencsétlenségére.
Ugyanis amikor felemelte a könyökét, elegáns mozdulattal - és
persze a szaros kesztyűvel úgy képen törölte Ildit, hogy az
szóhoz sem tudott jutni a megrökönyödéstől.

Első
kórélettan
gyakorlaton
Szabó
Gyula
dr.
kíváncsian
kérdezgette végig a csoportot, hogy kinek milyen osztályzatai
voltak
másodév
végén. Szépen jegyzetelgette kis noteszébe a
jegyeket
(minden előítélet elkerülése érdekében). Csak
akkor
kapta
fel
a
fejét,
mikor
újdonsült
csoporttársunk,
András
közölte, hogy neki élettanból 6-osa volt. A kis telhetetlen és
ráadásul pimasz is - gondolhatta volna akárki, de mielőtt ez
megtörtént, jött a gyors magyarázat. András az első két évet az
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újvidéki egyetemen végezte, ahol 1-től 10-ig osztályoztak.
Egyik
jó
hangulatú
kórélettan
demó
után
hangzott
el
a
tatabányai
szülészperrel
kapcsolatban
a
következő
aranyos
megjegyzés:
"Azóta
a szülészek
jelmondata:
Tartsunk
életben minden
jól
fejlett spermiumot!" (Kovács Gábor dr.)

Idegsebészet vizsga Bodosi professzor úrnál:
Ági a dens töréseit "húzta"
Mivel a leggondosabb anyaggyűjtés
ellenére is csak három sornyi szakirodalom volt fellelhető, Ági a
vizsgán csakis "éles" logikájára számíthatott. Azt mindenesetre
sikerült leszögezni, hogy a sérülés magas dologról való leesés
következménye. Bodosi professzor úr tovább érdeklődött:
Professzor: - Honnan lehet tavasszal leesni?
Ági:
- ???
Professzor: - A cseresznyefáról. No és nyáron?
Ági: - ???
.
Professzor: - A szénásszekérről, mert aratnak. Na és ősszel
honnan lehet leesni?
Ági nem bírta tovább a gyűrődést, és illedelmesen megjegyezte:
- Professzor úr, nem tudom, nem vagyok én kertész!
(Helyes megoldás: a székről, mert már van új bor.)

Mottó: "Fegyver nélkül ne indulj csatába!"
Szociológia vizsgánkra nagyon kevés időt hagytunk, ezért kis
csoportunk minden létező fegyvernemmel felszerelve a megadott
időre készen állt. Giza is éppen békésen puskázgatott, mígnem
idegességében leszórta a puákáinak nagy részét az asztal alá, sőt
- uram bocsá'- a pénztárcájából
az összes fémpénzt
is vele
együtt. Vágvölgyi tanár úr készségesen felpattant, hogy segítsen
összeszedni a pénzt, mire Gizában megállt az ütő, tudván, hogy
több a padlón a papirusz, mint a tallér. Dolga végeztével a tanár
úr átnyújtotta a maréknyi aprót jogos tulajdonosának, majd ötösre
levizsgáztatta.

Miczák dr. kérdése egy unalmas mikrobiológia gyakorlaton:
- Mi a csoportallergia?
Mindenki tudta a választ, mindenki egyre gondolt, de kimondani
senki sem merte.
"...este lett és reggel, a harmadik
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nap."

III.évfolyam:
"Legyenek
világító
testek
az égbolton,
és válasszák
éjszakát a nappaltól" - és ez valóban választóvíz volt.

el

az

A
szülészet
gyakorlat
az
andrológiai
laborban
folyt,
a
sterilitás
vizsgálatokról
beszélgettünk.
Pál
Attila éppen a
speciálisan
férfiak
számára
fenntartott
"rózsaszín
szobát"
mutogatta. Szokásos stílusában Áginak szegezte a kérdést:
- Nos, kollegina, ha beküld oda egy férfit, mit mondana neki,
mit kell csinálnia?
Ági irult-pirult, igyekezett megszabadulni a kényes válaszadás
alól, ezért csendesen csak ennyit jegyzett meg:
- Passz!
Lelkes csoportunk természetesen félrehallotta.

Szülészet
gyakorlaton
a Leopold-féle
műfogást
gyakoroltuk.
Maróti Gabinak a III-as számút kellett demonstrálnia, s egy
kétértelmű mozdulat láttán Pál Attila megjegyezte:
- Ilyet még a legjobb nyugati pornófilmekben sem láttam!
Azóta ezt Maróti-féle műfogásként ismerik a szakirodalomban.

Szülőszobai gyakorlaton Rivlin tanársegéd azon bosszankodott,
hogy
már megint
nincs
hintőpor
a gumikesztyűben.
Hosszasan
ecsetelte,
mennyire
nem
dotálják
sem
az
oktatást,
sem
az
oktatókat. Zsófinak megesett rajta a szíve (nehogy anyagi csődbe
jusson
a talcumvásárlás
után) és másnap meglepte egy
doboz
babahintőporral. (Ára:8,70 Ft)

Rivlin tanársegéd egyik gyakorlaton Ildinek szegezte a kérdést:
- Mit válaszol, ha egy terhes nő megkérdezi magától, lehet-e
létrán nemi életet élni?
Ildi a kérdésre mozdulni sem tudott, ellenben Ágoston Gabi rögtön
kapcsolt:
- A létrát le is lehet fektetni!

Ágoston Gabi hiányzott az elmúlt gyakorlatról, az igazolást most
hozta
Pál
Attilának.
Attila
javasolta,
hogy
vegyük
fel
kollektíven a Gabi betegségére vonatkozó anamnézist (influenza
volt). Ágira mutatott, hogy ő tegye fel az első kérdést. Ági
éppen mással volt elfoglalva, azt hitte, szülészeti anamnézist
kell felvenni, így adekvátan feltette az első kérdést:
- Mikor volt az első menstruációd?
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Zsófi szülészet vizsgán azt a kérdést kapta,
atóniás
vérzést
tapasztal?
Mire
ő
gyakorlatvezetőnk kedvenc szavajárásával:
- Nagy szar van!

mi van akkor, ha
büszkén
felelt

Újítást
vezettünk
be
az
orthopedia
gyakorlatok
látogatását
illetően. Aki jól ismeri a sebészet előadótermét, jól tudja, hogy
az utolsó sorban középen egy jókora vetítőgépszekrény van, amely
kiváló menedéket nyújt a passzívabb hallgatók részére. Lehet
mögötte sakkozni, kártyázni, aludni - tetszés szerint. Sőt a
mögötte levő ülésekről katalógus után prímán ki lehet lógni. Ezt
a lehetőséget csoportunk néhány tagja egy féléven keresztül ki is
használta. Ezért kapta tőlünk a "katapultpáholy" nevet.

Pszichológia:
Csoportunk
kis
töredéke
a
szociális
tréning
elnevezésű
foglalkozásra
jelentkezett.
Ez
inkább
hasonlított
egy
gyógyintézetben végzett csoportterápiás tevékenységhez, már ami a
gyakorlatvezetőket illette, ők majdnem szó nélkül, rezzenéstelen
arccal nézték végig, hogyan próbáljuk az egyes szituációkat (pl.
orvos és loborroeás beteg) megjeleníteni egymás közt. Nagyon
meglepődtünk
tehát,
mikor
az
egyikőjük
búcsúszavaiban
a
következőket mondta:
"Ez az egész kis gyakorlat olyan volt, mint a szexuális életben
az előjáték, ami után marad az alhasi vérbőség."
Hát lehet, hogy neki ahhoz volt hasonló, mert nekünk nem. De
hát ugye: kinek a pap, kinek a papné.

Mottó: "Nil nocere"
Negyedéves nyári gyakorlaton a belgyógyászaton felkérték Anit,
hogy
adjon
szakvéleményt
a
"professzorasszony"
egy
nőbeteg
rectalis statusáról. Ani gumikesztyűt húzott és nekilátott a
vizsgálatnak.
(Könnyen ment.) Megkérdezte a betegtől,
érez-e
fájdalmat. A hölgy nemhogy fájdalmat érzett volna, hanem a szeme
felcsillant, és pironkodva megjegyezte:
- Doktornő, azt hiszem, nem jó helyen jár!
"...este lett és reggel, a negyedik
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nap."

III.évfolyam:
"Lepjék el a földet élőlények" - de az ég mentse meg őket tőlünk!
Szemészet gyakorlaton kancsal gyerekeket vizsgáltunk. Közülük egy
agyilag is strabált. Egy óvatlan pillanatban csípőtájon átkarolta
Kuksit és elől szorosan összekulcsolta a kezét. Miután tisztázta
az
anatómiai
viszonyokat,
önfeledten
elkezdett
körbe-körbe
szaladgálni a sötétszobában, fennhangon kiáltozva:
- Kukac bácsi! Kukac bácsi!

Fül-orr-gége szigorlat. Nagymajtényi adjunktusnő a külső fülbe
jutott
bogár
eltávolításáról
faggatta
Anit.
Ani
a kimosást
javasolta. Az adjunktusnő nem értett vele egyet, szerinte a
bogarak ragaszkodóbbak és bentmaradnak.
- Mi történjen először a bogárral? - kérdezte.
Ani mélyen a szemébe nézett az adjunktusnőnek:
- Fulladjon meg!
(A többi felkészülő attól tartott, az adjunktusnő félreérti a
dolgot.)
"...este lett és reggel, az ötödik nap."
VI.évfolyam:
"Megteremtődött az ember." - és mi

Még mondja valaki, hogy eredendően vagyunk
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rosszak!

A meteorismus szakszerű
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vizsgálata

7. CSOPORT

Pénzes
Erzsébet

Furák
József

Balogh
Erika

Horti
Tamás

Jobbágy
Zsolt

Sturcz
Ildikó

Nagy
Katalin

Imre
Anikó

TI ,-t
Leiner
Frigyes

Rösler
Uwe
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má

Szabó
Elek

EMESIS + AMASIS
Ezt a fejezetet az élet írta, meg a kibővített dec. 23. CLUB
tagjai. Aki mégis valamiféle eltérést, vagy eltévelyedést talál
az hívja fel a 10-416-ot.
Prevencióként vegyünk be 2 TARDOLT, vagy másfél MIDIPRESS-t.
"Az orvosok alig ismert gyógyszereket adnak,
még kevésbé ismert betegségekre,
olyan embereknek, akiket egyáltalán nem ismernek."
/Voltaire/
Rendezőelvünk
baba-, szóval az
Történetünket
az utókorra, meg

Erika:

a létező összes "izmus"./Lsd:dada-, papa-,
egész család./
félpercesekben, versikékben, és képekben hagyjuk
magunkra is.

Ábrándos tekintet
Fürge kötőtű
Ez 0. A NŐ.
Zenének örül
Walkman-ja révén
S ha gond van, közbeszól
Miért pont ÉN?

BUNGA-BUNGA
/HA NEM SÉRTŐ/
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Traumatológia: Frici a kéz feszítő inait húzta.
F: A kéz hajlító inai sokkal fontosabbak, mint a feszítők.
/Ugyanis ezeket előtte Józsi elmondta a feleletében./
Sándor adjunktus:
Na ne mondjon már ilyet, ha meg akarja fogni egy szép nő
mellét, hogyan csinálja becsukott tenyérrel?
F: A másik kezemmel kinyitom, ráhelyezem a mellre és
elengedem.

Kis idő múlva:
Sándor adjunktus:
Melyik sportágban sérülnek ezek az inak gyakran?
F:/Síri csend/
Sándor adjunktus:
Hol járt maga gimnáziumba?
F: Kecskeméten.
Sándo.r adjunktus:
Pedig ott jó röplabda csapat van.
...Na, akkor melyik
sportág lehet az?
F:...Hát...ha jól meggondolom... Csak nem a röplabda!?
Elek:

Elek bácsi dobozi
Kedvence a könyv s a mozi
Ő sem veti meg a piát
/Álmában csönget egy picit/
Régóta ismeri Fricit
Cigaretta, nők, kávé, CAVE
CAVE

TOT

szeminárium:
Csenke
adjunktus
lelkesen
magyarázza
az
egészségügy
lépcsőzetes
szerkezetét. Elek és Józsi hirtelen felröhögnek.
Cs: - Maga meg min mulat - kérdezi Eleket -, elmondaná hangosan
is?
E: - Hosszú. De van benne Románia, Fiat és fürdőkád.
Erre az adjunktus dühöngve összepakolt és elment.
Kórélettan vizsga Gecse docensnél.
betegségek. Gecse tanár úr:
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Józsi tétele az

autoimmun

t

- Soroljon fel olyan szerveket,
ahol ez a betegség előfordul!
J: - A szem...a spermium.
És ekkor eszébe jutott, hogy ha az egyik szem sérül, akkor a
másikon kialakul az említett reakció.
J: - A másik szem.
Erre Gecse tanár úr közbevág:
- Jó, jó de fel ne sorold egyenként az összes spermiumot!
Uwe:

Szőke Haar, blau szemek
De jópofa ez a gyerek
Beletanult a magyarba
Perfekt mondja-KADARKA.
Bekötötték már a fejét
Nagyon kedveli a nejét.
Dájcsland messze magyarhontól ,
Uwe bácsi hazagondol;
Mikor vizsgán megbukunk
Az Uwe-nkre gondolunk.

Szemészet gyakorlat;
Tamás érdeklődik:
- Lehet-e
akaratlagosan
az egyik szemmel egyenesen előre,
másikkal ugyanakkor befelé kancsalítani?
Végh doktor: - Még nem láttam ilyet, miért, te már láttál ?
T: - Igen. A TV-ben.
V.dr. : - Miben?
T: - A Rózsaszín Párducban!
AKI MÉG EZEK
SOROKAT!

UTÁN

IS

ÉBREN

MARADT,

AZ

MEGÉRDEMLI

A

a

KŐVETKEZŐ

Ildi: ,
Vállára omló nagy loboncát
Ritkábban láttuk, mint oroszlán koncát
S hogy fejében mi jár, nem tudta senki
Sejk? Kitályfi? Bankár? Yenki?
Bizalmába csak akkor fértünk
S csak akkor volt oda értünk
AMIKOR...

Gépeltük az évkönyvet. Felváltva:az elején az írt, aki /gyorsan
tudott, utána az, aki épp nem ivott, majd az aki még bírt. Előbb
buliztunk egyet, utána éjfél előtt pár perccel átrendeztük a
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lakásokat,
közben
KREPENYŐKE.
A csoport-irodalom
kétségkívül
legnagyobb alkotását vetette papírra. Ezt a remekmüvet még akkor
éjszaka elolvastam, de felfogni csak másnap reggel tudtam egy
Quarelin után . A szöveget sokan írhatták volna - sajnos - ilyen
vagy olyan stílusban, de a lényeg ez lett volna. Mindenkit
sajnálok, aki "megérti" azt.
Minden éjjel egy álomkép jelenik meg békés szendergésemben.
Beszélő Krepenyőke elindul a Nagyvilágba, hogy megtanulja, mi is
az a
nagybetűs
Élet.
Találkozik
egy
igazán jól
szituált
teremtménnyel, Pöttyös Nyömöncivel. A virgo intactából hamarosan
felnőtt, igazán imádnivaló angyalka vált. Két teljes hónap után
"Dolcse Vita"-t megzavarta egy hirtelen fordulat. Fecskefarkú
Miaszösz para érkezik. Ez nagyon nem tetszik Tavi Homokfüttynek
és nekem sem.
.
Értelme mindenkor van mindennek.
Épp ezért mondom Néktek Barátaim,
mindig és mindenkor ELMERT
GEZOVASI MARIKÓ!

Bel. gyakorlat:
Uwe
a
beteg
statusáról
számol
be.
megkérdezi:
- Megnézted a beteg genitáliáit is?
- Hát nem, de van négy gyereke.
Tamás:

Nagy

Horti Tamás életművész
Kezdetben ő volt a nővész
Másodévben megszelídült
Otthon szépen seggére ült.
Vett egy pöttyös Zastavát
Egy eladó b... át
Aztán olcsón eladta
Ebből lesz új Trabantja.
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Ferenc

adjunktus

Budapest Keleti pu.:
Elek, Tomi, Józsi, Zsolt
útban a Balaton felé. Május 1. de.
óra.
J:- Te mit kérnél a Felvonulók kértékben? - kérdezte Zsoltit.
- Egy láda sört! - jött a válasz.
Frici:

10

Egyet értünk Fricivel
A tanulás picivel
Se legyen több mint köll
Mert ha a diák tököl
Nem marad idfi másra
Se nőkre, se ivásra
/ bár újabban Frici többet pelenkáz, mint pálinkáz /

Kórbonctan szigorlat Ormos professzornál. Frici elhatározta,
hogy gyér tudását a Latin kifejezések kerülésével leplezi.
I. tétel: Az értágulatok. /Itt még Frici nem tudja,
hogy milyen
fajtái vannak./
Frici: - Vannak értágulatok, melyek úgy néznek ki, mint egy zsák.
Prof.: - Ugye, ez az aneurysma sacciforme.
- Pontosan, professzor úr - bólint mélyet Frici.
Ez így ment a tétel végéig.A
II. tétel közelebb állt Fricihez:
a radioaktív sugárzás karcinogén hatása.
Frici: A radioaktív anyag két alapvető úton juthat az ember
szervezetébe. Primér út, amikor az ember megeszi pl. a radioaktív
salátát. Secunder, amikor a tehén eszi meg a radioaktív salátát,
majd az ember a tehenet.
Mikro szigorlat. Elek aggódva ül tételei felett. Előtte felel
Frici és Zsolt.
- A kolera
terápiája
antibiotikum
bevitele
- mondja
Frici
tudományos pontossággal.
- A spirochéták GRAM- negativ pálcikák - állítja később Zsolt.
Ezeket hallván Elek fellélegzik, s teljes nyugalommal
kezdi
feleletét.
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Csoportkirándulás,
Badacsonylábihqgy.
Józsi
borospincében. Öt perc múlva sugárzó arccal jön fel.
Józsi: - Zsolti, találtam végre egy üveg jó bort.
Lerohantak a pincébe.
Zsolti beleszagolt az üvegbe:
- Te idióta, ez bodzaszörp.

eltűnik

Kórélettan demó. Frici totózik az EKG képnél. Gecse
megunja:
- Most vagy megmondja, vagy kirúgom!
- Na jó, akkor megmondom - feleli Frici, s átmegy.

tanár

a

úr

Zsolt EKG-ból
felelne, de agya még mindig kihagy az előző
éjszakai buli egyenes következményeként. Tanár úr kétségbeesetten
megkérdezi:
- Mégis, mit mondana a betegnek?
- Miért, meg szabad mondani?

Tamás küszködik a hormonális hypertoniával.
Tanár úr segíteni próbál:
- Tudja, ez a könyvben a 75. oldalon a 3. bekezdés.
Tamás
hosszan
elgondolkozik:
- Azt
hiszem,
én
lapoztam.
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itt

kettőt

Böbe:

Vezetőnk a Böbe baba
Habalaba-balahaba
Mind felnézünk Böbére
Ő a csoport vezére
Intézi a pénzt, a segélyt
Ezért nyúzzuk mindig szegényt
Ebből nem írunk most regényt
Nem is bántjuk tovább szegényt

Kati:
Szerénytelen erénye,
Mint lovaknak sörénye
Úszik a lemenő nap tüzében.
Ő, ki a dolgok lényegét kutatja
Nem lesz senkinek az apja
Sorsa ez, -Anyuka, mi a mechanizmusa?

Biológia szigorlat :
Józsi Mendel III. szabályával küszködik Szemere professzornál.
Kétségbeesetten próbálja bizonygatni téziseit. Jön a mentőkérdés:
- Születhet-e a klinikán elefántorrú gyermek?
Józsi gondolkodik, majd arca felderül:
- Igen, ha elefántfüle is van hozzá!
- Na jó, menjen...
Anikó:

Anikó tisztán lát, a szitán át
S bár,
Párját gyakran látogatja, csoportunkat sem
Meg!
Kedveljük, mint fiút, Őt,
S tiszteljük benne a nőt
Ildit, Böbét ha akarja,
Szimultán sakkban tartja.
Kiosztja a házimunkát
Aztán
NEKILÁT
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tagadja

Józsi:

Józsi cége az OBT
Fizetteti az OTP
Jól szolgált a lakása
Odagyőltünk "egy rakásra"
Fehér telefonos kégli
Everibody ezért bérli
Gyakran belebeszéltünk
Lepedőt is cseréltünk
Nótaestnek nincsen párja
Szomszéd néni alig várja

Zsolt:

Lovásziból jöttem
Sok kenyeret ettem
Ettől nőttem nagyra
Fütyülök a fagyra
Én írtam e verset
Bár nekem sem tetszett

/Zsolt/

Zsolti futtat géleket
Haveri kör elmarad
De a mája megmarad

A
-

Zsolt és Józsi a második gyakorlaton anamnesist vesznek fel:
Mi a fő panasza?
Colitis ulcerosa.
fiúk még sohasem hallottak erről, így tovább kérdezgetnek.
És hová sugárzik ki?
De hisz én fosok! - így a beteg.
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Szemészet demo:
- Milyen szembetegségeket okozhat az UV fény? - kérdezi dr. Végh.
- Allergiás conjunctivitist - vágja rá Kati magabiztosan.
- Nem allergiás az a conjunctivitis - helyesbít Végh dr., de Kati
ezt nem hallja, csak a folytatását - ezek a betegek általában
késő este jelentkeznek panaszaikkal az ügyeleten.
- Na ugye, megmondtam, késői típusú allergiás reakció.
Biológia gyakorlat:
- Thomas,
maga
hogy
jutna
kérdezi Berek adjunktus.
- Hát... sternumpunctiőval.

legkönnyebben

fehérvérsejthez?-

Csoportbuli elsőben.
- így mulat egy magyar úr! - kiáltott Thomas - és véletlenül
leverte a csillárt.
Csoportbuli három év múlva:
Zsolt, mint egy magyar úr, szintén véletlenül leverte a csillárt.

