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ELŐSZÓ HELYETT 

Már régen fennálló hiányt igyekszik pótolni ez a mű, melynek megírása a 
tudományos élet legkiválóbb szakembereit toborozta zászlaja alá. Jegyzetünk 
megjelenését az a nagyfokú igény sürgette, hogy ezen igen fontos tárgykörben minél 
hamarabb igazi alapmű kerüljön a medikusok és a frissen végzett szakemberek kezébe. 

A téma jellegéből adódóan sajnos nem törekedhettünk a teljességre, ezért már itt 
hangsúlyozzuk, hogy jegyzetünk pusztán vezérfonal, amely nem helyettesítheti a gyakorlati 
ismeretek elsajtosítását a betegágy mellett. 

A tudományág szinte az emberiség történetével egyidős. Az agyagtáblák tanúsága 
szerint már a pleisztocénkori ümürü törzsnél is találunk erre utalást. A híres történet író 
Ten sí Omin is említést tesz arról, hogy egy anyóson végrehajtott sagittalis kőbaltás 
koponyafeltárást öt paganyával honoráltak. Krisztus előtt 50 körül vált rendszeressé a 
kevésbé népszerű családtagok egészségi állapotának intézményesített lerontása. A sötét 
középkor századaiban népszerű tudományágunk fejlődése megtorpant. Ez egyrészt azzal 
magyarázható, hogy a beavatkozásokat elvégezte az Európa-szerte híres Y. Pestis & Co., 
másrészt azért, mert a tudományág jeles művelői és tudásuk is füstbe mentek. 

A tudomány pillanatnyi állása szerint a paramedicinának több klinikopathológiai 
megközelítése is ismeretes: 
- és 22^0 között a Széchenyi térig villamossal, onnan 9-es trolival. 
- Azon anyagi juttatások összessége, amelyek az 1972-es EÜ. törvény szerint nem 
léteznek /papíron, szerk./, de az 1989-es adótörvény alapján adókötelesek. 
- Olyan elhárító mechanizmusok gyűjtőneve, amelyek során a medicus /hungaricus/ a 
lehető legkisebb érintkezési felületet igyekszik elérni a medicinával. Ez a - feltehetően 
tanult - viselkedési minta szöges ellentétben áll a velünk, különösen a medicussal, 
született szexuális viselkedési formákkal amelyek során a lehetséges legnagyobb felület 
/hámfelület/ elérése a cél. 
- Mindazon kiegészítő tevékenységek, amelyekkel a kezdő orvosok a bérüket / éh / 
létminimum szintjére igyekeznek emelni. /paratojás piaci értékesítése, 
gyógyszerkiskereskedelem, benzinkutasság, újságárulás/. 
- Olyan tevékenységek, amelyeket az orvostudománnyal az köt össze, hogy fehér 
köpenyben és rendelőben végezhetők: mágneskarikázás, talpmasszírozás, akupunkturás 
fogyókúra, bioritmus, horoszkópos életmódvezetés. 
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Dr. Csillik Bertalan 
egyetemi tanár 

ÉLETTANI INTÉZET 
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GYÓGYSZERTANI INTÉZET 
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/ •• 

IGAZSAGUGYI ORVOSTANI INTEZET 

Dr. Földes Vilmos 
egyetemi tanár 
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KISERLETES SEBESZETI INTEZET 

Dr. Nagy Sándor 
egyetemi tanár 

Nálunk minden álma valóra válhat! 
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KÓRÉLETTANI INTÉZET 

Dr.Lázár György 
egyetemi tanár 

Dr. Telegdy Gyula 
egyetemi tanár 

. . feS HA HÁ& ríÓUK 

tv4öö / 5 -





paramedicina 11 

MIKROBIOLÓGIAI INTÉZET 
» 

Dr. Oláhné Dr.Béládi Ilona 
egyetemi tanár 

Dr. Molnár József 
egyetemi tanár 





13 paramedicina 

ORVOSI VEGYTANI INTÉZET 

Dr. Kovács Kálmán 
egyetemi tanár 

Dr. Penke Botond 
egyetemi docens 

TÜOOO, AKANYAPÁM i EWWEL. 3 Ö 0 M T 
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I.SZ. BELGYÓGYÁSZATI KLINIKA 

Ez nem műbeles! 

BELGYÓGYÁSZATI INTENZÍV OSZTÁLY 
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ENDOKRINOLÓGIAI ÖNÁLLÓ OSZTÁLY ÉS KUTATÓ 
LABORATÓRIUM 

Osztón birkát is tud kend hizlalni? 
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II.SZ. BELGYÓGYÁSZATI KLINIKA 

Dr. Csanády Miklós 
egyetemi tanár 
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FOGÁSZATI ÉS SZÁJSEBÉSZETI KLINIKA 

Dr. Mari Albert Dr. Kovács Ádám 
egyetemi tanár egyetemi tanár 
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GYERMEKGYÓGYÁSZATI KLINIKA 

Dr. Altorjay István 
egyetemi tanár 

Dr. Boda Domokos 
egyetemi tanár 

Dr. László Aranka 
egyetemi tanár 
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IDEG- ÉS ELMEGYÓGYÁSZATI KLINIKA 

Dr. Szilárd János 
egyetemi tanár 

Dr. Domonkos Jenő 
egyetemi tanár 

Dr. Heiner Lajos 
egyetemi tanár 
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ORVOSI PSZICHOLÓGIAI OKTATÁSI CSOPORT 

Dr. Molnár Péter 
egyetemi tanár 

IDEGSEBESZETI KLINIKA 

i 

Dr. Bodosi Mihály 
egyetemi tanár 

.. és itt yan a mhus es ceumirt. 
VAfiASOLVe/VTKOH, AHIK^ AL6&4TBSE 

TBlTBTLeN'ük eűZuUEfVOO! 

. 
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ORTOPÉDIAI KLINIKA 

Dr. Mészáros Tamás 
egyetemi tanár 

Dr. Czipott Zoltán 
egyetemi docens 
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SEBÉSZETI KLINIKA 

SZÍVSEBÉSZETI ÖNÁLLÓ OSZTÁLY 

* 

Dr. Kovács Gábor 
egyetemi tanár 

Dr. Felkai Béla 
egyetemi tanár 



26 paramedicina 

SZEMÉSZETI KLINIKA 

Dr. Süveges Ildikó 
egyetemi tanár 

UROLÓGIAI TANSZÉK 

Dr. Scultéty Sándor 
egyetemi tanár 
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SZÜLÉSZETI ÉS NŐGYÓGYÁSZATI KLINIKA 

Dr. Sas Mihály Dr. Kovács László 
egyetemi tanár egyetemi tanár 

Kérem f in a ( 

MUNICÁMBOL. 
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IDEGNNYELVI INTÉZET 

Dr. Torma József Aszriev Miklós 

Hát hiába mondom, hogy két banánt kérek? 
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KÖZPONTI IZOTÓPDIAGNOSZTIKAI 
LABORATÓRIUM 

Dr. Csernay László 
egyetemi tanár 

KLINIKAI KÖZPONTI KÉMIAI LABORATÓRIUM 

Dr. Tanos Béla 
egyetemi tanár 

KLINIKAI KÖZPOMTI MIKROBIOLÓGIAI 
LABORATÓRIUM 

Dr. Földes József 
egyetemi tanár 
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KÖZPONTI KUTATÓ LABORATÓRIUM 

Dr. Kása Péter 
egyetemi tanár 

OKTATÁSTECHNIKAI ÉS TECHNOLÓGIAI KÖZPONT 

Dr. Zoltán Örs Tamás 
egjitemi tanár 
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SZÁMÍTÁSTECHNIKAI KÖZPONT 

TÁRSADALOMTUDOMÁNYI INTÉZET 

I t 
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TESTNEVELÉSI CSOPORT 

Boros Gyevi László 
vezető tes tnevelő tanár 

• 
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DEKANI HIVATAL 

UV-jeg&K AIfibY YAlASZTtK&W 

\fl2S6fllO0S-ZflKMfi/ CóflK SO Tr! 



OSZTÁLYFŐNÖKÜNK 

DR KIRÁLY KATALIN 
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Amikor megkértek erre a kis irományra, úgy éreztem szinte lehetetlen visszapergetni az 
együtt töltött éveket. Az osztályfőnöki megbízatás ténye semmiféle reakciót nem váltott ki 
bennem, miután el sem tudtam gondolni, hogy formalitáson kívül bármiféle személyes 
szerepem lehet egy 200-as évfolyam életében. A mindennapos találkozások után már tudtam, 
hogy teljesen új lehetőségek nyílnak meg előttem. A nagyszerű az volt, hogy attól a perctől 
lehettem Veletek, amikor még félénk "gólyaként", telve izgalommal tekintettetek az elkövetkező 
évek felé, vajon képesek lesztek-e ti is elérni a VI. évet. 

Jól esett vállalni azokat a szerepeket, amelyeket rám osztottatok az évek során. így 
lehettem megértő anya, barát, szigorú tanító néni, és ha a körülmények úgy hozták, szívesen 
változtam át kóristává is. Nagyszerű közösséget alakítottatok ki az évek során, melynek én is 
tagja lehettem és ez nagy öröm volt számomra, hiszen mint ahogy egy régi kínai közmondás 
tartja: " Az emberek három fajtájával jó együtt lenni: azokkal, akikből belső erő árad, akik 
becsületesek és akik nagyon műveltek." Sok ilyen van köztetek. 

Kívánom, mindaz amit itt kaptatok adjon erőt, hogy felelősséggel tudjátok ellátni azt a 
hivatást, amire készültetek. Ha meg nehézségek adódnak, gondoljatok arra: 

" Humor és türelem azok a tevék, melyeknek hátán minden sivatagon keresztüljuttok." 

/Ph. Bosmons / 

Szeretettel: 

KATI 
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KEDVENC OKTATONK 

DR. BENEDEK GYÖRGY 
PROFESSZOR 
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Szeged, 1990 március 26 

Kedves Ütődik Évfolyam, Kedves Lányok és Fiúk!, 

Be kell számoljak egy választásról, amiről még nem 
hallottatok! Mivel anyira divatos manapság a választás én is 
szerveztem egyet, mivel csak magamat vettem fel a szavazólistára 
a részvétel száz százalékos volt. A Tét: KEDVENC ÉVFOLYAMOM 
cimért rendeztem szavazást és ezen elsöprö töbséggel az ötödik 
évfolyam futott be elsőnek. Gratulálok az eredményhez! Ennek 
kimenetelét azt is befolyásolta, hogy a Tisztelt Évfolyam óriási 
előnnyel indult. Mindenki tudja, hogy számomra Ti voltatok az 
elsők akiket tanszékvezetőként oktattam. A közösen eltöltött órák 
igy számomra is kivételes élményt jelentettek. De vessünk fátylat 
az Élettan-ra, az előadásokra, a hosszú és kimeritő vizsgákra 
(amelyen az évfolyam az öt év alatt egyik legrosszabb 
vizsgaátlagát aratta). Azt hiszem, hogy Ti is szivesebben 
emlékeztek a közösen megnyert vetélkedőkre, a nagysikerű 
videoklipunkre, a punk-zenekarra (melynek fényképét azóta se 
mertem otthon megmutatni), a Tudományos Tanárköri Konferenciára, 
és nem utolsósorban a Nagy Futóversenyre, amikor Mikulásöltönyben 
sikerült lázba hozni az Oskola utca szombat déli békés 
közönségét. Én a lelátók nyelvén ennyiben foglalnám össze ezt öt 
évet : 

Szép Volt Fiuk (Lányok) 
Kivánom, hogy a jövő évek ne veszitsenek szépségükből ós 

szinükből, az Évfolyam sikereit csak szaporitsátok a 
következőkben. Útravalóul Eötvös József számomra kedves idézetét 
adom Nektek: 

Két dolgot soha nem értünk meg egészen : a mindenséget s 
önmagunkat. Minden tudománynak elérhető tárgya csak e kettő 
között fekszik, s éppen ez az ok, melyért a tudományban teljes 
megnyugvást nem találhatunk. 

