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Előszó
Kedves Olvasó!
A z SZTE Általános Orvostudományi Kar 2006-ban végzett
hallgatóinak évkönyvét tartod kezedben.
Boldogok és büszkék vagyunk, hogy bár mi voltunk a z első
évfolyam, akik a Szegedi Tudományegyetemen kezdtünk,
mégis a Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem hall
gatóihoz méltó egyetemista életet élhettünk.
Sok év kemény, kitartó tanulás és buli van mögöttünk.
Bízunk benne, hogy ezek összehoztak Bennünket anynyira,
hogy évek múlva együtt nosztalgiázzunk a z évfolyam
találkozókon.
Ezúton szeretnénk megköszönni Oktatóinknak, hogy el
küldték fényképeiket a z évkönyvünkbe és válaszoltak feltett
kérdéseinkre. A hely korlátái miatt nem kerülhetett bele min
den válasz, de igyekeztünk komoly és kevésbé komoly
mondatokat egyaránt idézni.
Mindenkinek sok sikert és jó egészséget kívánunk!
A z olvasáshoz pedig jó szórakozást!
Losonczi Erika és Berényi Antal
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Búcsú Szegedtől
írta: Reményi Csaba

Végül betorkollik a Széchenyi térbe,
virágdíszes parkhoz, városházhoz érve.

Szeretett városunk, napsütötte Szeged,
fejünk fölött ragyog kéken fénylő eged,
zöldülő ágak közt bújócskáz a fény,
tavaszi zsongással újul meg a remény.

Hol lehet itt enni? Széles a választék:
SZOTE-menza, Gödör vagy a Béke-tanszék,
Fesztivál, pizzázók vagy Boci tejivó,
éhes diákságnak rájuk gondolni jó.

Bár egykor romba dőlt, nem állott meg szíve,
hiába támadt rá folyója árvize,
felépült s főnixként így lett megújuló,
így álmodta Lechner, s gróf Klebersberg Kunó.

Az ivóhelyekről külön nem kell szólni,
se szeri, se száma, nincs hely felsorolni.
SZOTE- és JATE-klub a bulik szentélye,
és még ott a SING-SING börtön ellenébe.

Új templom is épült, s egyetemet kapott,
sok híres tudósnak méltó otthont adott.
Jelképe lett a Dóm. Itt körbenézzetek!
Körül harangjáték, könyvtár, s intézetek.

Kollégiumai vajon mit rejtenek?
Tartós barátságot, boldog szerelmeket.
Áttanult éjszakák, vidám rendezvények
fűződnek hozzátok múló koleszévek.

Szent-Györgyi Albert is e helyen kutatott,
felfedezéséért Nobel-díjat kapott.
S elkészült sok új ház, kör- és sugárutak,
városszerkezete máig példát mutat.

S amíg itt lehettünk, felépült a TIK,
benne a tudomány tárháza rejtezik.
Minden diákot vár az üvegpalota,
ismerkedésben is segít ez a csoda.

Szalagként övezi ékszere, a Tisza,
jobb partján épült fel sokféle klinika,
bennük a tudomány szelleme rejtezik,
miközben gyógyítják betegek ezreit.

Fel nem sorolhatni, miket kínál Szeged,
e várost feledni soha nem is lehet.
Magához lakatol drága emlékekkel,
de most el kell hagynunk, szomorú lélekkel.

Klinikakertjének fái alatt padok,
árnyékuk hűvöse gyakran hívogatott:
Erre jöjj, ide ülj, tanulni itt a jó,
csak neked fütyörész a feketerigó.

Búcsút veszünk tőled, te, napfény városa,
emlékezünk mindig, s visszavágyunk oda,
ahol diplománkon megszáradt a pecsét,
s neved, rangod adja a tudásunk becsét.

Incselkedő szellő lapozza könyvedet,
felderít, de ha kell, szárítja könnyedet.
Csábítón hívogat a bokrok homálya,
itt édes, varázsos este a találka.

De te is búcsúzol napfényes egeddel,
búcsúzik a Tisza tíz méter kilenccel,
kétfarkú kutya is bánatosan lapít:
ingyen sör, öröklét, szépek lesztek! S vonyít.

Kárász utcán padok, zenészek, üzletek
képezik szívében a fő ütőeret.
Az egyik végében, a Dugonics téren,
zenélő szökőkút vize villog fényben.

Jóságod, tudásod kívánjuk köszönni.
Most, ha el is megyünk, vissza fogunk jönni.
Kollégák! Hirdessük Szeged értékeit,
ne feledjük soha kedves emlékeit!

Majd Klauzál térnek oroszlános kútja,
s cukrászdái felé visz dísztéglás útja.
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Egyetemünk vezetői

Prof. Dr. Mikó
Tivadar
centrumelnök

Prof. Dr. Benedek
György
orvoskari dékán

Prof. Dr. Thurzó
László
dékánhelyettes

Prof. Dr. Túri
Sándor
dékánhelyettes

Prof. Dr. Fazekas András

Prof. Dr. Szabó
Gyula
tagozatvezető

fogorvostudományi
szakvezető
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Prof. Dr. Bodosi Mihály
ÁOK szakképzési
tagozatvezető

Dr. Iednltzky
András
dékáni hivatalvezető

Dékáni Hivatal

A hivatal munkatársai

Felső sor, balról:
Ábrahám Hajnalka, Mandászné Enzsel Ivett, Mester Ágnes, Dr. Ledniczky András,
Majorosné Mészáros Éva, Horváth Noémi, Virágné Győri Klára

Alsó sor, balról:
Szűcs Rita. Dr. Vtghné Markovits Katalin, Demeter Jánosné, Máráné Prágai Anikó, Vad Gabriella
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Elméleti Intézetek
Anatóm iai, Szövet- és F ejlődéstan i In tézet
F első végtag (Dr. L á szló Istvá n )
írta: Reményi Csaba

Itt van már mindenki, várjunk még villamost?
Szép lassan elkezdjük, óra tíz perc van most.
Mikor én tanultam - nehéz elképzelni - ,
már akkor sem tudtunk pontosan érkezni.
Jöjjenek csak bátran, vártuk már Önöket!
Előkészítettünk fontos eszközöket.
Asztalra állítom e csontos kollégát,
eltolhatom arrébb, ha takarja a táblát.

Horizontális sík, ha keresztbe vágunk.
A supracristálisa csípőlapátunk,
míg a subcostális mellkas alatt halad,
ezzel elmondtam a vízszintes síkokat.

Kolléga, megkérem,a fényt állítsa be,
írás-olvasáshoz ne vegye sötétre!
Nem megy Önnek, nem baj, talán próbálja más,
nem lehet mindenkiből szülész-nőgyógyász.

Medioinguinalist emelem még ki,
függőlegesen fut, a mellbimbót metszi.
Ékesebb korban már jóval eltér ettől,
elnézést kérek az idősebb hölgyektől.

Még kicsit tekerjen! Jó! Most vágjunk bele!
Fontos az irányok, síkok ismerete,
a boncolt tetemen így lesz térkép e táj,
e tájék mit jelent s az élőn hol, mi fáj.

Nézzük a csontokat: első a lapocka,
csúcsára állított háromszöglapocska,
hátunkhoz simul a ventrális felület,
dorsalisan spina emeli bőrünket.

Proximális helyzet: testhez közelebbi,
a disztális tőle távolabb fog esni,
superior az, mi található felül,
inferior pedig ennél lejjebb terül.

Lateralis csúcsán glenoidal üreg,
ebbe illeszkedik humerusízület,
hollócsőrnyúlványa jellegzetes alak,
rajta tapad néhány igen fontos szalag.

Superficialis fejünk minden luka,
de profundus nyílik a végbél anusa.
Anterior fekszik, amit látunk elül,
posterior van az, ami mögé kerül.

Az acromion is a spina nyúlványa,
a hollócsőrrel a fornixot alkotja.
Ezért nem lesz ficam, hogyha könyökölünk,
nem lesz egyvonalban a vállunk és szemünk.

Az, ami ventrális, hasunk felől fekszik,
dorsalisan levő hát felé telepszik,
laterális szélső, mediális közép,
Horn Gyula sinister, dexter pedig MIÉP.

Kulcscsont belső vége a sternumon rögzül,
medial kétharmad előre is görbül,
előre homorú a lateral harmad,
S-alakot adva e jelentős csontnak.

Craniálisan függ nyakunkon a fejünk,
caudális testrész, amelyiken ülünk.
Frontális a síkja az óraingának,
sagittális ütést kap, kit orrba vágnak.

így alakult ki a vállunk ízülete
és benne ízfejként a humerus feje.
Humerus a felkar egyetlen nagy csontja,
trochlearisába fekszik be az ulna.
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Humerusunk másik, laterális része
a radiusnak szolgál ízesülésre,
így jöhetett létre könyökízületünk,
mely akkor is hasznos, amikor törtetünk.

Szabad ízületben mozog viszont a váll,
ante- s retroflektál, ab-, addukál s rotál.
Még egy mozgása van a circumductio,
(ne keverjék össze, nem circumcisio)

Ulnánk kampós vége, ez az olecranon,
mint villáskulcs siklik a felkari árkon.
Orsócsont mellette csak forogni képes,
s humerusfejeccsel egy gömbcsuklót képez.

Ha az utcán megyünk, s ott megállítanak,
és anteflektálja karját rongyos alak,
látjuk,előtte bor, mondhatjuk nyugodtan,
csak retroflektáljon, kérjen pénzt máshonnan.

E két alkarcsontunk a distalis végen
kéztőnk csontsorával van ízesülésben.
Nyolc kicsiny csontocska két sorba helyezve
alkot átmenetet - csuklót - a kézfejre.

Könyökízületünk trochoginglymus is,
de supinal, pronal radioulnaris
része:a radiust az ulnához fogja,
s constructios tengely mentében forgatja.

A proximalis sor 4 kis csontból álló:
scaphoid, lunatum, triquetrum és borsó.
Két trapezoidcsont, capitatum s horgas
alkotórészei a distalis sornak.

Supinál a koldus kezét pénzért tartva,
s pronálnak a hölgyek kezük csókra nyújtva.
S és P betűket kezünkre írhatjuk,
mindaddig, ameddig jól meg nem tanuljuk

Majd metacarpusok és ujjpercek vannak,
s végére jutottunk a felső végtagnak,
ízületek sorja erre következik,
felkar, alkar és kéz hogyan is működik.

Bugát Pál két szavat erre is alkotott,
amikor latinból magyar szót újított:
hanyintás, borintás ám mégsem terjedt el
szemben a jól ismert szikével, csipesszel.

ízületmozgásra mindig igaz s helyes:
a mozgás tengelye síkra merőleges.
Mikor ettől eltér, ott már bajok vannak:
módosult a végtag, csontja törött annak.

Radiocarpea tojásízületünk,
két tengelye mentén mozgatja a kezünk:
radial és ulnar irányban abdukál,
mikor integetünk dorsal- s palmarflektál.

Középállásában ízületünk nyugvó,
normálállásról van állóhelyzetben szó,
Mozgások fajtái: ab- és adductio,
flektál és extendál s végül rotatio.

Az intercarpea két kéztőcsontsor közt
feszes ízületként tölti ki a térközt:
két-két szélső csontja a canalis carpit
a flexorinaknak alagútként képzik.

Izülettipusra tengelyszám jellemző:
forgó s ginglymus egy, ellipsoid kettő,
a spheroid már sok tengely körül forog,
combunk és a vállunk ilyen módon mozog.

A carpometacarpea szintén feszes,
a pollex kivétel, mert valódi nyereg,
így a tenyerünkkel opponál hüvelykünk,
és megmarkolhatjuk, amit kézbe vettünk.

F.s van még korlátolt szabad ízületünk,
nem a gazdájára utal ítéletünk.
Ez az ízületek egy olyan csoportja,
amelynek mozgását szalag határolja.

A metacarpusok s az ujjpercek között
egy korlátolt szabad ízület képződött,
s mert dorsalisan gömb, palmarisan henger,
nem abdukál ujjunk hajlított ujjperccel.

Pont ilyen ízület a kulcscsont két vége,
rotál s emel, süllyeszt hátra és előre.
Ha pénzt kérnek tólünk, tudunk vállat vonni,
vagy feszes vigyázzba bakát parancsolni.

Interphalangea típusos ginglymus:
flektál,extendál, más mozgást nem is tud,
kétoldalt feszíti 2-2 oldalszalag,
és végére értünk a felső végtagnak.
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És a teljesség kedvéért...
A lsó végtag (Dr. L á szló Istvá n )
írta. Reményi Csaba
Az alsó végtagot kell most megbeszélnünk,
Feladata kettős: tart s mozgatja testünk.
És hogy milyen módon válik ez valóra,
erről fog szólani a mai tanóra.

Felső szárak pedig zárják a medencét,
létrehozva ezzel a váz symphysisét.
Rostporcos discusa a szüléskor enged,
helyet biztosít a kigördülő fejnek.

A medencegyűrű található felül,
a keresztcsonthoz a gerinc ízesül,
kétoldalon alól csatlakozik a láb,
a felső testfelet így tartják, s mozgatják.

Kis- és nagymedence közti határvonal
hátul kezdődik a promontoriummal.
Linea arcuataban folytatódik,
elöl hozzá a symphysis kapcsolódik.

A medenceövet három csont alkotja:
sacrum, s két os coxae űrét határolja.
Feszes ízületek kötik össze hátul,
elöl a symphysis viszont kissé tágul.

Medenceátmérők ismerete fontos,
magzatfej átfér-e, ezt nézi az orvos.
Most e fibulával mutatom mi hol van,
haránt, ferde, és az egyenes, így sorban.

Nyugtalan vidék ez, vele mindig gond van,
figyelmet igényel minden életkorban.
Itt kezdődik éltünk első utazása,
üregén keresztül jövünk a világra.

Egyenes átmérők középpontjaira
axis pelvis illik: ez egy parabola.
A szülőcsatornának ez a tengelye,
e mentén forog a magzatfej közepe.

Zsenge ifjúkorban - azt lehet mondani vonzzák tekintetünk feszes idomai.
Idős korban viszont nincs már vonzereje,
csúz, zsába, kopások miatt van baj vele.

Külső átmérői és a Baudelocque-érték,
medencekörzővel régen gyakran mérték.
Ilyen vizsgálatot ma már nem végeznek,
fontos adatokat ultrahanggal nyernek.

Az os coxae csavart nyolcas formát mutat,
felső hurka tömör, csak lent látunk lukat.
Három része: csípő-, ülőcsont, s szemérem,
együttesen ismert medencecsont néven.

A női medence eltér a férfitől:
bemeneti síkja előre jobban dől,
szélesebb a csípő, tágabb az ürege,
nagyobb a ramusa által bezárt szöge.

Taréj és tövisek a csípő lapátján,
belül ívelt vonal a pelvis határán.
Külső lineáin farizmok erednek,
alsó felszín része a vápaperemnek.

Ha e csontos vázat most felöltöztetjük,
comb- és farizmokat hátul ráképzeljük,
a sulcus gluteus lesz határmezője,
férfi szemnek bájos, kedvenc legelője.

Az ülőcsont teste része a vápának,
ramusa a nyolcas alsó hurokjának.
A comb flexorai tuberén erednek,
spináját nevezik az ülőtövisnek.

Farizmok közt látunk egy mély bevágatot,
természettől kapott fontos feladatot:
mélyére siet, mint kis Túr a Tiszába
izmos zárógyűrű, az anus nyílása.

Végül az os pubis teste, s alsó szára,
kiegészül velük alsó hurok s vápa.
Az ízvápát hívják acetábulumnak,
a hurok lukát foramen obturatumnak.

Elöl izgalmas a hüvely szakasza,
bemenetét rejti kis- és nagyajka,
nyílását szűkíti szűzhártya, a hymen,
csak lányokon látni, soha sincsen hímen.
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S hogyha isiásztól szenved a betegünk,
lábát vizsgálathoz nem kell leszerelnünk,
vizsgálóasztalon hanyatt lefektetjük,
rosszoldali lábát többször megemeljük.

Szakadásuk számos sportolónak gondja:
nyújtott térde rotál, de talpa lefogja,
gynglymus jellegű a térd ízülete,
csak akkor rotálhat, ha flectált helyzete.

Tereljük figyelmét s figyeljük a szöget,
hol jelez fájdalmat: ez a Lasegue-tünet.
Ha a szög változó, szeretne becsapni,
munkaundora van, táppénzt akar kapni.

Tuberositasán, tibiafej alatt,
a pes anserinus izomcsoport tapad.
Elülső felszínét csak vékony bőr fedi,
rúgások miatt fáj, és szokott kékleni.

Következő csontunk femur néven ismert,
medencevápába gömbfejével ízelt.
Három erős szalag képez neki tokot,
szabad ízületként sokirányba mozog.

Külső szélén hátul, lapos porcfelszínen
a fibula rögzül feszes ízületben.
Innentől lefelé fut egy érdes vonal
a rajta eredő hajlító izommal.

Nyaka testével zár százhuszonöt fokot,
az átmeneténél kis- és nagytomporok.
Éleikről tudja minden biciklista:
elöl van linea, hátul pedig crista.

A sípcsont distális, kivájt, széles vége
szolgál az ugrócsont ízesülésére.
Belső boka lesz a malleolus része,
míg a külső boka a fibula vége.

Hátsó érdes éle linea aspera,
lefelé húzódva széttér a két ajka.
Mediái s felfelé pectineaként fut,
laterális éle a nagytomporhoz jut.

A kézszerkezettel megegyező a láb:
lábtő és lábközép és ujjak alkotják.
De más feladata: a test mozgatása,
három támaszponton a súly elosztása.

Két condylust látunk a distális végen,
ívét porc illeszti sípcsonthoz a térdben.
Elöl íncsont fedi: patella, térdkalács;
így nevezte talán egy kannibál szakács.

Ugrócsont a talus: felül trochleája,
hozzá kapcsolódik a boka villája.
Elöl félcentivel szélesebb, mint hátul,
tűsarkúban járó ezért könnyen sántul.

A térd ízvápája a sípcsont kezdete,
dór oszlopfőt formáz, lapos a teteje.
Meniscusok teszik simává mozgását,
kívül-belül szalag adja stabilságát.

Hátsó processusát kettéosztja egy ín,
sarokcsonton támaszt alul három felszín.
Még egy ízfeje van, ez látszik legeiül,
hozzá egy másik csont, a sajka ízesül.

S hajlításkor össze- és előrecsúsznak,
de extensioban szét- s hátramozdulnak.
Térdünk ezenkívül bursák védelmezik,
párnázatukkal a mozgását segítik.

Calcaneus az, mit sarokcsontnak hívunk,
sarokgumón tapad az Achilles-ínunk.
Három ízfelszíne a talussal egyezik,
köbcsont felé tekint elöl a negyedik.

A térdet rögzíti még két keresztszalag,
irányuk egymással keresztezve halad.
Intercondylaris felszínen erednek,
tapadást pedig a tibián nyernek.

Sustentaculum tali médiai esik,
taluson át rá a testsúly nehezedik.
Alatta sulcusa van egy fontos ínnak:
musculus flexoris hallucis longinak.

Anterius hátul és lateral ered,
útja a tibián anterior vezet.
Posterius elöl és medial indul,
tibia tetején tapadása s hátul.

Helyezzük e kettő csontot most egymásra,
mindkettőn látható egy harántbarázda.
Laterál nyílik a sinus tarsi öble,
ürege szalaggal s némi zsírral töltve.

Egytengelyű csukló bokaízületünk,
dorsal s plantar felé flectálja lábfejünk.
Mediái erősít a deltoid szalag,
de kívülről három ligamentum halad.

Bifurcatum szalag az ízület kulcsa,
csak sebészeknek volt régen hozzá jussa.
Jaj volt annak, kinek sebész ezt a zárját
e kulccsal nyitotta: elvesztette lábát.

A talocalcaneonavicularis
összetett ízület: pronál, supinál is.
Supinálást végzünk cipőtalpra nézve,
s pronálunk akkor, ha sárgállik a széle.

Köb- és sajkacsonthoz fekszik három ékcsont,
a középső köztük a legmagasabb pont.
Distalis végéhez ékcsontoknak s köbnek
a metatarsusok hasisai jönnek.

Calcaneonaviculare plantare
ugró-, sarokcsont közt tág hézagot zár le.
A plantare longum is a boltív része,
e két szalag együtt ennek fő pillére.

E határ is ismert a sebészvilágban,
LISFRANC-féle vonal a lábcsonkolásban.
Ma már nem törődnek létével ennyire,
ott vágnak, hol megáll kezükben a szike.

A boltív épségét meg is vizsgálhatjuk,
a beteg cipőjét, zoknit lehúzatjuk.
De előtte gyorsan mély levegőt veszünk,
a vizsgálat után hosszan szellőztetünk.

A lábközépcsontunk proximális perccel
mozog egy korlátolt szabad ízülettel.
Az abdukálás is így lesz lehetséges,
pucolni a zokni ujjközt ezért képes.

Ugró- és sarokcsont a proximális rész,
sajka- és a köbcsont ővelük szembe néz.
Harántízületét CHOPART-nak nevezik,
a lábcsonkolásban hasznát ma nem veszik.

Ezután distális sora ujjperceknek,
s legvégül a körömpercek következnek.
Ha gyulladt a köröm, akkor száll sok fohász.
Vadhús nőtt? Lövesd le! Mondaná a jogász.
Nagy utazást tettünk e mai délután,
sokkal többet tudunk a lábról ezután.
Szemináriumnak mára ezzel vége,
váljék mindenki kedves egészségére.

Orvosi Biológiai Intézet
S zabad-szek ven ciá k
írta: Reményi Csaba

Prof. Dr.
Duda Ernő

Prof. Dr.
Szabad János

Kedves Hallgatóim! Ha muslicapete,
- éppen erről elmélkedtünk ma egy hete feje megszúratik, vörös fényt adj, Laci,
láttuk, onnan mint folyik citoplazma ki.

Ki mondja most azt: ez oltári baromság,
mit érdekel minket a muslica kórság?
De Kérdezem én: jó ez nekünk? Hát persze,
mert ugyanez érvényes ránk, emberekre.

De most nézzük meg a következő ábrát!
Elképesztő látni a fejetlen lárvát.
Végtelenül egyszerű ennek az oka,
hogy miért nincs feje, tora, csak potroha.

Most nézzék meg e nőt! Több a mellbimbója,
mint az ember télikabátjának gombja,
amit e kép mutat, az nem naturizmus,
mutáns állapot az, neve atavizmus.

A helyzet az, most oltári sok fényt kérek,
hiányossá tettük a vizsgált petéket,
semmi mást nem jelent a kifolyt portéka
nem nő az utódnak eme testtájéka.

Kedves Hallgatóim! Miről hallottunk ma?
Borzasztó hasznos a muslica számunkra,
így amikor vele kísérletet végzünk,
klónozzunk annyit, amennyit nem szégyellünk.

Borzasztó egyszerű ennek folyománya,
nem lesz fejség-génje ezért expresszálva.
Ha mutáns az anya, ugyanez a helyzet
jelesen: fejetlen embriói lesznek.

Nagyon sok betegség, kínos nyomorúság
általa számunkra mára már nem újság
Megtaláltuk okát e kis muslicában,
lássuk meg az embert e csöpp állatkában.

S kitűnően látszik, habár ép a pete,
mutáns zigótának szintén nem lesz feje.
Kutatásunk végén így jutottunk oda,
a homeotikus gén sok bajnak oka.

Egykor így tett a kitűnő tudós, Morgan
ki még ma is él, s köszöni szépen jól van.
(Vagy ha már nem él, a síremléke felett
muslicák kara zeng hálaénekeket.)

Valami olyasmit mutatnak a képek,
hogy függnek összegének s a testszelvények
(- Nem tudtam, hogy itt vagy, - Ringler néz be
-Jani, na, milyen lett a tábla? - Bandikám, cuki!)

És ennyi az egész, befejeztük mára.
Elvárják Önöket ma a klinikára.
Kiváló munkatársaim hétkor este,
válaszolnak a feladatkérdésekre.
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Orvosi Vegytani Intézet
A z on togen esis és filo g e n e sis
Köszönöm, barátaim, ezt a meghívást
és a felkérést, hogy tartsak előadást.
Nem lesz rendhagyó, bár ez volt a kérelem,
mert nem adhatok mást, csak ami lényegem.
A címért, mit láttok, ne haragudjatok,
magyarul mondok el néhány gondolatot.
Találhattok azért egy-két magyar szavat
az idegen mellett, az ÉSt és az AZt.
A mai napig is sokat vitatkozunk,
hogyan alakult ki, mit embernek hívunk.
Tervezte valaki, vagy csak véletlenül?
Ha tervezte volna, tán jobban sikerül.

A leucin-enkefalin szabadul fel
a nagy fájdalomnál és a szerelemmel.
Négyezer éves a Stonhenge temploma,
Angliában ma is él néhány druida.

HOMO FABER ősnek jutott az eszébe
a kezdet kezdetén: követ vett kezébe,
hogy ezzel lehetne valamit csinálni
és elkezdett vele tárgyakat formálni.

Új kép: svájci oltár, medvefejből épült,
több, mint kétszázezer éve, hogy elkészült.
Fantasztikus munkát végeztek a hívek:
bourgesi székesegyház világszerte híres.

Amikor az ember jól előrehaladt,
fantasztikus díszes fölös cafrangokat
hozhatott kezével, munkájával létre,
a munka az embert emberré tette.

COOPERÁLÓ ember lesz a következő,
kolecisztokinintől együttműködő,
adjunk mindenkinek, de jó ez sem lenne,
alig győznénk aztán kimászni belőle.

A második képen GONDOLKODÓ emlter,
(ágyon fekvő nő mezítelen testtel),
mindenki, ki itt van, ez csak nyilvánvaló,
a gondolkodóknak sorába tartozó.

Edward Munch képén a három asszony ilyen,
(piacnak nevezzük, ha vannak ennyien,)
Munch több feleséggel tudta kipróbálni,
de jól mégsem tudott velük kooperálni.

Hogyan is működik a gondolkozásunk?
Szathmáry Sándorral kezdjük kutatásunk.
Főhőse, Gulliver, egy ik regényében
kutatta az okot elképzelt szigeten.

A HOMO LABORÁNS örömmel, dalolva
fenyőfákat irt ki, inkább ne dolgozna.
Feszíti az erő, s vele a glutamát,
hetente kivág egy hatezeréves fát.

Elektronáramlást és sejtrezgéseket,
rugalmas ütközést, furcsa képleteket
hozott fel indokul, de nem lett igaza,
gondolatot képlet le nem írhat soha.

(Mennyivel szebb munkát végezhet a serpa,
ha vezet valakit magas hegyoromra.)
A HOMO TECHN1CUS harmincezer éve
bölényt másolt le a vázlatfüzetébe.

Ez a BÉKÉS ember, kérdés, létezik-e?
Talán volt egy-kettő, sokkal több kellene.
Vegytani analóg a jól ismert GABA,
minden dühös embert gyorsan lenyugtatna.

(Akkor az kőből volt, melyet olcsón szerzett,
s festéshez a glycin teremt ügyességet.)
A HOMO AMANS-nál hosszan elidőzünk,
Ixmyolult érzés, de megéri türelmünk

Ausztrál bennszülött elég békés fajta,
ezért lett kis híján teljesen kiirtva.
A HÍVŐ emberek peptidje ópiát,
a vallást tartják, mint a nép ópiumát.

arról elmélkedni, ml is a szeretet,
s hogy változtatja meg az élő lelkeket.
Fenil-etilamin ehhez a transzmitter,
egyedül nem elég. sok minden más is kell
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Szülői szeretet látható a képen,
pávián öleli a gyermekét éppen.
Jó pár peptidhormon szükséges még hozzá,
szerelem s szeretet így lett hasonlóvá.

A csimpánzarcokat, ha jól megfigyeljük,
számos politikus tanulhatna tőlük.
Némelyik e képet tán valóban látta,
hasonlít is hozzá a fizimiskája

A IXirer-metszetkép nemcsak szerelemre,
utal filozófus s kooperáns emberre:
elfogadja vagy ne azt a gyanús almát,
az eredményt tudjuk elvette jutalmát.

Geronimót látjuk,az indiánvezért,
majdnem legyőzte a fehérek seregét.
Egyesítette az indiánnemzetet,
túl becsületes volt, ezért nem győzhetett.

Az újabb képeket nem kell magyaráznom,
(mézédes csókokat láthatunk a vásznon),
majd a következőn kilences ikreket,
De nem várhatunk ily nagy sikereket.

A HOMO MILITANS ez sajnos létező,
belénk van építve, mindig fegyverkező,
a humán genomot hiába ismerjük,
az agressziógént benne mégsem leljük.

A reggeli rózsák balzsamos illata
művében egy nagy bölcs Herathból ezt írta:
„Az erős szerelem enyhe elmezavar,
S megháborodás is követheti hamar,
Veszedelem és kár
Vele együtt nem jár."

A kínai sereg militáns s kooperál,
fegyelmezetten és talpig fegyverben áll.
Mao Ce-tung tudta, hogy ez a valóság:
a puskák csövéből jön ki az igazság.
S militáns, kooperáns, politicus ember
azonosítható a gombafelhővel.
Márai Sándortól lesz még egy idézet,
egyik szép részlete a Füveskönyvének:

Csodás megfigyelés, annyit meg kell hagyni,
a szerelem képes boldogságot adni.
Nem hallottam panaszt még csalódottnál sem,
hogy rossz dolog volna ez édes érzelem.
„Oly kevés hiányzik földi boldogsághoz,
amely tudomány: a bizalom egymáshoz,
Alantas lelkeknek ez elérhetetlen,
Akik törvényt látnak a haszonlesésben.”

„Köszönöm a sorsnak, hogy ember lehettem,
s értelem szikrája világion lelkemben.
Láttam évszakokat, a földet és eget,
ismertem a valóságtöredékeket,
míg a Földön éltem
lassan földerültem.

E bölcs megfigyelés eredményt nem hozott,
mert az ember, sajnos, semmit se változott.
Újabb problémáról kell filozofálni:
Hogyan lett az ember, s mivé fog majd válni?

Egy napon meghalok, ez is milyen csodás,
a rendjénvaló és egyszerű elmúlás.
S legnagyszerűbb, legtöbb: embersorsot éltem,
más ennél jobb nem is történhetett vélem.”

Óriási tudás áll a hátunk mögött,
s alkalmazásához műszaki eszközök,
de mi éltünk célja, s innen hova megyünk?
Teremtettek minket, vagy majomból lettünk?

Csodás gondolatot írt le itt Márai,
őt lehet igazán boldognak mondani.
De mikor érezte, nem tud élni tovább
(teste beteg s rokkant), agyonlőtte magát.

Egy nagy filozófust mutathatok most be:
ő az indiánok híres törzsfőnöke.
Őt és békés népét adja pusztulásra
a fehér emberek agresszivitása.

Nem ezzel szerettem volna befejezni,
a boldogság titkát akartam keresni.
A filozófia, technika is tehet,
a munka és bármi boldoggá bennünket.

HOMO POLITICUS az az emberfajta,
ki minden áron a hatalmat akarja,
ahhoz bármi áron ragaszkodik tényleg,
uralkodás és pénz éltében a lényeg.

Munkám és hegymászás ad nekem örömet,
megismerni jobban e csodás életet,
az embert és sorsát kutatni, keresni.
Csak hát a vége, csak azt tudnám feledni!

Is

Orvosi Fizikai Oktatási Csoport
A rs P h ysica
(Dr. R ingler A n drás ta n á r Ú rnak)
írta: Reményi Csaba

Dr. habil.
Ringler András

A tegnap elmondottakat
még azzal egészítem ki,
akik késnek, bejöhetnek,
mégsem lesz kizárva senki.
Elbeszéltem odahaza
döntésemet s annak okát,
feleségem jól leszidott,
mert sértem az Önök jogát.
"Minden tanulónak joga
előadáson résztvenni,
még neked sem lehetséges
tőlük e jogot elvenni."

Most folytassuk fizikával
a nők dicsérete után,
ki ennyit tud csak, megbukik
a fizikaszigorlatán.
A múlt alkalommal láttuk,
milyen káros a bunkofon,
változó mágneses tere
töltést mozgat membránokon.

Szólt, én pedig megfogadom
feleségem tanácsait.
Ez eset is felidézi
édesanyám bölcs szavait.

Ebben konzervatív vagyok,
nekem nincs is bunkofonom,
aki keres, megtalálhat
itt, vagy otthon telefonon.

Aki gyakran mondogatta
s erre ma is emlékezek:
"Jól jegyezd meg édes fiam,
okos ember csak NŐ lehet."

Rádióhullámok ügyét
ilyen példával lezárva,
új témára térhetünk át:
nucleár medicinára.

Ezért aztán bejöhetnek
még azok is, akik késnek,
csak csendesen, arra kérem,
ne zavarjon, ha belépnek.

Az atommag alkotói
protonok és neutronok
ám ezeknek össztömege
a mag tömegénél nagyobb.

Egyszerre csak egyre tudom
koncentrálni figyelmemet,
szöszmötölés, neszezés, zaj
megzavar és kizökkenek.

Energia szabadul fel,
mikor a mag keletkezik,
Einstein szerint nagysága a
tömeghiánnyal egyezik.

Feleségem ebben is más:
ő mindent átlát egyszerre,
én egy feladatot végzek
lépésenként megtervezve.

Magyarázhatjuk ezt úgy is:
a sok proton nem fér össze,
taszítják egymást a magban
akár markunkban tíz szöcske.

Hallották e történetet?
Ha nem, akkor elmesélem.
Új tanárként sok gyerekre
ügyeltem a játszótéren.

Gyógyíthat is a sugárzás,
s hasznot hajt a tudománynak:
meghatározhatjuk korát
a kiásott múmiának.

Előző nap jó buli volt,
kissé húzott még a fejem,
egy jó trükköt kigondoltam,
hogy délután nyugtom legyen.

Tizennégyes szénizotóp
mennyisége nem változik,
de ha elpatkol a pofa,
a beépült szén lebomlik.

„Aki tíz szöcskét hoz nekem,
egy fagylaltot adok annak.”
Minden gyerek azt kereste,
engem pedig békén hagytak.

Mennyisége egyre csökken
eltelt idő arányában,
így kutathat a tudomány
évezredek távlatában.

