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A n a tó m ia -. S z ó v et- i s F ejlő d ésta n t In téz et

O rv o s i V e g y ta n i In téz et

Dr. Mihály András

Dr. Penke Botond

B io fizik a i O k ta tá si C s o p o rt

O rv o s i B io ló g ia i In téz et

Dr. Ringler András

Dr. Szabad János

B io k ém ia i In téz et

É le tta n i In téz et

Dr. Benedek Gyórgy

Dr. Dux László

Dr. fancsó Gábor
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A IT I-B e lg y ó g y á s z a ti In ten zív O sz tá ly

A n esz tez io ló y ia i és In ten zív T erá p iá s In tézet

Dr. Méray Judit

Dr. Rudas László

Dr. Lencz László

N épegészségtani Intézet

Pharm acológiai Intézet

Dr. Nagymajtényi

Dr. Papp Cyula

Dr. Dési Illés

László
I.sz. B e lg y ó g y á sz a ti K linika

Dr. Lonovics János

Dr. Ftrdinándy Kond
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Dr. Sonkodi Sándor

——

Príma púdénál Anno: 1994-2000
Endokrinológiai Önálló Osztály ás Kutatólaboratórium

Dr. Julesz János

Dr. Szarvas Ferenc

K ö z p o n t i Izo tó p d ia g n o sz tik a i L a b o ra tó riu m

Dr. Pávics László

Dr. Csemay László

II.sz. B e lg y ó g y á sz a ti K linika

Dr.Csanády Miklós

Dr. Hógye Márta

Központi Klinikai Mikrobiológiai Laboratórium

Dr. Varga Gyula

Radiológiai Klinika

Dr. Palkó András

Dr. Nagy Erzsébet

II

Príma púdénál Anno: 1994-2000
Szívszebészeti Önálló Osztály

Sebészeti Klinika

Dr. Balogh Ádám

Dr. Szécsi János

Dr. Farkas Gyula

Onkoterápiás Klinika

Fül-O rr-G égészeti Klinika

Dr.Thurzó László

Dr. Czigner Jenó

Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika

Dr. Besch Béla
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O rszágos M entőszolgálat

O rtópédiai Klinika

Ét
Dr. Mészáros Tamás

Dr. Simon Marianna

Bőrgyógyászai Klinika

Dr. Dobozy Attila

Urológia Tanszék

Dr. Húsz Sándor

Dr. Pajor László

Dr. Gál György

Traumatológiai Klinika

Szem észet Klinika

Dr. Kolozsvári Lajos

Véradó Állom ás

Dr. Hammer Helga

Dr. Simonka János Aurél
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Gyermekgyógyászati Klinika

Dr. Pintér Sándor

Itt

Dr. Füzesi Kristóf

Dr. Túri Sándor

Dr. László Aranka

Ideg- is Elmegyógyászati Klinika

Dr. Janka Zoltán

Dr. Vécsti László

Dr. Járdánházy Tamás

Igazságügyi O rvosi Intézet

Tüdőgyógyászati Tanszék

Dr. Varga Tibor

Dr. Kraszkó Pál

H
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Testnevelési C soport

Családorvosi Intézet és Rendelő

Dr. Rédli Jó zsef

Dr. Hajnal Ferenc

Dékáni Hivatal
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Lesöpört: Number One

Benczik Eszter

Farkas Norbert

Caál Magdolna

Havasi Kálmán

Kovács Zsuzsanna

Som oskövi Orsolya

Szabóki Sarolta

Száz Ágnes

Szoucsek Ildikó

Váradi Beáta
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Number one
In memóriám 1-es csoport
A kezdő csapat:
Benczik Eszter
Biliczki András (Ő “áruló" lett. tartózkodási helye: 9. csoport)
Bogdán Natália (Ó sem maradt sokáig velünk)
Cimmer Csongor (Ő kénytelen volt elhagyni minket, jelentősen csökkentve ezzel az egy napra jutó
esztétikai élményeink mennyiségét)
Farkas Norbert
Caál Magdolna
Havasi Kálmán
Kovács Zsuzsa
Ladányi Gabriella ( Ő is “elárult" minket. Isd.: 10. csoport)
Som oskövi Orsolya
Szabóki Sarolta
Száz Ágnes
Szoucsek Ildikó
Váradi Beáta
Kedvenc oktatóink - TOP 11:
Bereczki Csaba
Dux László
Dux Mária
Iványi Béla
Jakab Katalin
Kiss Sándor
Maurer Mária
Morvay Márta
Oláh Judit
Tajti László
Tiszlavicz László

Velünk esett meg...
Biofizika gyakorlaton dolgozatot írtunk. A gyakorlatvezető kérdezi az üres lap előtt ücsörgő Biliczki
Andrist: - Miért nem ad od be a dolgozatod?
Andris: - Még átolvasom.
Éppen ápolástan gyakorlatunkat töltöttük az ortopédián, amikor egy vicc elmesélése után Gabi
megkérdezte: - Mi az a vagina?
Király Kata egyből rátapintott a lényegre: - Kevés fiú van ebben a csoportban, de azok annál markásabbak!

Príma pudendi, Anno: 1994-2000
Szociálpolitika:
Gabi: - Én vállalnám a következő referátumot!
gyakorlatvezető: - Jó ! Könyvtárban kellene utánanézni az anyagnak.
Gabi: - Ja??? Akkor nem vállalom!
Élettan szigorlat:
Benedek prof.: - Ha a szemet nyomás éri. a szívritmusban változások jönnek létre. Mi a neve ennek a
reflexnek?
Andris: - Oculo-....????
Benedek p r o f: - Gondoljon a vagusra!
Andris büszkén kihúzta magát: - Oculo-vaginalis reflex!
Belgyógyászat gyakorlaton a gyakorlatvezető megkérdezte tőlünk: - Mi a véleményetek a csirkebőr
ről? (Szerette volna, ha tudunk valamit mondani a koleszterinről). Gabi megmentette a csoport be
csületét: - Én még soha nem ettem, de állítólag sütve nagyon finom!
hlettan szigorlaton Norbi is remekelt:
UBG kimutatása a vizeletben a következőképpen történik: Erlich reagenst adunk a vizelethez, majd
melegítjük, s ha van benne UBG. akkor meleg lesz!
Belgyógyászat gyakorlaton kérdeztük a beteget: - Volt-e más panasza?
Beteg: - Szilvesztertől április végéig hasmenésem volt.
Gabi: - Akkor ez csak egyszeri alkalom volt?
Beteg: - ????
Pszichológia gyakorlat előtti önfeledt unalom perceiben:
Bea: - Norbinak milyen j ó feneke van!
Norbi: - Mi??? Hímpor van a fenekemen? Mit mondtatok? Nem értettem! Mondjátok már meg!!
Kórélettan gyakorlaton Kálmán kifejtette a sárgaságról való véleményét: - Szerintem az összes kínai
familiáris icterusban szenved.
Égyik szemináriumon igen szép magyaros mondatot hallhattunk Norbitól: - A kapillárisfalak engedik
c vízmolekulákat, hogy menjenek keresztül.
Bdi és Kálmán anamnesist vesz fel:
~ Szed valamit a magas vérnyomására?
Beteg: - Igen. cipész vagyok.
Sebészet gyakorlat. II. Kórház:
Gyak.vez.: - Gyertek, mutatok nektek egy appendicitisest!
Magdi: - De hát azt nem kell sürgősen operálni?
Orsi: - Nem biztos. A tesómnak is ez volt. Bevitték a kórházba, és jegelték.
Magdi: - Rossz lehetett annyi jeget lenyelni!
Orsi: - ???
Sebészet vizsgán Norbi annyira zavarba jö tt az ötösétől, hogy még az alátétnek használt tele
fonkönyvet is hazavitte magával.
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Ortopédia gyakorlat:
Tajti dr.: - Ahhoz, hogy ezt a betegséget identifiál.... idenfL. meghatározzuk....
Ilyen egy sikeres anamnesis felvétele:
Magdi: - Tessék mondani, mióta tetszik bent feküdni?
Beteg: - Egy hónapja.
Magdi: - Szóval egy hónapja van itt?
Beteg: - Én? Nem!
Ági: - A családban előfordult-e bélrendszeri probléma?
Beteg: - Mi? Béres csepp?
Bea: - Tessék mondani, milyen gyógyszereket szed?
Beteg: - Mit tudom én!? Gyorsan kikottyan az az ember fejéből!
Igazságügy szemináriumon K osa professzor úr mínusz jelet húzott Szoucsek Ildi neve mellé a kataló
gusban. pedig Ildi ott volt. és nem is hagyta annyiban a dolgot:
- Professzor úr! Azt hiszem, hogy engem hiányzónak tetszett beírni!
K osa p r o f: - H ogy hívják magát?
Ildi: - Szoucsek Ildikó.
K osa p r o f: - Zakucsek? Ilyen tényleg nincs. Hány éve van maga ebben a csoportban?
Egyébként Ildi már ezen sem lepődött meg. hiszen őt már mondták Szoncseknek. Szofcseknek.
Szucseknek. és még sorolhatnánk....
Kálmán: - A betegünk kollabál.
Orsi: - Mikor lesz a Cola-bál?
Szemészet gyakorlaton hallottuk: - Többféle szemlencse ültethető be. pl. anterior-chamber lens, p o s
terior-chamber lens...
Mire Kálmán hozzáfűzte: - Richard Chamber lens.
Neurológia gyakorlaton hasznos gyakorlati tanácsokkal láttak el minket:
Gyak.vez.: - Vizsgáljuk meg a garatreflexet! Itt egy spatula. Tudod mi a két legfontosabb dolog, amit
nem szabad elfelejteni?
Ildi: - ???
Gyak.vez.: - Először is be kell vizezni a spatulát! M ásodszor: jó ! be kell gombolni a köpenyünket, hogy
ha a beteg lehányna, ne legyen olyan a ruhánk!
Trauma gyakorlat:
gyakvez: - A betegünk két évvel ezelőtt csikló -... ööö. izé. csuklótörést szenvedett.
A fertőző betegségeket is meg kellett tanulnunk:
Bea és N orbi anamnesist vesz fel:
- J ó napot kívánunk, mi ö tö d éves orvostanhallgatók vagyunk, szeretnénk önt megvizsgálni.
Beteg: - Rendben van. én B.F. vagyok. 38 éves férfibeteg.
Bea: - Milyen panaszokkal került be az osztályra?
beteg: - Én egy tíz éve ismert colitis ulcerosás beteg vagyok. Ez egyébként egy krónikus, gyulladásos
bélbetegség. A gyógyszereim a következők: Salazopyrin. ami direkt erre a betegségre való. Jelenleg egy
Salmonellás fertőzésem is van. úgyhogy Dalacint is kapok, ami egy antibiotikum. Kiiont is szedek.
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aminek a hatóanyaga Metronidazol. ha esetleg nem tudnák.... A beteg foglalkozása asztalos, mint
később kiderült, ezért volt ennyire jó l tájékozott.
Eszter varratot szedett trauma gyakorlaton: - Az ollót, ugye már letehetem?
Dr Pintér: - G ondold végig, hogy szükség lesz-e még rá!
Eszter határozott mozdulattal a vesetálba helyezi az ollót.
Dr Pintér: - Na. jó. M ajd adok egy másikat.
Pintér doktor gyakorlati tanácsokkal is ellátott minket: - "Ha valamilyen orvosi tevékenységet befe
jeztek. akkor egy pár szóval mindig biztatni kell a beteget! Ez az utójáték.
Belgyógyászat - általános ambulancia gyakorlat:
Ildi és Orsi felteszi az anamnesis szokásos kérdéseit az anginás panaszokkal érkező 70 éves bácsinak:
- Na. és. tessék mondani, a lába dagad-e?
Beteg (nagy sóhajt követően megszólal): - Nem __ _ már az sem dagad!
Ildi. Orsi: - Milyen gyógyszereket szed?
Beteg: - Várjanak, mindjárt megkeresem! Itt kell lennie a zsebemben. Megvan! Inhibace!
Ildi. Orsi: - És ezt kitől tetszett kapni?
Beteg: - Hát. kaptam egy j ó tippet, és vettem magamnak!
Ildi. Orsi: - És kitől kapta ezt a tippet? A háziorvostól?
Beteg: - Nem. én oda nem járok.
Tanáraink mondták:
Dr Ferdinándy Kond: "Hypotonia.... szerintem ilyen nincs, csak normális, vagy magas vérnyomás! Bár.
lehet, hogy a halál előtt egy kicsit alacsony..."
Dr Dibó: "A rendszeres alkoholfogyasztókon olyan testtartás alakul ki. amelyen jó l szemléltethetők a
dermatomák... (négykézláb)."
Dr fárdánházy: “A szerelem addig szép. míg plátói.... azután már jó is!"
Dr Simonka: “Az az orvos, amelyik azt állítja, hogy teljesen fájdalommentesen gyógyít, az vagy
pszichiáter, vagy hazudik."
Dr Varró Vince: “ G ood morning! We icill talk about the peptic ulcer... fa. maguk magyarok? Miért
nem szólnak?"

A Dómot azóta felújították. Minket net

Pül-orryége gyakorlat. Szépek vagyunk? Kivételesen minden
ki ott volt
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Kis utazó kivételesen kis
táskával. Eszter a Csoport turistája,
aki nem elégedett meg a hazautazá
sokkal a szorgalmi időszakban, ezértnyaranta bejárta az Északi-kózép-m
hegységet. A csoport első menyass
zonya. a fajfenntartásért aggódva tóle vártuk az elsó csoportbaba
legyártását

Mikrobiológia gyakorlaton. Akkor még
baktérium-mentesen

Eszter. Saci és Zsuzsi. A “három grácia“ éppen azon dolgozik, hogy

Kedves csoportvezetőnk. Norbi akit nem túl sokat

kirobbanóan új reformokat forraljon ki (Egyébkén Zsuzsinak nem ez

láttunk mert feltehetőleg mindig a csoport ügyei

volt a kedvenc tantárgya). Zsórtólódéssel általában nem érték el

után rohant, vagy éppen az előle menekülő cukor

céljukat, de feszültség-levezetésnek nem volt rossz egy-két jó l felhevített

beteg patkányait kergette.

beszélgetés a kávé mellett.

lagdi. a minden lében kanál,
gyszerre kb. ezer dolgot intéző
rókmozgó. Kedvenc elfoglaltiga a hallgatók nyúzása élettan
yakorlaton és a patkányok
'.fejezése a laborban. Kínos
;nne ha a kettőt felcserélné-.

Ildi - Orsi. Mindig szépek, okosak, vidámak maradtunk még az V. év
küszöbén is világmegváltó orvosok akarunk lenniFelettünk mindig kék (marad) az ég még ha másfelé is vezetnek útjaink
az egyetem után. Ildi - cardiológia. Orsi - gyermekgyógyászat
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L ook o f the year.

Arcom Delon. testem Stallone! Kálcika az örökvidám. min
denkit megnevettetó csoporttársunk, akinek kedvenc
szórakozása professzoraink utánzása, nem kis sikerrel-.

Akik nem csak szürkére gyúrnak: Ildi és az általa nevelt után
pótlás (II. éves szobatárs)
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Neurológia. Reszkessetek betegek!

Prima pudendi, Anno: 1994-2000

Alapozás buli előtt- Lehet így is. Ági 6 Bea - íme két manókenalkatú csoporttársunk. Alkalmanként növelik a
SZO TE Klub esztétikumát. Fontos ismérveik: barátság, zene és filmszakértelem. IQ-pasik. Ezek mellett persze néha az
egyetemre is maradt idő.

Príma pudendi. Anno: 1994-2000

2.csoport

Ábrahám Erzsébet

Brezánszky Csaba

Furulyás Zsuzsanna

Hegedűs Beáta

Jakab Gabriella

Lódi Brigitta

Papp Albert

Szénási Levente
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Gajdácsi Jó z s e f

,% \
Pacadzisz Diána

Tóth Veronika
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Az Egyetem előtt

Cittike

Gabika

Bettiké

Jósti. reprodukció
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Béreiké

Macika
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Leveske

Brigi Baba és a tíz kicsi csóró
avagy
fejezetek a kettes csoport történetéből
Réges régen
egy messzi-messzi Galaxisban.....

... Dunán innen. Tiszán túl tizenegy naiv gyermek világmegváltó álmaival indult el 1994
szeptemberében, az orvossá válás -akkor még nem is sejtett - rögös útján.
Brigi baba egy szép nap reggelén útnak eredt a szélrózsa minden irányába, hogy összeterelje
a 10 csórót. Napkeletnek fordulván sudár, hosszú hajú. törékeny tünemény tűnt fe l előtte. Bőre fehér
volt. mint a hó. haja fekete, mint az ében. arca piros, mint a rózsa. O volt fucus. az első csóró.
Tekintetével tovább pásztázva egy bokrot vett észre. Látszott a bokorból, két nagy nyúlfül.
látszott a bokorból két nagy lóláb, és mi látszott a bokorból, látszott egy tüskés FEJ. A fejhez fo ly 
tatólagosan Csabi csatlakozott, aki nem sokat szaporította a szót. inkább leült egy T V elé. és ked
venc sorozatai és focim eccsek között kapcsolgatott, majd elindult a konditerembe, hogy tovább
csinosítsa dokkmunkás felsőtestét és radiátorhasát.
Ekkor egy fokozatosan erősödő morajlás ütötte meg. a már jelenlévők fülét. A hang forrása
Gajdácsi Junior Hantaboy J ó z s e f volt. aki megérkezte után eljátszott néhány dallamot basszusgitár
ján. majd hihetetlennél hihetetlenebb történeteivel folyamatosan szóval tartotta a kis csoportot. Már
ekkor mindenki számára nyilvánvalóvá vált. hogy Ő bárki hasába képes lyukat beszélni.
A jelenlévőket csak az mentette meg ettől, hogy egy hatalmas nikotinfüstfelhőből feltűnt
egy kismamaruhás, tarisznyás. BTK-s beütésű, görög amazon. O volt Diácska. aki még Juniornál is
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többet tudott beszélni, és férfiem bereket megszégyenítő módon habzsolta az Elet élvezeteit.
A CUPOLA égisze alatt, a kisoktatási 43-as terméből 300 MHz-cel és 25 egérrel a nyomában, vidám
kom oly arcait váltogtva. paplan-monsterét maga után húzva befutott Bercus is. aki aszkéta módjára
büszkén és dalolva, több Népegészségtan előadásra is bejutott.
Kosárlabdát pattogtatva. EG O feliratú pólójában. Nemzeti Sport tal kezében, kedvenc bo
tolójáról áradozva, magabiztos arccal és léptekkel ott termett Leves, aki még egy "fontos" csocsómérkőzést is félbeszakított, hogy eljöhessen a találkozóra.
Narancssárga hajjal, hosszú kékvörös körmökkel lépdelt a tökéletes LÁB. és hozta a NO-t.
Ő volt Vera. aki önfeláldozó módon látogatta az előadásokat, hogy jegyzeteit (egyéb “fontos" dol
gokkal) elfoglalt csoporttársai számára kölcsönadhassa. M ajd egyszercsak felpattant postásbicikli
jére. és szétosztott néhány levelet.
Kissé megkésve, berobogott viharfrizurájával, vállán táskácskájával. benne rúzsocskájával
Gabi is. akit számos ifjú lovag üldözött, de Ő ügyet sem vetve rájuk csatlakozott az alakulófélben
lévő csoporthoz, és rövidesen tökéletesen beilleszkedett közéjük.
Egyidőben érkezett az utolsó két főszereplő: Zsuzsi, és Betti. A mindig mosolygós és kedves
Zuzsi. aki a hétköznaponkénti lelkiismeretes és szorgalmas diákból, hétvégére - köténykéjét és fe j
kendőjét felvéve - gondos háziasszonnyá és szerető feleséggé alakult. Bettinek a csoport szende, szőke
szépségének, még időben eszébe jutott, hogy csatlakozzon hozzánk. Ö t azonban, sajnos, bokros
teendői gyakran arra kényszerítették, hogy nélkülözze a kedves, kis csoportja társaságát. Diácskával
együtt, a Gyermekklinika ápolónőjeként számos rászoruló kis beteg életét édesítette meg.
Mivel mindenki megérkezett, akire Brigi baba várt. így nekilátott, hogy határozott fellépését,
magávalragadó stílusát és lehengerlő magabiztosságát latba vetve szárnyjai alá vegye a Klinikákért
útvesztőjében helyüket kereső kis csibéit. H ol kedves szavakkal, hol kemény parancsokkal és olykor
veszedelmes fenyegetésekkel tartotta kordában makrancos csórócskáit. A csoport érdekeiért harcolva,
ellentmondást nem tűrve, a lázadozásokat már csírájában elfojtva igazi vezetőnek bizonyult.
Brigi baba és a tíz csóró együtt vágtak neki a hosszú és akadályokkal teli útnak, melynek
végén remélhetőleg a diploma várja őket. ha addig meg nem halnak....
A mi mesénk is tovább tartott volna, ha nem az utolsó pillanatban kezdtük volna el írni.
Néhány csemege az eltelt öt év eseményeiből:
Biofizika:
Brigi kérdése gyakorlaton: Az edényállandó állandó?
Biológia:
Szabad fános bemutatkozása első előadáson, miután hatalmas betűkkel felvéste a nevét a táblára:
“Tisztelt H allgatóság!... és a híresztelésekkel ellentétben Én egy p ro fi biológus vagyok!"
Nagy csalódásunk gyakorlaton: a soha véget nem érő. maratoni délutáni gyakorlatok egyikén végre
valami érdekeset csinálhattunk: saját mintákból a CF-ra vonatkozó esetleges recesszivtásunkat vizs
gálhattuk. Mindenki "lelkesen" dolgozott, az eredményre azonban a következő gyakorlatig várni kel
lett. K ét hét múlva kíváncsian érkeztünk gyakorlatra, ám amikor az eredmények után érdeklődtünk,
kiderült, hogy időközben az intézet lelkes munkatársai nagytakarítást folytattak a hűtőben, és ennek
az ott incubálódó mintáink is áldozatul estek.
Kémia:
Előadáson a Penke profra várva egyszercsak megjelent egy karbantartó-kinézetű férfi, akit mindenki
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csak egy fu tó pillantásra méltatott, majd tovább beszélgetett. Gyanússá akkor kezdett válni a dolog,
am ikora “karbantartó" megszólalt: “Drága Barátaim..."
A Szemészeti Klinika vadonatúj légkondicionált tantermében fűtés helyett éppen a hűtés ment egy téli
reggelen. Penke professzor bíztatja a hallgatóságot: Gyorsabban mozgok, hogy ne fázzatok.
Gyakorlaton a gyakorlatvezető felrajzol a táblára egy képletet, s megkéri
Józsit, hogy nevezze el az alapvázat:

c-c-c-c-c-c
I
C

- P O LIC É - hangzik a válasz.

Levente tökéletesen felrajzol egy “bonyolult" vegyületet. amit a tanár egy ötössel akar jutalmazni,
ddogy hívják?
Levi erősen koncentrál: 2.3-dibróm-etán.
A tanár megkéri Diát. hogy nevezzen el egy nitrát-vegyületet: - Égek. csak nem a vágytól - feleli Dia.
feladat megoldásához azt az instrukciót kaptuk a gyakorlatvezetőtől, hogy társuljunk egymással.
Berci megjegyzi: inkább közösüljünk!

Égy

Anatómia:
Jucus egy előadás előtt elájult a folyosón. Összecsődült a fé l intézet, majd a P ro f is megjelent. Az
eseményt" megpillantva ijedten kiáltott... orvosért!
Másodkézből hallottuk: “Lipo" a fancsó edzőtermében erősítette testét, mikor egy segítőkész.
'Zomagyú sporttárs - látva a p r o f rossz technikáját - megjegyezte: “Hát basszus, neked fogalm ad sem
lehet az anatómiáról!"
Kedves, aranyos. SZ Ő K E gyakvezérünk az általa boncolt tetemen hiába próbálta nekünk demon
strálni a bal oldali n. phrenicust. Miután hosszas keresgélés után sem találta meg. a következő megálIcpítást tette: “ennek a betegnek, egy fejlődési rendellenesség következtében csak az egyik oldalon volt
n- phrenicusa." Ekkor azonban egy szemfüles évfolyamtársunk csipeszével kiemelt a boncolás során
keletkező “hulladékok" tárolására szolgáló edényből egy. a keresett idegre kísértetiesen hasonlító
képletet...
Élsősegély:
Gyakorlaton a hyperthermiáról beszélgetünk. Kékes-Szabó doktornő megkérdezi: mi az insolatio?
Józsi válasza: repedt here!
Ugyancsak gyakorlaton a félévi vizsga előtt, a doktornő kérdése: mik a
s°kkos beteg tünetei?
Kedvencünk" válaszol: a beteg izzadékony.
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Kórélettan:
Gecse tanár úr megjegyzései:
“Nem antialkoholista vagyok, de nem is májcirrhosis-párti!"
“Májcirrhosis= a beteg a tepsi felé tendál."
Telegdy professzor úr az előadásokon előszeretettel tartott katalógust azoknál a hallgatóknál, akik a
demón Ille t kaptak.
- Van itt valaki a négyes csoportból?
K ét kéz a magasban.
- Ketten? A többi kihalt?
Gyakorlaton Szabó Gyula tanár úr az AIDS kutatás legújabb fejleményeit ismerteti: “Az AIDS
kutatás olyan, mintha sötét teremben néma. fekete macskát keresnénk."
E K G kép elemzése kapcsán felm erülő kérdés: mit látunk a képen?Józsi válasza: az izoelektromos pont
nem egyenes. (A z ábrán egyébként, az AM I tipikus képe volt látható.)
Gecse tanár úr értékelése Józsi félévi vizsgateljesítményéről: “Tudja mit. szülésznek menjen, mert már
belőlem is kibeszélte a gyereket."
Pathologia:
Iványi Béla válasza, hogy miért lett pathológus: “Körzeti orvosként dolgozva többször veszélybe
került az életem. Egyszer például a Kolom pár család nagybeteg nagymamájához hívtak, aki szemmel
látható terminális állapotban feküdt az ágyon. Már éppen közölni akartam a hozzátartozókkal, hogy
nincs mit tenni, amikor az egyik rokon az ajtót becsukva a hátam mögött megszólalt: Doki. haa a
mamaa meghaal. te innen élve nem mész ki!H át ezért választottam valamivel nyugisabb állást."
Gyakorlaton hullaboncolás közben Józsi egy különleges képletet vél felfedezni az asztalon.
Megkérdezi Brigitől: mi a szar ez?
Brigi: az. Józsi!
Belgyógyászat:
Propedeutikán az orvos megkérdezi: miért hány a beteg?
Dia rögtön rávágja: mert a szíve félretolta a nyelőcsövét!
Józsi referálásai:
- a beteg napi két kotyogást iszik, és még három decit talpas pohárból.
- a külső kültakarón túlfejlődött nemi szervek láthatók.
Egy másik alkalommal az eset megbeszélésekor:
Brigi: a beteg nyaki nyirokcsomói az egyik oldalon duzzadtak.
Józsi: biztos a fog a miatt!
Doki: van foga?
Józsi: háát. az nincs!
Sebészet:
Furák doktor: honnan tudjuk, hogy a gyomorfekély perforált?
Józsi: megkérdezem a beteget, hogy a széklete rendben van-e.
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Szülészet:
Borthaiser doktor megkérdezi: miigen anesztéziát alkalmazunk szüléskor?
Csabi: büdös zoknit!
Népegészségtan:
Kérdés: hogg mutatjuk ki a kolerát?
Józsi: készítsétek a táptalajt és kenjétek szét a szart!
Dr. Vetró: "Ki e tehén tejét issza, annak sorsa biztos lyssa."
Mit okoz a krónikus higanyexpozíció?
Az illető hőmérőként működik!
Hová kerül a higany?
Gabi: A higany bekerül a növényekbe és megeszik a halacskák meg a
rákocskák!
Gyermekeknél milyen ólomexpozíció jön szóba?
Berci: Ólomkatonák nyalogatása!
Pszichiátria:
Tóth Tünde meglátása: “az ember egy biológiai orgazmus"
A gyakorlatvezető kérdése: járt közületek valaki gyermekpszichiátriára?
Brigi és Dia felteszi a kezét, mire Józsi megkérdezi: miért, mi bajotok van?
Szekeres doktor egy skizofrén beteget hoz be, hogy beszélgessünk vele.
Doktor: Lajos, mondja már eh kicsoda maga!
Beteg: Szekeres György vagyok.
D oktor rémülten: Nem. az én vagyok!
Ezen bemutatkozás után a szokásos első kérdés: mesélje el nekünk, mi a
probélmája!
Beteg: nem tudom fiú vagyok, vagy lány.
M ajd rögtön ellentámadásba lendülve: és maguknak mi a problémájuk?
Egy másik skizofrén beteg kinyilatkozása:
"Mi itt a pszichiáterek pszichiáterei vagyunk és meghívom magukat este
halásziéra!"
Egy másik gyakorlaton demens nénit vizsgálunk. A gyakorlatvezetőnk
Megkéri, hogy írja be az óralapra a számokat. A néni a következőt rajzolta:
int"
Janka: “Jön a tavasz, virul a mánia
.
A vizeletre mondják, hogy három keresztes, a negyedik már
márvány!"

V
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Gyermekgyógyászat:
Pintér Sanyi bácsi:
"a medikusok speciális tulajdonsága az interaurikuláris járat: ez teszi lehetővé, hogy az egyik fülükön
bemenő információ rögtön ki tudjon jönni a másikon. ”
“a legjobb inkubátor a női test~
“a csecsemő legmegfelelőbb tápláléka az anyatej: ideális összetétel, megfelelő kiszerelés..
“a jó szülész erénye a türelem. Mint a macskának: csak várni és lesni a llyukat.
Gyakorlaton történt: egy ötévesforma kisfiú felm ászott Bercus ölébe, majd Leventét megpillantva
rémülten megkérdezte: "Ki az a csúnya, kopasz ott?"
Genetika:
Szabó professzor megjegyzése az óra végi. katalógusként is működő dolgozatokról: 'Az évfolyam
olyan jó l teljesített, hogy a jelenlévő 108 hallgató 119 dolgozatot produkált. Volt olyan szorgalmas
hallgató, aki mindjárt kettőt irt."
Fül-Orr-Gége:
Gyakorlaton elhangzik a kérdés:
- A Bellocq - tampon felhelyezésekor mit csinálunk a belőle kilógó madzaggal?
- Az uvulára kötjük! - mondja Józsi.
Idegsebészet:
Prof. Bodosi: “A koponyasérülések patomechanizmusa: az alkohollal anesztetizált cerebrális rend
szerével tónustalanul eldől, s a feje. mint egy dinnye, eltörik.
Bőrgyógyászat:
Az egyik gyakorlaton Józsi önként jelentkezett egy allergia bőrpróbára. Anamnézisében a következő
szerepelt: ha kocsmába megyek, van. hogy másfél óráig tüsszögök. tavasztól őszig. A próba értékelése
után a doktornő válasza: neked nincs allergiád, csak a kocsm ától tiltunk el!
Neurológia gyakorlat után az Új Klinika liftjében Csabi össze-vissza nyomogatja a gombokat.
Brigi: - Ne nyomkodd már össze vissza, azt se tudod a "B" mit jelent!
Csábi: - A "B" azt jelenti: bazi gyors!
A Csoport iskolán kívüli ténykedése néhány mondatban. A csoportbulikat általában nagyon nehezen
hoztuk össze, de mindig jókat zabáltunk. Az első ilyen alkalom másodévben Attilánál cuppogás és
csámcsogás közepette spagetti, majd két évig ha buli. akkor pizza. Mire jött az ötlet, az idén főzzünk!
Erre a Szemiben került sor. Csabi. Vera. Zsuzsi. Berci. Gabi lelkesen készítette el a paprikás krumpli
"kellékeit", amit aztán Brigi remekművé formált, olyan bőséges adagban, hogy a fé l Szemi egy hétig
abból lakmározott.Egy csoportkirándulást is sikerült összehozni Ópusztaszerre, ahol halálra
röhögtük magunkat és “rettenetesen"jól éreztük magunkat.Egy bowlingpartin is voltunk a p rofi hár
mas csoport meghívására. Jó ! elpicsáztak bennünket. Pedig Gabi és Judit mindent megtettek, az is elő
fordult. hogy a golyó után csúsztak, a győzelem érdekében bevetették magukat, de még ez is kevés
nek bizonyult.