Üdvözlettel 
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ÉVFOLYAMKI RÁNDULÁS 
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TORTATÚRA '89 

Mi történt? Másfél napig hajtottunk. Meg-megújuló erővel. Az évfolyam 
szfve-lelke akkor még illegalitásban élő vezérünk szellemében küzdött és 
küzdött. Kellett ez a győzelem. Tudtuk, hogy eljön még a mi időnk. Csak 
tortával nem szúrhatták ki a szemünket, mi már belekóstoltunk a hatalomba ( 
meg a tortába). 
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ES AKKOR JOTT A PUCCS 

A MUNKÁSŐR PUCCS 

Mi nem pazaroljuk az ország pénzét holmi látványos, hallgatóbutító-szédítő 
reklámkampányra. 

Mi csak egyszerűen megnyerjük a választásokat! 
Programunk rendkívül szerteágazó, mely a Koalíciós Dékáni Hivatal létrehozásától a 

Lengyel Piac klinika-kerti áttelepítéséig terjed. 
Intenzív bentlakásos szatírképző tanfolyam térítésmentesen! 
Csak futólag teszünk említést a SZOTE teljes privatizációjáról, ahol a vásárláskor az 

°dott intézetben többször megbukottak előnyt élveznek. 
Különbusz-járatainkkal társasutakat szervezünk a világhírű Sárkány kortsmába, 

el,'juthattok oda, ahová álmaitokban sem reméltétek. A felkelő nap sugarainál az elázott 
turistacsoport házhozszállításáról díjmentesen gondoskodunk. 

A harminc év alatti nővérek alsónemű viselését közegészségügyi-járványtani 
Megfontolásból megtiltjuk. A harminc felettiek ruházatáról különbizottság dönt... 

A csöndesen erősödő szervezet hívei gyorsan szaporodtak. Nem ígértünk mást, mint 
ékét. Békés diktatúrát. Ez kellett a népnek! Folyékony elvtárs és pártja tudta mit vár tőle az 

^keseredett diákság. A programbeszéd fordulatai mindenki szívéből jövő kívánságokat 
l°gulmaztak meg. Nem lehetett kétséges, rektori cím kellett elképzeléseink megvalósításához. 

A támogatás elég volt. Megnyertük 
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= 

VENDÉGMŰVÉSZEINK 
í 
> 

Oh, kisleány... Oh, Mister Alkohol! 

Az ész a fontos nem a haj! 

k 



A REANAL FINOMVEGYSZERGYÁR mintegy tíz éve foglalkozik diagnosztikai 
tesztek előállításával. Az utóbbi évek intenzív fejlesztési tevékenység eredményeképpen, 
ma már a klinikai-kémiai és a hemosztázis diagnosztikumok teljes skálájával állunk a 
klinikai, a kórházi és a rendelőintézeti laboratóriumok rendelkezésére. 

Az alábbiakban néhány jelentős diagnosztikai reagens készletünket ajánljuk. 

kódszám 
tárolás 

stabilitás 
01627 

+2- +8°C 
l é v 

02439 
+2- + 8 ° C 

l é v 
07239 
07234 

+ 2- + 8 ° C 

1 ÓV 
11538 

+2- + 8 ° C 
l é v 

20193 
+2- + 8 ° C 

l é v 
06366 

+2- + 8 ° C 
l é v 

01579 
+2- + 8 ° C 

l é v 
06365 

+2- + 8 ° C 
l é v 

07212 
07221 

+2- + 8 ° C 
l é v 

07175 
+2- + 8 ° C 

l é v 
07176 

+ 2- + 8 ° C 
l é v 

termék 

ammónia 
Enzimatikus, UV módszer 
a-ketoglutarát- C1DH reakció 
bilirubin 

Kolorimetriás módszer a teljes és a direkt bilirubin mérésére. 
Jendrassik reakció 
glükóz 

Enzimatikus, kolorimetriás módszer 
GOD-POD/PAP (m-krezol) reakció 
koleszterin 
Enzimatikus, kolorímertriás módszer 
CHOD-PAP reakció 
triglicerid 
Enzimatikus, kolorímetriás módszer 
GPO-PAP reakció 
összfehéije 
Kolorímetriás módszer 
Biuret reakció 
alkalikus foszfatáz E.C. 3.1.3.1. (ALP) 
Optimalizált kolorímetriás, kinetikus módszer 
Szubsztrát: p-nitro-fenil-foszfát 
savas foszfatáz E.C. 3.1.3.2. (ACP) 
Optimalizált kolorímetriás módszer a teljes és a tartaráttal gátolt 
savas foszfatáz mérésére. Szubsztrát: p-nitro-fenil-foszfát. 
7 -GT E.C. 2.3.2.2.(1^ 7 -glutamil-transzferáz) 

Optimalizált, kolorímetriás, kinetikus módszer 
Szubsztrát: L- 7 -glutamil-4-nitro-anilid 
GÓT E.C. 2.6.1.1. (ASAT, AST) 
Optimalizált UV, kinetikus módszer 
Szubsztrát: Uaszpartát 
GPT E.C. 2.6.1.2. (ALAT, ALT) 
Optimalizált UV, kinetikus módszer 
Szubsztrát: L-alanin 

kiszerelés 

20x2.2 ml 

1x1000 ml 

2x1000 ml 
4x1000 ml 

4x50 ml 

4x50 ml 

1x1000 ml 

9x21 ml 

4x45 ml 

10x10 ml 
1x100 ml 

5x28 ml 

5x28 ml 

Diagnosztikai készleteink megrendelhetők és megvásárolhatók: 
REANAL FINOMVEGYSZERGYÁR Diagnosztikai Boltja Budapest, XIV. Telepes u. 58-60. 
Tel: 183-0530/264; Telex: 22-4493; Telefax: 163-5873 
Nyitva: 730-1330-ig 
Postacím: 1441 Budapest 70. Pf.54. 
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Egyszer volt, hol nem volt ,volt egyszer egy l-es csoport. 

Tagjaink: BÓDI ISTVÁN, BUJDOSÓ ÁGNES, Fedor Tamás,GYŐRI CSILLA, Kristály Zsuzsanna, Mohácsi 
Judit, MOHAI TERÉZIA, Papp Ágnes, PROHÁSZKA GYÖRGYI, ROSZTÓCZY ANDRÁS, SARUNGI 
EMŐKE, SÁNTA DÓRA, SCHINDLER ÁRPÁD, Siszler József, SZABÓ ANDREA, SZARVAS PÉTER, 
URBÁN ERIKA, VARGA ESZTER, VERÉB MAGDOLNA, ZAGORAC NIKOLA. Alig iratkoztunk be, 
máris megismertünk néhányat az Egyetem apró tréfáiból, melyek létszámunk állandó változását okozták. így 
nem csoda, hogy szinte sose tudtuk igazán hányan és kik tartoznak a mi csoportunkba. Élményeinket 
elsősorban a gyakorlatokon és más, fakultatív programokon gyűjtöttük. Bár a jobb poénok belevesztek a 
Gödör füstjébe, íme okulásul e néhány fennmaradt történet: 

I. év:" Ne gondold, 6 ne, hogy tied a világ!" 

Kezdetben nyelvi nehézségeink is voltak. Jugoszláv csoporttársainknak a magyar, s nekünk pedig a szláv 
nyelvekkel. 

Nikola egy alkalommal a hátsó sorból végigsúgta az anatómia demót. Mikor rá került a sor, szerb neve 
lévén, megkérdezte tőle a demonstrátor : - Mondja, nincsenek magának nyelvi nehézségei? 
Nikola:- Hát, izé... de igen. 
Demonstrátor: - No persze! De ez azért nem akadályozta meg abban, hogy végig súgjon. 

Néhány nap múlva, orosz órán, Morzsi csillogtatta meg nyelvi tudását. A szövegben ez állt: 
"ko/iaem Az olvasmányon eddig is mindenki röhögéséit és értetlenkedett, ám mindez csak 

fokozódott, mikor Morzsi ártatlanul megkérdezte: - Mi van ezzel a lópatával? 

Anatómia: Bár ebben az intézetben nem sok poén történik az emberrel, eltekintve a demó előtti vidám 
hullakeresgéléstől, lám mégis néhány: 

Népdal a'la anatómia (opus 1985. dec. 16.) 
1. Érik az egyes, 

Hajlik a kettes, 
BODOR a levele. 

2. Két szegény gólya 
Demózni menne, 
De nincsen ihlete. 

3. Van koponyája 
a tarisznyába 
kevés az magába. 

4. Gólya legénynek, 
sej a szegénynek 
lesz még egy, két... 

E napon elsőnek Pisti állt szorítóba, perfect 5-ös. Második Bujdi Ági. Bodor tanársegéd úr egy "lyukra" 
mutat a koponyán: - Mi ez? 
Ági tanácstalan arccal néz, mire így szól: 
- Hát az, ami a tudásában van, hiatus. De mivel karácsony van, kettes. 

Őt Zsuzsa és Györgyi követték hasonló "hiatusokkal". Minősítésük: "Gyengécske, de az ünnepre való 
tekintettel átengedem." Ezek után Andráshoz fordult: • 
-Na, ha már lehoztam ezt a mandibulát... 
( Bezzegh doktor demó előtt: - András nézd meg a mandibulát, mert sokan szálltak már el rajta. András 

harsány k. rajjal válaszolt.) Rövid és egyenlőtlen küzdelem után a demonstrátor: 
- Bár karácsony van, azért magát akkor is kirúgom. 
Nem sokkal később a "calvaria" végén Árpád önkéntes szolidaritást vállalt Andrással. 

Kémia: Első Mikuláskor elhatároztuk, hogy minden gyakorlatvezetőnknek teljesítjük legtitkosabb 
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vágyát... Mit adjunk a kémia gyakveznek? A tanácstalan csendben valaki felkiált: -Gyerekek! Csomagoljuk be 
Esztert! 

Körülbelül ezidőtájt rendeztük meg első Mikulásbulinkat a "Csirke" csárdában. A rossz bor ellenére jó 
hangulat kerekedett. Záróra után hazafelé a csoporttól kissé lemaradva támogatta Pistit Nikola és András. 
Pisti hangos dúdolásával felhívta az arra járó két rendőr figyelmét. 
- Jó estét, fordultak a szaloncukorral díszített szalmakalapot viselő Nikolához, ha lehet egy kicsit 
csöndesebben! 
- É....én nem csináltam semmit - válaszolt Nikola elképedve. 
- Nana, hát csak megismerem azt az artikulátlan hangját! 

Az első év után néhányan vidékre mentek gyakorlatra, ahol felejthetetlen élményekre tettek szert. 
Pisti első élménye az egészségügyi kisegítő személyzetről: 

A beteghordók messze a letalis dózis feletti véralkoholszinttel léptek a kórterembe, és ebben az állapotban 
előfordul, hogy nem sikerül megkülönböztetni az alvó beteget az örökre alvótól. Felkapták az ágyról az 
"áldozatot" és már épp a "tepsibe" helyezték, mikor az rémülten felkiált: - Hé, mit csinálnak, hová visznek? 
Mire a beteghordók: 
- Magának kuss, maga már meghalt! 

A szelídebb élményeket a tanolcai fénykének őrzik: 

II. év: "Kinn is vagyok, benn is vagyok, jaj, de nagyon boldog vagyok!?" 

Ezt az évet valószínűleg senki sem emlegeti kedvenc emlékei között. Az ok érthetetlen, hiszen már 
megszokhattuk, hogy az előadások és gyakorlatok mindenhol úgy kezdődnek. "Úgyis megbuknak...". És lón... 