- Köszönöm, jól éreztem magam, mint harántléziós,
dobtak - mondta Uwe, miután befejeztük művünket.
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akit

a

vízbe

8. CSOPORT

Ambrus
Edit

Bandula
Mihály

Barta
Péter

Csicsári
Katalin

Gaszner
Gabriella

Makáry
Péter

Urbányi
Mária

Jé

Vecsey
Erika
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Wille
Oörg

Beke
Zsolt
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A gyógyszerkészítő

válaszlevele:

Tisztelt Doktor Úr!
... , de kénytelenek voltunk a 15 alkotóból 5-öt elhagyni
a
beszerzési
nehézségek,
és
2
újat
bevenni,
a
KGST
kötelezettségek miatt.
Mi betűről betűre az útmutató szerint jártunk el, de a
szer állandóan, még a folyamat végén is azt jelezte vissza, hogy
valami pluszra még szüksége van. Illusztrálásul a technikai napló
részleteit küldjük, melyek a keverék összeállításának
ötödik
évében,
a szerek
vallatásakor
szerzett
információk
alapján
íródott.
Fizika :
Az unott morajt megtörő harmadik éktelen csörömpölést már ö
sem bírta:
- Ha még egyszer leejtik a műszert, bizonyisten...
- CsRRRRrr...
- ÁÁÁáááááááá....
De Ringler tanár úr volt még ennél idegesebb is.
Egyszer Misi és Bexi véradáson voltak. A két sör után, a
tudásvágytól
hajtva rohantak
a gyakorlatra. Még a szájukban
lógott a téliszalámis szendvics, amikor feltépték az ajtót. Az
egyik gyakorlatban elmerült tanár urat nem vették észre.
- Helló, helló - csámcsogták két falat között.
Ezek után a tanár urat már nem hatotta meg sem a magyarázkodás,
sem az igazolás. Röpültek a fiúk a francba. Gaga kénytelen volt
életében először önállóan elvégezni a feladatot. /Misi az ő párja
volt./
A fizika vizsgára rengeteg idő maradt. Barta Peti és Bexi
mégis halasztani kényszerült.
- Tanár úr, halasztani szeretnénk!
- Nem lehet.
- Nekünk nagyon fontos lenne az a pár nap - sunnyogtak.
- Sajnálom, csak betegség esetén indokolt.
- Úóó...hát nekünk van igazolásunk.
- No. Maguk akkor ügyes emberek! Na, mikorra?
- Öt nap múlva.
- És m i k o r t ó l ? - miközben beírta őket.
- Holnaptól.
- ??? Na, tűnjenek el gyorsan!
Orvostanhallgatókhoz mérten is " ocseny bálsoj " orosztudással
érkeztünk. Az egyik legszigorúbb oktatót küldték betörésünkre.
Jancsó tanárnő "málo" -nak bizonyult. Misi tünt a legnagyobb
ellenfélnek.
- Misikém - unszolta szelíden -, miért álltál meg az olvasással?
- Hááát... tetszik tudni - nyögött belevörösödve - ...szóval... mi
ez a soklábú betű?
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A tanárnő az év folyamán egyre egyszerűbb kérdésekkel próbált
Misinek egy kis sikerélményt szerezni.
- Misikém, opuholi milyen esetben van?
Misi sokáig
törte a fejét. A csoport már majd
megveszett,
mindenki próbált súgni. Közvetlelnül mellette Cs.K. ült a bal
oldalon. Már a tanárnő is hallotta, hogy mit mond, csak még Misi
nem. Az a füle ugyanis Nagyágyú-szindrómás.
A tanárnő
egyre
idegesebb lett.
- Na, opuholi (már szigorlatozottak kedvéért: daganat).
- Múlt idő - bökte ki egy svejki vigyorral.
Nem csoda, hogy év vége felé már igencsak elfogyott a türelme. A
közismerten legegyszerűbb dolgozatnál, fordítás oroszról magyarra
/lehet rizsázni/, csak ketten kaptak egyest.
Cs.K., mert rajtakapták, hogy súg - természetesen Misinek. És
persze Misi, ő különben is.
A javítást a lektorátuson írták külön szobában, hermetikusan
elzárva. Cs.K. hamar kész lett, majd egy óvatlan pillanatban
beugrott Misihez. Ott is hamar végzett, majd hazament. Misi
gondterhelten rágcsálta a tolla végét, mikor a tanárnő benézett
hozzá.
- Na? Te még nem vagy kész?
- Áá. Leadom. Úgyis mindegy már - sopánkodott.
A tanárnőnek javításkor leesett az álla, mindketten ötöst kaptak.
Hogy valójában miért is, az nem derült ki, de mi azt hittük, a
mi érdemünk, hogy szeptemberben otthagyta az egyetemet, és a
strapásabb
középiskolát
választotta.
Büszkék
voltunk
a
megmásíthatatlan orosztudásunkra. Helyette a csodálatos Aszriev
tanár
urat
kaptuk.
Abban
a
félévben
az
orosz
lett
a
leglátogatottabb,
hála az izgalmas történeteknek. És az sem
megvetendő, hogy meglett a szigorlatunk is.
Misi kémia szigorlatra bevágta a könyvet,- a jegyzetet és még a
felsőbbévesek jőtanácsait is.
- Misi,
vigyázz
a
szabad
elektronok
jelölésénél,
mert
a
jegyzetben
vonal van, de a professzor pontokkal jelölte az
előadáson, és úgy is kéri.
A vizsgán bekapcsolt az automatizmusa, és természetesen vonalat
húzott. Az addig szendergő Kovács professzor fölkapta a fejét:
- Naaaa! Kolléga Úr!
Misi teljesen összezavarodott. Mentő kérdést kapott.
- Mi a keményebb: a kalomel vagy a szublimát?
Mivel Misi azt sem tudta, melyik mi, életbe lépett az egyetlen
törvény, Murphy-é.
- A szublimát - tippelt.
- Húúúú, kolléga! De most látom, hogy maga is gyöngyösi, mint én.
Na, legyen egy közepes, és ne lássam többet, jó?
Kovács professzornak
Koncz Edit is szerzett pár
kellemes
percet. Szétszakadt a blúzán a cipzár, pont mikor be kellett
volna mennie.
- Hát maga miért jött be később? Fél talán tőlem?
- Ó! Hát igazán nem kellett volna emiatt várnia - csillant föl a
szeme.
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Anatómia szív demón Kovács Annamária Barta Petit kérdezte:
-Honnan származik a kutyanyelv? - értette arra, hogy mit hogyan
vágunk fel.
Péter hosszas gondolkodás után:
- Hááát, a kó . .kórbonctanról.
Egyszer
egy másik
demó
előtt,
Tóth
Lajosra
várva,
Bexi
unalmában Misinek a köpenyére odanyilazta: ANUS. Mikor Tóth Lajos
belépett, már az egész csoport ezen vihogott. A leghangosabban
Misi nevetett, persze halvány fogalma sem volt, hogy min.
Harmadévben
beiből
Holtzinger
tanár
urat
kaptuk.
Egyszer
bemutatott egy " lupus "- os beteget. Egy hét múlva Barta Petit
és
Bexit
pont
őhozzá
osztotta
be
betegvizsgálatra.
A
beszámolásnál körülményesen levezették a statust, és a végén
talányosan kijelentették:
- És mi SLE-re gondolnánk, talán.
H. elvörösödve ordította:
- Honnan veszitek ezt a hülyeséget, még nem is tanultátok! Ez a
beteg reumás.
A két diagnoszta szótlanul pislogott egymásra.
Élettan gyakorlati szigorlaton
Cs.K.-nak
a csontvezetést
kellett demonstrálnia Such adjunktuson. Keményen megmarkolta a
hangvillát,
és az asztal
helyett az elhűlt adjunktus
fején
pendítette meg a súlyos szerszámot.
Ö
vezette
a
gyakorlatainkat
is.
Parádésak
voltak.
Egy
gyanútlan betévedő megrémült volna tőlünk. Csak pár életképet
villantanánk föl:
-kóválygó
áldozat
rémülten
kapaszkodik
a
forgószékbe,
körülötte habzószájú megszállottak, akik forgatják és lesik a
szemét, hogy van-e nystagmusa, de elfelejtik megállítani.
-egy
pacák
(Misi)
elmélyülten
eteti
az
elkülönített
patkányokat.
- Milyen aranyosan falnak! - motyogja, s közben a társai azon
nevetnek, hogy ott a ketrecen : "Éheztetett állatok! Ne etesd!"
-két kajánképű (Barta Peti és Bexi) valami szörnyű kotyvalékot
lötyögtet a kémcsőben, ami már füstöl. Még mindig öntenek hozzá
újra és újra, körülöttük már egyre nagyobb a kíváncsi tömeg.
- Melyik
gyakorlat
ez?
Hol
van
a
gyakorlatos
könyvben?sopánkodnak a stréberebbek.
- Hm, hm - kummognak csak, miközben a lé egyik színből a másikba
csap át - hm, hát ez a Strommerbauer-reakció.
Még
vagy
nyolc színátcsapásnak
kellett eltelnie ahhoz, hogy
rájöjjenek, ez akár a Brinkenmüllertahl-reakció is lehetne.
- a nyomott hangulatú gyakorlóterembe besomfordált nagyfejű
randa kandúrt lelkendező lányok simogatják, ölelgetik:
- Jajj de szép cicusa van a tanár úrnak!
Aki
lassan,
megfontoltan
odamegy,
és egy
unott
mozdulattal
oldalba rúgja a macskát:
- Takarodj ki, te rühös dög!
Hát ennyit az élettanról.
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Abban az évben Berek adjunktusnál szigorlatoztunk biológiából.
Barta Peti nyökögött éppen a genomból, amikor az adjunktus
megunva ezt a többi készülőtől választ sem várva kérdezte:
- Pedig ez ugye elhangzott az előadásomon?
Erre az adjunktus legnagyobb megdöbbenésére:
- Igen, de már a végén, és nagyon zavaros és érthetetlen volt.
Különben is a könyvben sincs benne - tört ki Gagából annyira
határozottan, hogy az megszeppenve elhitte.
- Na jó, ha a kolléganő mondja - vonult vissza. Nem is kérdezett
többet Pétertől.
Barta Peti anatómia szigorlata is ilyen csusszanósra sikerült.
Miután sikeresen átjutott a boncoláson is~, ahol ínból preparált
idegeket a kivágottak helyére, Csill.ik prof. félreküldte, hogy
tárja fel a IV. agykamrát. Már, lefelelt egy másik vizsgázó is, és
még csak hozzá sem nyúlt. A prof. odament:
- Na, kolléga úr, vágja fel!
- Izé...- toporgott, mint egy tojós galamb.
- Vágja már!
- Háát, ez egy olyan értékes teljes darab. Nem lesz kár é r t e 7
- Vágja már fel!!!
,
Peti
becsukta
a szemét
és
vágott...És
legszívesebben
csak
onnantól emlékszik, hogy megkapta az indexét. Sikerült!
Mikrobiológia előadáson a kötögető Gaga hangos
kiabálásra
kapta fel a fejét.
- Béla! BÉLA! BÉLA!! ! - visította
hátrálva
az
írásvetítőtől
a
professzorasszony.
- BÉÉLAAA ! ! !
Prágai Béla egy pöccintéssel eltávolította a megszeppent poloskát
a gépről.
Majd
a lehiggadt
professzorasszony
folytattta
az
előadást a VEKTOROKRÚL.
Misi
és
Gaga
gyógyangolja
szerdára
esett.
A
nagytudású
fogászcsapattal
a Ságvári nyelvi laborjában már bent
ültek,
amikor megérkezett Szórády tanárnő. Szokatlan csend fogadta, de
csak
akkor
kezdte
érteni
az okát,
amikor
rájött,
hogy' az
egyöntetűen a feje fölé konvergáló tekintetek a lehalkított TV-t
nézik. Kupaszerda volt.
Tüdő vizsgára két nappal a gyógyszertan után ment a csoport.
Misi úgy gondolta, a terápiát úgyis tudja. Nem sokat törődött
vele. Az asztma kezelését húzta. A főorvos hagyta egy ideig
improvizálgatni, majd:
- Várjon egy kicsit, kolléga! Leírhatnám? Kipróbálnánk mi is!
Röntgen-gyakorlatvezetőnek
egy
lelkes
ifjút kaptunk,
ifj.
Heiner
Lajost.
Kicsit
eltájolta
magát,
mert
néha
janicsárképzőben, néha meg alsótagozatban éreztük magunkat. Aki
késett egy másodpercet, az referált, és mindig azokkat macerálta,
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akik hátul szunyókáltak. No de ahogy a régi paraszti mögfigyelés
is mondja: gyün még kutyára úthengör! így egyszer elégtételt
kaphattunk.
Fráter
tanár
úr tartotta
a gyakorlatot.
Mindenki
nagyon
élvezte, csak Lajoska pislogott egyre laposabbakat. Már éppen
zuhant
volna
előre,
mikor
az
előadó
hétköznapi
stílusában
odaszólt:
- Hát ha ennyire unalmas, el is lehet tűnni a ...
Az első
urológia
gyakorlaton
finnyás
képpel
szorongtunk,
igyekeztünk mindentől elég távol állni.
- Ugyan már gyerekek, itt minden steril - vigyorgott hamiskásan a
gyakvezetőnk - még az is aminek nem kéne.
Az andrológiai labor kellős közepén egy nagy asztal állt.
- Hát ezekkel dolgozunk itt - mutatott az asztalon álló holmikra,
egy "hereolvasó" sorozatra és pár kémcsőre. A fiúk óvatosan
összébbzárták
a térdüket.
Történetesen
az asztal
végén
egy
tekerős ceruzahegyező állt.
Az egyik gyakorlaton hirtelen az órájára nézett:
- Hű!
Már
mennem
kell!
Nem
kapok
krumplis
kenyeret!—
jelentőségteljesen biggyesztette a -száját - Ti még nem tudjátok,
mi az, krumplis kenyér nélkül hazamenni!
Willi megértően bólogatott:
- Dehogynem. Ilyen a férjsors! - ugyanis nemrég vette el Mayát
feleségül.
- Áááááá! A túrót! Kutyáim vannak.
TOT
vizsga
előtti
izgalomban
a
csoport
szólt,
hogy
a
jegygyűrűket le kell húzni.
.
- En nem tagadom le a férjemet - mondta Maya. Ám az erőszaknak
engedve mégis lehúzta. Természetesen neki mondta a vizsgáztató:
- Tegye ki a kezeit az asztalra! - Majd a professzor úr felállt,
ornitológiailag ellenőrizte Maya kezét, és karikagyűrű hiányában
megkérdezte:
- Azért majd valamikor maga is férjhez akar menni, ugye?
- Igen, professzor úr, majd valamikor!
A jelenlévő csoporttagok megrémülve a történtektől, görcsösen
rángatták le az árulkodó gyűrűket.
Két héttel
szülés
előtt
Mariann
gyűrűvel
a jobb
kezén,
hatalmas hasával betolatott TOT elővizsgára. Mire a professzor úr
csodálkozó szemekkel megkérdezte:
- Mondja, van magának férje?
Fertőző vizsgán Ferdinandy főorvos úr megkérdezte Mayától,
hogy miért jött át a 8-as csoportba.
- Mert jobb az időbeosztás, és mert ott van a férjem.
- Én ezt nem értem, én biztosan nem mennék át emiatt a másik
csoportjába, hisz épp eleget vannak együtt otthon.
Erre Willi, aki már a vallatószékben ült, megrémülve mondta:
- Professzor úr, ne tessék ilyeneket mondani, én vagyok a férje.
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Kórélettan demón Anyus felel. Gecse tanár úr megkérdezte:
- Várjon csak, maga nem rokona az Ambrus Gábornak?
- Nem.
A felelet folyik tovább. Gecse tanár úr ismét közbevág:
- Gondolkodjon csak, még csak nem is ismeri?
A válasz újból nem. A felelet újból folytatódik, majd a tanár úr
újból közbeszól:
- Pedig szerintem gyanús, hogy maga az, akit én ismerek.
Anyus még mindig bizonygatta a maga igazát, melynek eredménye egy
nagy karó lett.
Elsőben az évnyitón, a dékáni kézfogó előtt Willi megkereste a
csoportot, amelyikbe beírták, pattogó "Kezét csókolom"-ot köszönt
a csoportvezetőnek, mivel azt gondolta, ez a fiatal, szőke nő
biztosan nevelőtanár, hiszen csoportvezető. A köszönéstől Erika
nem jött zavarba, lazán közölte:
- Ugyan, nyugodtan tegezzél!

A keverék nemsokára közforgalomba kerül.
Kérjük, kikerülése után is tartsák szemmel!
tőlünk is ezt várja el ez az anyag.

Úgy

tapasztaltuk,

Tisztelettel:

a szer kiadójának
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A HUNGAROHEMP Magyar Kenderipari Tröszt
a Kenderfonó és Szövőipari Vállalat jogutódja,
Közép-Európa legnagyobb kenderfeldolgozó trösztje.
Termékeit a világ 40 országába szállitja. A hagyományos kendertermékeken túl - jelentős PP. PB
műanyagfeldolgozás is folyik a vállalatoknál.
A HUNGAROHEMP Magyar Kenderipari Tröszt vállalatainak valamennyi termékét a Kenderipari Vállalatok Kereskedelmi Gazdasági Társasága /KENDERKER
GT/, is forgalmazza.
Megrendeléseiket várjuk: 6701. Szeged, Pf;
40. cimeo* Telefon: 54-788. Telex: 082255.
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Vállalatunk az Alföldi Porcelángyár modern,
szinvonalon álló technológiával üzemelő

Gyártási profilunkba háztartási és vendéglői
edények, készletek, kézzel festett kalocsai
és diszmütárgyak

nemzetközi

gyárkombinát.
porcelánkészletek

tartoznak.