Príma pudendi. Anno: 1994-2000

A nagy zabálások egyike

Távlati csoportkép még a kezdetekből

DJ. Csabi és félénk segédje Brigi

DIRTY DANCING

Decerebrációs rigidités ala Jucus

Önvallomás: ész. erő. gyorsaság, szenvedély, harmónia...
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Aki még ilyenkos sem tudta befogni a száját

D G Chr. Aethyl

V égül az elm últ őt év tapasztalatai egy mondatban:
*'M eg kell tanulni em elt fő v el a szar tetején ülni.
m ég akkor is. ha néha süpped. “

J
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3.csoport

Fehér László

Hercegh Szilvia

K ozák Erna

Leitner Gábor

Priskin Mária

Tordai Sándor

Vásárhelyi Gábor

Fazekas Piroska

/'
md
IJ

Kovács Dobák Anita

Príma pudendi. Anno: 1994-2000
SS

Akik együtt kezdtünk:

főtt-ment:

Bertalan Viktória (jelenleg 9. csoport)
Herczegh Szlivia
Fazekas Piroska
Fehér László
Jagicza Anna
Kovács Dobák Anita
Kozák Erna
Leitner Gábor
Németh Anikó
Priskin Mária
Stréli Katalin
Tordai Sándor
Vásárhelyi Gábor
Tölcsér Anikó

Tanáraink mondásai:
Anatómia. Liposits:
A Bowmann tokból kiinduló contortus csatornák átmetszete olyan, mint egy steppelő kukac
hosszában félbevágva...
• A parametrium pányva olyan, mint szent feje körül a glória...
A penis működéséről: a perifériás cavernák feltöltődése odaszorítja a perifériás vénákat a
kötőszövetes tokhoz, a vénák működése szenved zavart. ...kellemes zavart...
A polyomyelitis szelektíven a motoneuronokat támadja. Szép sejtek, nagy sejtek ha vírus
lennék én is oda mennék...
Az uttriculus és a sacculus a 60 - as évek stilizált napszemüvegére hasonlít, csak az a baj.
hogy középen van a szára!
A myosin olyan, mint két összecsavarodott golfütő, vagy inkább mint két hastáncot járó
ebihal!
Élettan. Lelkes:
Gyerekek, a véna sok mindent kibír, akár hiszitek, akár nem. a vénába még kakálni is lehet!
Sebészet. Baradnay:
Sok orvos van. akik kitűnő orvosok, csak éppen nem tudnak különbséget tenni a beteg meg
a kísérleti patkány között...
A sebészek várható életkora az egyik legrövidebb, és nem azért - mint ahogy egyesek mond
ják - mert a sebészek éppen úgy isznak, mint a nőgyógyászok...
belgyógyászat. Lonovics:
Eddig mindenféle hókusz - pókuszt kitaláltunk, beleértve az anyák kiirtását is. de az igazi
áttörést a H 2 - receptor blokkolók hozták: kiütötték a sebészek kezéből a bicskát!
bülmonológia. Boros:
Az apja pozitívan állt a gyerekneveléshez, ugyanis H ÍV + volt...
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Ortopédia. Mészáros:
Hogy az embernek milyen öregkora lesz. az attól függ. hogy Isten hová teszi az emollitiokat...
Remodellálási zavarok: a megvolt csont tűnik el. nem pedig a sosemvolt csont nem lesz.
Mentőtiszti tanfolyam. Horváth Róbert:
Horváth Róbert mesélt a tömeges balesetekről: - Egyszer csak jön egy hívás, hogy menjünk
Dorozsmára. van egy baleset, a harang elütötte a delet!
Gyomorszondáról: - Ha levezettük, ellenőrizzük, hogy jó helyen van - e: belehallgatunk a
tölcsérbe. Van egy nem hivatalos módja is: megtöröm a csövet s ha a beteg még szuszog, akkor jó !
A Ringer - lactat olyan, mint a kamilla tea: mindenre jó !
Mayo pipa: H át ez meg mé' jó? Mert van rajta harapásvédő! - persze ez csak akkor fontos
ha van meg egy - két fo g a a kuncsaftnak, mert az előző kormány mindent megtett azért, hogy
ez ne fordulhasson elő...

Nyomjuk a sódert:

/.. év
M ottó: Nyaló-szívó szájszervet fejlesztettünk: szorgalmi időszakban nyalunk, vizsgaidőszakban
szívunk!
Kémia
Megismerkedésünk gyakorlatvezetőnkkel. Nyerges Leventével, alapvetően meghatározta további kap
csolatunkat. Megilletődötten ültünk az első héten az első kémia gyakorlaton. Egyszer csak beállított
két srác. hátizsákjukból furcsa üvegcsörömpölés hallatszott.
- A portás néninek azt mondtuk, hogy infúziót hozunk - és húsz üveg sört raktak ki.
- A tavalyi csoportom - magyarázta Levente - minden 10 perc késés egy üveg sör! Nálatok is
bevezetjük ezt!
Azután felbon tott két üveggel és közkinccsé tette:
- Ha valaki bejön, majd azt mondjuk, sört titrálunk!
A gyakorlat anyagát hamar megbeszéltük, majd Levente rögtön a lényegre tért:
- Na. mikor lesz csoportbulitok? Már ideje elkezdeni! Hívjatok meg! Főzök nektek kínait!

A pálcikákkal most nem molekulákat m od
elleztünk

így kezdődött. Levente adta meg nekünk
az első lökést, hogy az évfolyam legjobb
csoportjává válhattunk. Ennek szellemében
félév végén csak a Vízben volt hajlandó
aláírni az indexeket.
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Katus nemcsak a minőségre, hanem a mennyiségre is
törekedett...

Levente próbált néhány kémiai alapigazságot szem
léletesen átadni a csoportnak: az erősebb sav a
gyengébb savat leszorítja sójáról, mindig az erősebb
kutya baszik elv alapján.
Vásárhelyi Gabi első kémia demója egyes lett.
Gondolta, bemegy reklamálni, hátha össze lehet még
kaparni néhány pontot.
Bor Pali. miközben kotorászik a dolgozatok között:
- M ondd a neved!
Gábor: - Vásárhelyi Gábor
Bor Pali: - Hú. b... meg. az nagyon egyes!
(Ez az után a demó után volt. amikor Vásárhelyi Gabi reggel egy arab szobában ébredt, és a szoba
lukói meg akarták lincselni, mert éjjel megette a birkasültet - teljesen jogtalanul vádolták ilyesmivel.
Gábor nem emlékezett semmiféle birkasültre - Leitner Gabi mentette ki a kellemetlen helyzetből
ázzál, hogy elvitte megírni a kémia demót. Vasarely papírján csak néhány helyen látszódtak az elalvás

nyomai...)
Levente szerint Erna a legjobb feleségnek való a csoportban, mert:
h jó l fő z
L- csendes
L és szereti a sört!
Szilvinek két kettes demója volt. Mégis négyes
gyakorlati jegyet kapott, mert:
L Szerinte is a lítiumnak van a legszebb
lángfestése (Levente szerint is)
E- Tudott két brutális viccet:
I- ~ M i az: kalcium - hidrojcid két farpofa között?
~ Mész a picsába!
L ~ Miért nem vadásznak a nőkre?
- ??
Mert csak tenyérnyi a prémjük és az is lyukas...
górnia szigorlaton:
Srna kettesre írta a feladatsort. így volt még egy jelenése a profnál.
Amíg várakozott. Levente sütött neki húst. krumplit. Miután megebédeltek. Levi elővett néhány üveg
sörí ö hűtőből, amit méq equütt benyomtak Erna szóbeli szigorlata előtt. (Mindez az Orvosi Kémia
falai közt történt.)
A sör beváltotta a remélt terápiás hatást: Erna oldott hangulatban kis kettest kapott.
E tológ ia

E'úk ebéd közben: Free John találkozik az erdei fág ok között a jótevő manóval:

41

Príma pudendi. Anno: 1994-2000
Manó: - Mivel kedvező feltételeket szabtál a hallgatóknak és mindig izgalmas, követhető előadásokat
tartottál, teljesítem egy kívánságodat.
Free John: - Sok fényt kérek!
John Free effektus: Ez itt X Y N obel díjas tudós fényképe, aki nekem egyébként nagyon jó barátom.
- K i John Free legfontosabb munkatársa?
-

??

- DrOsophila Melanogaster.
Előadáson a génmanipulációkról volt szó. Sanyi a felvetődő gondolatait rímekbe foglalta:
Genetika
Ezt a hetet, te édes kecske
Bár varázsolnánk mézédesre!
Nézd. nem passzol oda
Az a kromoszóma!
Sírdogált a szerelmes fecske.
Anomáliák
A tehén brekeg - macska károg
A disznó cincog - varjú nyávog
Ezt ha én beveszem.
Elszalad az eszem!
R öfögi mérgesen egy dán dog.
Gyakorlaton a gyakorlatvezető: - a piszoár egy olyan technika... (a PCR-ról volt szó...)
Előjáték: biológia szigorlat előtt pár nappal Katus és Szilvi éjjel fé l 12 tájban meglátogatták Lesliet a
fancsóban. Először semleges témákról beszélgettek, eközben Leslie szobatársa (látszólag) édesdeden
aludt. M ajd szóba került a szigorlat (mi az a minimum, amit muszáj benyalni?). Szilvi kifakadt, hogy
ő ugyan meg nem tanulja, hány kilósak voltak a különböző emberelődök - mire Katus rávágta az
Australopithecusok testtömegét.
Pár nappal később, már a szigorlat után: Katus Lesliet kereste a fancsóban. de csak a szobatársak
voltak otthon. Nem tudott menekülni, a fiúk körbeülték, rázárták az ajtót, majd az egyik (aki a
múltkor “ aludt") megkérdezte:
- Na. volt a szigorlaton kérdés az emberelődök testtömegéről?
- Nem. miért? - csodálkozott Katus.
- Csak mert volt itt pár napja két hülye tyúk. és az Australopithecusok súlyáról dumáltak.
Mire a másik szobatárs: - Te hülye, ő volt az egyik!!!
Anatómia
Gyakorlaton P ro f T. Sándorunk kiselőadást tart. hogy hogyan lehet megkülönböztetni a tetemben az
artériát, a vénát és az ideget keménységük alapján. Hirtelen elbizonytalanodik és gyakor
latvezetőnkhöz. Kalló Imréhez fordul:
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- Te Imre. ugye az ideg a legkeményebb a tetemben?
- Nem. a csont. - volt a válasz.
Ani boncolt. Laci elkezdte masszírozni a hátát. Ani arcára kiült az elégedettség, mire Sanyi:
- Nem is tudtam Ani. hogy te ilyen érzéki vagy!
Imre: - Mert még nem próbáltad!
Gyakorlaton Imre a csoporthoz:
- H ol fu t a Stenon vezeték?
Sanyi: - Hyrtl-en nem jut az eszembe! (A Stenon vezeték lefutása a Hyrtl-vonal mentén van.)
Imre a nucleus caudatus és a corpus callosum viszonyát magyarázza.
Sanyi: - És ennek mi a jelentősége?
Imre: - Ennek jelentősége majd a vizsgán lesz...
A csoport tagjai egy kupacban ülnek az anatómia előadóban, észreveszik, hogy bejön Imre:
- Hello Imre!
~ Sziasztok! - némi gondolkodás után megkérdi - Van itt valaki a hármas csoportból?
Imre kérdése a boncteremben:
~ Anna. hol van a hymen?
Vica valahol a háttérben, j ó hangosan: - H ol van az már!
(Ani kevésszer égett ekkorát az egyetemen.)
Szövettan gyakorlaton vagina metszetet nézegetünk. Sanyi szabadon asszociál: A kopuláció
következménye a populáció.
Sanyi II. törvénye: A populáció következménye a kopuláció.
Szilvi anatómia vizsgája Pórnál:
A mellette ülő másodéves lány elmélyülten nézi a metszetét, majd magabiztosan nyilatkozik:
~ Légcső, benne spermiumok...
Pór kiakad. majd kaján mosollyal megszólal:
~ Khm... kollegina. általában nem oda szokott kerülni...
És átment...no comment.
Szilvi megkönnyebbült sóhajjal hátradőlt: ezek után nagy baj már nem történhet vele sem...
Informatika
Gyakorlaton Katus e-mailt akar küldeni. Vica diktálja neki a címet. Katus írja: levikukac ovlevl
Szünetekben:

k~aci: Tiszta hülye, aki nem normális...
Óvatosan, mintha lovat basznál...
Ne ötöljünk, hatoljunk be!
Sanyi: Elnézés az. ha a kecske szarvai közt elnézel, miközben hátulról meghágod...
Vásárhelyi Gabi: Fizetem annak a nőnek a taníttatását, aki Sanyihoz hozzámegy feleségül!
Sanyi udvarol Vicának: - Vica. te olyan vagy. mint egy sejt. aminek turgora van.
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Csoportkirándulás
Az első csoportkirándulás színhelyéül egy mecseki falut, Magyaregregye t választottuk.
A vasútállomástól még 7.5 km-t kellett volna gyalogolni a kulcsosházig hegyen-völgyön át. Az első
500 m után lestoppoltunk egy teherautót. Miután felkapaszkodtunk a platóra és mindenki korom
fekete lett a szénportól, megállapítottuk, hogy egy szénszállító autót sikerült kifognunk
Nem volt baj. sikerült megúsznunk a gyaloglást,
cserébe adtunk egy dobozos sört a sofőrnek. Másnap
kirándulni indultunk a Máré várba. Igen lassan haladtunk
(1 óra alatt 1 km-t). mert Sanyi külön-külön megnézett
minden egyes fűt-fát-bogarat. A nap melegen sütött, uvbiztos lapulevelekkel védekeztünk ellene.
Utunkat Piispökszentlászló felé vettük, útközben egy illa
tozó medvehagyma-rétre akadtunk. Jó I megszedtük

‘Ég a napmelegtől mindannyiunk karja. Ámde a
fejünket friss lapu takarja."

magunkat, aztán szendvicset ettünk a
hagymához.
Hazafelé sem volt kedvünk gyalogolni. így
ismét stoppoltunk. Katust. Szilvit és
Lesliet egy halottaskocsinak kinéző fekete kocsi vette föl. Beszállva kiderült, hogy ez bizony egy szex
autó: az első ülések mögött egy fekete bár
sonnyal bevont franciaágy állt. a falon bárszekrény. a sarokban pedig egy vörös lámpaernyőjü lámpa. A lányok rémülten kucorogtak
a franciaágy szélén. Leslie nyugodtan somolygott. Végül csak egy zacskó mazsolát adtak a
fuvarért és megkönnyebbülten szálltak ki.

Falatozás közben nyelvtörőt kreáltunk németül: Meine
kleine gute zahne beiße eine kleine Scheibe Schweinescheiße.

II. év
M ottó: Dehogy dugok, megyek demózni! (így hangzott Vica válasza, miután Szollár Márti
megkérdezte tőle. tudván, hogy demózni indul: - Dux? - hogy milyen demóról volt szó. az könnyen
kitalálható...)
Anatómia
Sanyi leméri Ani és Vica fejét:
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Sanyi: - Vica. neked kisebb a fejed, mint Anié!
Vica: - Akkor biztos barázdáltabb az ayyam.
Sanyi: - J ó mély barázdák, apoptózissal képződtek.
Kalló Imre: - Mi az a motoros egység?
Sanyi: - Én meg a JAWA'-m
Egyik anatómia gyakorlaton Szilvi és Vica beszél
getnek:
Vica: - Vettem egy vérvörös körömlakkot.
Szilvi: - Artériás vagy vénás?
Vica: - Vénás.
Szilvi: - Az jó. - (Többen riadtan néztek)
Oto* a szobámban, verem a f....om.Elzsibbadt már mind a két
karom.

Imre: Elsőre csak gyereket lehet jó l csinálni.
Imre gyakorlaton a tetem mellett: Mindenki keresse meg a clitorist! - majd a fiúkhoz fordulva: Még
az is. aki már tapintotta!
Szigorlaton:
Piri szerencsésen túljutott Imrénél a bonctermi vizsgán. A professzori szoba előtt egy kényelmes
fotelban várakozott. Gondolta, megpihenteti kicsit a szemeit. Egyszer csak Endre ébreszette:
~ K elj fel! Te következel!
(A p r o f pont rálátott a nyitott ajtón át Pirire.)
Prof: - J ó reggelt kollegina. ha felébredt, kihúzhatja a tételeit!
Szociológia
Kiselőadást kellett tartanunk szemináriumon. Szilvi egy térképet mutat Magyarország tbc-fertőzöttségéről. ahol az egyre sötétebb szín jelzi a több beteget.
Sanyi kíváncsian: - Mi az a nagy fehér fo lt ott középen?
Szilvi: - A Balaton...
Szünetekben
Egy alig végigülhető élettan előadás után kitódultunk az előtérbe. Sanyi boldogan nyújtózkodott:
~ Ahh. 10%-nyi orgazmus!
Szilvi: - Tudod Sanyi, ez nálam a "minden vagy semmi" törvénye szerint működik.
Csoportkirándulás
Másodén őszén egy mecseki kis faluba. Kárászra ment a csoport kirándulni. Egy faházban laktunk,
amit egyetlen mobil gázradiátorral lehetett fűteni, ezért az egyik szobát telezsúfoltuk ágyakkal. így
négy heverőn hatan aludtunk. Amikor házinénink. K ató néni érdeklődött a furcsa fenomén iránt. Leslie
válaszolt: - Összebújtunk, mint a kismalacok az alomban.
Kató néni: - Mi van azokkal a kispalackokkal?
A csoport könnyen felállította a diagnózist: K ató néni erősen nagyot hall. Ezek után már gátlásta
lanul énekeltünk K ató néni szomszédságában.
Másnap kirándulni mentünk az Óbányai - völgybe, útközben mákos buktát ebédeltünk.
Égyik este ellátogattunk a falu ko csmájába. Mar odafelé virágos jókedvünk volt. ami harsány
nótázásbán fejeződött ki. így amerre mentünk, sorban gyulladtak ki a lámpák, sőt egy helyen még ki
's szóltak: - Mi van itt. lakodalom?
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Miután megtudtuk, hogy 11 Ft-ba kerül egy
kisfröccs. Leslie kapásból kirendelt húszat, a
lányoknak néhány sherryt - csak az íze
végett - és vad ivászatba fogtunk. O ldott
hangulatban, egymást túlüvöltve tárgyaltuk
ki a csoport nemi életét (pl. halmozott
orgazmusok) amit a kocsm a közönsége
kimeredt szemmel, szájtátva hallgatott. Itt
ugyanis mások voltak a szokások. Azóta
már fogatom m á vált a “falusi randevú": a
szomszéd asztalnál ült két korunkbeli fiatal,
a fiú kirendelt magának egy sört. a barát
nőjének 3 dl őszilét. majd m ásfél órán
keresztül meghitt csöndben olvasgatta ki-ki a maga Népsportját Hl. Kiskegyedét.
Még vittünk útravalónak 1.51 bort meg 0.51 pálinkát, és így fizettünk az egész esti fogyasztásunkért
504 Ft-ot. A csapos megdöbbent arcunkat látva zavartan kérdezte: - Sokalljátok? - Erre Leslie vad
számolásba fogott, majd tíz másodperc múlva kibökte: - Stimmel.
A kocsmáros meglepve: - De gyors voltál!
Leslie fapofával: - Minden nap ezzel foglalkozunk, pesti matematikusok vagyunk!
(így biztosak lehettünk benne, hogy csendháborítás címén már csak a pesti matematikusokat tilthatják
ki Kárászról.)
Második este Sanyi és Leslie ráakadt két vizeskannára. Hónuk alá kapva ütötték az alját és közben
énekelték a H ej rigó. rigó kezdetű nótát. Az így megalakult népi együttes neve természetesen
“K a n tá tá iéit.
Repertoárjukból:
Szereti a tik a meggyet...
Szőke Panni a réten
Ott ahol a legsűrűbb a sás
K ár belenyomni tövig
Elindulta a cigányok
Kismedence szegletében
A sphyncter ani exter-s internusom
Schneider Fáni
Penis áll a mons pubis tövében
Megismerni a jogászt
A p ofádat befog od
Lóf...t. nincs is ibolya!

111. év
M ottó: Gratulálok, tanár úr. kifogta az évfolyam legjobb
csoportját! (Szilvi csak ennyit mondott, amikor Gecse az első kórélettan gyakorlaton arra kért ben
nünket. hogy mondjunk pár szót magunkról.)
Belgyógyászat
Gyakorlaton a kardiológián voltunk az első félévben. Gyakorlatvezetőnk, a jó fülű kardiológus. Thury
Attila volt.
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Vica: - Leslie, figyelj csak!
Attila: - Mit mondtál neki. Leszbi?
Gyakorlaton Attila a csoporthoz: - Mi volt ma
előadáson?
Gábor: - Vica. keresnek!
Egy alkalom m al felem legettük a régi szép
napokat. Vica felsóhajtott:
- Hogy én milyen régen nem voltam már a
Vízben!
Attila: - Mi az a Víz?
Szikét kérek_

Leslie: - Vízmű Klub
Attila döbbenten: - De az egy kocsma, nem?
Leslie: - Áá. van ott büfé is!
Az endokriológián Sanyi egyszer csak megkérdezi
a csoportot:
~ Hogy mondják másképp azt. hogy gynecomas
tia?

Csoport:• - ??
Törlést!

Sanyi: - Can - didi - asis!

Az egyik gyakorlaton egy kazetta segítségével próbáltuk meg elsajátítani a szívhangokat.
Kazetta: - M ost kivesszük a 4. Hangot:
S 3 galopp
Kazetta: - M ost kivesszük a 3. Hangot:
Bú-tup bú-tup bú-tup
Vásárhelyi Gabi: - Most vegyük ki a második hangot!
Bú bú bú
- M ost vegyük ki az elsőt is!

Vizsgán: Vásárhelyi Gabi kórélettan vizsga után fé l órával esett be a bel vizsgára - kb ennyit is ta
nult rá.
Vizsgáztató: - Mit adsz a betegnek gyomorsav túltengés esetén?

Gábor: - ?? Lúgot.
csak egy volt Gábor válaszai közül. A felelete végén a vizsgáztató nagy gondban volt. aztán csak
ennyit mondott:
Adok egy hármast, b... meg. de tanuld meg nekem ezt a szart!
Afikrobiológia
Gyakorlaton a gyakorlatvezetőnk kérdezi a csoportot:
Mondjatok egy fehérjeszintézist gátló szert!

S°"yi: ~ Sósav!
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Szünetekben
Csoportbulin tanakodtunk, hogy hová menjünk csoportkirándulásra.
Belgyógyászat gyakorlatvezetőnk. Sepp Robi: - Miért nem mentek Skóciába?
Leslie: - Fizeted az útiköltséget?
Robi: - Háát...
Leslie: - Az ottlétünket meg majd a skótok fizetik, mi?
Csoportunk tagjai egy szép novemberi délutánon a Füvészkertben múlatták az időt. Egyszerre
észrevették egy repülőgépet az égen.
Megnézem akad-e valami a laposüvegem alján_

Leslie: - O tt a Budapest - Kijev járat!
Vica: - Az inkább a Budapest - Bukarest.
Erna: - Az már régen leesett volna.
Sanyi szerelmi bánatra a “tyúkokról": Ha két kakas is
van a tyúkólban, két eset lehetséges: vagyösszeverekszenek. vagy a szemfülesebb meghágja a tyúkot. Na
már most. civilizált emberek nem szoktak verekedni.
Egyszer előadáson Katus tüsszentett.
Sanyi: - Gesundheit! Nem mondom, hogy “Zum
icohU". mert akkor meg kéne inni!
Sanyi egyszer gom bát szedni ment Annával az
erdőbe. A csoport kaján vigyorral: - Na. és találta
tok ott gom bát is? Sanyi: - Persze. Candida albicans-t....
Egy másik alkalommal Sanyi Szilvivel ment gombát
szedni. Szilvi akkori barátjának hozzáfűzése a
dologhoz: - Engem nem érdekel, hogy gombászni
voltatok, vagy gombaszni...

Csoportkirándulás
Ebben az évben is egy mecseki falucskába kirándultunk. Váraljára.
Vica vonatjegyet vett a bajai állomáson. Miután a hölgy végigböngészte a toxicologia gyakorlatot iga
zoló. kedvezményre jogosító papírunkat, szépen könyvelni kezdte: Szent-Györgyi Albert Orvostudo
mányi Egyetem - majd elbizonytalanodva megkérdezte - az Baján van?
Vica a röhögéstől elhaló hangon válaszolt.
De azért szeretjük a bakterológusokat.
Első éjszaka az alvás a “köznép" szobájában vad párnacsatába fulladt. M ajd kis csapatunk Kussmaul
légzéssel küszködve a csöndben hallotta, amint a “nászutas lakosztályban" fekvő Árpi megszólat:
- Te. Katus, ezek mindjárt bejönnek!
Katus: - Aá. az én csoporttársaim nem olyanok.
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A következő pillanatban az egyik ajtón Leslie. a másikon a csoport többi tagja zúdult be.
(Katuséknak azért maradt egy kispárnájuk.)
Csabi péntek este 7-kor érkezett. Szilvi. Árpi.
Leslie lementek érte. Szerencséjük volt. a gond
nok bevitte őket kocsival. így már egy órával a
vonat érkezése előtt a faluban voltak. Hideg is
volt. így betértek a kocsmába “melegedni", ahol
mellesleg M Ft volt egy kisfröccs. A vonat
érkezése után az emelkedett hangulatú kis tár
sasághoz csatlakozott Csabi, akit nem volt
nehéz rábeszélni a falu két f ő “nevezetességének"
megtekintésére. A fiúk fröccsöztek és pálinkáztak. Szilvi martinit rendelt. A kocsmáros öt perc
keresés után akadt rá az egyetlen üvegre egy poros sarokban ( ezen még ő is meglepődött). A kocsma
törzsközönségének nem kis meglepetésére újra felfedezték a kb. 20 éve nem használt rozzant
zenegépet, majd többször táncra perdültek a kocsma közepén az “O miszter Alkoholéra. Innen a
kettes számú kocsmába tértek be. ahol Szilvit a részegek előzékenységével elsőnek akarták belökni az
ajtón. Szilvi azonban ide már nem volt hajlandó betérni, inkább a küszöbön várta meg a dorbézolókat.
H azafelé Csabi, aki addigra már "utolérte" a társaságot, egyszer csak minden vészjelzés nélkül bele
gurult az árokba. Szilvi (kb. 48 kg) sietett a rongybaba tartású Csabi (kb. 82 kg) segítségére. Hosszas
küszködés után sárosán, meggyötörtén másztak ki az árokból. A többiek eközben türelmesen vártak a
falu végén. Miután utolérték őket, Szilvi mérgesen: - Miért nem jöttetek segíteni? Mire Leslie ártat
lan mosollyal: - Nem akartunk zavarni....
A 6 km-es úton az erdőben ( mindenféle fényforrás nélkül) a haladást Szivi is hátráltatta, aki
többször meg akart állni aludni egy kicsikét. Sokszor úgy érezték, hogy eltévedtek, de miután beleestek
o harmadik patakba ami átfolyik az úton. tudták, nemsokára hazaérnek.
Eközben a csoport többi tagja paprikás krumplival várta őket. Úgy 11 tájban már a fejük is
Paprikázódni kezdett. Éjjel negyed 1-kor harsány énekszóra figyeltek fel. Katus kirohant a teraszra,
amit a daloló fiúk legjózanabbika. Leslie észre is vett:
- Na Árpi. téged már várnak!
Másnap reggel Leslie és Ani lementek bevásárolni a faluba. Persze betértek előző esti mula
tozásuk színhelyére is. ahol a csapos meglepődve érdeklődött a társaság egészségi állapotáról.
Leslie. hogy hitelt adjon szavainak, a csapos megnyugtatására legurított gyorsan két kisfröccsöt.
Aninak rendelt két deci almalevet, és így fizettek összesen 51 Ft-ot.
(Leslie alig tudta kirángatni a phrenicus görcsben szenvedő Anit a kocsmából.)
Csabi nem sok mindenre emlékezett. Értetlenül kérdezgette tőlünk:
- Nem tudjátok miért f á j így a bokám?
Este valahogy újra heves párnacsata bontakozott ki. Katus ( vasággyal együtt 50 kg) és Leslie
Úgy nélkül 82 kg) párbaja zajlott. Katus rendre asp. inferiorba került, majd megunva egyszer csak
felkiáltott (30 dB): - Nem akartam brutális lenni! - Aztán mókusugrással Leslie hátán termett, aki
tollpiheként rázta le.
A csata későbbi fázisában a nyugalom szobraként ülő Lesliere próbált Katus ráugrani. Leslie
erre egy enyhe kitéréssel reagált. így Katus hatalmasat puffant az ágyon. Ezután feladta.

IVév
lottó: Nyomjuk meg. nyomjuk meg. hosszan, mérgesen!!!
(Ami bennünk megmaradt a szülőszobás gyakorlatból)
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Szülészet
Szülőszobán Gáborok elloptak pár ampulla Seduxent. Együtt akarták "felhasználni". Lejtő bejelen
tette. hogy át akar menni a koleszba meccset nézni. Erre a többiek egy ampulla Seduxent beletettek a
kólájába ( nemes bosszú), minek eredményeképp Lejtő elaludt a tévé előtt.
Piri keresi a gyakorlatvezetőt az első gyakorlaton, beszól az orvosi szobába:
- Whisky doktort keresem!
Mire a nővér Visky Sadához fordul: - Cognac. téged keresnek!
Gyakorlaton az UH-vizsgálóban:
Vajda Gyuri (gyak. vezér): - Mi az a "ríI tájm ultrahang?
Csoport: - ??
Vajda Gyuri: fő . vizuális típusok kedvéért r-e-a-l t-i-m-e!
Vajda: Sanyi: Vajda: Sanyi: -

Mi az a CRL? Ez az angol nevének a rövidítése.
De én németes vagyok!
A kkor a német rövidítést mondom: SSL.
??