De csak egynek volt sikere,
a többitől mind elszöktek,
ha markukba ujjuk között
egy új szöcskét gyömöszöltek.

Erre is van történetem,
régen történt meg e dolog,
az életkort hogy tudták meg
nyugatiak és oroszok.

Fuzionált szöcskéimet
elvittem szülőfalumba,
megnézheti, aki eljut
a solymári múzeumba.

Csontvázat lelt néhány régész
valahol a Föld kerekén.
Mintát küldtek vizsgálatra,
vajon mi lesz az eredmény?

A semleges neutronok
száma különböző lehet,
így többféle izotóppal
rendelkeznek az elemek.

Ámde csődöt mondott hamar
az USA minden tudora,
Európa sem jött rá, hogy
mennyi is a lelet kora.

Az instabil izotópból
háromféle sugár támad,
s áthaladva élőlényen
sejteket ionizálnak.

Egy megoldás maradt: Moszkva,
meg is írták a levelet:
Mélyen tisztelt pa-pa-pa-pa!...
és elküldték a levelet.

Alfa-, béta-, gammasugár
hagyja el az atommagot,
s károsítják a testünkben
az érzékeny térfogatot.

20 ezer év, jött a levél
és a csontváz darabokba!
Újabb kérdés: Hogy jöttek rá?
S rá a válasz: Bevallotta.

Egytizednyi dózis kézre:
nincsen ártalma semmise,
ugyanez az egész testre
már egy' koporsós nagymise.

Mára ezzel befejezem,
ne érhessen engem a vád,
amit mondtak a fiamnak:
Túltartja az órát apád.

Mivel tudjuk magyarázni
a magsugárzások okát?
Az atommag így javítja
proton-neutron viszonyát.

Fizikából így nyerhettünk
ennyiféle ismeretet.
Most búcsúzunk és vastapssal
mondunk Önnek köszönetét.

Magatartástudományi és
Orvosi Pszichológiai
Oktatási Csoport

Biokémiai Intézet

Prof. Dr.
Dux Iüszló

Élettani Intézet

Prof. Dr.
Jancsó Gábor

Prof. Dr.
Benedek György
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Kórélettani Intézet

Orvosi
Mikrobiológiai és
Immunológiai
Intézet
Prof. Dr.
Mándi Yvette

Orvosi Informatikai Intézet
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Prof. Dr.
Prágai Béla

Népegészségtani Intézet

—Mondja csak Kovács Úr, mekkora füstexpozíciónak volt kitéve az élete során?

Farmakológiai és
Farmakoterápiai
Intézet

Prof. Dr.
Varró András

Prof. Dr.
Leprán István

- Úgy tűnik Szabóné drága,
hogy ez a tabletta végre
megállítja a hőhullámait...
de talán csökkentenünk
kéne' a dózison...
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Klinikum
Harmadévtől a klinikum jegyében
sok új ismeretet szereztünk a gyakorlatokon...
M it ta n u ltu n k a b e te g e k tő l, a v a g y
a s p e c iá lis s z ó - é s k if e je z é s h a s z n á la t
h e ly z e te m a M a g y a r o r s z á g o n
írta: Lupkovics Gergely
- Tessék nekem elm esélni M arika néni drága, hogy m iért te ts z e tt bejönni h ozzán k.
Mik a p a n a sza i?

- Hát nem is tudom, hogy hol kezdjem doktor úr! Amikor tíz éve a férjemnek CT vezérelt
dioptriát (biopszia) kellett venni, mert a tüdejére ráment a sok bagó, és aztán jött még az
a szívintaktus (szívinfarktus) is, úgy belebetegedtem, hogy szívidegem lett.
Akkoriban még a Szanakszot (Xanax) meg a Haluperidolt (Haloperidol) is kellett szedjem.
Mondtam is szegény férjem kardbiológusának (kardiológus), hogy nem kellene-e nekem is
a vérképletem (vérkép) sűrűbben ellenőrizni, mert félek, no. Próbálok én egészségesen élni,
sok rostélyos (rostos) gyümölcslevet iszom, és az éjszakai snasszolást (nassolás) is abba
hagytam.
Amióta pajzsmirigyem meg májfunkcióm is lett, az italra rá sem nézek. A vörösbortól meg
egyenesen migrémet (migrén) kapok. És a Piri, a szomszédasszonyom, azt mondta, hogy ez
a fránya fejfájás a hipotézisemtől (hypophysis) is lehet, úgyhogy műttessem ki az orromon
keresztül. De hát mit csináljak doktor úr, szedem az Aspirin Projectet (Aspirin Protect), azt
mondják, az ilyenre is jó.
Nagy a tressz (stressz) is, mert a lányom is beteg. Tudja doktor úr, neki epelenciája (epilep
szia) van. És most ráadásul elment Angliába és ott bébisziszter (babysitter). Azelőtt aszinsztens (asszisztens) volt, ami nagyon elengáns (elegáns) szakma, de hát nagyon bobén (bo
hém) életet élt. Fiatal, aztán mindig mondom is neki, hogy az Ésszel (AIDS) meg pláne
vigyázni kell, meg védekezni gumival, mert hát annyi szörnyűséget hall az ember. Tán a
Kocsek (Kojak) felügyelő is abba halt meg. Mindegy, tőlem csak a tisztaságot láthatta, mert
még a mai napig végigmegyek minden áldott nap a lakáson Domeskosszal (Domestos).
Láttam a Sprektmmon (Spektrum) is, hogy milyen jól öli a baciUusokat (bacilus).

Maga fiatal doktor. Akkor biztos renittens (rezidens). Hallottam, hogy most vezették be
nemrég ezt a képzési formát. Magukban szerencsére még lát az ember sperpektívát (pers
pektívát).
De mindig nagy bajban vagyok, mikor a doktorok jutalmazásáról van szó. Az étteremben
sem tudom sosem, hogy mekkora jachtot (jatt) adjak. Azért ez mégiscsak absztrakk (abszt
rakt), van elég baj.
Itt ez a bókerbotrány (brókerbotrány) is. A múltkor úgy meglepődtem a hírek hallatán, hogy
csaknem félrenyeltem a szeszámmagos (szezámmagos) zsömlét. De ez már többször előfor
dult. Például, amikor az Al Kaloida (A1 Kaida) azokat a szörnyűségeket csinálta, akkor a
Stepsil (Strepsils), az a bónaljízü (honey) fajta akadt a torkomon.
Még szerencse, hogy Istenfélő vagyok, nem vagyok én autista (ateista), járok templomba
rendesen. Jaj, de exhumálom (exkuzálom) magam doktor úr, bocsásson meg, hogy ennyit
beszélek!
Hogy milyen gyógyszert szedek még? Hát az Algapyrint (Algopyrin) alkalomadtán, meg a
Neogrormort (Neogranormon) kenőcsöt a lábfekélyemre, amit a cukortól kaptam, a szívem
re pedig a Betaloxot (Betaloc). Ja, és a csippet, a Bíres-csippet (Béres-csepp). Mert voltam
a természetgyógyásznál, és azt mondta, hogy az jó mindenre. Még féregpetére is. Mert a
múltkori vérképletemben magas volt az eutronizofén (eosinophil) szám. De azt mondta a
Piri, hogy az az allergiában is megemelkedhet, amis én is vagyok, amiért a család
kromonímájába (kromoszóma) bele van kódolva. Erről jut eszembe, hogy a fenicillinekre
(penicillin) allergiás vagyok, úgyhogy azt ne is írjon fel nekem, doktor úr...
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Aneszteziológiai és
Intenzív Terápiás Intézet

Prof. Dr.
Vimláti László

- Szerinted 50-et vagy 100-at adjak neki?

Prof. Dr.
Méray Judit

Farmakológiai és
Farmakoterápiai
Intézet

Prof. Dr.
Varró András

Prof. Dr.
Wlttmann Tibor

______________ I
2t

Prof. Dr.
Takács Tamás

Endokrinológiai Önálló Osztály

Kigúvad a szemed, sokat ver a szíved,
zabálsz, mégis fogysz: beteg pajzsmirigyed.
Elporlik a csontod, álltodban is roppan:
mellékpajzsmirigyre gondolhatunk nyomban.
Törpe maradtál vagy égbe növekszel,
furcsa a z alakod, nem törődsz a szexszel,
vagy vízcsap és piszoár között rohangálsz,
még több vizet inni, szüntelen erre vágysz,
holdvilág a képed, bölénypúp nyakadon,
csak orvos segíthet endokrin bajodon.
Etikusan g)’ógyíts, s ez legyen a zárszó:
ha orvos vagy ne legyél csúszópénzmászó.

Prof. Dr.
Jules/János

II. sz.
Belgyógyászati
Klinika

Prof. Dr.
Forster Taniás

Prof. Dr.
Högye Márta

Prof. Dr.
Borbényi Zita
2S

M i
Prof. Dr.
Csanády Miklós

Belgyógyászati Intenzív Osztály

B

- Legközelebb, ha a
bádogembernek VT-je
lesz, csak ökölpacemakert
használj...
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Belgyógyászati Intenzív Osztály

Bőrklinika felett UV-fény glória,
ezzel gyógyul a beteg psoriasisa.
Aki pedig tüsszög, s folyik taknya, nyála
jótékony hatású a lézer sugára.
Sokféle formában látszik a nyavalya:
egynek körme gombás, másnak buli a haja,
harmadiknak viszket, gyulladt, vagy hólyagos,
rosszabbik esetben sebes, daganatos.
S mi látszik a börön, vajh, milyen jelenség?
Nehéz kitalálni, melyik e betegség.
Sokkal könnyebb válasz, hogy mivel gyógyítod,
két módszer van: adsz vagy nem szteroidot.

Copyiighl 1909 by Rattdy <3Usb«ig»n

w\w / gí*sb*r®en

com

ÉíM
Prof. Dr.
Húsz Sándor

- Még elvégzőnk pár tesztet, de én azt hiszem, hogy
sajt-allergia lesz ez...
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Fogászati és Szájsebészeti Klinika

Gyermekgyógyászati Klinika

Prof. Dr.
Túri Sándor

Prof. Dr.
Füzesi Kristóf

______ ________I

Gyermek és
Ifjúságpszichiátriai Osztály
Copifrtflht 2001 Oy R andy G la tb d n p n

^ww-gíatberoen.com

~ Élete legszebb éveit olyan munkával tölti, amit utál, azért,
hogy olyan dolgokat vásárolhasson, amikre nincs is szüksége
ahhoz hogy fenntartsa ezt az életszínvonalat, amit egyébként
nem is szeret.
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Neurológiai Klinika

Zavart lett a beteg. Nincs elég oxigén.
Kínálat a kevés vagy túl nagy a z igény?
Professzorunk tudja, mitől hibbant a z agy:
nem a zsemle kicsi, a pofátok túl nagy.

Prof. Dr.
Járdánházy Tamás

—Ez a kicsi valószínűleg egy' OEP főosztályvezetőé lehetett...
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Prof. Dr.
Engelhardt József

Orvosi Genetikai Intézet
® 199» Randy Gtaabargan.

www.glaabargan.com

Prof. Dr.
Szabó János

•A kutatók izolálták azt a gént, ami arra készteti őket,
hogy géneket izoláljanak.................................................. .

Oxyológia

Dr. Simon Marianna

Dr. Zentay Attila

Pathológiai
Intézet

Prof. Dr.
Mikó Tivadar

Prof. Dr.
Iványi Béla

Orvosi Genetikai Intézet
& 1999 by Randy Gla*b«rg«n.
www.glatbargtn.cotn

Prof. Dr.
Janka Zoltán

Prof. Dr.
Janka Zoltán

~ Hűha, na ezt nevezem önsegélyezésnek...
a felesége depressziójára is h ato tt?............

Radiológiai Klinika
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Szülészeti Klinika

Prof. Dr.
Pál Attila

Prof. Dr.
Bártfai György

Prof. Dr.
Szöllősi János

- Mi tartott ennyi ideig?
36
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Az oktató is ember —
avagy professzorainkat faggattuk
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Lingua latina
Villányi Jánosné tanárnőn ek
írta: Reményi Csaba
Nekünk a lingua latina
nagyon necessaria est,
ha majd egyszer graduálunk
gyakran in usum vesszük ezt.

A főnevek genusától
confusus a memória,
a verbum ot conjugálni
facilisebb scientia.

Diligenter discetálunk
grammatikát, sok verbumot,
declinatioi adnak
robostus fundamentumot.

Az a, ab, cum, de, ex és e
hull a pelyhes fehér hóra,
míg sine, tenus, pro és prae
jön a kedves Télapóra.

Sine fine rigorosus
híres universitasunk,
gravis exam inak miatt
támad sok calamitasunk.

Mirabilis inventio
in m undo toto e nóta,
s nem feledjük, ablativus
jön e prepositiókra.

A mortua linguaból is
tesztet frequenter scribálunk,
nisi bonum , de ha malum,
*n vivő beszekundálunk.

Pathologicus exem plák
monstrálják, hogy hova jutunk,
s intenek: m em ento móri,
mert pulvis és um bra vagyunk.

h>e miként is collectáltuk
ab ovo sok notitiánk,
mivel is initiáltuk
a lectio primissimánk?

Anatomicus humorral
vidít a nomenclatura:
nem degenerált feminák
sétája a curvatura.

A kiejtés reguláit
helyesen kell adhibálnunk,
háromféle genus mellett
még hat casust distinguálunk.

Pharm aceuticus vények
fárasztják az em ber fiát,
recipe, ana grammata,
lege artis, misce fiat.

Nem marad már sub rosa, sőt,
Pékünk is evidentia
nem Kikérő az orátor,
s az oroszlán egy besztia.

Signatur a szomjasoknak
spiritum ad vitrum fuscum,
nincsen sub signo veneni,
igyál non múlta séd múltúm.

Kornbusztio, szuggesztio,
c°sta, fibula, aula,
v'de! mit formál magistránk
szájának vestibuluma.

Male parta-e tudásunk?
Ez az ultimus teszt oka,
preparálunk rá in dies,
mert periculum in mora.

Majd in médiás rés vágva
'-leclinatiot exponál,
nem értjük, repetálja,
s két extremitása rotál.

Ne quid nimis, postponáljunk,
- kérjük magistránk - grátia,
agendáján nem variál:
Q uod dixi, dixi, nincs vita.

Mena cava s jó medicus,
homo, ductus és facies;
ötféleképp declinálni,
s nóta bene mind, jaj mi lesz!

Sors bona: corja türelmes
és benevolentissim us,
corrigál az osztályzaton,
ha a szorgalmunk optimus.
39

Velünk történt / Nekünk m ondták...
Kórlapokban olvastuk:
1. Örvendetes és látványos javulás következett be a beteg állapotában. Ebből is látszik,
hogy amit leírtam, az nem vicc. Ezért az általam javasolt terápiát folytatni kell.
2. Az OMSZ szállította be osztályunkra a rendkívül büdös és arrogáns m....-i kanparasz
tot.
Pszichiátriai történetek:
1. Krónikus schizophrén nőbeteget meglátogatott a lánya az egyéves unokával. Utána
megdicsértem, hogy milyen szép az unokája. Elgondolkozva azt válaszolta:
- Nem az a lényeg milyen a mag, hanem hogy egészséges legyen.
2. Vasculáris dementiában szenvedő VIP-beteget kellett az akut osztályra felvenni szoc.
indokkal. Lánya orvos végzettségű, de az OEP-nél dolgozik, ennek megfelelően pattog
tatott nővért, orvost egyaránt. Akár gyógyszer, akár kötszer, másnapra már ott volt. Egy
nap azt kérdezi, hogy apja miért nem kap Ebixát (az Alzheimer-kórban alkalmazzák).
Az orvos válasza:
- az OEP vasculáris dementiában nem támogatja.
Pál professzor történetei:
1. Magánrendelésen 16 év körüli lány kereste föl, vizsgálja meg, van-e gonorrhoeája.
Feltárás, negatív. A lány megszólal: - Azt hittem, jobb orvos maga. A számba be sem
néz?
2. Serdülő lányka jelenik meg a maszekban. A prof. így fogadja: - Igaz, hogy már komoly
hölgy, de a kora miatt talán nincs kifogása a tegezés ellen. A kiscsaj nem ellenezte, sőt
kezet nyújtott: - Szervusz!
3. Kolléganő kereste fel STD miatt. A prof felírta az antibiotikumot, de mindjárt két adagot
is, mivel a partnert is kezelni kell. A hölgy rávágta: - Oké, de írjál inkább hármat!
4. Kivérzett nőt vittek be, azonnal meg kellett operálni. A műtét után néhány nappal a
profnál érdeklődik a férj. Megkapja a felvilágosítást, méhenkívüli terhesség volt az ok.
Mire a férj: - Tényleg? Köszönöm professzor úr! De amit az a ribanc kap, azt nem teszi
zsebre.
5. Condylomás férfi kér tanácsot betegségére. Podophyllines ecsetelőt kap. Otthon aztán
elkapja a felháborodott asszony, jó alaposan beecseteli a szervet, szinte belemártja a
szerbe. Szerencsétlen ember egész éjjel a kagylóban áztatta hideg vízben, hogy csillapít
sa a fájdalmat.
6. Útszéli mesterséget folytató nő kerül be a klinikára kivérzett állapotban. Régi ismerős
abortuszai, vetélései miatt. Emelt hangon szidták egymást M. adjunktussal. M. feldúltan
elrohant. A későbbi viziten a halkszavú B. doktor megkérdezi a nőt: - És tervezték a
gyereket? A nő meglepetésében eltátotta a száját, majd csendesen elbeszélgetett az
orvossal. A felbukkanó kezelőorvost, M. adjunktust viszont elzavarta: - Hagyjon békén,
nem látja, hogy orvossal beszélgetek. A prof. megjegyzése: - Tudják, hogy milyen dúlifúli M. adjunktus, egy hétig nem is köszönt B. doktornak.
Járdánházy professzor aranyköpése:
A szerelem addig szép, ameddig plátói, mert azután már jó is.
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Félig kialvatlanul lépünk ki a Klinikákért egyik épületének előadójából a félidei szünetben,
menekülve a z óra második felében várható jegyzetelhetetlen (na jó, mindenből kószál egy pár
képzett gyorsíró), ránk zúduló, és totál feleslegesnek tűnő adatmasszától. A katalógust aláír
tuk, szóval a lényeg megvolt. A következő és minden bizonnyal még unalmasabb előadásig
van még egy szűk óra. Hazamenni nincs idő, ahhoz, hogy kiüljünk a Tisza-partra, túl hideg
van, meg különben is. Irány a Dóm tér, Nagyoki. Bocsesz, pontosítok: a Nagyoki oldala.

SZOTE-KLUB
Az épület oldalában a bejárat mellett a plakátok hirdetik: ma Észhelyzet Patkós doktorral! Na
gyerekek, hát még az is lehet, hogy este... Bár a fene tudja, jövő hétfőn megint demo, és
még egy betűt sem olvastam. Majd meglátjuk (már most sejtem, hogy hol leszek ma este:)!
Mielőtt belépnénk a helyre, sietve jön szembe két haver az évfolyamból. - Csak a katalógus
miatt, még odaérünk az előadásra. - Hát ezt buktátok! Inkább gyertek Szotéba! - Ennyi pont
elég is, balra el, Szotéba be!
Amikor kinyílik az ajtó, a Szote-klub by day képe fogad minket. Középen még kicsit szokat
lan a bárpult (korábban a fal mentén volt), mutatós, de nappal, ha nincs több pultos, aki
kiszolgáljon, így sem tudok gyorsabban rendelni. No nem baj, a miénk. A tánctéren és hátul
a boxban pár asztal székekkel, a sarokban csocsó. A mennyezetről élettelenül lóg le az esti
bulihoz tartozó fénytechnika, az egyiket létrától szerelik. Valami rádió szól a hangszórók
ból. Mi vagyunk az elsők ma itt, leszámítva a pultost meg a takarítónénit, aki most lép ki a
vécéből. Veszünk egy kávét, kapunk hozzá műanyagcsészét, ez kicsit lehangol (nem
lehetne igazi kávéscsésze?), de hát a pult mögül szépen mosolyognak, úgyhogy el is felej
tem. Leülünk egy asztalhoz, és elkezdünk fejteni erről-arról, egyetemről, tegnapi sörözésről
(aha, most már megvan, miért is vagyok fáradt). Egy órán belül befut még pár ember, gyű
lik a csapat. A többi asztalnál is egyre többen vannak, kezd felébredni a hely. Valaki közli,
hogy az óra második felében is tartottak katalógust, nagy valami, max legközelebb végig
ott leszünk. Sikerül eltölteni az időt délig. Valami rövid előadás helyett (vérző szívvel) gyors
ebéd egy gyorsétteremben. Gyorsan.
Még van félóra a délutáni egyetlen gyakorlat előtt. Full zsír, pont belefér egy kávé! De hol?
Még jó, hogy Szote! Bent épp sikerül elcsípnünk egy üres asztalt, amúgy mind foglalt.
Szóval akkor kávé... Vagy ne legyen inkább sör? Van, akinek ez nem kérdés. Persze, hogy
sör! Rövid cost-benefit mérlegelés után, meg a lazábbak megcáfolhatatlan érvei (naa; ne
légyé má papírkutya; tegnap is meggyőztelek; tegnapelőttt te győztél meg engem) hatására
mindenki kirendeli a sört. Az első korty után rájövünk, hogy ez nem is volt rossz döntés!
Meg arra is, hogy' már tegnap ebéd után is rájöttünk ugyanerre. Maradt még tíz percünk
gyaksziig. Akkor egy gyors csocsó tuti belefér, nem? Neki is állunk, pont nyolc percbe tel
lett. Két devizás jelenik meg ekkor, egy ötvenessel. Rosszat sejtek. Még az is lehet, hogy
kihívják a győztest, és itt kell maradnom, ahelyett, hogy az érdekes gyakorlatra pontosan
odaérnék! A haveri kör többsége elhúz órára, ketten maradunk. Még egy mécs, és tűnés,
°ksa? - Persze...
Jesus, mennyi az idő? Atyaisten, már másfél órája játszunk és nem bírunk kikapni! Pedig most
nem ártott volna. Miért pont most megy a védés ennyire? - Koszi a játékot emberek, de
menjünk, mert összeesek a fáradtságtól. Hát ezt a gyakorlatot rendesen szkippeltük! Irány
haza, be az ágyba, oszt alvás. Nehogy már este nyolcra ne legyek kipihent!
Frissen, üdén, keményre belőtt séróval, hülyére parfümözve... és az alvás közben a párna
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által okozott csíkokkal az arcomon ballagok ismét a jó öreg Szote-klub felé, és ami miatt
már reggel is ambivalens érzések (lehet, hogy az a normális, ha nappal vagyok fent és nem
fordítva?) fogtak el, bekövetkezni látszik: Észhelyzet Patkós doktorral... és velem!
Amikor odaérek, épp pakolják ki a székeket, asztalokat a szabadtérre, és állítják fel a kerítést,
amin keresztül alternatív bejutási lehetőségek állnak rendelkezésre, ha valaki elég tökös
gyerek, és vállalja annak a kockázatát, hogy egyszerre három kidobó vezeti ki, és nem
szépen.

01

03

A többiek már bent vannak, sör a kézben, a korai megjelenés jutalma pedig az ülőhely. Jobbra
mellettem elmondják, hogy milyen volt a gyakszi délután, hál'lstennek nem vesztettem so
kat, bár ezt gondoltam előre.
22:05 - Kikérem a második sörömet, csocsóőrület lesz úrrá rajtunk, a vécé még kifogástalan
állapotban van, csillog-villog minden. Kevés ember lézeng a klubban, a kertben szin
te senki.
22:43 - Valaki hozzon má egy sört, az enyém elfogyott!
22:44 - Ja, meg a csajok kérnek egy Martinit!
23:35 - Leheletnyivel mintha többen lennének, de még rögtön kiszolgálnak a pultnál (és
vagy öt csapos van beizzítva), a vécében sem kell sorbanállni meg tiszta is még. A
mennyezetről lógó lámpák életre kelnek, a zene egyre hangosabban szól, a tánctér
még üres. A projektor alulöltözött nőket kezd vetíteni. Feléled a Szote-klub by night!
00:04 - Nagy tömeg tolong a ruhatár előtt, és mindenki azt hiszi, hogyha az előtte állót hátul
ról lökdösi, akkor szignifikánsan hamarabb adhatja majd le a cuccait. A pult izolált
foltokban sörös, néhol istennyilás. Patkós doktor berakja a hosszú évek szorgos
munkája által gondosan összeválogatott mp3-cd-jét, és a keverőpulton ünnepélyesen
megnyomja a play-gombot. Ma már több dolga nincs (ja bocs, ha vége a bulinak,
stop gomb és eject-gomb megnyom, mp3-cd elrak).
00:30 - A ruhatárat övező nyomasztó népszerűség a tetőfokára hág. Ebben a pillanatban a
hely legkevésbé kedvelt személyei a ruhatáros srácok, akik mindig a mellettem állót
szolgálják ki. Nos, a megtisztelő cím azonnal átszáll a csaposokra, amint piát sze
retnék rendelni. A bejárat előtt húsz méteres sor áll, innen belülről nézve nem is
tűnik olyan hosszúnak. Kívülről tuti másképp gondolnám. Kezd tele lenni a tánctér.
01:12 - Gyakorlatilag nem lehet megmozdulni a klubban, sem a pult körül, sem a táncpar
ketten, akkora a tömeg, slágerszámok egymás után, nagyjából abban a sorrendben,
mint múlt héten. A emberek nagy része eufóriában, a bipolárisok mániás szakban
vannak. Épp belekortyolnék az italomba, amikor nekem jön valaki, és ráöntöm a fe
lét az egyik cimborám hátára (pedig per os jobban hat). Nem tudok egy métert sem
haladni anélkül, hogy ne futnék össze egy újabb ismerőssel. A kinti szekció is tele
van, az asztaloknál és a relatíve virágmentes virágágyás (egy fa azért van) körül is
vidám társalgás zaja hallatszik. Ide amúgy' nehéz kijutni, mert a ruhatár mellett kell
kimenni, és mint tudjuk, azon a részen kb annyian állnak sorba, mint egy túlreklá
mozott kiárusításon. Nagy király fórum ez!
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01:53 - Valahonnan előkerül egy fényképezőgép, így legalább indirekt módon emlékezni
tudok majd az est további részére. Mivel nincs vesztenivalóm, rendelek még egy sört.
A pulton conflualó foltokban sör, bor, whiskey keveréke. Az emelkedett hangulat
még most is tart. A vécében tömött sorok, a földön széttört pohár és bizonytalan ere
detű, gyanús színű folyadék. Felhangzik a Sing Hallelujah és az Informer.
03:06 - A fényképezőgépből kifogy az elem, így erősen csökkentek az esélyeim, hogy hol
nap teljes képet kapjak arról, miért is fáj annyira a fejem. Minden mindegy alapon
istennyilát rendelek és még egyet. Mivel már elhangzott a Csavard fel a szőnyeget, a
Cybergyerek, a Pocsolyába léptem és egyéb zenetörténeti ínyencségek, ismét nor
málisabb dallamok csendülnek fel, bár figyelembe véve a társaság véralkoholszintjét,
ez már teljesen mindegy.
04:26 - A buli kezd kissé zilálttá válni. Fogy az embertömeg, bár még csak abból tudom,
hogy rögtön én rendelhetek a pultnál, amint odaérek. Nos, a vécé kezd ramatyul
kinézni, inkább nem részletezem, mindenki el tudja képzelni. Leülünk, és nézünk ki
a fejünkből, lassan már csak erre telik.
04:45 - Három lassú szám után (Eagles: Hotel California, Led Zeppelin: Stairway to heaven
+ 1 bonustrack) a discofények kialszanak, neonlámpák kapcsolódnak fel, a kidobók
közük mindenkivel, hogy aki nem vette volna észre, vége a bulinak. Kiveszem a
kabátomat azokkal együtt, akik csak egy órára akartak lejönni, de elvesztették a
jegyüket, és meg kellett várniuk a zárást. Búcsúzásként kérek egy szódát, amit
grátiszba adnak (aranyból van ezeknek a szíve). Kissé bizonytalan, imbolygó léptek
kel indulok el az éjszakába, illetve a korareggelbe. Minden stimmel, még a lakás
kulcsom is megvan. Azt nem tudom, hogy fogok hazaérni, mert rohadt messzinek
tűnik, de hogy hol fogom táskás szemekkel, enyhén lüktető fejjel meginni a holnap
reggeli kávémat, az teljesen biztos...
Középesy László
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Elmenne-e, ha beteg lenne,
egy most végző medikához/medikushoz?
Prof. Benedek

Ha viszik az embert, az sajnos nem válogathat.

Prof. Csanády

A kérdés nem precíz, hiányzik, hogy mi célból? Gyógyulás keresése
céljából csak kivételesen tudnám elképzelni

Prof. Dux

Ha előadásról emlékszem rá, a legnagyobb bizalommal.

Prof. Húsz

Ha muszáj igen, de orvosként lenne véleményem a működéséről, és
nem lennék „jó” beteg.

Prof. Méray

Bármikor szívesen elmennék, de nem azért, hogy gyógyítson

Prof. Kolozsvári

Nem, orvoshoz megyek, ha beteg vagyok.

Prof. Pál

Természetesen elmennék. Biztos vagyok benne, hogy tudása legjavát
adva látna el.

Prof. Mihály

Hát, beszélgetni, vagy meginni egy kávét, vagy konyakot - biztosan.

Prof. Lázár (id.)

Erre nem válaszolok, mert nem szeretnék beteg lenni.

Prof. Katona

„A puding próbája az evés”. Igen elmennék (de az nem biztos, hogy
meg is fogadnám, amit tanácsol). A Fontán szívműtétet egy orvostan
hallgató javaslata nyomán kezdték el fenesztrált Fontán műtétként
(szenzációs ötlet) végezni!

Prof. Thurzó

Inkább csak akkor, ha vinnének, és nem volna módom tiltakozni.
Bocs!

Prof. Szöllősi

Természetesen elmennék egy fiatal orvoshoz, ha úgy ítélném meg,
hogy az elméleti és gyakorlati tudása elégséges ahhoz, hogy engem
meggyógyítson.

Prof. Engelhardt

A végzősnek még tanulnia kell tovább, nem kész szakember. Ha a
rezidensképzésen túl van, elmennék

Prof. Gellén

El, egy jó kávéra!

Prof. Mándi

Nem

Prof. Resch

Természetesen, együtt mindent eldöntenénk

Prof. Füzesi

Betegség esetén szívesen és teljes bizalommal mennék most végző
medikához vagy medikushoz (az előbbi prioritást élvezne) ha
megígérné, hogy betegvizsgálattal kezdi találkozásunkat és nem már a
váróban elrendelt IJH, MRI, CT, PÉT... képalkotó illetve kétoldalt
kitevő laboratóriumi vizsgálat kéréssel.

Prof. Takács

Megtörtént: a végzős fogorvos barátom betömte a fogamat, majd az
adjunktus egy lapoccal benyúlt a számba, megnézte a művet és
közölte: kettes. Igaza lett.

Magyar—Angol Orvosi Szakfordító Képzés
2000-2005
A long-long time ago there was a group o f young medical students, who decided to do a
5 year long Medical-English Translator Course since they had so much free time beside the
university. We started out as a group o f 20 people, however only 11 people completed the
course.
There were times when we wished we hadn't even started the course... especially when there
was a lot o f homework to do. However, our determination helped us overcome ourfears... By
the end o f 5th year everyone developed excellent language skills in the field o f Medicine, I
believe.
Through good and bad moments, our group survived! Don’t be misunderstood; we had a great
time during these years!
Sok-sok évvel ezelőtt egy bátor orvostanhallgatókból álló csoport úgy gondolta, túl sok a
szabadidejük az egyetem mellett, így hát belefogtak egy 5 éves magyar-angol orvosi szak
fordító képzésbe.
Az 5 év során voltak olyan időszakok, amikor azt kívántuk, bárcsak ne kezdtük volna el ezt
a képzést, de végül is a kitartásunk meghozta a gyümölcsét, és az 5 év során sok mindent
elsajátítottunk az orvosi angol nyelv területén.
A sok házifeladat, a péntek délutáni órák, a dolgozatok nem hiányoztak túlságosan, de a jól
összeszokott kis csapat mindig jó hangulatot teremtett az órákon, főleg amikor már fárad
tak voltunk.
A képzés végére, úgy gondolom, magas szintű szaknyelvi tudásra tettünk szert; már csak azon
kell fáradoznunk, hogy a tudást el ne felejtsük. Remélem ez sikerülni fog!

A lelkes csoport tagjai:

Tanáraink:

Balázs Éva (Vica)
Hajdú Nóra (Kajda)
Hausinger Péter (Zingi)
Horvatics Gábor (Horvatics Kolléga)
Imolya Nóra (Nóri)
Karamán Attila (Attis)
Marton Balázs (Balázs)
Mihály Anna (Annoula)
Patocskai Anna (Panni)
Somodi Dóra (Dóri)
Suba Melinda (Meli)

Dr. Keresztes Csilla
Major Éva
Murray Johnston
Róbert Tunnell
Stötzer Andrea
Dr. Szalacsek Margit
Varga Vanda

Nevezetes félrefordítások:
Salivary amilase:
Szaliváry Amiláz (regényhős)
Insect bite: rovarharapás
Scrotal sac: herezsák
Salient: hajózó alien
Flat foot: lúdláb
Szonda: sonda
Svédasztal:
Swedish table

Asszociációk:
Inlet-oi itlet-széklet
Callus-call us!