Az egyetlen hely, ahol a viszontagságok ellenére mégis élni hagytak minket, a társadalmi munka volt. A 
hideg és a szőlő ellen csak két orvosság volt: a pálinka és a vodka. Mindegy melyik, csak sok legyen belőle. Egy 
hűvös délelőtt "meghánytuk-vetettük" a dolgot és úgy döntöttünk, hogy a közeli kocsmában a helyünk. A 
lovaskocsi stop bejött, így egymás hegyén-hátán, de megérkeztünk. Mikor végre már nem fáztunk a biliárd 
mellett döntöttünk. A siker egyértelmű volt, néhány perc múltán, a kocsma többi vendégével együtt önfeledten, 
négykézláb keresgéltük a golyókat. A dákókat még csak valahogy megtaláltuk... Megelőzendő a továbbiakat, 
jobbnak láttuk odébbállni, hogy röpke 2 órás távollét után üdvözöljük szorgos, de kissé morcos társainkat. 
Ezek után jött a "szorgalmi" időszak, dg a Télapóbulit méltóképp megtartottuk, ezúttal Eszteréknél. 

Most néhány szót a komoly dolgokról, senki ne gondolja rólunk, hogy a kötelező minimumot nem 
teljesítettük. 

Az anatómiai intézet udvara sem mentes a fekete humortól. Eszter demóra sietvén, a szokásos utolsó 
percben, szembe találkozott a halottas kocsival. Egy darabig kerülgették egymást, majd a sofőr barátságosan 
kiszólt az ablakon: - Kislány, ma nem lesz szerencséje! 
A földbegyökerezett embert pedig már könnyű volt kikerülni... 
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A jövő orvosai egy szünetben a Marx téren A lábamon alig-alig-alig... 
Ági szövettanon odahívja a gyakorlatvezetői, dr. Mihály Andrást. 

- Legyen szíves, valamit látok, mi lehet ez? 
A gyakorlatvezető belenézvén a mikroszkópba: 
- Igen, igen, na mi ez?! 

Élettan gyakorlataink alapvetően vidáman teltek. Arcunkról csak akkor fagyott le átmenetileg a mosoly, 
amikor titokban elolvastuk a rólunk írt jellemzést. Például: "Fedor Tamás: Az élettan gyakorlatokat szükséges 
rossznak tartja." 

III. év: "Sohase mondd, hogy túl vagy már mindenen..." 

Kórbonctan: A szövettan gyakorlatok általában vidáman teltek. A verseny az egyesekért, illetve 1/2-
ekért az első 5 percben eldőlt. Sok-null az intézet javára. Ezután már csak a Zábrák -Rosztóczy duó műsorát 
vagy a háttérben folyó egyéni akciókat élvezhettük. A sejtelmes félhomályba gyakorta belehasító röhögés oka 
pedig a gyakorlatvezető kérdezési stílusa volt az esetek többségében. íme azonban egy kivétel: 

András elkérte Morzsitól a vizsgarendjét. Morzsi, aki nem csak roppant mennyiségű kölcsönözhető 
papírzsebkendőkészletéről, hanem abszolút precízségéről is híres, odaadta a szép fehér papíron sorrendbe 
szedett irományt. András miután megfordította a lapot, a hátoldalra látszólag ákom-bákom vonalakat kezdett 
rajzolni, majd ezek mentén egy-két laza mozdulattal apró fecnikre tépte a művet. Aztán a szóhoz sem jütó 
Morzsihoz a következő ajánlással küldte: 
- H a össze tudod rakni időre, nyersz egy ingyen UV-jcgyet a szigorlatra. A hatás "csattanós" volt. 

Egy másik alkalommal a bonctermi gyakorlaton nagy igyekezettel próbáltuk lemosni a felvágott szívről a 
felesleges vért. A csendet ezúttal Iványi Béla adjunktus úr hangja szakította meg: 
- Hej halálok, halálok, viszi a víz lefelé. 

Iványi adjunktust, aki mindig sokat és szívesen foglalkozott velünk egyszer megkérdeztük, hogy miért 
választotta ezt a pályát. A válasz: - Hát kórboncnoknak az ember nem készül, az csak úgy lesz. 

Egyik reggel előadásra a csoport meglehetősen álmosan és másnaposan szállingózott az előző napi buli 
utóhatásaként. A hangulat mégis néhány perc múlva a tetőfokra hágott, amikor Emőke szabadkozva mesélni 
kezdte, hogy sajnos a férje az este összecserélhette valakivel a svájci sapkáját és csak reggel tűnt fel neki a 
dolog. Visszaadván a sapkát jogos gazdájának, Eszterből kitört a röhögés. 
- Jé , a cipőpucoló rongyunk! 

Kórélettan: Gyakorlatvezetőnk Gecse tanár úr volt, aki azzal a kijelentéssel, hogy "nagy szerencséjük, én 
vagyok a gyakorlatvezetőjük, így nem demózhatnak nálam",megadta az alaphangot. Az első gyakorlatokon a 
gyulladás témakör számunkra * teljesen érthetetlen homályát próbálta megvilágítani. Egyórás mindenre 
kiteijedő magyarázata végén Nikola megszólalt: 
- É s most, ha lehetne, egy mondatban?!" 
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Szigorlaton Andrásnak lipolízist serkentő anyagokat kell felsorolnia. Miután jó néhányat mondott már, 
a felsorolásból kimaradt koffeinre próbálja rávezetni a vizsgáztató: 
-Na , mondjon még. Gondoljon arra, minden reggel inni szoktunk, bár én még ma nem ittam, de maga 
biztosan. 
András bátortalan hangon: - Alkohol? 

Eszter miután kihúzta tételeit, meg sem nézve nyújtja oda a tanár úrnak. Mire ő: 
- Nahát micsoda remek tételeket húzott,estig csevegünk, az egész kórélettan benne van. 

Majd ránézve a harmadik tételre, rámosolyog a már így is holtfehér vizsgázóra: 
- Mondja csak, van ilyen tétel a tételsorban, hogy kvantitatív vérképváltozások? 
- Nincs, tanár úr. 
- Szerintem sincs, de nem tesz semmit, azért dolgozza ki, jó? 

Mikrobiológia: A kolerás ember dilemmája: -Jaj Istenem, mit csináljak, leüljek-é vagy felálljak? 

Idegsebészeten nagyon jól éreztük magunkat és ez elsősorban nagyszerű gyakorlatvezetőinknek 
köszönhető, akik kicsiny, de lelkes csapatunkat próbálták bevezetni a pálya szépségeibe. Az első gyakorlaton 
gyakorlatvezetőnk, Dr Kuncz Ádám angio bemutatással kezdte az eset ismertetését. - N a , mit láttok ezen a 
képen? 
András a felfedezés örömével: 
- A jobb oldalon nem látszanak az erek! 
- Ja, igen azt nem mondtam, hogy csak a bal oldal volt feltöltve. 

A következő gyakorlaton az első alkalommal hiányzók hasonló lelkesedéssel tették ugyanezt a felfedezést. 

Az év végén a csoport jó része ezúttal Szombathelyen töltötte gyakorlatát. 

IV. év: Ringasd el magad - "Coctail litique" 

Belgyógyászat gyakorlaton Morzsi és Eszter egy motoros aphasias beteget kapott, aki ezen 
tulajdonságától függetlenül mindenáron el akarta mesélni az egész életét. Csaknem fél óráig próbálkoztak az 
anamnézissel, majd jobbnak látták megvizsgálni. A beteg hasát tapintva elmagyarázták a néninek, hogy vegyen 
mély lélegzetet, majd fújja ki a levegőt. Közben ők a beteg fölé hajolva próbálták tapintani a máját. A nénike 
kis somolygással "kiengedte" a levegőt! A lányokat váratlanul érte a dolog, de véletlennek gondolván, 
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kis somolygással "kiengedte" a levegőt! A lányokat váratlanul crte a dolog, de véletlennek gondolván, 
megismételtették a belégzési. A néni pedig a " kilégzést". Tanulság: - A betegnek érthetően magyarázzuk el, 
hogy vegyen mély lélegzetet, majd engedje ki a száján. 

Pulmonológia gyakorlaton Dóra arra lett figyelmes, hogy egy arra járó beteg mellet egy zsebkendő van 
a földön. Készségesen utána szólt: - Bácsi, elvesztette a zsebkendőjét! 

A beteg továbbment. Dóra nem hagyván annyiban a dolgot, utánaeredt, megfogta a karját és 
figyelmeztette a zsebkendőjére. A beteg kissé zavartan mosolygott Dórára és indulna tovább. Dóra 
megelégelvén a dolgot lehajolt a zsebkendőért. Megrökönyödve észlelte mit is takar valójában, majd úgy 
döntött, hogy sem a taknyos zsebkendőt, sem pedig az alatta megbúvó barna kis kupacot nem szállítja a beteg 
után. 

Szülészet gyakorlaton Herczeg tanár úr a fiúkat hiányolva megkérdezte: - Hány fiú van a csoportban? 
Eszter : - Három és fél. 
-??? 

-Osszátok be! 

A gyakorlati jegyek megbeszélése pont nőnapra esett. Herczeg tanár úr : - É n alapvetően nőpárti 
vagyok,ennek egyik oka a foglalkozásom és a családom, másrészt a csoportból még nem láttam a fiúkat." 

Az idei Télapó bulit Andráséknál tartottuk: 

7 A 
w . 
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V. év: "Valaki mondja meg, milyen az élet, valaki mondja miért ilyen!" 

Néha szükség van egy orvosi igazolásra. Orvos: - Na, mi bajod van? 
Diák: -Semmi 
Orvos: -Azt mindenki mondhatja, úgyis találunk valamit. 

Szemészet demó. A sokadik egyes után a csoport kedélyesen várta a továbbiakat. Bár Pisti mindjárt az 
elején bizonyított, elérte a kettest a szem anatómiájából,demonstrátor létére igen szép teljesítmény! Péter 
kérdése a conjunctivitis vernalis, válasz hosszas gondolkodás után:..."Passz". Ezután Györgyi szerzett jogot 
kérdés megválaszolására, a válasz: - Főként fiúkon fordul elő, vagyis gyerekeken. 

Közegészségtan: részlet Péter gyakorlatos füzetéből. 

Fül-Orr-Gége betegvizsgálat. A 
gyakorlatvezető elmagyarázza, hogy 
mit kell csinálni (Erika pró^ 
bálkozik, Magdi a szenvedő alany). 
-Egyik kezébe vegye a spekulumot, 
a másikkal fogja meg a fejét. 
Pár pillanat múlva hozzáfűzi: - A 

vizsgálás jó, csak ne a saját fejét 
fogja! 

Egy másik alkalommal a 
gyakorlatvezető vizsgálóeszközöket 
mutat be. A Pásztor féle zajdobnál 
tart, - N a mi ez? 
Teri: -Pásztoróra. 
Nemsokkal később a párakötés 
került szóba: - M i a párakötés 
vízzáró rétege? 
András: -Agyag. 

Belgyógyászat gyakorlat, téma a 
cukorbetegség. Holzinger Gábor 
néhány alig ismert tünetre akarta 
felhívni a figyelmet: - M i marad el 
szinte az első tünetként? 
Pistinek esik le először a tantusz: 
- A reggeli erectio. 

Majd a többiek csodálkozó arcát 
látva folytatja: 
- N a mindegy, fiúknál van ilyen. 
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"Itt a vége, fuss el véle! Aki nem hiszi járjon utánunk" 





ÁLLAMI GYÓGYFÜRDŐKÓRHÁZ 

Az Állami Gyógyfürdőkórház Hévíz 
kezelésében lévő Európa legnagyobb 
természetes meleg vizű gyógytavában 
szeretettel látjuk a gyógyulni, pihenni 

vágyó vendégeket. 