Pál Attila családorvosi spec. Koll-t tartott (volna), ki akarta nyitni a terem ajtaját, de nem tudta
betenni a kulcsot a zárba.
Mire Leslie halkan: - Na. nagy bajban vannak a nők!
Pulmonológia
Gyakorlaton mindenki kipróbálta apulsoximetert. Amikor Sanyira került a sor. Vica hátulról átkarol
ta a nyakát, mire Sanyi szívfrekvenciája 56-ról 48-ra esett. Látta, hogy kudarcot vallott, ezért átadta
a helyét Leslienek. Sanyi szíve erre 107-tel kezdett verni percenként. (???)
Sanyi később ezt Vica által kiváltott késői típusú túlérzékenységi reakcióként magyarázta...
Sebészet
Kollokviumon Zoliéi: - Mit csinálsz, ha nyelőcső perforációra gyanakszol?
Leslie: - Hívok egy sebészt!
Zoliéi: - Oké. de ez egy sebészet kollokvium...!
Oxyológia
Simon Mariann előadáson mesél: - Képzeljétek el. amikor jön felém a dühöngő őrült, kezében egy kés
sel. én meg ott vagyok egy szál egymagám...
Egy hallgató: - És mi volt a csattanó?
Mariann: - Hát. csattanó az volt. ugyanis régóta judo - zom.
Előadáson Simon Mariann: - Intubálásnál vigyázni a babánál, ki ne öljük a fogcsírákat, mert ott soha
többé nem fo g fog a nőni. el kell dönteni akkor, hogy most Taigetosz - pozitívak vagyunk, vagy mi...
Szünetekben
Villamostúrán Vasarely a 13. megálló után találkozott az utcán Sanyival:
- Sanyi, felugorhatok a bringádra?
Sanyi: - Persze, gyere!
Gábor szó szerint vette. Sanyi megdöbbenve tapasztalta, hogy az egész bicikli vele együtt kb 10 cm-t
süllyedt. Gábor ezután elnézést kért. fog ta Sanyi biciklijét és elvitte a vállán.
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Másnap Sanyi: - H ol a bicikli?
Cábor: - Milyen bicikli?
Mikulásbulira meghívtuk a szülészet gyakorlatvezetőnket. Vajda Gyurit is.
Gyuri: - Gyerekek, én szívesen elmegyek, de előtte rendelek, úgyhogy nyakkendőben leszek.
Hogy ne érezze magát túlöltözve, mindannyian kötöttünk nyakkendőt.
Sajnos éjfélkor kitették a szűrünket az
n^a en
Apáthy társalgójából, úgyhogy a Dóm
téren folytattuk a bulit csökkentett lét
számmal hajnali 4-ig.

u1

Ami népegészségtanból megmaradt: a
higiéné fontossága. A gravírozott kiskanál
története: Leslie kapta Katus Mikulásától
negyedévben. Egyszerű m okkás kanál,
nyelén gyöngybetűs gravírozott felírat
hirdeti a tulajdonos nevét örök időkre.
Azóta azzal járt a csoport kávézni a szem
klinikái kávéautomatához. Leslie a pénztárcájában tartotta, hogy mindig kéznél legyen. Használat után
Pedig mindig az utolsó fertőtlenítette: lizozimmal (lenyalta). Konklúzió: 1. az egész csoport + adne■tümaink + alkalmi kapcsolataink + puszi pajtásaink szájflórája azonos - pontos számadat ez idáig
nem áll rendelkezésünkre. 2. mi egy népegészségtan-rezisztens csoport vagyunk.
Csoportkirándulás
Ebben az évben a badacsonyi bortermő vidéket fedeztük fel. a bázisunk Révfülöpön volt Vicáék
nyaralójában. A megérkezésünk estéjén csak egy szolid pizsamás bulira futotta, viszont másnap nagy
abb kirándulásra indultunk. A biztonság kedvéért vonattal mentünk, nehogy elfáradjunk. A vasútáll°mastol kb 100 m-re ráakadtunk egy kocsmára, ahová betértünk mindjárt pihenni egy kicsit. Alig
'ndultunk innen tovább, rátaláltunk egy nemdohányzó kocsmára. Ilyet még nem láttunk, úgyhogy
^mentünk megnézni. Az első kör unicum után. amikor a pincér meghallotta, hogy a Badacsonyt
készülünk megmászni, felajánlotta, hogy hoz nekünk jóféle házi pálinkát, mivel hűvös szél fúj kint.
dehogy megfázzunk. Nem tiltakoztunk, j ó fé l litert ittunk a tüzes nedűből. Amikor ki akartuk fizetni.
0 pincér nagy meglepetésünkre azt mondta, hogy a cég ajándéka. Az üdítős palackra tekintve Szilvi
Weg is jegyezte: - Tényleg, rá is van írva. hogy fé l liter ingyen!
Cserébe meghívtuk az általunk megálmodott Hármas Kórház étkezési vezetőjének.
A hegyről lefelé jövet végigkóstoltuk a badacsonyi borospincék borait. A z ötödik pincében már éneketn' kezdtünk, de sehogy sem jutott eszünkbe a "Ne nézzen úgy rám" kezdetű nóta második versszaka.
Mindegy, választottunk mást a repertoárunkból. Miután fizettünk és tovább indultunk, a tulajdonos
^ f u t o t t utánunk:
~ Várjanak! Várjanak! Eszembe jutott! - M ajd énekelni kezdte: - Ne fogjon úgy át a remegő kezével.
- stb.
Elegvolt a második versszak is.
Xí're leértünk a faluba már besötétedett. így ismét vonatra szálltunk. Sanyi egyszer csak elkezdte
fütyülni azt a dallamot, amelyre a gólyabálon csacsacsát táncoltunk. Odament Lesliehez és felkérte
tancolni. A vonaton utazott egy másik társaság, valószínűleg szintén borospince látogatás után. és
Sanyiek produkcióját ütemes tapssal kísérték. Miután mi leszálltunk a vonatról, ők az ablakból hanVissza! Vissza! Kiáltásokkal serkentették Sanyit és Leshet a produkció megismétlésére. így kényte^enek voltak még egyet táncolni a peronon, az utazóközönség nem kis meglepetésére.
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Este a fiúk önvédelemre oktatták a lányokat:
- Ha megragadják a csuklódat, nem esel kétségbe, hanem először is lazítasz a szorításon (=tökön
rúgás), majd m egfogod így (mutatták, hogy hogyan) és átdobod a válladon.
Ezután a lányok gyakoroltak, de egyszer sem sikerült Lesliet (90 kg) átdobni a vállukon. Szilvi és
Katus gondolt egyet és ketten támadtak rá Lesliere. Leslie könnyen leszerelte őket. majd betette két
ágy közé alulra Szilvit, rá Katust és a hátukra ült. Szilvi alig kapott levegőt, moccanni sem bírtak. így
feladták a küzdelmet. Később, párnacsata közben azért a lányok bosszút álltak a fiúkon. Sanyi aggó
dott a hasán lévő harapásnyomok miatt: - Hogy fogom én ezt megmagyarázni?!
U tolsó este Sanyi és Leslie lementek a vasútállomásra megnézni, hogy másnap mikor indul vonat haz
afelé. Már eltelt négy óra. de még mindig nem érkeztek vissza, a csoport többi tagja már kezdett
aggódni. Egyszer csak meghallották távolról Sanyi furulyájának a hangját és Leslie baritonját.
Csöndben, sötétben várták az érkezőket és amikor a fiúk beléptek, felvillantak a vakuk.
Várakozásukkal ellentétben senki nem perlekedett velük. Előadták a “Szőke Panni a réten" kezdetű
nótát, amit csak Sanyi ismert a társaságbólés útközben már megtanította rá Lesliet. majd az éjszaka
közepén közös daltanulásba fo g o tt a csoport.
V. év
M ottó: Látjátok, milyen kevés aggyal is milyen
jó l el lehet élni! (Neurológia gyakorlaton á
gyakorlatvezetőnk bemutatott egy esetet és
kommentálta a ct-képét...)
Neurológia
Beteg kikérdezése közben:
Csoport: - Volt már MR vizsgálaton?
Beteg: - Voltam én már emerre is. amarra is.
megjártam én a p o k o l tornácát...
H e j de Szőke Panni a réten...

Szemészet
Gyakorlatvezetőnk. Váss doktor a 13. héten, amikor már csak mi álldogáltunk a Szemklinika
aulájában:
Vass doktor: - Hármas csoport?
Csoport fapofával: - V&ss doktor?
Vűss doktor megdermedtem - ?? Igen! (Nem volt őszinte a mosolya.)
Bőrgyógyászat
Gyakorlaton bejön a beteg. Széli bácsi.
Leslie: - Ha én szél lehetnék...
Sanyi mutatja a nyelvén lévő elváltozást a gyak. vez.-nek.
Gyak. vez.: - Ez egy aphta.
Piri: - Aphta mindenit!
Anamnesis felvétel közben a beteg mesél: - A bálázóban báláztam, és ott lett beteg a kezem, ott kap'
tam egy fertőzést a fertőtlenítőtől...(?)
—
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Urológia
Mellékhere gyulladásos beteg esetét beszéljük meg.
Gyak. néz.: - Na és mit tanácsolnátok a betegnek?
Lejtő: - Ne menjen az ötösre (E5) !
Cyak. vez.: - De nem azért, hanem azért, mert a bajai útra új nők érkeztek...
Népegészségtan
Gyakorlaton esetelemzés:
Indiában 60 fiatal házi készítésű lepénytől rosszul lett. Tüneteik: hányás, hasmenés, hasi fájdalom,
izomgyengeség, tudatzavar, miosis.
Cyak. vez.: - Mit kerestek a hányadékban?
Leslie határozottan: - Répát!! (Mert minden hányásban van répa)
Gyak. vez.: - ?? Na. és milyen differenciáldiagnosztikai problémák merülnek fel?
Csoport: (a papírról olvasva) - Szerves fo sz fá t mérgezés és botulismus.
Gyak. vez.: - Igen. botulismusban szájszárazság, szerves fo sz fá t mérgezésben viszont erős nyálfolyás
lép fel.
Lejtő: - És mi van akkor, ha Sjögrenes...?
Előadáson a teratogén hatásokról volt szó.
Dr Dési Illés: - A vietnami őserdőben fantasztikusz torszszülötteket láttunk: két feje volt. meg két
nyaka, valaki le is fényképeszte. de elvette tőle és négy kézzel pillanatok alatt szétkapta a gépet!!!
Pszichiátria
Gyakorlaton 88 éves demens néninek tettük f e l a Mini mentái teszt kérdéseit:
Gyak. vez.: - Mi volt az a három szó. amit az előbb mondtam?
Beteg: - Hát. a kalapácsra emlékszem, de a citromra nem...
K ésőbb a beteg mesél: a férjem köztiszteletben álló személy volt
Szegeden, üzletvezető - Körbenéz. - Nem emlékeznek rá? - Majd
Sanyin megáll a tekintete: - Maga sem? Maga érettebb korosztály
úak látszik...
Gyakorlaton betegkikérdezés:
Gyak. vez.: - Miért került be ide a klinikára?
Beteg: - Hallucinálok.
Gyak. vez.: - Elmondaná nekünk, hogy miket lát?
Beteg: - Hát... gnómokat...
Gyak. vez.: - És milyenek ezek a gnómok?
Beteg: - Öregasszonyok. Fényre elhúzódnak...
Sanyi halkan: - Akkor ezek boszorkányok, hélo!
Vasarely szintén halkan: - És fokhagymára eltűnnek-e?
Szünetekben
Gáborok “vezetik" a Medicát. A m otto: Dr Rába! Das ist ein Vodka!
Vasarely megy le a Medicába. tudván, hogy Lejtő verekedett (Jakubával). Látja, hogy Lejtő keze. póló)a- arca. szája körben csupa vér. Döbbenten kérdezi:
~ Mi van b... meg. megetted?!
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Igazságos gyakorlat előtti este a szokásos szerdai buli kicsit jobban sikerült. Gáborok a S Z Ő JE Klub
után még lementek a G-pontba. majd végső menedékként a Mignonba, ahonnan reggel hatkor végül
kidobták őket. Gondolták, már nem érdemes hazamenni, igy kimentek a Mars térre enni egy sült kol
bászt. A büfés néni sehogy sem akarta megérteni, hogy mit magyaráznak, ezért egyszerűen rámutat
tak az általuk kiválasztott árura, ezt már a néni is értette. Reggel háromnegyed nyolckor a Csillag
előtt ébredtek arra. hogy Sanyi kopogtatott a kocsijuk ablakán. Fogalmuk sem volt. hogy hogyan
kerültek oda. Még volt annyi idejük, hogy kikászálódjanak az autóból, aztán elindult a csoport a
börtönlátogatásra az igazságos gyakorlat keretén belül. Mentünk körbe az épületben, egyszer csak a
legnagyobb smasszer odahajolt Vasarelyhez és bizalmasan megkérdezte:
- G-pont. csocsó. emlékszel..?
Szilvi egyszer rágyújtott az utcán.
Katus: - Tudod, hogy egy szeg a koporsódhoz!?
Szilvi: - Valamibe meg kell halni!
Leslie: - Én maradok a májcirrhosisnál...
Medicus kupa Debrecenben:
Csapatunk tagjainak megérkezésük estéjén nem volt kajajegyük. A konyhás néninek:
- Csókolom ! M ost jöttünk Szegedről, a Tisza elöntötte a várost, a NATO lő. Algyő már lángokban
áll... Ennyi elég is volt. a konyhás néni megsajnálta őket és kaptak vacsorát.
A harmadik nap reggelén Vasarely. Leslie bontják ki a házi pálinkát.
Lesli: - Hú. b...meg. már nekem is feszül a Glisson tokom!
(Elsők lettünk, nemcsak ivásban...)
Záróbulin a csapat kérdezi az edzőtől:
- És mit gondolt előtte tanár úr. hányadikak leszünk?
Edző: - Én bíztam a csapatban, csak egy dologtól féltem : ha eljön Vásárhelyi erősebb lesz a csapatszellem. mint a játékerő!
Csoportkirándulás
Ötödévben visszatértünk ismét a Mecsekbe. Váraljára. Ismerős terepen jártunk: a bajai állomás, a
váraljai egyes és a kettes számú kocsma. Váraljai - völgy, kulcsosházak, az úton keresztbe foly ó
patakok.
Szerencsére odafelé menet a gondnok néni férje utolért bennünket kocsival és felajánlotta, hogy elvisz.
Öten préselődtünk be a kocsiba.(Gáborok később jöttek utánunk, hozták a bort meg a kaját), a bácsi
Leslie ölébe ültette a lányunokáját, majd bocsánatkérően: - Még csak tíz éves. nem baj?
Leslie kapásból: - Dehogy!
így megúsztuk a gyaloglást, megérkeztünk,
kipakoltunk és vártuk a Gáborokat a kajá
val. Már mindannyiunknak hangosan kon
g ott a gyomra. Szerencsére Ernánál
egészen véletlenül éppen volt egy rúd szalá
mi. Miután felszeltük, a csoport egy szem
megmaradt vegetáriánusa. Szilvi csapott le
rá először. (Régebben négy vegetáriánusunk
volt. ketten más csoportban egzisztálnak.
Sanyi pedig "megtért".)
A bajai restiben - kezdetnek nem rossz_
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Gáborok, miután elfogyasztották a szomszédos kulcsosházban, tőlünk kb 400 m - re. a pálinka kész
leteink felét és kialudt a tábortüzük, keresésünkre indultak. Boldog egymásra találásunk után hatal
mas lakomát csaptunk, a hangulatról a bor és a pálinka gondoskodott. Más nem lévén, a Sláger
rádióra táncoltunk (x).
A kályhába nehezen tudtunk begyújtani, vágni lehetett a szobában a füstöt. Gáborok aggódtak:
~Már látom a holnapi újságok főcím eit: Hat medikus szén - monoxid mérgezésben meghalt egy váral
jai kulcsosházban!
Másnap, miután hazatértünk szokásos túránkról, a kocsmában múlattuk az időt. A probléma akkor
kezdődött, amikor Szilvi és Katus kimentek telefonálni. A kinti hidegre való tekintettel Leslie gyorsan
rendelt még egy kört. Mindez éjfélkor volt. a hiva-talos nyitva tartás után.
A kocsmáros fé l kettőkor mindenkinek nyugodalmas jóéjszakát kívánt és távozott. A helyiséget
meghatározhatatlan időben hagytuk el. H azafelé utunkon a támpontok a következők voltak: az út
fehér, a fá k feketék, az ég csillagos a patak pedig vizes. Utunk közben fényforrást pillantottunk meg.
megörültünk: Tábortűz! K özelebb érve sajnálattal konstatáltuk, hogy csak egy autó erősen bepárá
sodott ablakokkal...
Evkönyvírás közben:
Gondolkodtunk, hogy mit bír még el a cenzúra.
Szilvi: - Miért, a lóf...t azt leírhatjátok, abban nincs
semmi csúnya!
Szilvi egy évkönyvíró bulin véletlenül beleivott Piri
kólájába, majd megdöbbentem - J a j bocs. nem akar
om ! De furcsa, ebben nincs semmi alkohol..!
Katus: - Sanyi, legközelebb te is h ozd el a
fényképeidet!
Sanyi: - Nekem nincsenek fotóim , nekem csak
Diám van!
Fényképésznél, tablókép fényképezés közben:
Lejtő megy be a műterembe, előtte fizet a
fényképész néninek.
Vasarely: - Lejtő, te többet fizetsz, tudod, a
csoportkép drágább! (no comment)

Szintézis
Tordai Sándor
Only fó r uou
(avagy szerelmetes afroidizákumok)
A z vagy nékem, mint szubsztrátnak az enzim.
Mint deprimált érnek az angiotenzin.
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Mint motilin hiányzik - oh a vékonybélnek.
S nitrogén-monoxid a kis endothelnek.
Fontos vagy nékem, mint anusnak a sphincter.
Enélkül létezni elég nehéz, hidd el!
Várlak csak egyre, mint F S H t a tüsző.
Mint bevadult bikát a szegény kis üsző.
Zengi a világon több százezer torok.
Várlak, mint ligandot a kis receptorok.
Nélküled remegek, mint egy parkinsoid
S élem az életem, mint egy mongoloid.
Táncot is ha járok, az csak olyan szerény.
Mit egy Huntingtonos eljár gyakran szegény!
Csak az a baj. hogy agyam Alzheimer kór rágja.
S emiatt a versnek nincsen folytatása.
De ha - s miért ne tennéd - elolvasod menten
Kegyeiddel rögtön elhalmozol engem
S miközben költői rímeimet zengem
Mindig tökéletes lényemen merengem.
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d.csoport

Császár Ildikó

Csüllög Emese

Chadaide Zoltán
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Az hírős szögedi négyes csoport hiteles chrónikája avagy visszapillantás a lejtő aljáról
Az eddig itt eltöltött 5-6 év alatt némi (nemi) tapasztalatot és tudást szereztünk, de ezeknek
semmi köze nincs szeretett Alma Materünkhöz a Iegrosszindulatúbh híresztelések ellenére sem. Mivel
'de néhány frappáns történetet vársz el tőlünk. Tisztelt Olvasó, ezért kénytelenek voltunk kitalálni
valamit. íme egy csokorra való a legsikerültebbekből.

Penke Botond kedvenc kémia professzorunk híres mondása:
Tanuljatok, mert megbuktok! Megbukik mind!
A teljes történeti hűség kedvéért elmondandó, hogy a professzor ezt minden általa tartott kémia
dőadás címeként elmondta... Tehát tegyünk mi is így...
Maradjunk fenn említett professzorunknál: Kémia szigorlat I. év végén:
A megírt teszt után a vizsga itt is - a professzor úr részéről - az index gondos áttanulmányozásával
es átlapozgatásával kezdődik:
P-B-: - Császár Ildikó? - kérdezi.
Cs.I.: - Igen.
P-P-: - Zenta ?
Cs.I.: - Nem csak ott születtem, különben Szabadkán lakom.
P-B-: Igen. járt már az egyetemre zentai. Szokták tudni a kémiát.
Az első kérdés és jó válasz után:
P&: Igen a zentaiak jó l tudják a kémiát!
Cs.I.: Professzor úr. én szabadkai vagyok!
A második kérdés és jó válasz után:
Aha. itt is látszik, hogy a zentaiak jó l értik a kémiát!
Cs.l.: Professzor úr. ha megengedi, én szabadkai vagyok...
P-s az utolsó kérdés és j ó válasz után:
Hát a zentaiak...
Cs.I.: Igen professzor úr. mi zentaiak. tudjuk a kémiát...
Tanulság: az egyetemen minden oktatóban lehet bízni: megtanítja, amit ő tud: akár tetszik akár nem.
I. évfolyam, elsősegély kollokvium. Simon Marianna az újraélesztést kéri a 4 csoporttól,
f o g y az( fo n A főorvosnő szerinti sikertelen próbálkozások után a tanácsa:
A fiúk erővel, a lányok ésszel végezzék a szívmasszázst. Úgy lesz csak jó...
kórélettan kollokvium. Gecse Á rpád tanár úrnál:
szokásos leckekönyvvel való ismerkedés után:
úA .:C sászar Ildikó? Hm. Ez a név kitől származik?
O /
s-I-:Szerintem az apámtól...
Kórélettan gyakorlaton Szabó Gyulával. Császár Ildikó Kaáli Sándorral folytatott
n>a9únbeszélgetése után S a n y i látványosan Ildikóra nyújtja a nyelvét...
Huú. milyen érdes nyelved van...
■ S.: Kéne. mi?
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Laci anat. szigorlatának hiteles története:
"Mint a hímszarvas, kit vadász sérte nyíllal..."sietett fe l a prof. szobájába. Balfelé szökellt.... és fen
nakadt egy nyitott vas szekrényajtón, mely cafatokra zúzta vadiúj ingét. így állt a professzor úr elé.
ki érdeklődve végignézte és megjegyezte:
- Maga biztos vitorlással jött. mely kalóztámadást szenvedett.
Erre leült...és felhasította a nadrágját az asztal aljából meredező szögekkel.
Kati és a neuro gyakorlat:
Gyakvez kiosztja a betegeket, minden beteghez három hallgató jut. Emese Erika és K ati egy frontális
tünettannal rendelkező férfibeteget kapott, akinek IQ ja 30 körül volt. Anamnézis felvétele során a
beteg már szóban ellenáll, káromkodik, s csúnya jelzőkkel illette a medikákat. Fizikális vizsgálat. Kati
igyekszik a reflexeket kiváltani reflexkalapáccsal. A beteg megelégeli az egészet és hangos kiabálás
mellett: “Mi a faszt kopogtatsz??!!" - fejbe vágja a jövendő doktornőt. Kati arca először sírásra áll.
majd a dühe kívánkozik ki. de sikerül hallgatásba fojtania indulatait, melyet társai kacagása oldott fel
a kezdeti megdöbbenés után.
fo c i proszta tája:
Urológia gyak. Kérdés: Milyen a prosztata alakja?
Több válogatott hülyeség és elmés válasz után fo c i viszi a pálmát: SARGARhPAH! - Szegény foci.
de szar lehet neki.fés Lucának is)
Laci prosztatája: (úgy látszik nyerő ez a prosztata....)
Béli doktor mondja: Senki nem mehet úgy szigorlatra, hogy nem tapintott prosztatát. Általános nagy
hallgatás... Gyakorlat végén Laci önfeláldozó megjegyzése Márti és Ildi felé: Lányok, ha úgy gondol
játok. és év végéig nem jön össze, akkor én felajánlom az enyémet (mármint a prosztatát). A lányok
lapzártakor még gondolkodtak, (szegény Vatyi és János)
Szülőszoba I:
Laci - szokás szerint - semmit nem csinál három nap alatt. Este szívhanghallgatás. A kórteremben
minden nőbeteg az éppen aktuális világhírű és végeláthatatlan brazil sorozat egyik gyöngyszemét néziMegérkezünk, öten szívhangot hallgatunk. Laci pedig laza higanymozgással és teljes nyugalommal
odaslattyog a TV-hez és szó nélkül átkapcsolja a Cartoon Network-re. és zavartalanul leül egy székre
és belemerül a M aci Laci kalandjaiba. Ahítatos csend.
A következő kórteremben valami arra késztette, hogy aktivizálja magát, és kezébe veszi a Dopplert.
Fiatal nőbeteg felhúzott lábakkal, kisírt szemekkel üldögél az ágyon. Hősünk telve empátiával odalép
hozzá és megkérdezi: "Meghallgathatom?"
Válasz: “...nekem abortuszom volt..."
Mire Laci: "Nem baj. azért meghallgatom, hátha hagytak bent valamit..."
Szülőszoba II:
Gyakorlaton: foci. Gábor. Sada. Sanyi a csoportból a május l ei unalmat egy kicsit feljavították. A
szobába TV-t szereztünk és - állítólag - a profhoz menő T V kábelt “kis" barkácsolás után fogyasztói
leágazást iktattunk be (30 csatorna + HBO). Nézzük a TV-t. és egyszer csak beront Kormányos doki
és szólna, hogy azonnal menjünk a szülőszobára, mert akció van. de a meglepetéstől torkán akadt a
szó. Aztán csak magához tért. szétnézett és így szólt: "TV-tek is van. H BO is van. baszd meg. kurva
jó k vagytok, kurva jók!!!!
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Ildikó második szexuális vonzereje a haja. (A z elsőről azért nem nyilatkozunk, mert nem szereti, ha
állandóan a cicijével foglalkozunk) Mikrobi gyakorlaton Laci úgy gondolta, hogy “ravecicát" csinál
belőle. Ehhez egy kis metilénkék segítségét vette igénybe, ami sikeresen megfestette a haját, és ezt Ildin
kívül mindenki figyelemmel kísérte. Az események folytatását mindenkinek saját fantáziájára bízzuk.
Urológia gyak. Béli doktorral.
Az egyik utolsó gyakorlaton csak fo c i és Sanyi jelent meg. Miután már vártak egy kicsit, felmentek
az osztályra megkeresni, de ő az ambulancián várta a csoportot.
B.L.: Csak ketten vagytok?
Mi: Igen.
B.L.: Nekem még van itt egy kis dolgom...
foci: Addig felmennénk a büfébe meginni egy kávét.
B.L.: f ő menjetek, igyatok habos kávét, kólát...
Titkárnő: Van ott sütemény is.
B.L.: Igen vegyetek sütit is. - közben felvette a telefont, tárcsázott és közölte:
Béli vagyok, felküldök két orvostanhallgatót, fiúkat, egyik szemüveges, másik nem . fehér köpenyben.
Bármit ehetnek, ihatnak adjanak nekik és írják a számlámra" Mi felmentünk, ettünk, ittunk Béli dok
tor kontójára. Ezek után megtartotta a gyakorlatot....
foci: kettőt egy csapásra!
fo c i levizsgázott oxiológiából - elégtelen. A kellemetlen adminisztráció során a főorvosnő nem talál
ja a nevét a vizsgázók névsorában, fo c i erősködik. hogy tuti ma kell vizsgáznia. Nincs meg a neve. de
ettől függetlenül még bekerül az indexébe az egyes. K özbe fo c i gondolkozik, "lehet, hogy nem is
oxiból kell vizsgáznom??? O...o...o...ortopédia???”Es az isteni megvilágosodás után ortopédiából egy
nem megjelent vizsgát is begyűjtött.

Ts kép nélkül, akik egyéb elfoglaltságuk miatt más vizekre eveztek:
Hódi Béla
Hutter Kati
Hóman János
Orosz Edit
Oothár Mária
felinek Zsuzsa
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5.csoport

Bohata Csaba

Elekes Enikő

Fukárí Edit

Gaál Anita

Kovács Tibor

Lamper Zoltán

Orosz Adrienn

Rákossy Csaba

Solti Á rpád

Szabó Lilla
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A kezdő csapatban voltak még:
Aladics Barbara
Bagó Márta
Cservenák Virág
Elegedűs Beáta
Kicsi Dóra
Pólyák Ilona
Szalma Ferenc

1994-1996
1994
1994-1997
1994-1996
1994-1997
1994-1996
1994

'Tanárok akiket szerettünk:
Baradnay Gellért
Berecz István
Király Erzsébet
M odok Szabolcs
Ringler András
Rovó László
Sáry Gyula
Tiszlavicz László
Túri Sándor
Ts akiket nem:
Bozóki Zsolt
Boti Zsuzsanna
Tóth Adél
Ami rólunk kiderült:
B. Csaba:
• a csoport rangidős tagja, akit már
egyszer töröltek a hallgatók név
sorából
■ a számítógép guru. ami a
számítógépről megszerezhető az mind
megvolt a csoportnak
■ wizard volt a CoreDump-on
■ a csoport egyértelmű véleménye:
“csendes tóban kuruttyol a béka“
• notorikus késő
■ Dg.: P C dependentia chronica p ro
gressiva

^ Enikő:
■ THE B O SS
• egyik kezében a korbács, másikban a “pappírok
•a csoport pénzügyminiszter-asszonya, vasszigorral gyűjti be az adókat, ja j a nem fizetőknek
■A hat (öt?) évben szinte minden fon tos dolog a SZOTE-klubban történt vele
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■ö tö d évben egy kvazár-csatában, har
cban esett el. H ősi emlékét kegyelettel
őrizzük, reménykedve hogy a boka
törés már összeforrt
■Dg.: ergomania ( munkamánia)

Ezt még gyorsan lenyelem...

Telefonon is intéződnek a csoport dolgai!

F. Edit
•a csoport f ő szeszcsempésze (Becherovka)
■az erotikus paradicsomevés koronázatlan királynője
•kedvence a baracklé (ginnel, vodkával)
■ideális: alacsony fogyasztású, kis helyigényű
reggelije: a híres szlovák csokis joghurt
e g y b anan vacsorája: nincs
■a húgyos banda egyik oszlopos tagja
■Dg.: anorexia nervosa

G. Anita
■ mindig a maga útját járja
■a csoport egyetlen “feln őtt “ tagja
• lesz egy orvos a csoportban
■csoportunk rejtelmes tagja, akit 5 év alatt sem sikerült kiismerni
■Dg.: oligolalia
K.

Tibor
■a csoport húlyegyereke
■gyakran azt hiszi van humorérzéke... de téved
•intim szférája 5 cm. az utcán mindig a társa felé deviál
•póráza hosszúsága 0.5 cm
•a 3 év alatt sem bírtunk hozzáedződni
■Dg.: small fó r date
L. Zoltán (Lampi)
■mióta a fogászoktól megtért, második otthona a kisok'
tatási 43-as terme ( sok-sok sárkányot lekaszabolt)
• egyéb szenvedélyei: Kati. KV. cigi (a görkorcsolyáról
már leszokott, mert szerinte a sport időpocsékolás)
■különös ismertetőjele szeptembertől-áprilisig: 3m-es sál
nagykabát és gyapjúpulóver (és még így is fázik)
•Dg.: tüdő cc.
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O. Adrién
•saját világában él. 2cm-el a fö ld
fö lö tt lebeg
•szíve választottja: Kevin Costner
■szókincse 90%-át a "Tibi ne má~
tette ki
■egy konyakos meggytől is már
cefre szaga van
■a csoport legkiegyensúlyozottabb
tagja, béketűréséből csak a Tibi
tudja kihozni
•Dg.: bradylalia. bradyphagia.
brabykinesia
R- Csaba
■a BA KTEREK egyike
■a csoportbulik házigazdája
■a lányok dédelgetője és turgor nyomás mérője
■a végletek embere
■káros szenvedélyei: nikotin, etanol. efedrin. Nilacid. amphetamin
■gammaGT: HOO
■az ölében hordozza a csoport hölgytagjait - bár ez néha zavarja őket - főleg
gyakorlatokon. "A vonzalom természetesen kölcsönös - teszi hozzá Csaba
■Dg.: cirrhosis hepatis
Shake it. shake it...