Egyik fordítás órán
Kajda éppen próbál
rájönni, hogy a case
history alapján mi lehet
a diagnózis. Vanda már
mondja a megfejtést:
„Gas!’’Kajdának nem esik le: „I don't know!” Vanda: „Gas!”Mire Kajda: „I can't guess! I
don't know!” Vanda: „ GAS, that's the answer!!! The patient had CO intoxication...”
Egyik orvos-beteg párbeszéd alkalmával:
„Are your stools allright?”Mire a válasz: „Yes, thanks, they feel ok!”
Keresztes Csilla tanárnő kitalálta, hogy aki az óráról 5 percnél többet késik, egy tábla csokit
hoz. Balázs sokszor eleve egy tábla csokival érkezett, Attila és Péter; a két jómadár is etette
a csoportot. Akinek pedig az óráján megszólalt a mobiltelefonja, egy pezsgővel engesztelhette
ki a tanárnőt. Ginának és Balázsnak is megcsörrent egyszer. Azóta is hozzák a pezsgőt.
A képzés során nemcsak olyan szakszavakat tanultunk, mint például gombosszonda, ligatúra
tartó fogó, csonttörmelék fogó, hanem olyan szavakat is, mint például szömörce, mosómed
ve, medúza, tengeri sün. Megtanultuk, hogy az obstipációt az angolok constipation-nek
mondják, hogy az infúziót Mari néninek nem úgy kell mondani, hogy infusion, hanem drip.
Megtanultuk, hogy rektális digitális vizsgálatnál hogyan mondjuk el a vizsgálat menetét, úgy
hogy az angol beteg megnyugodjon. Azt is tudjuk, hogy az angoloknál a Rubellá nem a rube
olát jelenti. Valamint azt is megtanultuk, hogy: „Zucker kommt zum letzten mai!”
A fordítás órákon a végére már a létszám eléggé megfogyatkozott, főleg, amikor sok házifel
adatot kaptunk.
Ha pedig már fáradtak voltunk, vagy az óra nem volt olyan izgalmas, Balázs jelenléte mindig
feldobta a hangulatot. Ő az, aki mind angolul, mind magyarul mindig tudott választ adni a
dolgokra, és azt olyan gyorsan mondta el, hogy még a tanárnő sem tudta követni. A szak
fordítói államvizsgát nem fogjuk elfelejteni: szerenád utáni napon, másnapos fejjel írtuk a
fordításokat. Végül mindenkinek sikerült!
That's al! folks!
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Mi lesz az egyetem helyén 2030-ban?
Prof. Benedek

Valószínűleg repceföldek lesznek az Egyetem helyén, biodízel-gyártáshoz. Az oktatás az Internet-programon keresztül fog folyni - ott
honról.

Prof. Csanády

Fogalmam sincs, jóslással nem foglalkozom, csak a kórjóslattal való
foglalkozás tarozik a feladatkörömbe. Nagyon szeretném, hogyha az
egyetem jelentősen bővülne, de nem hiszem, hogy ehhez mindent a hagyományokkal együtt - szét kellene verni. Ez persze - a többi
válaszomhoz hasonlóan - csak egy konzervatív öregember
véleménye.

Prof. Dux

Kínai piac? De ez már az Önök felelőssége!

Prof. Húsz

Nem tudom, gondolom egyetem.

Prof. Méray

Hol az egyetem „helye”???

Prof. Iványi

Ha a kérdés az orvoskarra vonatkozik: orvoskari épületek 2030-ban is
lesznek. Malíciával azt gondolom, hogy korszerű klinikai tömbben
nagyszámú specialista foglalkozik majd a betegekkel, és bizony lesz
nek olyan esetek, amikor a súlyos állapotú beteget látta a jobb kamra
specialista, majd a bal kamra specialista, sőt a thoracologus, csak épp
a beteg halálát hasnyálmirigy-gyulladás okozta.

Prof. Kolozsvári
Prof. Pál
Prof. Mihály

Prof. Lázár (id.)

(Hyatt, Radisson, Hilton, szállodák, ill. GM, Mercedes, Microsoft
paloták, esetleg omladozó klinikák helyett) a Tisza.
Ha megmutatja a bal tenyerét, megjósolom.
Egy még nagyobb egyetem.
Amikor hallgatója és fiatal oktatója voltam az Egyetemnek, évtizede
kig ki sem ejtették Gróf. Klebersberg Kunó kultuszminiszternek a
nevét. Pedig Egyetemünk, sok ezer falusi iskolával együtt neki kö
szönheti létét. Őszintén remélem, senkinek nem jut eszébe elherdálni
azt, amit nagy elődeink létrehoztak.

Prof. Engelhardt

Nagyon remélem, hogy az egyetem helyén 2030-ban is egyetem lesz,
az a világ legnagyobb szégyene lenne, ha ezt a több száz éves múlttal
rendelkező intézményt megszüntetnék. Azt hiszem, ez már a mostani
hallgatókon fog múlni!
Reményeim szerint Egyetem, mert nagyon jó helyre telepítették és
orvosképzés is, mert arra meg később is szükség lesz. Azt is remélem,
hogy nem ebben a formában, mert akkor ki lehet rá tenni a „műem
lék” feliratot.
Az egy másik egyetem lesz. Több nyelvű, több kultúrájú.

Prof. Mándi

Remélem Egyetem

Prof. Tóth

Az Egyetem jogelődje több száz éves, igaz a helyszín változott.
Gondolom nem lesz újabb trianoni béke, hogy továbbköltözzön.

Prof. Resch

Egy szuper jó egyetem.

Prof. Katona

Prof. Thurzó
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Mit adna nekünk útravalóul?
Prof. Dr. Hnsz Sándor
Néhány költő gondolatait:
„Nem hiszek ósdi csodát. Egyet csak. A példa csodáját,
példa erővel örök dolgokat alkot a kéz
s így maga sem hal meg.”
Illyés Gyula
„Csak akkor születtek nagy dolgok,
Ha bátrak voltak, akik mertek
S ha százszor tudtak bátrak lenni
Százszor bátrak és viharvertek.”
Ady Endre
„Énnekem ezt a homloknyi országot,
ezt a kitépett szívnél nem nagyobb hazát,
e népet és e kor meredekjeit
adta sorsomul a lét,...
ebben a földben kell meggyökereznem
Akácnak homok, gyopárnak a kő
nem várhatnak trópusi televényre
a kőre hullt magnak kőbe kell marni!”
Váci Mihály
„Ma sem volt könnyű élni
Nem lesz könnyű sosem.
De érdemes volt! - s mindig
érdemes lesz, - hiszem.”
Váci Mihály
„Ha percnyi léted súlyától legörnyedsz,
Emel majd a végetlen érzete
Ha ennek elragadna büszkesége
Fog korlátozni az arasznyi lét
és biztosítva áll nagyság és erény”
Madách Imre
(Ez utóbbi idézet nem biztos, hogy pontos, mert emlékezetből írtam)"

ha valakinek tanácsot kell adni mindig a nagy gondolkodókat szoktam segítségül
hívni. Ezeket a gondolatokat tudom önöknek útravalóul adni azért is, hogy ne feled
e k el, hogy bár a világ kitágult, főleg önöknek, de sohase feledjék, hogy magyarok és
keressék ezt a hazát!
*A s*erkesztö megjegyzése: a Professzor Úr jó! emlékszik a szövegre, csak egy „S’’-t hagyott ki. Szeretnénk mi is ilyen
Pontosan idézni Az ember tragédiáját.

Zárszó
Elhangzott 2006. 07. 01-én,
az orvos-doktorrá avatásunk alkalmából.
Tisztelt Rektor Úr, tisztelt Dékán Úr, tisztelt
Professzorok, tisztelt Egyetemi Tanári Kar,
kedves szülők, hozzátartozók, barátok!

ami egykor még csak a távolban volt sejthető.
Befejeztük a z orvosi egyetemet. Orvosok lettünk.

Engedjék meg, hogy a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karának
VI. évfolyama nevében köszöntsem önöket.

Nos, bármennyire is nagy siker a diploma
megszerzése, a z utóbbi hetek, amelyeket ha
lehet, még jobban összekovácsolódva töltöt
tünk el együtt, arról
győztek meg, hogy
lesznek majd pillana
tok, amikor összeszo
rul a szívünk, ha erre
a sikerre visszagondo
lunk. Mert mivel is já r
ez a siker, kedves évfo
lyamtársaim? Nem ke
vesebbel, mint hogy ki
lépünk a szegedi egye
tem kapuján, itt ha
gyunk hatévnyi életet,
örömöt, bánatot, em
léket, elválunk azoktól
a társainktól, akikkel
ezernyi élmény köt
össze, akikkel együtt
voltunk a z első anatómia demonstrációtól
kezdve a z utolsó ház
ibuliig, és akik ott vol
tak első szakm ai
szá rnypró bá Igatása inknál. Ezenkívül a z
évfolyam egy> kisebb
részének kivételével el
hagyjuk Szegedet, azt
a várost, amelynek la
kásai, albérletei, kollégiumai hat év alatt
második otthonunkká váltak, a várost, ame
lynek házaihoz, parkjaihoz, tereihez, Tiszapartjához megannyi szép és vidám emlék
kötődik. Kívánom mindenkinek, hogy őrizze
meg fiatalsága boldog és önfeledt pillanatait
emlékezetében, s a helyet, hol ezek történtek!

A mai nap egyike
azoknak, amelyről so
káig nem tudtuk biz
tosan, hogy eljön. Ami
kor elkezdtük a z egye
temet, oly messzinek
tűnt, hogy nem is na
gyon foglalkoztunk ve
le. Később, miután be
fejeztük a harmadévet,
fordult meg először
igazán a fejünkben,
hogy lehet, egyszer
tényleg doktorok le
szünk. Pár hete, mikor
a z államvizsgát köve
tően kiléptünk a Klini
kákért egyik épületéből,
arra eszméltünk, hogy
nincs több számonké
rés, demonstráció, vizs
ga, sem írásbeli, sem
szóbeli. Nincs több
gyakorlat és nincs több
előadás. Vége a z egye
temnek. Vége a diák
éveknek. Annak persze
már
m indannyian
régóta tudatában voltunk, hogy a láthatáron
ott van valahol ez a pillanat, de a közvetlenül
előttünk álló percek, órák könnyedén elvon
ták róla figyelmünket.
Aztán egyszerre csak azt vettük észre, hogy
hat hosszú év van mögöttünk, és elértük azt.
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Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A mai napon határokért. Szeretnénk megköszönni a Déká
hat év kitartó menetelés után fontos megál ni Hivatalnak a készséges munkát és a gyors
lóhoz érkeztünk. Ha visszatekintünk a mögöt ügyintézést. Köszönjük a z egyetem valamenytünk hagyott ösvényre, láthatjuk, milyen nyi dolgozójának, azoknak, akik bármilyen
nehéz is volt a z út, amelyen jöttünk. És igen, form ában hozzájárultak sikeres tanulmá
láthatjuk azt is, hogy egyedül nem sikerül nyainkhoz.
hetett volna. Segítségre volt szükségünk,
Végül, de nem utolsó sorban köszönet illeti
niéghozzá nem is kevésre. Ezért a mai napon
már csak egy feladatunk maradt. Köszönetét szüleinket, hozzátartozóinkat, akiknek áldo
zatos munkája, kitartó segítsége, lelki támo
mondani.
gatása és nem csekély anyagi hozzájárulása
Tisztelt Rektor Űr! Tisztelt Dékán Úr! nélkül nem lettünk volna képesek eljutni a
Köszönjük a kitartó munkát, amellyel a z hatodév végéig.
Általános Orvosi Kart vezette a mostani, fel
sőoktatást sem kímélő években. Tisztelt Pro
Befejezésül, már a jövőbe tekintve s a z or
fesszorok, tisztelt Egyetemi Tanári Kar! Sze vosi hivatás szépségeire és kihívásaira utalva
retnénk kifejezni hálás köszönetünket a szak Rabindranath Tagore soraival búcsúzom:
mailag magas színvonalú oktatásért, köszön
jü k a z előadóknak a nagyszerű elméleti
„Aludtam, s azt álmodtam, hogy öröm a z
előadásokat, a gyakorlatvezetőknek a haszélet, felkeltem, s azt láttam, hogy kötelesség
nos gyakorlatokat. Köszönet a vizsgáztatók
a z élet, cselekedtem, s lám: a kötelesség lett
nak a z emberséges vizsgáztatásokért, a telje
a z öröm. ”
síthető követelményekért és a leszállított pont
Dr. Középesy László

SÍ

1. csoport

Berényi Antal

Elek Barbara

Mogyorósi Lilla

Weiszhaupt Edina Mária

Tiszlavicz Lilla Györgyi
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------------------------------------------

-----------------------------

Id. Prof. Dr. Lázár György útravalója
I

„Elindultam szép hazámból,
Kedves kis Magyarországból,
Visszanéztem félutamból,
Szememből a könny kicsordult.”
Mindég emlékezzetek erre a dalra és ne higgyetek a hamis prófétáknak.
A Ti hivatásotok, amire esküt is tettetet: a Haza szolgálata. A magyar
orvosnak hazájában kell dolgozni, a magyar emberek egészségéért. Ha
messze elvetődtök is, a tudást, am it külföldön tanultatok, haza kell
hozni, hogy a magyar egészségügyet szolgálja.
______________________________________

Összetevők
herén yi Antal (Tóni):

A Főnök, aki mindent tud és mindenhez ért.
Bodó G yörgy (G y ú rd ):

Aki mindig vidám és vicces és mindenkit ismer, és nem lehet vele 10 métert sétál
ni az utcán anélkül, hogy valaki meg ne állítaná.
Búkor B arbara (B ora):
A csoport mentőtisztje, és egyetlen dolgozó nője, akinek már titkos esküvője is volt.
Flek B arbara (B arbi):
Akinek az írásbeli demói mindig jól sikerültek.
F« z e k a s Ild ik ó (Ild i):

Akinek három anyanyelve van és még franciául is tud, és akiről csak negyedévben
tudtuk meg, hogy feketeöves karatés.
t-upkovics G ergely (LG):
A csoport mókamestere, aki minden hülyeségben benne van, kiváló nyelvérzékkel
rendelkezik, és előadók és slágerek ismerője.
M ogyorósi Lilla (M olly):
A csoport összetartó ereje, és a csoportfüzetfelelős.
R ákóczi C songor ( Csöng):
Aki tudja, mi a jugó-feeling és egy nagy Ho-Ho-Ho-Horgász.
Sesits Ig o r (Tatti):
A csoport öreg motorosa, és egyben a legjobb spagettiszakács.
F iszta v ic z Lilla (T ili):

Aki mindenkinek megmondja a frankót, még Főnöknek is.
^Feiszhaupt Edina (W eiszi):

A csoportvezető és az Edina-Show örökös bemutatója.
A1<i jött: B odó G yörgy Akik mentek: L u ton szky (H a r a s z to s ) Viktória, M encser K riszti,la, M onoki B ernadett, Szenei Anna Akik jöttek-mentek: D evosa Iván, Iglói D énes
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Elsőév
De régen volt. 2000/2001-ben. Egy kellemes őszi délelőtt kezdődött az egész. Már a beirat
kozáskor felmértük egymás adminisztratív képességeit, miután szinte egyikőnk sem volt ké
pes kitölteni az indexét hiba nélkül. Bár ekkor még nem tudtuk, hogy egy csoportba kerül
tünk De az első hétfő délutánján megtörtént. Végre találkozott az Egyescsoport, és minden
ki megrökönyödve méregette a másikat. Ott volt:
H erényi Antal Tóni , aki a 34-es kilométerkő mellől jött;
B ú kor B a rb a ra , aki oxyológus (vagy mi?) akart lenni;
Elek B arbi, aki Halasról jött;
F azekas Ildi Montrealból;
L upkovics Gergely, aki késett, de legalább szépirodalmi magyart beszélt;
M o g yo ró si Lilla hajmeresztő piros fejjel;
R á k ó c zi Csongor, aki „Adáról a Vajdaságból" jött;
S esits Igor, akit gyakorlatvezetőnek hittünk a kora miatt;
T iszla vicz Lilla, aki tényleg nem volt ott;
W eiszh au pt Edina, akinek valami rejtélyes okból alá volt húzva a neve (és ismerte Sze

gedet).
A kezdeti rémület után besétáltunk az alagútba, aminek azt hittük, sosem lesz vége. Nem lett
igazunk... Az alagút sötétjében nagyon megszerettük egymást. Ez azzal kezdődött, hogy az
első héten megtartottuk a 2-es társcsoportunkkal az ismerkedő estet, a Kis Bajorban. Ki
használtuk Edina már említett helyismeretét, így mulattunk mi a Nagy Bajorban, a másik
csoport pedig a megbeszélt helyen...
Fizika előadáson megtanulhattuk, hogy fagyhalált halni a legjobb.
- Ringler prof: „Mikor pótoljuk az elmaradt fizika előadást?"
- Mi: „Esetleg a keddi biosz helyett, ami elmarad a héten?”
- Ringler prof: „Hát, nem tudom, hogy Szabaddá tudom-e tenni magam...”
Kémia előadáson Penke prof gyakran megnyugtatott bennünket, hogy „Kedves barátaim, ez
végtelenül egyszerű...”.
A gyakorlatokon (Dr. Tóthné Dr. Soós Katalin) pedig új neveket kaptunk:
Mogyoró Csilla (Molly): „...micsoda, crihidroxi-kulin???”
Sepsits Iván (Igor) Ijemutatja a jódpróbát.
- Igor: Tehát a jód...
- Kati néni: Kezdjük inkább a keményítővel.
- Igor: Tehát a keményítő alkot egy spirált...
- Kati néni: a -hélixet, a spirál ma már nem divat.
- Igor: Szóval a molekula beleül a spirálba...
- Kati néni: a -hélixbe.
- Igor: Tehát az a-hélixbe...
- Kati néni: És miért nem jön ki?
- Igor: Mert nem szereti a meleget...
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A gyakorlat szünetéből visszatérve Kati néni folytatta az órát:
- Kati néni: Well, do you know...
- Tiszlávec Lilla (Tili): Elnézést, de...
BevOrTudon (Dr. Barabás Katalin) megtanultuk, hogy Hu (WHO) szerint mi is az egészség.
Sajnos latinból nem profitáltunk túl sokat. Ez az anat szigorlaton meg is látszott (azok a
végződések...).
Biosz gyakorlat (Dr. Timinszky Gyula):
..Biztos lesz RFLP a vizsgán, de lehet még szopás a primerekkel is...”
~ Tóni: Tartsunk szünetet!
- Gyula: Minek? Nem mindegy, hogy itt nem csinálunk semmit, vagy szünetnek hívjuk???
Mollynak barna haja lett.
informatika gyakorlat (Asztalos Tibor)
~ Tibi bácsi: Örülök, hogy ilyen bátor a csoport...
~ Csoport: ©
~ Tibi bácsi: Mert, hogy senki sem vette a fáradságot, hogy bejöjjön gyakorolni a vizsgára!
~ Csoport: ®
Utána bementünk, nehogy gond legyen a vizsgával. Főnök korrepetálta a csoportot. Egyszer
csak kopogtak.
- Tóni: Ne zavarjanak. Órát tartok.
Mátra
Egy hagyomány kezdete. Hirtelen ötlettől vezérelve öten a csoportból felmentünk Tóniék
mátrai nyaralójába egy pár napra kipihenni a vizsgaidőszak fáradalmait. Szűk körű rendez
vénynek indult, aztán az évek során kinőtte magát. Szereztünk egy bóját.

Másodév
2 0 0 1/ 2002.
Anat KIR demó, a csoport leggyorsabb demója.
Karcsú Saci: Na fiatalok, ne húzzuk egymás idejét, ki az aki egyáltalán akar demózni?
Tóni, Bora és Barbi kérték az egyest (stratégiai okokból... - Tóni). Tili aki szintén élettannal
kezdte a vizsgaidőszakot, mégis megpróbálkozott a feladattal, bár csak a liquorkeringést tan
ulta meg. Saci mindenkitől az agyidegmagvakat kérdezte, ami a demóeredményeken meg is
látszott. Tili fél óra múlva sápadtan visszatért, és a csoport részvéttel kérdezte, hogy a kettes
legalább sikerült-e. „Ötöst kaptam, a liquorkeringést kérdezte...”
Élettan (Dr. Hajdú Ildikó)
- Ildi: A búvárreflex során erőteljes végtagi vasoconstrictio lép fel, így a szívbe, agyba több
vér áramlik. A fókáknál ismerték fel először.
- Igor (alvásból felriadva): De hát a fókáknak nincs is végtagja.
- Igor tényleg ismeri a fókákat. Ildi beszél a phocomeliáról.
- Ildi: A végtag proximális részének hiánya, szóval olyan a végtagja, mint a fókáknak.
- Igor (alvásból felriadva): Én láttam ilyen gyerekeket biciklizni, nagyon ügyesek voltak
- Ildi: Hallottatok már a Monroe-Kelly törvényről?
- Csoport: Biztos Marilyn Monroe-ról és Grace Kelly-ről nevezték el.
- Ildi: Hát, ez egy fontos agyra vonatkozó törvény, úgyhogy biztos nem szőke nőkről
nevezték el.
- Igor: A paraszimpatikus rendszer tulajdonképpen felesleges.
- Ildi: De hát akkor nem tudnánk Valsalva-kísérletet végezni, meg erekciód sem lenne.
- Igor: Ja, akkor visszavonom. Bár eddig azt hittem, az erekció akarat kérdése. Ha akarom
van, ha akarom nincs.
- Csoport röhög.
- Igor: Majd ha ti is 27 évesek lesztek, megtudjátok.
- Ildi: Milyen típusú nikotinos receptorok vannak?
- Csongor: Ideg meg izom?
- Dénes (vendégszerepló): De melyikből van több?
- LG: Kinek miből...
- Igor: A méh a herével azonos? (a rovarokra gondolt)
- Ildi: ...rigor mortis...
- Igor (alvásból felriadva): Tessék?
- Ildi: Vigyázzatok a hajnalkamaggal, meg az anyarozzsal, mert hallucinációt okoz, meg
érszűkületet.
- Bora: Akkor mit együnk, ha csak hallucinálni akarunk?
- Ildi: Csak tisztán az LSD-t.
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sttannal
;ést tanmeg is
a kettes

Biokémia gyakorlat Dr. Görbe Anikóval
- Anikó: Mi válthat még ki haemolyticus anaemiát?
- Csoport:???
- Tili: Lóbab.
- Csöng: Ez a tíz millió forintos kérdés volt?
- Anikó: Nem. Ez nektek a tízezer forintos!
(volt előadáson, csak mi nem)
Mátra
Tél: Csatornaásás. „Azok a hülye falusiak.” Flekken. Mérgező katicák. Prometheus. Turha. Sár.
Kiszedték a szerencsétlent a vízből. Borzasztóóóó. Teve tuvudsz ívígy beveszévélnivi?
Bácskai tökös legények.
Nyár: Dr. Scholl. „Tes yeaux sont trés beaux.” „Fújj, sok kullancs.”

batö b b

k.
Itak

■ nőkről

ne.
akarom

oz, meg
Szt. László Plaza előtt (várakozás Főnökre)
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Harmadév
2002 / 2003 M egérkezett Gyurci (Bodó György). ©

Harmadévben ilyen jó kedvünk volt!

Kórélettanon (Dr. Gecse Árpád) a tudomány mellett meghallgathattuk Commandante Gecsevara eredeti Beatles felvételeit.
A mikro gyakorlatnak (Dr. Pusztai Rozália) erősen ellenálltunk. Igor és Tóni kiszámolta, torgatta fel, és képesek voltak fél órát anekdotázni egy filmről, amit akkor még egyikőjük sem
látott. Igor annyira álmos volt, hogy nem tudta nyitva tartani szemeit. Ezért rajzolt két papír
ra két szemgolyót, és ezzel álcázta magát.
A december 31-i félévi vizsgán Csongor majdnem likvidálta Mándi professzor asszonyt egy
pezsgősdugóval.
Pátosz demón próbáltunk segíteni egymásnak. Tóni súgta Igornak a Russel-testeket, és mikor
megkaptuk a kijavított dolgozatokat, Igor csak ennyit mondott: „Ba*«d meg Tóni, ha nem
raccsolnál, meglenne a kettesem”. (Tóni kiejtésében a Russel-testek Hassal-testeknek hang
zottak.)
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Sebészeten igazolandó a teljes csoportlétszámot, ki kellett kérni az összes köpenyt, így a
hiányzókét is az ott lévők hordták. LG egész testes gyereknek tűnt a harmadik köpeny fel
vétele után.
Molly annyira szeretett szigorlatozni, hogy mindenből elment kétszer. © A többiek is. De azért
mindenki negyedéves lett. Még Molly is. Ez úgy hangzik, mintha tök hülye lenne, pedig
nem is az. A lényeg, hogy harmadévben tényleg sokat kellett tanuljunk és iskolába járnunk.
Mátra
Tél: Azok a ’60-as évek. Megnéztük minden nap a Schwarzwald-Klinik sorozatot, szakmai
továbbképzés céljából. Igor példaképe Klaus, Tóni a kórházigazgató Mühlmann, LG Udo, a
hajdani pornósztár; Mischa (ffi) szerepét Bora választotta, Gyúrd a kis Benjámin, Tili többek
unszolására Kriszta. Tóni azt mondja, nem nézte, de ez nem igaz (8 tanú). BB buli. Csí.
Gyurci egyébként úgy került a Mátrába, hogy beszavazták. Halászlé-összecsapás ered
ményeként a szegediek nyertek (örök harc). WÁNDOR.

S9

Nyár: A legnagyobb létszámú Mátra, először jöttek velünk az adnexumok (köcölékek). Járda,
sziklakért, lépcső. Szép. Napozás. Fenekek a kereszteződésben. Activity. Eső-flekkenLágyék-keményék.
LG és Tóni a nyári belgyógyászat gyakorlatot Izmirben a Doküz Eylül Üniversitesi Hastanesiben töltötte és megismerkedtek a dialízis rejtelmei mellett a törökök vendégszeretetével is
(Tóni 4 napig bírta, LG hősként tért haza 40 óra vonatút után). A többiek addig halászlét
főztek a bajai népünnepély keretében.
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Negyedév
2003 / 2004 .
A negyedév nagyon jó volt! Végre elkezdődtek a klinikai tárgyak. Az év elején kitettünk
magunkért (Cocktail, Sing Sing, SZOTE, JATE (amire Tóni nem emlékszik)). Voltunk Pick
múzeumban a.Szilléri sugárúton, ahol sok szép kolbász volt kiállítva (műkolbászok is).
A csillagvizsgálóban megismerkedtünk a fekete lyukak titkával. Megmásztuk a Dóm tornyát.
Törzsvendégek lettünk az Átriumban és a Sörkertben. Csúcsú. Igor 30 éves lett, és kapott
mobiltelefont, amit ki akart kötni az ágy lábához. Üreslakás-party.
Túléltük a 3 napos szülőszobagyakorlatot, és kipróbáltuk a kötelező dinoxot. Kedvenc mon
dásunk a „kinek a Papp, kinek a Lampé” lett.
A gyakorlatokon olyan ügyesek voltunk, hogy elnyertük a gyakvezek paraszolvencia italait.
Egy pulmó gyak után a Hargitában („dekszi” kocsma) EGY sör mellett megterveztük a cso
portpólónkat, és néhány héttel később meg is valósítottuk!
A belgyógyászat keretében Róka dr. bevezetett bennünket a paramedicina rejtelemibe is:
~ »Sári néni gyógyulj meg!”
Az alternatív kollégiumokon is próbáltuk elfoglalni magunkat, feltettük az élet nagy kérdéseit:
Evidence Based Medicine:
1. Mely betegségekre hajlamosít Tóni TDK pályamunkájának megértése?
2. Igor, akinek jó fényképarca van, milyen egészségügyi kampány reklámarca lehetne?
3. Lupkovics doktor milyen módszerekkel küzdene az anorexia betegség ellen? Meg
győzően adná elő?
4. Csongor elmélete a kevés alvással is élhetünk teljes életet címmel.
5. Milyen tanácsokat adna Molly a Kanári-szigeteken v. szoláriumokban leégett cicáknak?
6. Hogyan döntsünk csúcsot Igortól Tiliig, avagy a Bécsi körút és a Budapesti körút nem
egy sugáron van.
7. Edina: Komplikációmentes élet.
Járda,
ekken.

itanesiével is
ilászlét
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Mátra
Tél: Éljen a Dolce e Gabbana! Polo, Picachu verseny (és BMW, amit a 4%-os lejtő rendesen
megizzasztott). Virsli. 45 perc ferdén felvett videó. Szánkózás (1 óra hegymászás után).
Pacal. Parádsasvári üveggyár. Forralt bor a Vidróczkiban. Egymás ölébe ülős kártyajáték.
Evolúció: tojás, tyúk, dinoszaurusz, szupermen. Elle. Csongor előadásában a szerb pajzán
népmesék közül megismerhettük a nagyf**zú juhász Rudi történetét, aki átsegítette bárányait
Bácskából Bánátba eme nemes testrésze segítségével.
Mátra Summer Fest 2004: Péteri-Ilzer-Bowling. Fürdés. Golfautó, Picachu, C3 WRC. Babgu
lyás. Ultiparti. Vasbetontalpfák. Csak egészség legyen, meg beteg, meg térerő, meg árnyék.
Fény az éjszakában. Tánc az ablak mögött. Skinhead. Foci EB Görögország Csehország,
Ismét bajai halászléfőző ünnepély TÉSZTÁVAL! Sugovica. Gofri. Boszi. Türr emlékmű. Tűz
gyújtás, füst. U2, Coldplay. Lángos. Radler. Tüdőlebenymigráció, anál-kanál.
Nyári szakmai továbbképzés ill. pályamódosítási tanácsadás Esztergomban. Aug. 20. Tűzijáték.
Bazilika kupolája. Laktanya. Lecsúszórúd. Létra. Fecskendők. Vicces vegyvédelmi ruhák.
Víztartályfeltöltés. Bevetés - Borcsi sikeresen megfékezi a bozóttüzet.

62

Ötödév
2004 / 2005 .
Mottó: „A dzsájönt aneurizma rápcsör déndzsöre nagyon nagy...”
- Dr. Sas Katika (neuró)

Fehérköpeny-effektus

Dr. Szepes Attila kiváló belgyógyász gyakorlatvezetőnk megijedt, amikor fluoreszceinnel
befestett sárga szemeinket meglátta, mert „nincs csúnyább, mint egy icterusos fiatal. Hát még
ennyi.”
Gyermekgyógyászaton betekintést nyerhettünk a skin tagek rejtelmeibe. Tanulság: „A
P°Piba mindig be kell kukkantani...” - Dr. Várkonyi Ágnes
A pszichiátria (Dr. Szász Anna) gyakorlatok rendkívül tanulságosak voltak. Láttunk
téridőugrót, sor került testi fenyítésre, és volt, aki folyton lapozni akart.
Szemészeten az enyhe(P) strabizmussal küzdő nővér kérte, hogy maradjunk csendben,
téert a kancsal gyerekek alszanak.
Traumatológián (Dr. Pintér Sándor) gyakorlatvezetőnk számon kérte rajtunk: „Miért nem
sörözünk az ökörsütésen, és különben is, az iskola nem farmer, hogy állandóan ebbe kell
,arni". F.zek után azért még lelkesen leszívtuk Edina ganglionját is. Csöng volt az operatőr.
A HKKGY ülésen Tóni P.O.T. (pót) tag lett. A többiek teljes értékűek voltak.©
63

Csoportfüzet bejegyzés: „Tegnap volt valami vicces az Anna fürdőben, amit lehet, hogy Igor
mondott, de nem emlékszik senki sem rá. Pedig be kell írni a csoportfüzetbe, úgyhogy beír
tuk.”
Fül-orr-gége gyakorlat (Dr. Bella Zsolt) esettanulmánya Csöng manduláinak hűlt helyének
tanulmányozása volt.
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Igor
beír-

Vénségünkre megértük, hogy az RTL-en (ETR) kell jelentkezni a vizsgákra, és az óráinkat is
elektronikus úton kellett felvenni. Ettől Igor számítógép mágus lett.

ének

Az ez évi TDK-n négyen is részt vettünk. Csongi még az STD alapítvány díját is megnyerte.
Az Egyescsoport többi tagja pedig a lelkes szurkolótábort alkotta.
Ezek után következett a Mátra Winter Fest 2005. Részletek: Csongrád-pacal-töltöttkáposzta.
Nagyon hideg. Irány a Mátra Gyöngyösön át. Ágyaspálinka. Borcsika mentőtiszt. Jóbanrosszban. Síelés, Mátra St. Davos. Tojás-tojás, ping-ping.
Első héten hiányoltak bennünket a fentebb említett Mátrai Szakmai Napok miatt a bőrgyó
gyászaton, ahol a későbbiekben egymáson gyakoroltuk a gyógykezelést: leműtöttük Molly
displasticus naevusát; kikezeltük LG Herpes Zoosterét.
Néha a 2-es kórház urológia osztályán is megfordultunk (itt már csak tanulási célzattal, nem
kellett kezeljük egymást).
Ahogy elérkezett a tavasz a mi aktivitásunk is fokozódott. Elmentünk a Fűvészkertbe piknikezni, ahol 20 percen át lázasan kerestünk egy talpalatnyi száraz helyet, hogy leterítsük a
pokrócunkat, de végül a padokon kötöttünk ki.
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Áprilisban szerenádot szerveztünk, felkerestük kedvenc gyakvezéreinket,
és énekeltünk (?!) nekik. A kedvenc gyakorlatvezetőink ők voltak:
Dr. Altmayer Anita - bőrgyógyászat
Dr. Bella Zsolt - F-O-G
Dr. Gecse Árpád - kórélettan
Dr. Görbe Anikó - biokémia
Dr. Jancsikin Lyubomir - pulmonológia
Dr. Keresztúri Attila - szülészet
Dr. Pintér Sándor - traumatológia
Dr. Sas Katalin - neurológia
Dr. Szentgyörgyi Réka - radiológia
Dr. Tóth Mónika - gyermekgyógyászat
Dr. Várkonyi Ágnes - gyermekgyógyászat

Az első n ap szakadt az eső (de egyébként is eláztunk), m ásodik n ap elfelejtették hogy
jövünk, h arm ad n ap mi felejtettük el hogy jövünk, de aztán mégis megérkeztünk. N egyedik
n ap már taxit fogadtunk (fekete Mercedes, sofőr: Gecse tanár úr).
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Közben lázasan szerveztük a közös ballagási ebédünket, és reménykedtünk az árvíz gyors
elvonulásában (Kis Kőrössy csárda). NEM vonult el. Hál’ Istennek sikerült az utolsó pillanat
ban új helyszínt találni, és csak egyetlen hiba akadt: az egyescsapat-torta. Végül elballagtunk,
és mindenki irigyelte a Cora-kalapjainkat.