H
U
N
G
A
R
Y
Több szinben és méretben gyártunk fal-, és padlóburkoló
lapokat, valamint formatervezett egészségügyi

fürdőszo-

baberendezéseket. Égetési segédeszközöket SIC és Sanott
alapanyagból. Majolika disztárgyakat, amelyek
a környék gazdag fazekas

megőrzik

hagyományait.
ALFÖLDI PORCELÁNGYÁR
Hódmezővás árhely, Erzsébeti ut 7.
Levélcim:6801 Hódmezővásárhely, Pf 113
Telefon: 62/45-222. Telex: 084226.
'
147

BIOGAL
Gyógyszergyár
Debrecen

BIOGAL G Y Ó G Y S Z E R G Y Á R

A magyar gyógyszeripar legfiatalabb vállalata a debreceni BIOGAL Gyógyszergyár, mely Hajdúsági Gyógyszergyár néven 1952. augusztus 20-án kezdte meg
működését. A gyár kezdetben kizárólag penicillin alapanyagokat termelt, majd
1958-ban megindult egy másik antibiotikum, az oxitetraciklin előállítása is.
A gyógyszergyártásnak azonban ennél régebbi hagyományai vannak Debrecenben. Itt alapították 1912-ben a Rex Gyógyszervegyészeti gyárat. Ennek
jogutódja a Debreceni Gyógyszergyár volt, amely 1960-ban beolvadt a Hajdúsági Gyógyszergyárba. Ekkor vette fel a vállalat a BIOGAL Gyógyszergyár
nevet. E név kifejezi azt a gyártmányösszetételt, ami a Hajdúsági Gyógyszergyár biológiai úton előállított termékeiből és a Debreceni Gyógyszergyár
galenusi készítményeiből alakult !ci.
A két gyógyszergyár összevonását nagyarányú fejlődés követte. A volt
Hajdúsági Gyógyszergyár területén számos gyártó üzemrész és laboratórium
épült, ezt követően a termelési profil kiszélesedett.
Az elmúlt 10 év során a gyár termelési értéke az összes foglalkoztatott
létszámának jelentős növekedése mellett mintegy ötszörösére emelkedett.
Ugyanezen időszak alatt a gyár exportja több mint harmincszorosára nőtt.
A BIOGAL Gyógyszergyár ma a világ 60 országába exportálja termékeit.
Jelentős szerepet játszik a gyár fejlesztésében a kutatás. A vállalat jelentős
kutatógárdával és kutatási erőforrásokkal rendelkezik, ezen túlmenően
számos kutatási-együttműködési kapcsolatot épített ki a magyarországi egyetemekkel és más magyar tudományos intézményekkel, sőt a kutatási együttműködés nemzetközi kapcsolatrendszere is kialakulóban van.
A BIOGAL Gyógyszergyár dinamikus továbbfejlődésének egyik fő biztosítéka kollektívájának lelkiismeretes munkavégzése, továbbá a gyár vezetőinek az a nyitottsága, hogy érdeklődéssel fordulnak minden új felé és bármikor készek olyan hazai és nemzetközi kapcsolatok felvételére és kialakítására,
mely mind a partner, mind a BIOGAL Gyógyszergyár számára előnyös és
gyümölcsöző.
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9. CSOPORT

Bulhardt
István

Jankahidy
Andrea

Nagy
György

Polycsik
Ilona

Szabó
Tamás

Tóth
Erika

Tóth
Gizella

Valter
Ferenc

Bagi
Richárd

Bedő
Ildikó

Lakatos
Enikő

Szolnoki
Zoltán
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Mottónk: "Egy mindenkiért - mindenki
Kezdő - küzdő

magáért."

csapatunk:

Szövetségi kapitány: Tóth Erika
kapus
Tóth Gizella
jobb hátvéd
Nagy György

közép hátvéd
Lakatos Enikő

bal hátvéd
Bedő Ildikó

beálló
Bulhafdt István
jobb középpályás
Polycsik Ilona
jobb szélső
Szabó Tamás

középső középpályás
Szolnoki Zoltán
center
Valter Ferenc

bal középpályás
Jankahidy Andrea
bal szélső
Bagi Richárd

Más csapatba átigazolt játékosaink:
Termes Ágnes
Bagi Zoltán
Boros Ildikó
Horváth Zsolt
Abdel Magid el Tigani
Az MLSZ elnöke az egész csapatot javasolta a válogatottba,
lezve ezzel, hogy "válogatott" társaságról van szó.
Javaslatát a következő jellemzők alapján tette:
Tóth Gizella:
Anyaegyesülete: Törökszentmiklós SE
Már kiskorában páratlan
tehetségnek
indult.
Szülei
felfigyeltek arra, hogy ragad hozzá a labda.
Hasznos tagjává vált a családnak, később csapatunknak,
ran légyfogóként használták.
Kedvenc meséje a vízipók.

je-

hamar
gyak-

Bedő Ildikó
Anyaegyesülete: Olajbányász SE - Nagykanizsa
18 évesen igazolt a csapathoz, s annak
azóta
is
oszlopos
tagja. Többnyire szendeség jellemzi játékát, miközben
technikásán mosolyog.
Rosszul néz ki a szemüveg nála nélkül (az utcára).
Közvéleménykutatáson legfőbb kívánsága: Több csapot és pálcikát! A
csapat állandó ügyeletes psychiatere.(Jaj a depressiósoknak!)
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Nagy György:
Anyaegyesülete: Szolnoki SE
Újonnan leigazolt játékos. Nemcsak a meccseket, az edzéseket
is lazán veszi, helyettük a csapatjáték taktikájának
számítógépes feldolgozását végzi.
Játékát a találékonyság jellemzi.
Színes, ötletes mottója:"Csak azt tanuld, amire szükség van!"
Lakatos Enikő:
Anyaegyesülete: Dunaújvárosi Kohász SE
A csapat legalacsonyabb tagja. Gyors, észrevétlen helyváltoztatásra képes, sűrű pillacsapások segítségével.
Hangja
fordítottan arányos termetével, amely az ellenfél elrettentésére szolgál.
Mérkőzéseken csapattársait saját testi épségét is
veszélyeztetve, tanácsokkal segíti.
_
Bulhardt István:
Anyaegyesülete: Esztergomi Testépítő SE
Posztjának megfelelően (beálló) sziklakemény.
Kisujjában van a tudomány, sajnos elég törékeny (a kisujja).
Edzéseket ritkán látogatja. Mérkőzésekre annyival később
érkezik, amennyivel előbb lép le.
Polycsik Ilona:
Anyaegyesülete: Szegedi Lakótelepi SC
18 évesen került a csapatba, és azóta is biztos tagja.
Futni nem szeret, hangját gyakran hallatja.
A csapat utánpótlásáról elsőként gondoskodott.

Gábor a pontosság mintaképe(n). Jelzi az idő múlását, és
lenőrzi az edzések pontos befejezését.

el-

Jankahidy Andrea:
Anyaegyesülete: Kecskeméti SC
Mérkőzések előtt oktávváltás, gyakran agónia,
hypermotilitás
jellemzi. WC papírral gazdagon erezett, önkéntes donor.
A csapat informátora, emellett fontos közéleti funkciókat
is
ellát pl: kóbor macskák szakszervezetének patronálója.
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Szolnoki Zoltán:
Anyaegyesülete: Békéscsabai Spartacus Előre SC
A cspat szellemi irányítását molekuláris szinten végzi.
Kiváló fejjátékos.
Erőnléte nem kielégítő, bár az edzéseket
szorgalmasan
látogatja.
Szabó Tamás:
Anyaegyesülete: Kisteleki SE (KITE SE)
4 éve igazolt le csapatunkhoz.
Ismertetőjele és fontos tartozéka: elnyűhetetlen antik táskája. Mérkőzések során a sérült játékosokat
elsősegélyben
részesíti. Játéka egyszerű, célratörő.
-Valter Ferenc alias Dixi:
Anyaegyesülete: Császártöltési Egyesült Falusi Sportkör
Nagytestű, robosztus, technikás játékos.
Néha nemcsak a mezét, hanem
az eszét is elhagyja (na meg a
-tollakat). TOT-tal vívott barátságos rangadón sárgalapot
kapott.
Bagi Richárd:
Külföldi vendégjátékos.
Anyaegyesülete: Csantavéri Bicskanyitogatő Partizán SC
Kíváncsi, érdeklődő játékos, a meccs végét jelző sípszó után
is játszani akar.
Az ellenféltől haja mindig égnek áll, de ha mégsem,ott a GELE.
Tóth Erika:
Anyaegyesülete: Dunaújvárosi Kohász SE
Csapatunk menedzsere, adóbeszedője, a papírmunkák intézője is
egyszemélyben.
A csapatot igazán összefogni csak ösztöndíj fizetéskor tudja.
Az utánpótlás gondolatához ő is csatlakozott,
amelyet
rövidesen tett is követett,
íme a bizonyíték:

Krisztián a csapattagok gimnasztikai gyakorlatait
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irányítja.

Belgyógyászat gyakorlaton Zoli, Tamás és Pisti egy diabetes insipidusos beteget vizsgáltak. Pisti
egy percre
elkalandozott.
Zoli eközben megkérdezte a beteget, hogy mennyit kell innia
naponta. - 5 litert - felelte a beteg. Pisti
erre
felfigyelt
és
hangosan megkérdezte:
- Bort?!
Gáspár László gyakorlatvezetőnk az endokrinológián megkérdezte a
csoportot az egyik beteggel kapcsolatban, hogy exophtalmus
esetén mit keresünk. Mindenki csak állt, nem akart
válaszolni. Kis
várakozás után Pisti magabiztosan rávágta: metastasist.
Kórbonctan előadás után Zoli és Pisti a villamosmegállóban
beszélgettek. Pisti azt mondta: Értem mi az a (H)Ormond
betegség,
csak azt nem tudom, hogy milyen hormon szaporodik fel.
TOT szigorlat előtt a kapu alatt várakoztunk. Már mindenki
ott
volt, csak Pisti hiányzott. Mikor végre megérkezett, csak ennyit
mondott: - Sziasztok! Mi az, nem engednek be?
Párduc tanárnő már egy hete helyettesítette
Muraszombathy
tanárnőt német órán. Vártuk már, hogy régi tanárnőnk visszatérjen,
mert az újtól egy kicsit tartottunk. Egyik német órán arról
beszélgettünk, lehet, hogy Párduc tanárnő is vizsgáztatni fog. Ekkor Pisti megszólalt: - Gyerekek, akkor átiratkozunk angolra!
Pistinek a szülészeti gyakorlati jegyért be kellett
számolnia.
Választott egy tételt magának: Korai
terhességi
toxicosis,
de
nem tudott róla semmit. Ezért mondta Kecskeméti dr-nak, hogy inkább kérdezzen. Kecskeméti dr. ekkor azt mondta: két kérdést teszek fel. Az egyik : emesis gravidarum. Pisti válasza: Passz.
A másik: hyperemesis gravidarum.
Mikrobiológia szigorlat előtt Andrea megkérte Zolit, hogy mondja
el a Coombs -próbát. Zoli el kezdte magyarázni: Ha pl. egy
Gram
negatív anyának Gram pozitív magzata van ...
Zoli és Tamás együtt boncolták a gyomrot kórbonctanon. Zoli
sehogysem akarta megtalálni a pylorus nyílását. Egyszer csak betalált a gombos ollóval. Örömmel
felkiáltott: - De jó! Kellemesen
lumenben vagyok.
Tamás Nőnap előtt megkérdezte Ricsit: - Nem kéne venni valamit a
lányoknak?
Ricsi visszakérdezett: - Tavaly kaptak valamit? Tamás: - Kaptak.
Ekkor Ricsi: - Akkor most mit akarnak?!
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Tóth Lajos tanár úr szövettanon megkérdezte a csoporttól:Ki volt
Janus? Nagy hallgatás, hátulról pusmogás. Egyszer Bagi Zoli
magabiztosan bekiabálta: Csehszlovák hystologus.
Bagi Zolit az egyik ötös biológia tesztje után megkérdezte valaki: -Miről írtátok a tesztet? Zoli megvonta a vállát, és ezt felelte: - Mit tudom én, valamilyen "precessing"-ről.
Bagi Zoli együtt lakott Uhrin Jánossal és Nagy Gyurival. Élettan
szigorlatra
készült. Egyszer csak
felkiáltott: - Mondjátok meg
végre, az intracelluláris bent van, vagy kint van?

Már megint munkát hoztál
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haza?

10. CSOPORT

Kincses
Sándor

Rékasi
Éva

Lovas
László

£
Végh
Ernő

Szirovicza
Éva

Nagy
Jenő

Szőke
Tamás

Hlavati
István
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Egyetemi pályafutásunkat 13-an kezdtük. Szerencsétlen szám. Na
nem is maradtunk ennyien. Jelenleg ezen évkönyvrész megírásán 8
törzsgárda és egy idegenlégiós vitatkozik. Másodév végén kezdtünk
összerázódni:
a
csoport
négy
hím
tagja
elutazott
a
jugó
tengerpart meghódítására. Ekkor kezdődtek a mára már hagyománnyá
vált soltvadkerti csoportbulik is. Őszintén szólva jól éreztük
magunkat, nem csak a bulikon, hanem - akármilyen furcsának is
tűnik - az egyetemen is. Igaz testi és szellemi jólétünket a
vizsgák
elég
sokszor
megzavarták:
sikerült
beszereznünk
két
kezdődő gyomorfekélyt és egy kis neurózist is. Most pedig be
kellene mutatni a csoportot. Nem könnyű feladat, mert mint az
alábbiakból ki fog derülni, oldalakon keresztül lehet anekdotákat
mesélni a csoport életéről, és nehéz elválasztani egy-egy embert
a csoporttól. Mégis megpróbáljuk: lássuk, ki hogyan viselkedik
vizsga előtt.
Pista:
- Nyugi,
gyerekek,
fellépés! ( kirúgták )

semmi

vész.

Lényeg

a

határozott

Sanyi: Általában karba tett kézzel áll , mint egy kivénhedt
"karatélyos". Szemei a semmibe merednek, biztos egy
szép szőkét
képzel maga elé. De a valóság kiábrándító számára: a csoport
egyetlen Szőkéje fekete és nem Sanyi a zsánere.
Laci: - Picim, szét fognak szívatni. Nem tudok semmit. Hagy
menjek be Sziróval, Éva, te meg tartsd úgy a lapod, hogy mindent
lássak!
Jenő: Imád vizsgázni. Ezt mi sem bizonyítja jobban, minthogy
egyes vizsgákon kétszer is megjelenik, máskor pedig kezét-lábátkocsiját törve rohan a tettek mezejére.
Éva: Kipirulva, mutatóujját
harapdálva rákezd
- Ugye nem haragszotok majd rám, ha kirúgnak?
rá oly gyakran?)

kabalamondatára:
(miért haragudnánk

Kálmán (áttanult éjszaka és hat nyugtató után hullasápadtan):
- Pitiánerek
vagytok!
Egész
nap
görcsöltök
a könyv
felett.
Vagányabban, sokkal vagányabban!
Sziró: - Gyerekek, nem tudok semmit! Ki fognak rúgni! - majd
Tamással arról vitatkozik, hogy a jegyzet kis- vagy nagyofszet
eljárással készült-e és ugye Árky István a felelős kiadó .
Tamás:
Ilyen
keveset
nem
tudtam
még
sosem.
Most
fogom
elveszteni a szüzességemet. (Igaz , erről a 4. csoportból más
információink vannak.)
Ernő (a véghlény): A szerencse embere. Mindig nyer. A vizsga
előtt még arra is van energiája, hogy utolsó este bejelentse
Kálmánnak, hogy kiadtak egy új és fontos jegyzetet vagy 20 új
tételt.
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A közelmúlt emlékei:
ANATÓMIA:
Ernő érdekes és nagy érdeklődésre
napján:
- Mit tudsz a sulcus bordae-ról?

utaló

kérdése

anatómia

Kálmán is tanárkodott a demókon. Egyik alkalommal
a.epigastrica inferiorra és magabiztosan közli:
- Ez ugyebár az ondóvezeték!
Csak nehezen sikerült meggyőzni tévedéséről.

demó

rámutat

az

Ernő előadáson a mesenterium szövettani képe láttán kérdezte:
- A sok kis izé közül melyik Magyarország?
Egyik gyakorlaton a férfi genitáliák voltak terítéken, köztük a
m. cremaster (=hererázó izom) is. A gyakorlat után még maradtunk
a témánál, bár nem Szentágothai szintjén, ugyanis Laci odaszólt
Frédinek: - Frédi, az a hír járja, hogy neked a karodban van a
cremastered.
Boncolás,
fej-nyak
tájék.
Jenő
közli
a
csoporttal,
hogy
véletlenül kivágták az a. lingualist. Nyugtáztuk. Pár perc múlva
a n.vagust is sikerült in toto eltávolítaniuk. Jenő:
- A vagust ismeritek vagy körbevigyem?
Szövettan
verseny,
teljesen ismeretlen metszet a dián.
adjunktus úr buzgón korhol bennünket silány tudásunk miatt:
- Még ezt sem tudjátok? Pedig ez magáért beszél.
- Beszélhetne hangosabban! - feleli Laci.

Tóth

S hogy nem hiába tanultunk másfél éven keresztül szövettant , azt
bizonyítja Tamás Ernőnek szánt epés megjegyzése:
- Ernő, ha az arcodból szövettani metszetet készítenének, akkor
az tele lenne azbeszt szálakkal. Csak így magyarázható, hogy soha
nem ég le a bőr a képedről.
FIZIKA:
Gyakorlaton Kálmán értékeli Frédi megmozdulását:
- Na
Frédikém,
most
rákötötted
az
oszcilloszkópot
oszcilloszkóp dobozára.

az

KÉMIA:
Sziró szigorlatozik.
Kovács professzor: - A régebbi időkben mire használták a ként a
háztartásban? Például a kedves nagymama mit csinált a kénnel?
Sziró: - Például hordót fertőtlenítettek.
Kovács professzor: - Ugyan ne tessék mondani, a kedves nagymama
részeges volt?
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Gyakorlaton Kálmán lenyelt egy kisebb mennyiségű
Leghamarabb Laci kapcsolt:

pufferoldatot.

- Mutasd, milyen a nyelved színe, majd megmondom a pH-t!
BIOLÓGIA:
Rangsorkészítés gyakorlaton. Pónyi adjunktusnő
- Erikát tegyük Jenő alá, jó?
Az adjunktusnő felelteti Kálmánt a gyakorlat
- Mit csináltatok a mai gyakorlaton?
- Először is eltörtük a centrifugacsövet.

morfondírozik:

anyagából:

Szigorlaton Berek adjunktus megkéri Lacit, hogy meséljen valamit
egy fágreplikációs kísérletről.
Laci mesél: - A fág egy vírus. A vírus rendkívül kisméretű...-és
hasonló stílusban folytatta öt percig.
Az adjunktus: - Ezeknek mi közük a kísérlethez?
Laci: - Tulajdonképpen semmi.
ÉLETTAN
Ernő EKG-ját csináljuk, majd Kálmán értékeli a görbét:
- Ha az intenzíven valakinek ilyen görbéje van, lekapcsolják
lélegez te tógépről.

a

Jancsó
adjunktus sziporkázó magyarázatai:
A
gyakorlóról:
Itt
még. penész
sincs,
az
sem
bírja
a
környezetet.
- A mérleg digitális kijelz'ésű. Digitális, mert az ujjunkkal
állítjuk be.
- Na most az élettanban használt oldatokról annyit, hogy vannak.
A vvt-számolásról: - Vesznek egy gusztusos, tiszta, nem rágott
gumicsövet és ha van gusztusuk, beveszik a szájukba.
Kezében egy vvt-pipetta: - Itt van rajta, hogy 101, de ez nem a
kiskutyákra vonatkozik.
- A hematokrit meghatározására abszolút modern eszközök állnak
rendelkezésünkre. Itt van ez a centrifuga, amelyiket nem lehet
leállítani. Van egy teteje, amelyik csavaros, mint annak az esze,
aki kitalálta. Lezárják a tetőt, erre az összes cső összetörik.
Beállítják az időt, bár ez mindegy, mert ez addig megy, ameddig
akar.
OROSZ:
Tanárnő: - Ragozza el nekem a táskát oroszul!
Frédi: - Táska, tásku, táski ...
Pősáné felolvassa azoknak a nevét , akiknek egyes a dolgozata.
Kálmán köztük van, Vincze Pista nem . Pista átfogta Kálmán vállát
és mint jó apa a hülye gyermekének, együttérző hangon mondta:
- Látod Kálmánkám, dolgozatot írni tudni kell. Az első padban
merészen kell puskázni és ...
Szava itt elakadt, mert a tanárnő
bejelentette, hogy Pistát
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kifelejtette a névsorból.
Kálmán: - Folytasd csak Pistám,

folytasd!

Hiába várunk a 3-as csoportra. A tanárnő türelmetlen:
- Miért nem jönnek? Van-e valami indokuk, hogy ne jöjjenek?
Ernő: - Soroljam?
Mondatelemzés közben:
Tanárnő: - Mi itt a szenvedő?
Ernő (sóhajtva): Én!
Egy alkalommal a tanárnő megbetegedett, így a csoport nem nagyon
készült fel az órára, különösen a Frédi-Laci-Kálmán-Sanyi alkotta
kvartett, akik megtörten vánszorogtak a tanterembe. Ismervén nem
éppen brilliáns orosztudásukat, találó volt Tamás megjegyzése:
- Itt megy előttem a Gáldi-féle orosz-magyar szótár első négy
kötete.
Pósáné egy kérdés után Sanyihoz:
- Az
előbb
megráztad
a fejed,
hogy
nem
tudod,
s rá
fél
másodpercre mondod a jó szót. Magyarázd meg, hogyan csinálod!
- Idegi alapon van az egész - hangzik a válasz .
Szigorlaton Laci éppen kezdené a feleletet, mikor Pósáné

leinti:

- Várjuk meg az elnököt, Laci, mert ilyet még ő sem hallott.
LATIN:
európai nyelvekben, például
Takácsné magyaráz:
- Ez a szerkezet elég ismert az
meg Laci.
lopta az orosz.

innen

- Mindig azt csinálják - jegyzi
NÉMET:
Önéletrajz. Kálmán:
- 16-án születtem, de papíron csak 17-én.
- Addig vívódtál? - kérdezi Jenő.
KÚRÉLETTAN:
Gyakorlaton Tamás egy hosszú bambuszbottal
EKG-kép előtt.

a kezében magyaráz

Laci: - Rakjál már rá új kukacot!
Demón Laci:
- A ptx előfordulhat kongenitálisan, ha erőlködik a magzat.
Rövid elemzések az EKG-képekről:
Kapcsolt kamrai extrasystolék a képen.
Éva: - Egyet fizet, hármat kap.
A következő képen extrasystolés ventricularis tachicardia.
Jenő: - Extrasystolékat látok, kissé begerjedt.
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az

Kálmán felel:
- A Fallot-tetralógia
jellemző tünete van.

azért kapta

a tetralógia nevet, mert három

Fekete Matyi: - Mivel gyógyítjuk a terhességi
Sanyi: - Szüléssel, császármetszéssel.

hányást?