S. Árpád
•a BA KTEREK másika
■az abszolút túlélő: I8UV. 3 Dékáni. I Rektori
■nehezen lehet lehívni a Vízmű Klubba, de ha egyszer bekerül,
még nehezebb felhúzni
■3 f ő elfoglaltsága: ablálás. igazgató, polcszerelés
• nágy medicus-soviniszta
■kötözködő - főleg Lillával
■hírős Tiborverő
•amőbában és fegyverrajzolásban verhetetlen
•Dg.: agressiva brutalica
Sz. Lilla
Lilla-liba gá-gá (sajnos ez bassza a csőrét)
•a megtestesült kritika (mint az Árpi)
■mindig ellenkezik a csoporttal - "ez nem is igaz" - szólalt meg
• hyperaktív. néha energiatúltengése van - ami a tanulást illeti
■a húgyos banda másik oszlopos tagja
■Dg.: lagorhoea
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Anatómia:
Utolsó előadás.
Liposits: - ...nem kell félni a szigorlattól hiszen és is ember vagyok... na miért mondom ezt. na miért?
Rákosy Csaba:
- Maga is tévedhet!
(de átment elsőre)
DEM O: Mihály András versus Sultan
Jassar
M. A.: - Articulatio cubiti.
S. /.: - Tessék?
M. A.: - ??? articulatio cubiti
S .).: - Tessék, nem eértem! (eértem=értem)
M. A.: - Jó... köszönöm, ki a következő?
(A demó eredmény
Ké( és ^ m maradhat? Ipari tanujók
1 értelmű.)

anatómia gyakorlaton. (Rondakávészínű. botosköpenyeket kaptunk)

Szövettan: Király Erzsébet (Király K ata) a here szövettani képén a mutatópálcával a képződő sper
miumokra mutatott, majd feltette a kérdést:
K K : - Mi ez?
- ???... Mi lenne... h ö-h ö... göci - j ö t t a válasz.
Vizsgán Kalló Imre hallgatva a felelőt:
K.I.: - Jó... jó... így van kolléga... jó... igen... jó... jó... eddig
egyes...
Mi a vezetékneve az Eriknek az Anatómiai Intézetben?
Lampi: - Nem tudom kimondani, mert feljön a turhaü!"
(Hrabovszky Erik)
Kémia:
Első előadás:
Bejön Penke Botond kopott. "Peptide King“ feliratú
pólóban és farmerben. A hallgató odaszól a szomszédjá
nak:
- Eigyelj. nem játszunk egy parti amőbát, amíg a karban
tartó beszél...?
B otipótdem ó után. mikor Árpit ismét kirúgta:
- Árpikám. hát maga már mindig így marad?
(és úgy maradt)
Élettan:
Előadás. Benedek p rof.: - ... azok akik maguk közül orvosok lesznek - mert minden
ellenére lesznek ilyenek is - jó l fogják ezt az ismeretet hasznosítani...

igyekezetü k
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- ... nos hát kolléganők, kollégaurak ez lenne így a
véralvadás... egyszerű, de vannak benne buktatók!
Sáry Gyula jellemzése Editről Benedek profnak:
“A női szakasz legkiemelkedőbb tagja...!“
Népegészségtan:
Gyakorlat végén Tibor felébred...
Pap András: - f ő reggelt, legközelebb majd hozok
kispárnát?
Tibor: - Köszönöm, az jó lesz.
Kórélettan:
Találós kérdés:
Mi az ha vizsgán kirúg Gecse docens úr?
- Acut Gecseelégtelenség.
Es ha utóvizsgán is?
Chronicus Gecseelégtelenség.
Na és ha elnökös vizsgán is???
Végstádium Gecse.

pQthológia:
Pseudomyxoma peritonei bél szakaszt nézegettünk. A boncasztal lefolyójában nem volt benne a
szűrő... miközben X Y a vékonybelet nézte a sigma szépen lassan kezdett kúszni lefelé a lefolyóba.
arnikor már a coecum is eltűnt Tiszlavicz megszólalt:
~ No-no. nem a Mars térről húzzuk vissza a szervet!

^ boncmester a levágott koponyatetőt a kezébe tette és a benne lévő véres lére mutatott, majd bájos
Mosollyal megszólalt:
' A kannibálok is így itták a vért a koponyából!
^ boncoló orvos (H ódi doki) felénk fordult:
'Látjátok, ilyen a lelkiismeretes munkaerő: nemcsak a munkáját végzi, hanem utána is olvas, továbbképzi magát...
PL év. Belgyógyászat gyakorlat:
^lodok Szabolcs: - Hová ömlik a i>. saphena?
Árpi: - A v. fugularisba!
L-ordio/ógia - műbillentyűs beteg.
Ldi a fene ez a monoton hang itt a kórteremben???
Jcaa, maga tetszik ketyerészni.... !!! - fordult a hallgató a beteghez.
^ gyógyászat gyakorlat:
^G-t néztünk a könyvtárban Tálosival. Lilla feldobta magát az asztalra:
Li"a: ~ Hát... ÖL. izé....
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Tálosi: - M ondjad csak. mondjad! Imádom amikor csinos lányok fö l fekszenek az asztalra és közben
j ó nagyokat nyögnek.

Lányok munka előtt is uánnaCyakorlás az egyetlen lányon.

Szülészet:
Vajda: “Én bírom a kritikát... csak nem szeretem!
Bozóki Zsolt: “Ez teljesen illogikátlan!"

Pszichiátria:
Kovács Zoltán:
- Hány pszichiáter kell egy izzó becsavarásához?
- Egy. csak az izzónak is akarnia kell!

Idegsebészet gyakorlat:
- Van itt két süket beteg, csak most éppen elmentek telefonálni!
Gyerekgyógyászat gyakorlat: - Az emberek kb. fele gynecomastiás!
Urológia:
Első gyakorlat. Medicusok beszélgetnek:
- Hogyan is hívják a P rofot?
- Vajon Dr. Lárva??
- ... Dehogy!!!
- Dr. Kukac???
-... Nem!
- Megvan. Dr. Pajor!
Szemészet:
Demo. Végh adjunktusnál:
Végh: - Iridocyclitis acutában mit kell adni?
Lilla: - Antilogisztikumotü!
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Es amit azért sem hagyunk ki!
~ Tóth Adél olyan büdös, mintha rohadna!

' Tapasztalatból tudjuk, hogy a Szabad féle biológia jegyzet (amelynek minden második oldala üres)
‘még alapvető biológiai szükségletek kielégítésére sem felel meg. mert túl kemény, kevéssé nedvszívó és
felsérti a "baba" bőrét.
~ A S Z O T E n a hallgatót azért hívják hallgatónak hogy hallgasson!
Nagy a lépe. nagy a mája.
malignus a limphomája
Úszik a kiscseplesz vörös, bűzös lében.
Dagad a Pancreas a gyom or tövében.
A gerincoszlopra támaszkodva mondja.
Mért is adtam fejem rákos burjánzásra?
^ medicus semmit sem tud és semmit sem csinál.
A belgyógyász mindent tud. de semmit sem csinál.
^ sebész semmit sem tud de mindent csinál.
^ pathológus mindent tud és mindent csinál.... csak már késő!
Ebben a szakmában a selejtfeldolgozót krematóriumnak hívják.
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Kvazár harc a 6-os csoporttal:

Árpi hátul maradt a bázisnál és így ordított: - “Menjetek, támadjatok... Én majd fedezlek benneteket!
Az eredmény: 73 saját áldozat
Kirándultuk:
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6. csoport

Danish György

Gazdag Andrea

Kelemen Andrea

Király István

Kliment Edit

Kororm Tímea

Szilvay Attila

Szkenderovics
Károly

Si

ö,

G
se;

Kt
K
tö

Varya Nikolett

Takáts Judit

Várkonyi Andrea

K

K,
Si

Si
to
SSs
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Mottó: “Ne felejtsük el. hogy amikor seggbe rúgnak, egy
lépéssel előbbre jutunk.“ (ismeretlen)
ELŐ H A N G

. Egy nagy család élt a szép Szegeden.
Ez lesz a szín. utunk ide vezet.
Lehet, hogy ezt átírom, hiszen ez tiszta plágium.
A személyek, melyek alantabb ismertettenek.
Nem sokáig örvendeztek, eme víg kedvnek.
Mert színre lépett Liposits és Benedek.
S a lelkes tömeg rögtön megfeneklett.
Számuk gyérült úgy vala.
H ogy a program ozott sejthalál menten beleszakadtana.
M ajd jöttek kötője! mentek a népek.
Váltig esküdözvén. már-már kissé dórén.
Nem rúghatják ki csak úgy pőrén!
Hét némber. s még hozzá négy derék ember
Mást nem tehetvén, s nem kérdezvén.
Csak azért is elvégezvén:
Semmi sem lehetetlen!!!

N ém elyek
Danis Gyuri: - Tudnád magad jellemezni. Gyuri?
- H á t . az csak egoflagelláció lenne.
Gazdag Andi: Magyar szakos felm enő ág gyermeke. Helyesen ír. de pocsékul. Amikor már ő maga
sem hírja elolvasni, akkor tisztítja meg a szemüvegét.
B ern en Andi: Eleinte keveset szólt, de akkor okkal. M ost már ok nélkül is.
Király István (Kiri): Ő volt az. aki beindította a SZOTE-n a levelező tagozatot. Szabadidejét kin(n)
öltötte?!

ICr

^tirnent Edit: Aki az évek alatt nem elszürkült, hanem bebarnult.
0r°m Tímea (Titi): Akinek semmiből soha nem elég!
S*ilvay Attila (Szilva): Jött. hódított és meghódítottuk.
^ en derov ics Károly: Karesz csak egy dolgot tud adekvátan megközelíteni, de azt itt ki kell pon°Zn'-(—) ( - Ha ezt anyu megtudja!!)
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Takats Judit (Taki): Későn jött. de nagyon itt van.
Varga Niki: Mosolyogva talpalta végig az egyetemet.
Varkonyi Andi: Ő már majdnem férfi: szép is és okos is.

K
ol

Nem mi mondtuk !!!:
A vizsga: "Úgy kezdődik, hogy van két ember a színpadon, és az egyiknek piszok hamar mondania kell
valamit."(Moss Hart)

te

^ ^ ^

1. FELVO N ÁS

ö

Biofizika: "A biofizikusok fizikáról beszélnek a biológusoknak es biológiáról a fizikusoknak, de egymás
közt ők is csak a nőkről."(ismeretlen)

.< .<

Biológia: "A Nagy Bumm elmélete: Kezdetben vala a semmi, ami felrobbant." (G ráffiú)

x

Mikrobiológia: "Tegnap este láttam a TV-ben egy szájvízreklamot. miszerint az illető szer az összes
ismert baktériumot megöli a szánkban. Na de kinek van arra szüksége, hogy a szaja tele legyen döglött
baktériumokkal?" (ismeretlen)

.o

ín

Pathológia: Szerintem, az a jó páciens, aki ha egyszer talált magának egy jó orvost, mindhalálig kitart
mellette."(Olivér Wendell H olm es)

Sebészet: "Ne bízd rá soha az eletedet olyan sebészre, akinek háromnál több gyorstapasz van a kezén.
(Gene Perret)

^

Belgyógyászat: “Nincs az az emberi tevékenység - evés. ivás. alvás vagy a szex - amiről nem fedeznek
fe l valahol az orvosok, hogy egyenesen infarktushoz vezet. (John Mortimer)
Szülészet-nőgyógyászat: “H allottál a nőgyógyászról, aki a postaládán keresztül tapétázta ki az elő

Fül-orr-gégészet: K étféle süketség van. Az egyiket fülzsír okozza és gyógyítható, a másikat nert
fülzsír okozza és nem gyógyítható." (William Wilde)

.'.ír-

^

j

szobát?" ( Gráffiti)

Addictológia: “Az alkoholista egy kedélyes megfogalmazás szerint olyan alak. aki többet iszik, mint

.o ^

Pszichiátria. “A neurotikusok légvárakat építenek, az elmebetegek beköltöznek, a pszichiáter beszedia
lakbért, a pszichopaták pedig betörik az ablakokat."(Alán Hull)

Urológia: "Sebész és urológus édesapám egész életében hivatásból tanulmányozta a szexet. H alak
előtt, nyolcvankét évesen azt mondta nekem, hogy egyáltalán semmilyen következtetésre nem jutott ‘
tárgyban."(Kathrine Hepburn)

7-1
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az orvosa."(Alván L. Barads)
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II.

FELV O N Á S

Kérjük a Tisztelt Szülőket, és leendő Betegeinket, hogy a következő felvonást saját érdekükben ne
olvassák el!

TRAUMATOLÓGIA gyakorlaton, térdsérült focista fiatalembert vizsgáltunk. Fecónak hívták.
A vizsgálat után. Kincses doktor megkérdezte: - Először is. mit tanácsolnátok a betegnek?
Karesz: - Fecókám. először is térjél át a csocsóra!
BELGYÓGYÁSZA T gyakorlat
Egy nehezen kikérdezhető nénit kapunk anamnézis felvételhez.
Pálinkás doktor a végén érdeklődik: - Na. mit sikerült megtudnotok a betegtől ?
~

Nem túl sokat.

~ Hát igen. a néni kicsit anencephal.
Dr. Mezei Zsófia K Ó R ÉLETTA N gyakorlaton:
~ Honnan jön a hányás centrális hányáskor?
Karesz: - Az agyból!
Zsófi két perccel később:
~

Miért okoz az alkohol abúzus centrális hányást?

Gyuri: - Mert felszabadulnak a gátlások.
Varró András GYÓ GYSZERTAN előadása:
' A Paracetamol rendkívül népszerű gyógyszer, recept nélkül is felírható.
Danis Gyuri dumál M IKRO BI előadáson:
A z előadó (Taródi tanár úr) dühösen kérdezi:
' Mit röhögnek? Na. halljuk mi is!
A fiúk természetesen nem válaszoltak.
' Halljuk már. mondjanak már valamit!
' Kakukk!!!!!

A választ többrendbeli bocsánatkérés követte.
LiPosits prof. mondta ANATÓM IA előadáson, a limphocyták működéséről:
' pogd el az illetőt, fegyverezd le az illetőt, majd nézzük meg ki is volt az illető.
NFPECÉSZSECTAN gyakorlat
4 gyakorlatvezető: - Az epidemiológia hetente megjelenő információs lapja az tpm fo.
Cyari: - A kéthetente megjelenő járványügyi vicclap a Happydemiologia.
PATHOLOGIA szigorlat
r■Iványi Béla: - Na. Andrea, mit lát a metszeten?
Várkonyi Andi kicsit bizonytalanul: - Gyomorrák!
hQnyi elégedetten: - Az hát!
Andi lelkesen: - Tényleg???
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Gyuri ETIKA szemináriumon
"A nők sokkal jobban ala tudjak rendelni érzéseiket egzisztenciális elképzeléseiknek, míg a férfiak men
nek a farkuk után."
Prof. László Aranka CYERM EKG YO CYÁSZÁT előadáson az elromlott diavetítő miatt fe l
háborodva így szólt: - Ez meg megy körbe, mint a rotációs nystagmus.
SZ Ö V ETTA N gyakorlat
Király Kata kérdést tesz fe l a here metszeteiről. (Az index Sertoli-sejtekre mutat.)
- Na. mik ezek?
- Kis gecik. - mondja Karesz halkan, de Kata meghallja.
- Nem. nem Kareszkám. ezek még nem azok.
BELG YÓ G YÁ SZÁ T gyakorlat
Szívhang hallgatózás, kazettáról.
- Na. gyerekek! Ezt otthon meg kell meg egy párszor hallgatni!
- f a . walkmanbe nem volna rossz.
- Es ha kérdeznék, mit hallgatsz?
- Hat kortárs zenét! - mondta Taki.
Ugyanakkor, ugyanott:
Gyuri: - Harminchatodik hallgatózási hang: Fallosz tetralógia!!!!!!
Iványi Béla PATHOLOCIA gyakorlatra hoz valamilyen szervet a kezében.
- Mi ez?
Niki: - S zív .
Iványi: - Igen. végbél tumor.
Első ANATÓMIA demo. Mihály Andrásnál.
Gaith és Jassar (sziriai testvérpár volt a csoportunkban) taktikusan a vegere marad. Azután csak sorra
kerülnek, először fassar:
- Beszéljen nekem a könyök ízületről! - hangzik a kérdés és vele egyidőben Mihály dr. atad egy
humerust és egy ulnat.
fassar tanácstalanul forgatja a csontokat és neki kezd:
- A vállizület... - és itt elakad.
- Articulatio cubiti - próbál segíteni Mihály András.
- Tessééek? - Er véget fassar első felévének első demója.
TRAUMATOLÓGIA eloadas közben:
Gazdag Andi és Varkonyi Andi teljes atelessel a harisnyák méretéről tanácskozik.
Szilvay Attila bekapcsolódik a beszelgetesbe:
- Nekem negyes vagy ötös kell?
C. Andi lesajnáló tekintettel vegigmeri: - Hat erre a meretre jo lesz a kettes is.
Liposits prof. ANATÓMIA előadáson a gégéről:
*A gege nem tudasa a vizsgán a diplomáciái kapcsolatok azonnali megszakadásai eredményezi.
Pcnkc Botond prof. KÉMIA előadáson:
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“A mai előadáson rendezzük a zűrt a fejetekben. Remélem, hogy van zűr. mert azt még könnyű ren
dezni. Ha nincs az se', akko'figyeljetek."
Egyik BELG YÓ G YÁ SZA T gyakorlatunk alkalmával, miután már 3 helyiségből kiküldtek minket,
végre ráleltünk az E K G szobára, ahol épp. hogy meghúzhattuk magunkat. Tíz perc elteltével benyi
tott egy ápolónő, hogy van egy ritmuszavaros néni. akinek E K G t kellene csinálni. Riadt tekintetek a
csoport részéről, megint mehetünk új helyre. Am Karesz színrelépett. és utána szólt a távozó
ápolónőnek és a néninek: - Hát most várjon egy kicsit a néni zavara.
UROLÓGIA előadás. Pajor professzor: - Az urológusok, ha száguldó motorost látnak, azt mond
ják. jé. itt megy egy vesedonor. Tavasszal a legjobb, mert akkor, ahogy nő a m otorosok száma, nő a
donor-pool is.
KLIN IK A I GENETIKA előadáson, fulesz professzornak a hermaphroditák nemi szervéről alkotott
véleménye: "Hát. becsmérelhetem, hogy csak ekkora, de ha elég játékos, akkor nincs baj!"

NÉPEGÉSZSÉGTAN SZEMINÁRIUMON, a kivetített fólián, a vaddisznót, sajtóhibával vsddisznónak írták. Gazdag Andi értetlenül meredt a fóliára: - Ez meg mi a fene?
Várkonyi Andi: - H át ventrikuláris septum defektusos disznó.
ÉLETTA N előadáson. Dr. Sári Cyula a látás folyam atát a következőképpen próbálta elmagyarázni:
Tehát, a kicsi mozgó cserebogár, más ganglion sejteket ingerel, mint a nagy döglött macska."
A SZÜLÉSZETI klinikán. Bitó doktor gyakorlatot tart: - Egymás utáni ejaculatiók számával,
rohamosan csökken a spermiumok száma. Az ötödik után. már csak meleg levegő jön.
Gyuri: - De az sem onnan!
Harmadév végén, három napos M IKROBIOLÓGIA tanulás után. Gazdag Andi és Várkonyi Andi
együtt mentek szigorlatozni. U tolsó vizsgájuk lévén, mindenre elszántan. Először V. Andi került sorra.
aki az öt tételből kettőt leirt az előző feleletből, kettőt elmakogott, ráfogta a professzor asszonyra,
oki a gyakvezetőnk volt. hogy csak ennyit kell tudnunk, majd amikor a vizsgáztató már egyre sápadtabban ült ennyi hülyeség hallatán. Andi bevallotta, hogy az utolsó tételt az immunfluoreszcein
eljárásról nem tudja. A vizsgáztató kétségbeesett tekintettel, könyörögve nézett rá: - Legalább azt
mondja meg. hol néztük meg a mikroszkóppal?
Andi: - H át ott jobbra hátul, abban a kicsi szobában, fekete alapon sárga világítók voltak.
Ezek után inkább kettest kapott, csak nehogy újra végig kelljen ezt hallgatni. M ajd ezután jö tt Gazdag
Andi. hasonló szintű felelettel, ráadásul az egyik tételnél nem azt dolgozta ki amit kihúzott, de per
sze azt mondta, ez csakis véletlen történhetett. A vizsgáztató hite egy jó felelet reményében annyira
összeomlott, hogy Andit ki akarta rúgni. De ekkor a bent lévő asszisztens a fülébe súgta: - D oktor
Ur. ha az előzőt átengedte őt is muszáj!!
óp osits professzor ANATÓMIA előadásán így szólt a kétségbeesett tekintetű hallgatósághoz: - Ne
űzzenek így. mert komolyan kezdem megsajnálni magukat. Úgy érzem magam, mint a mopedes a
fütóversenyen.
- Gyuri, hova megyünk most órára?
- A Kossuth Lajos sugárúti szabadidőközpontba!
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SZEMÉSZET előadás. Kolozsvári professzor igyekszik bevonni a hallgatóságot:
- H ol megy be a fény a szembe?
-

???

- A pupillán.
-

???

- Tudják mi a pupilla?
-

???

- H át tudják, az a kis fekete fo lt a szem közepén!!
Szintén SZEMÉSZET előadáson. Dr. Várkonyiné Dr. Pelle Zsuzsanna
“Természetesen a szemészet a legszebb szakma, minden területhez kapcsolódik: a neurológiához, a bel
gyógyászathoz. a gyermekgyógyászathoz, talán csak a traumatológiához nem. de még ott is. egy nyílt
lábszártörött csillagokat lát a fájdalomtól.

III.

FELV O N Á S

A csoport tíz féléves költségvetési mérlege

BEVETELEK: Elenyésző a kiadásokhoz képest. ezért ezekkel a tételekkel nem is számoltunk.
KIAD ÁSO K:
97 db
I. UV-k: Összesen:
16 db
ebből elnökös:
Id b
rektori:
80 db
sima UV:
U V nélkül lehet élni. de nem érdemes!

Egységár(Ft)
1000.2500.500.-

2000.-/hó
2100.-/hó

2. TANDÍJ: 11 főre

15 hónap
5 hónap

3. TANKÖNYV:

I főre átlag 25.000 Ft/év
II főre

5 évre
5 évre

Össze g(Ft)
16.000.2.500.40.00058.500330.000115.500445.500125.0001.375.000.-

4. ALBÉRLET/KOLLÉGIUM :
I főre átlag lO.OOOFt/hó
7 főre átlag

5. ECYEB

5 évre
5 évre

500.000.3.500.000.-

$ évre
- Fénymásolás
- Villany-gázdíj (éjszakai baglyok hátrányban)

22.441 '
102.548-
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-

Telefonszámla (Déltáv, jobbaknak mobil)
825.000.Kávé
3.854.Coca-Cola (Always) (Reklám helye)
10.993.Pizza (sonkás-gombás)
+házhozszállítás
350.000.Fodrász
44.556.Kozmetikusfcsak a lányoknak!)
-hborravaló
32.875- Szabó ( csak a fiúknak)
71.417. - Szoknya kurtítás, dekoltázs mélyítés
27.300.- Kenőpénz és féldisznó Erről nem illik beszélni!!!! Eyyébként is tantárgyanként és
oktatónként változó az árfolyam!!
1.490.985.OSSZESEN:

6.869.985.-

Áraink a 25% ÁFÁ-t is tartalmazzák! A költségvetést jóváhagyta, a csoport öt közgazdász hallgatója.

U TO H A N G
S mostan ím vége a szép dalnak.
Nincsen mondandója a fáradt dalnoknak.
MIND EL.
FÜGGÖNY.

Sajnos!

mény ugyanaz
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Kérek egy puszikát!

Intermezzo

Extasis bulientis

Régió umbilikalis extitatio lingualis. Homo-homo sapiens
(aspectus anterior)

Somnolentia post partum
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7. csoport: No comment

Fékét Zoltán

Gábor Krisztina

H ajkó Erik

Harsányi Kinga

H odosi Kálmán

Janka Dóra

Kiss Krisztián

Matusovits Danica

Nagy Patrícia

Rojkó Lívia

Simon Judit

Tarcsa Sándor
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így kezdtük....
Életünk elsó előadása: Orvosi kémia
Helyszín: Ifjúsági Ház ( még nem volt kész a Szemészeti klinika tanterme, ami [N ÉG Y ÉV E] 100 mil
lióba került)
Előadó: Dr. Boti Zsuzsanna
Az előadás nem kezdődött el mert a tanárnő nem boldogult az igencsak csotrogány írásvetítővel.
Mikor sikerült beindítania persze a “feje " a gépnek nem állt jól. Lrre csak úgy magának megjegyezte:
Ennek a vetítőnek fura szférikus aberrációja van. "
A tanárnőt második félévben megkaptuk gyakveznek. Egyik órán kivirágozva jelent meg.
X Y ( =fiú): Biztosan alátettek.
Livi: Mit?
Elmélyülve hallgattuk a dóm téri harangjátékot. Egyszer csak megszólalt Sanyi: “Csak azt tudnám,
hogy a Penke p r o f hogy nem téveszti el soha.... "
Orvosi biológia
Ponyi tanárnővel a muslicák nemének meghatározását tanultuk. Az óra második felében az volt a fe la 
dat. hogy a mindenki kapott tíz jószágot és azokat megfelelően éterrel elkábítva, mikroszkóp alatt
meg kellett vizsgálni. így meghatározva nemüket. Lívia és Kinga egyik muslicája nem élte túl az
altatást. Kinga vizsgálatra alkalmatlannak ítélve, elegáns mozdulattal lesöpörte. Ekkor közölte a
tanárnő: “Azt elfelejtettem mondani, hogy a mai gyakorlati jegyet e helyes hím-.nőstény arány
meghatározásra kapják. "Kinga és Livi egy pillanatra mozdulatlanná dermedt, majd mindenkit elzavart
Egyméteres körzetből és a földön csúszva keresgélni kezdte a mellőzött állatkát. A csoport persze
élvezettel figyelte őket. ( Megtalálták.)
Biofizika
Kálmán és Kinga biofizika gyakorlat végén kivitték osztályzásra grafikonjukat Ringler tanár úrnak, aki
már a címnél kiakadt. Állítása szerint, ennél nagyobb hülyeséget már régen olvasott, véleménye szerint
teljesen értelmetlen volt és ellentmondott az anyagi világ fizikai törvényeinek. Az előzményekhez
hozzá tartozik.hogy Kinga és Kálmán. Lívia és Judit előző heti grafikonjáról másolták a címet (na
meg persze egyebeket is) szóról szóra, amire a tanár úr előző héten 5-t adott. K 6 K igazuk
megerősítésére segítségül hívták L6f-t. és most már négyen bizonygatták, hogy ez a cím szóról szóra
szerepel a ( Ringler tanár úr által is írt!) biofizika jegyzetben.
Ringler A.: “Ez nem lehet igaz. Azért a fejezetért én voltam a felelős. Úgy ismerem, mint a tenyeremet.
Ha ez benne van. én kiugrók az ablakon."(Helyszín: Kisokatatási II. emelet)
Hát. Ringler tanár úr még mindig él és okít. bár ezt csak a négy fent említett tanuló lágy szívének
köszönheti.
Ápolástani gyakorlat (I. év után)
Erik ápolástani gyakorlatát a X kórházban töltötte. Többek között ki lett okatava a műtő sterilfásának megőrzéséről is. Végre eljutott élete első műtétjére, ahol buzgón figyelte egy mandula szak
szerű eltávolításának műveletét.
Operatőr: “Hé. csináljatok már valamit, bejött egy légy!"
Á műtős fiú nem tétovázott. Előkapta a (gondoljuk sterilezett) C hem otoxot és sűrű fújkálással
üldözőbe vette eltévedt legyecskét.
(írre csak ráadás volt. hogy a nagy meleg miatt az ablak is nyitva volt. ahonnan egy buzgó fűnyíró
állam a hallatszott....)
Ánatómia
kiposits professzor úr: “Szép sejt. jó sejt. nagy sejt az az idegsejt - ha vírus lennék én is belebújnék.
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Kinga problémája a reprodukciót tanulva.
K : “Csak azt tudnám, hogyan megy át a kakas spermiuma a meszes tojáshéjon?"
A poén folytatása V. évben.
Kinga nevetve meséli Livinek fenti sztorit, mikor a poént hallva Livi döbbenten kérdi:
L.: “Miért hogyan?
A lányok az anatómia atlaszba mélyedve bőszen tanulják a női gátat, mely fényképpel illusztrálva
szerepel. Sz. Kond(om ) csatlakozik hozzájuk, majd kisvártatva megszólal:
K : “ Mi az? Ti is azon gondolkodtok, hogy milyen jó lenne seggbe b...ni?
Élettan
Első gyakorlatok egyikén békát kellet "vizsgálni". Persze a béka nyákos bőrén való átszúrás nem is
olyan egyszerű, és a tű mégis csúszott. A béka sikított. Kinga, aki bökte, szintén sikított, ezek után
már Krisztián is. aki tartotta a békát, megijedt és eldobta. A többiek kommentárja. "Semmi komoly. I
csak Kinga öli a békát. “
Mikrobiológia
Taródi tanár úr előadást tart az antibiotikumok helyes adagolásáról. Hangsúlyozza, hogy milyen
veszélyeket rejt a gyermekek kezelése, ugyanis “Erre a korosztályra vonatkozóan nincsen pontosan
meghatározott adagolási útmutató. Etikai szabály tiltja, hogz önkénteseket toborozzunk ebből a !
korosztályból."
Gyakorlaton Pusztai tanárnőnél.
P : Milyen antibiotikumokat adunk hüvelyi ferőzésben?
Erik: "Puncicillint."
Sanyi: “Cicimicint."
Erik mikrobi szigolaton. túl minden egyeben, s egy szép nyár reményében.
Dr. Mucsi: Az egyéb vizsgái hogy állnak?
E.: Megvannak.
Dr. A/.: (beírta az egyest)
Sebészeti propedeutika
Prof. Simonka: “Igazán nem vált be ez a protézisfajta.... de azért használjuk."
Kórélettan
Idézet a só-víz háztartás jegyzetből: “Az egerek azonban nem statikusak, hanem dinamikus változás'
bán kicserélődnek egymással."(Később kiderült, hogy "az egyes vizterekről" volt szó.)
Gecse tanár úr: “Nem vagyok antialkoholista, csak nem májcirrosis-párti."
Kedvenc gyakvezérunk. jászberényi Miklós úgy döntött gyorsan letudja a pótdem ót és váratlanul
kérdezgetni kezdett minket. Egy példa a válaszokból:
f.M : Mi történik ha hemosziderózisban a vaslerakódik a tüdőben?
Sanyi: Vastudeje lesz.
Mindenki átment...
Belgyógyászat
Sanyi a kórélettan vizsgával egy napon ment belgyóból. A tétel eléggé akadova ment.
Dr. .V. Nyuszika: Nem megy ez Sanyikam.
S.: Hat tanar úr. most jöttem a kórélettan vizsgámról!
Dr. X. Nyuszika: B... meg. hat ezt mondjad! (és beírta a négyest)
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Gyógyszertan
Az egyik démon hatodéves gyakvezérünket Tordai Laci helyettesítette. Belépve ez volt az első mon
data: “Azt mondják, hogy valaha én is voltam diák. de ezt én már elfelejtettem."
Szülészet
Helszín: szülőszoba gyakorlat, éjszaka, császármetszés.
Judit asszisztál. A metszés után kérdez:
/■: Mi az itt. amit a doktor úr éppen fog ?
A doktor. Ez? Elmagyarázom. Két dolog van. ami síkos és fényes. A takony és a hashártya, felen eset
ben azt hiszem nyilvánvaló, hogy melyiket tartom a kezemben.
(Megj. A beteg csak epidurál volt érzéstelenítve.)
Orthopédia
Kinga orthopédia szigorlaton az örökletes kötőszöveti betegségeket húzta. Elkezdi sorolni őket. mikor
Czipott tanár úr megszólal: "Hát a könyvben nem ilyen sorrendben vannak." M ajd kegyesen hoz
zátette: "Na nem baj. folytathatja."
Sanyi ortopédia szigorlaton (ez volt az egyetlen tantárgy ami érdekelte és bejárt mindig, még előadás
ra is!)
Czipót Z: Na a lúdtalp, mondja
Sanyi elkezdi mondani, elmondja a muscularis contracturât, mikor áttérne a szalagos elváltozásokra
C.Z. rászó: " Hé. van ezelőtt még valami!"
Sanyi: Igen a muscularis contractura.
S z % van. akkor miért nem azt mondja!?
Eredmény 3 pont. plusz Tóth Kálmán vörös fejjel rohant ki. később O nyugtatta meg Sanyit a
folyósón...
Pulmonológia
Mita kérdése a púpos beteghez: És tessék mondani, fá j a hája?
Urológia
,
..
Toldi Attila gyakvezérünk valamelyik gyakorlat elején. "Ilyen sokan vagytok? Jobban szeretem a kisosoportos foglalkozást."
Egy másik gyakorlaton Toldi doktor meséli. Új asszisztensnője csodálkozva jegyezte meg a rendelés
végén. “Érdekes, ma csak férfiak jöttek prostatitisszel."
Erre doktorunk: “Nyugodjon meg. tegnap két nő is volt."
Pszichiátria

Kinga a Kovács Zsuszsa gyakvezünknek: “Én és a Kálmán beteget akarunk vizsgálni, a többiek haza
Qkarnak menni.“"
K-Zs.: "Jó. akkor ti maradtok, mi pedig hazamegyünk."
Szemészet
úernón Dégi Rózsa kérdez: “H ogy néz ki a herpeszes beteg?
Erik: “Faágszerű."
úégi Rózsa újból próbálkozik: “Hogyan néz ki az I. és II. agyideg övsömöre?
Mi: “???"
ÚR.: “De hát hol a határa a homlokon?"
Sanyi: “A hol faluhelyen a baltát illesztik."
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Szakfordító
Noyyoyyaszati témakor. A szavak anyui meyfelelőit keressük. Danica es Andi hátulról kezdtek a fela
dal meyoldasat. nevezetesen a híivelyboltozatnál.
Zita: Ti mar a liüoclyboltoz.atnal tartotok?
hrik: "Harcsak m aróit lennek!
Krisztián óra közben hosszan z.őrőyve ősszecsomayol. feláll es lelep. Hány a háttérből: Krisztán
fo y la a zacskóját es elment.
Újabb hány: "Kissé korábban, mint kellett volna."
Sanyi eyi/ik oram "hrik. most mar ne diszturbaljál!'
Uyyanazon az árán KaCse kérdezi: H oyy mondjuk az őnhanytatást anyolul? (A bulimia volt a téma.)
Valasz: "Vonulnibacio
Mat lie Valeria utasitasa az orvos szerepe t jatszonak: Mondja mey a beteynek. hoyy mey akarja verm
a mernyomasat!"
Mathe Valeria: "Hoyy mayyarazza el koznapi nyelven a beteynek a siymoidoscopiat?
Kinya: "We put a tube into your asshole and blow in some air.
Maliié Valéria: "Hoyy mondanak, hoyy a nőnek climaxa van?
Mi: "Slie has climax."
M V.- Nahat kerem. hoyy mondhatnak ekkora hülyeséget. Tudjak mayuk mit jelent a climax anyolul?
' Mi: "???"
ff
E M.V: "Kerem ennek a szónak
szexuális jelentése van. Azt
jelenti, hoyy oryazmu.s.
Valaki csendben: "Honnan
tudjuk mi ezt? Anyui urán mey
nem volt."