Miskolc-Mátra
Ebben az évben rendhagyó módon Miskolcon kezdtük a fiesztát (sziesztát), Gergő vendégül
látott bennünket. Ólommérgezett makaróni. Tapolca. Kerti-party. Strand. Asztor. Haverok.
Buli. Hagyma. Mátra ajándék. Motor-vonat-autó-miskóc-mátra. Sztrapacska. Rövid.
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Hatodév
2005/ 2006.
Idén is két hatodéves turnus indult, a csoport júliusban kezdett. Egyedül Edina nem tudott
velünk kezdeni. De viszont amúgy egyébként is szanaszéjjel vagyunk. Szegeden, Baján,
Miskolcon, Kiskunhalason, Kecskeméten, Kerepestarcsán, Esztergomban, Zentán, Ouluban
(ez nem bantuul van, ez egy finn város...). Szenvedés, időpazarlás.
Voltunk a TV-ben ©
Megírtuk a szakdolgozatainkat, és majdnem sikerült is határidőre leadnunk. Aztán jöhettek a
szakdogavédések. Volt, aki már egy héttel korábban értesült az időpontról, de olyan is, aki
előző nap este tudta meg, hogy másnap jelenése van. De végül mindenki időben odaért.
Igor jelesre szigorlatozott szülészetből Gellén profnál, és még dicséretet is kapott.
Csongor tévedésből a gyerekklinikán kereste az ötödik emeletet, ahol a többiek már várták.
Kár, hogy a gyerekklinika csak 3 emeletes, és Csongornak neuró gyakorlatra kellett volna
mennie.
Téli Mátra
Jubileum (10). IKEA. Létszámcsökkenés. Késés. HIDEG. NAGYON HIDEG. Nagy hó. Fűtés.
Elfagyott víz. Golfautó tologatás. Hótönkretevés. Autókiásás. Síelés. Szánkózás. Noborder
Blind-rider Hütte Party. MELEG. Magánterület. Kártya-vita. Néma szólánc.
Most éppen az utolsó gyakorlatainkat töltjük, ki a pszichiátrián, ki a gyereken, ki a belgyó
gyászaton őrlődik. Előttünk álló feladat még az utolsó szigorlat és az államvizsga.
Jó volt.(?) VÉGE.(?)
Utóiratok:
" Igor pszichiátria szigorlaton:
~ Prof Janka-. Mi is az a zavartság?
" (gór (megunva a vizsga tortúráját): Amikor valaki összekeveri a szezont a fazonnal, meg a
hamut a mamuval...
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Prof. Dr. Csanády Miklós válaszai
Köszönöm levelüket, bár kérdéseikre igyekszem válaszolni, nem hiszem, bog)’ bármelyikük is
örök érvényű lenne, vagy széleskörű érdeklődésre tarthatna számot, magyartd nem nagyon
érdemel nyomdafestéket, de „Önök kérték”
J á rt-e előadásra?

Előadásra természetesen jártam, mert kötelező volt. Az idők változnak. Akkoriban
rendszeresen katalógust tartottak és néhány hiányzás után „megszívatták” az embert
a vizsgán. Utólagosan persze - az idő mindent megszépít - az a véleményem, hogy
megérte előadásra járni, mert mivel reggel jól fogott az agyam, relatíve keveset kel- j
lett tanulnom ahhoz, hogy jobb érdemjegyeket szerezzek.
M iért lett orvos?

Igazából nem tudom, még harmadéves középiskolás koromban sem döntöttem.
Talán anyám véleménye bukkant fel emlékezetemben a szubkortikális régióból, aki
nagyon jó szívűnek tartott. Ez a sugallat akkori döntésemkor „beugrott”. Talán ezért
lettem mégkésőbb kardiológus is. A jószívűséget jelenleg elsősorban a vizsgáztatá
sok során van alkalmam gyakorolni.
M i a vélem énye a z o k ta tá sró l?

Akár hiszik, akár nem, én - néhány kivételtől eltekintve - jónak tartom. Ezt bizo
nyítja, hogy sok tanítványom még külföldön is jól boldogult. Természetesen ez az
állítás azokra vonatkozik, akik érdeklődők voltak és általában látogatták az előadá
sokat és gyakorlatokat.
Mi a vélem énye a z évfolyam ról?

Körülbelül egyharmadukkal találkoztam az órák során. Ők elsősorban a női nemhez
tartoztak, amennyire megítélhettem, csinosak és érdeklődők voltak.
M iért cserélne és m iért nem a hallgatókkal?

Ki nem szeretne fiatalabb lenni? Faust a lelkét is eladta ezért!
M ilyen a z id eá lis hallgató?

Nyílteszű és vagány, de ezek a tulajdonságok az orvosi hivatáshoz nem elégsége
sek: elsősorban nagyfokú empátiás készségre lesz szükség a későbbiekben.
M ilyen a z id eá lis beteg?

Nincs ideális beteg, mint ahogy nincs ideális orvos sem, (hallgató van?). A beteget
úgy kell elfogadni, ahogy van, olyan a természete, amilyen. Nagyon fontos, hogy
megértsük őket, és szeretettel közelítsünk hozzájuk.
M ilyen a z id eá lis a ssziszte n c ia ?

Fontos, hogy „egy húron pendüljünk", nem baj, ha teljesítik a vezető kérését akkor
is, ha halkan mondja azt. Jó, ha - esetleges - nemtetszésüket, véleményüket kifej
tik, bár nem árt, ha ezt halkan teszik. Sokat tanulhat belőle az a vezető, aki komo
lyan veszi a „szóbeszédet”.

Hány órában tan ítan á tá rg y á t legszívesebben , é s m iért o lyan sokban?

Ez attól függ, hogy melyik iskolában kell tanítani. Óvodában valószínűleg nem kéne
oktatni a kardiológiát, középiskolában is csak keveset, felcserképzőben már többet.
A magam részéről belátom, hogy egy orvos karon is minél kevesebb kardiológiát
kellene oktatni, csak még azt nem tudom véglegesen eldönteni, hogy marxizmust,
orosz nyelvet vagy manager-nyakkendő kötést kellene helyette bevezetni. (Egyéb
ként úgysem én döntöm el, tehát nem érdemes ezen a kérdésen rágódnom).
Tanulunk-e fe le sle g e s dolgokat?

Abszolút nem, mert a szív bajai (és bú-jai) sokkal bonyolultabbak, mint ahogy azt
megpróbáljuk azok alapjait didaktikusán tagolva „emészthetővé” tenni, abban a né
hány órában, ami rendelkezésünkre áll az orvos karon.
Ha a hallgatónak lenne sza b a d id e je, m ivel töltse?

Egyértelműen sportolással. A sörözés melletti eszmecsere sem abszolút ellenjavallt.
Ha azonban nem csak a kardiológiai, hanem mondjuk a bel-, gyermekgyógyászati,
sőt sebészeti óraszámot is sikerülne jelentősen redukálni a „felszabadult” idő eltöl
tésére felmerülhet a leninizmus és katonai ismeretek „önkéntes” tanulmányozása is.

Team-munka
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2. csoport

Barna Balázs

Farkas Eszter

Fodor Ágnes

Léderer Zsuzsanna

Losonczi Erika Eszter

Mandrik Andrea Katalin

Molnár Kata Zsófia

Orvos Máté Balázs

Rimóczi Ildikó

Vetró Mónika

Takács Andrea Tímea
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Prof. Dr. Thurzó László útravalója
Hasonló kérdéseket tehettünk volna fe l mi is 35 évvel ezelőtt, hasonlóak voltak a prob
lémáink, - még a z is, hogy 1970-ben volt utoljára ilyen magas a Tisza - tele voltunk
világmegváltó lelkesedéssel, úgy gondoltuk, hogy mi sokkal jobbak leszünk, mint
elődeink voltak. Azok is lettünk, de ezt oktatóinknak és magunknak is köszönhettük.
Önök is legyenek sokkal jobbak, mint elődeik voltak, csak egyet ne feledjenek, hogy min
dezt nem csak magukért, hanem a betegekért is tegyék. Végül is miattuk tanulnak,
miattuk dolgoznak, még akkor is, ha sokszor ezt nem értékelik megfelelően. Sajnos
hajlamosak vagyunk a megbecsülést fizetésben mérni, de ennél lényegesen többet ér,
hogy Önök olyan tudás birtokába kerülnek, amelynek szinte nincsen pénzben kife
jezhető értéke, de van egy emberi szóban, ami úgy hangzik, köszönöm, mert segített.
Egyetlen céljuk legyen a segítés, hogy a szülő egészségesen kapja vissza gyermekét, gyer
mek a szüleit, és hogy rövidke földi létünk boldogsággal legyen teljes, nem pedig
szenvedéssel.
A 2. csoport tagjai
Kezdő csapat

Végső csapat

Cserejátékosok

Barna Balázs
Cseh Mónika
ÉH Ádám
Farkas Eszter
Fodor Ágnes
Gubesi Orsolya
Horváth Nóra
Léderer Zsuzsanna
Losonczi Erika
Orvos Máté
Pásztor Gyula
Fényi Tamás
Fimóczi Ildikó
Túri Anikó

Barna Balázs
Cseh Mónika
Farkas Eszter
Fodor Ágnes
Léderer Zsuzsanna
Losonczi Erika
Mandrik Katalin
Molnár Kata
Orvos Máté
Rimóczi Ildikó
Takács Andrea

Antunovics Balázs
Balzam Éva
Beke Csongor
Gaál István

Kedvenc gyakorlatvezetőink:

Bálint Erika anatómia
K<íle Zoltán kémia
Bindori Júlia fizika
Juhász Zoltán (Desperado) elsősegély
Barabás Katalin
Szalai Krisztián patológia
Sükösd Farkas patológia szervdemók
Rácsai Mónika kórélettan
Jaródi Béla mikrobiológia
Budisch Tibor pszichológia
Bóka Richárd belgyógyászat

Gion Katalin radiológia
Mihalovits Gábor „sebészek gyöngye" sebészet
Paszt Attila sebészet
Vajda Szilvia gyógyszertan
Pál Zoltán szülészet-nőgyógyászat
Institóris László népegészségtan
Szekeres György pszichiátria
Kóbor Jenő gyerekgyógyászat
Szolnoky Győző bőrgyógyászat
Szakács László (Hugh Grant) fül-orr-gége
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Amire a gyakorlatokból emlékszünk
Fizika: nem sok maradt meg. Péntek reggel 8 órakor érkeztünk, általában másnaposán és
kialvatlanul. Még a gyakorlatvezetőnk is sajnált minket, mikor kiderült, hogy második
félévben is maradt ez az időpont.

Biológia: nagyon jól eltöltöttük az időt amőbázással és újságolvasással, kivéve, ha a gyakor
latvezetőnk lenyúlta az újságot, hogy ő se unatkozzon. A szorgalmasabbak anatómia (kémia,
fizika stb.) demóra készültek, a sportosabbak lelkesen fogócskáztak a guruló székeken ülve.
A tananyagból egy dolog maradt meg: a gélelektroforézis olyan, mint egy erdei futóverseny,
ahol mindenkinek valamilyen hosszú létrát kell keresztben vinnie, és aki hosszú létrát kap,
az kurvára megszívja.
Kémia: nagyon jók voltak a gyakorlatok. Az 1. csoport még csak szünetelni jött ki, mikor mi
már végeztünk. Azért volt szigor is, még dolgozatot is írtunk. Az aminosavakat kellett felraj
zolni, mindenki kiírta puskából, jegyzetből, könyvből. A végén a gyakorlatvezetőnk beszedte,
és csak annyit kért, hogy egyet írjunk fel fejből. De a végén ki sem javította. Azoknak akiknek
az év végi gyakorlati jegye két jegy között volt, fej vagy írással dőlt el az osztályzata.
Anatómia: aki épp nem „cadaver Babi ”-t boncolta, csoportos hátmasszázsban vett részt. A
gyakorlatvezetővel is lehetett egyezkedni, élettan demó előtt mindenki lázasan élettant pró
bált tanulni. Bálint Éra egy idő után megelégelte, hogy rá se bagózunk, és azt mondta: Álla
podjunk meg, a gyakorlat első felében figyelnek rám, a szünet után pedig ismétlik az ana
tómiát, de nem fogom megnézni milyen könyv van maguk előtt.
De persze az anatómia gyakorlatokban az volt a legjobb, hogy a szünetben vagy a gyakorlat
után lehetett menni palacsintázni vagy lángosozni. Ezekre jobban is emlékszünk, mint a

megszerzett anatómia tudásra, bár Máté sok helyen megreformálta a drága jó bázeli nómen
klatúrát, hogy egyszerűbb dolgunk legyen. Főleg a kiejtésre figyelt oda: szpincser, koncsa,
mezencsíma és egy statisztikai fogalom, a csí-négyzet próba. Sőt Máté egy kiselőadásából még
a circumcisio és circumductio közötti különbséget is megtanulhattuk.

Élettan: a legemlékezetesebb a vér agy-gát
patkányban való bemutatása volt. Gyakorlatvezetőink hiányoztak, így Lelkes és Nagy Attila
tartották a gyakorlatot. A kísérlethez a patkány
farokvénájába kell Evans-kéket beadni. Attila
fogta a patkányt, Lelkes próbálta becélozni a vé
nát. Már úgy tűnt sikerül, mikor a tű kicsúszott,
és a kék festék Attila és Lelkes Zoli arcába fröcc
sent. Gyönyörű látvány volt...
Pathológia: az első gyakorlat. Szalai Krisztián
boncol, magyaráz, elérünk a hasüregi szervekig.
Egy zöldes színben játszó szerv láttán Andi ősz
inte csodálkozással a hangjában felkiált: Nahát
mekkora epehólyagja van! Válaszul Krisztián
némiképp rezignáltan közölte, hogy „Igen, az a
gyomra.”
Az egyik gyakorlaton még azt is megtudhattuk,
hogyan lehet megkülönböztetni egymástól a
jobb és a bal vesét (a testből kivéve természete
sen). Fél óra feszült töprengés után Szalai Krisz
tián megszánt minket és elárulta, az egyiken
hosszan rajta hagyja a boncmester az urétert, a másikon nem.
óz idegrendszer tanulmányozása is érdekesen zajlott. Krisztián rámutatott valami képletre az
a8yban és megkérdezte, mi az. Pár másodperc hallgatás után segítségül közölte, hogy ilyen
van a görögsalátában is. Rövid gondolkodás után valaki rákérdezett: Feta sajt? Nem, olíva. hangzott a válasz.
Kórélettan:
Második félévben Telegdy Gyula professzor úr lett a gyakorlatvezetőnk. Kérdéseire időnként
!ri(-'glepó válaszokat kapott, főként Mátétól:

" Mik a létfontosságú szerveink?
- .Szív, tüdő here...

- Mik okozhatnak gastritist?
- Nehezen emészthető ételek. Például kaktusz.

De Telegdy professzor úrtól nem csak a gyakorlatokon tanultunk sokat, hanem a só-víz házirtásról ín jegyzetéből is sok fontos információt megtudtunk.
^*nt például ezt is:
»Az egerek azonban nem statikusak, hanem dinamikus változásban kicserélődnek egymással.

Szülőszoba gyakorlat a II. Kórházban.
Egy ikreket váró anyukát vizsgálunk, és Andi érdeklődve kérdezi:
- Vannak a családban ikrek?
- Igen, a férjemnek van egy ikernővére.
- És, egypetéjűek?
A későbbi gyakorlatok már nem hagytak bennünk mély nyomokat, bár olykor mi sem a
gyakorlatvezetőkben. Szegény Esztinek, aki szinte minden gyakorlaton ott volt, a félév harma
dik-negyedik hetében több gyakorlatvezető is bemutatkozott.
Ilyen gyakorlatok után a vizsgák sem okoztak gondot, főleg ha már nem volt veszíteni valónk:
Anatómia szigorlat, Dobó Endre hívja be a vizsgázókat. Odafordul Mátéíoz:
- Jöjjön!
Máté összeszedi magát, megigazítja a nyakkendőjét, szépítkezik. Mire Dobó Endre.
- Ne izguljon Máté, nem fog vizsgázni. Csak beíratjuk a professzor úrral az egyest.

Esküvőink

sem a
harma-

valónk:
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Prof. Dr. Benedek György válaszai
J á rt-e elő a d á sra ?

Kellett!
M iért lett orvos?

Érdekeltek az emberek. Persze ez egy kicsit furcsa oknak tűnhet.
Mi a vélem énye a z o k tatásról?

Szerintem ugyanezzel az eredménnyel lehetne a jelenlegi oktatási rendszer nélkül
is orvosokat képezni (ld. Hippokratesz pályáját).
Mi a vélem énye a z évfolyam ról?

Nézzétek meg a második év végén az élettan jegyeket!
M iért cserélne é s m iért nem a hallgatókkal?

Attól függ, hogy az élettan vizsga előtt vagy után vannak. Az utána lévőkkel cserél
nék!
J ó és r o s s z em léke e g y k o ri v izsg á iró l

Lidérces élmény volt egy politikai gazdaságtan vizsga, ahol tévedésből a bölcsészhallgatók vizsgájára ültem be, és tételt is húztam. A vizsgáztatónak tűnt fel, hogy
nem ismer engem, nekem nem. Jó emlékeim közül a legfelhőtlenebb az volt, ami
kor fül-orr-gégészetből végignézték az indexemet, és beírtak egy ötöst.
J ó és r o s s z em léke v iz s g á z ta tá s a ir ó l

Talán a legrosszabb, de mindenképpen a legőszintébb gesztusról tanúskodó emlé
kem, amikor egy diák a jól kiérdemelt elégtelen után átvette az indexét, és két tö
mör, nyomdafestéket nem tűrő szóval fejezte ki háláját. Csak egy évet kellett ismé
telnie, de nem azért, mert letegezett...
M ilyen a z id eá lis hallgató?

Az ideális hallgató az, akitől a professzor is felcsipegethet egy kis tudást.
M ilyen a z id eá lis beteg?

Az ideális beteg az, akit akár egy kézmozdulattal meg lehet gyógyítani.
M ilyen a z id eá lis a ssziszte n c ia ?

Az ideális asszisztencia az, aki úgy segíti ki a professzor hiányos tudását (helye
sebben: tudatlanságát), hogy még ő se veszi észre.
H ány órában tan ítan á tá rg y á t legszívesebben , és m iért olyan sokban?

Az élettant napi 24 órában tanuljuk, nem tudom, hogy ebből miért kellene engedni.
Tanulunk-e fe le sle g e s dolgokat?

Számításaim szerint az anyag 30 százalékát elég lenne megtanulni, csak azt nem
lehet tudni, hogy melyik 30 százalékot.
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Mi a vélem énye a z o k ta tá s jelen leg i fo rm á já ró l?

Egy olyan szakmát, mely 10 évente megújul, 100 éve ugyanazokkal a módszerekkel
tanítunk.
Min változtatn a?

Az orvosok jövedelmét emelném, mindjárt jobb lenne az oktatás.
Ha a hallgatónak lenne s z a b a d id e je m ivel töltse?

Próbálja meg kiélvezni az utolsó szabad időszakot a mama és a házasság között.
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3. csoport

Cseh Anikó

Domán Judit

Ernhoffer Zsolt

Zomboriné Gál Ildikó

Galambos Melinda

Hornyik Tibor

Kőrösiné Horváth Edina

Husti Zoltán

Kőházi Anikó

Mareczky Zsuzsanna

Kuklls Judit
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Rlmóczi Ildikó

Reményi Csaba

Prof. Dr. Mándi Yvette útravalója

V.

Mindig tartsanak ki a z elképzeléseik mellett, még ha nehézségek árán is. Biztos megéri.
A befektetett energia valahol és valamikor biztosan megtérül, esetleg ott és akkor amikor
nem is számítanak rá. Ja, és ne felejtsék el a mikrobiológiát meg a z immunológiát!
\

_______________

'

_________________________ r
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Sebészet, nyári gyakorlat, fiatal érsebész meséli. Éppen most született gyermekük, az anyósa
eljött segíteni. Néhány nap telt csak el, amikor a mama elesett és eltörte a karját, haza kellett
mennie. A férje jött érte. Amikor az após megérkezett, így szólt a vejéhez:
- Hogy csináltad ezt fiam? Harminc éve nem merem ezt megtenni, neked két év után sikerült.
Nyári belgyak. Az indiai származású Johnnal voltam, akinek sötét a bőre, a haja, a szeme.
Kissé én is kreol vagyok. John elég törve beszéli a magyart. Az egyik idős beteg meg is
kérdezte tőlem:
- Maga hol tanult meg ilyen jól magyarul, mert az a másik barna nagyon rosszul beszél.
Anatómia gyak. előtt a folyosón állunk. Zoli éppen a porral oltót dekorálja: a porral oltó feli
rat helyett borral töltött készül(ne). László tanár úr éppen odaér, meglátja:
- Ne firkáljuk a berendezést!
Pszichológia gyakorlat. Gyakvezetőnk egy régi történetet mesél. Személyiségismereti
tréningen kellett részt vennie Budapesten, kb. egy éves tanfolyamon. A kurzus végén megál
lapodtak, hogy a tanáruknak vesznek emlékbe egy ékszert. Összedobták a pénzt, majd egy
helyi társukat megbízták a vásárlással. Azóta is várják... Ennyit a tréning hasznáról.
Anatómia gyakorlat után a folyosón vagyunk. Zoli a szűk folyosó közepén magyaráz
valakinek. Csaba meglöki hátulról, hogy engedje el a közeledő László tanár urat. Zoli meg
billen, mérgesen hátrafordul és az éppen odaérkező tanár úr arcába mondja:
- A k... életbe!
A tanár úr Csabára mutat:
- Nem én voltam, ő volt!
Belgyógyászat gyakorlat.
A folyosón ülve megbeszéljük a betegeket. Szepes doktor kérdezi Jucit:
- Megvizsgáltátok? Alaposan kikérdeztétek?
- Igen - hangzik kissé bizonytalanul.
- Na, mikor volt nőgyógyásznál?
Juci döbbenten, elkerekedett szemmel mered Szepesre:
- Én??!
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Neurógyak, reggeli referálás. Az ügyeletes beszámolója:
~ Felvettünk egy férfit. A felesége a fürdőszobában talált rá, zavartan viselkedett, nem tudta,
hol van, nem követte a felesége utasításait.
Mire Vécsei prof megjegyezte:
~ Nem követte a felesége utasításait? Ennyi elég is ahhoz, hogy valaki a neurológiára kerüljön.
Neurológiai vizit. 24 éves fiatal lányhoz érünk. Most került vissza utógondozásra a fer
tőzőről, ahol encephalitisszel kezelték. Meglehetősen zavart volt, tele déjá-vu élménnyel,
homályosan emlékezett arra, hol dolgo
zott. Aggódva kérdezte:
- Most meg fogok halni?
Engelhardt prof a maga csendes modorá
ban, félmosollyal válaszolt:
- Most nem. Majd száz év múlva.
A lány arca felderült:
- De aranyos vagy!
Neurológiára bekerül éjjel egy hypoxiás,
zavart beteg. Ugyanolyan sebességgel
önkényesen távozik is. Az esetet a
rendőrségen be kell jelenteni:
Rendőr: -... Ki a bejelentő?
Dr.U.A.: - Dr. Chapponné Dr. Ungureán
Aurélia
R: - Na ne vicceskedjünk...
Dr.U.A.: - Várjon adom a kollegámat!
Dr.Ch.Z.: - Jó estét kívánok, Dr. Chadaide
Zoltán Firász vagyok...
Gondolom a rendőr reggel kérte a
nyugdíjazását...
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Neurológia gyakorlat.
Szupera doktorral. Katalógust tartana, de nem talál tollat.
- Tud valaki tollat adni? - kérdezi.
Nincs válasz, csak reflexkalapácsunk van.
- Vagy elővegyem a ceruzámat? - provokál.
Juci azonnal rávágja:
- Azt inkább ne!
Pszichiátria.

1.

^

Visszajáró betegről adomáznak. Az illető alaposan megtanulta zárójelentését, és vizitkor szakkifejezésekkel számolt be betegségéről. Fontos körülmény, hogy meglehetősen barna a bőre.
Az adott alkalommal így beszélt magáról:
- Tisztelt professzor úr, én vertebrobrazil vagyok.
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Prof. Méray Judit: Az „én orvosegyetemem”
1. Felvételi tábor: Maximális hozott pontszámmal rendelkezőknek központi finanszírozásból,
másoknak önköltségi alapon - vagy a régi építőtáborok mintájára, munkával egybekötve.
Egy hétig mindennapi együttlét, beszélgetés az oktatókkal, alapfokú újraélesztés gyakor
lása, tesztírás. A hét végén a felvételi vizsga is lezajlana - így talán reálisabb képet lehetne
alkotni a felvételizőkről.
2. Alap-tárgyak oktatása (a német rendszerben „Physikum”-nak nevezett szemeszterek). A
tananyag kialakításában (esetleg az oktatásban is?) nemcsak az elméleti intézetek, hanem
a klinikusok is részt vennének (súlypontozás, a későbbi tárgyak oktatása szempontjából
jelentős részek kiemelése). Ezt addig nem lehetne lezárni, amíg a hallgató minden téren és
témában nem bizonyította az alapfokú ismeretek kellő tudását. Lezárásakor az államvizs
gához hasonló, de csak az oktatott tárgyakra vonatkozó (a. „Hogyan működik az emberi
szervezet?” b. „Hogyan működik az egészségügyi rendszer?”) globális vizsga. A szóbelire a
belépő a többszáz kérdéses teszt sikeres megírása lenne.
3. Klinikum oktatása: Minden hallgató a klinikai tanulmányok megkezdésekor egy erre vál
lalkozó (és lehetőleg a hallgató érdeklődési körébe illő szakmát képviselő) klinikust kapna
kijelölt tutorként (aki ezért természetesen külön díjazásban is részesülne), ő okos tanácsok
kal vezetné, felkészülésében segítené a hallgatót. Esetleg a szakdolgozat téma-vezetője is
ő lehetne.
Minden nap délelőtt lennének a gyakorlatok, amikor a hallgatók bevonódnának a klinikai
munkába, ápolásba, betegfelvételi adminisztrációba, és közben megtanulnák a különböző
klinikai szakmák propedeutikai alapjait. Az előadások, szemináriumok délután és este
lennének - a jelenleginél jóval kevesebb előadás, jóval több megbeszélés, felkészülést se
gítő konzultáció, szeminárium. Ezt kötelező szimulációs (fantom-) tanfolyamok egészítenék
ki.
Szétválasztanám az oktatói és kutatói értékelést. Lehet valaki kiváló tudós, de rossz oktató
- és fordítva is! (Szerencsés esetben mind a kettő, de nem feltétlenül. Sőt, még az is
szerencsés, ha egy közösségen belül valósul meg a feladatok ellátása: egyik többet oktat,
másik többet kutat, a harmadik... Szerintem nem az egyes embernek, hanem a tanszéknek
kellene bizonyos funkcióknak megfelelni, s szíve joga, hogy ezt milyen feladat-megosztás
sal teszi.)
Vizsgáztatás a klinikai tárgyakból: Minden tanszék kidolgozná azt a minimumot, melynek
ismerete nélkül nem lehet továbblépni, és azt részletesen és alaposan számon kérné. Csak
a minimum-feltételeknek való megfelelés után lehetne valakit vizsgára bocsátani.
Tudományos munka: A fentebb javasolt hallgatói időbeosztás megnehezíthetné (de meg is
könnyíthetné) a tudományos diákköri munkát. A diákköri témavezető kérésére bizonyos
klinikai feladatok alól a tehetségesen kutató hallgatók mentesülhetnének.
Kezidensi időszak: Végigkérdezve a már végzett rezidenseket, csak azokra a helyekre
engedélyezném a gyakorlatot, melyeket egyértelműen hasznosnak ítélnek. Kihagynám a
mzidensi időszakból a két-három hetes gyakorlatokat (mert ezalatt nem lehet belefolyni
egy osztály életébe), több kötelező intenzív tanfolyamot írnék elő. Sokkal inkább bevon
nám a rezidenseket a keményebb napi munkába (kőtelező, ellenőrzött napi 8 óra, nagyobb
személyes felelősség), „lóg book” (munkanapló) napi vezetése.

Prof. Dr. Méray Judit válaszai
Járt-e elő a d á sra ?

Ha netán valaki rendelkezik némi egyetem-történeti ismerettel, annak elég csak
annyit mondanom, hogy 1968-ban kaptam diplomát. Akkor az előadások látogatása [
még eleve kötelező volt, ha valaki át akart menni a vizsgán. Feltétlenül hasznosnak
ítélem, hogy ott voltunk, mert sok unalmas előadást elszenvedtünk ugyan, de |
másutt pótolhatatlan személyes adalékokat, ma is használható gyakorlati tanácsokat,
mélyen meggyökerező etikai szemléletet plántáltak belénk az oktatókkal való
személyes „együttlétek”.
Megjegyzés: Még az anatómiai „tankönyv-felolvasó” előadásokra is eljártunk, legfel
jebb a tanterem hátsó része élte a maga életét: tanult, kártyázott. Egyszer az
önkéntes véradásra jelentkező lapot úgy adtuk hátra, hogy „katalógus”. Elhitték! A
fél évfolyam jelentkezett véradásra, anélkül, hogy tudta volna.
M iért lett orvos?
Nem tudok okot mondani. Fantázia-hiány? Nem is volt orvos a családban, de 3-4
éves koromon túl (azelőtt színésznő akartam lenni!) más nem is fordult meg a
fejemben. (Azért persze „hangzatosabb” magyarázatot is tudnék adni!)
Mi a vélem énye a z o k ta tá sró l?
Nagyon szeretek oktatni, ha érzem, hogy „termékeny talajra” hullik a szó! Álmod
ozom arról, hogy milyen szép lenne, ha közvetlenebb lenne a kapcsolat oktatók és
hallgatók között, ha pl. így vizsgák táján be-be kukkantana hozzám egy pár hall
gató, anyagot kérne a felkészüléshez, vagy tanácsot a szakdolgozat-téma kiválasz
tásához.
M i a vélem énye a z évfolyam ról?
Hát mi lenne? Kedvesek, aranyosak, fiatalok - felkészültségben és emberi, orvosi
„hozzáállásban" is különbözők.
Amit nagyon utálok: az „egoizmus” - „Megpróbálkozom felkészülés nélkül, ha
szerencsém van, kapok egy kettest. Ha nincs, akkor majd tanulok:”
M iért cseréln e é s m iért nem a hallgatókkal?
Nem cserélnék a világ minden kincséért sem! Pedig nagyon-nagyon jó volt hallgató
nak lenni! (Ezért aztán remélem, hogy a hallgatók sem cserélnének velem!)
J ó é s r o s s z em léke e g y k o ri vizsg á iró l:
Akár hiszik, akár nem, gyakran százszor szívesebben vizsgáznék újra, mint hogy
vizsgáztatok! Lehet, hogy nekem jobb vizsgáztatóim voltak, mint mi vagyunk? íme
egy példa:
Anatómia szigorlaton, a hatodik, vagy hetedik „stáció” volt a múzeum: a tanárnő
rámutatott egy képletre, s rá kellett vágni annak a nevét.
_ >
- Nem jut eszembe a neve...
- Nem, mert nincs is neki!
- Ja, az anonyma!
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Jó és r o s s z em léke v izsg á zta tá sa iró l:

Sok-sok jó, sok vicces emlék. Mint „vérszomjas vizsgáztató” szólok most: Megbán
tam néhány könyörület-kettest, mert meggyőződésem, hogy alapvető tudás-béli
hiányosságokkal nem volna szabad „ráereszteni” az emberiségre egyetlen orvost
sem.
Egy pár „aranyköpés” - utána zárójelben a kapott jegy:
„Penicillin allergia észlelésekor azonnal be kell adni a penicillin antidótumát.” (1)
„Hipoxiás körülmények között a szövetekben a cukor anaerob bomláson megy át,
és szénatomok keletkeznek.” (1)
„Az orvos a műtőasztal mellett általában nem támaszkodhat a röntgen készülékre,
ezért ilyenkor a fülére támaszkodik.” (5)
Milyen a z id eá lis hallgató?
Az ideális hallgató ismérvei:
a. Minden előadáson és gyakorlaton ott van, érdeklődik, kérdez (kb. 40 óra/hét);
b. Naponta rendszeresen tanul (kb. 30 óra/hét);
c. Rendszeresen sportol (kb. 10 óra/hét);
d. Tudományos diákköri munkát végez (10 óra/hét);
e. Rengeteget olvas - szakirodalmat, szépirodalmat egyaránt (kb. 15 óra/hét);
f. Nem hanyagolja el barátait és barátnőit, van ideje szórakozni is (kb. 20 óra/hét);
g. maradék 43 órát okosan elosztja, hogy alvásra, zenehallgatásra, mozira, internet
re, testápolásra, hobbi-tevékenységekre is elegendő idő maradjon.
Milyen a z id eá lis beteg?
„Ideális beteg” - A „beteg” szempontjából válaszolva: „egészséges”.
A hallgató szempontjából válaszolva: „egyszer használatos”.
Másik ötlet: „tancélos”: minden betegség és beavatkozás megtanulható legyen rajta.
A klinika szempontjából válaszolva: „magasan finanszírozott betegsége és kísérőbetegségei legyenek, de egész nap kimenőn legyen, és az otthonról hozott gyógy
szereket szedje”.
Milyen a z id eá lis a ssziszte n c ia ?
Ilyen nincs.
Hány órában tan ítan á tá rg y á t legszívesebben , és m iért olyan sokban?
Miért, tudnék én olyan óraszámot megadni, ami soknak tetszene?
tanulunk-e fe le sle g e s dolgokat?
Biztosan. De néha csak utólag jön rá az ember, mi volt a felesleges (és arra is, mi
az ami nem lett volna felesleges)!
*** a vélem énye a z o k ta tá s jelen leg i fo rm á já ró l?
Nem teszi lehetetlenné, hogy valaki jól megtanulja a medicinát, de néha nagyon
megnehezíti.
változtatn a?
Természetesen nekem is megvan a magam reform-elképzelésem (kinek nincsen?)
(Csatolok néhány „korszak-alkotó" ötletet a válaszlap végén - hátha a jelenlegi
végzősök közül valaha valaki még egyszer valamit megvalósít...)