Szigorlaton Kovács docens faggatja Szirót:
- Hogyan lehet befolyásolni a pitvariibrillációt? Csökkentjük a
sympathicus tónust vagy növeljük a ...
- ... a parasympathicus tónust, például Aschner- vagy Goltzreflexszel.
- Na jó, de azért nem kell hasba rúgni a beteget.
MIKROBIOLÓGIA:
Berencsi adjunktusnő: - A Listeria monocytogenes
képes szaporodni.
Laci: - Az is valami? Négy fokon én is tudok.

+4

fokon

is

A mikroszkópban Jenő egy protozoont nézegetett.
Ernő: - Szegény állat felnéz és meglát két gülü szemet.
Berencsi adjunktusnő: - Mit teszünk, ha
jelei mutatkoznak?
Kálmán: - Kényszervágást rendelünk el.
BELGYÓGYÁSZAT:

a betegen

a

veszettség

.

Az öt év legnagyobb élményeit
belgyógyászat gyakorlatai.

jelentették

Takács

Tamás

dr.

Lovas "dr." referál a betegről:
- Puha sejtes légzés. Bárcsak nekem lenne ilyen tüdőm!
Takács
dr.(csendesen):
A
betegnek
emphysemája
bronchopneumoniája van.
- Miért van az, hogy a pacemakeres beteg szívműködése
- Kifogyott az elem.

és

aritmiás?

Szó esett arról, hogy a WC-én a betegek előszeretettel halnak meg
tüdőembóliában.
Takács dr.: - Szóval leesik a fazon a klotyóról. Mit csinálunk?
Laci: - Visszaültetjük és lehúzzuk a WC-t.
Haematuria okai.
Kálmán: - Valakit vesén szúrnak.
Takács dr.: - Helyes, bár ilyenkor
differenciáldiagnózist.

a

kés

nagyban

segíti

Gyakorlat közben jön az egyik nővér, hogy X. bácsinak
fájdalmai vannak. Tamás elmélyülten gondolkodik, majd:
- Szívjon fel 10 ml fiz.sót, és adja be!
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a

erős

Takács mester sziporkái:
- A gastrointestinálisan
vérző
betegnél
mindent
végig
lehet
próbálni: duodenosz, gasztrosz, irrigosz, Taigetosz.
- A has tapintását mindig két kézzel végezzük. A professzor úr
ugyan egy kézzel végzi, de úgy nem szabad. Én nem szólok neki, ez
finom lélekre vall.
- A beteg sárgás színe etnikus

komponens.

Takács dr.: - Mi tapintható a has jobb oldalán?
Éva (x-ik válasz után, álmából felriadva): - A lép, ha a betegnek
situs inversusa van.
Takács dr.(kissé ingerülten): - A villanykapcsoló is tapintható
ott, ha lenyelte a beteg.
Gyakorlatvezetőnk
távolléte
alatt vendégművészek
irányították
csoportunkat. Szerencsére toleranciájuk megközelítette Tamásét,
így egy-két
traumatizáló
megjegyzésünk
nem
okozott
lényeges
károsodást pszichéjükben.
Berger dr.: - Tapintottátok az artéria dorsalis p e d i st?
Kálmán: - Nem.
Berger dr.: - És miért nem?
Kálmán (döbbenten): - Hiszen nőbeteg volt.
Miután elült a nevetés és Zoli is magához tért, csendesen csak
ennyit mondott:
- Már az is fejlődés, hogy ezt

felismerted.

Nagy dr. mesélte az alábbi ügyeleti sztorit:
- Bejön hozzám egy kadarkaleheletű harcos és azt mondja:
kell!". Mire én: "Nekem is, mert rám lehelt.".
SEBÉSZET:

"Hánynom

Anamnesisek:
Laci: - Hol volt a daganata?
A beteg: - Miskolcon.
Jenő: - Milyen volt a széklete?
A beteg: - Vastag.
Bajusz dr. kérdezgeti az alaposan begipszelt
- Maga mivel birkózott? Kerti traktorral?

beteget:

Az anamnesis mindenek előtt - ezt azonnal megjegyeztük. Nem is
csoda, hogy amikor a 9. csoport egyik hölgytagja gyakorlaton
rosszul
lett és lefektették egy betegszállító kocsira,
Laci
azonnal odament kikérdezni:
- Hát veled meg mi a f...sz történt?
Gyakorlaton
sokadik
csoportként
akartunk
megvizsgálni
egy
heresérves bácsit. Meglátván bennünket az öreg kifakadt:
- Mi az én tököm, ingyencirkusz? Vegyék fel videóra és mutogassák
a tévében!
Kálmán kissé szétszórt volt vizsga előtt. Bizonyíték rá az alábbi
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telefonbeszélgetés, amelyben K. elpanaszolja, hogy sokat hízott.
Ernő: - Mondjad Kálmán, nagy a pocakod? A farkad látod-e még,
vagy már csak tükörből?
K.: - Annyit nem híztam.
E.: - Mégis, mennyit?
K.: - Nem tudom, nincs itthon hőmérőm.
RADIOLÓGIA:
Pécsik doktornő kérdezi látván tudatlanságunkat:
- Nézzék, azt még megértem, hogy radiológia előadásra nem járnak,
de hogy belgyógyászatra sem?! ... Járnak Lajólloiá.. vaiu,.,iiyon
előadásra? ... Sanyi, miért néz rám ilyen megvetően?
Szigorlat előtti konzultáción Jenő egy RTG-képet

elemez:

- Ezek itten a gyanús dolgok - mondja, és rábök a felvételre.
TÜDŐGYÓGYÁSZAT:
Szigorlaton Kálmán a haemoptoeról .beszél.
Nemes főorvos: - Mit csinál még a haemoptoés beteg?
Kálmán
hallgat.
A
másik
vizsgáztató
halkan,
majd
egyre
hangosabban köhög. Csatlakozik hozzá a főorvos is. Már majdnem
megfulladnak, amikor Kálmán agyában isteni szikra gyúl:
- Nem tán köhög?
SZÜLÉSZET:
Kálmán lusta volt leírni a kollokviumi tételeket, ezért mindennap
felhívta Ernőt és követelte napi tételadagját. Ernő, kihasználva
Kálmán
hiszékenységét,
néhány
áltételt
is
becsempészett
a
valódiak közé:
" A szülés hatása a talpizmok kontrakciójára."
" A magzatok intrauterin nemi élete és aberrációi. "
IDEGGYÓGYÁSZAT:
Pszichiátria-gyakorlat a Pulcz utcában. Ernő már
üveges szemekkel mered maga elé. Jenő:
- Ernő, ne nézz így magad elé, mert ittfognak!

nagyon

unja

és

BŐRGYÓGYÁSZAT:
Egy fiatal nőt vizsgáltunk, akinek hidegurticariája volt.
Krizsa doktornő: - Az ilyen fiatal nőbetegekben mi alacsony?
Ernő (a nagy antifeminista): - Az intelligenciaszint.
UROLÓGIA:
Toldy dr. jön ki a kórteremből, ránéz
Kálmánékra és hümmög.
Kálmán (poénkodva): - Ennyire hülyének nézünk ki?
Toldy dr.: - Nem is tudom, mit mondjak. Ha azt mondom, hogy igen,
akkor megsértődtök, ha azt, hogy nem, akkor hazudok.
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FERTŐZŐ:
Kálmán a dysenteriáról felel a kollokviumon.
- És milyen antibiotikummal kezeli? - kérdezi a vizsgáztató.
- Penicillinnel - válaszolja Kálmán, aki minden
betegségére
Maripent szokott szedni.
- Ez a válasz olyan volt, mintha az anyámat szidná.

ü

\
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12. CSOPORT

H

Éli
Baukó
Attila

Butt
Zsolt

Csotye
János

Da jcs
Éva

Dobó
Edit

Egri
Antal

Katona
Ildikó

Koncz
Edina

Kondér
Béla

Nagy
Edit

Nagy
Sándor

Nyilasi
Beáta

£

Sztanojev
Miklós

f i
Zsilák
János

Tóth
László
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Szép Szegednek lévén legjobb krónikása,
Kinek megfelelő híre és tudása.
Minap jómagamon erőszakot vettem,
S verset írni a legjobb csoportról kezdtem.
Hol is kezdje hát egy ilyen magamfajta,
Elme és tehetség szépséggel takarva.
Jellemezvén talán a csoport tagjait,
Egyenként, mint anya szeretett fiait.

Ki Attila képét hosszasabban nézte,
Jól lakott csecsemőt juttatott eszébe.
Oly pufók, jó lelkű és békés természet,
Hogy a J.D. név csak, mit élcből felvett.

Zsoltnak a csoportban, sőt otthon is van szava,
Ez abból is látszik, hogy gyakorló apa.
Ám, hogy ne legyen férfiuralom,
Otthon kislánya a legfőbb hatalom.
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Csotye Jani volt a legnagyobb ígéret,
A jó kanbulikon egyre-másra részt vett.
De úgy látszik
hogy ez a természet rendje,
Megnősült hát 0 is - pedig még élhetne!
Beszáguldott közénk őrült sebességgel,
Hol egy Volkswagennel, hol egy Mercedes-szel.
Volt, mikor stopposként integettünk neki,
De előbb állt meg a sínen egy hosszú sárga kocsi.
Edit, ki birtokolsz jóságot és erényt,
Együtt lesz a csoport, ne add fel a reményt.
Ott leszünk mindnyájan, az lesz ám a szép hecc!
S akkor "kisdobosból" úttörővé léphetsz.

E versszakba könnyű nagy szavakat róni,
Alanya az ismert polihistor, Tóni.
0, ki ért mindenhez:: dalhoz, vershez, sexhez,
Egyhez nem ért csupán - a falevelekhez.

/
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Vizsgáinkon a csoport Ildiért izgult,
Mert - bevallása szerint - sosem tanul.
Éjjel, ha látod Őt, ne lepjen meg téged,
Hisz nincs ellenére az éjszakai élet.

Kiskonczi csoportunk legszínesebb foltja,
Állandóan jön-megy, rengeteg a dolga.
Ö az, kinek minden jól áll - ha rossz, ha jó,
Az ám, Ö valóságos benignus manó.

Isten
Mikor
Ereje
Ezért

az erejét jócskán összeszedte,
jókedvében Bélát teremtette.
és esze rendkívüli,
a lányokat mindig elbűvöli.
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Nagy Editke bájos, aranyos teremtés,
Férjeura lesz majd igazán szerencsés.
És hogy a csoportban mi emelte rangra?
Agresszív modora, erőteljes hangja.

Nagy Sándor a "Nagy" név birtokára
Méltóbb, mint méltó rá macedón druszája.
Ám a nagy szerelem elvette az eszét,
S házasságra adta többre méltó fejét.

*

Éji
s

£

1
1

í
i

Bea vagy Enikő - Enikő vagy
Mindegy hogy köszöntöd, fő,
Elmúlnak sorban az egyetemi
S nem változik semmi , csak
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Bea,
hogy viszonozza.
évek,
a Te szépséged.

Tőserdőre de sokszor mehettünk mi ki,
Köszönjük ezt Neked, Te Sztanojev Miki.
Csoportunknak volt 0 szorgos vezetője,
Több titkárnőt tartott, kik nem függtek tőle.

Tóth Laci vagy inkább a nagy Tóth Lacisszimusz
- nem is érdemel mást, csak szuperlatívuszt Elég sokoldalú zeneértő csávó,
De nem tanulásért tiltják ki a Sörbárbó(l).

Zsilák Jani barátom - mimóza lélek,
Nem is láttam még ilyet, mióta élek.
Érzelemben gazdag, olyan, mint egy gyerek,
Apró-cseprő dolgon képes, és pityereg.
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Ilyenek voltunk

...?
Milyenek leszünk?

...

ANATÓMIA
Helyszín: szövettan gyakorló.
Főszereplők:
dr.
Kálmán
György
(gyak.
vez.),
Csotye
metszetek.
Jani jelentkezik: - Tanár úr, egy metszetem hiányzik!
Dr. Kálmán: - Melyik az, fiam?
Jani ártatlanul: - A 73-as, a PÉNIS!

Jani,

Helyszín változatlan.
Főszereplők: dr. Poberai Mária, Tóth László.
Dr. Poberai váratlanul belép, és hirtelen ötlettol vezérelve az
első sorban ülő Lacitól elkéri a szövettan füzetét. Pár perces
tanakodás után Laci előhúzta a padból vonalas spirálfüzetét ...
Az adjunktusnőnek is pár percébe kerü.lt, míg kijelentette:
- 1/2, azért, mert van.
BIOLÓGIA
Gyakorlat végén Csotye Jani felel.
Böbe néni: - Nem szólalsz meg?! Nem? ... Akkor harmas! !!
Jani: - De én ezt tudom!
Böbe néni: - Akkor négyes.
Egy
szimpla
gyakorlati
kérdés
demonstrátorunktól,
Edinától:
„ „ ... „
Mit? Mivel? Miért? Mennyivel? Mikor? Hogyan? Meddig?

Kothencz

BIOKÉMIA
Demonstráció Stencinél: - Nagyon okosan, nagyon értelmesen
meg a kérdést: elégséges! (Zsilák Jani)

fogta

KÓRÉLETTAN
Gyakorlaton
az emésztőrendszer
tárgyalása
során
a következő
beszélgetés hangzott el.
. ..
. .
Mezei Zsófi (gyak.vez.) : egyes esetekben a beteg arról
panaszkodik, hogy úgy érzi, mintha gombóc lenne a torkában.
Kisdobos hirtelen közbeszólt: - Igen, ilyen nekem is szokott
lenni.
_
,, . ,
,.
. , .
.,
Zsófi mosolyogva magyarázza: - Ez altalában a hisztéria egyik
tünete.
•

Gecse
tanár úr kérdez
: - Mondjon példát egy, az élettel
összeegyeztethetetlen dominánsan öröklődő betegségre!
Enikő: - Anencephalia.
,
Tanár úr : - Elfogadom, de magyarázza meg nekem, hogy hogyan
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lehet egy
gyereke!

anencephal

papának,

egy

anencephal

mamának

Gyakorlati szigorlaton Laci belép a terembe.
széles mosollyal üdvözli:
- Mi már találkoztunk, ugye?
Laci tömör egyszerűséggel: - Az kizárt dolog.

Gecse

anencephal
tanár

úr

BELGYÓGYÁSZAT
Félévi osztályozás előtt Mohácsi doktor kijelentette:
- Csak négyes-ötösöket adok ...
Mindenki négyest kapott, a doktor úr állta a szavát.
A félévi jegyekért dolgozatot írtunk; 15 kérdésre 9 percünk volt.
Az első kérdés után Miklós megszólal:
- Nekem kifogyott a tollam, megvárnám, míg valaki befejezi.
Válasz:
Rendben
van,
de
kilenc
perc
múlva
beszedem
a
dolgozatokat.
Miki: - Akkor inkább elmennék egy tollért.
BŐRGYÓGYÁSZAT
Gyakorlatvezetőnk, Kemény Lajos tanácsa a párválasztáshoz:
Lányoknak: pattanásos, kopaszodó, korpás hajú, erős szőrzetű
férfiakat ajánl "Magas libidó" jeligére.
Fiúknak: ugyanez, csak nőben!
MIKROBIOLÓGIA
Készülve a kórbonctan demóra, mikró gyakorlat elején Jani és Miki
a Hutchinson-triászt tárgyalta. Laci akkor lépett be, amikor a
fiúk
a
felsorolás
végén
tartottak.
Laci
bekapcsolódva
a
beszélgetésbe kijelentette:
- Na, ez az ideális feleség, süket és vak.
Erre a fiúk:- Csak egyetlen hibája van, hogy lueses.
SZÜLÉSZET
A szülőszobás gyakorlatokon időnként akadtak félreértések. Egyik
éjszaka sürgős beavatkozás során a madame felszólította Lacit,
hogy azonnal hozzon egy lábzsákot a sarki szekrényből.
Laci
tudatáig csak a sarki szekrény jutott el, mindenkit,
köztük
Zsilák Janit is próbálta rávenni, hogy sürgősen tolják be a
szülőágy mellé a sarki szekrényt. Szerencsére időben közbeléptek.
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12. CSOPORT

I

Börcsök
Vince

Czap
Anna

Hajdú
László

Kasza
Attila

Kondász
Andrea Ildikó

Kovács
Attila

Rovó
László

Oltványi
Éva

Sümegi
Sándor

Kulcsár
Romeo

Várkonyi
Tamás

Szilas
Gábor
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Viski
Sándor

A piszkos tizenkettős
1983. szeptember 12. hétfő, 8 óra.
Kezdetét
vette
a
később
"piszkos
tizenkettős"
néven
hírhedtté
vált
különleges
akciócsoport
kiképzése.
Három
év
alapkiképzés, két év kímélőszolgálat, egy év éleslövészet, majd
1989. szeptemberében: BEVETÉS.
A csoport tagjai önként küzdöttek meg a behívókért, volt aki
a felsőbb katonai szervekhez is fellebbezett, hogy minél hamarabb
elvigyék. Néhányan otthonról járnak be, nap mint nap a kiképzés
helyszínére, mások a helyőrségi laktanyákban (Apáthy, Jancsó,
Semmelweis) töltik lőgyakorlatokkal éjszakáikat. Az évek során
két személy kidőlt a sorból, nem bírták a kiképzés szuperhumánus
(értsd: emberfeletti) viszontagságait, majd a harmadik távozó
maga kérte felmentését, mivel nem óhajtotta gyermekét ebben a
szigorú katonai légkörben világra hozni. Felsőbb évjáratokból öt
új honvéd került hozzájuk, a dékáni hivatal elnevezésű állam- és
dékánbiztonsági szerv áldásos működése következtében.
Az első
években
a bevetés májdani
szenvedő
alanyainak
testfelépítésével,
állóképességével,
normális
és
kóros
tulajdonságaival
ismerkedtek
meg.
Bár
alapos
fizikai
felkészítésben részesültek (orvosi fizika - testnevelés), ez nem
hagyott bennük maradandó nyomot.
1984-ben az új biológiai csodafegyvert (Genom) vetették be
ellenük. Egy ideig valóban csodafegyverként kezelték a Genom
jegyzetet, de azután más, korszerűbb fegyverfajták váltották fel.
A bakteriológiai és vegyi fegyverek sem nyerték el tetszésüket,
pedig ezekből egy féléven át személyesen Béládi ezredes okította
a
különítmény
tagjait.
Honvédeink
remekül
elsajátították
a
különböző kézifegyverek kezelését (vizsgán kis és nagykaliberű
puskák, élettan írásbelin gyorstüzelő géppisztoly),az évek során
egyesek a harcászati
rakéták szintjére emelték
képességüket.
Fegyvertárukban helyet kaptak speciális eszközök: szike, csipesz,
injekciós tű is.
A
különítmény
tagjai
előszeretettel
látogatták
a
gyengélkedőt
(Papci
honvéd
bokaficama
és gipszcsizmája),
de
többnyire
nem
dőltek
be
a
kiképzőtábor
orvosai
az
igazoláskérelmeknek.
A
hadtáp
egységet
(GH)
"Ösztöndíj
!
Ösztöndíj
!" harci kiáltásokkal szokták megrohamozni
havonta
egyszer. A Dékáni Hivatal fedőnevű titkos főhadiszállásra is
megpróbáltak időnként benyomulni, de ott Lednitzky katonai írnok
testes ellenállásába ütköztek.
A csoport
legelszántabb elemei tagjai a TDK
(Tudálékos
Dagadtkeblűek Köre) szervezetnek, ahol bombabiztos intézetekben
szupertitkos
katonai
kísérleteket
folytatnak
(pl.:
patkány
farkának rángatása). Ezek a kísérletek annyira titkosak, hogy
sokszor maguk a TDK tagok sem tudják, mit csinálnak.
Jó magaviseletükért egyesek külföldi hadgyakorlatokon is
részt
vehettek.
Mások
dezertálás
miatt
előléptetés
helyett
katalógust
kaptak.
A
kiképzés
végéhez
közeledve
egyre
alkalmasabbá váltak a tábori lelkészi és szanitéci feladatok
ellátására.
Ez azonban ne tévesszen
meg
senkit,
nem
olyan
ártatlanok
ők!
Kezdetben
csak
kisebb
szolgálati
vétségeket
követtek
el
(pipettaés
lombiktörés),
de
legnagyobb
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felháborodást kiváltó tettük az volt, amikor éjszakánként addig
ugráltak az épülő 410 ágyas klinika tetején, míg az 30 cm-t
süllyedt.
Természetesen
a hipofízis-ügy
romániai
szálai
is
hozzájuk vezetnek. A csoport tagjai főbb ízben csempésztek ki
fejenként
egy
darab
hipofízist
saját
koponyájukba
rejtve.
Mentségükre legyen mindva, hogy azt nem értékesítették, és mindig
visszahozták Szegedre.
A különítmény
egyre
szemtelenebb
lett.
Egyszer
(?) a
gyakorlatról maga Scultéty tábornok szeme láttára lógtak meg.
Ujabban a gyakorlatok időelőtti elhagyására
Hogy elszállt az
idő'" kiáltással és jelentőségteljes krákogással adnak jelt. A
gyengekezű
gyakorlatvezetők
rémei
ők, aki
teheti
óvakodjon
tőlük!
Még
sokat
fogunk
hallani
a
"piszkos
tizenkettős"
tagjairól.
Az akciócsoport

tagjai:

Papci: Áná brigagyírnyica
Tamás: Politikai biztos - komisszár
Vivi: Hírszerző
Attila: Telefonközpontos
Sümci: Híradóstiszt
Rovó Laci: Ellenálló
Romeo: Tolmács
Szilas: Hadtáp
Hajdú: Beépített ember (Varga Mártáné
Sada: Szerény mester-lövész
Vince: Fegyverszakértő
Ildi + Kasza: Sofőrök
Czappi + Editke: Közleányok
Módis: Idegenlégiós
Ágota: Köz-pont
Hősi halottak voltak

"Hogy elszállt az idő!"
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Alapkiképzés

KÉMIA
Az első kémiademón Attila az eszére, Vince meg a szemére
hagyatkozott. Ekkor született meg egy új vegyület, a metén. A
dolgozatok
kiosztásánál
Tóth
Gábor
csodálattal
adózott
a
felfedezőpárosnak, és felajánlott kettőjüknek egy hármast, hogy
osszák el. Mivel 1/2-et egyik sem akart, úgy határoztak, döntsön
a szerencse! Feldobtak egy kétforintost. Eredmény: Attilának (az
értelmi szerzőnek) kettes, Vincének egyes jutott.
Tóth Gábor elvesztette Ágota demóját.
Ágota: - Nem tudom, hányas lett a demóm, de azt hiszem kb. egy
jeggyel lehet rosszabb, mint Hajdú Lacié.
Tóth G.: - Ha-ha! Hát ez érdekes, mert Hajdú Lacinak egyest
adtam.
Szigorlaton kérdezte Kovács Kálmán professzor:
- Miért sós a tenger?
Sada frappánsan válaszolt:
- Hát azért, mert vannak savas folyók és lúgos folyók. Namármost,
ezek mind beömlenek a tengerbe, kicsapódnak és só lesz belőlük.
FIZIKA
Papci elkésett biometria előadásról. Észrevétlenül akart a fal
mellet elsurranni, de hiába, utolérte a végzet! Kabátja válla
hozzáért
a kapcsolóhoz,
és pillanatok
alatt
teljes
lett a
sötétség ...
Ringler adjunktus: - Nem elég, hogy elkésik, még a villanyt is
leoltja!
Erre Papci lányos zavarában a villany helyett a ventillátort
kapcsolta be.
Szigorlaton Ringler adjunktus fél órája vallatja Vincét, végül
így zárja a hosszúra nyúlt feleletet:
- Már csak egy kérdésem van.
Vince fellélegzik. Mégiscsak átmegy! Hihetetlen!
- Augusztus 30-án vagy 31-én akar jönni UV-zni?
Szalay
professzor
Ágotát
felelteti
a
négyesért.
Naivan
felteszi a kérdést:
- Hogyan állítunk elő ultrahangot?
Ágota rövid habozás után belekezd:
- Van egy készülék, ami úgy néz ki, mint az oszcilloszkóp.
Mutatom! - s kezével kockaformát képezve a levegőben folytatjaCsak, persze, nem úgy működik!
- Egyezünk meg a hármasban - hebegi a professzor magához térve.
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ANATÓMIA
A szigorlat előestéjén összeültünk, hogy gyászos jövőmket
elemezzük. Attila aggódva jegyezte meg:
- Érzem gyerekek, hogy össze fogjuk rúgni a PORT Tóth Lajossal...
Csend lett, majd kibuggyant a röhögés. Többünk lelki szemei előtt
megjelent a földön fetrengő Pór tanársegéd, amint Tóth Lajos
docenssel az élen a 12. csoport alaposan összerugdossa.
A rettegett
nyugtatta meg a
- Kérőm szépen,
mert ki lőhet
vöcskök!

szigorlat reggelén Tóth Lajos a következőképpen
halálsápadt tömeget:
indul a körhinta! Oszt tessék jól megkapaszkodni,
szááni! Nagyon könnyen! Röpültök majd, mint a

Pali bácsi rákiáltott a boncterembe siető Tamásra:
- Mit csinál maga? Megőrült? Azonnal jöjjön vissza! Vegye le a
zakóját, tűrje föl az ingét a fossa cubiti fölé, és vegyen
köpenyt!
Tamás bólintott, és mivel a köpenyek bent voltak, újra befelé
indult.
- Most meg mit művel? Hát úriember maga, mondja?! Hölgyek
jelenlétében vetkőzne? Kint tögye le a zakót, aztán gyüjjön
vissza!

OROSZ
Tanárnő (előrehajolva): - Nem értem, mit mond!
Ágota (mérgesen): - Én meg nem tudom!
Egyik oroszóra előtt Vince és Sümci az Évában az orosz nyelv
iránt érzett vonzalmukról beszélgettek. A harmadik fél cseresznye
után elég erősnek érezték magukat, hogy bejöjjenek órára. Es
megtörtént a csoda! Mindketten folyékonyan beszéltek oroszul a
tanárnő és a csoport legnagyobb ámulatára!

Villányiné: - Fordítsa le, hogy "csisztity zúbü"!
Ágota: - Kimosom a fogam.
Villányiné: - Mosógépben?
Ágota: - Elmosom a fogam.
Villányiné (jóindulattal): - Miért, protézise van?
Ágota (mérgesen): - Na jó, akkor többet nem mosok fogat!
LATIN
Szép Takácsné: - No, Ágota, mondja latinul, hogy sok!
Súgnak neki: - Multus, multus, ...
Ágota a felismerés boldog mosolyával: - Lótusz!
Szünetben
Az oktatási épület büféjének ajtajában egy szénsavas üdítő
elfogyasztása után egyik fiúnk szembetalálkozik egy közismerten
nagyothalló
oktatónkkal.
A srác böffent egyet, amit a fent
említett oktató hangos "Jó napot kívánok!"-kai viszonzott, s még
a kalapját is megemelte.
HONVÉDELEM
Egyszer
Vince
késve
érkezett
az
előadásra.
Jóindulatúan
közöltük vele, hogy katalógus volt, és beírták hiányzónak. Erre
szenvedő hősünk a legfelső sorból lecsörtetett az előadóhoz, és
megkopogtatta a vállát.
- Börcsök Vince vagyok.
A katona értetlenül bámult rá. Vince feltételezve, hogy az előadó
nagyothall, közelebb lépett, és a fülébe kiáltotta:
- Börcsök Vince, 12. csoport!!!
Ekkor a katona - bokáig összecsapva - kezet nyújtott.
- Üdvözlöm, Balogh százados.
BIOLÓGIA
Egy hűvös őszi délutánon hatalmas széllökés rázta meg a
Biológiai Intézet ablakait, s pillanatok alatt sötétség borult a
gyakorlóteremre.
- Azt hiszem, Molnár professzor hazagondolt Moszkvából - elemezte
a helyzetet Attila.
Nőnapon senki sem tanult a gyakorlatra. Tudatlanságunkat egy
hatalmas
csokor
virággal
próbáltuk
leplezni,
s
ez
gyakorlatvezetőnket, Szörényi Ágit könnyekig meghatotta. Rögtön
meg is hívta a csoportot magához. Hozzájuk érve, megláttuk a
kertben az úszómedencét. A fiúk rögtön körbeállták és méregették.
- Szép ez a medence! Vajon hányan tudnánk telehányni?
Ági: - Az X kromoszómák túltengése nagy bajokhoz vezethet?
Tamás: -Igen. Már 2 X kromoszóma is micsoda elváltozásokat okoz!

BIOKÉMIA
Demó egy fiatal gyakornoknál.
Üdvözlés: - Na tegyétek le a se...teket azokra a ronda székekre.
Kérdés: - Na, melyik biokémiai folyamatban megy át az a kib..ott
elektron azon a k... membránon?
Nyári ápolástan gyakorlat.
A
gyermekklinikán
történt,
hogy
Koltai
Ani,
csecsemővel Attilához fordult.
- Te, kivihetem én ezt a picit bugyiban a kezelőbe?
Attila ránézett, majd szemöldökét ráncolva közölte:
- Hát, inkább maradjon rajtad a köpeny!

karján

egy

ÉLETTAN
előadáson Benedek (akkor még) docens beszél
beszél
s egyszer
csak a szemklinika lépcsőjén legurul egy félig lerágott alma
(kritika?).
Benedek
felveszi,
eltűnődik,
Schiller
módjára
szagolgatja és így szól:
., .
,. ,
- Hát igen, ez is a paraszolvencia egyik formája!
Gyakorlaton
arccal
minden
maradt el ...

Editke már félórája ingerelte a békaszívet lilult
eredmény nélkül. Csak a kuszulék
bekapcsolása

Egyik demón valamelyikünk ezt írta a Bainbridge-reflexről:
"A reflex úgy kezdődik, hogy fogunk két kutyát, és összekötjük
őket. "
Gyakorlati szigorlaton Papci tétele a fehérjekimutatás volt
Számára ismeretlen üvegcsövet mutatott Such adjunktus. Rajta két
betű: U és V, köztük kb. négy harántujjnyi szintkülönbség.
Such: - Mit jelent ez?
Papci
- Rosszat.
Such: - De mégis, mi az U?
Papci
- A vizelet latinul.
Such: - És mi a V?
Papci
- Az meg magyarul.
Attila feladata a vizelet lecentrfugálása volt
Sejtelme sem
volt, hogy hol a vizeletcentrifuga. Biztos léptekkel indult meg
tehát a legközelebb eső centrifuga felé.
.
. . ..
Such felhördül:
- Mit akar maga a vizelettel a h e m a t o k n t centrifugánál?
„. .....
Attila: - Csak kíváncsi voltam, mukoöik-e.
Módis Laci már fél órája piszmog a fehérvérsejt-számlálással.
Végre sikerül neki, mondaná az erdményt Suchnak, aki közli:
- Maga nem érdekel, ügyetlen, kotrodjon!
.
És ő is, mint bárki más, megkapta a kettesét.
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ANGOL
Már fél órája a heti filmújdonságokról társalgunk (magyarul!).
Vince feláll: - Na, elég ebből a sok angolból, tartsunk 10 perc
szünetet!
MIKROBIOLÓGIA
Módis Laci javaslata egy egyperces kérdésnek:
Az Andrade reagens százalékos összetételeinek
változása
Sula
táptalajon Bacterium Corynetoxin Salmonella Typhicoccus hatására
a nőstény genom presszoregio gátlása alatt.
KÓRÉLETTAN
A második félév első gyakorlatára gyülekeztünk a könyvtárban.
Sümci a következő cirkalmas felkiáltásra ragadtatta el magát:
- Azt a pi... Úristenit! Ezen a széken ültem, mikor kib...ott a
Kovács Gábor félévkor!
Ekkor valaki megkopogtatta a vállát, és így szólt:
- Csak egyszer?! Micsoda felelőtlenség!!!
Kovács Gábor tanár úr volt.
KÓRBONCTAN
Az első
gyakorlatok egyikén Attilának jutott a külleírás
becses feladata. Reszkető kezekkel közelített a hulla szája felé,
hogy a fogak állapotát megvizsgálhassa.
- H A M M M ! - üvöltötte Vince a fogait csattogtatva. Attila
ijedtében másfél métert ugrott hátra, és kishíján a szomszéd
boncasztalon fekvő nyitott tetemre esett. __
Egy másik gyakorlaton Papcinak
a belek boncolása
jutott.
Szalay dr.: - Andrea, rosszat sejtek. Mi van itt, úszómedence? És
hol a többi bél? Az anatómián?! Ha nem tudod visszahúzni a
lefolyóból, egyest kapsz!
Néhányan
segítettek
visszahúzni
a
beleket,
Tamás
pedig
felajánlotta, hogy leszalad az anatómiára, és szól Pali bácsinak,
hogy engedje el a végét.
SEBÉSZET
Rovó Laci in medias res kezdi az anamnesist:
- Gastroscopizálták már?
Papci tolmácsol:
- Azt kérdezi a doktor úr, hogy tükrözték-e már?
- Persze, hogyne! És láttak is ám egy hatalmas POLIPOT.
Szilas félhangos megjegyzése hátulról:
- Inkább egy MÁSIK ÁLLATOT.

180

Gyakorlatvezetőnk éppen egy ritka esetet készül bemutatni,
amikor a szomszéd ágy szélén ülő beteg hangosan megszólal:
- Doktor úr, doktor úr!
- Csend legyen, oktatás folyik! - rivall rá gyakorlatvezetőnk. De
a bácsi nem tágít.
- De adjanak már egy ...
- Nem érti, hogy gyakorlatot tartok?!
- Adjanak ...
- Csönd! ! !
- Hát akkor: psss-psss - közli a beteg, és vizelete pillanatok
alatt a fél kórtermet (beleértve csoportunkat is) elárasztotta.
Gyakorlatvezetőnk lyuggatott orrú papucsot viselt...
BELGYÓGYÁSZAT
Rovó Lacinak egyszer sürgős telefonálnivalója akadt az EKGlaborban. Be sem mutatkozott a telefonba, csak ennyit kérdezett:
- Megvan?
•
Erre Fazekas dr. cinkosán:
t-**
- Nem úgy kell kérdezni, hogy megvan, hanem hogy megjott-e.
Fazekas dr. Vivi terhességét a 7. hónapban fedezi fel, és ezt
a közvetlen kérdést intézi hozzá:
- Oltványi Éva!! Maga terhes? Férje is van, vagy csak megesett?
Fazekas: - Mi a legfőbb panasza reggelenként egy alkoholistának?
Módis Laci: - Hogy kilencig nem vehet szeszesitalt sehol.
Fazekas megkéri Vincét, hogy csukja be
azablakotVince
morogva áll fel nehezen szerzett székéről
Becsukja az ablakot,
helyére ballag, majd jelentőségteljesen felkiált:
- KÖSZÖNÖM SZÉPEN!
Fazekas sápadtan hebegi:
- Persze, hogyne, kö-köszönöm szépen.
.
Pedig csak annyi történt, hogy Vince székét elfoglalták, es ezért
kiáltott rá az illetőre.

Kímélő

szolgálat

SZÜLÉSZET
Sada

doptonozás

közben

két

helyen

is

magzati

szívhangokat

azfrTvaní
egy mozgékony
és hol itt van, hol ott.
,
. ,
.
- Ez is lehet az oka, de nekem ikreim lesznek.
Nvári
ovakorlaton
Rivlin
dr.
az
"paraszolvenciaként
meghívta egy kávéra.
hozzájuk:
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kisgyerek,

osztályán
dolgozókat
Attila is odacsapódott

- Elnézést, nem kaphatnék én is
műtétre.
Misa: - Ki operál?
Attila: - Kincses tanár úr.
Misa: - Akkor fizesse ő a kávédat.

egy

kávét?

Ki

vagyok

írva

Annus adjunktus a sztetoszkópos vizsgálatot akarja bemutatni.
Megkéri Gyulát, hogy keresse elő a műszert. Gyula hosszasan
keresgéli,
végül
odanyújtja
Annusnak.
Gyakorlatvezetőnk
megtalálván a szívhangokat, Tamást is odahívja, hogy hallgassa
meg ő is. Tamás sokatmondóan bólintott, jelezvén, hogy hallja.
Ekkor Gyula odalép, és egy hosszúra sodort vattahengert húz elő a
sztetoszkóp csövéből.
Sümci első diagnózisa
A
szülése
előtti
délutánon
addig könyörögtünk Vivinek, míg
megengedte,
hogy
a
születendő
gyermekét ultrahanggal megnézzük.
Sümci
szakszerűen
elemezte
a
képet:
- Gerincoszlop ép. Feje is van.
Szíve üreges, működik. Látom a
máját
és
a bélit.
Ez
itt
a
combja.
Gyerekek,
ez
itt
a
fütyije, ezek meg csakis a heréi
lehetnek.
Vivikém,
gratulálok!
Gyönyörű kisfiad lesz!
És hogy mi ebben a vicc? Vivi
aznap éjjel megszülte Luca nevű
kislányát. íme itt a kép is, a
csoport aláírásával.

12.CSOPORT 10.OH.
G31 N-34 F2.6
3 Z 0 T E PA0 I 0LOS E ftUKHHUM
ID:SANTIK MARK-E UAGY LUCA
D-'T: 02/18/8? 13:45 3.5MH

Sümci első parája
Sümci
frissen
vasalt
köpenyében,
zsebében
fonendoszkóppal
belépett a kórterembe.
"
- Doktor úr! Doktor úr! Lesz szíves egy pillanatra! - szólította
meg
egy
idős néni.
Sümci
szolgálatkészen
ugrott
oda,
majd
elfehéredett ... A néni egy vaskos borítékot nyújtott felé.
- Doktor úr, ezt oda szeretném adni magának!
- Szó sincs róla! - így hősünk.
- De kérem...
- Én nem az vagyok, akire gondolni tetszik - tolja el a néni
kezét Sümci.
- Dehát, nagyon kérem! Még ma be kellene dobni a postaládába. A
lányom már egy hete várja a levelemet.
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RADIOLÓGIA
Gyakorlaton Fráter docens Rovó Lacit szúrja ki RTG-képet
elemezni.
- Csak azt az egyet mondja meg nekem, hogy normális-e ez a
tüdőkép!
Laci először Fráterre néz, majd a felvételre, újra Fráterre, újra
a képre, végül kiböki a képre mutatva, jelentősen hangsúlyozva az
első szót:
- Ez normális.
Attila egy téli napon elkésik a gyakorlatról.
- Vetkőzzön le félig! - üdvözli gyakorlatvezetőnk,
célozva.
- Alulról vagy felülről? - kérdezi Attila.

kabátjára

GYÓGYSZERTAN
Végh Ági a gyógyszeres műtéti előkészítésről
- Mit kell csinálni a beteggel?
Attila: - Lekötni.
Ági (mérgesen): - Mit kell lekötni?
Attila: - Hát, a figyelmét.