Állami Gyógy fürdőkórház 
Hévíz, Tel.: 12-830 

Telex: 3 5 - 2 8 3 / 



56 
= = = = = 

251 paramediciiiu 

2. CSOPORT 

Bognár Éva 

Szőke-Tóth Edit 

Czikqjló Judit Agócs Gabriella 

Sághy László Gönczy Erika 

Bielik Terézia 

Nagy Erzsébet 

4 
Nagygyörgy Erzsébet Mándoki Judit Ternován Szilvia 



" Barátaim unszolása ellenére úgy határoztam, hogy megírom ezt a regényemet /az életből merítve/. 
Barátaim ugyanis arra unszoltak, hogy ne foglalkozzam olyasmivel, amihez nem értek. Itt azonban tévednek. 
Olvasottságom magasan az átlagos söpredék fölé helyez, még ha a látszat ellene szól is állításomnak... Ez nem 
könnyű dolog, az ilyen évkönyvírás, de majd belejövünk, mint úrifiú a pofozkodásba." 

íme a regény szereplői: 

BIELIK TERÉZIA:-Billik /Pronátor Teréz/ =aki chronicus szó-diarrhoeában szenved. 
BOGNÁR ÉVA:-Évice, akinek már sikerült - férjhez mennie. 
CZIKAJLÓ JUDIT:-Sok czikizés után /NSZK dev./ Szuszi. Kedvenc verse: Répa, retek, mogyoró. 
LENCSÉS TAMÁS:-Akit Laca sokat siratott, mert másodévben minket elhagyott. 
MÁNDOKI JUDIT:-Azelőtt Doki, de most Sömi, mert még sömmi diplomája sincs. 
NAGY ERZSÉBET:-A csoport házi/pálinka, bor/ Erzsije. 
NAGYGYÖRGY ERZSÉBET: - Hová mész Erzsi? Talán rumba, talán moziba? Neem. Aludni. 
PODOBNI ÁGNES:-Poda /ex főnökünk/ a csoport első és egyben utolsó előtti bulijának házigazdája. 
ROSZTÓCZY LEVENTE:-Egyetemi éveinek mottója: Hogyan illeszkedjünk be minél több évfolyamba? 
SÁGHY LÁSZLÓ:-Laca az ős diplomata, aki túlélt öt évet ennyi nő között. 
SZŐKE-TÓTH EDIT:-Reggel felkelek, azután szervezek, szervezek, rendezek. Egyetemre?! El-elmegyek. 
TERNOVÁN SZILVIA:-Szilu - Fekete, vörös, barna démon. Erős érdeklődéssel az orvostudomány 

határterületei felé. /történelem, amatőr színjátszás, pszichiátria / 
TURGONYI ÉVA:-Ő nem volt babonás. Átment a 13. csoportba. 

• 
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"A mi hőseink nekivágtak...' 

I . fejezet. 

Hétfő reggel kémia előadáson Kovács Kálmán professzor úr megnyugtatott bennünket: 
- N e ijedjenek meg, ha a mikrofon zsinórban elesem, általában fel szoktam, kelni. /Harákolt egy emböröst a 
mikrofonba./ Vagy mi az ördög. 

Kémia gyakorlat /közvetlen demo után/. Laca a táblánál felelt, s miközben lázasan rajzolt, tenyerét, 
véletlenül Zarándi adjunktusnő felé villantotta. 
-Kollega, mi van a tenyerére írva? 
-Ááá, semmi, ezt még a demóra írtam. 

Első orosz óra Orgovány tanár úrral. Bemutatkozás. Második és egyben utolsó óra - a jegyek j 
megbeszélése 

Anatómia gyakorlaton: 
Szuszi a hulla kezét szupinálva, 
Jójárt Julit szájon vágta. 

Ugyanott Turgonyi Éva kesztyűben boncolt, amíg Poberai adjunktusnő meg nem szólította: 
-Vegye le a kesztyűjét kollegina, szokni kell a hulla tapintását. 

Demón Mihály adjunktus kérdez: 
- Mi megy át az öreglyukon? 

~...öö...öö..hm.a nervus ischiadicus. 
- ? ! Hát, az is átfér.../de a delikvens nem fért át a demón/. 
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Újabb demó: Bencsik Kriszta 
megkérdezte Lencsés Tamástól, 
hogy a férfi urethra külső nyílása 
saggitalisan, vagy horisontalisan 
helyezkedik -e el? Tamás szemér-
mes mozdulattal a slicce felé nyúlt 
és szeme sarkából az ágyéka felé 
tekintett. 
-Puskázni nem ér!- csapott le rá 
Kriszta. /Sajnos nem találta el./ 

Félévkor a csoportot 
örömteli csapás érte: megjött Gabó. 
/Laca megjegyzése: - Úristen má' 
megin' egy nő./ Egy héttel később 
érkezett az iskolába, leülvén az 
anatómia előadó egyetlen üres he-
lyére, szomszédjától puhatolózni 
kezdett az évfolyam felől. 
- Melyik csoportba jöttél? 
-kérdezték tőle. 
- A kettesbe. 
-Akkor ez a sor itt mind a csopor-
tod. 

Il.fejezet 

Szüret 

Száll a homok, fú a szél 
/Dimitrij halkan megfagyott, miközben Léna elzárta a jégcsapot./ 

Meg kéne melengetni májunkat. De mivel..? 
/..mivel hideg van./ 

Házi Erzsi mindent megold: némi nemű házi nedű. 
/pálinka, nettó 11 / 

Gabó sem maradt rest, - hozott egy félliterest. 
/vodkát/ 

És mindezt kettesben elfogyasztván, 
s négy óra múlva a tőke halmán. 
Lencsés által felriasztván, 
buszba beszállván, 

Király Kata kiabálván rá - lyukba hányván. 
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Tanulság: 
"Ki pénzét elissza azt a munka tartja fönn, 
Ezért van az, hogy a józanság öl, butít 

és nyomorba dönt." 

" Nem baj ha egy orvos sokat iszik, de arra vigyázzon, hogy négykézláb ne menjen be 
ügyeletbe - ahogyan egy kollégánk tette." /egy oktatónk/ 

Csujogató biosz szigorlat előtt. 
/In memóriám Molnár János/ 

János legyen, a szigorlati jegyem 
legalább kettes! 

János nekem, nehogy egyes legyen, 
mert én azt ki nem állom! 

Jajj Jani, szeretnéd hallani, 
genomról vallatni, 

csak az a kívánságod. 

János legyen, másik egyetemen 
sokféle újításod! 

Biokémia: Keményitőkészités, a la' Teri: 
Végy egy nagy burgonyát! Tanulópárod gondosan pucolja meg és reszelje le. Ekkor érkezz meg 

gyakorlatra. Vedd kezedbe az irányítást és maximum öt perc alatt fejezd be a kísérletet. Angolosan távozz. 
Mérsékeld táskád csörömpölését a lépcsőn, és minden utadba kerülő kukába rejts el néhány törött kémcsövet! 

Anatómia szigorlat: Gabi széles mosollyal jön ki a professzori szobából. 
- Na, mi van, megvan? 
- Nem, kinn vagyok. 

Élettan UV. Ismét Gabi. A professior sorban teszi fel a kérdéseket: 
- H ú , ezt is tudja. Nahát, és ezt is - maga tanult. Ezt is tudja. Jól van, akkor megvan a kettes. 

"Vásároltunk jónéhány UV-jegyet, 
Mindnyájunkat érhet baleset." 

Elhulltak a hosszú harc alatt, 
s ott kötöttek ki, ahol a part szakad. 

/Laca után szabadon/ 
Poda, Levi, Tomi 

...és még ha tudtuk volna, hogy ez csak kedélyes kezdete annak, ami jön. 

III. fejezet 

Mikro gyakorlaton: 
-Melyik állatban fordul eló' a Campylobacter pylori? 
Na Czikajló? - néz kérdőn Szuszira Rosztóczy tanár úr. 
-Marha. Pardon, a szarvasmarha. 
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Gyakorlatvezetőnk kérdezi: 
- H o l mutatható ki a Neisseria gonorrhoea? 
-Nemi váladékban és a garatváladékban. 
-Hát az meg hogy? - kapja fel a fejét Teri. 

"Istenem, csak azt add, hogy soha ne kerüljek ide vissza. Haljak meg szabadon, a sivatagban vagy a 
tengeren, hideg sós hullámokban, esetleg gyors sárgalázban, csak ide ne kerüljek vissza, ahol hűvös 
tekintetű emberek kérdeznek homályos szobákban." 

Szervdemón: Iványi adjunktus úr hulla hiányában néhány készítményt, közismertebb nevén befőttet 
hozott be. 
-Azokat hoztam csak be, amit én is megismerek. 
-Azért van ilyen kevés, -jegyezte meg csöndben Laca. 

Vizsga előtti nap tömve a mikroszkopizáló helyiség. Feszült a légkör, mindenki rémülten mered a 
mikroszkópba. Az utcáról nagy fékcsikorgás hallatszik. Egy fiatal kórboncnok berohan és kiabálja: 
-Orvost, orvost!!! 
Nagy nehezen előkerül az intézet egy idősebb orvosa, és izgatottan mondja: 
Úr Isten, ilyen tragédia... A z összes metszet eltört. 
/Azt a bácsit ütötték el, aki a metszeteket hozta a klinikákról./ 

Senilitas maxima: Szuszi az éjszakai tanulástól még kábán, a kórbonctan szigorlatra indulván az ajtóban 
meglepve veszi észre, hogy az indexe még mindig a kezében van, a szoknyájával együtt. 

EZ ITT A REKLÁM HELYE: Ha a hulla füle kormos, 
Meggyógyítja doktor Ormos. 
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Első kórélettan demonstráció. Első felelő válaszolgat Gecse tanár úr kérdéseire. 
- E z is jól van. Ezt is jól tudod. Nagyon jó. Egyes. 
Végső értékelés a csoport romjai felett: 
Egy darab hármas, négy darab kettes, huszonhárom darab egyes. 
- Meg vagyok önökkel elégedve, ez egy jó képességű csoport. 

Pályakezdők, figyeljenek ! Gecse tanár úr jellemző mentő vizsgakérdése: 
-Melyik az a véralvadási faktor, amelynek hiányában nem alakul ki vérzékenység? 
(A Ca, mert előtte meghal a beteg tetániában.) 

Belgyógyászat gyakorlaton: 
A kardiológiából jól felkészített hallgatók első alkalommal vesznek fel haematologiai beteget. Laca 

megkérdezi: 
- És szokott fulladni a néni ? 
-Nem. 
- É s hány lépcső után fullad ? 

További kérdés: 
-Miben halt meg az édesanyja ? 
- M é g él . 

Félévi elnökös vizsga kórélettanból. A vizsga elnöke: 
- Magának nagy tárgyi tudása van, de ez év végén sem kórélettanból, sem mikrobiológiából nem lesz elég. 

Belgyógyászat gyakorlat Bulgáriában. 
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IV. fejezet 

Végre színre lépett utolsó szereplőnk is, Gönczy Erika, s így sikerült egy egészséges fiú-leány arányt 
elérni. Lacára tíz nő jutott. 

A legmagávalragadóbb tárgy a tudományos szocializmus volt. Benn a Bárány, kinn a farkas. Egyszer 
volt, hol nem volt. Aki nem hiszi, annak utánajárunk. 

Ezen kívül a legnépszerűbb tárgyak voltak: sielés, bor- és sörkorcsolyázás, tánciskola, kirándulás és a jó 
mély alvás. 