87

4. csoport

Dobi Ágoston Gordana

Hajszán Nikoletta

Fejes Veronika

Jex Anna Rita

Szabó Emese
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Prof. Dr. Pusztai Rozália útravalója
Oszd meg szellemi lényedet azokkal, akik veled úton vannak, közölj annyit, amen
nyit tudsz, és fogadd el, mint valami felséges ajándékot ami tőlük feléd visszaérkezik."
(Albert Schweitzer)
_____________________________________________________________________________________________________ /

Röviden magunkról
Gergő

Ő a csoport illetékes poéngyárosa. Szinte mindig humorizál. Akkor lehet komolyan venni, ha
gyorsan és érthetetlenül beszél. Gordival él boldog házasságban.
Zsolti
Komoly, megfontolt ember látszatát kelti, de nem mindig sikerül neki. Bulikban, sunyi módon
készít kompromittáló fotókat a társairól. Az egyik összejövetelen egyhangúan agresszívnek
titulálta a csoport.

Szilvi
A csoport egyik húzó embere, aki minden buliban jó hangulatot tud teremteni. Színes
egyéniség, egyes dolgokról szinte naponta változtatja a véleményét. Annával hajlamosak a
kétértelmű dolgokat félreérteni és jót nevetni rajtuk. Egyszer elrontott egy Knorr levest.
Gordi
A különleges nevére mindig rákérdeztek és általában őt jegyezték meg először a csoportból
egyrészt a neve másrészt a karcsúsága miatt. A versekben is topon volt, egyetemi versenyeket
>s nyert.
Vera
Határozott személyiségével kiérdemelte, hogy ő igazgassa a csoport ügyeit. Addig számára
lem kezdődött el egy' buli, amíg meg nem nézte a Fábry show-t vagy a Vészhelyzetet.
Anna

Központi ember a csoportban, aki sokszor szervezett házibulikat. Imád kosarazni. Egyszer
Poénból egy becsomagolt kődarabot kapott a fiúktól karácsonyi ajándék gyanánt.

Niki
%öngybetűs jegyzeteivel számtalanszor megkönnyítette az életünket, ha valamiből demózni
kellett. Precíz, kissé visszafogott egyéniség, de a bulikon őt sem kell félteni. Állítólag Zsolti
kötszer is pozitívan csalódott benne.
b it e s e

Hogyedikben lett a csoporttársunk. Számtalan házibulit szervezett. Egyszer pszichiátria gyakor*aton kifejtette negatív véleményét a párkapcsolatokról. Nincs olyan beteghordó, nővér,
0rv'os, akit ne ismerne.

Volt csoporttársak: Molnár Gergely, Kablar Alexandra, Kun Zsuzsanna, Király Péter, Blazsek
Anikó, Bodnár Hanga
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Tanári szösszenetek
ANATÓMIA, SZÖVET- ÉS FEJLŐDÉSTAN
Épp az Anatómia Intézet folyosóján beszélgettünk, amikor arra jött Tóth Lajos Tanár Úr.
Kissé fáradt és mély hangon megkérdezte tőlünk, hogy miből fogunk legközelebb demózni.
Mire mi tisztelettudóan feleltük, hogy élettanból.
Ezután Tanár Úr tovább ballagott és a folyosó végéről
hasonló hangon tudatta velünk, hogy:
- ÚGYSEM FOG SIKERÜLNI!!!!
„Az emlőbimbó álló nőkön a 4-5. borda magasságában található.
Idős nőknél valamivel lejjebb. Úgy a térd magasságában.” (Prof. Dr. Mihály András)
László István Tanár Úr szemléletes példával érzékeltette a különbséget a supinatio és a
pronatio között. A supinatio magyarázatánál tett egy „alányúlós” mozdulatot és a megfelelő
betűk kellő hangsúlyozásával ezt mondta:
- Ezt könnyű megjegyezni, mert ez a suPINAtio.
ORVOSI FIZIKA
„Na itt sz*r van a palacsintában!” (Dr. Bor Pál)
KÓRÉLETTAN
„Na, ez a vizsgán egy 300 Ft-os kérdés.” (Prof. Dr. Szabó Gyula)
(ugyanis akkoriban annyiba került egy UV jegy)
BELGYÓGYÁSZAT
Dr. Benkő Sándor, a belgyógyászat gyakorlat végszavaként
a következőket mondta, majd elköszönt tőlünk:
- A betegnek ne adjunk Ca2+-ot és digoxint együtt, mert a beteg még el talál halálozni.
Na, puszikállak titeket.
IGAZSÁGÜGYI ORVOSTAN
„A megtanult ismeretek felezési ideje 3 év.”
(Prof. Dr. Varga Tibor)
„A baleset lezajlása 250 msec alatt történik.
Ez már bőven a reakcióidőn túl van. Akkor mit látott a tanú? SEMMIT!"
(Prof. Dr. Varga Tibor)
PSZICHIÁTRIA
„Noxiron és máktea together."
(Prof. Dr. Janka Zoltán)
„Mi az ataxia? Amikor részegen kilépsz a kocsmából és nincs taxi.”
(Prof. Dr. Janka Zoltán)
„Boncz Tanár Urnák volt egy betege, akinek fejfájása volt.
Biztos valami headache lehetett.” (Prof. Dr. Janka Zoltán)
„Az enyhe paranoid gondolkodás a túlélést szolgálja."
(Prof. Dr. Janka Zoltán)
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BŐRGYÓGYÁSZAT
„Az AIDS prevenciója a condom használata.
A mai világban a monogámia nem kivitelezhető annyira.”
(Prof. Dr. Dobozy Attila)
TRAUMATOLÓGIA
A félév utolsó traumatológia gyakorlatára készültünk, amikor a gyakorlatvezetőnk
halaszthatatlan elfoglaltságra hivatkozva kérte, hogy át lehetne-e tenni ezt a gyakorlatot
egy másik időpontra. Mire mi közöltük, hogy így ütközne egy másik gyakorlattal.
Erre gyakvezetőnk nemes egyszerűséggel csak annyit mondott:
- Azért nem fogom magam leönteni kerozinnal és felgyújtani, ha nem jöttök.
NEM KONVENCIONÁLIS MEDICINA
„Ha előtte jól megkínozzák, az illető kivégzés közben meghal.”
(Prof. Dr. Lencz László)
„Az AIDS-baktérium... vagyis a vírus az egy pontosabb megnevezés.”
(Prof. Dr. Lencz László)
„Lassú meghalási folyamat indul el.”
(Prof. Dr. Lencz László)
A puskázásról: „Egyik szemmel rám néz, a másikkal lefele.
Ilyen, meg az ehhez hasonló alternatív megoldások...” (Prof. Dr. Lencz László)
„Majdnem mindenbe csövet vezetünk.” (Prof. Dr. Lencz László)
SZEMÉSZET
„A magyar embernek szeme van! Ha hiányzik az egyik, akkor a magyar » fé ls z e m ű « ”
(Prof. Dr. Kolozsvári Lajos)
Professzor Úr, az egyik előadáson egy kérdést intézett az évfolyamhoz,
amelyet mélységes csend követett. Erre a Professzor Úr:
- Mondják már az Isten szerelmére, mert kiirtom az egész klinikát.
(Prof. Dr. Kolozsvári Lajos)
„Debrecen egy BORZASZTÓAN kellemes város.” (Prof. Dr. Kolozsvári Lajos)
„A pupillánk fekete, mert a fejünk belül üres és sötét.” (Prof. Dr. Kolozsvári Lajos)
„Szemgolyó küllemű anatómiai egység." (Prof. Dr. Kolozsvári Lajos)
„Nekimegy a villanyfának.” (Prof. Dr. Kolozsvári Lajos)
(villanyoszlopra gondolhatott)
Professzor Úr szerint egy jellegzetes amerikai történet így foglalható össze:
„...és boldogság és frászkarika.” (Prof. Dr. Kolozsvári Lajos)
91

Ezeket műveltük mi
Emese év végén beballag a Mikrobiológia In
tézetbe, hogy aláírassa az indexét. Udvaria
san meg is kérdezi az első, útjába kerülő
személyt, hogy hol találja a Professzor Aszszonyt. Erre a megkérdezett személy lágyan
azt felelte, hogy:
- Én vagyok, parancsoljon.
Népegészségtan gyakorlaton, a gyakorlatve
zető megkérdezte, hogy mennyi ideig szabad
benn hagyni a katétert? Mivel - akkor még nem nagyon tudtuk a választ, ezért találgat
tunk. Ekkor valaki poénosan megjegyezte,
hogy örökké benn lehet tartani. Erre viszont
Gergő a tőle elvárható, megszokott, komoly
talan stílusában csak ennyit mondott:
- Forever catheter.
Annáról és Szilviről tudni kell, hogy nemcsak
a sportot szeretik, hanem a fiatal, kigyúrt férfi
sportolókat is. így az egyik urológia gyakor
laton poénból megkérdezték Papos Tanár
Urat, hogy a gyakorlat elején esedékes betegvizsgálat keretében, nem lehetne-e egy vízil
abdázót vizsgálni. Nagy meglepetésükre
Tanár Úr azt mondta, hogy véletlenül van egy
vízilabdázó az osztályon. Már elkezdtek örül
ni, amikor Tanár Úr egy idős bácsihoz vezette
őket és így szólt:
- Tessék, ő az. Az úr is vízilabdázó volt. Vala
mikor.
A szakdolgozat védése általában stresszes
esemény, ennek ellenére Gergőnek sikerült
poénossá tennie. Éppen a sor(s)unkra vár

tunk a Professzori Iroda előtt, amikor leült
mellénk egy idős néni, aki a vizsgálati leleteit
várta és Gergő ekkor szólalt meg:
- Kicsit elkésett a néni a szakdoga védéssel.
Szilvi és Niki párbeszéde. No comment:
- Niki! Mikor lesz a tesi óra?
- 1-kor.
- Lányok! ÁLLÍTÓLAG 1-kor lesz a tesi óra.
Zsolti az egyik csoportszintű eszmecsere al
kalmával így biztosított minket az együttér
zéséről:
- Nyugi, egy cipőben evezünk.
Az egyik népegészségtan gyakorlat alkalmá
val ellátogattunk a központi sterilizálóba. Épp
azon tanakodtunk, hogy mi mindent csinál
hatnak itt, amikor Gergő odaszólt Zsoltinak:
- Ha nem vigyázunk, akkor poénből lekö
thetik itt az ondóvezetékünket.
Fizika gyakorlaton a fiúk - akaratlanul ugyan
- úgy próbálták szabotálni a munkájuk ered
ményét, hogy azt a lapot is beadták a jegyző
könyvvel, amin kipróbálták, hogy fog-e a toll.
Elsősegély gyakorlaton hangzottak el:
TANÁR: Mikor van agyhalál?
MI: Ha nincs pupilla.
TANÁR: Mikor nem kezdünk újraélesztést?
MI: Ha kiszakad a szíve. Ha le van vágva a
feje.

(Elméletileg) egy életre megjegyeztük és még emlékszünk rá, hogy...
- Keresztes Margit Tanárnőnek és az ő vidám és szomorú arcot vágó szívecskéinek köszön
hetően, mi egészséges és mi nem a szív számára (a Flóra margarin kifejezetten az).
- Dux László professzor jó tanácsai által, a „jávorfaszörp" betegség a juharszimp-illatú csec
semőkről ismerhető fel.
- Lencz László professzor szerint, ha kimegyünk a földekre dolgozni, akkor a csecsemőnknek
cukros tejben főtt mákgubót tömjünk a szájába és akkor „ellesz" egész nap.

r leült
eleteit

i óra
ere al
yüttér

kalma>a. Épp
csinálItinak:
1 lekö-

Anna, Szilvi és Vera

ugyan
k eredlegyzoe a toll-

'test?
/ágva a

köszöntú cseclőnknek
Anna, Szilvi Ez egy király parti volt Annánál Vera

------- —

A füil-orr-gégészek

Ballagunk
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Prof. Dr. Húsz Sándor válaszai
M iért cserélne é s m iért nem a hallgatókkal?

Nem cserélnék. Jól érzem magam a bőrömben.
J ó é s r o s s z em léke egy’k o r i vizsgáiról:

Anatómia: jó tétel 5-s felelet. Fejlődéstan: szív (nem ment): Csillik adj. azt mondta,
ha szövettanból 5-re felelsz akkor átengedlek. Sikerült. így lett anatómiából 5-öm és
szövettanból 2-sem. Akkor még két jegyet kaptunk. Kórbonctan. Túl voltam a szó
belin és jól sikerült, de minden mikroszkóp foglalt volt. A metszetem megismertem,
hogy gyomorfekély. Már túl szerettem volna lenni a vizsgán és megkérdeztem Or
mos professzort, hogy felelhetek-e a metszetemről, makroszkóposán? Azt mondta
igen. Jól lefeleltem és kaptam egy 3-ast az 5-ös helyett.
H ány órá b a n tan ítan á tá rg y á t legszívesebben , é s m ié rt olyan sokban?

Egy évig heti két órában. Sok a bőrbeteg. Az általános orvosnak, háziorvosnak, sok
mindent fel kellene ismernie és kezelnie. A bőrgyógyászatnak az ott tanultaknak
ülepedni kell, hogy a tudás tartós legyen. Ezért egy év, és nem fél év, de nem heti
három óra elmélet és gyakorlat (2-2 óra/ hét)
Mi a vélem énye a z o k ta tá s jele n le g i fo rm á já ró l?

Oda kell eljárni, ahol az oktatás más mint a tankönyv és jó a gyakorlati oktatás (úgy
gondolom nálunk jó volt). A sok klinikai kép miatt fontos az előadás!
H a a hallgatónak lenne sza b a d id e je, m ivel töltse?

Van. Nekem is volt annak idején. Jártunk bulizni minden ösztöndíjosztáskor. Sokat
olvastunk és színházbérletünk is volt. Egyszóval a kultúrát nem szabad elhanyagol
ni, mert csak az lehet jó orvos, akinek sokirányú érdeklődése és tájékozottsága van.
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5. csoport

Jánvári Kristóf

Machnitz Zsuzsanna

&
Nyilas Áron Gábor

Ruzsicska Zsuzsanna

Urbán Eszter
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Látó Krisztián Zsolt

Ökrös Szilvia

Prof. Dr. Iványi Béla útravalója
D o lg o zza n a k , a m ik o r d o lg o zn i kell, és já tssza n a k , a m ik o r já ts z a n i kell. N e legyenek
m oho sapiensek: ism erjék fel, hogy a m in den kiben jelen lévő szem élyiségjegyek: a d o m i
n a n c iá ra törekvés, a terrritórium szerzés, és a m egszerzetth ez való ragaszkodás, h a elu 
ralkodnak, tön kreteszik a p á rk a p cso la to t és a z em berekkel való kapcsolatot.

Akik le-vagy elmaradtak:
Horváth Ágnes - 1. év
Bállá Gergely - 2. év
Nagy Mária Edit - 2. év
Katona Eszter - 3. év
Kelemen Tímea Szidónia - 3- év
Mikló László - 3. év
Szőke Zsolt - 3. év
Gyakorlatvezetők, akiket szerettünk:
Szakács Réka
Csonka Csaba
Domokos Ferenc
Benkő Sándor
Milassin Tamás
Sikovanyecz János
Magyar Zoltán
G yakorlatvezetők, akiket n em zártunk a szívünkbe:

Karcsú Sarolta
Asztalos Tibor
Gyulai Zsófia
Szőnyi Barnabás
Pál József
Bajzik Éva
Már a végtelen biológia gyakorlatokon kiderült, hogy csodatevő keze van, sajgó vál
takat hozott helyre, kivételes képességét a fizikális medicina úttörőjeként kívánja
kamatoztatni. 3. évtől a csoportvezető hálátlan feladatát is magára vállalta átmenetileg(!), de csoportunk állóképességének fejlesztésében is szerepet vállalt spinning
edzőként. Híresen rövid idő alatt készült fel a vizsgákra, amelyeken magabiztos fel
lépésével öntött lelket a többi vizsgázóba.
Jánvári Kristóf
A maximalista, akin nem fogtak sem vizsgák, sem vizsgáztatók, csak a sebészeti
műtéttanon hagyták cserben kutyák és sertések. A csoportot többek között vadász
kalandjaival szórakoztatta. Úgy tűnt, hogy a pathologia áll a legközelebb a szívéhez,
de tévedtünk. Az orthopedia lett a győztes. Azt szokták mondani, hogy minden
orvos olvashatatlanul ír, ő ebben is élen járt.
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Látó Krisztián
Másodévben csatlakozott csoportunkhoz, mert meggyűlt a baja az anatómiával. Ettől
kezdve nem engedett magának semmi pihenést, ott volt szinte az összes előadáson
és gyakorlaton. Az előadásokon elhangzott hirdetmények leginkább az ő segít
ségével jutottak el hozzánk. Hiperaktivitása miatt kapkodtuk a fejünket, alig
győztük követni. Szülészet gyakorlatokon az elmaradhatatlan ételhordójával jelent
meg, mert még ebédelni sem volt ideje. Szoros barátságot kötött a szülészeti UHgal, még egy UH-konferencián is részt vett. Nem ellenkezett kézzel-lábbal, ha fiatal,
szőke lányok vették körül.
Machnitz Zsuzsanna
M-a-c-h-n-i-t-z, hangzott el mindig a katalógusok megírásakor. A harmadév viszon
tagságait követően az olasz nyelvben keresett új örömöt. Szerencsére később alkal
ma nyílt Rómát felfedezni. Ekkor bizonyította be, hogy 8 vizsgát le lehet tenni akár
11 munkanap alatt is, ha az ember naponta jár vizsgázni.
Nyilas Áron
A ruhatáros nénik álma, aki félszeg mosollyal mindig a legnagyobb méretű kö
penyre próbált szert tenni. A másod éves teljesítményéről híresült el, amikor 5.0-val
zárt. A pathológiával ő is kacérkodott. Igazi filmkritikus. Soós Juditban találta meg
élete párját. Senki sem értett úgy a szemhéjkifordításhoz, mint ő.
Ökrös Szilvia
Csoportunk „Vaslady"-je, akinek lételeme a mozgás, legyen szó akár búvárkodásról,
spinningről, futásról, síelésről, jógáról. Profi augusztusi vizsgázóként állta a sarat, de
5. év után végre önfeledten pihenhette ki a fáradalmakat Egyiptomban.
Elválaszthatatlan Joordytól, a kutyájától, akinek fejlődését az egész csoport lelkesen
követte.
Ruzsicska Zsuzsanna
Alias Vincze Zsuzsanna. Csoportunk legtávolabbról (Csornáról) érkezett tagja, aki
gyorsan beilleszkedett a társaságba. Nyelvtörő vezetéknevén túl lelkesedése, szor
galma is feltűnést keltett. Kezdetben az anatómia foglalkoztatta, majd a pathologia
iránt rajongott, végül a fül-orr- gégészet lett a befutó. Innsbruckban is remekül
megállta a helyét. Őt is elkapta a spinning őrület. Ha bárkinek egy jóízű beszél
getésre volt szüksége, mindig készen állt mindenkit meghallgatni.
Urbán Eszter
Klinikákon az első útja mindig a kávéautomata felkutatására irányult. Amint
magához vette az adagját, már pörgött is. Naprakész információkkal szolgált a vizs
gáztatók várható hangulatáról, mentőkérdéseiről, a tételek sorrendjéről... Ha egy
buliról ő nem hallott, akkor az bizonyára nem is létezett. A világ minden táján meg
fordult. Egyiptom, Parma, Brazília, Prága, Velence a teljesség igénye nélkül. A lágy
külső okleveles mentőtiszt Ill-at takar.
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Kezdetek
érkezés az évnyitóra, eskütételre kissé megszeppenve, hogy hova is jöttünk, de rettentően
nagy arccal, mondván "ÁOK-sok" vagyunk. Pedig még az elejét sem láttuk, nemhogy a végét!

Tanévkezdés, az első év.
Tartózkodóan méregettük egymást mi tizenhármán. Puhatolózó beszélgetések, ismerkedések,
és annak latolgatása, hogy vajon kivel is leszünk jóban a következő hat évben.
Rögtön bedobnak minket a sűrűjébe. Fizika előadás hétfőn reggel 8-kor, amire csak kevesen
emlékeznek, de arra, hogy mit mondott a professzor úrnak a felesége, annál többen. Kémia
előadáson csak úgy röpködtek a képletek, és aki fizikából felvételizett, téphette a haját. Az
első kémia gyakorlatok, ahol természetesen azokat kínozták legjobban, akik nem boldogul
tak, és egy ilyen alkalom vezetett az első kiboruláshoz.
A biológia előadások keretében kötelezően ajánlott volt részt venni a folytatásos tantárgyi
vetélkedőn, amely nem kis fejtörést és vidám percet okozott lebilincselő megfogalmazásá
val („2000.11.08.- a muslica maroonlikegénje a z X kromoszómához kapcsoltan öröklődik.
A mal+ gén a z aldehid- oxidáz enzim kofaktorának szintéziséhez szükséges. A mai mutá
cióra homozigóta nőstények petéiben nincs kofaktor, ami miatt utódaik szeme barna.
Hacsak nem -érkezik- a spermiummal -mai- gén. A spermiummal -érkező- mai gén a z ún.
apai menekítő hatás révén kiküszöbölheti a z anyai -hiányosságot- és a z utódok szeme
téglavörös lesz"). A végtelennek tűnő gyakorlatok mikropipetták, Eppendorf csövek, elektroforézis tankok és restrikciós enzimek között zajlottak. (Egy példa a gyakorlati jegyzetből,
ami nem aratott osztatlan sikert: „Futtassuk a mintát 1-2 órán át!”) Mikló Laci kísérletező
kedvére azonban lehetett számítani (mint az intézet ifjú titánjáéra). Egy alkalommal össze
forrasztott 2 golyóstoll-betétet, ezen művelettel kicsapva a biztosítékot a fél intézetben.
Horváth Ági megtizedeli az intézmény muslica (Drosophila melanogaster) állományát,
éterbe fullasztva őket.
Anatómia gyakorlaton kezdetben bátortalanul álltunk a cadaver mellett, aztán 2 évig szidtuk
szegényt, mert semmi nem látszott rajta, és mindig a szomszéd nagydarab tetovált fickón
kellett megnéznünk mindent. A szerencsénk csak a jó gyakorlatvezetőnk volt, Szakács Réka,
aki nagyon lelkesen és meglehetősen gyakorlatiasan magyarázott, néha elkapván a mellette
álló delikvens kezét: „Dugja csak be ide az ujját, ez a canalis inguinalis. Ismeri Adynak azt
a versét...?” Mellette még irodalomból is pallérozódtunk. Szőke Zsolti a láb boncolásakor
tett remek megállapítást, miközben a tetem talpáról leváló hámfoszlányokat kapargatta
szikéjével: Jé, újkaimpli!” Második félévben pedig megtanultuk, hogyan kell saját kútfőből
boncolni egy latex allergiás gyakorlatvezető mellett, aki csak a gyakorlat végén jött meg
nézni, hogy mit műveltünk.
Maradék energiánkat a kisebb tantárgyak emésztették fel. Latin, amiből a csoport 90%-a
bukásra állt év végén, mert még mindig nem tudtunk deklinálni. Azért szállóigékből nem is
voltunk olyan rosszak: Verba volánt scripta manent, Hannibál ante portás, Errare humánum
est. Orvosi informatikából Éva és Eszter négyszer is nekifutott a vizsgának, és már minden
ki javában vizsgázott, amikor ők még mindig azt tanulták, hogy kell az Internetről palacsin
ta-receptet letölteni. A vizsgaidőszakban jött az alvásmegvonás, a koffeinmérgezés és társai.
Hyáron ápolástan gyakorlat. Végül egy híján, de túléltük.
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jött a

másodév

és vele együtt Krisztián. Új tárgyak, új gyakorlatvezetők. Az élettan előadások, ahova be kel
lett járni a katalógus miatt. Ennek az volt a következménye, hogy Évát egyik reggel 15 más(esetleg az-) napos, cefreszagú diák ülte körül, mert szinte mindenki a SZOTE-ban volt
előző este. A gyakorlati demó legmókásabb momentuma az volt, amikor Machnitzka két
ségbeesésében minden vizeletvizsgálatot kétszer elvégzett, aztán kiderült, hogy negatív
mintát kapott.
Biokémia előadások alatt általában azt latolgattuk, hogy Dux professzor úr hány lépéssel
tudná átszelni a termet. Gyakorlaton a következő vezényszavak ismétlődtek: „m inta, kon 
troll cső... m l p u ffért p ip e ttá z u n k ... 3 7 fokon , 5 percig elő in k u b á lu n k ... a kontroll csőhöz
...o ld a to t a d u n k ...a csöveket 3 7 fo k o n 1 5 percig inkubáljuk.. a rea k c ió t...o ld a tta l állítjuk
le ...le szű rjü k ... m inta, kontroll, vak... 2 0 p e rc m úlva 6 2 0 n m -en fo to m etrá lu n k .” Az

inkubálás üres perceiben a Dóm toronyóráján mértük a hátralévő időt.
Anatómiából új gyakorlatvezető, mi pedig megtanultuk, hogy milyen összerándult gyomorral
végigülni 3 órát. Éva annyit pót-pót-pótdemózott koponyából, hogy a végére már el is felejtődött a dolog. Sokszor áthallgattunk a szomszéd asztalhoz, ahol László Pista sokkal érde
kesebb gyakorlatot tartott. Szövettanból egy keménykalapos társaságot fogtunk ki, akik
miatt dugók alakultak ki a metszetdobozok leadásakor. Többen rejtvényfejtő nagymesterek
lettek, a szorgalmasabbak rajzolási technikájukat fejlesztették. A gyakorlatok után sajtos
tejfölös lángossal vigasztalódtunk.
Élettanból csak a „kiválasztottak" mentek át elsőre, a többiek pedig azt latolgatták, vajon ki
manipulálhatja a számítógépes sorsolást a szomszéd szobából. Az utolsó napokban ijesztő
tömeg jelentkezett biokémia vizsgára, ugyanakkor a „Zádor tanár úrhoz kérnék 4 embert!”
- mondat tizedmásodpercek alatt kiürítette a folyosót.
És a rettegett anatómia szigorlat ?! Ki lesz a boncteremben, ki lesz a könyvtárban? Volt, aki ren
desen belehúzott: limbicus rendszer. Márpedig mondani kell valamit. „Röviden összefog
lalom. .. nos a limbicus rendszer felelős a z érzelmek tudatosulásáért, a memóriáért... részei
alkotják a Papez-gyűrűt... a Papez gyű n i részei... igen... amygdala, corpus mamillare..."
Levizsgáztunk és megtanultuk, hogy nem feltétlenül jó az, ha Kovács Annamária angyali
mosollyal nyújtja át az indexet.
A vizsgák Gergőnek nem jöttek össze, Edit pedig Debrecenben folytatta.
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Harmadév
Amikor azt éreztük, mi vagyunk a „janik”, ha ezt túléljük...
Az új patholőgia intézetet gyakorlatilag mi avattuk fel. Az infarktus szele csapott meg többe
ket, amikor megtudtuk, hogy a gyakorlatvezetőnk bizony maga Iványi professzor lesz. Itt
aztán megint nem volt lógás a gyakorlatokról, buli után is be kellett menni. Szegény Machnitzka az első gyakorlatok végére a zsilipen ücsörgött arcszínét keresve, de szinte sosem
egyedül: a bulikból érkezők és Eszter gerincsérve sem bírta sokszor végig...
Mikrobiológián valahogy nem kerültünk a baktériumtelepek vonzereje alá. Második félévre
egy gyakorlatvezető-váltással szelídült a helyzet.
Itt az ideje beszélni „mindenki kedvencé”-ről, a kórélettanról! Az előadásokon csak kapkodták
a fejüket azok, akik fel bírtak kelni. Felejthetetlen gyakorlataink voltak Szőnyi Barnával, aki
egy évig próbálta belénk verni az EKG-t sajátos kórélettani látásmódjával. Benkő profess
zor mentette a menthetőt („phsziasztok nyuphszikáim”) belgyógyászat gyakorlaton, néhány
szóval megvilágította nekünk az EKG sötét foltjait.
Eljött a legrettegettebb vizsgaidőszak. Pathológiából mindenki az első héten! A Zsuzsi - Áron
- Kristóf triumvirátus jelessel indított első nap, a többiek halványabb, de annál küzdelme
sebb szerepléssel léptek elő. Kórélettanon szinte mindenki csak a túlélésre játszott, áhítat
tal rebegtünk el néhány „csakneagyulalegyen” imát. A vizsgának saját menete volt: 1. kör
ben búcsúzás már az EKG elemzésnél, 2. körben az első tételnél, 3. körben hosszas kínval
latás. Itt Machnitzka igen széleskörű tapasztalatra tett szert, kipróbálva az összes vizsgáz
tatót. A mikrobiológia sem volt egyszerű. Ember legyen a talpán, aki észben tud tartani
ennyi adatot: morfológia, tenyésztés, patogenitás, virulenciafaktorok, diagnózis,
terápia...Nem csoda, hogy a zavart vizsgázó egy kupacból kezdi kihúzni az öt tételt lányos
zavarában. Alapvető, hogy „NEM a H aem ophilus in flu en za e o k o zza a z in flu e n zá t”, a vizs
gázta tó : „Legalább soroljon f e l n éh á n y Proteust!„ „hát... ö ... ott van a P roteus vulgaris és
m ég... a P roteus... m i is?” „Segítség, hogy kell kim ondan i: R ickettsia tsutsu gam ush i ???”

Szociálpolitikán Éva a romakérdés összetettségéről készült előadást tartani, amihez nem kel
lett távolra mennie ihletért, ti. az udvarukba költözött egy népes roma család és éppen a
gyakorlat előtt fél órával kezdett eljárni ellenük az IKV rendészet 40 fős kommandója.
Ev végén komoly veszteséget könyvelhettünk el: Eszter kórélettanból, Laci mikrobiológiából,
Zsolt saját önszántából hagyott el minket, Szidónia jött, látott és távozott. Nyárra még egy
belgyógyászat gyakorlat is jutott.

íos

Negyedévben
új időszámítás kezdődött, immár nyolcasban, családias légkörben. Az idősebb generációra
hallgatva - „ha a z első három évet túlélted, már nem menekülsz, orvos leszel!" - az addig
feszült csoportközi kapcsolataink jól működő véd- és dacszövetséggé alakultak. Zsuzsi
ijesztően lesoványodva tért haza innsbrucki „küldetés "-éből, de rövid idő alatt kivirult.
Ámulva figyeltük Éva testi-lelki átalakulását, maga mögött hagyva fekete-korszakát.
Machnitzkában kulturális igények támadtak és belevágott az olaszba. Áron és Kristóf már
nem ügyelt annyira az eminens diák látszatára és sokkal lazábbak lettek. Megkezdődtek a
„kiscsoportos foglalkozások”.
Menetrend szerint jártunk Deszkre a tüdőgondozóba, ahol Magyar doktor hamar szembesült j
a csoport komolytalan viselkedésével, és így csak a kötelező minimum elsajátítását tűzte ki
számunkra. (A sok jó pulmonológia jegy ne tévesszen meg senkit!)
Orthopediából doktor Virágh vett minket a szárnyai alá hétfőn délután 3-tól elméletileg fél
5-ig, gyakorlatilag negyed 6-ig. Nagyon lelkes volt, mi nem annyira.
Az elmélyült pszichológia gyakorlatok olyannyira üdítően hatottak a csoportra, hogy Éva
újabb oldaláról tudott megmutatkozni, hátizsákot horgolt.
A fogászatba csak belekóstoltunk, első alkalommal még egészen szép létszámmal képviseltet
tük magunkat, aztán alábbhagyott a lelkesedésünk. Hiba volt a helyes fogmosási technikát
első témának választani?!
Az oxyológia előadást emelkedett légzés- és pulzusszámai hallgattuk. Az első gyakorlat igen
katonás stílusban zajlott, csak az ambu babán előidézett sorozat bordatörés hangja szakítot
ta meg a síri csendet. A második gyakorlaton már edzettek voltunk és tiszta felüdülésként
hatott az OMSZ-nál tett látogatásunk.
Második félévben az aneszteziológia következett, ahol drága fiaink felügyelettel próbálgatták
a kéjgázt.
Szülészeten jó volt a hangulat, mert Sikovanyecz doktor nem a lelki terrorra hajtott, hanem az
alapokat igyekezett rögzíteni az agyunkban. Okosan belátta, hogy valószínűleg nyol
cunknak csak kis százaléka lesz szülész (egyelőre 12,5 %). Krisztián minden gyakorlaton
azon aggódott, hogy egy kívánós kismama meg ne egye az ebédjét, amit az ételhordójában
hagyott. Az onkológia és a nukleáris medicina sokunk előtt rejtély maradt mind a mai napig(Mikor is volt ezekből óránk???)
A legsúlyosabb (egyesek szerint min. 3,5 kg-t nyomó) tantárgyunk a gyógyszertan volt. Hétfőn
reggel 8-ra előadást tenni végzetes hiba volt, gyakorlat pedig du. 2-től. A recepturák még
csak megdolgoztatták a sympathicus idegrendszerünket, de később nyitott szemmel relaxáltünk a zümmögő számítógépek mellett.
Ki ne hagyjuk a radiológiát! Subash doktor rendkívül plasztikusan magyarázott: „a röntgen
sugár eg}> dimenzió elfelejti", néha kissé belezavarodott a mondókájába: „Sose tudom. Most
gömbhullám vagy gömbhullám?" találós kérdésekre találtunk választ. „Miért fontos á
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kétirán yú rtg felvétel?... M ert m i e z itt p é ld á u l? Felismeritek?... K ör és ben n e egy m ásik k ö r...
Coca Cola-s ü v e g fe lü l nézetben. ” Krisztiánt elvarázsolták a modern képalkotó vizsgálatok,

így a későbbiek folyamán minden beteget rögtön SPECT-re akart küldeni.
Papp András irányításával bepillantottunk a népegészségtan „szépségeibe” is. Környezettanul
mányt végeztünk a krematóriumban, a mosodában, a sterilizálóban...
Pulmonológia vizsgán komoly harc ment a jó helyekért. Volt olyan, aki már fél 6-ra kiment
az éjszakai portás legnagyobb ámulatára és délig várakozott az öltözőben. Orthopedian
mindenki Cipott professzorhoz igyekezett kerülni, már az élmény miatt is. Oxyológiából a
„Rettegés f o k a ” című, méltán népszerűtlen tv műsorba küldhettük volna el az alapötletet.
Aneszteziológián, pszichológián és radiológián nem volt különösebben véres a helyzet.
Népegészségtanból viszont gyorsan felértékelődött a Best of Nagymajtényi, amikor a „ha
egy c á p a m egeszik eg)’ veszett m ókust és a n n a k a c á p á n a k a z u szo n yá b ó l eszek levest, én
veszett leszek-e?” kérdéshez hasonlóak záporoztak.
A gyógyszertan volt a legnehezebb vizsgánk. De ez is gyalog-galoppnak tűnt az előző három
év szenvedéseihez képest. Nyáron némi sebészet gyakorlat.