Veyczetiil pediy Mathe
Valériával zárjuk, csak lyy
szőyedicsen:
"alia....ol rájt.... óké ... őke .—
Böjti tanárnővel mindig önfeledten,
élvezetesen repült az idő a gyakorta
tokon...

A kezdetek...

A LaCart etkeztetts a Liposits
6 Co. jóvoltából...
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Voltak jó estéink is.

Kicsi vagyok, szikre állok. H Ő K elnök

Tutti dinoibuli Janka Dórinál- Karcsi mán rég bealudt!

leszek, mindent lelövök-

Bocs de mindig leeszem magam-

The reál Erik
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V \

Drakula és Chaplin is eljött

Szólalunk oszt védünk

Szekurity

De jó farkad van cicafiú..
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Volt aki hátat fordított az egésznek

Na ki lehetek én?

A tök(jó)fej házigazda...

Az ír gésa
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8. csoport: 8th element

Czikajló Zita

Csorna Zsanett

Kopasz Norbert

Milassin Tamás

Szűcs Andrea

Török Zsolt

Zsarkó Ildikó

2* <

Biharvári Áynes
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Timinszky Gyula

Prima pudendi; Anno: 1994-2000
8th element
Introduction
Korábban is megfigyelték a S-as számú csoportok viselkedését az egyetemi évek alatt
(Liposits Zs. és tsai.. Keresztes Cs. és tsai.). Követéses vizsgálatok azonban nem születtek és az egyeb
eredmények ellentmondásosak voltak. Munkacsoportunk vizsgálata 5 even at követte az I99j-ben
összeállított csoport tagjait. Vizsgáltuk az egyedek reakcióit akut es krónikus stresszhelyzetekben (pl.
demonstrációs fenyegetettseg. vizsgaidőszak), fizikai aUokepesseget (SZ O T E klub), alkolioltoleranciaját (több helyszínen), nikotinérzékenységét, arousal mechanizmusaikat (általában 5 éven át), spon
taneitását és kifejezőképességét.
Patients and methods
Kutatásainkhoz nevüket adtak: Biharvári Ágnes. Csorna Zsanett. Czikajló Zita. Cera Zsuzsanna. Kopasz
Norbert. Milassin Tamas. Szűcs Andrea. Timinszky Gyula. Torok Zsolt. Vegh Rita . Zsarko Ildikó.

Ideiglenesen részt vettek a vizsgálatokban: Farkas Krisztina. Letoha Tamás. Á l Kassem farwan. Walid
Marmoud. Almási Mihály.
A vizsgálatból kizárt: Berta Ágnes ( hazaárulás vádjával).
A követhetőség erdekeben 5 fázisra osztottuk fe l a vizsgalatok időtartamot.

'■ Fázis:
Elsősegély, koordinátor:
Purany Béla:

^ alid-ot félévkor meghúzták. B.B. első gyakorlaton: Szia. nőt valid
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Gyuszi. Berti. Andika hátul “szórakozik".
B.B.: - H a abbahagytátok a pettinget. akkor idefigyelhetnétek!
B.B.: - Leesik a fá ró l a beteg, kiszakadt hasfalán kiömlik a bele. Mit tegyünk vele?
Csoport: - Visszatömködjük és visszük!
B.B.: - Nem.
Csoport: - A kkor hozza a beleit a mentőkocsiba.
B.B.: - Nem jó.
Zita: - Akkor húzza el a belét!
BB. karácsonyra az órákon való szereplésére való tekintettel dr. Kleine-Levin úrnak címzett ajándékot
vehetett át a csoporttól. (szindróma: Id. jo b b orvosi könyvek)
Anatómia koordinátor: Liposits Zsolt
Gyakorlaton Walid a fibulát nézegette elmélyülten két kezében forgatva, közben az atlaszok (de
minek ennyi?) elkezdtek lecsúszni a térdéről. Igen élelmesen a “sterilitást" figyelembe véve a szájába
vette a csontot és a folyam atot megállította.
L.Zs.: - Nevezzetek meg egy nemes képletet a gluteális tájékon!
Biharvári Ági: - ... izom.
Kémia gyakorlat, a munkavédelmi oktatás után: A l Kassem leöntötte magát kénsavval és azonnal
vízzel öblögette. Másnap fehér pöttyös arccal és kézzel érkezett közénk (Dg.: maculopapulosus
kassem).
Biológia, koordinátor: fohn Free (Sz. Zsuzska vöröset pisil!)
f.F.: - Milyen % határokat akarnak a szigorlaton?(...egy hét múlva, a gondolkodást idő lejártával...)
J.F.: - Úgyis mindegy, hulljon a férgese..!
Latin képzés. Vágvölgyi Edit pásztor.(kint szemerkélni kezdett az eső + péntek du. utolsó óra volt)
Letoha Tamás: - Menjünk gyorsan haza. mert mindjárt zuhogni kezd!
V .E.: - M ajd akkor megyünk, ha jó l esik..!

E gy hajszánon múlt. de megúsztuk...

2.

Fázis:

Anatómia:
A szemet tanultuk. Hrabovszky Erik magyarázott. Amikor másodszor sem stimmeltek a szemizmok■
Zsolt és N orbi bátorkodott beleszólni: Az egész makett fordítva van..! Ezek után még próbálkoztunk'
- Mi az az uvea? Erik:-...????
Zsanett titkolta még. hogy ki is a szerelme, de Gyuszit meg akarta ijeszteni: Vigyázz. Misi. lecsíped
az orrod a csipesszel! (Lebukott.)
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Angol (Máthé Valéria), a hátsó sor alszik.
M.V.: - Mi nem tetszik az angolórában?
B.A.: - Angolul akarok tanulni, nem arról, hogy az angol királyi családban ki kit d.g meg..! Ezek után
a hátsók egyest kaptak...
Danis Gyuri fordít: - Man under the m icroscope ...... ember a górcső alatt..!
Na jó. ennyi most elég. (O bál)
3.

Fázis: R óbert Gida reakció. Ringler laktát...

Belgyógyászat előadás. Abrahám György: - Ravasz állat a róka. Egész nap üldözik, lelövik. Ekkor
kiderül, hogy egy kóbor kutya volt.
Patológia előadás, főinkvizitor: Tószegi Anna: - A fé rfi emlőről nem nagyon beszélnék, mert nem
lényeges szerv..!
Zita: - Csak arra emlékszem mikrobi gyakról. amikor a csirkét szedtük ki a tojásból.
Bertipótdemózik kórélettanból. Pataki Imre Bűbáj.
P l : - Mik a hátsó fa li infarktust jelző elvezetések?
Berti:...
Búgó: - a VF!
Berti:- a VF.
P.I.: - ...és még?
Berti (hasonló procedúra): - IU-as.
Pl.: - ...és még?
Berti ( ugyanúgy): - Il-es.
P-I-: - ...na jó. akkor ezt gyorsan be is írjuk!
(Megj.: senkinél nem alakult ki végstádium gecse.)
t Fázis:

Sebészet gyakorlat (a 7-es csoporttal)
"Barcsa Sanyi diagnosztizálja a motoros afáziás bácsit: - Látszik rajta, hogy érti amit mondunk, csak
nem tudja elmondani, amit akar.
Zita: - E bből a szempontból. Sanyi, előnyben van hozzád képest.
b io ló g ia : Mila a resuscitációt gyakorolja a bábun: - C sókolj úgy. mint még soha!
Ortopédia. Virág György, edző (abdukció. addukció gyakorlásakor): - Van akinél mind a kettő egy
formán könnyen megy. Ha nincs másik lába.
‘^tamnézis. ugyanitt: - Milyen gyógyszert tetszik szedni?
N át.... valami tranzisztort.

97

Príma pudendi, Anno: 1994-2000
V.Gy.: - Nem fá j az. csak úgy érzi.
Radiológia gyak. a CT-n atrófiás góc látszik az agyban.
Norbi: - Az mi? Nekem is olyan van.
Zita: - Az a gyorsaság központ.
Nőgyógyászat. Németh Gáborral. Mila vizsgálja a méhszáját.
N.G.: - írd le. hogy milyen. Csak azt ne mondd, hogy meleg!
5. fázis
Traumatológia. Varga Endre: - Nem mindegy, hogy “aerob" vagy “erob". mert egy nőnél sem mind
egy. hogy aerogén. vagy erogén.
Népegészségtan. Papp András illemtanár. Megtanultuk:
1. Hogyan kell cipőn és zoknin keresztül bokát vakarni?
2. Hogyan kell a bronchialis váladékot a csapból is alaposan kiöblíteni?
3. Hogyan hasznosítsuk egyetlen zsebkendőnket gazdaságosan egész éven át?
Results
Almási Misi fé l évig közénk állt. azt álcázandó, hogy Zsanettért jö tt (eredményes volt). Mivel tartja
magát a “házinyúlra nem lövünk" elvhez, azonnal átment a jog i karra.

*Á-

Anatómia (L.Zs.): - Nagyon passzívak. Tudják milyen a szigorlat..? Zita megtapasztalta..Hz is...
Anatómia (L.Zs.). legelső gyakorlat: - Mutassa meg. kollega, hol van az L1 csigolya? Norbi gondol
kodik: ...ahol a bordák már nem jönnek. M ajd mutogat. L.Zs.: - Nagyon jó. kollega..!
Anatómia: a glutealis tájékot boncolta Biharvári Ági. De nem találta meg a 3 gluteust. csak a ma
ximust. így azt igazságosan 3 részre osztotta a szikével.
Biokémia 1. Misi vizsgázik. Ducks mindent végigkérdezett már. jó l ment. Az index átlapozása után:
- Milyen műtéti beavatkozásnál kell vigyázni, hogy ne alakuljon ki másodlagos hiperurikémia és
köszvény? (II.év!!!)
-..?
(az ítélet: 3)
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Biokémia 2. Zita vizsgázik. Ügy akarta biztosítani a kettes szigorlatot, hogy aznap ( bátran) egyedül
vizsgázott...3/4 órát dolgozta ki...3/4 órát felelt...Ducks sóhajtozott...: - Kissé bizonytalan...2-es..l
Oxiológia. szigorlat. Zentai: Zsolt nagyon rosszul állt. de nem akart 2-est.
Zentai: - Maradjon valaki itt tanúnak. (Sohár Cellért maradt, miután 4-esre felelt)
Zentai: - kérdések sora
Zsolt: - hiányos válaszok (közben Zentai önigazolást keresve időnként Cellértre nézeget)
Zentai lezárásképpen: - Zsoltnak marad a 2-es. Cellértnek meg 3-as 4-es helyett, mert nem szólt egy
szót sem... (függöny)
Oxiológia. szigorlat. Zentai: Mila gondolkozik az eredményhirdetés előtt ( tudták már. hogy 2-en buk
nak az 5 együtt vizsgázó közül): “Előttem ketten hülyék voltak, biztos őket rúgják ki." A sors furcsa
fintora: az egyik ő volt.
Discussion

Dugsz, nem dugsz, megbuksz.
Megállapítható volt. hogy ez a legbelevalóbb csoport. A stresszhelyzeteket kiválóan tűri. olykor élvezi.
A fizikai állóképessége a S Z O T E klubban maximálisnak bizonyult. Alkoholtoleranciája átlagon
felüli. Nikotinérzékenysége minimális. Arousal mechanizmusaik Korom Irma reggeli bőrgyógyászat
gyakorlatain kiteljesedtek. Különben is...
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Főzni is tudok, látod? Tutiparty vagyok, ugye Zsanett?

F i egy kis lesifotó. Bocs Kriszta!

Még mindig Én vagyok a leghelyesebb srác a Liliom

"Imádom ezt a kis pockot!" mosolyog Zsanett

utcából!

Nekik van mit irnL.

_ nekik pedig lesz!
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9. csoport: INTEAM

Bertalan Viktória

Biliczki András

Bodonyi Kovács

Csete Mónika

Gábor

András

Szatmári László

V örös

Katalin
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Végtelen Történet
Az idők kezdete előtt:
"Isten megteremtette a Földet, az Eget és az Embert az O képére és hasonlatosságára.
Férfiúvá és asszonnyá teremté őket. És mondá nekik: szaporodjatok és sokasodjatok!"
És így szüleié meg Bodonyi Kovács Gábor. Csete Mónika. Fekete Máté. Kothencz Erika.
Kovács László András. Lakatos László. Mihók Emese. Patai Tímea. Sasvári Judit. Sinkó Mária.
Solymosi Ágnes. Szatmári Ágnes és Szatmári László.
Sok-sok évvel később, a távoli Magyarország kicsiny városában I. Fráter király lovagi tornát
hirdetett az Úr 1994. Esztendejében. A megmérettetésre messzi földről sok száz dalia és dália érkezett
Szeged Vára alá. A nehezebbnél nehezebb próbatételeket hőseink mind kiállták és belőlük lett a hírős
9~es csoport (IN-TEAM).
Az igazi megpróbáltatások csak ezután kezdődtek (hála a király agyafúrt tudósainak). Két
formalinverítékes év után hőseink közül öten a testszerkezettan kegyetlen guillotinján elvéreztek. Ám
a többieket az alkimisták sarlatánjai és a testfunkciótan patkányvadászai sem tudták megfélemlíteni
és még bátrabban folytatták útjukat.
Fél év sem telt el. s egy mázsával többet nyomtak a latba: az erősítés Bicaj képében érkezett.
Krónikánk harmadik esztendejében baktériumtelepek, hullaszag és KÓRságok közt vitt utuk. Amíg
Claris négyszer járult a bonctudomány oltárához és csak harmadjára sikerült kilábalnia a Gecse-elégteItnségbőí a többiek könnyedén “szálltak el" az akadályok felett.
Idárom keserves esztendő telt már el mesénk kezdete óta. mikor egy szép napon az ivararányt
^egyenlítendő megérkezett a Vörös asszony. Kata. A negyedik esztendőbe érkezvén azt hitték megállhvtnak. mert itt van már a Kánaán (oszt mégse), de sajnos ez a hamis próféták hamis jövendölésének
bizonyult. Ekkor legnagyobb megdöbbenésükre megpillantották azt a teremtményt, akiről eddig csak
íöt)o//. ködös mesékben hallottak, kinek neve: A BETEG. Óvatosan kerülgették, de még a legbátrab
bak sem merték megérinteni. Innentől fogva életük végéig kísértette őket.
Rejtelmük sem volt róla. hogy az eddigiek után még új meglepetés várhat rájuk, azonban hősies vezérük
Jadit elhagyta őket a ködös Albionért. Szomorúságukból felocsúdván egy hamvasbőrü. rózsaarcú börhhérke vigasztalta őket. Ö volt Viki.
Az ötödik esztendőben egy kies ligetbe érkeztek, ahol felfrissíthették megfáradt tagjaikat:
^gújulva reménykedve és bizalommal tekinthettek az ismeretlen messzeség felé.
"... és látá Isten, hogy mindaz amit teremtett vala ímé igen jó."

Aranyköpések

Kémia gyakorlat:
Török'Angéla gyak. vez. egyszer nagyon bedühödik, rettentő mérges ránk. nem tudja folytatni az órát
es '9y kiált fel:
' Fz nem igaz! Maguk a leghitványabb tanítványaim. így nem lehet órát tartani! Mégis mit képzel^ek?! Sn nem azért vagyok itt. hogy magamat szórakoztassam. ...
Wre Lakatos Laci hátulról felsóhajt: - De. hogy én minek vagyok itt?!
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Biológia gyakorlat:
Dr. Pónyiné tart gyakorlatot, a kromoszómákat vesszük. A feladat, kivágni és megfelelő sorrendben
beragasztani a füzetbe a kromoszómákat. Tudni kell. hogy az óra elején kiosztotta a múltkori dolgo
zatokat és Lakatos Laci le s t kapott. Óra közben sem volt túl aktiv: a hozzá intézett kérdésre sem
tudott válaszolni, mire Pónyiné adott neki még egy egyest. Lacika ekkor már elég mérges volt és
abszolút nem érdekelte a gyakorlat anyaga. Ugyanakkor Pónyiné is kellően felidegesítette már magát,
amikor a csöndet valami nagy robaj szakította meg (Ági véletlenül belerúgott az asztalba). Pónyiné
felrivallt: - Már megint mi volt ez?!
Mire Laci hanyagul: Semmi, csak leesett egy kromoszómám. Ekkor kapta meg a 3. egyesét.
Biológia gyakorlatra menet:
Ági és Móni megy a Klinika Kertben, süt a nap. kellemes az idő. már zöldellnek a fák. tavasz van.
Előttük a járdán verebek ugrálnak és a földről csipegetnek.
Móni: - De aranyosak! Nézd. nem is repülnek el!
Ági: - A kkor lépjünk rájuk. - ...kicsit rossz napja volt

Biológia gyakorlat:
Kothencz Erika próbált pipettával felszívni j mennyiségű baktériumkultúrát. Gábor segíted
neki. feladata, hogy szóljon Erikának, amikor eleget szívott fel. Csakhogy Gábor elbám észkodott.s
így Erika az egész tenyészetet felhörpintette (szerencsére nem volt pathogén a baci).
Az óra folyamán később volt olyan feladat, hogy centrifugálás után le kellett önteni ú
felülúszót. ilyenkor mindig Erikát szólítottuk: - Erika gyere, idd le a felülúszótIKésőbb Ill-ad évbei1
mikrobiológián a gyak. vez. az eligazításon felhívta a figyelmünket, hogy nehogy kiöntsük, esetle)
megigyuk a baktériumtenyészetet. Erre Lacika: - A igen. volt egy csoporttársunk, aki egyszer megítd
a tenyészetet, de már nincs köztünk.

Élettan gyakorlat:
Hypokalémia kimutatása Kovács Gyula gyak. vezérrel.
Máté: - Felpumpáljuk a vérnyomásmérő mandzsettát.
K. Gyula: - És akkor mi van?
Sz. Laci: - Korotkov hangok.
Máté: - Az nem Korotkov. hanem Kot-korov!
Élettan demonstráció:
Egyesével, egymás után megyünk a kínpadra. Amikor a 3. ember becsukja az ajtót, leesik a kilincs
Visszajön és visszailleszti. így megy még 2 embernél, mire Kovács Gyula kijön és megpróbálja m ef
szerelni. Lakatos Laci még kint várakozik és odamegy hozzá: - Segíthetek? "Lakatos" vagyok...
Anatómia előadás:
P r o f Liposits felszólította Gábort: - Kolléga, hogy hívják?
Gábor: - Bodonyi Kovács Gábor.
P rof: - Nos. Kovács Gábor válaszoljon a következő kérdésre...
Gábor: - B O D O N Y I Kovács Gábor!!!
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Sebészet gyakorlat:
Az óra utolsó perceiben a betegvizsgálat a téma. Mindenki nagyon fáradt és unja a gyakorlatot. Gyak.
vez. kérdez: - A beteg hasának betapintásakor hol van a has legmélyebb pontja? Móni (már nagyon
unja): - Az asztalon!
Belgyógyászat gyakorlat.
A betegágy mellett.
Dr. Szepes: - Vannak olyan esetek, hogy a beteg lába egészében rohad. Hogyis hívják azokat a
légylárvákat?
Móni: - Pondró.
Dr. Szepes: - Nem! Zsizsik!
Móni: - Az a babban van!
Máté: - Tubifei!
Dr. Szepes: - Ha-ha. Bár az is okoz két betegséget. Mit?
Máté: - Kankót!
Dr. Szép es: - Hát. ha te attól kaptad el. gratulálok!
Ugyanezen a gyakorlaton státusz felvétel.
Sz. Laci: - Szívhangokat nem hallottam!
Ági: - Ez nem magzati ultrahang!
Dr.Szepes: - Úristen! Ebben a csoportban endémiás a logorrhea!
Bandi? - Mi? Conorrhea?!
További státusz felvétel.
Máté: - A beteg légzése időszakos. Illetve állandó, azaz periodikus.
Pulmonológia gyakorlatról hazafele a buszon Máté asszociál - a tüdő kopogtatási hangja alapján- a
köpet re: - Tejes. édes. nem dohos (normálisan teljes, éles. nem dobos).
Orthopédia gyakorlat:
Betegvizsgálat Tóth Kálmánnal. Rossz általános állapotú 42 éves. erősen alkoholista f f i beteg necro
sis capitis femoris-a van.
T. Kálmán: - Látjátok! 42 éves. csak 2 évvel idősebb nálam és micsoda különbség van kettőnk között?!
Móni: - De csak csípőben!
Szülészet gyakorlat:
Dr Bozóki Zsolttal. Orvosi tanulmányaink során Ő volt. aki bölcseletéivel felhívta a figyelmünket az
Orvosipálya komolyságára és nehézségeire: és belénk sulykolta a szakma erkölcsi alapjait. Szavait soha
sem felejtjük, e sorok írása közben is egy perces néma vigyázzállással tisztelgünk előtte. Mára már
tudjuk:
Mert mérlegelni kell. hogy mit nyerünk és. hogy mit veszíthetünk!
Mert mindig arra kell gondolni, hogy a Te húgod, a Te barátnőd, a Te feleséged, a Te Anyád (meg
0 Tiéd) is lehetne, akit kezelsz!"
Mert ahol fúrnak ott forgács is van!"
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Utolsó szülészet gyakorlat:
Ági viszi az indexeket aláíratni, s közben találkozik Pál Atillával.
Utána meséli: - Ez nem igaz! Én mindig összefutok vele. Mindig engem szúr ki. hogy nem járok
előadásra!
Maris: - Az semmi! Én félévkor úgy vizsgáztam le Mészárosnál, hogy végig azt hittem, hogy ő a prof.
Sz. Laci: Á. én meg azt hittem docens, pedig adjunktus.
Móni: - Én meg azt hittem, hogy ő Pál Attila!

IV-ed év félévi vizsgabeosztás:
Új Klinika, orthopédia gyakorlati vizsga után.
A dátumokat nehéz egyeztetni, egyes napokon többen vagyunk egy helyre, míg más napokon senki sem
megy vizsgázni. Próbálunk egyeztetni. Sz. Laci is variál, oszt-szoroz. a végeredmény ez lesz:
- Gyerekek, én akkor kétszer megyek oxiológiábóU
Mire Maris: Nyugi Laci. fog sz is! (szerencsére nem lett igaza).

Nukleáris Medicina félévi beszámoló:
6 csoport együtt írja az I-es Belklinikán fé l 7-től. A helyfoglalások már háromnegyed 6-tól
megkezdődnek. Máté és Bandi fog lal helyet Móninak és Áginak a 4. félsorban. Móni ül a szélén, és
attól fél. hogy mivel sokan ülnek a sorban, őt fogják elültetni. Más megoldás kell!
Móni: - Üljünk le a 2. sorba!
Jó ! Ági. Móni és Máté elhelyezkednek.
Ági: - Itt mégsem jó. mert nagyon szem előtt vagyunk. Üljünk le az első sorba a pulpitus mögé!
Legyen! (A z első két sor teljesen üres)
Ági: - Á. így sem jó ! Innen biztosan elültetnek, mert nem látszunk.
Jó. Felülnek a 2. sorba.
Móni: - Na ez a legrosszabb! Pont középen ülök a sorban, a felügyelővel farkasszemet nézhetek. így
nem tudunk kommunikálni!
Ági: - Oké! Akkor, hogy üljünk?
Máté: - En leülök az első sorba, ti pedig a második sorba fölém.
fó . leülnek.
Ági: - Ez így nem jó. Szegény Mátét biztos kiszúrják, inkább üljünk egymás mellé
És igen. Beülnek a 2. sorba. Máté hűen követi őket. nem csügged, sőt pozitív színezetet lát a dolog
ban: - Hú. még egy demó alatt sem adtam le ennyi kalóriát! És még el sem kezdődött!
A poén: K ét kedves, szótlan fiatalember volt a felügyelő, akiknek meg sem fordult a fejében bármiféle
szétültetés. (Hőseink mindhárman 5-öst kaptak.)

IV-ed év félévi vizsgaidőszak előtt Ági és Móni rohannak a Deszki buszhoz:
Ági: - Meg tudtam nézni a Fogklinikán, hogy mikor ki fo g vizsgáztatni. Mari Albert vizsgáztat decem
bér végén, de akkor is amikor te mész: január 27-én.
Móni: - Es ő rendes?
Ági: - Aha. nagyon. Egyébként január 8-tól végig a prof. vizsgáztat, egy nap kivételével.
Móni: - Dehát az előbb azt mondtad, hogy Mari Albert fo g vizsgáztatni január 27-én?!
Ági: - Persze, mert ő a p r o f!
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Radiológia gyakorlat:
Az egyik gyakorlat utolsó perceiben összefoglalva az aznapi anyagot újra megnézünk néhány képet.
Dr Kallai Á rpád igen lelkiismeretesen minden órán elmondja nekünk a fon tos tudnivalókat, az UH
jellemzőit, a C T és MR felvételek elemzésének pontos menetét és elvét. Mindhárom felvétel amit
látunk CT.
Dr. Kallai: - Milyen képek ezek?
Máté: - CT.
Dr. Kallai: - De miért?
Máté: - Azért mert feketék az erek.
Dr. Kallai: - Ó. csak ezt tudtad eddig megjegyezni?
Máté: - De ezt is milyen nehezen!
Radiológia gyakorlat:
Epidurális hematóma C T felvétele.
Dr. Kallai: - Mi az a csontablak?
Móni: - Ahol betört a csont.
Gyógyszertan gyakorlat:
Az óra témája szedatívumok. antidepresszánsok: a gyak. vez. Havas Anett, aki a következő esetet
1smerteti': - A szomszédotokban él egy kedves, idős néni. Van egy kutyája, akivel minden nap nagy
sétákat tesz. Egyszer meghal a kutya, és a néni nem tudja a dolgon túltenni magát, búskomorrá válik.
Eszik-iszik. de nem já r el otthonról, ki sem mozdul a lakásból. A háziorvos antidepresszánst ír fe l neki.
erre újabb tünetek jelentkeznek: szorongás, székrekedés. Ti mit tennétek?
Ági: - Beöntést adnék neki!
Gyak. vez.: - Jajj. de hát tudjátok jól. hogy először az okot kell megszüntetni, s ha ezt nem tudjuk
akkor alkalmazunk tüneti terápiát!
Ági: - A kkor elviszem sétálni!
Ez. Laci: - A krematórium felé.
Gyógyszertan demonstráció:
Egy tesztkérdésen nagyon meditáltunk, nemigen tudtuk megfejteni. Egyikünk megkérdezte a gyak.
fezért, hogy ugyan mondja már meg. van-e egyáltalán megoldása.
Gyak. vez.: - Igen. igen van.
Etáié: - És milyen betűvel kezdődik?
Természetgyógyászat alternatív kollégium:
Energiaátvitel. Körben állunk, mindannyian megfogjuk egymás kezét, a két utolsó embernek mérik a
Pulzusát. Az egyik mérő a tanárnő, aki az energiát adja. ami tovahullámzik a körön. Az utolsó ember
Pulzusa az energia nagyságával arányosan változik. A pulzus le-föl hullámzik, senki sem érti.
Étire a Nő: - Ez azért van. mert a 6-os számú perikardiális csatornának a pontját nyomom.
Tordai Sanyi: - Akinek AV-blokkja van álljon ki!
Aneszteziologia gyakorlat:
E téma: vérgázanalízis:
tyak. vez.: - Hogyan adunk K + ot perifériás vénába?
Ez. Laci: - C T vezérelt tűbiopsziával.
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Csoportbuli:
- Milyen sört kérsz Maris?
- Egy pohár sört!
Neurológia gyakorlat.
Betegvizsgálat: Maris. Máté. Bandi. Ági. Móni. Bandi az izomerőt vizsgálja az ágyban fekvő betegnél.
A beteg j ó erőben van. így csaknem magára rántja Bandit. Bandi értékeli a dolgot és rögtön kapcsol:
- A. ő olyan mint a Terminátor: élő szövet acél vázon! (azzal megrázza a beteget, majd az ágy
fém vázát)
Fül-Orr-Gége gyakorlat:
Betegünk egy idős. aranyos bácsi, akinek bal oldalon teniszlabda nagyságú pa
próbálta felvenni az anamnézist:
- Tessék mondani, amióta ott van az a dudor a fülénél, nem hall rosszabbul?
Beteg:
- fá jj aranyoskám beszéljen egy kicsit hangosabban, mert mióta van ez a dudor a fülemnél rosszabbul
hallok!
Az 5 év legnagyobb kasszasikerei

A legyek ura
Anatómia

Függőjátszma
Drágán add az életed

Élettan

A 12 majom
A kékszakállú herceg vára

Biokémia

Magas férfi felem ás cipőben

Pathológia

Véres játékok

Pulmonológia

A nagy utazás

Szülészet

Túl a csúcson

Belgyógyászat( Gastro)

Forró szél
A nagy durranás

Radiológia

A láthatatlan ember

Urológia

Négykereszt, vagy amit akartok

Kaáli Intézet

100-ból 1

Aneszteziológia

Egyenesen át
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Népegészségtan

Sok hűhó semmiért
Végképp eltörölni

Szemészet

Szem től szembe

Pszichiátria

Emlékmás

Igazságügyi Orvostan

X-akták: Az igazság odaát van!