V. fejezet 

Szemészet gyakorlaton: 
Teri rácsodálkozott az ophtalmoscopra. 
- M i kerül ezen a vacak kis zseblámpán 
harmincezer forintba ?! 

A közegészségtan keretében megtudtuk, 
hogy milyen fontos a gyöngybetűk és a 
díszítősorok alkalmazása a járványok, és a 
baktérium inváziók megfékezésében. 
Valószínűleg ez az ádáz küzdelem szab gátat a 
higiénikusok szaporodásának. 

Zalányi professzor úr "sóhaja": 
"Rájöttem, hogy uralkodni nem is nehéz, csak 
trónhoz jusson az ember ebben a tolongásban." 

Hogyan bulizzunk ingyen, avagy a fehér köpeny hatalma 

Hőseink (Rosztóczy András, Bohner Péter, Sághy László) Szombathelyen krónikus buliéhségben 
szenvedtek kb. 3 hét eltelte után. Ebben a városban töltötték gyakorlatukat, és gondolom felesleges 
hangsúlyozni, hogy anyagi szempontból emeletekkel a béka segge alatt helyezkedtek el. A fentiek után tehát 
teljesen világossá vált, hogy az ifjúsági megyebálra csakis ingyen mehetnek be. (Belépő 3 0 0 Ft per koponya) 
Ezen naiv elképzelésük csak akkor kezdett el ingadozni, mikor az AVH-s tekintetű kapus immár harmadszor 
vágta ki őket nagy ívben a kijáraton. Ők azonban elhatározták (nehogy már a rács rázza a majmot!) ide akkor 
is be fognak jutni! Hazamentek tehát és felöltöztek a kórházi ruháikba, fonendoszkópjukat nyakukba 
akasztották, a váltóruhákat egy táskába rakták és újból megjelentek a Kapu előtt. Itt anélkül, hogy egy szót is 
szólniuk kellett volna, előzékeny hajlongás és uramozás közepette beengedték őket. Hőseink fapofával vágtak 
át a kb. 2 0 0 0 - e s táncoló tömegen és megkeresték a bál főrendezőjét. Elmondták, hogy orvostanhallgatók és a 
gyakorlatukhoz tartozik a bálakon való ügyeletek vállalása. Természetesen ilyen komoly kinézetű 
medikusoknak elhitték, és betessékelték őket egy külön szobába, ahol legnagyobb meglepetésükre egy orvosi 
táskát találtak. Fölocsúdni nem volt idő, már jött is a táskához tartozó nővér, aki elsősegélynyújtó ügyeletet 
vállalt a rendezvényen. Az emberi hiszékenység szerencsére határtalan, ő is örömmel fogadta a "gyakorlatra" 
érkezőket. 
A három szélhámos ezután civilbe öltözött, hogy kerülje a feltűnést az "elsősegélynyújtáskor", és hajnali négyig 
mulatott. A végén elárulták a nővérnek, hogy valójában miért is jöttek. Ő kedves volt és azt mondta, hogy 
további bálakban is szüksége lenne gyakornokokra, és szívesen látja őket máskor is. 

Mi ebből a tanulság? A fehér köpeny sok dologra alkalmas, de legkevésbé arra, amire kitalálták. 

Az idézetek Rejtő Jenő nyomán. A többi marhaságot mind mi írtuk, de elhatároljuk magunkat magunktól. 
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Kedvenceink voltak. 

.ki m • • V 
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3. CSOPORT 

Molnár Csilla 

Abdel Maged Eltigani Füzesi Edit Somogyi Ildikó Bélteczki Zsuzsanna 

ú 
Nagy Tamás Lévai Katalin Fülöp Zoltán 

.Monasar Saed Abdulla Hajzer Ildikó Barna Krisztina Zsoldos Gábor 



Az Úr 1985-dik esztendejében elkezdődik az ostrom,kezdő seregünk: 

Az ostromlétra első fokánál egyensúlyát vesztve ledőlt: 
Sági Zsuzsa 
Rövid pihenő után a harcosok tovább folytatták a csatát. Átmenetileg egy "Fekete" kopjás, alias Svarci, 

segítette csapatunkat. 
Legnehezebb feladat seregünk számára a Biológia várfokának bevétele volt. 
A védők nyakon öntöttek bennünket egy Cu-üst suspendált Genommal. Többen sérüléseket 

szenvedtünk. 
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Végzetes sebet kaptak: 
Fekete László 
Kancsó János 
Szabó Emese 
Takács Imre 

Az egyre fáradó hősök közé egy kisebb felszabadító sereg érkezett: 
Magid 
Monasar 
Nagy Tamás személyében 

Egy lélegzetvételnyi szünet és mi előkészítjük a faltörő kost. 

' LJ. 

A harc hevében elbukott: 
Kapás Emese 

Az állandó változatosság 
fenntartása végett egy "Zsoldos" 
csatlakozott hozzánk a negyedik 
ütközet elején. Népes hölgykoszo-
rúnk őszinte sajnálatára egyetlen 
hímtag bírta végig az ostromot. 
Vezéreinket gyakran váltogattuk a 
siker érdekében, hogy végül is 
bevonulhassunk a várba a győzelmi 
zászlóval. 
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A CSATA FŐBB ESEMÉNYEI: 

1. Bástya:Anatómia 

Pobera i ad junk ta m e g k é r d e z t e Zol i tól a fog ré tegei t . 
Fölsoro l ta magyarul . 
Kérdés : -Lat inul is e l m o n d a n á d ? 

: Válasz:-Külföldiül n e m t u d o m . 

A m é h szövettani képe volt kivetítve.Segítségül az adjunktusnó ' a / t mon ta : 
- V a n ilyen állat is szereti a méze t . 
Zol i halk öt lete: 
-Medve! 

Kimerülve ü l tünk a szövet tanon.S. Ildikó délu táni p ihenőjé t a mik roszkópra omolva tölti. A z 
adjunktusnó ' felfigyelt a sziesztára . 
- É d e s f iam, úgy könyökölsz ott , mint egy búsu ló juhász . 

Rövid és egyenlőt len küzde lem Jó já r t d o k t o r n ő és a csopor t között (4:0) A lényegi ( rúgó) ké rdés a 
s ep tum f emora l e vol t .Rekordidő! (Nyilasi helyett Ő kap ta az a ranyórá t ) 

Csilla papír segítségével p róbá l ta megford í t an i a bonco lá s r a szánt fe lső végtagot . 
A z adjunktusnó ' l e rohanta : 
-Fognak m é g maguk faeces t is csupasz kézzel! 
Megjegyzésné l év múlva beveze t ték a kö te lező keszlyűviselést . 

2 .Bás tya :Orosz 

P ó s á n é t a n á r n ő szemrehányás t tesz az e lső so rban ülő Kancsó Jancs inak: 
-Ilyen be t egen miér t j á r sz iskolába? Csak megfe r tőzö l itt engem! 
Kati f e l hábo rodo t t an közbeszól t : 
-Az m é g csak hagyján, de hogy engem is! 

3 .Bás tya :Kémia 

A csopor t önfe led ten titrált az é r t éke lhe tő egyesekér t . Közben iszonyatos bűz áradt a sze l lő / te tőből . 

B e r o b o g ' P e p t i d King" ( P e n k e tanár úr) és körbesz imato l . 

- E z valami mérgező , de ne szívják me l l r e .Mindenese t r e én kimegyek, maguk m e g folytassák tovább a 

gyakorlatot . 

4 .Bástya:A bevehetet len biológia 

"Szeretve tisztelt" M o l n á r professzor úr megál lap í tása Sz .Emese és S.Ildikó munká j á ró l : 
-Ez m a g u k n a k m u n k a ? E z exper iment fusi. 

5 .Bástya: Kóré le t t an 

A gyakorlat t é m á j a endocr inológia .Kis Iványi ké rdése : 
-Na, és mi van a k re ténekke l? : 
T a m á s és Zoli válasza: 
-Köszönjük , jól vagyunk! 
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ó.Bástya: Kórbonctan 

Zábrák doktor egyszerű, primitív, közérthető kérdései: 
-Mit látsz, mi okozza, ki fedezte fel, macroscopos jelei (konzisztencia, szín, alak), microscopos jelei, miért ilyen 
és ha nem akkor miért,hogyan gyógyítod, mi a szövődménye -és MIÉRT KAPSZ ISMÉT EGYEST?! 

7.Bástya:Gyermekgyógyászat 

Bodrogi adjunktus a 6/6-os szívzörejről: 
-Már szabad szemmel is hallható! 

8.Bástya:Fül-orr-gége 

Hartai doktor megállapítása a hideg műtétről: 
-Nem azt jelenti, hogy nyitott ablaknál végezzük. 

9.Bástya:Közegészségtan 

Professzor Dési bölcselete: 
-Lehet, hogy a munka nemesít, de egészségesebbé biztosan nem teszhhhhhhhhhh... 





p 

72 paramedicina 







paramedicina 75 

Postinor® tabletta 
Ö S S Z E T É T E L 

0,75 mg D-norgestrelum-ot tartalmaz tablettán-
ként. 

H A T Á S 

A D-norgestrel 0,75 mg-os egyszeri adagban köz-
vetlenül a közösülés után alkalmazva alkalmas 
a terhesség megelőzésére. 

J A V A L L A T 

Orális fogamzásgátlás. 
A készítmény a nemi életet ritkán, alkalomsze-
rűen élő nőknek tanácsolható, mivel a POSTI-
NOR tablettát havonta maximum 2—4 alkalom-
mal lehet bevenni. Ennél gyakrabban nemi éle-
tet élőknek a kombinált fogamzásgátló tabletta 
(vagy egyéb fogamzásgátló módszer alkalmazása) 
a célszerűbb. 

E L L E N J A V A L L A T O K 

Máj- és epeutak betegségei, a kórelőzményben 
szereplő terhességi sárgaság. 

A D A G O L Á S 

Egyszeri vagy megismétel t közösülés után az el-
ső aktust követően 1 tab le t tá t kell bevenni. 
Tartósabb együ t t lé te t ( többször i , ha lmozot t 
co i tust ) követően az első tablet ta bevétele után 
8 óra el te l tével ismét be kell venni 1 tab le t tá t . 
(Ha lmozo t t közösülés esetén tehát összesen 
2 tablet ta vehető be.) 

M E L L É K H A T Á S O K 

Hányinger, áttöréses, ill. megvonásos vérzés je-
lentkezhet a tabletta utáni 2-3. napon, mely 
Rutascorbin adásával csökkenthető. Nagyobb 
mértékű vérzés esetén a POSTINOR újabb al-
kalmazása előtt nőgyógyászati vizsgálat indokolt. 

F I G Y E L M E Z T E T É S 

Havonta összesen 4 tab let ta szedhető! 

K Ő B Á N Y A I 
G Y Ó G Y S Z E R Á R U G Y Á R 

B U D A P E S T 



76 paramedicina 

4. CSOPORT 

Győrffy Lajos Wentzely Edit 

W 

Ali 
Raflai Sándor 

í .1" 
Bancsi Anikó 

Czeczon Zsuzsanna 

/t 

/\ 

Miskolczi Klára 

fík 
(w 

. \ 

> \ ' V K 

Molnár Orsolya 

Abdui Hakim 

Tárnok Árpád 

I 
Pauló Katalin 

A 
\ 

\ í 
Petrovics Hajnalka 

\l 
Szeberényi Tamás Galsi Gabriella 

i 
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Mottó: 'Tudod, az első pofon a legnagyobb,aztán a többit lassan 
megszokod... " 

Mostani csoportunk 24 felvételi vizsga eredményeként talált egymásra. 