Ötödév
ismerkedés a neurológiával a tűzről pattant Bencsik Krisztina segítségével, aki a tananyagon
túl személyes tapasztalatait is megosztotta velünk. Bőrgyógyászaton kiművelődtünk psoriasisból és orbáncból Korom főorvosnő jól megszervezett gyakorlatain. Válogatott bete
ganyag, időpontra egyeztetett vizitek. Ilyet még nem pipáltunk rövid pályafutásunk során!
Pszichiátrián érdekesebbnél érdekesebb betegek kikérdezésével múlattuk az időt. Az egyik
mániás beteg igen csak próbára tette csoportunk önfegyelmi képességét is (ki-kibuggyanó
nevetésünket kezeink mögé rejtettük). A szemészet gyakorlaton nem kerültünk beteg
közeibe, a vizsgálómódszereket preparátumokon, magunkon próbáltuk ki. Boncoltunk
sertés szemet, kifordítottuk egymás szemhéját, megmértük Szilvi szemnyomását. Nem aján
lott az egyetlen demót elhalasztani, mert abból szinte féléves beszámoló lesz! Krisztián, a
leendő nőgyógyász egy gyenge pillanatában közölte, hogy a szemben sárgatest van.
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Rovó doktor vezetett be minket a szakma rejtelmeibe és az egészségügy
nem túl virágos anyagi helyzetébe. Itt találkozhattunk a legjobban tájékozott betegekkel.
Gyerekgyógyászaton hetvenen nyomorogtunk a 15 négyzetméteres öltözőben és mi még
szerencsések voltunk, hogy csak nyolcán kellett osztoznunk a gyufásdoboznyi
szekrényünkön. Kertész főorvosnő a maga halk szavú, türelmes modorában interpretálta a
síró, lázas kisgyerekeket. Az előadások sosem akartak véget érni, mindig kánikula és sötét
volt, félálomba ringatva a nagy többséget. A beszámozott katalógus vezetését a
közvélemény nem tartotta hasznos módszernek, csak a tantárgytól való elhidegülést szol
gálta.
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Igazságügyi orvostanon maga a professzor jelentette be, hogy péntekenként fakultatív az
előadáson való részvétel a csütörtöki bulikra való tekintettel. De mindenre Ő sem gondol
hatott! A szerdai Sing-Sing-nek hála a csütörtöki gyakorlatokat is a hervadt közhangulat
jellemezte, hát még ha a boncteremben vendégeskedtünk!
Urológián nem voltunk túl aktívak, haj, messze van az a Il-es kórház!
Traumatológiából Simonka professzor úr szemléletes és gyakorlatias előadásainak csúcs
pontja az utolsó órai fényképes katalógus volt. Már ezért érdemes volt járni!
Az idegsebészet gyakorlat nem vonzott tömegeket, volt, hogy érdeklődés hiányában el is
maradt.
Neurológia kollokviumon a vizsgáztató: „Kollegina, váltsa ki a beteg h asbör reflexét!” - a kollegina reflexkalapácsának élével összekaristolja szegény beteg hasát. - „Na, a z t m á r tudju k,
hogy a vegetatívum ren d b en ... ”

A vizsgaidőszak igen pörgősen zajlott. Szerenád, bankett és ballagás is tovább zsúfolta a prog
ramot, amelyek Machnitzka távollétében zajlottak. Ő éppen „róm ai v a k á c ió ”-n volt és csak
június közepén tért haza. A bőrgyógyászat viselt meg mindenkit a legjobban. A gyanútlan
hozzátartozókról nem is beszélve, akik közelebbi ismertségbe kerültek a tankönyvvel vagy
az internetes előadásjegyzetekkel.

Ekkor jött a

hatodéves káosz

J ú liu s i vag)> szep tem b eri vagy? M elyik sorrend? M ost hol vagy gyakorlaton? M ikor végzel?
H ova fe lv ételizel rezid en sn ek ? ” Nálunk megoszlottak a vélemények: „július, hogy á lla m v izs
g a u tá n legyen még egy nyaram , szeptem ber, m ert a z ötödév elszívta m in d en en ergiám at.

Volt, aki korán kezdett, és később fejezte be lakásfelújítás miatt (Szilvi). Egyesek hivatalos
nyaralást is beiktattak: Kristóf Mexikóban kezdte a belgyógyászatot, Krisztián Német
országban tett egy egyhónapos kiruccanást, Szilvi Egyiptomban „mütött", Áron ellátogatott
Lengyelországba. De a pálmát csoportunk életművésze, Esztike érdemelte ki. Alaposan
kihasználta a cseregyakorlatok nyújtotta lehetőségeket: Egyiptom - Parma - Brazília. A szig
orló év sem múlhat el kisebb malőrök nélkül. Ráadásul a szakdolgozat megírása is bonyolí
totta életünket. Végül sikerült felülkerekedni.
Minden gyakorlat más-más miatt lesz emlékezetes. Szülészet gyakorlaton például a következő
esett meg: a beteg érzéstelenítésben fekszik a műtőasztalon, kis idő múlva közli, hogy el
fog ájulni, erre odarohannak az anesztesek, mire Machnitzka jobbról kidől és el kell kapniSzerencsére az operatőrt nem hagyja el a humorérzéke és megjegyzi, hogy' már Ő sem bírja
sokáig.
Itt az államvizsga, diplomaosztó, rezidensi felvételi. Reméljük, viszonylag simán túljutunk raj
tuk és a dr végére odakerül a pont. Hogy aztán mit kezdünk vele? Mindenki a saját vér
mérséklete szerint gazdálkodhat vele.
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Id. Prof. Dr. Lázár György válaszai
fiatalabb lennék; a kérdés második felére, azt
~ Nekünk olyan előadóink voltak, akiknek az felelem: ha utólagos tandíjat kellett volna fi
előadásaira nem csak eljártunk, hanem egy zetnem fiatal orvosként, talán még mindég az
mással versenyeztünk, hogy az első sorokba első kerékpárra gyűjtenék.
kerülhessünk, hogy jól halljuk az előadást.
Hogy jobban érthető legyen, amit mondok, - Jó és r o s sz emléke a vizsgáiról?
példaképpen említem Jancsó Miklóst a gyógy - Két jó emléket mondok el, melyek mindegyi
szertan, Ivanovics Györgyöt a mikrobiológia, ke azt példázza, milyen szerepe van a vizsgá
Karády Istvánt a kórélettan, Hetényi Gézát, ban a szerencsének. Amikor szemészetből
Czoniczer Gábort, Kelemen Endrét a belgyó vizsgáztunk, a vizsga előtt egyikünk kezére rá
gyászat, Waltner Károlyt a gyermekgyó mászott egy pók, mindnyájan átfuttattuk a
gyászat, Láng Imrét, Petri Gábort a sebészet kezünkön, hátha szerencsét hoz. A hat lány
professzorait. A sort még folytathatnám. Ők ötösre, én négyesre mentem, szomorú voltam,
nemcsak kiváló oktatók voltak, hanem nehéz de a vizsgáztató azt mondta, ez biztos azért
van, mert a lányok többet tudnak beszélni.
időkben igaz emberek is.
Államvizsgán három tárgyból kellett vizsgát
tenni: törvényszékiből, közegészségtanból és
~M iért lett orvos?
~ Pályaválasztásomban nyílván szerepet játszott politikai gazdaságtanból. Az egyik helyiség
Édesapám példája, annak ellenére, hogy pá ben közegészségtanból vizsgáztam, a vizsga
lyaválasztásom idejében ő már nem élt. Édes végén megkérdezte Kanyó Béla professzor úr,
apám Gyergyóújfaluban született, elsőéves aki mindent tudott: hány százalék ma nálunk
medikus volt Kolozsváron, amikor behívták a mezőgazdaságban a szocialista szektor (ami
katonának az első világháborúban. Hadifog abban az időben a szovjet kolhoz típusú,
ságba került, és hét és félévi orosz hadifogság közös, ún. TSzCs szektort jelentette). Nem tud
után került haza. De akkor már Kolozsvárrról tam, Kanyó professzor kisegített: 46,6%. Utána
elüldözték az Egyetemet és Budapesten és átmentem a másik helyiségbe, ahol politikai
Szegeden végezte el az orvos-egyetemet. Ko gazdaságból kellett vizsgázni. A vizsgáztató
rán bekövetkezett haláláig egy Biharmegyei megkérdezte: hány százalék ma nálunk a me
kisfaluban, Kismarján dolgozott körzeti orvos zőgazdaságban a szocialista szektor? Rávágtam
ként. Ekkor kerültünk Édesanyánkkal és Bá a feleletet: 46.6%. A válasz jó volt.
tyámmal Édesanyánk szülővárosába Szegedre.
Édesapám példája, küzdelmes élete, kitartása - J ó és ro s sz em lékei a vizsgáztatásairól?
elkísért egész életemen át. Édesanyám is min - Mindég nagy örömet okozott, ha a vizsgázó
dég arra biztatott, hogy ne költő, hanem orvos vissza tudta adni azt a gondolat-menetet, amit
tanítottam. Viszont nagyon elkeserített, ha a
•egyek.
vizsgázó felelés nélkül visszaadta a tételt és
még rábeszélni se tudtam, hogy próbálja meg.
"M i a véleménye a z évolyamról?
" Ahogy visszaemlékszem, az órákon figyelmes, Mert életre-szólóan meggyőződésem, soha
a vizsgán okos évfolyam volt. Csak a csütörtök sem szabad feladni. Ez a beteg gyógyulásában
reggeli órán voltak álmosak, mert szerda este is fontos tényező.
volt a SZOTE-buli.
- Hány órában tanítaná tárgyát legszíve
"M iért cserélne, és m iért nem a hallgatók sebben és m iért ilyen sokban?
kal?
- Ha még tanítanék, csak annyi órában és olyan
" A kérdés első felére, én is és úgy gondolom, módon, hogy ne kérdezzék meg, miért ilyen
a megkérdezettek többsége azt felelte, mert sokban.

~Járt-e előadásra?
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6. csoport

Bach Ágnes

Bogsch Luca

Csonka Ákos

Inczefi Orsolya Ágnes

Novák Tímea

Palotás Ágnes

Petró Zoltán

Sáros! Barbara Réka

Szarvas Annamária

Szűcsborus Tamás

Verec/.kel László lajos

Virág Zsófia
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Vízi András János

Prof. Dr. Benedek György útravalója
Albert Camus „A pestis” című regényét ajánlanám minden leendő orvos figyelmébe.
Riettx doktor reménytelen, mégis reményteli küzdelme a várost sújtó járvány ellen,
emberi tartása, szakmai hozzáállása és közéleti helytállása példaértékű lehet a szá
mukra.

Nincsen 6-os csoport 5-ös nélkül és fordítva,
plusz két tiszteletbeli tagunk Ritter Tamás és Középesy László

Csoporttagok jellemzése
®3ch Ági
^ névsor első emberének nem könnyű
lenni, de Ő szépen megállta a helyét, örök
higgadtsággal és ha minden kötél szakadt
egy igazi, mindent-elsöprő Bach Ági féle
Mosollyal. Ezt nálunk mindenki ismeri,
híemvárt románc alakult ki másodévben a
biokémia tárgykörében. A biokémia kontra
htásodév SZOTE klubos nagy vetélkedőjén
a két ellenséges csapat között valakik
b^Zejátszottak... Nem mintha rosszul állt
volna a szénája ebből a nehéz tantárgyból.

A dolog komolyra fordult, hiszen, ha min
den igaz, Ő az első a csoportból, akinek
bekötik a fejét a nyáron...
B. Luca
Bogsch Luca, más néven Bogsch Gyula,
alapító tagja a Jancsó koli 214-es szobának
(infó és jókedv központ, a bulik utáni biz
tos szálláshely). Kurtz Mahler is megirigyel
hetne a történetét, ahogy egymásra találtak
Gergővel (Gingike). A bulik, a skizophreniások és a lánybanda tábornoka;
előre, ha elhangzik a csatakiáltás: Brrrrrr!
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Inczefl Orsi
Kiforrott ember, ki
forrott véleménnyel.
Egy biztos pont a
csoportban, biztos
tudással. Azt hin
néd, hogy igen, de
Orsi semmilyen bu
lit ki nem hagyna.
Sose kérette magát,
mindig tudta, hogy
szellemi
munka
után mit is jelent az
aktív pihenés... Az
első csoportkirán
dulás „Zsiguli” osztagának alaptagja, az
anyósülés mögötti hely mindig az Övé
marad! Majdnem visszamondta, de végül
vállalkozott a nagy kalandra: a hatodév egy
részét a pezsgő olaszországi kisvárosban,
Veronában töltötte... és
most kezdődik csak iga
zán az élet!
Novák Timi
Ha Timi nem vállalta
volna át a csoportvezető
szerepét, és méghozzá
önkéntesen, akkor a 6os csoport úgy ahogy
van összeomlott volna.
Soha el nem jutott volna
hozzánk egy fénymáso
lat sem. ...és mégegyszer, KOSZI! Timit min
dig nehéz volt megköze
líteni, zárkózott ember,

de ha egyszer beszélgetsz Vele, észre sem
veszed, és már bele is melegedtetek egy
komoly témába. Ő sem „eladó” már. A ba
rátja mindig ott várta a gyakorlatok végén,
a Klinikakertben. Igazi szerelem, irigylésre
méltó...
Palotás Ági
Jancsó, 4. emelet, kitartott ott végig, és ha
valamit nem tudtál, hogy merre-meddig,
mit honnan kell
nézni, akkor ő ko
ordinálta a Jancsós
infokat. A kötelező
tesiórák korcsolyá
zásaiból szerelem
lett: a Jeges esteken
is indult a csopor
tunk néhány többi
bátor tagjával, és
így torta is jutott... A
végtelenül hosszú,
unalmas délutáni
gyakorlatokon pe
dig mindig előke
rült néhány élet
mentő szaloncukor a táskája mélyéről.

.. .

Csonka Ákos
A mélyhangú zentai fiúnak, aki a tollat
örökírónak nevezi, szintén haza húz a
szíve. Ákos is sokszor eljött a közös pro
gramokra, bár főleg a kezdeti időszakban,
mert most azért már mégiscsak komolyodik
az élet... Azért nem felejtjük el még, amikor
megérkeztél a kis ládáddal az első híres
tanyabulira! És amit a lányok nem fele
jtenek el, azok a nagy baráti ölelések...

Petró Zoli
A mindig csendes barátunk. Ha azonban
megszólalt, mindig velősét szólt... Nem is
értjük miért hallgattál
olyan sokat? Nem volt
könnyű dolgunk, ha be
akartuk vonni a sokszor
észvesztett bulikba, de a
kollégiumi élet végül
megoldotta a helyzetet.
Focizások
alkalmával
kiválóan teljesített, csak
a bor tudta megfogni..Nem lett volna igazi a
csoport nélküled!
Szarvas Annamari
Ő is a kihelyezett orvosi
kollégium: az S-ös troli
végállomásánál
lévő
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nagy
tízemeletes
egyik őslakosa, és a
nagy móka-tanuló
közösség
alapító
tagja
(Ruzsicska
Zsuzsival). Volt ott
minden tanulás cí
mén, de erről csak
Ok tudnának me
sélni... A kisboltban
talán csak Őt nem
nézték örökké 18
éven alulinak. Ha
elegancia,
akkor
Annamari, és az ő megjelenése. Kisbéri lo
kál-patrióta, Dunántúl mindenekelőtt, de
Szeged és a 6-os csoport nem lett volna
meg nélküle. Még nem tudja pontosan, hol
kamatoztassa tálentumait, de igazából csak
azért, mert bárki lehetne. Ne csodálkozza
tok, ha legközelebb egészségügy-m in
iszterként látjátok viszont... és akkor meg
oldódna minden!!! Bízunk Benned Anna
mari!
Szűcsborus Tamás
A triumvirátus (V.A. Sz.T. - V.L.) tagja. Lelkiismeretes testépítő, ko
moly szakmai társak
ebben V.L.-lel. Kétségkívüli birtokosa a legkidol
gozottabb, legeresebb
kar címnek. Feledhetet
len emlék marad közös
szülőszobai gyakorla
tunk, akár csak rész
é te le a kirándulásokon,
Pesti utakon, ahol lelki•smeretes sofőrünk volt.
bulizások
alkalmával
'Uindig számíthattam rá,
ha meg kellett osztani vkivel egy üveg gint
és ha buli, akkor csajozás ezerrel, ebben
Uem volt rest. Vizsgákra hiánytalanul felt... :-)

Vereckei László
A Tesó, az albérlet
rekorder. Az egye
tem elején nem na
gyon ismerkedett,
szinte alig láttuk, de
pár hónap után a
társaság meghatáro
zó, igen értékes alakjává vált. Sőt,
egy idő után, buli
Laci nélkül,
Á áááááááááááááá!
Talán az első ember
aki levelezőn végezte az orvosit. Ha egy
szóval kellene jellemezni: öntörvényűség.
Ami érdekli, abban ő a legjobb, ezért bár
milyen szakmát választ is, ő lesz a ...
Ja, és ööttezeeeeer!!!!!!!
Virág Zsófia
Világjáró Zsófi biciklivel szeli át Szeged vá
rosát, virágos kis szoknyájában, innen tudja
a 6-os csoport, hogy
megjött a tavasz. Egy ki
csit mindig az árral
szemben, nem várt for
dulatokkal tarkítva a 6
évet, örök meglepeté
seket okozva. Fellelhető
volt az egyetemen, ká
véházban délutáni feke
tére és egy kis életmen
tő beszélgetésre, szigor
lat erős közeledte elle
nére mondjuk a Borfesz
tiválon, és a JATE klub
ban, amikor már min
denki elfáradt, még egy
utolsó táncra perdítve a
társaságot. Ja és mind
em ellett
csoportunk
szellemi büszkesége. Ugyanis nem akárki
hoz „haza” egy trófeát a TDK konferen
ciáról... Hogy csináltad Zsófi, mondd el a
titkot! A Harwardon találkozunk!

Vizi András
Mindkettő pontos „i”, de
tegyük hozzá, hogy
RÖVID!!!! Casanova from
Kiskunfélegyháza. En
nek tükrében látták Sze
geden és az évfolyam
ban is...: Tisztességgel
kivette a részt a bulikból
és minden közös tevé
kenységből. Hosszú, ka
landos úton jutott el
Eszterhez. Ő a lány, aki
nek sikerült „megsze
lídítenie” - ... kicsit azért
sajnáljuk. II. év végén ki
csit ráijesztettek az élet
tannal, de ettől szárnyakat kapott és a
továbbiakban makulátlanul teljesített, ső t...
Kiváló orvos válhat belőle! Örültünk
neked, testvérem. V.L.
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Sáros! Babara
Később csatlakozott eh
hez a nem könnyű ter
mészetű csoporthoz, de
meglett a helye a tár
saság bölcsen halkabb
felében. Apáthys banda
tag, gyakran feltűnt a
Szote Klubban a vidám
társasággal, és akkor az
tán táncoltak a vörös
fürtök!
Rltter Tamás
jellemzését megtalálod a
csoportjánál, itt csak
annyit róla, hogy kellett
ez a „nem teljesen normális” ember az
évfolyamba és a kirándulásokhoz.

Sztorik
amikor ez sem ment akkor
jött az, hogy egyik láb a
peronon másik pedig a
vonaton, addig ugyanis a
kaller nem indíthatja a
vonatot! :-) De amikor a
milliós bírság került szóba,
akkor már nem volt mit
tenni, felléptünk a vonatra.
Szerencsére ezen kis szín
játék alatt befutott a csapat
hátralévő része is így együtt
folytathattuk az utazást. Az
alkohol és ez a kis test
mozgás, hogy elérjük a vo
natot egyesekkel olyan jót
tett, hogy a Pest-Pécs uta
zásból egy kép sem maradt
meg, totális amnesia. így
Mikló Laci aki esdeklőn
kérlelt a végállomáson, hogy hagyjuk ott, ő
fel sem száll a pécsi vonatra, majd utánunk
jön. Hogy gyalogosan érjünk a szállásra, már
csak illúzió volt, így taxisok segítségéhez
folyamodtunk. B alta Gergő (Chico) hogy

Az évfolyam-kirándulások szervezésében és a
hangulatszervezésben aktívan részt vettünk.
Az úti cél megválasztásában elengedhetetlen
szempont volt, hogy minél távolabb legyen,
így az évolyam számára bérelt vagonban a
'ehető legtöbb alkohol fogyhas
son. Sokszor azonban túlter
jedtünk a hon biztosította ke
reteken, néha önkéntes tűzol
dóként vettük használatba a
Porraloltót, máskor M i kló Laci
hányt ki az ablakon üvöltve.
Nem csoda, hogy több alka
lommal próbáltak mindannyiunkat eltávolítani. S zőke Zsolti
lázadó személyisége nem is
hírhette ezt; ,Ja, hogy ez olyan
Parancsuralmi rendszer?!!”
A Pécsre tett kirándulásunk al
kalmával hajszál híján lekéstük
a csatlakozást, V ízi A n d ris,
bein is D á v id és S zúcsboru s Ta
rtá s közös erővel tartották viszS2a az indulást. Próbálták a kalauzt pénzzel meggyőzni, majd
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háláját kinyilvánítsa, igyeke
zett az urat megismerni,
majd ha szükségünk lesz
taxira akkor keresni tudjuk.
„És hogyan hívjuk majd?
Nincs valami beceneve, pl.:
Szamuráj?”
Hasonlóan tettünk Egerben
is. A többiektől lemaradva
inkább a taxi mellet döntöt
tünk. Az autó megérkezéséig
V. L. szendvicseinek széttépésével és széthajigálásával
ütöttük el az időt. A városközpontban helyet foglaló
leányszállásba mi - Vízi
András Szűcsbonts Tamás,
Nyilas Áron, Vereczkei László - érkeztünk
meg elsőként. Sajnos ezt a középiskolás
lányok szépen berendezett, takaros szobája
bánta. Minden Ricky Martin, Backstreet Boys
és hasonló poszter azonnal lekerült a falról,
természetesen szakadt állapotban. Hasonló
történt a függönnyel is. A szemetesvödör
tetejét elvitte a patak köszönhetően annak,
hogy labdának használtuk a focis játékhoz.
Sz. Tamás erősen ragaszkodott a fél kg-os
Tescos perechez, mely így szétrobbant és
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beborította a szobát. Hogy ne végezzen félmunkát, egy sörösüveggel apróra is préselte
őket. Ebben a tevékenységben annyira el
fáradt, hogy mindenképpen ki kellet „ásíta
nia” a Dobó térre. Nehogy magányosan érez
ze magát V. László mellette ki is pisilt, majd
seprűvel takarították el a maradékot a széles
párkányról. Közben megérkeztek a többiek
is, valaki rögtön be is hányt a küszöbre, amit
csak egy pléddel itathattunk fel. Mindezen
történetek végett a szoba gyorsan elvesztette
régi fényét. Amikor V. Laci és
Török Árpi a folyosón egyálta
lán nem óvatosan kezdtek fo
cizni, a kedves portásnéni is
belátta, hogy valami nagyon
nincs itt rendben, és haladékta
lan távozásra szólította fel a tár
saságot. Amivel persze csak azt
érte el, hogy nekiindultunk és
bevettük Eger kocsmáit. Persze
akkor türelmünk már nem volt,
azonnal akartuk a bort! „Hol
van a mingon?!” - így Sz. Ta
más. Aztán persze megkapta,
amikor V. Lacival kinevették a
fehérkesztyűs
határőröket.
Azonnal megígérték neki, hogy
eltörik a kezét meg összeverik,
ha még egyszer meglátják a vá

rosban. Amiért ilyen rosszul viselkedett, az
estét a radiátornak dőlve és letakarva töltötte.
A nehéz nap rövid éjszakája után kopogtatás
ra ébredtünk. A portás néni érkezett egy lán
nyal, aki abban a szobában volt kollégista. Az
ott felejtett köpenyért jött vissza csak, de an
nál sokkal többet kapott... a portás csak anynyival tudta nyugtatni, hogy: „Majd szólunk.”
Már nem segíthettünk a posztereken...
Tokaj főterén egy összekuporodott sötét ala
kot találtunk egy szobornak dőlve. Épp csak
hozzáértünk és azonnal kidőlt a földre. Rényi
Tamás volt.

Vereczkei Laci kémia szigorlaton kihúzta a
kelátok című tételt. Nem sok sejtelme volt a
tételről, ezért a hozzá legközelebb lévő cim
boráját kérte, hogy segítsen, aki nem más
volt, mint Ritter Tomó. Aki segített is, és egy
papírfecnire irt egy rövid kis üzenetet, amit
átadott Lacinak. Kelát- görögül rákollót jelent.
Ennyit, semmi mást. :-)
Biokémia kollokvium, Vízi András, tétel:
fruktóz. :-) A vizsga a szokott módon ment ,
András el is mondott mindent, amit gondolt,
de ez még nem volt elég a vizsgáztatónak.
Hiányt talált abban, hogy miben is található

A tokaji pincében töltött ér
tékes órák a legkülönfélébb
eredménnyel jártak, így es
hetett meg hogy Balta Gergő
és Vereczkei László fáradha
tatlanul, lelkiismeretesen és
persze teljesen értelmetlenül
Pakolták a termésköveket
egyik helyről a másikra.
Egyesek annyira elkészültek
a2 erejükkel, hogy másik 4-5
ember kellet segítségül, hogy
hazavigye őket. Lelkes elsős
ként szívesen vállalkoztunk
erre a feladatra, épp csak arra
°em figyeltünk, hogy majdnem kitört az áldozat nyaka!
bocsánat és szívesen Pankánakü
Pécs városában esett meg hogy ott jártunk
egy időben volt a választások egyik fordu
lójával. Természetesen az a kollégium is szavazóhely volt amiben mi voltunk elszállásolva. Ebből még nem is lett volna gond, csak
hogy a szavazókat reggel hétkor a folyosó
közepén fekve és alva fogadta Petkovics Tan'ás és Szőke Zsolt.

fruktóz. András amit tudott elmondott, és
amit még tudott, azt meg nem akarta mon
dani, mert az az ondó volt. A vizsgáztató csak
bíztatja, hogy mondjon még... meg is próbál
ta rávezetni - Tudja édes, finom és sokszor
azt csak úgy lenyelik. - András már teljesen
készen volt és zavarát leplezésül már nevet.
Mellette Nyilas Áron ült, aki már szintén az
ondóra gondolt és könnyes szemmel, nevet
ve bíztatta Andrást, hogy mondja már ki!
Persze nem merte. Erre kiderült, hogy a he
lyes válasz a méz. :-)
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Reneszánsz esték:
Még mielőtt valaki is kulturális eseményre
gondolna, akkor ezt gyorsan verje ki a fejé
ből! Ez nem más mint a kocsma/étterem
neve, amit egy időben törzshelyünknek te
kintettünk. Foglalás 15-20 főre, mindenki
megérkezéskor kéri a kedvencét: Vilmos,
Unicum, Tequila, Jager... hamarosan már a
zsíros lepény sok hagymával is kikerül az
asztalra. Mikor Chico kért egy falatot Mikló
Lacitól, erre Laci egy falatot villára tűzött és
az asztal másik végén ülő Gergő felé hajítot
ta azt. A falat lepény átért, és a falon a kép
mellet landolt majd Gergő ölébe esett, ízlett
neki.
Szintén egy itt töltött alapozás után indultunk
a Jancsó buliba. Természetesen az alapozás
jól sikerült csak egy „baj” volt, a városban
lomtalanítás volt. Az utca tele volt kacattal és
minden haszontalan holmival. Mikló Lacinak,
aki az ős erővel rendelkezik nem is kellet
több, hogy felkapja a tárgyakat, és a többie
ket ijesztgetve felénk dobja azokat. Kicsit már
féltünk, amikor a hűtőt vette könnyedséggel
a mellére, de szerencse, hogy az ilyen tár
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gyak nem tudnak veszélyesen messzire re
pülni! :-) Persze talált olyat is, ami csak a
szerencsének köszönhetően nem ölt meg
senkit!! Mikor a kalapáccsal kezdet hadonász
ni, és lerepült a feje és közöttünk átszállva
egy kapu fém falán csapódott be. Hajszálon
múlott.
Kirándulások:
Pesten a közgáz pincében töltött buli után
kellően fáradtan és még kellően benyomva j
érkeztünk a vonathoz. Senki sincs a vagon
ban, mindenki elfoglal egy kettes ülést,hogy
a bulit kipihenve Szegedre érve majd be is
tudjunk menni gyakorlatra. Chico egy nem
szokványos helyet foglalt el: felmászott a
poggyásztartóra és már el is szenderült. Ha
marosan jöttek és ellenőrizték a vonatot, jött j
a kaller is, aki szemmel láthatóan felháboro- j
dott a részeg kis csapatunkon, és persze Chicon, aki fent békésen aludt. Azonnal jött is az
utasítás: „Szálljon már le onnan, mit csinál '
maga ott, mit képzel!?!! Na valamelyik fogja
meg és vigyék le, hadd szedjen egy kis friss [
levegőt!”

Prof. Dr. Mihály András válaszai
Járt-e elő a d á sra ?

M ilyen a z id eá lis a ssziszte n c ia ?

Milyen anatómiai adatokra gondolta
tok (hajszín? mellbőség? combhossz?) ?

Persze, mozielőadásra.
Mi a vélem énye a z évfolyam ról?

Nagggyon jóóóóóüü

H ány órá b a n ta n ítan á tá rg y á t le g szív e 
sebben, és m iért olyan sokban?

Az óra tárgya
Sokféle hártya;
Bár a sokban
Egyetlen
Közös van:
A rajta lévő
Őt fényessé tévő
Rusnya nyálka...
Vagyis az óra tárgya:
A sokféle nyálkahártya.

M iért cserélne é s m iért nem a h allgatók
kal?

Cserélnék, persze, mert akkor újra fia
tal lehetnék...
Jó és r o s s z em léke v izsg á zta tá sa iró l?

Egy hallgató szerint a Bartholin-mirigy
az orrüregben található; mások szerint
a penis circumductiója a vállöv izmai
nak összehangolt mozgásaként jöhet
létre; a mellékvesekéreg sejtjeinek citoplazmája SER-től habos; Sertoli mes
ter learatja az ondókalászokat. Egy
hallgató két tétel között azt mondta,
hogy a következő tételt nem tudja, de
szívesen hazaszalad, átnézi és vissza
jön - ha megvárom. Egy hallgató a
vizsga után összetépte az indexét, és
pár év múlva nyitott egy jól menő
autókereskedést...

Tanulunk-e fe le sle g e s dolgokat?

A hallgató rengeteg felesleges dolgot
tanul, ám szerencsére ezt gyorsan el is
felejti...
M i a vélem énye a z o k ta tá s jelen leg i f o r 
m ájáról?

Az a jamaikai oktatás,
Jó formás nem vitás.
De ez az újkredites oktatás,
Mint a krumplipaprikás.
Sokmindent megtanul a hallgató,
A feje már vörös, a haja hó.
De ha majd beteget lát elszalad,
Kiabál orvosért szegény manó.

Milyen a z id eá lis hallgató?

Megtartja magának az előadást, a gya
korlatokat, majd pedig levizsgáztatja
magát, beírja a jegyét; végül időpontot
kér, hogy én aláírhassam az indexét.
Milyen a z id eá lis beteg?

Magasan képzett, önállóan diagnoszti
zál, ha kell, operálja is magát, utóke
zeli és rehabilitálja; vagy: aki nem be
teg.

Min változtatn a?

A GÖSSER sör nevét GASSER-re vál
toztatnám... (gut, besser, Gasser)
H a a hallgatónak lenne sza b a d id e je, m i
vel töltse?

Inkább az a kérdés, hogy kivel töltse...
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7. csoport

Brezán Edina

Csetnekl Judit Mária

Gálity Hristifor

Korponyai Csilla

Középesy László

Madaras Enikő

Steinmetz Judit

t Tóth Máté Béla

Vékony Adriána

Lukács Gábor

Szólics Alex

Kitter Tamás Gábor
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Prof. Dr. Engelhardt József útravalója
Amit magamnak is kívánnék: tartalmas, hasznos, elégedett, boldog életet. És persze
hamuban sült pogácsát.