érdeklődik:

TÜDŐGYÓGYÁSZAT
Javaslatunk
a
vért
köpő
beteg
ambuláns
megnyugtatjuk, és megvárjuk, amíg jön az orvos.

ellátására:

FOGÁSZAT
Szigorlatra
várakoztunk,
amikor belépett
a klinikára
exgyakorlatvezetőnk, Béládi professzornő erősen feldagadt orcával.
- Nahát! Kedves ismerősök! A 12-es csoport! Csak nem vizsgáznak?
- majd rémülten arcához kap - Gyakorlati vizsgájuk is van?
- Az SAJNOS nincs - nyugtatta meg a csoport.
IDEG-ELMEGYÓGYÁSZAT
Papci:
Beteg:
Papci:
Beteg:
Papci:
Beteg:

-

Mi a panasza?
Már megint itt vannak! Itt, a hátam mögött ugrálnak.
Kik?
Az állatok.
Milyen állatok?
Hát honnan tudjam, ha a hátam mögött vannak?
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Szilas Gáborhoz vérbenforgó szemekkel rohan egy beteg:
- Hát ez borzasztó! Itt nem lehet aludni! Egész éjjel üldöztek!
Lövöldöztek!
Majd Szilas karját megfogva a fülébe súgja:
- Az a csíkos pizsamás meg a beteghordó össze vannak játszva!
Szilas
a beteg
arcába néz néhány
másodpercig,
majd
teljes
beleéléssel csóválja a fejét:
- A SZEMETEK!
És a dühöngő beteg teljesen megnyugodva távozik.
MAMUT

,

Csoportbébink, Luca, mentett meg minket a
kollokviumon. Vivi azzal a mesével, hogy beteg szegény gyerek, behozta a kicsit vizsgálni. Többen el tudtunk bújni mögé, a popsija
alá pedig a puskákat
rejtettük. A fiatal oktatónő a beteg Luca láttán teljesen meghatódott, s mire észbe kapott, mindenkinél ott
volt a kidolgozott tétel. Néha - figyelemelterelés céljából - valaki teáztatta, majd az
ölébe is vette a kicsit. Egyedül Sümci járta
meg, Luca az ölébe pisilt ... (Még szerencse,
hogy
nem előbb
történt ez meg, mikor még a
puskákon ült.)
.
BŐRGYÓGYÁSZAT
Sada: - űó napot kívánok, Viski Sándor vagyok.
Beteg: - Vitiligóm van.
Sada: - Nekem kell megvizsgálnom magát.
Beteg: - Ott a gyógyszerem is a szekrényben.
A beteg miután elmondta Vivinek a psoriasisról a tankönyv
idevágó
részleteit,
a
kezelést,
a
készítmény
százalékos
összetételét, megkérdezte:
- Hát az Ausspitz-tünettel hogy állsz? Ki tudod váltani, vagy
megmutassam?
Vita.
Vitatkoztunk a majdani bankett költségein, míg megszületett a
zseniális ötlet: mindenki megfog egy professzort, hazaviszi, és
jól megvacsoráztatja.
Editke esküvőjének"hajnalán történt:
Hatan ballagtunk hazafelé a lagziból, mikor szemben feltűnt egy
vékonyka alak. Mikor közénk ért szegény, még élére is fordult,
hogy elférjen. Ekkor Vince felordított:
- JAAAAJ, de megijedtem!
Szerencsétlen úgy elkezdett rohanni, hogy ha azt Carl Lewis látta
volna, sírva nyúlt volna a jegyzeteiért.
184

Az évek azonban a "piszkos
nyomtalanul. A honvédek többsége
Címajánlataink a következőek:

12-ős" felett
szakdolgozatán

sem múltak e
töri a fejét

Börcsök Vince: A Vilmoskörte nem Pocokméreg
Czap Anna: Lengyel-magyar külkereskedelmi kisszótár
Hajdú László: Hogyan teniszezzünk papucsban?
Kasza Attila: A JKSZ üdvözletét hozom ...
Kondász A. Ildikó: Az eladott menyasszony
Kovács Attila: SYNAPSIS-om csak egy van (Papci előszava a műhöz
- És az is GÁTLÓ!)
Kulcsár Romeo: Egy szlovén nyelvi nehézségei az őshazában
Módis László: így látott (?) engem Mick Jagger
Oltványi Éva: Hogyan neveljünk gyermeket, férjet,
csoporttársakat, járókelőket és általában mindenkit
Papp Andrea: A munka mártírja vagyok ...
Válogatott szenvedéseim tíz kötetben
Rovó László: Rovó-Magyar Magyar-Rovó Nagyszótár
Sümegi Sándor: Barátnőim szerelik az antennámat
Szilas Gábor: Egy bárpincér vallomásai
Várkonyi Tamás: Akit a kokain füstje megcsapott
Viski Sándor: Én, Casanova és Cyrano ...
Vidám önéletrajzi forgácsok
Kedvenc kiképzőink

Dr.Tráser
László

185

186

ILYENEK VAGYUNK

\
188

Alkcema
T 200; S 010; S 200

KENŐCS

H A T Ó A N Y A G : Chlorhexidinum hydrochloricum 200
mg és triamcinolonum acetonidum 20 mg. vízzel temoshacó
(20 g) kenőcsben.
H A T Á S : A készítmény jól alkalmazható számos, szteroid
+ antiszeptikum kombinációját igénylő bőrbetegség kezelésére.
A
a baktériumsejtek gyorsan adszorbeálják,
ezt követi a sejtek permeabiiitásának változása.
A klórhexidin lipofil csoportjai a sejt lipoprotein hártyájának dezorientációját okozzák, a sejtmembrán ozmotikus
képessége károsul. A klórhexidin akadályozza a baktériumsejt anyagcseréjét a membránokon keresztül, olyan
módon, hogy vagy teljes réteget alkot a sejt egész felületén. vagy úgy, hogy a citoplazma membrán destrukcióját
idézi elő.
Antimikrobális hatása bakteriosztatikus vagy baktericid.
j ó hatásfokkal elöli az egyes bőrgombákat is.
Allergiát, szenzibilizációt ritkán okoz.
A
a prednizolon 9-u-fluor származéka.
Gyulladáscsökkentő hatása jelentősebb a prednizolonénál.
J A V A L L A T : Szteroid és antiszeptikum egyidejű alkalmazását igénylő bőrbetegségek, igy mindazon ekcémák,
amelyekben bakteriális vagy mikotikus tényező primer
vagy szekunder módon szerepet játszhat; dyshidrosis,
intertrigo, valamint olyan bőrfertőzések, amelyek eseteben az egyéb antibakteriális és antimikotikus helyi kezeles
hatástalannak bizonyult.

klórhexidint

triamcinolon acctonid

E L L E N J A V A L L A T : Szemészeti alkalmazás; a bőr
tuberkulotikus. továbbá vírus okozta megbetegedései.
A L K A L M A Z Á S : A kenőcsöt naponta 2—3-szor vékony
rétegben kenjük a beteg börfelületre. ill. a pörk eltávolítása után a bőrelváltozásra előzőleg néhány órára dezinficiens oldatos kötést helyezünk, majd a kötés levetele
után alkalmazzuk a kenőcsöt.
M E L L É K H A T Á S : Igen ritkán, érzékeny bőrű egyéneken
enyhe allergiás tünetek, börszárazság fordulhat elő.
Azonos bőrterületen tartós alkalmazás után — különösen
fiatalokon — atrófiát okozhat.
F I G Y E L M E Z T E T É S : Ha a kezelés eredménytelen marad
akut esetben 2 hét, krónikus esetben 4 hét alkalmazas
után. a kezelés folytatása nem célszerű.
A z arcbőrön való krónikus alkalmazása kerülendő.
Nagy felületen — különösen kötés alatt tartósan — nem
alkalmazható.
Gyermekeknek csak kivételes esetben rendelhető.
_
A klórhexidin szappannal inkompatibilis, ezért a kenőcs
alkalmazása előtt a szappannal tisztított börfeluletet bo
vízzel alaposan le kell mosni.
R E N D E L H E T Ő S É G : Csak vényre adható ki. A z orvos
rendelkezése szerint — egy vagy két alkalommal — ismetelhető.
T É R Í T É S I DÍJ: 4,— Ft

FORGALOMBA

HOZZA:

Alkaloida Vegyészeti Gyár

189

KŐBÁNYAI
GYÓGYSZERÁRUGYÁR
Budapoit
ÖSSZETÍTEL
1 tabletta 0,15 mg. D-norgeatrelumot <a 0 , 0 ) mg eethlnyloettrediolumot tartalmai.

JAVALLAT
Orálie fogamzáagátláe.

ELLENJAVALLATOK
Hapatltia utáni állapotok, túlyoe idiopethiáa terhezaágl k t e n i a áa túlyoe tarheeaágl pnirttua a i anamnáziabdn, Dtibin—fohneon- áa Aocor-tzindrómi. málmOkOdáai a v a r o k , chole-

cittltia. trombdzitkáazaáf, túlyoa organikut tzfybetegaág. krónikua Coláit, az endokrin
mirigyek betagaágal, malignua tumorok, alaOaorban emldkartlnome, továbbá laktádó át

ADAGOLÁS
A R1GEV1DON tabletta aieddaút a menttruáció a l t é napjától tzámltott 5. napon kall elkezdeni áa 21 napon át napi 1 tablettát kell aaonot naptzakban. la Katólel aata bevenni.
Ett követben 7 nap azOnetet kell tartani, ami alatt menatruácidezarú megrontana vártát
jelentkezik. Függetlenül ennek bekdvetkazáaátdl áa tartamától, az 1 hetet azOnetet kdvet d napon az újabb 21 napot kúra megkezdhető. A fantl adatoláai mdd mindaddig folytatható. amit a terhe ( t á l meielózáaa kfvánatoe. Rendezetne eted á l aaetán a fotamzáaiátld
hatáa az 1 hetet tablettaazedáti etünetre la kiterjed. Ha a tabletta b e . á t l t e a i z o k á a o t i d d .
ben elmarad, a le,rövidebb idón belül pótolni kell.
Nem tekinthető folyamatotnek az ovulációfátlál, ha a kúra folyamán 2 tabletta bevátele
kózótt 3á óránál hoaaznbb idd telik el. A fogamzáagátló hatáa kialakuláaához bizonyoa Iádra van azOkaúg, blztoe antikoncipiana hatáa caak a azedáa máaodik cikluaában van.

AZ ALKALMAZÁS
K Ü L Ö N L E G E S SZEMPONTJAI
Tekintettel a IUGEVIDON tabletta igen alaeaony h o r m o n t a r t a l m á n , haamenát áa hányáe eae—"
feltzlvódáa miatt — a f o , a m t á e , á t l ó hatáa átmenetile, azünetalhet.
Ezúrt a IUGEVIDON rendeláaekor mindazon interkurrena b e t e | i á , e k fliyelembe veendők, amelyek hányáaaal. haamenáaael járnak. Egyezeti heveny t ü n e t eaetán aznap 2 tabletta adandó. Elhúzódó tartóé dlarrhoea vagy hányáa a azadáa felfüggezztáeát, áa mái konzervatív vúdekezd módazer alkalmazáaát teazi azükiá|eeeá
A kazeláa aorán eaetleg jalantkezd enyhe, pecaáteld várzáa nem indokolja a k ú n magtzakftázát. Erdaebb á t t ö r t é é i várzáa eaetán e tabletta azedátát abba kell haiyni. áa ndgyógyátzatl vizafálatot kall vúlezni. A vizt,álat eredmányátdl f ü f t d e n a várzáa 1. napjától
elámított 5. napon újabb 21 napot kúrát kall elkezdeni. Az áttdráaea áa pecaáteld várzáa
jelentkazáea a IUGEVIDON-kúrák előrehaladtával cadkken, majd rendtzerínt m e , ia
azűnik.
A differenciált tabletta-rondeláa azempontjalt fliyelembe váve, a IUGEVIDON a klegyaneúlyozott, ill. enyhán daztrofán fanotlputó ndk ráazáre a letalkalmaaabb. Funkcionálja
várzáezaytrok. kdzápidda fájdalom, dytmenorrhoea aaetán a IUGEVIDON tabletta terápiát á r t á k ü .

ÁTTÉRÉS E L Ő Z Ő L E G SZEDETT
NAGYOBB HORMONTARTALMÚ TABLETTÁRÓL
N a t y o b b hormontartalmú u b l a t t á r ó l áttárát eaetán vaiy a , y hónapot tablettaazedáti
BZÜnet tartandó. vagy a IUGEVIDON azedátát a várzáa elad napián kall m e f k e z d e n i
az elad dklutban. A továbbiakban a m e f t z o k o t t 21 nap azadáa, 7 nap tzOnet, 21 nap
azadáa alkalmazáal mód tartandó.
A RIGEVI DONRA t d r t á n d áttáráa az etetek ddntd t ó b b t á i á b e n aemmlnemú zavarral
nem jár. Az áttdráaea várzáeak náha átmenetile, gyakoribbá válhatnak, de a káadbbi
azadáa aorán apontán rendeződnek.

MELLÉKHATÁSOK
A kúra kezdetán eaetleg jalantkezd (aztrointeatinalla tünetek, mellfetzüláa. teatzúlyndvekedáe a folyamatot kazeláa aorán renuazarint cadkkennek vaiy magazünnek.

GYÓGYSZERKÖLCSÖN HATÁSOK
Enzlmlndukthr hatáaú gyógyazerek. mint pl. barbiturátok, rifamplcin, fenltoin, fonilbirtazon, a metabollzádójának meggyortítáaával a fogamzáagátláa biztontáfát cadkkenthetik.

FIGYELMEZTETÉS
Varkoaltaeben, epilepazláben. hipertóniában, depreaazlóval járó pazlchlátrial kdrfcápekben. dlabetea mellltuaben a kátzltmány alkalmazáaa kdrükekintáec ifányal.
A ma,cet yádelma árdakában a t e r v e l e t t t e r h e t a á l előtt ) hónappal a tabletták azedátát
— — 1 abbahagyni áa mái, nem hormonália vádekazáai mód ezerhez folyamodni.

®
TABLETTA

RIGEVIDON
O. L.
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12. CSOPORT

Császár
Edina

Csüllög
Tibor

Jakabovits
Adrién

Kallai
Árpád

Keresztúri
Attila

m

Mártinké
István

Pintér
Ildikó

Serki
Márta

Tóth
Csaba

Varga
E va

Veszelovszki
Andrea

Boldog
Barna

Volford
Katalin
13

Az első őszi munka
Volt még egy . . ..
(Kunbaján)

Az első buli .
Volt még
né-hány(-tunk)

És az első vizsga ...
aztán néha megbuktunk

192

Eddig, (ki mint
veti ágyát ...)

194

i

És Pintosz elkelt!

Minek örül legjobban a menyasszony?

KÉPES CSOPORTRAJZ

196

197

198

Egyetemi (egyetemes) pillanatok
Anatómia kollokvium
A vizsgáztató
a rima pudendi
(szeméremrés) képletet akarja
hallani. Csabi nagyon gondolkodik, de nem jut eszébe, és végül a
következőkkel próbálja magát menteni:
- Pedig itt van a nyelvemen!
Élettan gyakorlat
Obál: - Mit jelent az, hogy a széklet konzisztenciája 75%-os?
Tibi: - 75% fér el a markomban, a többi kilóg.
Kórbonctan szervdemó
A szervtálcán lévő tüdő nyirokútjai egészen sötétek.
Karácsonyi
adjunktusnő:
Azért
lehet
ilyen
sötét,
dohányzott vagy városban élt. Nem jó, most látom csak,
vidéken élt ...
Csabi: - Biztos iparvidéken.

mert
hogy

Mikrobiológia gyakorlat
Gyak.vez.: - Melyik nyúlfaj rezisztens a Mycobacteriumokra?
István: - A kockásfülű.
Orosz óra
A tanár megkéri
orosz mondatot.
hosszú töprengés
- Hogy néz ki az

Csongort, hogy írjon fel a táblára egy "rövid"
Csongor megakad a "tokszicseszkij" szónál, és
után megkérdezi:
orosz "x"?

Szülészet gyakorlat
Egyik gyakorlaton a terhességmegelőzésről ^volt szó: " a hurok
felhelyezése után is teherbe lehet esni ..."
Csabi: - És akkor mit csinálnak a hurokkal?
Gyak.vez.: - Bentmarad a szülésig.
Csabi: - És ez a gyerek elmondhatja, hogy nem burokban, hanem
hurokban született.
Másik
alkalommal
a
gyakorlatvezető
kihívja
megbeszéljék a csoport szigorított beszámolóját.
csak nem jönnek. Valaki megszólal odabent:
- Úgy tűnik, mégis lesz beszámoló.
Árpi kinéz az ablakon: - A, ott röpül a gyakvez.
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Vészit,
Telik az

hogy
idő,

Ismét máskor.
Gyakorlatvezető: - Mit tanácsolna annak a nőnek, aki 16 éves és
védekezni szeretne a teherbeesés ellen?
Tibi: - Tanuljon meg karatézni.
És még mindig szülészet:
Gyakorlatvezető: - Amikor a hurkot felhelyezik a méhbe, egy
jelzőszálat húznak át a méhszájon, hogy tudják, jó helyen van-e a
hurok.
Volfi: - És ez a szál miből van? Drótból? És milyen hegyes?
Gyakorlatvezető: - Értem a kérdést. Volt már, hogy a férfi
partner panaszkodott, hogy szúr.
Radiológia gyakorlat
Éppen egy koponyatöréses beteg RTG-fel vételét elemzi a csoport. A
gyakorlatvezető rámutat a törésvonalra, és megkérdezi Barnát,
hogy_ mi az.
Barna: - Nem a folyadéknívó?
Belgyógyászat gyakorlat
Attila referál: - A Fekete bácsi
...?! azaz Bilacidot kapott.

a cholecystitisére

Bisecurint

Pulmonológia gyakorlat
A fiúk betegvizsgálat után referálnak:
- ...A
betegnek
a
tüdeje
felett
kopogtatással
tompulatot
észleltünk, hallgatózáskor crepitációt és szörtyzörejt. Valamint
mellkasán kiütéseket találtunk, a jobb lába néha bedagad és fáj
... (és felsorolnak minden apróságot).
Gyakorlatvezető: - Más nem tünt fel a betegen?
Fiúk: ??
Gyak.vez.: - Csak azért kérdezem, mert a beteg egyik fele le van
bénulva.
Negyedik év vége
A csoport helyzete válságos volt.
Bukásveszély: 10 fő - szülészet szigorított beszámoló
2 fő - sebészetből a félév aláírása
Csaba: - Na ne már! Én maradjak egyedül a csoportból ötödévre?
+1 fő - Csaba angolból egyes írásbelit ír
záróvizsgán
13 fő = CSOPORTBUKAS?
Na, de kilábaltunk!
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12. CSOPORT

Bíró
Adrienn

Erdős
Attila

Hegedűs
István

Kocsmár
Attila

Lakatos
Ákos

Sávay
Sándor

Török
Gábor

Vajtai
István

Zolnay
Péter
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Técsy
Mónika

Christopher W. Johnson vidám fickó volt. A szóban forgó
délutánon
azonban
furcsa
érzés kerítette
hatalmába.
Néhány
percnyi
ténfergés
után magára
kapta
felöltőjét,
a tükörbe
vicsorított, idegesen beletűrt a hajába, lesietett a szálloda
lépcsőjén és kocsiba ült.
Notae verae inflammationis sunt quattor - gondolta. Ösztövéren
a gázba taposott és elhajtott.
De foglalkozzunk inkább a 14-es csoporttal.
Vidám fickók voltak. A szóban forgó délut..., elnézést, ez már
volt. Szóval úgy általában:
a Bíró Adi ... Nem nagyon ismertük: vagy előadáson császkált,
vagy valami kamionossal. Szép darab, annyi biztos. És okos. Az
adenovírust például elsőként pillantotta meg fénymikroszkópon.
(Azért tud ez a lány nagyon.)
a Borbás
elhullt.

Márta

"

és

elhulltak

leg...