•1990 

Névsor: Keresztelő Szent L. András és követői jóváhagyásával: 
Abdul Hakim A b d u l Katalin 
Bancsi Anikó 
Czeczon Zsuzsanna 
Galsi Gabriella G a l s a i Gabriella 
Győrffy Lajos 
Miskolczi Klára 
Molnár Orsolya 
Pauló Katalin 
Petrovics Hajnalka Petrasovics Hajnalka 
Raffai Sándor 
Szeberényi Tamás Szederkényi Tamás 
Tárnok Árpád Tárnoki Árpád 
Wentzely Edit Vencej Edit 
Még velünk futottak: 
Martin Csilla 
Horváth Noémi 
Nádas Katalin 
Sinkovicz Katalin 
Fawaz A. Al. Sayed 
Török Gyula 
Csanádi István 



78 paraniedicina 

Utóvizsgáink száma: 60 

Házasságok száma: 3 Galsi Gabriella 1986 
Miskolczi Klára 1988 
Sinkovicz Katalin 1989 

Gyermekeink száma: 1 Kardos Juditka 

Klári már megszülte Juditkát, mikor egyik nap összefutott Fawazzal. 
Fawaz szívélyesen kérdezi tőle: - Hát, te meg mit szültél, gyereket? 
Mire Klári: - Nem, kislányt. 

Na, és te Sanya? 

L i v 

Kémia gyakorlat 
Pár héttel az első vizsgaidőszak előtt gyakorlatvezetőnk 

lediktálta a tételsort. 
Dr. Zarándy Márta: - 14. tétel: Paraffinok vagy alkánok 

jellemzése. 
Sanya: - Lehet választani? 
/Tamás csak később vallotta be, hogy ezt ő is meg 

akarta kérdezni./ 

Politikai gazdaságtan 

szeminárium 
A félévi írásbeli beszámoló javításán összekülönböztünk oktatónkkal. Az egyik feladatra senki sem 

kapott pontot, mert a csoport a szemináriumon elhangzottak alapján válaszolt a kérdésre. 
Tóth László tanár úr: - Ezt pedig én nem így magyaráztam. 
Edó: - Pedig ott volt a táblán, vagy ha nem, akkor Én vagyok a hülye? 
/A kérdés továbbra is nyitott maradt.../ 

szigorlat 
Tóth tanár úr Tamást egy frappáns példával akarta rávezetni a gazdasági 

törvények objektivitására. Ez az első lépésben nem sikerült. Ezért megpróbált 
Tamáshoz közelebb álló példát keresni. 
Tóth László: - Na, mondjon egy törvényt. 
Tamás: - Ohm törvénye. 
Tóth lászló: - Ha maga belenyúl a konnektorba úgy, hogy nem ismeri Ohm 
törvényét, akkor megrázza az áram? 
Tamás rövid gondolkodás után: - Nem. 

Biofizika szigorlat 
Maróti Péter: - Mennyi 1 liter tej megengedett aktivitása? 
Hajni: - Milyen egységben? 
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II. év 

Ajánljuk legkedvesebb oktatónknak, dr. Besenyi Sándornak. 

"Én és az antikvitás" 

Anatómia 
Életünk elsó' demonstrációján Edónak a humerus képleteit kellett 
elmondania. Ő alaposan megrágta a kérdést is... 

Gyakorlaton a mediastinum posteriust boncoltuk. 
Tamás : - Mi ez a barna itt? Kivágjam? 
Közösen: - Vágd! 
Tamásnak sikerült egy határozott mozdulattal átvágni a nyelőcsövet. A 
következő héten Tamás tűvel és cérnával állított be és sikerült 
^szaállítani az eredeti viszonyokat./Demón ez volt az egyetlen képlet, 
an"t mindenki biztosan felismert./ 

Kollokviumon. 
Milyen mirigyek vannak a duodenumban? - kérdezte a vizsgáztató. 
Nyálmirigyek - hangzott Orsi adekvát válasza. 

Orosz 

Színhely: a klinikakert. 
"Óraadónkra", Orgoványi tanár úrra 

októberben ráköszönünk, erre értetlen 
arckifejezéssel ránk nézett: - Kezeit 
csókolom, jó napot kívánok! 

Testnevelés óra 
Értetlenül néztük, hogy Lali miért 

bukdácsol az úszómedence közepén. Mosolya 
mindent elárult: 

Aerobic után Stroblné tanárnő a jövőre 
vonatkozó tanácsokkal is ellátott minket: Ha 
izomlázam van, akkor beleülök egy kád vízbe 
és szappannal fürdők. Próbáljátok meg ti is! 

Sajnos, többször is elkéstünk a 
tornaórákról, mert az anatómia intézet 
hátráltatott minket. Tanárnőnk erre is talált 
megoldást: - Előadáson valaki álljon fel 
közületek és szóljon Csillik professzor urnák, 
hogy negyed óra múlva kezdődik a tornaóra. 
/Ezt inkább nem fogadtuk meg./ 

Filozófia szeminárium 
Besenyi adjunktus úr: - Mi a titka a szürrealistáknak? 
Gyula: - Őrültek. 
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Besenyi adjunktus úr: - Mondjanak archékat! 
- A víz, a föld, a tűz. - szavaltuk. 
Adjunktus úr: - Na, tudnak még? 
Tamás: - Igen, a menarché. 

Poberai adjunkta indiszkrét kérdést tett fel 
Klárinak. Klári lányos zavarában a 
fülbevalóját piszkálgatta. Mire a Nagyasszony: 
- Ne izélgesse azt a bisz-baszt a fülében! 

Gyakorlaton. 
Dr. Bencsik Kriszta: - Hány rétege van az 
allocortexnek? 
Tamás: - Három. 
Kriszta: - És a pyramissejtek hányadik 
rétegben vannak? 
Tamás: - A negyedikben. 

Szövettan gyakorlaton. 

Anatómia 

Kollokviumon. 
Részlet "Az ember fejlődésének vázlata" c. jegyzetből: 
"A meg nem termékenyített petesejtet felhúzott órarugóhoz szokás hasonlítani, mely arra vár, hogy valami 
megindítsa." 
Lali a vizsgán így adta vissza az ismereteit: - A meg nem termékenyített petesejt egy időzített bombához 
hasonlítható. 
Dr. Tóth Lajos adjunktus úr: - Hát ezek a mai fiatalok! 
Szigorlat előtti utolsó gyakorlaton. 
Poberai adjunktától mindenki kapott egy-egy alapmetszetet. 
Gyula: - 1 rétegű hengerhámot látok. 
Adjunktusnő: - Igen, és hány réteget lát? 
- Hármat. 
- Igen, és mirigyek vannak? 
- Igen. 
- És simaizom? 
- Igen, az is. 

/Már valamennyien tudtuk, hogy ez csak az uterus lehet/ 
- Akkor mi lehet ez a metszet? 
- A penis. 

Szigorlat eló'tt. 
Remegve ácsorogtunk a boncterem előtt. Megjelenik Pali bácsi. 
Mi udvariasan: - Jó reggelt, Pali bácsi! 
Pali bácsi: - Maguknak már mindegy, nem segít az sem. 

Élettan 
Gyakorlaton. 
Klári: - Mikor dekapituláljuk már a békát?? 
Demó előtt a folyosón feszült volt a hangulat. Az utolsó perceket is hasznosan próbáltuk kihasználni. Fawaz 
megjelent, rágyújtott egy cigarettára, majd értetlenül kérdezte: - Ti meg miért tanultok? 
Hogyhogy miért, demó lesz! 
Ja, akkor sziasztok. 



81 paraniedicina 

Még nagyon kezdők voltunk 
Rubicsek György igy fogadta: -
Biztosan nagyon fájt! 

Biokémia 

Előadás után Hajni 
összefutott ifj. dr. Heiner Lajossal. 
Hajni felháborodva mesélte: -
Borzasztó ez a biokémia. Csupa 
Képlet, ráadásul valami elborult 
agyú nő tartja az előadásokat. Még 
azt sem tudja, hogy melyik oldalon 
van a máj. 
f-ajoska elgondolkodva: - Ez 
Jellemző rá! 
Hajni csak később tudta meg, hogy 
a fia. 

Gyakorlaton. 
Któri: - Másodszor is 37 °C-os 
vízfürdőbe kell tenni? 
János, a gyakorlatvezetőnk: - Igen. 
Tamás: - Akkor jó, kiveszem a 100 
°c-ból, utána lehűtöm.Legalább így 
Jobban fog az az enzim látszani, 
a®elyik nem működik. 

Orvosi Beutalás - Javaslat - iga?"1*61-
(szakrendelésre, gyógyászati segédeszközre, 

Kor: j L Z - r . - X l i 

1Az orvosi rendelésen való megjelenés igazolása táp-
pénzre nem jogosít! 

A. 3510 —64/a. r. SZ. - Pátr ia-Nyomell . - Állami Nyomda 

János: - Legyetek szívesek abbahagyni a beszélgetést! Vagy pedig menjetek 
ki 10 perc szünetre beszélgetni. 
Gabi: - Minek ... itt is lehet. 

III. év 
» 

Mikrobiológia 
Tanulás közben merült fel, hogy mi az a vámpír. 
Kati mindent tudó mosollyal: 
- Az egy olyan denevér, amelyik a lóét szívja. 

Kórbonctan 
Dr. Nádasdi: - Mikor van a tüdőnek lószőrpárna tapintata? 
Két esetben: ha oedémás, vagy ha az illető túl sok lószőrt aspirált. 

Orvosi etika 
Kati és Sanya a vizsgaidőpontot mentek megbeszélni a 

gyakorlatvezetőnkkel. Kincses docens úr az ambulancián tartózkodott. Kijött 
az ambulanciáról és azt mondta: 
- Várjanak egy kicsit, még megvizsgálok egy beteget. Utána megbeszéljük 
. Amikor legközelebb felbukkant, mind a ketten határozottan odaléptek 
hozzá. Ekkor a tanár úr Sanyának: - Ide csak a hölgyeket szoktuk 
beengedni. Magával majd utána megbeszéljük. 



82 paraniedicina 

Kórélettan 
Demó Gecse tanár úrnál. 
Árpi kivételével már mindenkinek megszületett az érdemjegye. A tanár úr már elindult az ajtó felé, amikor 
Árpi félénken megszólalt: 
- A légzés témaköréből én kimaradtam! 
Tanár úr az ajtóból: 
- Rendben, mi az a farmertüdő? 
- Nem tudom. 
- Viszontlátásra!! 

IV év 

"Az anyag nem vész elcsak átalakul" 

Klinikum 
Árpi: - Lehet inni a Maripenre? 
Sanya: - Nem tudom. 
Árpi: - Lehet, csak előbb be kell venni. 
Klári mesélte, hogy éjjel otthon felébredt arra, hogy nagyon fáj a hasa. Hmmm... hát mit csináljak, mit 
csináljak? Elkezdtem nyöszörögni. 

Pulmonológia szigorlat 
Út a tüdő-szigorlathoz 
Tamás a deszki buszon kétségbeesve, fennhangon kér segítséget a többiektől: - Mondjatok már el egy pár 
tételt! Hátha belehúzok! 

A vizsgáztatóban meglepődve ismerte fel a busz egyik utasát. 

Radiológia szigorlat 
Árpi már majdnem ötöst kapott, amikor fordítva tette fel az irrigoszkópos rtg felvételt-A beöntőcsövet 

tracheatubusnak vélte. Pikó tanársegéd már dagadtra rugdosta a térdét az asztal alatt,de nem használt Néhány 
kínos perc után a tanárnő Árpinak: 
- Talán a másik végéről próbálja! 

Psychológia szigorlat 
Dr. Molnár Péter: - Á, új arc, magával eddig még nem találkoztam! 
Orsi:- Elnézést, de egyszer már találkoztunk, mikor az indexeket írattam alá. 