\

7. csoport
„Munka és lemondás nélkül nincs eredmény. ”
Abban az esetben, ha ennek az évkönyvnek az lenne a célja, hogy minden csoport meg
győzze a kedves Olvasót, hogy az övé volt a legnagyszerűbb társaság, mi könnyedén
hivatkozhatnánk a „7-es” számmisztikában betöltött szerepére, amely egyértelművé teszi
mindenki számára, hogy itt csak valami nagyon különleges csoportról lehet szó, valamint
hogy ebből egyenesen következik a 7. csoport egész évfolyamra is kiterjedő jelentősége és
vibráló dinamizmusa, mely új lendületet és megújulást adott a szegedi orvosképzésnek.
Emellett szónokolhatnánk arról is, hogy egy 7. csoportból (és itt ismét előhozakodhatnánk
a 7-es szám bűvös voltával) nyilván csak nagyformátumú, kivételesen tehetséges emberek
kerülnek ki, akik környezetük meghatározó egyéniségei most és a jövőben is. És még foly
tathatnánk...
Nos, mivel ez az évkönyv távolról sem erről szól, és tőlünk, a 7. csoporttól pedig fényévnyi
messzeségre van a demagógia és az önajnározás, ezért az előbb felsorolt olcsó, átlátszó
áligazságokat nem erőltetjük. Ráadásul nem is hiszünk a számmisztikában.
A következőkben a csoport tagjait szeretnénk bemutatni pár szóban, e könyv terjedelme ter
mészetesen nem alkalmas arra, hogy teljes jellemzést adjon, ezt majd mindenki megteszi a
saját 600 oldalas életrajzi bestsellerjében.
Brezán Edina:
aki minden gyakorlaton jegyzetelt, a füzeteit a mai napig nem találja.
Csetneki Judit:
a belső és külső információk értékelésével, elemzésével, valamint az ehhez kapc
solódó véleményalkotással foglalkozó tagozat vezető alakja. Akivel a legjobb
kávézni és beszélgetni.
Fritz Izabella:
aki minden csoporttársát helyre rakta fél mondattal, ha arra volt szükség. Aki egy
gyönyörű kislánnyal bővítette csoportunk létszámát.
Gálity Hristifor:
aki mindig 5 kg fénymásolattal járt, csak értünk. A felelősségteljes köpenyfelelós,
nélküle megállt a csoport élete.
Korponyai Csilla:
Művésznő, közfelkiáltással neki adományoztuk a „csoport legtrendibb leányzója”
örökös címet.
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Középesy László:
Buli nem lehetett nélküle. Végtelen sok haverja van az egyetemen, a csoporton
belüli konfliktusok primer és secunder prevenciójával is foglalkozik.
Lukács Gábor:
a csoport korelnöke és bölcse, akkor beszélt, ha tényleg szükség volt rá, de akkor
az nagyot is szólt.
Madaras Enikő:
a csoport IQ-ja, valamint a csoport jó lelkiismerete, ha ő nincs, tuti elzüllünk.
Ritter Tamás Gábor:
a csoport bohóca, majdnem Megasztár, aki egy bulit sem hagyott ki, napi röhögés
adagunk 100%-osan garantálva volt általa.
Steinmetz Judit:
csendes, szorgalmas angyalka, az Apáthy Kollégium örökös tiszteletbeli vendége.
Szólics Alex:
Dubai magyar réme, aki csak a legszükségesebb gyakorlatokra járt be, és aki a
„Hogyan csináljunk mindenből poént”-mozgalom prominens képviselője.
Tóth Máté Béla:
aki max-on hallgatja a discmanjét, vizsgatúlélő mester, egyben UV-rekorder.
Vékony Adriána:
tudta, hogy a 7.csoport mekkora király, át is jött hozzánk. Jól tette.

És akik még hozzánk tartoztak:
Floszberger Petra: gyógytornász reménység, ártatlan szépség.
Juhász Márta: bulikrálynő, mielőtt átigazolt Pécsre, a 7. csoport energiabombája volt.
Marusin Ildikó: a csoport anyukája (nem a kora miatt)
Szabó Beáta: aki mindig vidám és mosolygós volt.
Varjas Sándor: legvagányabb vitorlás srác a csoportban.

r
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A 7. csoport ezúton szeretné felhívni mindenki szíves
figyelmét, hogy a következő történetek szereplői
NEM kitalált alakok, a valós személyekkel való bármilyen
egyezés NEM a véletlen műve, a leírt események
NEM a képzelet szülöttei.

I.—II. év „...th is is the beginning o f...”
Juhász Márti és Középesy Laci már az egyetem első napján alakított, amikor úgy
órával
késték le a közös beiratkozást, és ez az indexük első pár lapján meg is látszik, az olvashatat
lan orvosírást már itt elkezdték gyakorolni. Másnap kedden a reggeli kémia előadásra
igyekeztek, szintén kis késéssel és Lupkovics Gergővel (1. csop.). Hogy gyorsabban odaér
jenek, alternatív megoldást kerestek a Dóm tér és a Klinika kert között, a bibi csak a zárt
kerítés volt. De megoldották: a portás épület mellett sikerült átmászni rajta, az érkező
betegek nagy megrökönyödésére.
Steinmetz Judit már elsőévesen vallomásra bírta Dór Pál tanárurat, mikor fizikagyakorlaton
kiömlött a vajsav, iszonyatos bűzt hagyva hátra. Bőr Pál ekkor, biztosan Judit rosszalló pil
lantása miatt mondta: - Nem én voltam, Judittá mia!
Ritter Tömő már ekkor nagyokat alakított. Első sziporkája elsősegélyen durrant: fél órás késés
sel beesett órára, és imigyen mentette ki magát: - Rossz metróra szálltam. Máskor biológia
megoldó gyakorlatra a 2000-es év legújabb kukamodelljével állított be, mintha mi sem tör
tént volna (billenőfedővel ellátva), mi egész órán ezen röhögtünk.
Anatómia demó - alsó végtag: Tóth Lajos docens előrángat valami képletet a lábszárból,
Középesy Laci benyögi, hogy nervus tibialis, mire Tóth Lajos. - Én inkább érnek nézném...
Ő még jól járt, de mikor Ritter Tömőt hívták, már meg sem hallotta, annyira belebutult az
anyagba. Mikor Tóth Lajos már ordított, végre kiment felelni. A v. saphenát kellett volna
megnevezni, de Tömő nem találta el: - V. femoralis. - Tessék? - V. femoralis. - Köszönöm
- és Tóth Lajos már írta is be az egyest, mire Tomá - Miért? Artéria? Nervus? Azóta sem
tudja...

Szuszu latin-magyar fordításai:
Toto - Sportfogadás / Varietas delectat. - Különféle delikátok.
Remélem, azt sem felejti el senki, amikor másodévben élettan gyakorlaton Szólics Alex, Kö
zépes}’ Laci, Danis Davis és Nagy Feri (8. csop.) rátalált egy üvegcse éterre. Laza szippantá
sok, és fél óra múlva az egész teremben csak az ő röhögésüket lehetett hallani.

III. év „...s akkor sírás lesz és fogcsikorgatás...”
Szólics Alex nem az a fajta, aki kibír egy pathoszgyakorlatot dumálás nélkül. Ez lett a veszte.
Mikor Hajnal-Papp Rozália adjunktusnak elege lett, csak ennyit mondott:
- Alex, a beleket! - Alex remegő kézzel csekkolta végig a vékonybéltengert, közben persze
ájuldozott a nem mindennapi bűzben. Legközelebb a gyakorlatvezetőt csapta meg a szag,
mondta is nekünk: - Érzitek ezt az iszonyatos alkoholszagot a halott fölött? Tóth Máté ekkor
szólt be: - Elnézést, az én vagyok!
Szervdemón megkérdezték, hogy' mi lehet a hyperuricaemia oka. Erre Tomó válaszolta hogy
a pl. a vörös hús. Mivel üvegfallal voltunk elválasztva és csak mikrofonon keresztül érint
keztünk, a gyakvezető nem hallotta a választ. Tomó a harmadik a visszakérdezésre már
felállva ordította a mikrofonba, hogy „Hűúús”. Év végén az egyik pathosz előadásról 1 óra
10 percet késett, nem baj, Irányi Béla prof elnézte. 20 perccel később jól válaszolt a prof
egy kérdésére, majd hozzátette: - Na, akkor most már egálban vagyunk!
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IV.—V. év: megismerkedünk a „Hawaii” földrajzi jelentésén
túlmutató értelmével
Középesy Laci azzal kezdte a „Hawaii”-t, hogy nyáron egy mononucleosis infectiosával indí
tott. Egyenes következmény a fél év alkoholtilalom, amely elég rosszul érintette egy olyan
szemeszterben, amikor az ember gyakorlatilag akkor megy bulizni, amikor akar.
Néha jártunk előadásra. Éppen az ilyen ritka alkalmak egyike volt, amikor Ritter Tomó bejött
egy Tesco-katalógussal, és mondta nekünk hogy akkor ő most katalógust tart...
A klinikai tárgyak gyakorlatai jelentették a negyedév fő vonalát. Itt volt pl. Róka Richárd dok
tor a belgyógyászaton, aki, miután az egyik kedves beteg már tizenöt perce beszélt magá
ban, minőségét tekintve az irodalmi magyar és az artikulálatlan ordítozás között, így reagált:
-J ó l van, akkor Pista bácsi megnyerte a Haloperidolt! - Róka doktor mindig vidám perceket
okozott. Más gyakolatokon, pl. ilyen volt a népegészségtan, annyira unatkoztunk, hogy volt
olyan, amikor a nagy szenvedésben egymás nadrágjába kentük bele az Avonos újság illat
mintáit. Egyébként a népegtanos referátum megtartásánál elhomályosulnak a határok az
egészséges és a pathologiás elme között, mert olyan témáról van szó, ami a normális embert
két mondat után már teljesen hidegen hagyja, ráadásul olyan, mintha az ember magába
beszélne, mert az égvilágon senki sem figyel rá.
Már negyedévben megérintett minket a szakmai siker szele. Pulmonologián Ritter Tomó leg
alább négyszer ismerte fel a Boeck-sarcoidosist mellkas rtg-en, és mit ad Isten, vizsgán is
Boeck-sarcoidosisos rtg-t kapott gyakorlati kérdésként.
Szülészeten a demókat véresen komolyan vették. Gálity Hristifor pl. azért kapott ötöst, mert
ismerte a Pistát, aki beteghordó volt a Sebészeten, ráadásul nem is Pistának hívták. Bitó
Tamás adjunktus az életre nevelt, és éppen ezért csak akkor mentünk át a demókon, ha
mondtunk egy viccet. Sok sikerélményünk nem volt ilyen téren, általában ő csak a saját
poénjain vigyorgott. Az ő érdeme, hogy behozta a köztudatba a lányok új megszólítását:
„cicabogár”. Ezt inkább a srácok tudták értékelni.
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Szülészet-anaestheslologla gyakorlaton sikerült belőni a dinitrogénoxitlos palackot, ennek
valószínűleg Középesy Laci örült a legjobban, aki óra végére már annyira beszívott az anyag
ból, hogy két röhögés között leesett a radiátorról.
A 3 napos szülőszobai gyakorlatot Szólics Alex, Középesy Laci
és Nagy Feri (8. csop.) használták ki a legjobban, ők ugyanis
miután ellógtak az osztályról, és sikerült megúszniuk, hogy
1 méterre állnak az osztályvezető-helyettestől a villamoson, be
vetették magukat a Nyugiba (híres vendéglátóipari egység),
végül a Szote-klubban kötöttek ki, ahol zárásig folyt a buli meg
a sör, aztán visszamentek/támolyogtak a II. Kórházba, ahol
közölték velük, hogy lemaradtak az egyetlen szülésről, ami az
elmúlt két napban történt. Ők nagyon sajnálták.
Ötödévben, neurológián találkoztunk egy olyan beteggel, aki a állam vendégszeretetét
élvezte egy rácsos épületben (értsd: rab), és mikor vizsgáltuk, valahogy fura volt az a patel
la-reflex. Csörgött. Aztán feltűnt, hogy a lába hozzá van bilincselve az ágyhoz, és azért
csörgött, amikor kalapáltuk. Hát igen, fontos az inspectio.
Ezt bizonyítja egy másik történet is, amikor urológia gyakszin Madaras Enikő csak úgy
szórakozottan odalépett a férfiból nővé frissen operált beteghez, és megkérdezte: - Milyen
probléma miatt került a kórházba?
Középesy Laci egyik legnagyobb alakítása is urológia témában
történt előadáson, amikor az uroflowmetriáról volt szó, és a
másodpercenként ürített vizelet mennyiségről. Laci egyszerűen
nem hitte el, és meg is kérdezte az egész évfolyam előtt, hogy
tényleg olyan gyorsan ürül-e. Erre Papos adjunktus azt felelte,
hogy: - Ha nem hiszi, és magánál nem így van, jöjjön el a ren-

Szólics Alex Középesy Lacival kisebb
pánikot okozott genetika előadáson,
amikor elindítottak egy pseudokatalógust (nyilván érdekfeszítő volt
az óra témája) 15 perccel óra vége
előtt. A prof már rég lelépett, mikor
még nagy csoport tolongott a papír
körül, és mindenki idegesen küz
dött, hogy az ő nevét is felírják.
Fül-orr-gégészet gyak:
- Miért olyan az alakja a fültükörnek? Valaki nagy
tudományosan: - Hogy összegyűjtse a fényt (he
lyes). Erre Tomó: - Persze, mert olyan szétszórt!
Szintén ebben az évben történt, hogy Ritter Tomó
trauma gyakon begipszeltette a bal karját, és az
nap úgy ment bulizni a Szotéba.
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Azonban Tömő kedvenc tárgya minden valószínűség szerint a bőrgyógyászat volt. Az ő szá
jából hangzott el az újító kifejezés: a „fejes hajbőr”, egy perccel később, pedig a beteg ha
jában lévő hajcsatot is elváltozásnak minősítette. Bőrgyógyászati tanulmányainak csúcsaként
lehet említeni, amikor a szigorlaton a PUVA rövidítést (Psoralen + UV-A) úgy bontotta le,
hogy Polimerizált UV-A, majd mikor a vizsgáztató hitetetlenkedő tekintetével találkozott,
javított Polarizált UV-A-ra. Hát kolléga, majd legközelebb... Nos, mi is gratulálunk!
És Ritter Tbomas másik vizsgaélménye: 1 órás késéssel beesik infektológia vizsgára, de azért
Ferdinándy prof nekiáll, és meghallgatja. Tömő nem vibrál a tudástól, persze azt is tudjuk,
hogy nem ez a tantárgy a legvéresebb. Szóval az értékelés: - A tudása 2, a jegye 3!
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Prof. Dr. Thurzó László válaszai
J á rt-e elő a d á sra ?

Igen is meg nem is. Az elején még jóval nagyobb gyakorisággal, mint később, per
sze ez attól is függött, hogy hol volt állandó „katalógus veszélyeztetettség".
Mi a vélem énye a z évfolyam ról?

Az évfolyamnak volt egy kicsiny magja, akiket érdeklődőnek tekintettünk, ennek
ellenére sokkal többen szerepeltek jól a vizsgán, ami számomra teljesen érthetetlen,
hiszen a vizsgakérdések az előadáson elhangzottakon alapultak. És ha nem volt ott,
akkor vajon honnan tudja?
M ilyen a z id eá lis hallgató?

Olyan, mint Ferenc József, aki mindenre azt válaszolta: „Minden nagyon szép, min
den nagyon jó, mindennel meg vagyok elégedve.”
M ilyen a z id eá lis beteg?

Az ideális beteg megtanulta az orvosi tudományokat, tudja, hogy mi a betegsége,
mi a szükséges gyógyszer és megfelelő mennyiségű bankbetéttel rendelkezik.
M ilyen a z id eá lis a ssziszte n c ia ?

Az ideális asszisztencia reggel kávéval vár, a problémás betegeket elküldi, hogy' ma
nem lesz rendelés, a maradékot felvilágosítja, hogy a doktor ma rossz kedvében
van, ezért panaszaikkal ne zavarják, ne kérjenek gyógyszert és egyebeket, és
megsúgják a betegeknek, hogy melyik whisky márka a doktor kedvence.
Tanulunk-e fe le sle g e s dolgokat?

Ajaj, nagyon is sokat. Ennek az az oka, hogy nagyon sokan azt hiszik, hogy az
orvostanhallgató feneketlen hordó, amibe mindent bele lehet (kell?) tölteni. Szeren
cse, hogy az orvostanhallgató inkább lyukas hordó, amiből szerencsére a felesleges
dolgok rögtön ki is folynak, (legalábbis, a vizsga után)
Min változtatn a?

Úgy kellene oktatni, mint az autóvezetést, elméleti bevezetéssel, majd tanuló
vezetőként beengedni a forgalomba, de úgy, hogy valakinek mindig a fék előtt
legyen lába. Lehet, hogy ettől néhányszor „le fog fulladni”, de mindenképpen tanul
ságos lesz. Ettől még ketten ülhetnek a hátsó ülésen is. Vagyis a mostani oktatás
kissé steril, nem készít fel a valóságra.
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8. csoport

I
Balázsi Péter

Bálint Ilona

Bánkuti Zsuzsanna

1
úf»

Gajda Anna

Kiss Hajnalka

Danis Dávid Imre

f

t

iá

Mag Mihály Attila

Lakatos Melinda

Vajda Ágota

Takács Gyula
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Prof. Dr. Katona Márta útravalója

Találják meg a z t a z öröm et a z orvosi p á ly á b a n , a m it e z a sza k m a jelen tbet. A ki szereti
a m unkáját, a z nem le sz fru sztrá lt, kiégett ember.

Decursus vitae aggregatii octavii

2000-2001
Egy' kémia gyakorlaton D an is-reagen ssel gyó
gyítottuk be N agy Feri szemét, miközben B á n 
kú ti Z su zsi még Vámpírral is felvette a harcot.
Sebestyén B a lá zs az X-kromoszómáján lévő
színtévesztést kódoló génmutáció következté
ben a titrálás átcsapási reakciójának megállapí
tásával küszködött. Facies semilunalis anatómi
áé: S za b a d o s Márti.

2001-2002
Az élettan-ulmányozása közben B á lin t Ica ug
rasztottá ki a békát a bokorból, akiből királyfi
ugyan nem lett. B akos F rancit mégis párjának
választotta.
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2002

-

2003

Az erythromycines indiai pöttyel felvértezett Kiss
H a jn i csévét és randalírozó bűntársait, G ál R itát és
D a n is D á v id o t mikRobi bukásra ítélte. Lakatos Boto n d mindezt ártatlanul, mandolinját pengetve
nézte végig.
A pathologia porond kifutóján D á v id az első gya
korlati óra ismereteinek hiányában a zokni-láb
zsák kombinációt alkalmazta, majd pedig felhábo
rodottan közölte, hogy neki fázik a lába!
Mag Misit, aki ebben évben jött hozzánk, a tanév
folyamán alig láttuk.

2003

-

2004

Miközben a csoport még jól megérdemelt álmát aludta, M ü lle rA n n a és Takács G yula („Gyula,
a mi Gyulánk”) a népegészségtan nagy kérdésein filozofálgatott. Ekkor történt meg, hogy a
sztárkoli (Jancsó) illúziója romba dőlt. M ag M isit ebben az évben is alig láttuk.

2004-2005
Urológia gyakorlaton G ajda A n n a kp.
ujján demonstrálva bevezettek minket
a katéterezés rejtelmeibe. Vajda Ágota,
aki minden fül-orr-gége előadáson ár
gus fülekkel figyelt, hangszalagjai rezdületlenek voltak, de mivel a Brocamező aktivált csoporttársai kommuni
kációs útvonalának középpontjába
esett, fül-orr-Nagyi igencsak megorrolt
rá. De Nagyit nemcsak az előadáson
sikerült felbosszantani, hanem gyakor
laton a hangvillák helytelen használa
tával és B a lá zsi Peti által gondatlan
ságból megpörgetett Lakatos M elin dá
va l is. M ag M isi pszichiátria gyakorlat
idejére politológiát vett fel. Ezért ez év
ben még kevesebbet láttuk.
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Prof. Dr. Dux László válaszai
Járt-e előadásra?

Minden tanév elején kiválasztottam 2-3 fontosabb tárgyat, amit az első perctől az
utolsóig igyekeztem végighallgatni és lejegyzetelni. A többi előadásra csak alkal
manként ültem be.
Mi a vélem énye a z o k tatásról?
Az egyik legfontosabb eleme az emberi civilizáció kialakulásának és fennmaradásá
nak.
Mi a vélem énye a z évfolyam ról?
Büszke vagyok rá hogy taníthattam Önöket.
M iért cserélne é s m iért nem a hallgatókkal?
Miért cserélnék? Mert talán még módjuk van hogy ne kövessék el azokat a hibákat
amiket az előttük járó generációk elkövettek. Miért nem? Mert valószínűleg sokat
ugyanúgy mégis el fognak követni.
J ó és r o s s z em léke eg)’k o r i vizsgáiról:
A legegyszerűbben Koltay tanár úrnál szigorlatoztam farmakológiából. Felelet előtt
elkérte a jegyzeteimet, és beírt egy aláhúzott ötöst. A legkínosabb az volt mikor
Szentpétery tanár úr Fogászatból elém öntött egy pohár odvas fogat hogy válogas
sam ki a premolárisokat.
J ó é s r o s s z em léke v iz s g á z ta tá s a ir ó l
Minden olyan vizsgázóra szívesen emlékszem, akikkel együtt tudtunk töprengeni a
tananyag nyitott kérdésein és belső ellentmondásain. Rossz emlékem nemigen
maradt, talán azokról, akik csalni próbáltak, mert nem bíztak benne, hogy segíteni
fogok nekik.
H a a hallgatónak lenne s z a b a d id e je m ivel töltse?
Minden olyan programmal (sport, kultúra, tudományos diákkör, stb) ami közelebb
viszi társaihoz és a hagyományos európai értelmiségi életforma értékeihez.

Prof. Dr. Iványi Béla válaszai
Mi a vélem énye a z ok ta tá sró l?

Sok energiát fordítunk a gyenge teljesítményű hallgatóra, és nem jut idő a kitűnóekre.
M ilyen a z id eá lis hallgató?
Ilyen nincs. Sokra tartom azt, aki komolyan készül, alapos ismeretekkel rendel
kezik, és ugyanezt igényli tőlem is.
M ilyen a z id eá lis beteg?
Pathologustól ilyet kérdezni?
Tanulunk-e fe le sle g e s dolgokat?
Persze. A kérdést ugyanakkor úgy is fel lehetne tenni, hogy maradnak-e meg nem
tanult, a diplomához feltétlenül szükséges ismeretek? Azt gondolom, hallgatótól füg
gően igen. Vajon egy beteg ember számára melyik a veszélyesebb?
H a a hallgatónak lenne s z a b a d ideje, m ivel töltse?
A hallgató mindig talál időt arra, ami érdekli. Tanácsként annyit tudok mondani:
rendszeresen mozogjon, és a hét hetedik napját pihenéssel töltse. Csak akkor lehet
évtizedeken keresztül a betegekkel foglalkozni, ha hetente egy nap a pihenésé.
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9. csoport

Hajdú Nóra Mária

Institóris Ádám András

Imolya Nóra

Lakatos Csilla
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Majtényl Petra

Prof. Dr. Méray Judit útravalója

v

„Szeresd a beteget (legalább a n n yira , m in t ö n m a g a d a t szereted !)”!!! (T u dn iillik m in 
d en további ebből fa k a d h a t: a tudásvágy, em pátia, segíteni ak a rá s - és így to vá b b ...)

/

Csoportunk és pártoló tagjai Sólymos váránál (jelenleg R o m á n ia )
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Ártatlanság

Zsoltinak nem ízlik a pezsgő, Évi mégis feleségül ment hozzá
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Történetek
Első év, évkezdés előtt a Nyugiban. Ádám, a leendő csoportvezérnek vélt szőke lányhoz:
- Te vagy az a Kolompár Csilla?
- LAKATOS, b*«* meg!
Orvosi antropológia
Marci, még előző életében (fogászként)
Dr. Pikó Bettina a woodoo-ról mesél, majd mondja, hogy látott egy filmet a témáról..., mire
Marci, felcsillanó szemmel: - WOODOO Allén filmet, ugye?
Mikrobiológia gyakorlatokról legtöbbünknek 4 dolog jut eszünkbe:
1. a zenélő óra figurái a Dóm téren (Csűri órásmester műve)
2. a téren játszó óvodások (az óvónénik érdemben nem látszottak)
3. Bunsen-égő
4. bal kézzel átvett és jobbal gyorsan továbbított kerek üvegben (amelyet, valami
különös okból CSÉSZÉnek hívnak) lévő zselészerű izé, rajta pöttyökkel. Marci,
hogy ezen monotóniát némileg elviselhetőbbé tegye, egy alkalommal 2 korsó sör
rel premedikálta magát a Nyugiban, majd enyhén kapatosán érkezett a táptalajok
és Bunsen-égők izgalmas barlangjába. Gyakorlatvezetőnk, Endrész Vali (akit a
mikrobi ellenére kedveltünk), mit sem sejtve magyarázott, miközben sorban ado
gatta körbe a színesebbnél színesebb táptalajokat. Marci, akinek cystometrogramja akkorra már rég elérte a platófázist, megkérte bal szomszédját, hogy ha volna
szíves őt most ezekkel ne fárassza, hanem továbbítsa közvetlenül a jobb szomszéd
kezébe. Egyszer csak megszólal a gyakvezér: - Nem kell valakinek pisilni?
Marci először vörösödi kezdett, mivel azt hitte, hogy nagyon föltűnően be van
csípve, és a gyakorlatvezető „levette”, hogy majd behugyozik. Viszont, amikor 2
másodperc múlva „levette”, hogy a gyakvezér „nem vette le”, hogy majdnem be
hugyozik, hanem egész egyszerűen jelenleg VIZELET GYAKORLAT folyik, és Valikának mindegy, hogy ki megy ki, csak hozzon vissza egy pohár pisit, Marci széles
vigyorral rohant a gyakvezér felé a pohárért, elsietett vele a folyosói WC-be.
Következő gyakorlat elején Valika sajnálkozva mondta: - Hát, ebben egy árva telep
nem nőtt...(?!).
A csoport persze eme tényt csendes derültséggel vett tudomásul, hisz nyilvánvaló volt
számukra, hogy mindezért az Arany Ászok hígító hatása tehető felelőssé.
(Kontrollvizsgálat: a következő gyakorlatra Panni pisijéből gyönyörű kis telepecskék
nőttek).
Sebészet gyakorlat (harmadév)
Palásthy doktor: És ki mi szeretne lenni? Amíg a csoport nagy' része üres tekintettel, szem
érmes mosollyal és vállvonogatva válaszol. Őszi nem habozik: - Gyógyszerügynök! (har
madévben!)
Patológia gyakorlat
Gyakvezériink, Dr. Papp Gábor, megkéri Marcit, hogy mérje le a szívet.
Marci: - 440 g. - Köszönöm, maradhat - felelte Dr. Papp Gábor.
Marci erre engedelmesen visszarakta a mérlegre. Erre Dr. Papp Gábor.
- Ezeket a „hentes-poénokat” nehezen értitek?
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Ildi, kórélettan vizsga után:
- Úgy szerettem volna infarktust kapni!
Barabás Gábor elégedetlenkedik sikertelen kórélettan vizsga után:
- Nem értem. Fullra tudtam a tételeket, mondtam is a Szabónak, hogy „Tanár Úr, kérdezzen
bármit!” (Nem lehetetlen egyébként, hogy az ajánlattétel ténye szerepet játszott az érdemjegy
alakulásában...)
Radiológia gyakorlat, téma: kontrasztanyagok. Dr. Milassin addig nem tágít, amíg valaki meg
nem kóstolja a kontrasztanyagot. Jár körbe az anyag, mindenki csak szagolgatja, ám Horvatics
Kolléga megelégeli a dolgot, vesz egy mély levegőt, és lehúzza az egészet. Dr. Milassin-. - Ja,
és hashajtó hatású!
Első radiológia gyakorlat: Dr. Milassin egy pálcikaembert rajzol a táblára, illusztrálva, hogy
a radiológus ebbe próbál beletekinteni. Valahogy ilyesféleképpen:

Elégedetten szemléli rajzát. Áhítatos csönd. Mire Marci véleményt nyilvánít:
- Kicsit cachexiás, nem?
Zentay főorvos úr oxyologia gyakorlaton: - Gyerekek, ez kb. annyit ér, mint flatussal tojást
festegetni...!
Kicsivel később, az újraélesztés színpadra (padlóra) vitele során Ádámot kérdezi, hogy hol
helyezkedik el az orvos a folyamat során. Mire Ádánt, mély beleérzéssel: - A betegen!
Zentay főorvos többször visszatért erre a témára.
Szemészet gyakorlat
Deák doktornő (egyebekben Antal Peti anyukája) a gyermekophtalmologiáról beszél. Típusos
sérülési mechanizmusként többek között a következőt említi:
- A gyerek próbálgatja mennyire erős, húzogat egy gumipókot, véletlenül elengedi, mire az
a szemébe vágódik
A gyakorlat vége felé a teremben lévő gyermekjátékok között Horvatics Kolléga egy nagy,
gumiból készült pókot talált, és felkiáltott:
- Szóval, itt a gumipók!
Szemészet gyakorlat
DEMÓ Lovas doktornál. A módszer: mindenki választ egy témát az addig tanultakból, és azt
szépen elmondja. Marci a végére marad, és a szem anatómiáját gondolja elmondani.
- Először is, fontos leszögezni, hogy ez embernek szeme van, nem pedig szemei - kezdi
Marci, remélvén, hogy miután így bizonyítván, hogy ismeri Kolozsvári Prof. gyengéjét, talán
majd pozitívabb irányba hangolja Lovas doktort. Reménykedve folytatja:
- A szem részei: kötőhártya, szaruhártya, szemlencse,...

Lovas doktor (akit Isten is pedagógusnak teremtett) közbevág:
- Te! Valaminek az anatómiáját el tudod mondani?
(Végső eredmény: megfelelt) Az igazsághoz hozzátartozik, hogy Marci, utolsó előtti felelő
ként választotta a „szem anatómiája” - témát, amit Ildi is szeretett volna választani. Követ
kezésképpen a hiányzó AIdámmal karöltve Ildinek is pótdemóznia kellett.
Urológia gyakorlat
Dr. Molnár Sándor (akivel sokat nevettünk egyébként):
- Voltatok előadáson?
- Voltunk! - felelte Ildi áldozatosan, bár talán Ő volt a csoportból egyedül.
- És miről volt szó?
- A vesekőről.
- És érthető volt?
- Hát, csak az volt a baj, hogy úgy ugrált a kövek között...
Urológia gyakorlat
Ildi fejében anamnézisfelvételkor két kérdés egyszerre ötlött fel, ennek ez lett az eredménye:
- Hogy tetszik hívni?
Szerenád Irányi Professzornál: Irányi Professzor Úr jó előre bejelentette, hogy csak akkor
tudja az évfolyamot fogadni, ha 10 óra előtt odaérünk, mert utána már kicsi gyermekük lefek
szik aludni. Oda is értünk időben. Ádám már kissé jókedvűen kérdezte a Professzor Úr
feleségét:
- És alszik már a KISDED?
Mire a doktornő, kissé értetlenül: - Itt a kisfiúnk!
És rámutatott 13 éves ifj. Iványira. (Képen lsd. később!)
Gyerekgyógyászat, újszülött-gyakorlat
Anna próbálja összeszedni, mit értékel az Apgar-score:
- Hm. Légzés. Bőrszín. Reflexek. Verbális válasz.
Gyermekgyógyászat gyakorlat
Dr. Bede Olga: - Aki megmondja, hogy mi ez itt ezen a felvételen, az kap egy pirospontot!
Ádám, csoportunk elméleti embere, aki (bár a piros színért éppen nem rajongott), úgy gon
dolta, hogy valami ritkaságszámba menő dolog lehet, ha már pirospont jár érte, halkan, de
komoly tekintettel kimondta a választ):
- Aorta duplex.
(A felvételen a doktornő a csecsemőmirigyre mutatott).
Pszichiátria szigorlat. Újklinika, V. emelet. Csoportunk hölgytagjai türelmesen, sok jóban
nemigen reménykedve várják a vizsgáztatót (Janka prof.), amikor egy bajszos alak elhalad
előttük, és azt mondja mosolyogva:
- Szájkiátri? Gud lak! (« Psychiatry? Good luck!)
Miután a személy elhaladt, Kajda (Szakfordítók Éke), suttogva Aniuümz fordulva:
- Ez ki volt?
Anna kissé meglepődve:
- Vécsei Prof.
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Pszichiátrián, a rezidens orvos odaviszi a szigorlókat egy kb. 20Ü cm magas, nővérek által
indulatosként jellemzett férfibeteghez, hogy bemutassa őket, így mintegy oldottabb légkört
teremtve az anamnézisfelvételhez.
- Jó napot! Álmos Péter vagyok, orvos - nyújtotta a kezét a doktor.
- Kovács István, elmebeteg*. Paranoid szkizofrén. - tette hozzá mosolyogva. Mint később
kiderült, azért, hogy megtévessze az orvosokat.
*(a betegnek természetesen nem írtuk ide az igazi nevét)

Marci aranyköpései:
A beteg azér’ Schirmer sok a könnye.
- Mi az, ha letépjük a gingko-fa levelét?
- Bilobectomia.
- Hogy lehet felismerni a mastoiditises gyereket?
- Baj van a füle mögött.
Aneszteziológusok jelmondata: NO PARA!
Hematológus definíciója: VÉRből és fizetésből élő orvos.
Meg kell említenünk Dr. Sim onba Z soltot és Dr. S za b a d G ábort, akik gyakorlatvezetőink
voltak, és óráikat örömmel látogattuk, és sokat tanultunk, derültünk - csak nem dokumentál
tuk a vicceket, így egyelőre memóriánk nem hozzáférhető részében lapulnak. Csak arra
emlékszünk, hogy egyszerűen jók voltak! KÖSZÖNJÜK!

(A képen látható épület a Klinikapark portásfülkéje)

Prof. Dr. Katona Márta válaszai
Mi a vélem énye a z o k ta tá sró l?