Kedvenc oktatóink
I. év:
II. év:
III. év

IV. év

V. év:

Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.

Vámos Károly ( orvosi biológia)
Kovács Gyula (élettan)
Bódi István (pathológia)
Gecse Á rpád (kórélettan)
Benkő Sándor (belgyógyászat)
Boros István (pulmonológia)
Tóth Kálmán (orthopédia)
Koloszár Sándor (szülészet)
Kallai Á rpád (radiológia)
Barabás Katalin (népegészségtan)

Dr.
Dr.
Dr.
Dr.

Béli László (urológia)
Paczona Róbert (fül-orr-gége)
Török László ( trauma)
Engelhardt Jó z s e f (neurológia)
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A kezdetek

Titráld meg magad, titráld meg magad! Ha senki sincs, k
megtitráljon. titráld meg magad!
Laci vagyok, d éves múltam és olyanerős vagyok mint a csud
Az apukám nem olyan erős. mint é
Pedig, ha több sört. bort. pálinkát

Vagec vagy! U2!

A csoporttársaim megfekudték a gyomromat!
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Voltak habostortás ünnepeink...

Hé lányok, a Boglárka utca erre van!

...és csoportkirándulásaink

6 év felfüggesztett

A farsangon mindenki a legtöbbet hozhatta ki magából

Ez lenne a Kanaán?

Egy kellemes áprilisi
estén szalonnát sütöttünk a Boszorkány-szigeten
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Maris: "Moncsi. Büdös a répádV

Ne izgulj Laci. annyi véred még marad, hogy használni tudd!

Ági: "Igen ez már nekem is szöget ütött a fejembe!"

112

Príma pudendi. Anno: 1994-2000

113

Príma pudendi. Anno: 1994-2000

10. csoport

Borbola Kinga

Gazdag Andrea
Eszter

Ladányi Gabriella

Magda Henrietta

Sohar Cellért

Varga Edina

Resch Miklós
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Itt szeretnénk publikálni annak a multi center double blindplacebo controlled
1994-2000IX. cs.
számú study különböző stá(ú)diumainak esetbeszám olóit. A z oktatók és a hallgatók nagy óröm ére
újonnan bevezetett gyakorlati leckekönyv mintájára a következő történetek a tárgynak m egfelelően
abc-sorrendben olvashatók.

Anatómia
Első anatómia gyakorlatok egyike. Szünet. A pathológiáról leszállított tetemekhez naivan odamentunk és megkérdeztük a békésen cigarettázó boncmestert:
' Ati baja volt a bácsinak?
' Valami daganata volt. de ahogyan elnézem nem jóindulatú.
Eiposits prof. felszólítja Zsoltot előadáson. Rövid érdeklődés után megkérdezte: - “Vállalna egy rövid
demonstrációt?"
' Miért ne? - válaszolta Zsolt
Eiposits prof. felkért még két hallgatót. “A női medencét modellezzük" - jelentette be a hallgatóság
o k , majd elkezdte kiosztani a szerepeket: - “Maga lesz a húgyhólyag, maga a vagina.” Végül m oso
lyogva Zsolthoz fordult. - “H át igen" - mondta, s megdörzsölte a tenyerét. - "Valakinek rectumnak
ls lennie kell!" (M ajd rájuk terítette a hashártyát jelképező lepedőt.)
Ezen kívül Zsolti még máskor is felvillantotta tudását: “az alsó izom végtagjai...
Miki sem volt rossz: “musculus tribiceps"
' Miért van 3 gyöke a felső nagyőrlőknek?
' A gravitáció miatt.
A gyak. vezető (Dubravtsik Zsolt) saját jegyzetében találtuk: m. Dubravtsikii
Egyik demó során Kinga próbált segíteni Edinának. Sajnos Edina ennyit tudott hasznosítani a súgás
u l: "Kinga szája nem mozdul, de mond valamit."
Szigorlaton.

' Mire hasonlít az aorta ív?
' Esernyő nyelére???
' Arra is. de én nem arra gondoltam —
' ???????
Elát. kérem szépen a dédnagyapám juhászbotjára.
Anesztezioloqia

c,OadásonDr. Praefort: - “Azt hiszem, hogy jogV/Qbá!yba ütköző dolgot követtem el. mert egy
Qneszteziológus egyszerre csak egy embert
“hathat, itt pedig már a fé l évfolyam alszik.

"ilyenek voltunk. Vadak és jók...“

diavetítő hol működik, hol nem. erre Dr. Praefort: - “A technika ördöge még nem pihent el!"
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Belgyógyászat
Első propedeutika gyakorlaton egy szívbillentyűsbetegtől kérdeztük:
- Volt valamilyen műtété?
- Nem!
Gyorsan szembesültünk azzal, hogy nem is lesz ezolyan könnyű!
Pajzsmirigy-beteg nénit vizsgáltunk. Az egész csoport a beteg körül tolong és a néni nyakát bámulja.
Dr. Beranek László: - 18 évesen sem bámulták ennyien a nyakát, igaz?!
Néni: - Persze, hogy nem. mert már 17 évesen férjhez mentem!
Edinának fá j a hasa az anti-McBurny pontban.
Heni: - Nekem az ovuláció idején szokott ott. abban a pontban fájni.
Edina egy órával később: - Hú. de ovulálokü!
Dr. Kovács A.: Cushing-kór = Maradj csöndbe ruhanemű betegség.
Dr. Szepes A.: - Mi az oculo-rectalis reflex?
Gabi: - Mikor az ember szarás közben könnyezik.
- Nem. az. amikor valakit jó l seggbe rúgnak és kiesik a szeme.
Rendőr diabeteses beteg: - "Hát én már régóta tudom, hogy beteg vagyok, csak mindig csaltam a ru
tinvizsgálatokon. "
*Toulouse-Lautrec sy.: A beteg festőről elnevezett kórkép melynek tünetei:...virilzmus. hypersexualitás. macropenia. (Józsa László: Névvel jelölt szindrómák)
Biológia
Vicc: A prof. megy az erdőben és találkozik egy jó tündérrel, aki felajánlja, hogy hármat kívánhat■
Mire ő: S ok fényt kérek!

A Jó. az Okos és a Szép.

Szállj fel a csillagokba...

Gyak-on egy bácsit vizsgálunk, akinek a kezén korábban bullák, most már ulcusok vannak.
Bata Zsuzsa (gyakvez.): - Milyen bullák lehettek ezek. így az ulcusok alapján?
Heni: - Subepidurális.
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Egy 70 éves nénit vizsgálunk, aki "10 éve pikkelysömörös.
- Mikor jelentkeztek az első kiütések?
- 1958-ban.
- Es hol jelentkeztek először?
- Kecskeméten.
A hajléktalanoknak j ó dolga van benn a kórházban.
Bata Zs.: - Sokszor nem is akarnak kikerülni innen.
S. Zsolti: - Van olyan, hogy valaki szimulál valami betegséget?
Gabi: - Persze, szimulálok egy kis vasculitist!
R. Miki bemegy egy üres kórterembe kezet mosni.
Nővér benyit: - Oltványi urat keresem.
R. Miki: - Nem én vagyok.
N.: - Még szerencséje, mert a scrotumából fogunk mintát venni.
November közepe felé gyakon Heni a füzetét nézegeti és megjegyzi: - Jé. betelt a füzetem.
Zsolt: - H át nekem még csak 3 4 oldalt sikerült bele írnom.
R. Miki: - Nekem soha nem is volt bőrgyógyászat füzetem!
Élettan
Szigorlaton Kinga Prof. Benedekkel szemben ülve vizsgázik. A felelés nagy hevében állandóan pakolgatta a lábát. Egyszer véletlenül bokán rúgta a p r o f ot.
K : - Elnézést kérek. Professzor Úr!
P r o f: - Nem történt semmi baj.
Folyik tovább a vizsga. Ismét sikerül (véletlenül) megrúgni a prof. sípcsontját.
K : - Ismét elnézést kérek. Professzor Úr!
Prof.: - Ismét ne törődjön vele!
Mikor már harmadszor rúgott bele a prof. lábába és kért elnézést, a prof. azt válaszolta:
~ Nem baj. úgy is megérdemlem!
(Es adott egy hármast!!!)
Corpus Cinguli

Farmakológia
Előadás:
Dr.Torday az etanol mérgezésről beszél: Az ember bemegy a
mérgező központba: “Máma én meg akarok mérgeződni!“ És
megengedik!
Az etektroshock előtt még mindenki mosolyog

Gyakorlat:
Receptúra demóban találtuk: “D.S.: Kenőcs. Napégés
előtt . "
Kaszala Karcsi jön-megy. fel-alá járkál a tábla előtt.
É.K.: - Mi az akathisia?
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Válaszok: - Nyugtalan, feszü lt.....
- Járkál a tábla előtt...
K.K.: - H allottatok már a malignus hyperthermiáról?
Gabi: - Igen. a nevét.
K.K.: - Miért j ó neuroleptikumot adni egy idős embernek, mikor mellékhatásként orthostatikus hypotoniát okoz?
Heni: - Mert magas a vérnyomása.
K.K.: - Igen. és akkor elájul.
K.K.: - Milyen fájdalomcsillapítót alkalmaznátok egy prostata carcinomás betegnél?
Válasz: - Eutanáziát.
K.K.: - Kapu-teória mond nektek valamit?
Válasz: - Igen. Kettes kapu. nyílj ki!
Havasi Anett: - Figyelem! A gynecomastia nem azt jelenti, hogy vizes lesz a cicije.
Fül-Orr-Gége
Gyak.
A csoport azon vitatkozik, hogy mi az ideális korkülönbség egy párkapcsolatban, (a férfi javára)
- 3 év - mondja Kinga
- Szerintem 4 - mondja Andi
- A. inkább 2 év - fűzi hozzá Gabi
- 20 év - mondja végül A. Miki
- Nem veszélyes 3 éves barátnőt tartani? - csapott le R. Miki.
- Akkor az unokaöcséddel együtt járhatnának óvodába. - toldotta meg Zsolt.
Dr. Szabados Éva a C T képen egy teljesen fekete képre mutatva: - "Ez itt referenciaként egy
orvostanhallgató intracraniumának felvétele."
Dr. Szabados Éva gyakorlat elején viccesen megjegyezte, hogy a Heni kivett manduláját odaadták a
klinikákért cicáinak.
Gabi 30perc múlva: - És ez nem árt a macskák
nak?
A. Miki: - Én is pont ezen gondolkoztam.
Fa.: Prof. Czigner: A bőrgyógyászati
betegségek 3 f ő csoportja:
1. ) Scabies
2. ) Lues
3. ) Fene tudja, mi ez!
Genetika
Prof. fulesz a Turner-syndromások alacsony
I.Q.-ra utalva: - "Miniszter még lehet belőle de
tanársegéd nem. ”

T íz kicsi félszemű és a páncélos-
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Gyermekgyógyászat
Szemelvények Prof. Pintér előadásából:
a) dohányzás = orális libidó
b) Ne tessenek be nyalni!
CJ Ha lehet, ne tessenek koraszülöttet szülni!
d) Melyik a 10 legfertőzőbb ágens? - a 10 kezünk (Pardon! A 10 ujjunk.)
e) Főleg, ha a szomszéd nem az árnyékszékbe, hanem a kerítés tövébe pakol.
f) Senki sem falatozott egy falatot intrauterin.
Prof. László Aranka: - “A placenta rengeteg hormont és enzimet tartalmaz. A kozmetikumok jó
részét is ebből csinálják. 40 éves kor felett minden nő a fejére boríthat egy placentát. 60 éves kor felett
'nár kettőt."
Gyak.:
Gellért késik (amit egyébként ritkán szokott). Dr. László Aranka éppen a tápanyagokat mutatja be.
’üikor Gellért belép: - “Nem baj. hogy késett, magának is jut még tápszer!"
b?r. K óbor: - A csecsemő figyelmének vizsgálatakor a világ legszebb dolga felé kell fordítani őt.
Gabi: - Magunk felé?!
b?r. Draskóczy:
a) Ez egy oktató klinika ezért az oktató folyosón fogunk gyakorlatot tartani. Sőt az oktató kezelőbe
fogunk bemenni mert kötelességünk megtanítani, hogyan kell zavarni a nővérek munkáját.
b) Rendszeresen a 1.5 órás gyakorlaton a 92. percben: “A kkor nézzük meg a második beteget!“(De mi
s°se reklamáltunk.)
c) Ablak be. apuka ki. lámpa föl. p ólót le!
d) Egy petesejtet nem lehet összehasonlítani egy végzett ügyésszel.
e) Lehet, hogy az Anyuka azért fo g engem perelni, mert 3 marcona hallgatóval megvizsgáltattam a

Szerekét.
Vizsgán Gellért: - H ogy hívják a kislányt?
Anyuka: - Orsi.
Pzutan a kislány a legnagyobb erőfeszítések ellenére sem kooperált a kivizsgálás során.
‘dajd a végén, amikor az Anyuka helyesbített, hogy Irénnek hívják, a gyerek egyből készséges lett.
idegsebészet
Gyakorlaton a fiúk beszélgetnek:

" Szerintem csináljunk egy agyműtétet.
' díz nem jó. mert akkor csak valamelyik fiút lehet műteni.
^ csoport hölgytagjai természetesen kivételek.)
hQzságügy
Gyakorlat:

Cl9ányszármazású egyének (az ózonlyuk áldozatai)
Gsillagbörtön = igazságügyi napközi-otthon
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Kórélettan
Dr. Cecse:
a) Demó: - Mi az a betegség, ami a belboka fö lö tt börnecrosissal jár?
Ezen az egy kérdésen az egész csoport elúszott. (A megfejtést nem áruljuk el. nehogy a jövő har
madéveseit megfosszuk a meglepetésektől.)
b) Vizsgán Gellértnek: “Vigyázzon. mit mond. mert a Jászberényi dr. maga mögött mindjárt lefejeli a
monitort!"(Úgy látszik nagyon féltették a monitort és inkább gyorsan átengedték.)
Prof. Dr. Telegdy: - "A leghatásosabb fogam zásgátló a cola ....... Már amikor a lányok a combjuk
közt szorongatják az üveget."
Neurológia
Prof. Dr. Vécsey: - “Furcsa szagokat hall!"
Prof. Járdánházy:
-"A szerelem addig szép. amíg plátói. mert utána már jó is!"
- "A lumbálpunkció olyan, mint a gastroscopia és a szerelem, ha nem megy. egyiket sem szab
tetni."
Gyak.:
Dr. Bencsik: - Csukja be a szemét! (beteg becsukja)
- Na mit lát? (ez nekünk szólt, de a beteg megelőzött a válasszal)
- Semmit, mert be van csukva a szemem.
- Mikor kezdődtek a panaszai?
- Hát amikó begyüttek az oroszok, oszt epilepsziás lettem.
Egy neurológiai betegnek gyakorlatilag csak a fé l agya maradt meg. Mire A. Miki:
- Akkor biztos csak azért élte túl. mert férfi.
25 éves Wernicke-Korsakov sy.-ás beteg édesanyja: "A fiam alkoholt még közelről sem látott.
Vécsei prof-n ál A. Miki vizsgázik V. év félévkor.
- Na. amig várunk a következőre, megnézem, hogy hányszor hiány
zott a gyakorlatról.
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Miki gondolatban már várta a dicséretet, hiszen csak egyszer nem volt gyakorlaton, de a válasz nem
éppen ez volt:
- Hmmm. November 9-én hiányzott! Ezt nem kellett volna!!!
A. Miki felhőtlen boldogságban érkezik haza anatómia szigorlatról. Ebben a pillanatban megszólal a
telefon. Felveszi.
- H alló Dr. Vécsei László vagyok!
Hősünk, gyanút fog . mivel áprilisban a neurológia professzor vendég előadást tartott az anatómián,
és a mindenkit utánzó j ó barátot. Kálmánt sejti a telefon mögött.
- A. hello Kálmán, örülök...
- Halló. Dr. Vécsei László vagyok - jön a nyugodt válasz.
- He-he. jó l utánzód Kálmán...
- Halló. Dr. Vécsei László vagyok - ismét teljesen higgadtan.
Ahá. tehát nem Kálmán az. biztos a csoporttárs Zsolt.
- Te vagy az Zsolt?
- Dr. Vécsei László vagyok - továbbra is teljesen nyugodtan.
Hát nagyon kitartó, akárki legyen is az. De a legjobb, ha eljátssza Miklós, hogy partner. így válasza:
- J ó napot kívánok. Argyelán Miklós vagyok.
- J ó napot kívánok. Argyelán Györggyel szeretnék beszélni.
Ebben a pillanatban mint ködfelhő nyári reggelen oszlott szét a homály és jött a megvilágosodás.
Miklós bátyja A. Gy. (akkor VI. éves) a neurológiára adott be álláspályázatot. A vonal végén maga
o neurológia professzor volt.
U.i.: A. Gy. nem kapott állást a neurológián.
Népegészségtan
Dr. Institórisz a kissé elpilledt csoportot próbálja feléleszteni.
-Tessék használni a szürkét, azért van!
Gabi: - Micsodát?
G.A.E.: A közszolgálati hirdetéseknek a TV-ben nem két perceseknek kellene lennie.
Dr. Institórisz: 'Andrea. ismét önmaga lehet!"
G.A.E.: “Tudom, ma még nem ittam kávét. “
L: "Ez egy intimbetét reklám a TV-ben.“(Am iből idézett.)
Első szemináriumon: - “S ok életszerű példával fogjuk demonstrálni az elméletet._"(azóta is várjuk
ezeket) Egy példa a próbálkozások közül: - Ha egy kolerás televérzi a mentőt, kinek kell elrendelni a
kitakarítást?
Egy péntek délutáni előadás elején Prof. Nagymajtényi annyira meglepődött a jelenlévők nagy számán,
hogy elfelejtette kivenni a bejárati ajtóból a kulcsot és így sikeresen kizárta magát az Intézetből. Ő
csak így kommentálta: "Remélem már leadtátok az évkönyvet."
Szerencsére a leadási határidő csúszása miatt ez a kis történet még befért a gyűjteménybe.
Ortopédia
Előadás Pi r. Mészáros:
a) - A törpe magasságának növelése az. hogyha szagolja a másik ember fenekét. De ha 20cm-rel mag
asabb lesz. jo b b a hónalját szagolni?!
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b) - Kis fé r fi nagy feleséggel arra gondol, hogy ez mind az övé!
c) - Az újszülöttek jó l vizsgálhatók, mert olyan kis nokedlik.
d) - Ha megszületik Kolom pár Gazsi valahol és bevágják a fiókba, akkor nincs lehetőség a dongaláb
kiszűrésére.
e) - Beveszek egy gyógyszert és kinőnek az agysejtjeim
Vendégelőadó: “Bechterew-kórban a beszűkülés a sacroiliacalis izén kezdődik."
Oxyológia
Előadás. Dr. Zentai: - “Tipikus dagadt-csecsemő szindróma."
Pathológia
M ottó: “Csak a TESZTemen keresztül!" - dr. Iványi (Hivatalosan a teszt nem volt buktató jellegű,
gyakorlatilag a csoport nagyrészének alaposan átalakította a nyaralási terveit.)
Dr. Tiszlavitz: - Mikor nem nyerő a 21-es? (Doivn sy.)
- Hoqu hívják a pesti szimfonikusok híres klarinétosát?
- Mi: ???????
- Ja. csak rejtvényt fejtek és ezt nem tudtam.
Dr. Iványi előadáson: - "Szerencsére ez a betegség ma már csak a cigányoknál található meg..... Na
nem úgy gondoltam!"
Dr. Bódi: - A szülést késleltetni lehet egy pohár felessel.
Attila: - Konkrétan mire gondolsz, sörre?
Pszichiátria
Előadás:
Prof. Dr. fanka:
a) - A tibeti postás a hó fö lö tt jár.
b) - Kölcsey mondta: "Hasis, alkoss és gyarapíts!"
Dr. Boncz: - Emotionális inkontinencia = valaki maga alá nevet.
Új Klinikán gyakorlatra ment R. Miki. Gellért és Zsolt. A liftbe az utolsó pillanatban még beszállt
egy anorexiás kis(lány). A lift ajtaja a hosszú várakozás miatt csengetve záródott. Zsolt, aki háttal
állt. cinikusan megjegyezte: “Lehet, hogy túlsúlyosak vagyunk!"
Valószínűleg a több hete tartó terápia ekkor om lott össze.
Radiológia
Előadás
Prof. Fráter: “Fractura ripityum"
Prof. Palkó:
a) “Ez a Chokitó-szerű képződmény a pancreas test és farok."
b) “A ttól mert valaki kéményseprő, lehet még református."
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ör. Vörös Erika a mikrofonnal babrál fé l órán keresztül.
Dr. V Erika: - Lehet így hallani?
Válaszol az évfolyam: - Nem!
Dr. V. Erika: - Nem baj. úgysem érdekes, amit mondok.
Sebészet
Előadás
Dr. Lázár György: - “A beteg birkapörköltet evett és egy hatalmas cuncogós megakadt.’
P rof Balogh: - UHa tehát ezek normálisan működnek ezek. akkor e z e k ....."
Prof. Balodh: - "A dohányos mindiq gargarizál a trutumóval.'
Gyakorlaton az idős bácsi nem
igazán kooperált.
“Miért került be?“ - kérdeztük.
Hosszú szünet után: “Nem
tudom.“
A beteg hasán a proc. xyphoideustól a symphysis pubica-ig húzódó
friss metszés.
“Miért operálták?“
Hosszas gondolkodás után közöl
te. őt nem műtötték. Tettünk
azért még egy próbálkozást: “Mi
volt a panasza?“
Nyolc egység O-vért! Peritonealis lavage-hoz készüljelek! Addig én nyomom az
Bágyadtan
a szemünké nézett és
« 0 rtátP
közölte: "Tudják, van úgy. hogy az
ember kissé bizonytalanul érzi
magát.“ Itt adtuk fel.
'■£ülészet
'lóadáson nagy vita folyik az abortuszról. Prof.
Erezeg röviden így zárta le: - “Ilyen erővel a
'dobott spermium eltaposása is gyilkosságnak
‘'-ámít. ~

Nyári gyakorlat: BABt'WATCH

^ háromnapos bentlakásos gyakorlaton vesz részt
Aliért. Zsolt. Attila és R. Miki. A szülőszoba elég
képtelen. már több. mint 30 órája nem született egy
9<jerek sem. Már éppen lejár a gyakorlatunk, mikor
Mészáros dr. faggat hatunkat a magyar szülészeti
'ÍQtisztikáról és lehangoltan vesz tudomást az
Reménytelen napról. Elkeseredésében így utasít
’üinket: - “Elég volt fiúk. hazamehettek, de ne
^stálkodjatok. mához 9 hónapra legyen itt legalább
^ szülőnő!"
pQümatológia
r°f. Simonka: - “Az orvos, aki azt mondja magáról, hogy nem okoz fájdalmat, az vagy pszichiáter
bQ9y hazudik."
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Dr. Raskó: - Mindenki itt van?
Csoport (már aki ott volt) egyszerre: - Igeeen.
Dr. Raskó: - És S. ZS.?
Interdisciplináris oktatás keretében hallottuk:
Dr. Bencsik K.: - "A népegészségtanon nincsen jo b b dolguk mint. hogy katalógust tartsanak."
Prof. Pintér: - A szülésznek csak az a dolga, hogy áll a lyuk előtt és vár."
Prof. Resch: - "A sebész olyan kiváló belgyógyász, aki mellesleg operálni is tud."
Prof. Pajor: - “Az ureter ligatúra elsődleges oka a nőgyógyász és a sebész. Amikor a nőgyógyász
agyonkereste magát akkor jön hozzánk."
Prof. Kolozsvári: “A P IC ek nagyra vannak magukkal, hogy már a blasztulát is felnevelik."
Prof. Czigner: “Az egyre újabb diagnosztikus eljárások kezdik megközelíteni az én diagnosztikus ta
pintásom eredményeit. De még nem érték el!"
Dr. Tiszlavicz életfilozófiája: "Az orvostanhallgató semmit sem tud. és semmit sem csinál. A belgyó
gyász mindent tud. de semmit sem csinál. A sebész nem tud semmit, de mindent csinál. A pathológüs
mindent tud és mindent csinál, de már minek?"
Dr. Beranek: “Fül-orr-gigászat"
Csoportbuli
a) Gabi: "Itt szedtem össze Attilát az egyik kapualjban."
Gabi ezt azután mondta, hogy csoportbulira késve. Attilával együtt érkezett.
b) Á. Miki a focim eccsről élménybeszámolót tart: "Focizás közben akkorát estem a hátamra, hogy $
másodpercig nem kaptam levelet."
c) Attila: "Az utolsó ősrobbanás, ha jó l emlékszem. 10 milliárd éve volt."
d) Heni: - Csináltam bundáskenyeret magamnak vacsorára.
Utána 10percen keresztül beszélgettünk arról, ki hogy szereti a bundás kenyeret.
Mire Attila: - Mi az a bundás kenyér?
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e) Attila egy pohár vörösbor elfogyasztása után: "Patikai Attila az EDDA-bóL." Mellesleg Attilának
gyógyszerész a barátnője.
A harmadéves sí táborban történt. Edina és
Heni a tetőtéri szobában aludtak, az ágyuk
felett ablakkal. Lefekvés előtt a brancs horror
történetekkel ijesztgette egymást. A lányok
nak eszükbe jutott, hogy a fejük feletti
ablakon milyen könnyen bejuthat egy betörő.
Edina az éjszaka kellős közepén arra ébredt,
hogy Heni kétségbeesetten kiabál és közben
őrült erővel ragadja meg a kezét. Heni: - S e
gítség. segítség!!! Nem tudok kijönni!
Edina azonnal arra gondolt, hogy betörő
van a szobában és törte a fejét, hogy hogyan
Hulla pelyhes fehér hó. (Mikulás bulij
hatástalanítsa. Felkapcsolta a villanyt és
meglepődve látta, hogy Heni a fa l felé fordul
va kaparássza a lambériát. Közben Heni is magához tért és kiderült, hogy az ágy rossz oldalán próbált
menekülni. (Mivel Heni klausztrofóbiás, pánikba esett, hogy be van zárva.) Másnap reggel az egész
tábor az éjszakai kalandon mulatott. (A hét többi estéjén kellemesebb szórakozást találtak a horrormesélésnél.)
Hajdú Ildi negyedév után nagy
sajnálatunkra itthagyta a csoportot, és
azóta az USA-ban gyilkolja a patkányo
kat (természetesen tudományos célból)
Kedvenc graffityjét hagyta hátra emlékül
az utókorra:
A
Hippocrates-i
esküre készülve

(Saját bevallása szerint a nagy
A=Adonisz)

Ezek a történetek valós eseményeken alapulnak, egyes
személyekkel való hasonlóság nem a fantázia torz
szüleménye. Létrejöhettek volna, de nem biztos, hogy
emlékeztünk volna rájuk, ha Kinga nem jegyezte volna le
őket szorgosan. Thanx.
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ll.csoport

Bagi Anett

Bózsó Tünde

Dweik Diána

Miklós Györgyi

Németh Szilvia

Papp Zsuzsanna

Rácz Márta

Rigó Anna

fa

^

F-

Szaniszló István
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Mottó: A paranoiások irányítják a világot, a mániások előbbre
viszik, mi. egészségesek, meg szívunk.
A M I K IS M ESÉNK

I. Nyár közepén jö tt a levél:
Kispajtás, felvételt nyertél!
Az öröm nagy volt. de mekkora!
Hogy történhet ilyen csoda?

9. M ajd a sors úgy hozta.
Dorina is feladta.
A számára most már más hely:
A fA T E lett az alma mater.

2. Tizenketten elindultunk.
Elkezdtük göröngyös utunk
Kilenc magyar, három külföldi:
Giu. Bola. s a kis Suchi.

10. Ombi aztán megunt minket.
Kati. Lajos pihent egyet.
De negyedév elejére
Fellélegezhettünk végre.

3. Bola néger. Giu afgán
Suchita hazája Nepál.
Nyelvünket mindegyik törte.
A magyar nyelvüket gyötörte.

11. Radiológia. Gyógyszertan.
A nehéz tárgyak jöttek sorban.
Am túléltük valamennyit
Noha sokszor untuk kicsit.

4. Első anatómia gyakorlat:
Nézegetjük a csontokat.
Az egy borda, ez scapula.
De hová lett a clavicula?

12. Gyakszikra szorgosan jártunk.
Ha kellett, egymásnak falaztunk.
Kikérdeztük a beteget.
Megvizsgáltuk, ahogy lehet.

5. Dudás Berci nyelve pergett
Hajunk ettől égnek meredt.
Minek ez a sok latin szó?
Ezt mind tudni kell? Borzasztó!

13. Hej. azok a szerda esték!
Olykor M Á SN A PO K követték...
De csütörtök reggel nyolcra
Menni kellett katalógra.

6. Aztán élettant tanultunk.
Biokémia könyvet bújtunk.
Kórélettan, pathológia.
Szigorlatoknak garmada.

H. Eljött hát az ötödév is
Györgyi úgy döntött, hogy mégis
csatlakozik a csoporthoz
- unatkozni nálunk nem fogsz!

7. Közben kicsit megváltoztunk
Néha bizony bukdácsoltunk.
Átalakult kis csoportunk.
Összesen nyolcán maradtunk.

15. Számunk most már kilencre nőtt
Szani elvisel nyolc jó nőt:
Anna. Anett. Zsuzsa. Györgyi.
Márti. Dia. Tünde. Szilvi.

8. Először O m bi és Szani jött.
Bola. Giu. Suchi elmönt.
Anna. Tündi csatlakozott.
Attila pedig búcsúzott.

16. Nagyon gyorsan eltelt időnk.
K i tudja, mi lesz a jövőnk!
Egy dologhoz ragaszkodüirk:
Mindig Emlékezni Fogunk!
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A csoport avagy "Te jó isten! E gy szál fiú?!"