V.év 

Közegészségtan gyakorlat 
- Melyik állat terjeszti a clostridiumot? 
Közösen: - A macska. 
- Á, nem, mondjatok egy nagyobb állatot! 
- Az oroszlán. 

- Mi az az anthrax? 
- Rock együttes. 

Fül-orr-gége 
Dr. Hartai Pál főorvos úr: - A beteg olyan anaemiás, hogy fél percenként megy át egy wt az agyán. 
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Gyermekgyógyászat . / f . u . 
^ első gyakorlaton a gyakorlatvezető kereste a csoportunkat.Csak Lali volt ott, erre hozzá fordult: - 4. 
^po r t ? Akkor, ugye te vagy az Abdul Hakim? 

' ^ M e S ő ^ a k o r l a t előtt csoportunk az Ideg-A előtt ácsorgott. Már csak értünk nem jött 
gyakorlatvezető, éppen indulni akartunk, amikor egy aktatáskás férfi jelent meg civilben: 
~ Ki a csoportvezetőtök? 

0 r « jelentkezett. 
~ Jaj, nem arra gondoltam. Ki a gyakorlatvezetőtök? 
~ Nem tudjuk, azért állunk itt. 
A férfi pár lépést hátrált, megfordult, visszajött, majd megkérdezte: 

' - Lehet, hogy én vagyok az? - utána már bátrabban - Gyertek velem, ha keUetek valakinek, majd odaadlak 
titeket. 

pyakorfatvezetőnk: - Az izomhypertóniának két formája van. Az egyik az aspasticus... A másik meg... na, nem 
W eszembe. Fél óra múlva kiderült, hogy a másik a spasticus. 

a ^ ^ d r ó m ^ n é m t vizsgáltunk szemészet gyakorlaton. A gyakorlatvezető kérdezte,hogy milyen volt a 
Schirmer-próba eredménye. A néni közbevágott: 
~~ Hát, sírni azt nem tudok. 

Szemészet gyakorlaton egy néni visusát próbáltuk korrigálni. Már -60 D-nál tartottunk, amikor a néni 
megszólalt: 

~ Már jól látok, csak a számot nem tudom elolvasni! 

Új neurológiai kórkép: a beteg elmondása szerint agyidegösszeroppanással került az osztályra. 

Nőgvn&vásznál 
- Doktor úr, tessék nézni, itt a bugyim, egy hétig nem cseréltem, hogy lássa milyen folyásom van. 

Ascites miatti haspunkció után másfél héttel anamnézist vettünk fel a feltűnően jó állapotban lévő 
Regtől. 

^olt-e valami panasza a csapolás óta? 
~~ Hát nem. Talán csak a hasam feszült. 
~ Mikor feszült a hasa? 
" Ámikor megettem egy dinnyét. 
- Mekkora dinnye volt, 10 kilós? 
" Nem, csak 7. 
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A mellékelt képek akcióban ábrázolják csoportunkat. 
A módszer előnyei: 
- orvosi műhiba esetén a felismerés nehezebb 
- egymás parája jó hangutánzás mellett /ld.: a hang Jákobé, de a kéz Ézsuaáé/ átvehető. 
- kopasz fej, vagy zilált frizura álcázható 
- télen meleget tart 
- hordozható rágógumi álca 
A módszer hátrányai: 
- hála kifejezése esetén a felismerés nehezebb 
- rossz hangutánzás mellett saját para sem vehető át 
- friss frizura felesleges, sőt tönkremegy 
- nyáron meleg 
- a táplálkozás nehézkes 
De nekünk nagyon tetszik! 
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RUBOPHEN R 100 mg tabletta 

RUBOPHEN * 500 mg tabletta 

A600 
Analgetico-antipyretica 

ATC kód: N 02 BE 01 

Antipyretikus és analgetikus hatású. 

Hatóanyag: 100 mgill. 500 mg paracetamolum tablettánként. 
Javallatok: láz, illetve enyhe és Középsúlyos fájdalom csillapítása. 
Ellenjavallatok: Paracetamol túlérzékenység. A vese- és májfunkció zavara. 

Glukóz-6-foszfát dehidrogenázé hiánya (haemolitikus anémia). 
Meuleneracht-Gilbert szindróma. 

Adagolás: Szokásos felnőtt adagja 500—1000 mg (1—2 500 mg-os tabl.), a panaszok 
lntenzitása szerint, maximum naponta 3000 mg (3x2 tabl.). 

Szokásos adagja gyermekeknek: 
3 hó - 1 év: 50 - 150 mg (1/2 - 1 1/2 100 mg-os tabl.), 
1 év - 5 év: 150 - 250 mg (1 1/2 - 2 1/2 100 mg-os tabl.), 
5 év - 14 év: 250 — 500 mg (2 1/2 - 5 100 mg-os vagy 1/2 - 1 500 mg-os tabl.). 

. naponta 3—4-szer. 
gyógyszert evés után bőséges folyadékkal kell bevenni. 

, Mellékhatások: Igen ritkán fordulnak elő és nem jellemzőek. Szedése során érzékeny 
j e n e k n é l túlérzékenységi bőrreakciók alakulhatnak ki. 
,.agy adagban toxikus, igen nagy adagban letális máj károsodást okozhat. Ennek korai 
Unetei: hányinger, hányás, izzadás, átalános gyengeség, rossz közérzet. 

^ Gyógyszerkölcsönhatások: Óvatosan adható: 
r Jfiájenzim indukációt növelő készítményekkel: pl. fenobarbital, glutetimid, fenitoin, 
J^bamazopin, rifampicin (a toxikus paracetamol metabolitok felszaporodhatnak), 
^ kloramfenikollal (ennek lebomlása megnyúlik, toxicitása nő), 
^ anbkoagulánsokkal (prothrombinidő megnő) 
""" doxarubicinnel (májkárosodás veszélye no) 
t> ( Figyelmeztetés! Kifejezett májkárosodás esetén óvatosan adagolandó. 

^°lyásolhatja a laboratóriumi tesztek eredményét (szérum: húg] 
in, cukor; vizelet: aminosav szintjét), 

^adagolása esetén hánytató (emetin) adása javasolt. 
• , Antidotumok: N-acetylcystein vagy methionin (a glutation prekurzorai, amelyek 
p ^ t l v á l j ák a paracetamol toxikus metaboTitját.) 
_erbeseknek (különösen az I. trimeszterben) és szoptatós anyáknak való adása 
f o n t o l a n d ó . 

Syidejű alkoholfogyasztás a májkárosodás veszélyét növeli. 

(szérum: húgysav; vér: heparin, 

CHINOIN BUDAPEST 
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A következő 16 oldalt az 5. csoport vásárolta meg politikai reklám céljaira 

Szavazz ránk! Csoportunk jelszava: "Mentül inkább, antul pláne!" 
Csoportunk száma egyben minőségét is jelzi! 
Őket válaszd! Őket válaszd! /Férjnek vagy feleségnek/ Vigyázz, a gyerekesekeket négy, a sima nőseket 

yagy férjezetteket három, az eljegyzetteket kettő, s a már teljesen reményteleneket pedig egy fekete kereszttel 
jelöltük meg! Humanitárius okokból /a sok keresztesek kívánságára/ a jelöléseket mégis elhagytuk. 

5.csoPÁRT programja 

"Aki másnak kertjében kelész, annak fütyije letymetyütyü" 

Még mielőtt rátérnénk a magasröptű és mélyenszántó gondolatoktól hemzsegő kedves kis históriák 
özönére, komolyra fordítjuk a szót, és néhány sort írunk csoportunk igen fényesnek ígérkező jövőjéről, és 
Múltjáról. 

Tagjaink érdeklődési köre szorosan kapcsolódik ezen jegyzet fő témájához, a paramedicinához /ez nem 
tévesztendő össze Paracelsussal, aki egyébként Celsius szemközti szomszédja volt/. Tehát mindannyian a 
ételen meggazdagodás feltétlen hívei vagyunk. 

Meggazdagodási kísérlete-
i k zsengéi a húspénzen kívül a 
S2ociális ösztöndíj megszerzésére 
alapozódtak /tanulmányi ösztön-
díjat csoportunk nagy része csak 
hallomásból ismerte/ Szakértőnk, 
Attila szenzációs társadalom-
tudományi-statisztikai megfigyelései 
a r ra utaltak, hogy csoportunk azon 
jelöltjei részesülnek szociális 
ösztöndíjban, akik legalább egy 
Trabant" személygépkocsival ren-

delkeznek. A magyarázat kézen-
fekvő: A Zrínyi utcából kitörő 
Trabantokra /lsd 1. ábra/ bizony 
felfigyel a Dékáni Hivatal. 

/Dékáni Hivatal: Hűbérláncolaton alapuló kiskirályi uradalom, jól fejlett titkosszolgálattal. A Dékáni 
lOOFt-os címletekben váltókat bocsájt ki UV-jegy néven, ez képezi legfőbb bevételét. /A szerk./ 

Meggazdagodási elképzeléseink az ötödévre kifinomodtak. Csopártot alapítottunk, hogy felvehessük a 
yúlasztási kampányra a 2 millió Ft-ot. Az így képződött csoportpénzt magánkklinika alapítására fordítjuk 
vé8zésünk után./ Az ötletet TOT szemináriumon Dr. Kiss Endre adta./ Magánklinikánkból később egy 
Magánegyetem kibontakozását tervezzük, ahol természetesen angol nyelvű oktatás is lesz. Leendő egyetemünk 
Minden dolgozója csoPártunk funkcionáriusaiból kerül majd ki, ahogy ez már lenni szokott. 

Egyetemünk neve: Fierpasz Ferenc Természetgyógyászati Egyetem 

Angol név: Paramedical School of Ferenc Fierpasz University 
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1985: CsoPÁRTunk illegalitásban. Ezen a képen pl. fehér köpennyel orvostanhallgatónak álcáztuk 
magunkat. /Leleményességünk szembeötlő!/ 

Emlékezzünk meg: 
Fleischmann Enikőről 
Gólya Emeséről 
Juhász Tündéről 
Locskai Attiláról 
Papp Zoltánról 
Simon-Fiala Ágnesről, akik a koncepciós vizsgák 
áldozatai lettek. 

1989: CsoPÁRTunk immár minden félelem nélkül 



Tagjaink titkos nyilvántartása /Dékáni Hivatal, Tégla Osztály/, azaz jelöltjeink: 

Berényi Judit /Poca, Csuti/: csopártmunkás, rabszolga. Előadásfelelős, jegyzetfelelős, tételsorfelelős. 
n d ö klinikánkon a világfájdalom enyhítését kutatja majd, ezenkívül minden munkát elvégezni köteles. 

Bócz János /Zsán/: vezetőségi tag. Hangzatos jelszavakat használ napjában kb. ötvenszer. Jelszavait 
jegyedévente váltja. 
Mszavak: pörkőtt, pronyó, vágjatok egymás orrába, pungúz, madárszájú, pirók, ne légy ilyen végtelenül egyszerű, 

KUZaelem, tán gyün a fogad, a hajamat ne fonjam be, szigorú gyerek. 
, Dunai-Kovács Gabi /Gabü/: csopártmunkás, rabszolga. Előadás, jegyzet, órarend felelős. Leendő 
i r k á n k o n az infarktusos betegek rehabilitációját vállalta. A betegek majd versenyt úsznak vele. 

Dániel Marianna /Pia/: Böcz János felelős. Ő később lépett be /valószínűleg érdekből/. Fülbevalóit, 
sMinkjét, hajának színét, domborzatát és térfogatát a csopárttagok megtévesztésére néha felismerhetetlenségig 
Változtatja. 