",

szóval

ő

is

a Dragi ...
sajnos ő sincs már meg, de nevét több alapvető
anatómiai
képlet
őrzi
(pl.
raphe
scroti Dragii).
Biológia
gyakorlatokon
a
Potter-homogenizátor
dorombolni
kezdett
a
kezében, sőt a sarokban lévő rázógépet is egyszerűen b...ó gépnek
hívta, első látásra beleszeretett. Mindenesetre a gyógyszertant
nagyon szereti, még az idén is azt tanulja szerencsétlen.
az Erdei Gabi
átutazó vendég volt.

egyszer

buliztunk

nála

egy

óriásit,

csak

Erdős Aci ... inkább térjünk vissza Christopher W. Johnsonhoz.
Vidám fickó volt. Mellesleg Aci is. Nem ismerték egymást. Acit a
patkányok, a gitár, a dopamin érdekelték. Christopher* . .. , de ne
vágjunk a dolgok elébe. Negyedév végére a patkányok mellé a
csoportvezető
is feliratkozott, mikor is Christopher
... az
istenit ennek a Christophernek, menjünk tovább.
a Hegar ... valami fantasztikusan pontos ember, a csoportba is
csak
a második
félidőre
jött és marha jól tud
kérdeznimindannyiunk épülésére - pl. ezt: (a gyakorlat vége előtt 2
perccel) " Na, most nem értettem pontosan, melyik az a kétszáztíz
prosztaciklin izomer, amelyik emberben nem fordul elő. ", ami a
csoport többi részét természetesen egyáltalán nem zavarja, mert
tényleg, milyen jó ezt pontosan tudni.
a
Kocsis
Zuzu
...
tragikus
parabiózisban
él
Adival.
Párbeszédek kettejük között:
- Kilélegeztél tegnap, drágám, mert akkor ma én megyek elől.
- Igen, nagyon szép a szoknyád, de nekem a Dudi jobban tetszik.
- Te, Zsuzsa/Adrienn, a functio laesa az most recesszív vagy
domináns?
- Megkérdeztem TOT szemináriumon, a tumor, a dolor meg a calor
tényleg nem testvérek, de nem baj, úgyis villamossal megyünk.
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a
Kocsmár
Hisu
tábornok
lesz,
akárki
meglássa.
Gyakorlatokon nagyon ügyes, óriási kézügyességgel megáldott - az
isten áldaná meg - vizelet gyakorlaton az összes köpeny sárga
lett, mert Misu
Donné-próbát
csinált.
Mikor a centrifugát
próbálta bekeríteni és letartóztatni, kicsöngettek.
Néhány perc múlva fékezett Lady Vivien villája előtt.
- Christopher W. Johnson vagyok - mondta.
- Vidám fickó - gondolta a Lady.
- Hát eljöttem.
- Hát el.
- Megeshetett volna, hogy nem jövök.
- így
igaz
- álmélkodott
a Lady, majd mélyet
szippantott
cigarettájából, és folytatta:
- Az a rohadék, hittem neki.
- Mocsok egy alak, annyi szent.
Christopher szemét marta a füst.
a Lakatos Kaki ... Vidám fickó volt, akárcsak Christopher meg
az Aci. Görbe lába van neki, meg két füle. Ha nem részeg, akkor
józan, szeret alsónadrágban csoportbulin táncolni, közben tapsol,
üvölt - ő azt hiszi, énekel -, tisztára Australopithecus, csak
nincsen rajta szőr. Mármint az arcán. Emellett nyelveket is tud,
de az nem baj. Christopher is tud nyelveket.
a Sávay Saca ... egyszer azt mondta, ha le tudná
akkor
nő sem kellene. (Nagyon szép vdlt ekkor az idő.) De nem tudta. A
csoportban ő a legszebb. Verset is írogat, gitárral próbálja
kísérni magát.
"Le is út, meg fel is út,
Fel is út, meg le is út,
Ide is út, oda is út
jajajajajajajajjjjjjjjjj
aki itt a legszebb, tőlem csokot kap.
a Técsy Monca ... ő a csoportvezető. Mindenki - a Lednitzkytől
a
Bodosi
professzorig
- halálosan
szerelmes
belé,
sőt a
csoporttagok közül is vannak néhányan, ö is beszél nyelveket,
akárcsak Lady Vivien. Szegedet azért választotta, mert a Oóm tér
nagyon jól megy a barna-fekete csíkos esőköpenyéhez és az
ugyanilyen esernyőhöz. Rendkívül vendégszerető nagyszülőkkel bír,
abban
a
pillanatban
mehetünk
bulizni,
mikor
ők
elmennek
otthonról.
Christopher jelentőségteljesen az órájára nézett:
- Akkor nincs vesztegetnivaló időnk.
Sebesen megfordult és elindult a lépcső felé. Vivien
megragadta
a férfi kabátját, és szenvedélyesen a szemébe nézett: sze-re-tem.
- Maga egy hős, Christopher. Szeretem magát, érti,
Andréval nem ércsük meg egymást.
- Tyük, lédiségem, értjük!
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- Csak ennyi, Christopher? - vonaglott meg a lady.
- It's
lunch
time
- jegyezte
meg
cinikusan
Christopher
tekintetét a sötétben úszó Big-Benre emelte.
- Mi van? - sápadt el a lady.
- Megyek enni, te liba - csattant fel a férfi.
Szemei valóban kigúvadtak az éhségtől.

és

a Török Gabó ... idézet az általános iskolai ellenőrzőből:
"Gábort osztályfőnöki figyelmeztetésben részesítem, mert mikor
azt mondtam neki, hogy vegye fel a sapkáját, azt válaszolta, hogy
nem, mert az ő sapkája, és akkor veszi fel, amikor ő akarja."
Időközben érett férfi lett belőle: TOT szemináriumon egyszerűen
felüvöltött, hogy "ez baromság, hülyeség, hát ez nem így van!" és
még az asztalra is vágott. Elvi kérdések is érdeklik. "Ha a
hóhért minden kivégzés után elítélik, akkor a bírót meg le kéne
csukni, mint felbújtót." 0 a leghíresebb a csoportból. Dobol,
ízisz, Smink együttes, kislemez, tévé, rádiófelvétel, és fogorvos
lesz.
a Vajtai Istyu ... Vidám fickó, akár Christopher, az Aci meg a
Lakatos. Először azt hittük, faciális parézise van, de kiderült,
hogy
ilyenkor
Proustra
gondol,
az
erekcióit
meg
Freudnak
köszönheti. Ö volt az egyetlen, aki képes volt Besenyi adjunktus
úrral egyfolytában fél percig beszélni, úgy, hogy értették is
egymást. Paprikás csirkét evett nokedlivel és uborkasalátával.
Mármint Christopher. A Vajtai is beszél külföldiül és neki is van
két füle meg lába, ő nem dohányzik. Christopher sem.
A szalvétával megtörölte a száját, kicsit eltolta magától a
tányért, kipillantott
az esőbe. Eszébe jutott a yorkshire-i
nyaralás a nagynénivel, Ransome bácsival és Mrs. Buckinghammel, a
cukrásszal.
Elérzékenyült,
intett a pincérnek, és így
szólt
magában, miközben a tárcáját kereste:
- A kurva életbe, de bezabáltam.

'

a Zolnay ... apja Zolnay Imre, kora 23 év, két láb, kéz,
satöbbi. Különös ismertetőjele a húga, és egyszer megkérdezte
Vajtaitól, hogy szereti-e a p...cit. 0 is szeret iskolába járni,
és a Zsoldosnak a keresztapja.
a Zsoldos
... a Zolnay keresztanyja, polihisztor.
azonban nem kedvez az univerzális koponyáknak.

A

kor

A pincér nyugtalanul hintázott a sarkán és riadtan a kijárat
felé pislogott.
- A
derelye
az
...?
az
ujjával
az
étlapra
bökött
és
jelentőségteljesen a pincérre nézett.
- Nehéz idők járnak Walesban . . . uram - csillant fel a pincér
szeme.
Christopher meglepődött:
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- Mit mond, Ralph a városban van? Hol a cucc, te szemét?
Idegesen magára kapta felöltőjét, kezével tantusz után matatott,
majd a székre rogyott. A pincér szoborként magasodott fölé, majd
tekintetét az ajtóra szegezte, ahol belépett Vivien a férje
oldalán.
KALANDJAINK
Ismerkedés Az Oktatókkal és a Tudománnyal
Beléptünk
és
köszöntünk.
Néhányan
a
pártba
is
beléptek.
(Természetesen
nem
közülünk!)
Ok
attól
fogva
ugyanis
nem
köszöntek nekünk. Bemutatkoztunk. Pl. így:
A legelső angolórán Joó Ágnes tanárnő gyanútlanul megkérdezte,
hogy a Sávay az most i vagy ipszilon. Mire a kérdezett:
- Szólíts csak Sacának, OK?
A csoportvezető
is eredeti módon ismerkedett meg
^lányi
professzorral. Azzal kezdődött, hogy a csoport egyhetes^ késessel
ment el az első szociológia szemináriumra, és azt sem
hogy ezért pont ő fog ránk megharagudni. Másnap reggel ie±
nyolckor a csoportvezetőnknél csöng a telefon:
- Háló, Móni vagyok.
- Ki vagy, mondod vagy
- Zalányi.

letegyem?

Szó nélkül is nagyon könnyen be lehet mutatkozni
Szöv^tan
előkészítőn Misunak viszket, és Poberai adjunktusnő éppen öt
hívja ki a táblához mutogatni.
- M u t o g a s s a már meg, miről van m o s t s z ° e t
lehet ezt
miért
nefn
Misu ezt nem tudja, neki most visznex
mxe x
kézzel
megérteni. Misu próbál koncentrálni
de hamar felad
bal kézzel
mutat valamit, de a jobbal megigazítja a nadrágját és boldog A
adjunktusnő először nem ért semmit, de hamar rájon, hogy itt
valaki a tökét vakarja.
..
,
•
. j. __
Laios érdeklődve hajol Vajtai
Tri th
Ugyancsak szovettanon.
loxn
=
mikroszkópja fölé.
- Na Pista, mit látsz?
két-három
mikron
nagyságú
, Feltűnően
eosinophil,
xaxau
*=
Képleteket, magokat és körülötte tokot.
- Mit?
- Tokot
ööö
. olyan tokokat.
Tóth L a j o s felegyenesedik, mélyen leszívja a cigarettáját:
- Az eszed tokja, Vajtai! Tok!
Még mindig

anatómia.

Félévi

-•BSESt^aivSi^CiiTSB^i
~ Mikrotrómmal.

vizsga. Van, aki nem adja fel és

metszeteket? - kérdezi Bodor dr.
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- Miféle mikrotómmal?
- Hát szálkamikrotrómmal!
- Akkor pálcamikrotrómmal

..., pászka... ? tálca...?

Néhány
perc múlva már
Mrs.
Davenport
estélyére
robogtak
Cárszkoje Szelóba. Christopher meztelen öklével nagyokat ütött a
Buick kormányára:
- Pácsemú ták kogdá? - és hamiskásan Vivienre mosolygott. Apja
állatorvos volt (de már nem dolgozott).
- Kinek? (a szerk. )
- Mindegy az - válaszolta Christopher, majd széles mozdulattal a
hátul ülő báróhoz fordult:
- Szabad érdeklődnöm a kedves atyja egészségi állapota felől?
André
pillanatnyi
lelkesedéssel
felegyenesedett,
majd
ismét
hátravetette magát.
- Döglődik a vén buzeráns - sóhajtotta latinul.
A feszültséget Vivien színlelt lelkesedéssel próbálta oldani:
- Most akkor kinek az apja?
Móninak más intézetekben is voltak nyelvújítási javaslatai:
- A hőleadásnak milyen formái vannak? - kérdezte Kisobál.
- A radiáció ...ööö... a kondukció meg a konfekció.
Szóvicc:
Kifolyik valami a felvágott prostatából.
- Mi az?
- Prostaglandin - válaszolja

Kérdés:

Lakatos.

Még egy:
Indol a bakterház,

(ennyi) (szintén

Lakatos)

Még kettő:
Copulatio ulcerosa (Török)
Fossa oessemagath (ez is)
Egyszer elcseréltek bennünket belgyógyászat gyakorlaton, mi
mentünk
az
intenzívre,
Ők
(sportszerűségünk
tiltja,
hogy
eláruljuk, kikről van szó) pedig mentek hozzánk az endokrinra. A
következő héten Valkusz Zsuzsa bizonytalanul érdeklődött:
- Mondjátok
már,
kik
voltak
itt
a múlt
héten,
mert
én
végigvittem
őket
az osztályon,
de nem
tudtam
szabadulni
a
gondolattól, hogy nem kezelésre jöttek-e véletlenül!
A professzorok között is vannak vicces emberek. Dec. 27-én
vizsgáztunk biológiából Szemere professzornál. Néhányan közülünk
a szigorlat
végén ezüstdiót és szaloncukrot választhattak a
professzor asztaláról. Az eredményhirdetéskor derült ki, hogy ők
aznap semmi mást nem kaptak.
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A Dragi egyszer puskázni akart, de az még a folyosón kiesett a
zsebéből. Ez állt a papíron: Uterus (méh)
(De nem ezért maradt negyedéves.)
A bálon már ott táncolt a felügyelő is. Vidám fickó volt.
Amolyan jellegzetes madagaszkári típus. Korábban nem dolgozott
teremőrként a Louvre-ban. Szerette az ínyenc dolgokat, de most
táncolt. Vivien és a két férfi belépett a terembe. André kezében
egy Szandokános reklámszatyrot
lóbált. Vivien és Christopher
jelentőségteljesen egymás szemébe nézett.
- Mi van? - mordult rá Christopher a felügyelőre.
- Mi lenne? - válaszolt amaz.
- Möszjő - pukedlizett Vivien Andrénak. A táncteremben néma csend
lett.
A zenekar
nem bírta
tovább
az idegfeszültséget,
egy
hórihorgas puzonos kiejtette kezéből a súlyos hangszert, és
velőtrázó Csauseszku, Csauseszku kiáltásokkal áttört a tömegen,
feltépte az ajtót, és még hallották, amint csörögve belevette
magát a fóliasátrak közé.
Buliztunk is néna.
Erdei Gabiéknál. A családnak volt egy harmincéves fikusza. 9-től
nem volt szabad tévét nézni, hogy a fikusz tudjon aludni. A
bulival mindez megoldódott. Móni és partnere halálosan derékba
rokizták. Azóta nézhet tévét a család, ámeddig akar.
Kunbaja.
A Braun Éva táborban (nem mi találtuk ki, ez a neve) nem lehetett
emberi módon viselkedni. Ha valaki megpróbálta, a többiek rögtön
lefogták.
Lakatos, valljuk meg őszintén, úgy berúgott, mint a disznó.
Ilyeneket mondott, hogy "gyere ide, Saca, had ...", a többi az a
vödörbe ment. A Draginak annyira tetszett a kép, hogy elrohant
fényképezőgépért,
és
az
időközben
kiürített
vödröt
újra
megtöltette a többiekkel - és az Ákos kezét
visszahelyezveesinált egy képet. Szegény Ákos életében egyszer rúgott be (azóta
is ez a legjobbja) és arról van dokument. Lesz mit mutogatni az
unokáknak.
A fiúknak az orosz szigorlat előtti napon eszébe jutott, hogy
ideje volna valahonnan egy szótárt szerezni. Azon melegében be is
mentek
a lektorátusra,
de ott csak egy számukra
ismeretlen
idősebb hölgyet találtak.
~ Nem baj, ennek (sic!) is tudni kell, hol vannak a szótárak9ondolták, és harsányan közölték jövetelük célját. Az ekkor még
meglepetését jól palástoló Pósáné tanárnő készségesen kerített
e
9 y darabot, és csak akkor kérdezte meg, hogy "Ugyan honnan
jönnek maguk?", amikor Ákosék a tanárnő előtt ritkán elhangzó
szavakkal próbáltak osztozni a különböző állagú szótárakon.
Csak
akkor
lepődtek
meg,
amikor
az
illető
az
írásbelin
Tanárnőként volt jelen. De nem buktak meg.
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- Nem bánom - törte meg a némaságot Christopher.
- A derelyére gondol, uram? - kottyantotta közbe a pincér és
kajánul a káposztasalátás tálba pottyantott egy fényes tantuszt.
- Ostoba!
csattant
fel
a
fiatalember,
és
nyakkendőtűjét
engedelmesen a felügyelő tenyerére tette.
- Kár volt - mondta André és engedékeny mosollyal letörölte a
zsakettjére tapadt kapuclnert.
Vivien szemei a gyönyörtől homályosan úsztak a mozdulat nyomán.
Mégis André volt hát az igazi, ez a kecsesség, erő, eleg...
- Az én apám! - üvöltötte a terembe berohanó puzonista. Cipőin
nehéz sárkoloncokat hurcolt, tajtékzó szájjal felkapta a puzont,
és vádlóan Christopherre emelte.
- ...ancia - sóhajtotta Vivien.
A döntés perce volt ez. Egyfelől az életre szóló
szerelem,
másfelől azonban viszont másrészt. Odakint hajnalodott.
- Mondanom kell valamit - gondolta Christopher, és utoljára még
nagyot harapott Vivienbe. (Vajtai szerint ezt nem kellett volna
tennie. )
- A szajrét pedig felejtsük el - nyögte a tantusz.
- Londonban ma vasárnap van - rebegte szerelmesen André Vivien
fülébe.
- Igen, drágám - nyögte a kéjtől ittasan a nő -, itt is. A
vasárnapok már csak ilyenek.
Christopherre
senki sem figyelt. Odakint felbőgött a Buick.
Christopher W. Johnson kissé meglepődött, majd beindította a
motort, ösztövéren a gázba taposott és elhajtott.
A felügyelő azzal a jellegzetes gaboni fejcsóválással a szemében,
még hosszan bámult a messzeségben elenyésző gépkocsira.
- Apu .. .
+

+

+ +

+

+ +

+

Kaptunk egy levelet. (De ez nem igaz, mert két levelet kaptunk.)
Mindegy, hazudni jó, mondta Móricz Zsigmond. (De ez sem igaz,
mert ő azt mondta, hogy gyalogolni jó.) A feladó Vámos adjunktus
úr.
"Kedvenc

Csoportomhoz!

... beszéljünk hát a múltról, amelyről azt mondják, legyen az
bármilyen, az idő megszépíti. A Ti múltatok nem szorul ilyen
korrekcióra, én, a kívülálló is irígylésreméltóan szépnek láttam,
mert mindig vidámak, jókedvűek voltatok. Számomra a tizennégyes
csoport volt a kedvenc, a "bezzeg" ...
... Kívánom, hogy életetek azon szakaszában, amelyben a munka
lesz a döntő, merítsetek erőt gondtalan fiatalságotok derűjéből,
legyetek
fogékonyak
a vidámságra,
és legyen részetek a jól
végzett munka jutalmában is."
Köszönjük.
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Kedvenc oktatóink:
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.

Tóth Lajos tanár úr
Beöthy Zsuzsa gyakorlatvezető - szövettan
Vámos Károly adjunktus úr
Szalay István/ Dr. Nádasdy Tibor - kórbonctan
Várkonyi Ágnes - gyermekgyógyászat
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Ez a Török
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FOGORVOSI SZAK
1983-1988
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Dr.Mari Albert
egyetemi tanár

Dr.Tóth Károly
egyetemi tanár

Dr.Fazekas András
docens

Dr.Kovács Ádám
docens

Dr.Prágai Géza
docens

Dr.Sonkodi István
docens

Dr.Borbély László
adjunktus

Dr.Gorzó István
adjunktus
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Dr.Szentpétery
adjunktus

§

Dr.Antal András
tanársegéd

Dr.Budai Mária
rendelőintézeti
adjunktus

Dr.Blüthner Viola
rendelőintézeti
adjunktus

Dr.Ferber Ferenc
tanársegéd

Dr.Halász Jenő
tanársegéd
HM

Dr.Hegyesi Ferenc
tanársegéd

D .Hoppenthaler János
tanársegéd

dk

Dr.L.Kókai Erzsébet
tanársegéd

WEL

S'

w

Dr.Olasz Tibor
tanársegéd

Dr.Rudas Katalin
tanársegéd
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Dr.Sipos Zoltán
tanársegéd

Dr.Szontágh Eszter
tanársegéd

Dr.Tanács Antal
tanársegéd

Dr.Tóth Éva
tanársegéd

Dr.Endrész Ferenc
klinikai orvos

Dr.Nagy Katalin
klinikai orvos

Dr.Radnai Márta
klinikai orvos
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Dr.Traub Eszter
klinikai orvos

Szilágyi
Katalin

Herth
Judit

Sárosi
Tamás

Lehoczky
Edit

Rimóczi
Edit

Nagy
György

Jójárt
Andrea Tünde

f)
Varga
Magdolna

Hesz
Szabolcs
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Dr.Languth
Erika

Szilágyi
Edit

Iványi
József

Böhm
Márta

Füzesi
Helga

Körffy
Kornél

Vincze
Anikó

Gőz
Imre

Seres
Andrea

Lázár
István

Gyuris
Róbert

219

i

Mottó
- Newton meghalt.
- Einstein meghalt.
- És már én is nagyon rosszul
magam.

érzem

FOGSHOM
- Doktor
úr! Ez a
asszisztensnő.
- ...ersze, ...ersze
nőgyógyászaira.

beteg
-

inaszakadtából

feleli

az

orvos

és

üvölt
átküldi

-

mondja
a

beteget

- Asszonyom, sajnos ezt a fogat ki kell húzni.
- Doktor úr, én annyira félek, hogy inkább megszülnék.
- Döntse el gyorsan asszonyom, mert úgy állitom a széket.