Az oktatásnak óriási jelentősége van, hogy felkeltse a figyelmet és megszerettesse
(és ne megutáltassa!) a választott szakmát. Ez nem is olyan könnyű (ma amikor az
informatika olyan mértékben előretört), egy szóbeli előadás tartalmát és dokumen
tációját az előadó személyes kisugárzása teheti megjegyzendővé, netalán pozitív
élménnyé. Karizmatikus előadókra van szükség, hogy a hallgató ne az internetről
akarja csak elsajátítatni az orvostudományt.
Mi a vélem énye a z évfolyam ról?
Ez az évfolyam nagyon a szívemhez nőtt, nagyon sok tehetséges és ambiciózus, és
ugyanakkor nagyon kedves fiatalt ismertem meg itt, remélem némelyik közvetlen
munkatársunk is lesz a Gyermekklinikán.
M iért cserélne és m iért nem a hallgatókkal?
Cserélnék a hallgatókkal, mert ma, amikor az orvosi szakma hiány lett, több
lehetőségük van olyan állást és olyan helyen kapni, ami az érdeklődésüknek meg
felel. Az egyéni képességek jobban hangsúlyt kapnak, mint sok évvel ezelőtt,
amikor egyéb szempontok is domináltak.
Nem cserélnék a hallgatókkal, mert nagyon sok küzdelmes év áll ellőttük, igen
rossz anyagi finanszírozással. Nem cserélnék velük, mert soha nem volt ilyen rossz
a presztízse az orvos szakmának, a médiának köszönhetően az orvos lassan a
köztörvényessel egyenrangú.
J ó és r o s s z em léke eg y k o rí v iz s g á ir ó l
Jó emlékem a vizsgámról: Ormos professzor úrnál nagyon jól sikerült a kórbonctan
szigorlatom, és akkor kezdtem remélni, hogy orvos lesz belőlem.
Rossz emlékem a vizsgámról: közegészségtanból szigorított vizsgán mentem, és egy
jeggyel rosszabbat kaptam, mert a vizsga előtti napon, a csoport nem ment ki déli
12 órakor, 30 fokos melegben a tejüzembe, hanem ügy döntöttünk, hogy tanulunk
a másnapi szigorlatra.
M ilyen a z iá eá lis hallgató?
Az ideális hallgató: okos, szerény, jó modorú, nem késik el, a kritikai érzéke fejlett,
de ezt titokban tartja, nem rágógumizik, nem ásít gyakorlaton, és érdeklődést mutat
a beteg, valamint oktatója magyarázata iránt.

Prof. Dr. G ellén János válaszai
M iért cserélne és m ié rt nem a hallgatókkal?

Nem cserélnék! Elég volt egyszer is!
M ilyen a z id eá lis hallgató?

Nincs (és ne is legyen)! (Bár jó lenne, ha mar tanulmányai során is érezne vala
miféle felelősséget jövendő betegei iránt).
M ilyen a z iá eá lis beteg?
A beteg mindig testi és lelki segítségre szorul! Nem „ideális” a kérdés ilyetén fel
tevése.
Ha a hallgatónak lenne sza b a d id e je, m ivel tö ltse?
Udvarlással és sörözéssel!
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10. csoport

Hausinger Péter Géza

Karamán Attila Ferenc

Mihály Anna

Nedró Éva

Sontodi Dóra

Soós Judit

Szabó Mónika Éva

Tóth Eszter

Ungi Tamás

Varga Tímea
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Prof. Dr. Pál Attila űtravalója
Mindenfajta munkát egyszer kell megcsinálni, de azt rendesen.
És még egy útravaló: egyébként sem, de a szakmában nem szabad hazudni.

Csoportunk névsorának alakulása az évek során
I. évfolyam

Jöttek

Mentek

VI. évfolyam

Dolapcsiev Károly
Hausinger Péter
Fálkenheim Réka
Karamán Attila
Mihály Anna
Nedró Éva
Somodi Dóra
Soós Judit
Szkaliczki Andrea
Tóth Eszter
Ungi Tamás
Varga Tímea
Vékony Adriána

Túri Viktória
Suba Melinda
Silló Balázs
Szabó Mónika Éva
Tóth Orsolya

Túri Viktória
Silló Balázs
Tóth Orsolya
Vékony Adriána
Szkaliczki Andrea
Dolapcsiev Károly

Hausinger Péter
Karamán Attila
Mihály Anna
Nedró Éva
Somodi Dóra
Soós Judit
Suba Melinda
Szabó Mónika Éva
Tóth Eszter
Ungi Tamás
Varga Tímea

Aranyköpéseink
Tamás gyakran ismételt mondata másodévben közvetlen a vizsgák előtt:
„Tudásom 70%-át most szerzem meg!”
Cbarlie (alias Dolapcsiev Károly) mindig is jó tanuló volt és szívén viselte a csoportátlag
kérdését. A második kémia demó után a csoport gyengébben teljesítő tagjainak elmondta:
„Szeretnélek megkérni titeket, hogy ne rontsátok a csoportátlagot. Ez egyetem, itt tanulni
kell!" Egyébként a másodévben miénk volt a legjobb csoportátlag!!!
Pathologia bonctermi gyakorlaton Cbarlie a női tetem nemi szervére mutatva ezt kérdezte a
boncmestertől: „Ezt nem boncoljuk ki?”
Mire a boncmester: „Miért, nem láttál még ilyet???”
Mire Cbarlie: „Belülről még nem!”
Egyik kedvenc gyakorlatunk harmadévben a mikrobiológia gyakorlat volt, olyannyira, hogy
alig vártuk, hogy a Dóm zenélő órája megtörje az unalmat. Cbarlie és Tamás az amőba nevű
bonyolult játékkal foglalták el magukat, de a gyakorlatvezető azt hitte hogy leveleznek. így
hát kérte, hogy olvassák fel, amit írtak. Erre ők közölték, hogy nem tudják felolvasni. A gya
korlatvezető odament hozzájuk, elvette a lapot, majd így szólt: „Ezt én sem tudom elolvasni,
mert ezen a lapon csak ikszek és körök vannak.”
isi

Eszter a kórélettan gyakorlatok interaktív résztvevője volt. A gyakorlatvezetővel órákig el tud
tak volna beszélgetni a kórélettan rejtelmeiről. Szigorlat előtti gyakorlaton a gyakorlatvezetőnk
megkérdezett minket van e kérdés? Eszter erre így felelt: „Már mindent értek, mindent tudok,
jövő héten szigorlatozom, csak egy kérdésem lenne: szívelégtelenségben miért lesz máj
pangás?”
Anna kórélettan szigorlaton az esszenciális hipertóniákat húzta többek között, és Telegdy
Professzor megkérdezte tőle a nem várt kérdést: „Miért esszenciális az esszenciális hipertó
nia?” Anna mivel sehogy sem tudott rájönni, így a latin szó megfejtésével próbálkozott: „Azért,
mert esszenciális (lényeges), hogy minden orvos megtanulja!”
Negyedévben Tamás rájött, hogy pályát tévesztett, így hát elment programozó matematikus
nak nappali tagozaton, és emellett folytatta az orvosi egyetemet is.
A gyakorlatokon viszont mindig kiszúrták őt. Elsősegélynyújtás gyakorlaton Tamás áll a fan
tom fölött, és gondolkodik a neki szegezett életmentő kérdésen, mire végre megkérdezik őt:
milyen orvos szeretne lenni? Erre Tamás. „Programozó matematikus leszek!”
Nőgyógyászat demón megkérdezték Attilától mi az a CTG?
Erre ő: „DNS vizsgálat?”
Évi egészen ötödév végéig szülész-nőgyógyász szeretett volna lenni. Pszichiátria gyakorlaton
egyszer egy 65 éves paranoid skizofrén nőbeteget kérdeztünk ki, aki elmondása szerint 2 éves
terhes volt. Évi bátorkodott megkérdezni: „És tetszik járni terhesgondozásra?”
Ötöd évben neurológiából a gyakorlatvezetőnket Annus Jánosnak hívták, aki egyébként ro
kona az olimpikon Annus Adriánnak. Vécsei professzor úr neurológia kollokviumon meg
kérdezte Annától, hogy ki volt a gyakorlatvezetőjük. Anna már kicsit fáradt volt, és így felelt:
„Annus Adrián!”. A professzor úr kicsit meglepődött, és Anna is csak később jött rá, hogy a
keresztneveket elcserélte.
Judit igazságügyi orvostan bonctermi gyakorlatán a 3 hetes, oszlásnak indult tetem mellett
állva megkérdezte: „Ez kórházban halt meg???”
Ortopédia gyakorlatokon a kalapácsujjról volt szó, illetve, hogy a bütyök különösen a szűk
és kényelmetlen cipőt viselő nőknél fordul elő. Timi épp egy példaértékű divatos cipőt viselt,
amit a gyakorlatvezető ki is szúrt magának. Timi azóta sem mondott le az ilyen cipők
viseléséről.
Dóra volt fül-orr-gége gyakorlaton a legkedveltebb vizsgálati alany: hiányzó garatreflexe miatt
előszeretettel vizsgáltuk, amit ő meg is engedett, persze a tűrés határáig. Zingi (alias Hausinger Péter)-. „Rólam nincs égő cucc, mert én mindig megfontolom, amit mondok!”
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LEG-ek:
Leghasznosabb gyakorlat-, urológia: férfiből nővé operálás műtéti lépései.
Leghasznosabb tantárgyak, antropológia, szociálpolitika. Ma is keverjük a kettőt.
Legizgalmasabb gyakorlatok, mikrobi; biológia; fül-orr-gége, ahol egymást közelebbről is
megismerhettük; traumatológia, ahol mindig beosztottuk, ki mikor megy be.
Leglátogatottabb gyakorlat-, radiológia, sebészet, ahol a végén már el se jártunk gyakorlatra...

Ez a kép a ballagáson készült,
2005. május 14-én, még diákkorunkban...
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Nemcsak a csoporttársaink változtak, de az alkoholfogyasztásunk is: az 5 év alatt a napi bevitt
alkoholmennyiség, per os, exponenciálisan emelkedett. A legelső csoportbulinkon Zingi és
Attis beállított Tamáshoz egy üveg finom borral. Tamás és a többiek meghökkenve néztek a
fiúkra. Az est hátralevő részében jót palacsintáztunk, beszélgettünk és kánont énekeltünk,
majd éjfél előtt mindenki hazament. A legutóbbi csoportbulin olyan activityt játszottunk, ahol
a vesztesnek kötelező volt innia valamilyen alkohol tartalmú italt, és senki sem ellenkezett.
Másnap reggel mentünk haza... Jó volt!

Rövid jellemzések
H au sin ger P é te r Zingi, Attissal elválaszthatatlan párost alkotnak. Ingázik a csocsóasztal, a

lektorátus, és a kondi terem között.
K aram án Attila lsd fent. A legtöbb cikk. Tudományos főmunkatárs. Leghosszabb igazolt

TDK-s munkaviszony.
M ihály Anna a csoport vezetője, aki nagyon határozott egyéniség... vagy mégsem?
N edró Éva szelíd, szerény és okos lány, aki nehezen szólal meg, de akkor okosakat mond.

Annával együtt nagyon határozott párost alkotnak.
Som odi D óra a SZEMfüles. Az örök nyuszi: szereti a répát és sokat fut. És első óta kitart a

NÉZETEI mellett, hogy SZEMész lesz.
Soós J u d it a valóban határozott egyéniség, aki nem fél kiosztani a gyakorlatvezetőket sem,

ha azok igazságtalanok.
Suba M elinda ex-fogász, aki egy activity partin a fogkoronát húzta, és helyette a foggyöke

ret rajzolta le.
Tóth E s z te r a hiperaktív csoporttárs, aki akkor érzi magát jól ha pörgés van, így rá mindig

számíthattunk, ha az elveszett gyakorlatvezetőt kellett előkeríteni.
Ungi Tam ás aki meggondolta magát, és a csoport első pályaelhagyója lett. Antinikotinista,

antidögista, ex-antialkoholista és nudista.
Varga Tímea, a bulikirálynő. Kardiológusjelölt. A divatot hűen követi.

Ez a két kép pedig a domaszéki csoportbulin, 2005. júniusában
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Prof. Dr. Kolozsvári Lajos válaszai
J á rt-e előadásra?

Szemészetre mindig, kivált, ha én tartottam.
M iért lett o r v o s ?

Különösebb, speciális tehetség híján.
M iért cserélne, és m iért nem a hallgatókkal?

Semmiképp nem cserélnék, de adjunktus magammal igen.
M ilyen a z id eá lis hallgató?

90-55-90 cm
Milyen a z id eá lis beteg?

Meggyógyult, egészséges.
M ilyen a z id eá lis a ssziszte n c ia ?

Minimum 4 keze van (műtőben).
H ány órában tan ítan á tá rg y á t legszívesebben , é s m iért olyan sokban?

Mint most, míg más sem csökkenti 30%-kal, ahogy mi tettük 12 éve.
Min változtatn a?

Legszívesebben semmin, de szinte mindenen kellene.
H a a hallgatónak lenne sza b a d id e je, m ivel töltse?

Azért bulizhatna is egyszer, vagy egy könyv, színház?
M it adn a nekünk útravalónak?

Érvényes útlevelet vissza, haza.
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Prof. Dr. Engelhardt József válaszai
J á rt-e elő adásra?

Jártam. Nekünk nem mindig voltak könyveink, nem volt internet, így érdemes volt
jegyzetelni. A tanárainkat sok tekintetben példaként tiszteltük. így lehettünk velük
együtt. Nem azt néztük, hogy miben nem tökéletesek, hanem azt, hogy mit tanul
hatunk tőlük.
M iért lett orvos?

Kicsit romantikus segíteni akarás, az emberi szervezet megismerésének az igénye és
a feladat nehézsége volt a motiváció.
M iért cserélne, és m iért nem a hallgatókkal?

Cserélnék, mert fiatalok, okosak, energikusak, jobbak a lehetőségeik, mint nekünk
ilyen idős koainkban. Miért ne cserélnék?
M ilyen a z id eá lis hallgató?

Motivált arra, hogy minél többet tudjon az emberek érdekében, s tőlem elfogadja
mindazt, amivel ehhez hozzá tudom segíteni.
H ány órában tan ítan á tá rg y á t legszívesebben , é s m iért olyan sokban?

Egész életemben. Sajnos nem sok.
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11. csoport

B. Tóth Linda

Balázs Anna Hortenzia

Bella Magdolna Veronika

Berecz Nóra

Fodor László Mátyás

König Róbert

Dr. Kőhidiné
Szabó Adrienn Anett

Julinek Istvánné
Tóth Annamária

Tóth Beáta

Vicze István János
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„Egyetlen tanácsot adnék a mostani és jövendőbeli hallgatóknak. Minél előbb csat
lakozzanak valamelyik klinika vagy elméleti intézet tudományos diákköréhez.
A z a szemlélet és szellem, amely a diákkörben van semmivel nem pótolható és
nem ad jobb útravalót. ”

Minden így kezdődött

Az egyetem alatt számos hasznos dolgot tanultunk m eg...
„Minden csavar, minden zár balra nyit és jobbra zár.”
{Bőr Pál, kémia gyakorlat)
„Titráláskor jól jöhet, e gondolatot ne feledd!”
„...kemény dolog keményen ülni.”
(Szabó Gyula, az első EKG spec. koll.-on)
„Colon nélkül nehéz az élet..., de könnyebb a test!”
(Mikó Tivadar... és Panka)
...Mi kell a nép egészségének: méretre szabott lépcsők, szakszerűen kényelmes ágy, szabá
lyos huzat nélküli munkahely, max. 10% nylon az alsóneműben.
„A vagina. Nos a vagina anatómiai szempontból elhanyagolható szerv... Vagy Önök nem
így gondolják?”
( Tóth Lajos anatómia előadáson a női genitáliák kapcsán)
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Gyakorlatias gyakorlatvezetőink:
„Te, mint háziasszony, mit gondolsz erről a májról?”
(,Sükösd Farkas, patológia gyakorlatvezetőnk)
Panka, miközben érdeklődőén követte anatómia gyakorlaton Poór István magyarázatát, a
roppant odafigyelés közepette leejtette a tolla kupakját, ami egyenesen Poór makkos cipője
elé esett. Gyakorlatvezetőnk felvette a kupakot, kedélyes mosollyal átnyújtotta, és ennyit
mondott:
„Azt hiszem elveszítette a hüvelyét.”
„ - Hányán vagytok az évfolyamon?
- 150
- Az nagyon sok!”
(H.P.R. patológia gyakorlaton)
„Valaki jöjjön már ki, megcsinálni ezt a gyakorlatot!
Mondjuk egy lány, vagy Te!” - és Lacira mutatott.
(Barna kórélettan gyakorlaton)

Gyakorlatok: amikor a hülyeség még kötelesség.
„De mi az a hematokrin?”
(Kánig Robi, belgyógyászat gyakorlat, III. év)
„Na jó, ez itt az izom. De hol van a husi?”
( Gyöngyi az első izmos boncoláson)
Adrienn ortopédia gyakorlaton anamnézis felvétele közben finoman így szólt a kissé süket
80 éves bácsihoz: - „Van magának arthrosisa?”
„ - Mondj egy példát a ki- és belégzési nehezítettségre!
- Darth Wader.”
Belgyógyászat gyakorlaton (IV. év) ez az egyszerű kérdés merült fel:
„ - Mennyi a K+ normális szintje?”
Határozatlanul jött a válasz:
„ - 140 mmol/1... vagy az a Na+-é?”
Gyakorlatvezetőnk megdöbbenve ennyit mondott:
„ - Naaa... 140??? Halottakat nem kezelünk kórházban!”

Vizsgák: amikor a hülyeség már sajátosság.
11.-12. csoport coproductio:
I. évben Ede és Jenő nem vették túl komolyan az anatómia demót és persze a tanulást
sem. A délutáni iszogatást annál inkább. így született a nagyszerű gondolat, hogy írjanak
egymás nevében demót. Jenő vicces kedvében volt:
„musculus Hannibal ante porté...” (=m. gluteus maximus)
Ezt a jól képzett anatómusok is észrevették, így Edének volt pár kínos perce...
Biokémia szigorlaton:
A fiúk (Ede és Dani) úgy gondolták, hogy a „sok tanulás,, után rájuk fér egy kis erősítő
vizsga előtt. Két unicum után a szigorlatra kissé mosolygósán érkeztek...
Dani az összes tétel kihúzása után leült, megnézte azokat, mire hangos röhögésben tört ki.
A vizsgáztató (Pocahontas) meglepődve kérdezte:
- Ilyen jók, vagy ilyen rosszak?
Dani jellegzetes vigyorával, felhúzott szemöldökkel közölte:
- Azt nem mondom meg előre!
Ezután jött Ede. A gyakorlati tételnél a következő kérdést kapta:
- Hogyan mérjük a cukor mennyiségét a vérben?
- Berakjuk az automatába.
Jenő anatómia demón Karcsú Saroltánál:
- Mi ez? - kérdezte a tanárnő rámutatva a nagy farizomra.
- A nagy fenékizom! - felelte Jenő.
Kőmig Robi a mikrobi pótdemóra mint mindenki „felkészült”. Már a baktériumok nevénél
hiányosságok kerültek felszínre:
- Melyik baktérium okozza a pertussist?
A csoport közös erővel próbált segíteni. Robinak ezt sikerült összehoznia:
Portadella pertussis!” - hát, a szájról olvasást még gyakorolnia kell...

Csoportunkban enyhe migrációt lehetett megfigyelni:
Akik elhagytak minket:
Bállá Sára
Bartha Csaba
Farkas Csamangó Ágnes
Fábián Gyöngyi
Jenei Gábor (Jenő)
Tiboldi Ákos
És akik később érkeztek:
Fodor László
Szabó Adrienn
Tóth Annamária

tói

És minden így végződött

„La lingua latina necessaria est!”
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Prof. Dr. Pál Attila válaszai
M iért lett orvos?

Minden lírai megközelítés nélkül, tényleg mindig szerettem segíteni az embereken.
J ó és r o s s z em léke eg y k o ri vizsg á iró l':

Jó emlék. Gyermekgyógyászat államvizsgán 10 perc alatt 5-öst kaptam. Nem volt egy
bonyolult vizsga. A 426 tételből mindig pontosan azt a 15 mondatot kellett elmon
dani, amit előadáson hallottunk. 14 mondat kevés volt.
Rossz emlék. Nem mondom a tantárgyat, a vizsga 9 órakor kezdődött, 16.30-kor
4-esre álltam, 16.32-kor kis híján megbuktam, majd 16.33-kor 2-est kaptam.
M ilyen a z id eá lis beteg?
Az ideális beteg egyszerűen csak beteg. Nem próbál okosabb lenni az orvosnál,
nem ad tanácsokat, és nem tesz fel értelmetlen kérdéseket.
Ml a véleménye az oktatás jelenlegi formájáról?
A hallgatók heti óraszámát mindenképpen csökkenteni kellene, mindenképpen
hagyni kellene, hogy egyéni igényeiknek és elképzeléseiknek megfelelően kibon
takozhassanak. Természetesen van egy bizonyos minimális tudásanyag, amelyet
minden általános orvosnak tudni kell. Hogy két végletet említsek. Az Egyetemnek
fel kell készíteni a hallgatót arra, hogy minden életveszélyes helyzetet el tudjon hárí
tani. A másik véglet, ha a szomszédasszony áthozza a zárójelentést és megkérdezi,
hogy mit írtak rá, el kell tudni olvasni.

Prof. Dr. Szöllősi János válaszai
M iért lett orvos?

Középiskolás diákként egy csúnya lábtörésem volt motorbaleset következtében és
emiatt sokat kényszerültem orvosi kezelésre. Tulajdonképpen ekkor határoztam el
hogy „a beteg ember iránti empátiából” az orvosi pályát választom.
J ó és r o s s z em léke e g y k o ri vizsgáiról:
J ó és rossz” emlékem a 3. év végén a kórélettan szigorlatomon történt.
Reggel 8 órakor kezdődött a vizsga. A csoport minden tagja egyszerre kezdte a vizs
gát, mindenki két tételt húzott.
A vizsgáztató Professzor Úr nekem azt mondta, hogy könnyű kérdéseket húztam,
tehát ha ezeket nem tudom, úgy vág ki a vizsgáról, hogy a lábam sem éri a földet.
Közben vizsgázgattunk, és ha valaki valamit nem tudott a következőnek kellet mon
dani a helyes választ. Időközben, június lévén, a titkárnő cseresznyét hozott be, és
a Professzor úr felajánlotta mindenkinek, hogy vegyünk nyugodtan belőle, és akkor
leírhatjuk az évkönyvbe, hogy „egy tálból cseresznyéztünk”. Számomra a vizsga este
hatkor fejeződött be, és én voltam az első aki a befejezte a szigorlatot. Jelest kap
tam, de a csoportból hatan megbuktak.
J ó és r o s s z em léke v izsg á zta tá sa iró l:
Vizsgáztatásaimról a következő élményemet mesélném el. Az egyik szigorló hölgy
annyira izgult a vizsgán, hogy röviden elmondtam, mit kellene a kérdésre válaszol
nia, és sajnos Ő ez még megismételni sem tudta, így minden szándékom ellenére
elégtelent kellet adnom, pedig a hallgatók elsősorban jóindulatomról ismernek
általában.
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12. c so p o rt

Antal Péter Miklós

Barna Sándor

Csákváry Nóra

Farkas Ferenc

Fekete Bernadett Edina

Hegedűs Attila

Kransz Kinga

Makkal Noémi

Pocsai Judit

Tarján Dóra

Zentai Bernadett
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Prof. Dr. Resch Béla útravalója
Lelkesedést, ennél szebb pályát úgysem tudnak választani,
és egyszer talán még meg is fogják becsülni.

Radiológia:
Fráter vizsgáztatott. Nem
tudtam a kérdésre a választ,
erre ő felajánlotta a közön
séget és a telefonos segítsé
get. A közönséget kérdeztem
meg, de ők sem tudták.
Ötöst kaptam...{.Tarján Dóra)
Orvosi Informatika:
Antal Peti puskázik. Egyik
puska a pad alá ragasztva,
másik a combja alatt. A felü
gyelő kiszúrja. Kérésére Hő
sünk a pad alatt lévő puská
ját átadja.
- Erre gondoltál? (kérdezi
Peti)
- Nem, amelyik a lábad alatt
van. - feleli meglepetten a
felügyelő
Antropológia:
Bakos Attila gyakorlat köze
pén a padra dőlve békésen
szunyókál. Barabás Katalin
humánus reakciója:
- Milyen szorgalmas! Ilyen
fáradt és mégis bejött gya
korlatra! Biztosan egész éjjel
tanult!
(Valóság: Másnaposán nem
bírta nyitva tartani a szemét)
Ugyanebben az évben,
ugyanebben a teremben
Attila élettan gyakorlaton is
bealudt©. A gyakvezér szin
tén nem keltette fel.
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Informatika gyakorlat:
Farkas Dani Pécsről érkezett gyakorlatra Medikus Kupáról lehányt pólójában. Elaludt a
számítógép mellett. A gyakvezér amikor észrevette így szólt:
- Ennyi erővel akár haza is mehetnél!
- Jó! - felelte Dani és azzal a lendülettel felkelt és hazament
A tanár döbbent arccal nézte sokáig az ajtót.
Bőrgyógyászat:
„Aki hosszú hajú, az hozzon vizsgára gumit...” (gyakorlatvezető jó tanácsa )
Egri évfolyamkirándulás
Berni meglehetősen rosszul érzte magát...
- ...hangyák mászkálnak a fejemben... - szólt Berni
- Rosszul vagy? Hányni akarsz?
- Hülye vagy? A fejemben vannak, nem a gyomromban!!!!

D ó r a Ortopédia Szigorlata:

Szigorlat előtt bementem megkeresni a gyakorlatvezetőnket. Nem találtam, ezért megkér
deztem egy idősebb úriembert, aki az orvosiba ment be, és akivel korábban együtt jöttem
le a lifttel. Délután kiderült, hogy ő a prof., és nála vizsgáztam. Ötösre. (Nem sokat jártam
előadásra...)
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Kinga népegészségtan szigorlat előtt:
A védőoltásokat ismételtük:
- TBC...
- Az ellen nincs védőoltás!
Átbeszéltük a leggyakoribb daganatos betegségeket is a nőknél.
1...2...3...4...5. FROSTATA
És ezután 5-öst kapott.
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Ifj. Prof. Dr. Lázár György válasza
M ilyen a z id eá lis a ssziszte n c ia ?

A sebész vezetők nagyon
sokfajta „ideális” asszisz
tenst tudnak elképzelni. Az
általam tartott ideális vál
tozatot láthatják a képen,
amely egyben a XXI. század
sebészetének is egy sajátos
változata, az ún. „humán
robotic surgery”

Prof. Dr. Takács Tamás válaszai
J ó é s r o s s z em léke v iz s g á z ta tá s a ir ó l

Csupa kellemes emlékeim vannak a vizsgákról. Melyik egyetemről is van szó?
Tanulunk-e fe le sle g e s dolgokat:

Nem. Pl. a gémeskút és az árnyékszék ideális távolságának ismerete ezidáig nem
tűnt nagyon jelentős kérdésnek, de most építkezem.
Mi a vélem énye a z o k ta tá s jelen leg i fo rm á já ró l?

Gut. Besser. Gösser.
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Prof. Dr. Mándi Yvette válasza
J ó és r o s s z em léke v iz s g á z ta tá s a ir ó l

Még mindig úgy érzem a buktatást mintha embert ölnék. De megteszem.

Prof. Dr. Resch Béla válasza
Mi a vélem énye a z oktatásról?

Az oktatás jó, egyébként az évfolyamok 10-20%-a az oktatás minőségétől függet
lenül is elhivatottságból elsajátítja az anyagot.

Fogorvostan-haU gatók

Balogh Brigitta

(n é h a i 1 3 -1 4 . c s o p o rt)

Bánrév! Csaba

Bóka Péter

Einetter Katalin

Horváth Gábor

Juhász Péter

Kákonyi Szabina
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Lakatos Balázs

László Edith

Makra Krisztián

Nevellts Nóra

Ördög Gabriella

Sasvári Gergő

Solymosl Tünde

Szanyi Nóra

Szotyorl Nagy Kristóf

Vajda István
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Prof. Dr. Várkonyi Ágnes
kívánja útravalónak

\

Optimizmust, empátiát, egészséget és egy jó társat.

Az első két év eléggé megnyirbálta a két csoportot, és a fogklinikai hagyományok még
tovább alakították kis társaságunkat. íme a változások sora:

A kezdő banda

Jöttek

Mentek

A végző banda

Almai Péter
Bánrévi Csaba
Bóka Péter
Hajagos Zsolt
Hámori Árpád
Hornyák Andrea
Horváth Gábor
Kákonyi Szabina
Kővágó Gergely
Lakatos Balázs
László Edith
Makra Krisztián
Márk Zoltán
Nagy Nóra
Orosz Noémi
Ördög Gabriella
Pethő Ildikó
Sasvári Gergő
Solymosi Tünde
Suba Melinda
Szanyi Nóra
Szilágyi Gábor
Török Árpád
Vass Laura
Vida Katalin

Balogh Brigitta
Bitó Szilvia
Einetter Katalin
Erdei Márta
Győré Balázs
Juhász Péter
Kablar Alexandra
Molnár Zoltán
Nevelits Nóra
Riesz Paula
Szabó Balázs
Sárközy Bence
Szotyori Nagy Kristóf
Török Kinga
Vajda István

Almai Péter
Bitó Szilvia
Erdei Márta
Hajagos Zsolt
Hámori Árpád
Hornyák Andrea
Kővágó Gergely
Márk Zoltán
Molnár Zoltán
Nagy Nóra
Orosz Noémi
Pethő Ildikó
Riesz Paula
Sárközy Bence
Suba Melinda
Szilágyi Gábor
Vass Laura
Vida Katalin

Balogh Brigitta
Bánrévi Csaba
Bóka Péter
Einetter Katalin
Győré Balázs
Juhász Péter
Kablar Alexandra
Horváth Gábor
Kákonyi Szabina
Lakatos Balázs
László Edith
Makra Krisztián
Nevelits Nóra
Ördög Gabriella
Sasvári Gergő
Solymosi Tünde
Szanyi Nóra
Szabó Balázs
Szotyori Nagy
Kristóf
Török Kinga
Vajda István
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Sajnos az évkönyv készültekor az évfolyamnak csak nagyon kis része dolgozott Szegeden
és nem sikerült összehozni a rendelkezésre álló rövid idő alatt egy évfolyam-találkozót, így
nem tudtuk összedobni az összes sztorit, de azért így is van egy pár.

Török Árpi féle vizsgakommentár: - Kivágott, mikor full pengén vállaltam.
Török Árpi féle előadáskommentár: - Háromnegyed órán keresztül összevissza károgott.
Fizika
Az első évben Hámori Árpi híres volt precizitásáról, több részletet olvasott fel Ringler tanár
úr az évfolyam előtt a demóiból, pl: Kérdés: Hagen-Poiseuille törvény! Válasz: Ezeket az
urakat nem ismerem..
Anatómia
Bánrévi Csabi demózik, a szokásos stílusában (mindenki röhög):
Czigner tanárnő:
- Mi is a neve annak a csatornának, ami összeköti a belső fület és a garatot?
Csabi-. Audiotubaria! (Azóta a szerzői neve Bánrévii lett. ©)
Pár hasonló elmés anatómiai név után Czigner tanárnő azon gondolkozik, hogy hányast
adjon (persze 1 vagy 2), mire Bóka Peti közbeszól:
- Négyes kellene tanárnő, mert kell az átlagához.
Czigner tanárnő-. - Na ne vicceljen! Erre Csabi: - Jó lesz a hármas is!
Megkapta a kettest..

Szigorlat. Csábinak sehogy sem jut eszébe az orrsövényferdülés latinul. Kovács tanárnő
nem hiszi el, hogy ilyet valaki nem tud, ezért próbálja rávezetni Csabit
- Arra az emberre is ezt a szót használjuk, aki a szokásostól eltérően viselkedik
- Akkor talán aberratio septi nasi?
A BNA ezentúl nem baseli, hanem bánrévi nomenklatura.
Demó: Hámori Árpi itt sem mérhetetlen tájékozottságáról volt híres:
- Mi az a COVA?
- Hmm, egy ritka ásvány?
A egyik demó előtt a többiektől kérdezgette, hogy melyik milyen csont, mi sikerrel adtuk
be neki egy kisebb os sacrumra mutatva, hogy az a nyelvcsont...
Bár nem csak vele poénkodtunk, az egyik fiatal demonstrátort sikerrel kértük meg, hogy
nézzen utána a lig. calcaneooccipitale-nak, mondván, hogy előadáson hallottuk, de sehol nem
találjuk, sem könyvben, sem atlaszban...
Pathologia: Demo kérdés: necrosis. Cápa (Hajagos Zsolesz) szinte null tudással beülve a
demóra persze nem tudja. De annyira nem, hogy összekeveri a cyanosissal... Ennek definícióját azért szépen odatűzi. A javító csak ennyit írt a papírra: Ez most, hogy jön ide?? (Még
mellébeszélésnek sem fogadható el...)
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Élettan
Szokásos Csabi-féle demó. Kérdés: „Mi adja a széklet színét?” Csábinak rémlett valami, ami
sz-el kezdődik van benne r betű is (szterkobilin), de csak nem jutott eszébe. Bár az első
próbálkozása után, ami a szó kimondására irányult, ez nem is volt fontos: „Valami sz*r...”
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Gyerekgyógyászat: Az előadást tartó úr nevére sajnos már nem emlékszünk, de a helyzet
maradandó nyomot hagyott. Diavetítés, téma a gyereksebészet. A soron következő dia egy
nagy véres cafatot mutat, mire az előadó: - Hát ez nem tudom mi, menjünk tovább...
Ha már Ő sem tudja, akkor az biztos nem jó.
Konzerváló fogászat: Idézet a könyvből: „a kónuszos szorítóhüvely ráfeszül a szerszám
ra”. Hmm, lehet, hogy a szerző gondolatai kicsit elkalandoztak... :
Vass Laura egyszer aite legis akarta ellátnia fantomot...
Bariba Tibor tanársegéd úr (azóta adjunktus): - Látták maguk az Üvegtigrist? Csabi: - Az
valami Jackie Chan film?
Még mindig Ő: „A kalcium-hidroxid műgyanta formában való alkalmazásának bevezetését
ahhoz lehetne hasonlítani, mint amikor akarunk egy nagyot fingani és jól besz*runk...”
Protetika: Radnai Márta adjunkstusnő: „Persze a fölöslegös cemöntöt el kell távolítani..”
Gyermekfogászat: L. Kókai adjunktuső: „De van olyan is, hogy nem ilyen egyszerű az eset,
például mikor egy dagadt fogú gyerek jön be...” Hát az tényleg nem lehet egyszerű.
Szájsebészet: Kovács Ádáin professzor úr: „Motorbaleseteknél a halálok 95%-ban fejsérü
lésből következik b e...”
Még mindig Ő: „Hiányzik belőlük a szakmai felkészültség hiánya...” (Tehát jól felkészült
szakemberek. © Copyright Prof. Szabad János)
Szontágh adjunktusnő tanácsa egy ínyformázót viselő úrnak: „Aztán suvickolja rendesen a
peckét!”
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