Ötödév. Március ti.
% »
Reggel: Szani sehol.
D.u. 1 óra: Szani sehol.
'D.u. 3 óra: Szani sehol.
Jöttek a rosszmájú megjegyzések: "biztos be se jön!", "inkább lóg. mint hogy...".
Épp elindultunk gyakorlatra, amikor betoppant - üres kézzel. Fapofával megkérdezte: - Mi van? Azt
*hittétek. elfelejtettem, mi? - azzal kabátjának belső zsebéből előhúzott egy zacskó isteni desszertet
(+ két-két puszit).
Ilyennek látjuk egym ást:

Anett
Törékeny kisasszony, ruhák, divat, fodrászok, smink... Es kitűnő bizonyítvány! Alapos és öntudatos:
nem nyugszik, amíg a maga elé tűzött célokat nem teljesíti. Nehezen adja ki magát, de érdemes feltörni
a kemény diót. mert ő ennél sokkal több!
Györgyi
H a Anett dió. akkor ő kókusz egy távoli sziget fáján - ötven méter magasan. Ó t megismerni,
megérteni egy élet - egy év mindenesetre nem bizonyult elégnek. Érzékeny és csöndes, finom hölgy.
Titok!
Szilvi
Frenetikus humorával évek óta bombázza rekesz - és arcizmainkat és önuralmunkat, egy perc pihenőt
sem hagyva találó megjegyzések és frappáns megoldások nélkül. Van kitől tanulnia, főleg mióta Lajos
az életebe lépett. Szemrevaló. tűzrőlpattant asszonyka: a legjózanabb nő ebben az elszállt csoportban.
Tünde
Őszinte, nyílt szívű, megbízható lány. Az alkalmazkodás példaképe. Mindenkivel szót ért. mindenkivel
jó l kijön, ha nem. az sem rajta múlik. Nyugodtsága néha már idegesítő. Érti és szereti a humort, a jó
hangulatot, a természetet és a természetességet. Személyiségét ugyanúgy őrzi. mint a rábízott titkokat.
Tántoríthatatlan klasszikus érdeklődésétől: "Én csak orvos szeretnék lenni, semmi más. M ost mit
csinálja):?"Mindent, hogy sikerüljön!
Dia
Élvezi az életet, ezért mindig jókedvű. Nyitott és természetes. Vezérünk ősidők óta. A világ legna
gyobb szájú csoportvezetőnője -perszepozitív értelemben. Furcsa modorával, intellektusával, szemte
lenségével. gyors reakcióival, odafigyeléssel mindig elkormányoz Szkülla és Kharübdisz között. Van is
hol gyakorolnia: kétkerekű társáról csak az arcüreggyulladás szedheti le. Otthon azért Sanyi viseli a
nadrágot - már amikor... Kérdezzétek csak az 1001 éjszaka meséiről!
Zsuzsa
A csoport legsikeresebb tagja, mégis mindig elégedetlen. Talán ezért megy neki ilyen jól?
Egyébként intelligens, széles látókörű és még csinos is! Skorpió-tekintetével, angyali mosolyával,
segítőkészségével, fanyar kritikájával és örökm ozgó lelkesedésével bárkit lehengerel. Az a pár szeren
csés. aki hosszabb időt tölt vele. tudja: így egész! Minden kórház(igazgató)nak szívből ajánljuk!
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Márti
O volt az első. akinél a jo b b kéz IV. ujján. szerzett, de gyógyíthatatlan, fénylő, sárga elváltozás
keletkezett. Bizalmával, életszeretetével. hitével, naivitásával, nyílt szívével, kedvességével egy már-már
kihalófélben lévő fa j képviselője. Dudás Berci hímsovinizmusát lekörözve ébresztette fe l a bennünk
szunnyadó feminizmust. Ha lemarad valamilyen óráról, “lelkiismereti furdalása“ van (mostanában már
kevésbé). N o.I vendéglátó. Vigyázz. Márti, megyünk!
Anna
Csinos blúzokkal és remek kiegészítőkkel hangsúlyozza nőiességét. Esténként a SzOTE-fitnessben
vagy a röplabdapályán található, a Medikus-kupa állandó résztvevője: a csoport sport-lady-je. Kiváló
humorával, aktuális poénjaival dobja fe l a csoport hangulatát. Reméljük, mindig ilyen derűs és jóked 
vű marad!
Szani
“jó neked, kivéve nőnapon!". Minden bulira kapható jó haver vagy iskolapadot koptató, szorgalmas
jegyzetelő: álmos-éhes egyetemista vagy a táncparkett ördöge. H ol figyelmes gavallér, hol flegma,
nagyszájú pasas. A fé r fi nem eme jeles képviselője remekül tolerálja a nőuralmat: “Ha ajtót látok,
odamegyek, kinyitom, és fé l órát várok..." Az a szerencséje, hogy hajlandó meghallgatni a nőügyeire
vonatkozó tanácsainkat - különben biztos beleszólnánk az életébe...Egy rendes gyerek!
Indultak még (de sajnos nem velünk érnek célba):
Suchita
Nepál éjszemű tündérkéje. Bájos mosolyában fé l évig gyönyörködhettünk.
Bola
Niger minden bizodalma benne volt... Sajnos az oktatók csak a “bucsánat"szót értették a kérdéseiből,
így ő sem maradhatott köztünk.
Ciumars
A külföldiek közül ő beszélt a legjobban magyarul. Kár. hogy még szorgalma sem bizonyult ele
gendőnek.
Attila
A teniszkirály kifogástalan eleganciával és modorral igyekezett lehengerelni a körülötte lévőket.
Mostanában jobban sikerül neki.
Dorina
Jószívű, kedves teremtés, aki még idejében hagyta el a magyar egészségügy süllyedő hajóját.
Ombi
Középkorú hölgy oktatóinkra megmagyarázhatatlanul mély benyomást tett. A csoport fogékonyabb
tagjait otthonosan elkalauzolta a bódítószerek világában. Minden vizsgaidőszak nagyon megviselte az
egyébként laza fiút. de nem adta fel! A hírek szerint a nőgyógyászat megszállottja.
Kata
Na beindulna a levelező tagozat az egyetemen. 6 lenne az első jelentkező. Hűségét nem irántunk,
hanem párja felé csillogtatja immár 5 éve.
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Lajos
A csoport daliája nem sűrűn szólt, de akkor nagyot. Kevesen értették meg.

Történetünk
végét először az
évkönyvíró csoportbulin láttuk meg...

Egy ideje már mindenről szó volt. csak
az évkönyvről nem. Egyszer csak
valakinek eszébe jutott, miért is jö t
tünk össze:
- Akkor talán el kellene kezdeni írni az
évkönyvet... Adjatok má' egy kis piát!

A kkor még doktornak készültünk...

Általános iskolás (elemi?) ösztöneinket olykor nehezen tudtuk levetkőzni, ennek ellenére kötődtek éle
tre szóló barátságok...
Élettan gyakorlaton.
Zsuzsa: - Szani. add már kölcsön a vonalzódat, légyszi7
Szani:
- Hülye vagy? Vádi új!
Anna arról mesélt, milyen volt dolgozni a koraszülött intenzív osztályon.
Tünde: - Én meg az /. Bélén dolgoztam.
Anna:
- Na és mit csináltál te ott? - kezdte a piszkálódást Anci. - Szendvicset meg üdítőt hordtál
az orvosoknak?
Tünde: - Nem. Szakképzett ápolónő vagyok.
Egyébként Tünde O S zT V 7. helyezéssel jutott be az egyetemre...
Dia és Anna azonos környéken laknak, és
mindketten biciklivel járnak iskolába. Egy időben
sokat bosszankodtak azon. hogy a Jó z sef Attila sgt.on a Delhi-bár előtti bicikliutat időről időre egy nagy
fekete Mercedes torlaszolta el.
Amíg Anna háromnapos szülőszobai gya
korlatát töltötte, az autó tulajdonosával együtt a lev
egőbe repült.
Amint a két lány újra találkozott. Dia
közölte a nagy hírt: - Hallottad? Tiszta a bicikliút!
Nehézségekbe ütköztünk, mikor elindultunk a klinikai
gyakorlatok fáradságos útján. Némelyik beteg azon
ban sokat segített abban, hogy tovább tudjuk folytatni a megkezdett utat:
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Piros Gyöngyi doktornő a betegéhez: - M ajd megvizsgálják magát ezek az aranyos orvostanhallgatók,
de ne tessék nekik megmondani, hogy miért tetszett idekerülni!
- Jaaa. az infarktusomra gondol?
Aztán jöttek a hétköznapok...
Anna néha el szokott késni... Szilvi, akinek rigolyája a pontosság, eleinte rendszeresen megrótta érte kevés eredménnyel. Negyedévre taktikát váltott: februárban felajánlotta, hogy öt pontos érkezésért 1
bonust. 5 bonusért pedig 1 tábla rizsescsokit ad. Anna nagyon igyekezett. így április végére sikerült
megszerezni a tábla csokit. (Ez 25 pontosan érkezést jelentett heti 44 óra mellett úgy. hogy minden
egyes óra számított.)
De hogy (angol) szavunkat ne feledjük, tanultunk ám mi szaknyelvet is...
Angol óra. a nők pátyolgató - anyáskodó természetéről van szó. A tanárnő Lampit (5. csoport), mint
egyetlen fiút kérdezi az ösztönökről: - Zoltán. ívhat kind o f insticts do you have?
Súgás: - Sexual instict...
Zoli:
- Vés... so-so. andprotective instict.
Márti ébred: - Protect from another mán.
Kicsiny egyetemünk néha meglepően nagynak bizonyult:
I. Bel., diabetológia. a félév utolsó gyakorlata. Ülünk a lépcsőfordulóban. Várkonyi doktorral éppen
a betegeket beszéljük meg. Egy göndör hajú. szemüveges. 40-es bölcsészkinézetű pacák üget a lépcsőn
lefelé pipával a kezében, de mi. mint valami élő trombus. elzárjuk az útját. Az úr láthatóan nem az
űrből, hanem egy sokkal prózaibb helyről, a Nukleáris Medicina Intézetből ereszkedett alá. Félév végén
lévén, mikor ugyebár minden perc drága. Dia szemfüles csoportvezetőhöz méltón kihasználja a
helyzetet: - J ó napot kívánok! Kivel kell az indexet aláíratni?
Erre az ismeretlen: - Hát a professzorral.
Dia: - S ki a prof? A Papos, ugye a Papos?
Válasz: - Nem. a Pávics. kicsit hasonlít is rám. Ugyanilyen göndör haja van. mint nekem.
Anna nem bírja tovább, suttogva böki meg Diát: - Hagyjad, ne vitatkozz, majd megnézzük a tan
rendben! A pipás elfüstöl. Várkonyi doki már a fejét fogja: - Mellesleg ő volt Pávics...
Persze Dia volt az egyetlen, aki a csoportból bejárt nukleáris medicina előadásokra...
Tündikénk kalandja hasonló. Szinte még érezni a füstszagot...
Tünde éppen vonatozott Szegedre orthopedia szigorlat előtt, s jó diákhoz méltón a tankönyvet bújta,
hogy legalább az illúzió meglegyen. Szemközt egy fiatalember ült. aki elkezdett szemezni... a coxa
vara infantummal. Kistelek táján már nem
bírta tovább, és megszólította Tündét: Mi a véleményed az orthopediáról?
- Hááát. olyan asztalosmunka... fúrnak,
faragnak...
- Na. köszönöm szépen.
Amint az később kiderült, az ifjú titán a
SOTE-n dolgozik, mint orthopéd.
Az orthopediához tehát igen erős szálak
fűztek minket, amint azt a következő kis
egy(másodjperces is tükrözi:
A műtét sikerült, a beteg meghalt...
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Orthopedia gyakorlaton Dia valamit már tudhatott, ugyanis így vette fe l az anamnézist egy öreg
nénitől, akinek eltört a térde, de nem gipszelték be: - Es a lábát sírba tették?
Sokszor bebizonyítottuk, hogy elég élénk fantáziánk van ahhoz, hogy orvosok lehessünk:
Szani Deszken egy röntgenkép előtt egy üreges, vastag falú. szabályos képletre (gy-k.: tüdőtályog)
mondja: - Biztos a Nyolcadik utas a halál fészkelte be magát oda és betokozódott. Ezentúl majd bele
kell szőni az anamnézisbe. hogy járt-e a beteg a közelmúltban az űrben.
Pathologia gyakorlaton az aktuális gyakvez. a méhnyakrákról beszél:
- A rák végül fistulát képezhet a hüvely és a végbél. illetve a hüvely és a húgycső között. így a beteg
a hüvelyén keresztül üríthet székletet.
- Esetleg a végbelén át szülhet... - jegyzi meg Diána.
A szülészet gyakorlatokat is azért szerettük, mert ott szárnyalhatott az ember fantáziája:
Gyakorlatvezetőnk ismertetett egy esetet: A magzat a retroflektált méh miatt beszorult a kismedencébe.
Bitó doktor megoldási javaslatokat várt. s a következők voltak az ötleteink:
Abortusz darabolásos műtéttel, azonnali sectio. végbélen keresztüli forgatás, promontórium leüttetése. symphysis-resectio. magzat áttolása valami fémtárggyal a hasüregbe, egyik kezünkkel a
hüvelybe, másikkal a hasüregbe nyúlva áthúzni a gyereket, megkeményíteni a méhet. hátha kontrahál.va kisebb lesz. hasüreg fe lő l hurokkal áthúzni a méhet és hasonlók.
Bitó megjegyezte, hogy mindannyiunkból jó nőgyógyász lenne: perverzek és szadisták vagyunk.
De még nem adta fö l: egy förtelm es skiccel megpróbálta értelmezni az esetet. Ekkor lépett be Dr.
Sikovanyec. akit Bitó nyomban tesztelni kezdett:
Bitó az ujját a rajzon lévő vaginába helyezve: - fanek. szerinted ez mi?
Válasz: - Szerintem egy pénisz.
Bitó jelentőségteljesen körbenézte a mutatóujját, majd megjegyezte: - Soha többé nem fogom piszkál
ni a fogaim at!
\Egyszerű (?) választás:

I a. Szállj el. kismadár!
I b. Sürgősségi orrmány-transzplantáció
c. Zsuzsa ante partum. avagy “Mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi. Mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi
- M i m ozog a —kabát alatt?"

Bizony, ezekre a gyakorlatokra azért is érdemes volt un"
mert itt történelmi tudásunkat is kamatoztathattuk:
Ez alkalommal Bitó doktor az andrológia tárgykörében tett
fö l nekünk keresztkérdéseket: - Mennyi a normális ejaculatűm mennyisége?
Anna: - Mármint egy lövetre?
Bitó: - Mit kérdez Rigó Róza? Egy nyeleire? Ha ha.
Anna: - 2-3 ml - de a disznóknál fé l liter! - Mivel a csoport
elég furcsán bámult, még hozzátette: - f ó l van na. a
húgomtól tudom, mert ő állatorvosira jár.
Bitó:
- Akkor lehet, hogy az a hogyishívják. Kleopátra nem is szamártejben fürdőit...
Szani: - Biztos hívta Hannibált az elefántjaival, tusolni.
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Dr. Bitó jellemét eleinte nehezen értettük meg:
Gyakorlatokon előszeretettel osztogatott piros és fekete pontokat. Már az első hülyeségért beírta az
első fekete pontot - kékkel.
Csoport: - De hát ez kék!
Bitó: - Tudom, hogy kék. de most fekete.
Aztán következett egy j ó válasz, a jutalom: piros pont - kékkel.
Csoport: - Ez is kék! Az előbb a fekete volt a kék.
Bitó: - Tudom, hogy kék. de most piros. Na jó. nagyobbra rajzolom. így a nagy kék lesz a piros, a kis
kék meg a fekete pont.
Egy oltári nagy hülyeség után egy hatalmas kék pacát nyomott a füzetbe: - Egy ilyen nagy marhaság
ilyen nagy pontot érdemel.
Csoport: - Eddig a nagy kék volt a piros pont! Most a nagy hülyeségért járó nagy kék pont jó t jelent?
Bitó: - Na jó. akkor a feketéket beszőrözöm - azt is tette, miközben köpenye zsebéből a kék toll mel
lől két piros is kikandikált. Mikor ezt szóvá tettük, csak ennyit mondott: - Tudom.
Egy 3 fekete pontos válasz:
Bitó: - Abortusz után mikor élhet egy nő házaséletet?
Anna: - Amint elveszik feleségül.
A fenti történet is mutatja, hogy igen sokszor eveztünk a
szexualitás vizeire (legalábbis szóban):
Informatika alternatív kollégiumon: - Emlékszik-e valaki a
rugótörvényre?
Anna: - Ha sokat húzogatják, úgy marad.
Eül-orr-gégészet gyakorlaton a halláscsökkenés diag
nosztikáját demonstrálandó lementünk a “süket szobába". A
kilencfős csoport plusz a gyakvez. megpróbált a mintegy 1.5
négyzetméternyi helyiségbe betömörülni, ezzel Annát a belső
sarokba préselve. Dr. Torkos Attila a hallásvizsgálat egyik
elengedhetetlen eszközét, a vibrátort kereste. A csoport Anna
szorult helyzetét kihasználva: - Anna. hová dugtad?
Szilvi talált mentséget: - Biztos a vagino-cochlearis vezetést
vizsgálja...
Bőr- és Nemibeteggondozó. Tóth Kása főorvosnő: - A nőket hosszabb ideig kell simogatni, melenget
ni. hogy a hüvely nyálkahártyája is olyan meleg legyen mint például az anusé.
Szani (az egyetlen jelenlévő férfi): - Elnézést doktornő, mennyi az a hosszabb idő? Mondjuk 5 perc?
Az még rendben van. hogy a Bőr- és Nemibeteggondozóban ilyesmiről is szó van. na de népegészség
tanon...?!
Népegészségtan gyakorlaton a tbc és a tüdőtumor diagnosztikájáról beszélgettünk:
Dia: - Aki nem tud megfelelően köpni, attól bronchoscopos kefével vesznek mintát.
Anna összegez: - Tehát aki nem köp. azt megkefélik.
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...netán traumatológia gyakorlaton ...?!
Császár doktor felhívja lankadó figyelmünket a “véres"szakmákban manapság rejlő veszélyekre: - ...és
honnan tudod, hogy valaki AIDS-es vagy nem?
Az egyik naiv a csoportból: - H át előtte elbeszélgetek vele az előéletéről.
Anna. a bölcs és tapasztalt: - Igen. persze, és honnan lehet tudni, mikor hazudik egy férfi?
- ?
- Onnan, hogy mozog a szája.
S ha már a témánál vagyunk - figyelem! - egy tanulságos találós kérdés:
Mi az AID S első tünete?
Langyos lehelet a nyakon, nyomásérzés végbéltájon.
Az alkoholfélék is igen fontos szerepet játszanak életünkben,
ahogy azt Zsuzsa freudi elszólása is bizonyítja:
- Ahová jártam, a Táncsics Mihály Gimnáziumba. Borosházán ...
Apropó, palack!
Mi a serdülés? - Felborult a sörösüveg.
S még mindig az alkoholról:
Igazságügyi orvostan gyakorlat.
O ktató: - Levegőalkohol-mérésnél 2.1 liter levegőt kell az illetőtől
levenni.
Anna Dia fülébe suttogja: - Most fújnia kell vagy szellentenie?
Képzeld, mire valaki összefingik 2.1 litert!
(Biztosan volt valami a levegőben... - a csoport.)
N o comment

Bizony. az alkohol öl. butít... ráadásul az ember másnap teljesen használhatatlan:
Egy buli utáni reggelen Anna és Tünde újságot olvasgatott: - Képzeld, mit ír az újság! Kínában
kerítésért halálra ítéltek egy embert! - mondta Anna mit sem sejtve.
Miért, kerítést lopott? - kérdezte Tünde ártatlan őzike-szemekkel.
Az igazi fé r fi tudja, ki mennyit ér:
Szintén gyerekgyógyászat gyakorlaton történt. Anna a gyakor
latvezetőhöz: Mi az a maximális iskolai végzettség, amit egy Downkóros gyerek el tud érni?
Szani: - fog.
Az igazi férfi tudja, mit akar. és ki is mondja:
Neurológia gyakorlat előtt Zsuzsának hirtelen melege támadt, és
elkezdte kigombolni a köpenyt, hogy még egy réteget levegyen. így
aztán elővillant Zsuzsa egyik kis szexi topja. Szani pedig élénken érdek
lődő szemmel figyelte. Persze ez Zsuzsának is feltűnt, ezért így csat
tant fel: - Szani. nem azért vetkőzöm, hogy nézzél!
Szani egy oktávval mélyebben: - Nem baj. csak az a lényeg, hogy vetkőzz!
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Fehér köpenyben fonendoszkóppal felszerelkezve hátulról
közelítettük meg a gyerekklinikát. Szani. aki nem vette észre a szem
ből közeledő gyereksebészeket és szülőket, kéjes pofával, jó l
artikulálva, hangosan: - Mezítelen kisdedeket akarok!
Egyik kedvenc tárgyunk a népegészségtan. A csoport tagjai közül
már többen riadtak fe ! az éjszaka közepén verejtékben úszó testtel,
így kiáltozva: Nem akarok népegészségtant tanulniiiii! Márti min
denáron meg akart szabadulni eme kínzó emlék terhétől, ezért
reggel az első szembejövő csoporttárssal megosztotta élményét:
Rémálom az Olajos utcában
Népegészségtan előadásra be akartam menni reggel 8-ra. de miután csörgött az óra mégis úgy dön
töttem. hogy inkább alszom még. remélve, hogy nem a prof. tartja az előadást, tehát nem lesz kataló
gus. így hát visszaaludtam és azt álmodtam, hogy ott vagyok az előadáson, amit a professzor tart. de
nincs katalógus. Az óra végén Dia j ó hangosan megszólal: »A francba, nem volt katalógus, pedig azért
jöttem be! «
Ezt pedig meghallotta a professzor, és jó l bepörgött. Rögtön katalógust tartott és még kisdolgoza
tot is íratott az előző heti anyagból. Azt meg persze én nem tudtam, ezért próbáltam kibogarászni a
füzetből, de nem ment. Végül is semmit nem tudtam írni. de legalább ott voltam a katalóguson."
Fényes nappal is nagy benyomást tesz rá ez a tantárgy:
Szemináriumon Dr. Papp András a környezetszennyezésről faggatott minket: - Mi a talajszen
nyeződés f ő oka?
Márti az előadásra járók magabiztosságával: - Az a sok temetés!
Dr. Papp András fontolóra vette a választ: - Igen. de nem.
Marti szereti a mindenki számára érthető, szemléletes hasonlatokat.
A következő kérdést idegsebészet gyakorlaton tette fel. amikor a műtéti technikákról volt szó:
- És a koponyát hogy lékelik meg?Mert ha csak úgy ív alakban körbevágják, még nem lehet lehajtani.
Mert nem olyan az. mint a májkrémes doboz (így!) teteje...
Egyik kedvenc viccünkre így reagált:
A vicc: - Nénike. tessék mondani, a memóriájával van-e baj?
- Nincs, hál' Istennek, hogy lekopogjam — Tessék! K i az?
A reakció: - Csak egyszer meg tudnám jegyezni ezt a viccet!
Gyakorlatvezetőinknek rögtön a szívébe loptuk magunkat, mert sok okosat kérdeztünk...
Belgyógyászat gyakorlaton Dr. Szepes: - A beteg úgy hányt, mint egy rendes ember a SZ O T E klub
bői hazafelé. - Kérdő tekintetek szegeződtek rá. ezért hitetlenkedve hozzátette: - Miért, nálatok erre
'nég nem volt precedens?
Anna sejtelmes mosollyal: - Aáá. dehogy, mi az a SZOTE-klub?
Tünde: - Mi az a SZOTE?
Szilvi: - Mi az a precedens?

135

Príma pudendi, Anno: 1994-2000
Első neurológia gyakorlaton a csoport egyesült erővel sem tudta megnevezni a 12 pár agyideget.
Mikor a IV. agyidegre került sor. Annának beugrott a válasz: n. trochlearis. A csoport Anna sikerétől
megittasulva lazítani kezdett volna, ám Dr. Klivényi arra is kíváncsi volt. hogy mit lát el ez az idegismét Anna esze (vagy csak a nyelve?) forg ott a leggyorsabban: - Hát valami m. palpebrae superiorist Ogy!)
Klivényi: - Miiii? Felejtsd el!
Dia: - M. trochlearist!
Klivényi: - Jézusom! Nincs is ilyen!
Anett felébredt: - Már a fülről van szó?
A fül-orr-gége ambulancia várójában szokás szerint a Cartoon NetWork volt műsoron. A betegek
példáját követve a képernyőre cuppantunk mi is. gyakorlatvezető ugyanis nem volt a közelben.
Tóm 6 ferry ment. Tóm épp a gazdasszony vacsorájának készült neki: a szőrét fésülgette. Eközben
Jerry a macska farkára húzott egy ananászkarikát, amit lefújt tejszínhabbal és meggyel díszített, majd
feltálalta desszertként. Tóm természetesen hatalmasat harapott a saját farkába.
Szaninak nem esett nehezére lefordítani a jelenséget a tudomány nyelvére: - Autotopagnosiája van.
Népegészségtan gyakorlaton Papp adjunktus az ólommérgezés kimutatásáról beszélt:
. - Létezik egy olyan szerkentyű, ami a csontokban lerakodott ólm ot úgy alakítja át. hogy az karak
terisztikus rtg-sugárzást bocsát ki.
Tünde szeme felcsillan: - Hát ez tényleg praktikus! Akkor ennek a "sugárzó egyéniségnek" a jelen
létében akár mellkasrtg-t is lehet készíteni!
Anatómia gyakorlaton Dudás Berci az agyat boncolja. Éppen 1 cm-es szeleteket vág a preparátumból- J ó napot, kérek 10 dkg agyvelőt - mondja Szilvi.
Berci válasza készen áll: - Szeletelve?
- é s tettünk:

Pathologia gyakorlatokon Anna és Tünde tisztes távolságból szemlélte a boncolásokat egészen addig•
amíg Annában realizálódott: itt az év vége. mi van. ha a szigorlaton is boncolni kell?
A következő gyakorlaton gyorsan ki is kapta a szívet, mondván: kezdjük az alapoknál! Miután a vér
áramlási irányát többé - de inkább kevésbé - követve felvágta, a preparátumnak nemhogy kutyanyelv,
de szív alakja sem lett. Ez nem gátolta meg abban, hogy folytassa a boncolást: a nagy laza valami
minden kicsi darabkájában felkereste és felvágta az ereket - de nem az artériákat a pericardium felöl,
hanem a vénákat az endocardium felől.
Ekkor érkezett a gyakorlatvezető, aki a látványtól teljesen ledermedt: - Na b... meg! Mint a
cséphadaró! Itt maradsz, és te fog sz referálni, mert én nem. az biztos!
Tünde ezalatt a hasüregnek látott neki: kihegedülte és felvágta az ereket, de pechjére a csap pont akkoí
dugult el. így a bőséges utolsó vacsorát mi is élvezhettük.
Jö tt a máj. Tünde Annát kérte meg. hogy lemérje a súlyos szervet, aki a boncasztalhoz visszaérve a
hulla kezébe helyezte azt. és előzékenyen megkérdezte a megboldogultat: - Kiló hatvan. Maradhat? '
A kérdés sajnos nem talált süket fülekre: Anna mögött ugyanis ott állt H.P.R.
Tünde rendíthetetlenül dolgozott tovább. A máj boncolását kicsit túl komolyan vette: alaposan, fél
centinként szelte fel. mint a resztéit májat, majdgusztán el is rendezgette a szeleteket.
A vesére metszve nem talált mellékvesét. Tanácstalan arccal kérdezte: - M ost mit csináljak?
Anna a májszeletkék láttán kezdett éhes lenni, és a gyakorlat is a vége felé közeledett. így megpróbáld
noszogatni barátnőjét: - Haladjál már! Vágj mellette még egyet!
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Tündének nem kellett kétszer mondani: az előbb ecsetelt precizitással aprította fe l a valaha job b
időket látott szervet - fé l centis darabokra. Gyakorlatvezetőnk ezt látva szóhoz sem jutott: látszott,
(relatív) nyugalma bizony nem tart már sokáig.
Am hátra volt még a tüdő. Anna sanda pillantást vetett a páros szervre: - Megkaphatom?
Gyakvezünk riadtan maga elé rántotta és átölelte a szervek legszerencsésebbikét: - Isten ments!!!
Hazamehettek!
Annának nem egy oktatónkat sikerült már zavarba ejtenie...
Perzselő nyári nap. Anna nem éppen első - ám első sikeres! - anatómia szigorlata. A profon minden
gikszer nélkül túljutva a "ha ezek után kirúg. megölöm"-hangulattal ment le a boncterembe, ahol dr.
Kalló Imre - és a demókat és pótdemókat. vizsgákat és UV-ket részletesen dokumentáló aktacsomag
várta. Mindezek ellenére a hangulat hamar feloldódott: a vizsgáztató pécsi anekdotákkal szórakoz
tatta Annát. Egy hosszabb csöndes periódus feloldása végett Anna jobbnak látta, ha ő is belekezd
egyik kedvenc sztorijába:
-A nálunk négy öt évvel idősebbeknek - akik még a pathologia pincéjében boncoltak - szállóigévé vált
mondása volt az új. udvari boncterem átadásakor: "Na. ezt is a mi UV-csekkjeinkből építették!"
Kalló a rá annyira jellem ző faarccal, épphogy csak elmosolyodva végigpörgette a tekintélyes méretű
paksamétát: - Bizony, elkelne egy légkondi...
Neurológia gyakorlaton rendszeresen. így ez alkalommal is belefeledkeztünk a családszeretet és a kar
riervágy közti anakronisztikus ellentét tárgyalásába.
Tajti: - En féléves korában láttam először a gyerekemet.
Csoport: - Hogyhogy?
Tajti: - A kkor jöttem haza az Államokból.
Anna mindenki önbizalmát karbantartja: - És hány évre mentél ki. háromra?
Dr. Kovács Zoltán az egyik pszichiátria gyakorlaton: - Életem legnagyobb gonoszságát meséltem
már?
Anna kíváncsian: - Melyiket?
A fül-orr-gége gyakorlatot egy alkalommal kivételesen nem a fiatal - ezért lelkes - Dr. Torkos Attila
tartotta, hanem Rovó doktor: - Nézzétek meg a beteg fülét a mikroszkóppal!
Márti szerencsétlenségére - s a többiek megkönnyebbülésére - éppen a mikroszkóp melletti széken ült:
~ De hát hogy kell ezt beállítani? - kérdezte szemeit forgatva.
A gyakorlatvezető az oktató kihívásának vette tudatlanságunkat:
~ Állítsátok be magatoknak!
Anna sértődötten: - Persze, múltkor Attila beállította nekünk,
mert ő rendes!
Anett sem volt túl bőkezű, amikor Lajosnak. Szilvi férjének
önbizalmáról volt szó:
Lajos: - Reggel fodrásznál voltam.
Anett együttérzően: - És visszaadták a pénzt? Vagy nem volt
Nyitva?
A pszichiátriát mindannyian nagyon szeretjük, talán mert még
sehol másutt nem találkoztunk ennyi érdekes betegséggel...:

MZ/X....MZ/X...
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Kovács Zoltán: - ...az is előfordul, hogy a beteg úgy érzi. hogy a belső szervei beszélnek, hangokat
adnak.
Szilvi: - Pl. röhög a vakbele, kacag a mája?
- é s beteggel:
A II. Kórház pszichiátriai osztályán egy harmincas schizophren páciens az orvosát, akivel rendszere
sen "uff"-fal üdvözölték egymást. így minősítette: - Te egy négyemeletes macska vagy. egy akkora
mocsadék állat, hogyha megdöglesz és kivágnak a szeméttelepre, akkor kipusztulnak onnan a tetvek.
sőt ha a varjak is leszállnak a beleidre, azok is megdöglenek. olyan mérgező vagy!
S ha már a cicáknál tartunk-

Szilvi neurológia előadáson Annához: - Mi az a myotonia?
- ?
- Macskanyávogási roham.
A párbeszéd szemészet gyakorlaton folytatódott.
Anna: - Es mi a myopia?
-

?

Tej.
De nehéz is az élet! Bizony, ha az ember
boldogulni szeretne, tudnia kell. hogyan viselked
jen bizonyos helyzetekben. Szolgáljon erre p él
daként Tünde két ismerkedési trükkje az urológia
professzorral:
I Első gyakorlaton barnára lakkozott körömmel,
rágózva látott neki varratokat szedni fé l méterre
a proftól, majd kézmosás után a kéztörlőt laza
mozdulattal megküldte a fertőtlenítős vödörbe.

A jég hátán is megélünk...

2. Előadásra menet, miközben a teremben már
hallótávolságon belül volt prof. Pajor, az esti
bulival kapcsolatos terveket kezdte taglalni: Akkor most mi legyen este? A horoszkópom azt
írja. hogy nem kéne sokat inni.