Az orvosi rendelőbe belép egy ember, akinek nagyon
keze.
- Ugye maga sokat iszik? - kérdi tőle az orvos.
- Nem nagyon, mert sokat kilötyögtetek.
- Kérem én remekül tudok madarat utánozni.
- Az is valami? Elcsépelt mutatvány. Nem kell!
- Kár - mondja az artista és kirepül a cirkuszigazgató
Két nyugdijas beszélget.
- Te két közösülés között szoktál vizelni?
- Persze, ki bírná ki két hónapig?
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AZ ÜREGALAKÍTÁS FORTÉLYAI
(Csak ellentétes nemű, odaadó betegeknél)
1. Pályaalkalmassági vizsgálat.
2. Szerszámok fertőtlenítése.
( S e g é d e s z k ö z ö k : szappan, krónikus estekben smirgli, lúg, sav.
Jó tanács: tömőszerszámot ne adjuk, csak steril kézbe. )
3. Szabad, üres lyukak felkeresése.
( Segédeszköz: bugyi eltávolító. Jó tanács: csúnya betegek fejét
ajánlatos betakarni pokróccal/, kendővel, vödörrel. )
4. A fogorvosi lámpa ráirányítása az objektumra.
(
Jó
tanács:
kezdők
feltétlenül
világítsanak,
haladók
már
sötétben is rátalálnak. )
5. Tartási forma kialakítása.
( Segédeszköz:
saját fejből
vagy nyugati prospektusból.
Jó
tanács: nehezen kezelhető, harapós betegeket lehetőleg hátulról
közelítsük meg. )
6. Határok kinyalása.
( Segédeszköz: Balog-féle kettős kisajakkampó. )
7. Beérzéstelenítés: dörzsölgetés, esetleg ujjrásegítés.
8. A bőrmarkolatú, plasztikus tömőszerszám megkeményítése.
( Segédeszköz: simogatás, húzogatás, végső esetben szájszívó. A
szájszívóból a kivehető alkatrészeket távolítsuk el. )
9.
Behorgonyzás.
(
Segédeszköz:
kis
üregnél
pajszer,
kézi
emelő.
Vagina
giganticanál vénuszdomb-mászó felszerelés, hideg élelem. Veszély:
a tömőszerszám könnyen más üregbe tévedhet. Ez esetben szar az
egész. Jó tanács: ajánlatos az üreg környékét átnézni, és a
fellelhető állatokat a Kis állathatározóban azonosítani. )
10.
A tömőanyag alapos bedöngölése. Közben a jó orvos érzi a
beteg visszajelzéseiből, hogy a döngölés kielégítő-e.
(
Jó
tanács:
alkartáji
fájdalmaknál
Trendelenburg
helyzet.
Veszély: a narkózisban végzett üregalakítást a törvény bünteti. )
11. Az ismét plasztikus tömőszerszám eltávolítása.
( Jó tanács: ne várjuk meg, amíg a tömőanyag
felszívódik,
ellenkező
esetben
a
káros
mellékhatások
9
hónap
múlva
jelentkezhetnek. )
12.
Ha tömés jól sikerült, a beteget rendeljük vissza többször.
Beavatkozás közben gyakran változtassunk helyzetet. Mindig más
irányból közelítsük meg a kérdést.
13.
Rosszul sikerült tömés esetén - ha emberileg minden tőlünk
Telhetőt megtettünk - hagyjuk a beteget sorsára.
( Megnyugtatás: sikertelen tömés esetén a diplomát nem vonják be,
de
nagyon kellemetlen,
ha elterjed.
Jó tanács:
az
izomláz
elkerülése miatt gyakran tömjünk. Több beteg szimultán kezelésére
c
sak bevált szerszámmal vállalkozzunk. Veszély: ha beavatkozás
Közben közeli hozzátartozó érkezne, csak a saját gyorsaságunkra
hagyatkozhatunk.
Utókezelést
a
rokon
végzi
/
tamponálás,
Molesztálás, inzultálás, pofán vágás, heveny rugdosás /.)
Mottó:
A
jó orvos ott seGGGít, ahol tud.
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VELÜNK

TÖRTÉNT

Gorzó adjunktus feldúltan lépett be a terembe:
- Ki támasztotta a biciklijét az ajtóval szemben lévő fához?
Egy sápadt hallgató jelentkezik: .
- Én.
- Jól jegyezd meg fiam, az a fa 25 éve a Sonkodi tanár úré és az
enyém! Ne merd még egyszer odatámasztani!!!
Haraszty tanársegéd úr Gőznek:
- Ha neked ez az üreg 5 mm mély, akkor én 3,20 vagyok.
Orthodoncia
gyakorlaton
Gyuri
másnaposan
lenyomatot
Nyugtatja a beteget:
- Ugye biztosan nincs hányingered?
- Bezzeg a doktor úrnak - mondja az asszisztensnő.

vesz.

Vizsga után egy héttel Gorzó adjunktus kérdezi:
- Nem haragudott rám valaki a vizsga miatt? Csak azért, mert még
aznap ellopták a biciklimet.
Édesanya a síró gyermekét nyugtatgatja a folyosón:
- Ne félj kisfiam, nem fog fájni.
A gyerek már kezdi elhinni, kicsit mosolyog is, amikor Lázár
Pista kilép a gyermekfogászat ajtaján.
- De fog - mondja, és tovább lép. S a folyosót betölti újra az
üvöltés hangja:
Protetika
gyakorlaton
századik
sikertelen
kedveskedtünk.

az
egyik
lenyomata

kedves
hallgatónőnek
aznapi
alkalmából
virágcsokorral

Egy angolul vérszegényen tudó hallgató izzad
dolgozatán. Gorzó adjunktus megkérdezi tőle:
- Segíthetek?
- Hát persze - vágja rá boldogan.
- In the plack. . .

a

parodontológia

Gőz
kolléga
szemüveg
nélkül
izzad
a szájsebészet
vizsgán.
Szontágh tanársegédnő segíteni próbál. Egy papírra leírja, hogy a
beteg általános állapota rossz, lázas, elesett.
- Na mi a diagnózis? - kérdezi Kovács tanár úr.
- A beteg rosszkedvű, mert elesett.
Kornél reggel negyedórát késik.
- Kipróbáltam egy új buszt - mondja Ferber tanársegéd úrnak.
Válasz: - De nem jött be.
Két hallgató megy a folyosón. Észreveszik, hogy az öltözőben
öltözik egy asszisztensnő. Az egyik egy rettenetes fiatust enged
el. Az aszisztensnő ijedtében megmerevedik.
- Egészségedre M...ám - és tovább mennek.
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Prágai Géza bácsi egy előadáson tudományos munkatársat keresett
közöttünk:
- Nekem egy olyan ember kell, aki nem iszik, nem dohányzik, nem
nőzik, éjjel-nappal tanul, és föláldozza a hétvégéit a munka
miatt. Te például, fiam - és meredten néz Nagy Gyurira. Egyre
erősebb röhögés. Kori a hátsó sorból:
- A cigizés stimmel.
Egyik hallgatóval történt, hogy egy reggel édesdeden szuszókált
egy virágágyás tövében, amikor egy alattomos gumibotütés magához
térítette.
- Azonnal álljon föl! - mondja a rendőr.
- Nekem Párizsban a Pigallon nem így szokták mondani - mondja a
hallgató -, hanem - jobbra és balra mutatva - allé hopp, kaffé,
büfé!
Már ütötték is.
Zombori tanársegéd sétálgat a folyosón, és találkozik az
hallgatóval.
- Hogy vagy, szép gyerököm?
- És tanársegéd úr?
- Rosszul, de fenem rád a fogam. Majd ötödévben aládvágok.
- Körffy, tegye fel
vizsgára! - mondja
gyakorlaton.

egyik

a sapkáját, mert megfázik és lebetegszik a
Hegyesi tanársegéd úr konzerváló
fogászat

- Maga hol volt? - kérdi Hegyesi tanársegéd úr - Már tíz perce
nem láttam sehol. Ha megpróbálja beadni, hogy idáig pisilt, már
küldöm is az urológiára.

AGYMENÉSEINK

Májusi eső aranyat ér!
Szólt a paraszt, és kiúszott a búzából.
Házunk előtt negyven német,
Hátul meg a nagynénémet!
Más szemében a szálkát
told meg egy lépéssel!
Nem esik messze a vak a b o t j á t ó l .
Hazug embert könnyebb agyonütni,
mint a sánta kutyát.
Nézd csak kislány, ott egy bisztró
Gyerünk csak be ócseny bisztró.
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HOGYAN KEZELJÜNK A FOGÁSZATON?
Tisztázzuk, van-e ismerőse az Egészségügyi Minisztériumban.
Elöljáróban
utalhatunk
egy
közelmúltban
bemutatott
filmre:
"Óvakodj a betegtől!". A betegek kiküszöbölésére abszolút biztos
módszer nincs. A beteg még a diáknál is veszélyesebb fajta. Főleg
az
idősebb
betegek
tesznek
tanúbizonyságot
nagyfokú
rafináltságról.
Lerázásuknak
és
közömbösítésüknek
több
hagyományosan bevált módszere van.
1. Tagadtassuk le magunkat már a portánál. Sajnos egyes jó szemű
betegek kiszúrhatnak bennünket, amint az ablakon vagy a hátsó
bejáraton megpróbálunk
beosonni.
Vakoknál némileg csökken a
veszély, bár a szaglásuk kifinomult. Ilyenkor próbáljunk meg
kutya- vagy macskaszagú dezodort használni. Szerencsés esetben
dobnak nekünk egy falat szendvicset, de megsimogatni ne engedjük
magunkat.
2.
Ha sikerül az ajtóig eljutnia, mondjuk azt, hogy ma nincs
rendelés. Tapasztalt, felkészült beteg ezt nem eszi meg, és
előbb-utóbb kénytelenek leszünk beengedni.
3.
Késleltethetjük a behatolást, ha arra hivatkozunk, hogy
minden szék foglalt. Röpke 5-6 órai várakozás után az okosabb
betegek általában feladják.
A.
A váróban autogramgyűjtés címén megpróbálhatjuk aláíratni
vele a kezeléséről lemondó nyilatkozatot.
5.
Jó ötlet az is, ha a bejáratnál valami súlyos tárgy esik a
beteg nyakába ( pl. fogászati szék ).
6.
Ha mindent megúszott, és benn van, mondjuk azt, hogy nem
érünk rá, de Marika néni, a 70 éves takarítónő, éppen szabad, és
20 forintért bárkinek kiveszi a fogát.
7.
A kitartóknál kezdjünk hozzá a közvetlen megfélemlítéshez.
Teremtsük meg a félelem és rettegés légkörét, üljünk le szembe a
beteggel, és nézzünk hosszasan a szemébe kancsalul. Ha elkezd
inogni,
már
nyeregben
érezhetjük
magunkat.
Fejezzük
ki
sajnálkozásunkat,
hogy éppen elfogyott az érzéstelenítő,
de
sietve közöljük vele, hogy teljesen mindegy, ugyanis ezeket a
fogakat az isten sem tudná megmenteni. Ha ez nem hatásos,
mutassuk meg az indexünket. Közöljük, eddigi áldozataink mely
temetőben fekszenek.
8.
Nyúljunk a beteg fülébe,, és közben hangosan káromkodjunk,
amiért már megint otthon hagytuk a szemüvegünket.
9.
Kérdezzük meg tőle, szerinte melyik műszer mire jó, mert mi
még életünkben nem láttunk ilyet.
10.
Feltűnően remegtessük a kezünket, és keserű arckifejezéssel
helytelenítsük az italok árának emelését, mondván, nem tudjuk,
ezután hogyan fogjuk a napi 1,5 liter pálinkánkat megvenni.
Nyugtassuk meg a beteget, hogy ma későn ébredtünk, és alig
vagyunk túl a fél literen. A klasszikus beteg ilyenkor már
visítozva
szalad
előlünk.
Sajnos
igen
gyakori
a
deviáns
magatartás.
11.
Kezdjünk el fúrni az ellentétes oldalon. Ha a beteg szólni
merne,
kérdezzük
meg
tőle,
melyik
orvostudományi
egyetemen
végzett, és ha ennyire tudja, miért nem csinálja meg magának.
12.
A szondával - mintha csak véletlenül tennénk - szurkáljuk
össze a nyelvét, majd a vér láttán mímeljünk rosszullétet, és
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rántsuk le magunkkal a földre. Az átlagos beteget ilyenkor már
hordágyon kell elvinni.
13.
Jó eredményt érhetünk el, ha egyból beletörjük a fogát.
Ezzel két legyet ütünk egy csapásra, hiszen szájsebész ismerős
haragosunkon
is
ütünk
egyet.
Ezen
tudományos
módszerekkel
elérhetjük,
hogy
a beteg maga könyörögjön
sírva
a
kezelés
befejezéséért, és hallgatásunkat beleegyezésnek véve, menekülőre
fogja. Minden második elküldött beteg után tartsunk kisebb házi
ünnepséget,
és
kis
virágcsokorral
kedveskedjünk
az
asszisztenciának, hiszen az orvos-asszisztens kettős kétirányú
támadása láttán még a legerősebb bérgyilkosok
is önkritikát
gyakorolva pályát változtatnak, és cukorkát kezdenek
árulni.
Régen
elavult
módszer
már
a
betegek
elöl
való
elfutás,
ijesztgetésük a váróban fizetett jajgatóval. Ezeken már túl kell
lépni, és bátran alkalmazni a modern elképzeléseket. Az egyik
leghíresebb professzor 80 éves pályafutása alatt szégyenkezve
bár, de említést tesz 3 betegről is, akiket végül is kénytelen
volt
kezelni.
Szerencsére
az
újabb
tudományos
kutatások
eredményeként bővült fegyvereink tárháza, és a lemorzsolódást
akár
100%-osra
is tehetjük.
Ezek közül megemlítjük
a járda
teleszórását
szögekkel
tolókocsis
betegek
esetén,
idősebb
szívbeteg
egyének
ijesztgetését
vámpírfogsorral,
cukorbetegek
itatását
cukros
teával,
tériszonyosok
kezelését
az
ablakpárkányon. Átlag 100 évenként születik 1 olyan beteg, akit
semmiféleképpen nem tudunk likvidálni, de ez nem is baj, mert
valamivel a hallgatókat is ijesztgetni kell.
Tehát röviden összefoglalva eljárásunk lényege a következő:
- informálódás ismerősök után
- megfélemlítés
- kirúgás
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Vállalatunk gyümölcs, főzelék, hús, hal és ételkonzerveket
gyárt.
Ezeket a termékeket részben export, részben belföldi értékesítésre készítjük.
A konzervipari és ezen belül vállalatunk célja, és feladata a lakosság igényeinek megfelelő termékválaszték előállítása, a táplálkozás kultúra fejlődésének elősegítése.
A gyártás folyamán a zöldség és gyümölcs termékek megőrzik
vitamintartalmukat, így változatos táplálkozásra alkalmas
készítmények.

Címünk:

SZEGEDI KONZERVGYÁR
SZEGED, PULCZ U. 46.
6 7 0 1
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ALFÖLDI
BÚTORGYÁR

MARKABOLTUNKBAN
SZEKRÉNYSORAINK,
KÁRPITOS GARNITÚRÁINK,
ÜLŐGARNI TÚRÁINK,

NAGY VÁLASZTÉKÁVAL
VÁRJUK VÁSÁRLÓINKAT
6701. SZEGED, ZÖLD S.U.10.
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Csongrád Megyei ZÖLDÉRT, Szeged
Vállalatunk Szatymazi Kirendeltségén 1983. évtől gyártunk üdítőitalokat az Erdei Termék Vállalattal kooperációban.
A közel 10 millió liter évi mennyiséget Csongrád-, BácsKiskun- és Békés megyében forgalmazzuk.
Az ET-ÜD szénsavas üdítőitalok - narancs, citrom, meggy,
málna, szőlő és rubin - természetes alapanyagok felhasználásával készülnek. Ezek igen kellemes ízét a gyümölcssavak
és a cukrok megfelelő aránya eredményezi.
A Canada Dry Arany Gyömbér és Tonic a különleges ízeket
kedvelők itala, roboráló és élénkítő hatásuk jelentős.
Az energiamentes szénsavas narancs és citrom üdítőital
energiatartalma 10 kJ (2,4 kcal) 100 cm 3 -ben, közkedvelt,
korszerű termék.
Eredeti narancs juice italunk fiziológiai hatása kiváló.
Egy dl juice bőven fedezi az ember napi 30 mg C-vitamin
szükségletét. Nyáron hűtve, vagy jégkockával rendkívül
üdítő hatású.
az

élelmiszerkiskereskedelmi vállalatok és

a vendéglátóipar egységei.
Csongrád Megyei ZÖLDÉRT Vállalat üdítőitalgyártó üzeme
6763 Szatymaz, telefon: 73-168.
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AGROKER A LAKOSSÁGÉRT!
AGROMARKET r a k t á r b o l t

- mezőgazdasági kisgépek, alkatrészek
- műtrágyák, levéltrágyák, növekedési szabályzó,
rovarölő, gombaölő és gyomirtó szerek,
- kertészeti kéziszerszámok, kötözők,
- fóliatermékek és PVC csövek,
- vas és csapágy áruk
SZEGED, Dorozsmai ut 33
Telefon: /62/ 61-655/87
AGROTECHNIKA bolt
- mezőgazdasági kisgépek, alkatrészek,
- Chetra és Economos tömítő és ragasztó anyagok,
- szórakoztató elektronikai, számítástechnikai cikkek,
villamos kézi szerszámok, barkácsgépek, bizományosi
adás-vétele.
SZEGED, Bartók Béla tér 9
Telefon: /62/ 26-121
VÁRJUK

ÉRDEKLŐDÉSÉT!
AGROKER SZEGED
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Háztartási és ipari csomagoláshoz
KENDER- ÉS MŰANYAG ZSINEGEK,
burgonya, paprika, káposzta, hagyma, alma tárolásához es
szállításához olcsó, jól szellőző, többszínű
RASCHEL - ZSÁKOK,
hajózáshoz, vitorlások üzemeltetéséhez, szállítmányok rögzítéséhez
POLIAMID, POLIPROPILÉN ÉS KENDERKÖTELEK,
szalma és egyéb szálas takarmányok bálázásához
BÁLAKÖTÖZÖ POLIPROPILÉN ÉS KENDERZSINEGEK,
szalámi, kolbász, füstölt áru kötözéséhez
EXPORTMINÖSÉGŰ KENDER KÖTÖZÖZSINEGEK,
halak, vadak befogásához használhatói különféle szembőségű
POLIAMID HÁLÓK
NAGY

VÁLASZTÉKBAN
KAPHATÓK!

Keressenek fel bennünket,
készségesen állunk rendelkezésükre!
Szegedi Kender- és
Műanyagfeldolgozó Vállalat
"KENDERBOLT"
Szeged, Londoni krt. 3.
Tel.: 62/11-822
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"Sutánpótlás" a SZOTE ÁOK V. évfolyam évkönyve
Készítette: az Információtechnikai Vállalat Békés-Szolnok
Megyei Leányvállalata Nyomdaüzeme Békéscsabán, 1988-ban.
Felelős vezető: Téglási Károly igazgató
Felelős kiadó: SZOTE rektora
Készült: 1.000 pld-ban b/5 méretben 20,7 A/5 ív terjedelemben.
Nyomdai megrendelés törzsszáma: 134/88.
Kiadói engedély száma: 54 345

VÁLLALATOK, SZÖVETKEZETEK, INTÉZETEK!
Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztatjuk arról, hogy az IBUSZ-irodánk vállalkozik az Önök igénye szerinti belföldi társasutazások, üdülések és rendezvények összeállítására, megszervezésére és lebonyolításira. A szavatolt színvonalas programok és ár-értékarányos szolgáltatások biztonságot jelentenek mind
a megrendelőnek, mind a résztvevőnek Fizetési feltételeink kedvezőek.
Itt az alábbi lehetőségekre hívjuk fel szíves figyelmüket:
ORSZÁGJÁRÓ TÁRSASUTAZÁSOK, KlRÁNDULÁSOK-hoz biztosítunk:
0 vonat, hajó, autóbusz menetjegyet
•

külön autóbuszt

•

szállást különböző kategóriájú szállodákban, vagy fogadókban, turistaházakban

0 rendszeres étkezést, esetleg különlegességet, tájjellegű ínyencséget, borkóstolót,
torokat
0 belépőjegyet színházakba, sportrendezvényekre, illetve múzeumokba. Fürdőkbe, stb.
0 országjárás vezetőt, aki az indulástól a visszaérkezésig gondoskodik a csoportról
és bemutatja az érintett tájakat, településeket, műemlékeket.
Ha saját közlekedési eszközt vesznek igénybe az utazáshoz, programot, szolgáltatást külön is
rendelhetnek az IBUSZ-irodákban.
EGYÉNI, CSOPORTOS ÜDÜLÉSEK egy vagy több hetes turnusokban hegyvidéken, vízparton,
tyógyüdülűhelyen:
0 szállás szállodákban, üdülőkben, nyaralóházakban, fizetővendég-szolgálatban.
Az elhelyezés lehet fürdőszobás, zuhanyozós vagy folyó vizes szobákban, melyek
2 vagy több ágyasak.
0 az étkezés kívánság szerint lehet reggeli, vacsora, vagy reggeli, ebéd, vacsora
menüsor illetve étlap szerint
0 a szabadságidő eltöltéséhez ajánlunk kirándulásokat, programokat
0 gyógyszolgáltatásokat a kezelőorvos kiírása, ajánlata szerint lehet igénybe venni
Olyan RENDEZVÉNYEK előkészítésével, kivitelezésével bízhatják meg az IBUSZ-lrodinkat
melyek
'
0 konferenciák, továbbképzések
0 közgyűlések, találkozók
0 szakmai tapasztalatcserék, stb.
A megfelelő időben, és helyen biztosítjuk a szükséges elhelyezést, ellátást, eszközöket és programot.

HUNGÁRIÁN TRAVEL COMPANY
SZEGED Klauzál tér 2.