Márti sem felejti a Pajor p r o ffa l való végső találkozását:
Háromszor-négyszer is átrendezte az egész vizsgaidőszakát, csak hogy ne a tanszékvezetőnél kelljen
szigorlatoznia. Az egyik napon, amikor halasztani készült, a titkárnő kénytelen volt bekopogni az
éppen vizsgáztató professzorhoz, hogy megtudja, mely napokon szigorlatoztat. A prof. gyanút
fo g o tt: - K i kérdezi?
Egy hallgató.
Prof: - Neve?
A titkárnő kelletlenül: - Rácz Márta.
A professzor felírta a nevet, és így szólt: - Üzenem neki. hogy mindegy, melyik nap jön. én fogom lev
izsgáztatni.
Márti ezek után Tündével egy napra került, akinek így minden reménye szertefoszlott, hogy esetleg
egy benignusabb vizsgáztatóhoz kerül. Fél kilenc táján megjelent a titkárnő a cidrizö diákok között: '
f ó reggelt! Rácz Márta itt van? A professzor úr üzeni, hogy kettőre jöjjön vissza, mert most müt.
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Márti hazament, a többiek fellélegeztek. Visszaérvén újabb kellemes órát várt. mire O előkerült a
műtőből, majd még ebédelni is elment. Ezután négyszemközt lezajlott a vizsga. Eredmény: négyes.
A csoport úgy tervezte, hogy teljes lét
számban megjelenik a bálon. Anna viszont
kérette magát: azzal érvelt, hogy nincs se
pénze, se ruhája, se kedve.
Végül megadta magát: - Na jó. el
megyek... - a csoport fellélegzett -Anett, van kölcsön egy ruhád? - M ajd
még hozzátette: - De vacsorát nem kérek,
mert akkor nem férek bele Anett ruhájába.
A "nagy esemény" előtti napon:
Szani: - Melyik együttes lesz? Az
Útközband? Az mit játszik?
Ö tödévben az első ízben megrendezésre kerülő Medikus Farsangot
Anett: - H át L G T t meg ilyeneket.
mindannyian nagyon vártuk.
Szani: - Figyeljétek meg. a
Petróleumlámpa minimum kétszer lesz! Ha nem. esküszöm, tökön szúrom magam.
Tünde minden eshetőségre felkészül: - Utána én meg bemosakszom a penisplastikához.
Szilvi: - Végül is vágni tudsz, csak varrni nem.
Tünde: - De csomózni tudok!
A buli utáni hétfőn Szani lehorgasztott fővel: - Lányok adjatok egy steril villát!
Ahogy az idő múlik, egyre többet gondolunk a jövőnkre:
Pszichiátria gyakorlaton egy középkorú nőbetegről beszéltünk, akinek testi tünetei is vannak: kény
szerű. közösülést utánzó csípőmozgásokat végez. Gyakorlatvezetőnktől megtudtuk, hogy ezt a
fenomént kohabitációnak hívják. Amint ez kiderült. Szani szeme felcsillant: - Akkor én kohabitológus
akarok lenni!
Igazságügyi orvostan szemináriumon a gyakorlatvezető írásvetítőt használt.
~ Elnézést, de nem látom a szöveget! - szólt Anna a perifériáról.
' Ott még van egy hely. talán onnan lehet látni - mutatott az oktató az asztal sarka mellett lévő székre.
Anna rémültén: - Dehogy ülök oda. akkor sose megyek férjhez!
Más vonatkozásban is szóba került a házasság...
Traumatológia gyakorlaton a hüvelykujj
pótlásáról van szó. Dr. Császár: - Általában a
negyedik ujjat veszik le. és azt forgatják át hü
velykujjá. Ez a betegnek a továbbiakban sem
miféle nehézséget nem okoz. szinte észre sem
lehet venni.
Anna: - Egészen eljegyzésig.
Dr. Császár erre is lát megoldást: - Akkor majd
a másik kezére húzza a gyűrűt.
Dia somolyogva: - Már ha van neki...
Zsuzsa eljegyzi Diát....
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...no meg a gyerekáldás:
Dia egyik napról a másikra “kirügyezett
Anna segített átélni a helyzetet: - Mi történt az arcoddal. Dia?
Csak olyan praemenstruációs. tudod...
Anna: - Hm...kis optimista!
Az idő múlásával egyre inkább megengedhetjük magunknak, hogy eltérjünk a gyakorlatok témájától:
Idegsebészet gyakvezünket j ó pár hete nem láttuk. Rövidparolázás után megpróbált szakmája vizeire
evezni: - Miről is volt szó a múltkor?
Anett summázott: - A síbalesetes nőről, a malacok szexuális szokásairól meg a Viagráról.
Zsuzsa. Anett és Szani indult haza az egyik cso
portbuliról. A házigazda marasztalóan:
- Hova-hova?
Szani megeresztett egy kaján vigyort és belekarolt
a lányokba: - Megyünk a hölgyekkel filmezni!
Szilvi patrónusunk kedvenc sztorijára utalva: Papaverin van nálad?
Szani a homlokára csapva: - O. azt otthon
felejtettem !
Szilvi: - Es Mamaverin?
Anna kontráz: - Zsuzsaverin...
Szilvi rekontráz: - ZsuzsaFerin...
(Feri ti. Zsuzsa vőlegénye.)

Amint a következőkből kiderül, nem csak a mi agyunk pihent, hanem néha (sokszor) kedves és mélyen
tisztelt oktatóinké is.
Benedek prof. és a számtan:

4x8=24. -10+!0+!0=+20

Oktatóink nem mindig találták meg a m egfelelő kifejezéseket:
Kórélettan előadáson Dr. Szabó Cyula: - A gravitációs erő 1.5 méter, amivel kiürül a folyadék.
Gecse (akkor még) tanár úr: - Biztos, hogy kialakulhat esetleg...
Pathologia előadáson prof. Tószegi:
- ...meggyógyulnak, s ezért nem boncoljuk fe l őket...
- ...az A ID S ma Magyarországon még szerencsére nem olyan ritka...
Iványi p r o f:
- Nálunk a diphteria szerencsére csak cigány családokban fordul elő.
Gyermekgyógyászat gyakorlatunkat egy Ízben a gastroenterológián töltöttük, Várkonyi adjunktusnő
két kis beteget is hozott bemutatásra. A gyerkőcök egy darabig csendben ültek, majd rövid időn belül
elkezdtek fogócskázni a teremben. M ikor a zsivaj meghaladta az adjunktusnő küszöbértékét. imíg])en
próbálta rendreutasítani a kisdedeket:
- Ne konkuráljatok már. gyerekek!
Nem csoda, hogy a rohangászás tovább folytatódott...
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Szintén gyerekgyakorlaton László professzorasszony egy 13 éves kislányt mutatott be. aki gerincmütétje miatt incontinens lett. A kórteremből távozva a következő tanáccsal látta el: - Aztán treníroz
zad a sphinctereidet!
Bőrgyógyászat előadáson Húsz prof. diákat mutogatott: - fá t látszik, hogy az elváltozás szim
metrikus... igaz. hogy a másik oldal nincs rajta a képen.
Húsz p r o f az előadás végén bebizonyította, hogy a praktikus megoldások embere:
Levetítem a többi diát is - bár nem ide tartoznak -. mert nincs kedvem a jövő órára is behozni őket.
Oktatóink olykor tudtukon és szándékukon kívül tették az órákat még szórakoztatóbbá:
Népegészségtan gyakorlaton Dr. Paulik Edit: - A salmonellózis itallal is terjedhet.
Zsuzsa: - Tehát például kocsma.
A gyakvezér unottan: - Tehát például vízmű.
Pszichiátria gyakorlaton egy fiatal schizophren beteget hallgattunk, aki beszélt nekünk a téveszméiről,
a barátairól (pl. Habsburg Ottó), bizonyos rejtett jelekről, az izraeliekről, akik műholdról irányítják
az agyát, mert ma már olyan fejlett a technika, stb. M ajd arról is beszámolt, hogy felsőbb hatalmak
ellenőrzik őt. Ebben a pillanatban nyílt az ajtó. s belépett fanka professzor úr: szakáll, hosszú haj,
szemüveg, kifogástalanul elegáns öltöny. Halálos csend támadt. A professzor lassan körülnézett,
majd sokat sejtető hangon: - Bocsánat, csak ellenőrzés...
Fül-orr-gégészet gyakorlaton Dr. Nagy Armand a tonsillitisek ismertetése közben:
- Ha titeket megnyomkodnánk, detritust lehetne nyerni...
Na. köszönjük szépen! Kedves feltételezés!
A téma hasonló:
Traumatológia gyakorlaton a törések kezeléséről, az intramedulláris rögzítésekről van szó. Diának
korszakalkotó ötlete támad:
- Ezeket a vasakat nem lehetne preventív céllal alkalmazni, idős embereknél?
Császár doktor - Diával ellentétben - nem tartja valószínűnek, hogy bárki is önként alávetné magát
efféle beavatkozásnak. Ennek ellenére:
- Ha felfekszel az asztalra, én beverem neked.
A következő blődségeket egy olyan népegészségtan gyakorlaton bemutatott fóliáról idézzük, melynek
témája a munkaegészségtan:
- c é l a csípőmozgások csökkentése ...
-fo n to s a csukló és a kéziszerszám ill. a könyök és a kéziszerszám közötti távolság és a frekvencia...
Nagy megtiszteltetésként ért minket, hogy találkozhattunk néhány felsőbbrendű szakma képviselő
jével:
Dr. Balogh Zsolt helyettes gyakvez. sejthetett valamit, amikor a hatodik traumatológia gyakorlaton
megkérdezte, szerintünk miről szól a traumatológia. Márti így látta a tantárgy lényegét: - Nekem, úgy
tűnik, hogy a traumatológia nagyjából olyasmi, mint az orthopedia - csontok, meg holmi ízületek...
A gyakorlatvezető szeme tágra meredt, majd széles mosoly ült az arcára:
~ Figyelj, akkor miért nem m ondod inkább a szemembe, hogy hülye vagyok!
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Idegsebészet gyakorlaton egy eset megbeszélése közben a következő kérdés merült fe l valame
lyikünkben: - Min múlik, hogy valaki a carotisplakkjával az idegsebészetre vagy az érsebészetre kerül?
Gyakorlatvezetőnk szerényen megjegyezte: - A szerencséjén...
A pathologián sok érdekességet tanultunk (persze a tananyagon bévül):
Dr. Tiszlavicz: - Tudjátok-e . melyik a legbüdösebb állat?
- 7

- Hát a végbélrák... De azt csak tudjátok, hogy mikor nem nyerő a 21?
- 7

- Down-kórban...
Pathologia elnökös szigorlaton Dr.Tiszlavicz egy ruhaanyagból varrott tüdőt hozott az izguló diákok
nak. Megkérdezte őket. hogy mi lehet a látható elváltozás. Mindenki találgatott: - Emphysema?
Tumor? Atelectasia?
Dr. Tiszlavicz végül megmondta a megfejtést: - Farmertüdő!
Valóban farm erból volt.
Prof. László Aranka pedig hasznos kozmetikai tanácsokkal látott el minket:
- A placenta olyan sok értékes hormont és vitamint tartalmaz, hogy egy negyvenéves nő nyugodtan
az arcára boríthatna egyet. Hatvan év felett már kettő kell.
Józanabb oktatóink tisztában vannak azzal, mekkora érdeklődést vált ki belőlünk az általuk tanított
tantárgy:
Mikrobi gyakorlat. Dr. Taródi: - Van szerencsém bejelenteni, hogy ma iszonyú unalmas gyakorlatot
fo g o k tartani. Köszönhető ez egyrészt az én személyemnek, másrészt pedig annak, hogy az anyag
röhej...
Az első fogászat előadást így kezdte Mari Albert professzor úr: - Felvetítem a fogklinika képét, csak
azért, ha év végén jönnek vizsgázni, odataláljanak. Címünk: Tisza Lajos krt. 64-66. A Dugonics tér
felő l nézve a Burger King mögött.
Olykor arra is felhívták a figyelmünket, hogy nem minden az. aminek látszik:
Virág doktor orthopedia gyakorlaton:
- Aki ide bejön azzal, hogy paraplég. az
1. nem jön.
2. nem biztos, hogy totál béna. lehet, hogy arthrosisa van vagy csak töksüket és nem hallja, hogy mit
kell csinálni.
Dr. Papp András: - ...ami nem tűnik fel. az nem tünet...
Baradnay prof. felhívta figyelmünket arra. hogy a nők mellét álló. ülő és fekvő helyzetben is meg kell
vizsgálni: - Előfordulhat, hogy az egyik a köldök alá lóg. a másik meg csak akkora, mint egy pattanás.
A természet játéka kiszámíthatatlan...
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Szemere professzor úr is igen széles látókörűnek bizonyult:
Klinikai genetika előadáson így elmélkedett: - Nem értem, hogy a hypospadiasist miért csak a férfi
úkra értelmezik: ha belegondolunk, minden nőnek hypospadiasisa van...
Kicsit később az egyik ábrán a multifaktoriálisan öröklődő betegségek nembéli megoszlását tanul
mányozhattuk. A professzor úr így magyarázta az ábrát: - Amint látják az anencephalia a nőknél
gyakoribb. - Elégedett férfi-röhögés ... - De kedves uraim, az anencephaliában a koponya is hiányzik!
A pszichiáterek gyorsan belopták magukat a szívünkbe:
Anna késett kb. 10percet a gyakorlatról (ez jó idő Annánál).
~ Bocs. későn érő típus vagyok - mentegetőzött, miközben alaposan kihúzta magát
Dr. Kovács Zoltánnak mindenre van kész válasza: - Ahhoz képest jó l kifejlődtél...
Az egyik előadáson Janka prof. a téli depresszióról beszélt: - Jellemző, hogy kívánják az édességet, a
hanánt...ah! kedves évfolyam, hát j ó értelemben mondom - de hát mindig jó értelemben mondom!
A diavetítés nélkülözhetetlen eszköze az oktatásnak. H át még ha az oktató felejthetetlen kommentárt
's fűz a képekhez:
Az utolsó bőrgyógyászat gyakorlaton dr. Kovács Hódmezővásárhelyről naturális diákon mutatta be
a hggyakoribb betegségeket:
' Ezen a képen lichen anulare látható nyelven... és penisen... majd a következőn kicsit kinagyítva... (A
hépen egy ember méretűpenist csodálhattunk meg.)
•■■ez itt acne conglobata. avagy a beteg ball vállát megnyomva a jo b b csípőjén bögrényi genny ürül...
•■■a következőn elhanyagolt laphámrák látható sipollyal az alsó ajkon. Ez a beteg akkor jelentkezett,
'áikor a borsólevesből már a csipetke is kipotyogott a nyíláson...
■■■itt egy verruca vulgáris látszik, jellegzetes a tűszerűén szurkált felszíne... Erről jut eszembe!
Képzeljék, a titkárnőm a tűszerű szurkáltság helyett fűszerű nyúlkátrányt gépelt le!
Hogy miért csodálkoztunk rá Dr. Papp András személyiségére, magáért beszél:
Képegészségtan szemináriumon így vélekedett a csecsemősírásról: - Olyan a hangja, mint a körfűrész.
'Kint egy torzított szörnyhang.
^égni egy kis betekintés csoportunk (nem) mindennapi életébe:
Szemészet demonstrációnk története
A tizedik félévben az évfolyam második fele is elkezdte a szemészet nevű tudomány alapjainak
elsajátítását. Kolozsvári professzor úr - két Kosztolányi-vers között - már az első előadáson “elin
tézte". hogy a szemészet kikerüljön érdeklődésünk középpontjából. így aztán a megfelelő hozzáállás
u l kezdtünk gyakorlatokra járni.
A tematikában a március 23-i keddi dátum alatt a demonstráció nevű rémes címszó szerepelt. Ekkor
Qztán csoportunk lázas készülődésbe kezdett, azaz ki-ki megkereste hatodéves. és a szemészet szigor
lton már túl lévő egyéb ismerőseit, hogy az oktatók dignitásáról érdeklődjön. A csoport kapacitását
rr>eghaladta az “anyagmennyiség". így végső kétségbeesésünkben eldöntöttük, hogy felosztjuk egymás
Sózott a tanulnivalót. A leghosszabb fejezetet fe l kellett osztanunk két részre, mivel kilencen vagyunk
9 Kyolc fejezethez képest. Úgy gondoltuk. így talán a kecske és a káposzta is jóllakik, tehát nem kell
lerokkannunk a nagy tanulásba.
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Felvirradt a demo napja. Hajnali 10-kor már mindenki ott toporgott a Szemészeti Klinikán, ki az
aulában, ki a WC előtt a sorára várva összeszorított térdekkel.
Az adjunktus úr a könyvtárba invitált minket, ahol tisztes távolságban tőle helyet foglaltunk. Aztán
megkezdődött a műsor. A szemhéj volt az első téma. melyre a tervek szerint Anett jelentkezett.
Elkezdte szépen mondani az anyagot kitérve a részletekre is. Mi pedig mit sem sejtve ültünk a
helyünkön, olvasgattuk a saját fejezetünket, hogy majd tökéletesen menjen minden, ha ránk kerül a sorDe akkor...:
- Köszönöm, ennyi elég is. K i szeretné folytatni a szemhéjszél betegségeivel?
Szó bennszakad, hang fennakad... Talán még azt is lehetett hallani, ahogy egy ronda p ók épp a hálóját
javítgatta a sarokban. Egyszerre mindenki elkezdett az ablak felé nézelődni, onnan várva a megváltástSenkinek nem volt lövése sem a témához - persze Anetten kívül, aki próbálta megmenteni a haza be
csületét:
- Szívesen folytatom még... -p róbálkozott elővéve legbájosabb mosolyát. Tanárunk engedélyt adott.
majd Anett újabb rövid monológja után ismét szerette volna más hangját is hallani - a szemhéjén'
ganatokról. M ost sem volt valami nagy tolongás, ezért Szanit szúrta ki. O viszont az utolsó témát
kapta, ezért nem sok köze volt a dologhoz: - Adjunktus úr. majd másról szeretnék beszélni, mert ezt
csak úgy elolvastam... - Valljuk be. elég gyenge érv.
- Na de ez nem így működik, a vizsgára mindenkinek meg kell ám tanulnia! - mondta Dr. Végi1
türelmesen. - Na jó. ki fo g a kötőhártyáról beszélni?
Györgyi gyorsan jelentkezett, s a többiek ismét lepihenhettek kicsit. Rövid idő múlva viszont megis
métlődött a korábbi eset: a főn ök pedzegetni kezdte, hogy most már valaki más folytassa. Ugyebáí
elég nehéz lett volna választania a feltett kezek erdejéből, merthogy inkább voltunk az asztal alatt,
mint a széken...
- Dehát mi van itt? Csak ketten tanultak? - fakadt ki az adjunktus úr. majd fejcsóválva nyugtázta,
hogy még Györgyi fo g beszélni.
És ez így foly t másfél órán keresztül bennünket meg hol a forróság öntött el. hol a hideglelés tört kiKülönböző fortélyokhoz folyamodtunk annak érdekében, hogy mindenkinek csak a saját témájává
kapcsolatban kelljen eszmét futtatnia. Dia például így érvelt: - Úgy belejöttem, most már folytatott1'
ha lehet...
Annának jutott a legrövidebb fejezet, mely mindössze 4 oldalt számlált. Disszertációját náthás han
gon kezdte meg. s bár nagyon lassan, tagoltan beszélt ( talán még Kopasz Norbinak 18. csoport/ is be
csületére válnaj. azt mégsem úszta meg. hogy ne kérdezzenek tőle még mást is a témáján kívül. De
válasz helyett a mosdóba kéredzkedett hirtelen, a megfázás miatti rosszullétére hivatkozva. (M eg kel'
jegyeznünk, azért nem volt éppen ante finem). Egy percet kért. majd kiviharzott. Közben tovább foly
tatódott a kínzás. Márti is lefelelt. Anna odakünn valószínűleg kalkulációkat készített arról, vajon
mennyi időnek kell eltelnie ahhoz, hogy az "ügye“ elévüljön. Mintegy 10 perc múlva jött vissza
elgyötört arccal, mire a jószívű adjunktus úr hazaküldte. Majdnem hazaküldte a többieket is. minthogy
a rendes gyakorlati időt réges rég túlléptük. Aki végzett, el is szivárgott, miután aláíratta a papírja'Á három hátralévő embernek adjunktusunk felajánlotta a következő heti folytatás lehetőségét. É e
kinek lett volna kedve újabb egy hetet szenvedni, hogy aztán a démon bármit kérdezhessenek! Akkor
aztán tényleg tanulni kellett volna! Szerencsére Zsuzsa gyorsan kapcsolt: - Inkább gyorsan össze
foglalnánk még...
Végh adjunktus úr meglepődött, mert azt hihette, szándékosan húztuk az időt. azok érdekében, akii>
nem tanultak. Pedig dehogy!
Igen pengős feleletek következtek, de az utolsó 10perc sem telt izgalmak nélkül: az adjunktus úr aZ'
hitte, az üvegtestet, ami persze Szani témája volt. már nem adta fel. Ezért Zsuzsa feleletét félbesza
kítva. ismét a fiatalem bertől várta a folytatást, mivel csak ő volt hátra. Szani majdnem elájult, de valé'
hogy sikerült megmenteni. Végül ő is bebizonyította, hogy valamit azért tud. igaz. még ezek után lS
volt képe az anyag felét a könyvből felolvasni.
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Kétórányi igen kemény küzdelemmel tehát mindenkinek sikerült ledemóznia. Meg is jegyeztük páran,
hogy az izgalmak tekintetében a délelőtt felért egy közepes nehézségű vizsgával. Csoportunk ezek után
valami mosott, barna képlékeny végtermékhez vált hasonlatossá. De legalább megérte!
Sajnálom, fiúk mára már nem vállalok több rectalis digitális vizs
gálatot!

A csoport patrónusa: Dr. Szalai István (urológia)
Kedvenc oktatóink - avagy akik a lelkűnkkel is
törődtek:
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
A
A
A
A

legjobb illatú gyakvez.:
legkisfiúsabb:
legszebb mosolyú:
leglojálisabbak:

Nagy Zsolt (O M SZ)
Fischer János (biokémia)
Fehér Attila (belgyógyászat)
Taródi Béla (mikrobiológia)
Tiszlavicz László (pathologia)
Bitó Tamás (szülészet-nőgyógyászat)
Rácz Katalin (gyermekgyógyászat)
Kovács Zoltán (pszichiátria)
Tajti János (neurológia)
Torkos Attila (fül-orr-gégészet)

Dr. Farkas Gyula jr. (sebészet)
Dr. Virágh György (orthopedia)
Dr. Hári Kovács András (szemészet)
Dr. Janáky Tamás (orvosi kémia)
Dr. Baczkó István (gyógyszertan)
Dr. Paulik Edit (népegtan)

Citromdíjasok:
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.

Hajszán Tibor (anatómia)
Pál J ó z s e f (orvosi etika)
Kiss Mariann (radiológia)
Altmayer Anita (bőrgyógyászat)
Gallyas Éva (szemészet)

Fs aki senkihez sem fogható:
Dr. Papp András (népegtan)

A csoportról bővebb információt
ezen a helyen kaphatsz
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12. csoport

Baumann Beáta

Csuka Ferenc

Gergely Helga

Lajkó Imre

Pál fö ld i Regina

Papp Róbert

Szabó Kocsis

Túrái Krisztina

Krisztina
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William életében mély nyomot hagyott, hogy a magyar névnaptárban csak Vilmos szerepelt, kárpótlásul egyetemt
évei alatt megélte első névnapját is...
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ülni

r
Egyszer véget ér a
boldog ifjúság...
...no de így gyerekek?

Szerenád 1999
C
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Még vidáman, töretlenül, töltetlenül...

Aztán már le kellett ülni itt-ott.
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Figyelj Miki! M ost előcsalom belőled
a kígyót... Tudod a Boa-tü!

Csendet, rendet, fegyelm et a tömegközlekedési eszközön!
Eközben Fehér Lacika megpróbálta a
so főrt meggyőzni, hogy sörözzön ve
le. de legalább a volánt engedje át
neki....
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Akik fe ! tudtak kelni másnap...
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A fogászok

Ballók Tímea

Balogh Edina

Csiszár Ildikó

Dinka Tibor

Hayfron William

Rosta Balázs

Sátai Andrea

Tokodi Krisztina

Urbán Andrea

Vető Miklós
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Különdíj:
Ballók Tímea
Balogh Edina
Csiszár Ildikó
Dinka Tibor
Hayfron William
Rosta Balázs
Sátai Andrea
Tokodi Krisztina
Urbán Andrea
Vető Miklós
Újra tábla:
Varga Henrietta
Somogyi Rozália
Vajda Viola
Stiller Zsolt
Varga Szabolcs
Miklósi Tímea
L eop old Imre
Passz:
Mezős Adrienn
Bajusz Ildikó
Kiss Gábor
Hunyár Endre
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Borbola Krisztián
Böszörményi Zsolt
H odosi László
Lamper Zoltán
Csőd:
Elona Kongo
Farkas Tamás
Sípos Balázs
Dr Csáti Erzsébet
Dr Zioni R affael
Több híresség is oktatott bennünket:

Sonkodi kapitány az Enterprise

Richard G orzó Gere

űrhajóról

Kovács Adám. alias p r o f Charles
Bronson

Vaji Szivatopeti

Oktatóink platina-arany köpései:
"Ennek a fognak a végén lóg egy ember, "(prof Dr Mari Albert)
“A fajfenntartás technikáját örömmel gyakoroljuk." (p ro f Dr
Mari Albert)
“Az egész T V reklám kampány az emberi nyílások körül forog.
(p ro f Dr Mari Albert)
“A Blend-a-Med-től kemény marad a fogorvos tojása."
(p ro f Dr Mari Albert)
"Éjszakai fogszabályzó nincs! Éjszakai készülék az a bili." (Dr Kocsis S. Gábor)
“A körhíd definíciója: a beteg fo g a i fü ltől fülig egy darabban vannak." (Dr Benedek Gábor)
“Miklós, ez a tömés túl szögletes. Olyan gömbölydednek kell lennie, mint egy szép női test. Tudod
milyen az. nem?!jó l néznénk ki ha minden nőt így elcsesztek volna." (Dr Gorzó István)
- Gorzó tanár úr választékos szókincse: “Itt látunk egy bazi nagy gyökércsapot egy bazi kis gyökér
ben. ami bazira eltört. És a bazi barom fogorvos nem vette észre."
- Éerber doktor úr véleménye a társegyetemekről: “a Pesten végzett magukat fogorvosnak mondó kol
légák... "
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Takarékarany sztorijaink:
Sátai Andi rosszul lett anatómia gyakorlaton. Kalló Imre segítőkészen kérdezte: “Rosszul van? Akkor
még nem a? én asztalom!"
Anatómia kollokviumon Balázs remekel: Az agyfélteke latin neve: Hemispermium. A következő tétele
a női gát volt. Erre Balázs megilletődve megszólalt, miközben csipesszel a nagyajkat fogta: Én ilyet
még sosem láttam! Timi, Balázs menyasszonya, évkönyvírás közben hevesen tiltakozott: “Ne ezt ne
tegyük bele!"
Konzerváló tanlabor Szentpéteriproffal: “...és aztán mossuk le erős vízsugárral."Miután megnyitot
tuk a csapot, professzor úr odaszólt: “Ez nektek erős vízsugár? Ez legfeljebb egy prosztata-hypertrophia!"
Szentpéteri p r o f foszfátcem enetes üveget bont fel: “Na. ez a doboz még szűz." Miután átszakította
a védőfóliát: “M ost már nagylányt csináltam a kislányból!"
Helyszín: tanlabor, gipszelünk.
Bibula - Mike:
- "Kellene egy kis por. Van nálad? Hú. ez nagyon kellett. Megmentetted az
életemet."
Egy kis Bibula szleng: "Hogy lehetne a betegem fejét leadni? Mert van egy haverom, akinek lenne meló
a szájában, élpótlás meg ilyenek, és az tutira bejönne."
Gyerekfogászaton:
“Nekem a Benton doktor bácsi fogja a fogam at csinálni!" - mutat a gyerek Willire.
"Nekem az a csúnya szakállas doktor bácsi fúrta a fogamat!" - meséli a kislány a másiknak Balázsra
mutatva.
Szájsebészet gyakorlaton Bibula Willi betegének húzta volna a fogát. A beteg, miután meglátta
Bibulát beöltözve, fogóval a kezében, sírva fakadt és lelépett Willi 4 pontot érő ideiglenes tömésével
a szájában.
Protetika gyakorlaton Kriszta lenyomatot vesz: “Ezt azért nyomom ennyire, mert így kell csinálni!" nyugtatja meg a beteget.
Parodontológia szigorlaton hangzik el a kérdés: “Miért nem adunk gyógyszert fogágybetegségben?"
"Mert a beteg azt hiszi, hogy nagyon beteg." - hangzik el Sátai Andi bölcs válasza.
Szontágh adjunktusnő magyarázza az emelő használatát:
“Ha a korona átbillen, akkor a gyökér is kifér. Mint amikor át akarsz bújni valahol, ha a vállad kifér,
akkor már a fen eked is. Kivéve engem!"
Szintén Szontágh adjunktusnő:
Egy emelővel próbálja kiemelni a bent maradt gyökeret az alveolusból. amikor a gyökérdarab egy han
gos reccsenés kíséretében elrepül valamerre, és sehol nem találja.
Timi: - “Adjunktusnő. ott van a szája szélén!"(mármint a betegnek...gyk.)
Szontágh: - “Hol. az enyémen?"
Oktatóink között a következő nyereményeket sorsoltuk ki:
Kocsis András:
Kovács Adám:
Perényi János:
Szontágh Eszter:
Hoppentaler János:
Kertész Annamária+
Gorzó István:

Ingyenes orrplasztika, és egy belépőjegy a Cyrano című előadásra
1 éves arab nyelvű Playboy előfizetés
Makro fon és klónozógép
Kifizetjük egy havi telefonbeszélgetését
Hupikék nyakkendő
Tandem bicaj
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Vályi Péter:
Nagy Katalin:
Stájer Anette:
Raanai Márta:
K ókai Erzsébet:
Fazekas András:
Koltay Attila:
Falkay Éva:

1 éves Rambo-robik bérlet
belépőjegy egy Chip 'n Dalé előadásra
egy új fodrász
csehszlovák film sorozat videokazettán
K ookai parfüm
Cicero összes műve
Puszi a lányoktól
Puszi a fiúktól

A kezdő csapat (itt még sokan voltunk)

Jim Morrison Bazsi szemüvegében

Zenés-táncos foglalkozás a napsugár szeretetotthonban

Nyunyu két tűz között
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Príma pudendi. Anno: 1994-2000
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Prima pudendi. Anno: 1994-2000

Sokk-sokk köszönet~
N o hát itt az évkönyv, köszi a türelmet, de a finishben utolért a technika ördöge, aki
mint tudjuk nem alszik. így volt mit újra szerkeszteni. De csak elkészült. Sajnálatos módon
az évkönyv nem talált magának támogatókat. így a teljes költséget “nekünk" kell állni.
Hazánkban szerencsére olyan olcsó minden, hogy ez a kb. 1000 forintos egységár szinte
ingyen van...
Remélem minnél több embernek csal mosolyt az arcára ez a néhány oldalnyi anekdo
ta gyűjtemény, és remélem minnél több emberrel találkozhatunk a VI. év végét záró bulin!

Készült 300példányban. Kiadja az Évfolyam. Lektorálta Dr. Ledniczky András A O K Dékáni
Hivatal vezető. Szerkesztés, tördelés, nyomdai előkészítés: Tarcsa Sándor.
Külön köszönet Ardai Zsoltnak és az A-Színvonal BT-nek a nyomdai munkálatokért.

Szeged. 1999

lód