Csikós Attila /Csikós úr/: csopártunk statisztikusa, számítógépbuzi. Klinikánkon a mozgássérültek 
dfépzését vállalta, majd brékelni tanítja őket. Az ápolónők kedvence. 

Fekete Attila: vezetőségi tag. Munkánkat mindig éles kritikával szemléli, örök ellenzéki. 
, Paiz Amairi: késői belépése ellenére törzstag. Trópusi betegségek szakértője lesz. Az ápolónők másik 
kedvence. 

Fierpasz Ferenc: csopártvezető, egyetemünk névadója. Leendő klinikánk függetlenített igazgatója lesz 
'"eleget rá nem bízunk./ 
. Ferdinandy Péter /Difer/: vezetőségi tag. Csoportunk egyik esze, főállású Bence apa, notórius késő-lógó 
. /Mában arra hivatkozik, hogy a gyerekét etetni vagy szoptatni kell./ A Fierpasz Ferenc University 
könyveinek megírása lesz a feladata. 

Gyulai Csaba: vezetőségi tag, a csoport másik esze, a lustaság mintaképe /ha valahol egy szék van, 
"Mtcor arra ő ül, az biztos/. Ezért ő lesz a portás. 

Horváth Mónika /Mahóni/: deviáns. Tagsága alatt sokat kupálódott, az utóbbi időben Farkas éhessé 
"ált. 

Juhász Magdolna: pártoló tag, a hős anya kitüntetés tulajdonosa 
k Molnár Béla: Csopártunk és klinikánk gazdasági szakembere. Feladata lesz a tőkés importáruk 

^érzése, étkezési jegyek elosztása. Vállalati gépkocsink sofőrje lesz, ha találunk akkora gépjárművet, amibe 
kkorra belefér. 

Szűcs Zsuzsa: pártoló tag 
Fáskor Annamária /Bábi/: pártoló tag 
Vámos Éva /Cirmi/: SZKV ellenőröknek egyszerűen csak Vásó Irma. Csopártunk szépsége, 

^ y o s s á g a . Félig-meddig ellenzéki. 

Most jönnek a beígért kedves kis históriák analfabetikus rendben: 

. Biofizika gyakorlat: 
J/daki elkiáltotta magát mérgesen: - Hol a fenében van a jégecet?! 
Béla kioktatóan:- Hát nyilván a mélyhűtőben. 

Orvosi vegytan:gyakvezérünk Gyógyegér. 
Utolsó demó, téma az alkaloidák. Difer és Béla hiányos felkészültségük m.att kepzeletben szinteüzálták 

* Vegyületeket és pontosan válaszoltak a kérdésekre. 
Lopokol: dn RNS nDNS szintetáz prosztetikus csoportja 
*5ermetin: kócsványos pepüle alkaloidája . 
j W TATA-box foszforiláz kötő centrum(ez a vegyület visszafelé olvasva az oktatas hatekonysagat fejez, k.) 
* Metil kurafinsav: termeszhangya ATP-ase alloszterikus kötőhelye . 
A következő gyakorlatra csak azért mentek el, hogy megnézzék hányast kaptak.Mmdketten jeles(5)-t. 

Sajnos nem kitalált sztori. 



68 paraniedicina 

4. ábra A híres szülészteam - tagjainak rendkívüli szerénysége ellenére - kivételesen 
kameránk elé állt. 

5. ábra A világhírű team még sosem látott komplikált műtétbe kezd. Jól 
látható arcukon az elszánt segíteni akarás, és a magas fokú szaktudás /Bár a felületes 

szemlélő szerint teljesen hülyék/. 
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Ütött az anatómia demó órája! 
Velőnkig hatoló félelemmel vártuk az ítéletvégrehajtót. Biztos Poberai adjunktusnő...Biztos Tóth tanár 

-siránkoztunk. Ekkor Poberai adjunkta orvul megjelent a box ajtóban. Tér és idő megmerevedett. Kimért 
ozdulattal leült és kíméletlenül szólított: Bódi István! Ő..nem ebben a csoportban van jegyeztük meg 
•énken. Ja, ez nem az egyes csoport - mondta Pobi mama - és felállt. Miután tekintélyt parancsoló 

Mozdulattal betette maga mögött az ajtót, kitört a röhögés. Abban a pillanatban másik fél, szintén orvul ott 
ermett Tóth Lajos tanár úr és sokatmondóan ránk nézett(ehhez jól ért az Anatómia Intézet), majd odafordult 

? ^csoportunkhoz és megkezdte a mészárlást. Ekkor már olyan röhögés jött ránk, mint amikor a 
Meghittebb elegáns esküvőn küszködik az ember. Ekkor Pór tanársegéd tűnt fel a színtéren. Már azt hittük, 
®°st pórul járunk, de ő átvonult a boxon egy fejbiccentéssel nyugtázva, hogy holmi hallgatók is ülnek itt. Végül 
Bezzegh Attilát kaptuk, tehát pótdemó nem volt. 

Élettan gyakorlat ' 
Lelkes Zoli és Kapás Levente buzgón magyaráz, mi meg körmölünk mint a gép. Éleseszű 

Scsoporttársunk O. Pisti pedig másolja azt, amit Zsán jegyzetel. Zsánt egyre jobban bosszantotta a dolog, 
^ e m nem bírta tovább és leírta, hogy PULZUS-PUNGÚZ. Nagyeszű barátunk ezt is hűen másolta. 

1 
TOT szeminárium Tót(h) Péterrel(nomen est omen) 
Csoportunk nagy része mintegy félórás késéssel érkezett, egyenként szállingózva az egyébként rendkívül 

j^asröptűnek ígérkező szemináriumra, egy Szeged peremkerületében lévő gyógyszertárba. A cselédszobányi 
rtdcban egyesek már a csilláron lógtak, Tóth Péter pedig csak mondta - mondta. Difer a földön ült félig fekvő 
etyzetben és fesztelenül csevegett. Vezérünk Feri ezt kivetnivalónak találta és rámordult Diferre: 

p Téter, hagyd már abba a süket dumát!! 
116 Tóth Péter felháborodottan: - Én abbahagyhatom, de ezt vizsgán kérni fogják és sehol sincs benne! 

Sebészet 
Zsán és Csikós Úr éjjeli ügyeletben maradtak a seb. ambulancián. Öntudatlannak tűnő beteget hoztak, 

ih Kálmán tanársegéd magyaráz: - A betegnek nem olyan rossz az állapota, 72 éves. 
ö e t e g közbevág: - Nem 71. 

y Biológia előadás 
ezérünk Feri - igaz, szigorított beszámoló után - elhatározta, hogy jár előadásra, és beült az első sorba, 
olnár professzor diákat vetíttetett, és kérdezett valamit a közönségtől. Feri magabiztosan válaszolt. Teljesen 

j f éget. 
p °}öár professzor:Ho-hó, ho-hó, állj! Hő! Fényt kérek, hadd lássuk egymást! Ja, Maga az! 

e r i t azután nem láttuk több előadáson. 
(Ferinek ehhez a poénhoz annyi megjegyzése volt: - Én nem voltam szigorított beszámolón!) 

Anatómia gyakorlat 
•lójárt Juli szépséges gyakvezérünk rámutat a húgyhólyagra, és az éppen békésen ott ácsorgó Diferre 

j w ~ Na, mi ez bohóc úr? 
e r : ~ Vesica uterina. 

Filozófia 
Béla az utcán megpillantotta Trásert adjunktust, és eszébe villant, hogy csak ő nem vizsgázott a 

_ P°ríból. Utánarohant és illedelmesen érdeklődött, hogy mikor lehetne-e...talán...hát vizsgázni. 
L. ^ 6ra múlva jó lesz? - kérdezte viccesen, majd ott helyben beírta az ötöst és tovább indult. Pár lépésről 
^ te len visszafordult: 

^ é r t azt tudja ugye, hogy ez egy buktató jellegű tárgy! - és továbbsétált. 
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Szövettan gyakorlat. 
Feri a here metszetét tanulmányozza. Dr. Bencsik Kriszta: 
- Na, milyen szövet van benne, te nagyokos? 
Feri: - Simaizom! 
Kriszta a fejéhez kap: 
- Fiam, ha ez így lenne, nem kellene 20 év múlva itt oktatnom a hülye gyerekedet! 

Mikró gyakorlat 
Taródi adjunktus úr: 
- Gonoblenorrhea neonatorum ellen mivel védekezünk? 
Attila: 
- GumivalL.vagy császármetszéssel. 

Gyermekgyógyászat gyakorlat. 
Este fél öt. Elcsigázottak vagyunk. A kórteremben vagy 20 fok. Kertész adjunktusnő színtelen 

monotóniával magyaráz már másfél órája: 
- Az adrenogenitalis syndromás gyerekeknél - mint látható - a penis mérete jóval meghaladja az átlagos 
méretet. 
Csikós Úr erre már felkapja a fejét, s mivel csak ezen utolsó szavak ragadták meg figyelmét, megpróbálja 
összefoglalni a látottakat: 
- Tehát ennek a gyereknek csak az a baja, hogy nagy a töke? És ez fertőző? 
Kertész adjunktusnő: 
- Áá, maga erről már lekésett! 

Szülőszobai gyakorlat. 
Faiz céltalanul bóklászik a kihalt folyosón. A társalgóban magányos beteg réved a teljesen hangtalan 

TV-re. Faizban megmozdul a hivatástudat - íme az alkalom, hogy segítsen beteg embertásán - és 
diadalittasan felhangosította a TV-t... A beteg siketnéma volt. 

Radiológia gyakorlat 
Gyakvezér: 
- Ki tudná érthetően elmagyarázni az endoscopos epekő eltávolítást? 
Béla: 
- Hát..hát...ledugják,...először bele...aztán pedig szét. 

Szülőszobai gyakorlat 
A fiúk már második napja laktak benn a kórházban. Jeles oktatóink egyike Faiznak szegezi a kérdést: 

- Nézd meg, mi van a szülőszobában? 
Faiz öt perc hiábavaló keresgélés után visszajön: 
- Hol van a szülőszoba? 

Orosz óra (az orosz órákról történő feljegyzések ma már történelmi értékűek) 
Difer az első orosz órák egyikén rögtön eredeti orosz mesével rukkol elő: 
- Agyin sztárij bágoly szigyít na fán i gávárít: gmm, gmm! Agyin másik sztárij bágoly tózse szigyít na fán i 
gávárít: ijesztgesd á jó édésányádát! 

Anatómia szigorlat (alapmetszet). 
Csikós úr vár. Ő következik. Hirtelen kivágódik az ajtó, a vizsgázó sírva jön ki, nyomában Tóth Lajos. 

Tajtékzik a dühtől. Nekiront a békésen várakozó Csikós Úrnak: 
- Van-e az anusban rugalmas porc?! 
- Nem. - válaszol Csikós veleszületett érzékkel. 
Miközben Csikós Úr a metszetekről felel, Tóth Lajos idegesen futkározik fel-alá, mint a mérgezett egér. 
Egyszerre csak kifakad: 
- Anusban rugalmas porc!!! Még ilyet!!! Legfeljebb, ha beledugja a fülét!! 
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CsoPÁRT Kongresszus Diferéknél 1988 

V f- l&Z^i^ 'á ££3 CsoPÁRT küldöttség indul kukoricát lopni. /Itt még szárazak 
" vagyunk./ 

Andris, a fogászok gyöngye, egy újfajta M B ^ / , ^ . ' * f 
mat.Punktúrás eljárást készül kipróbálni Diferen jgUFjt 

M w ' ' * T 1 » iL. D./er rázoní 
P É V A 4X V- * tud halat fogni 

^ kongresszus záródokumentumában leszögeztük, , _ • Á ^ j ^ W 
Attila jobb halászlevet tud főzni Difemél. IBKI' S H e ® « ü SSI^B 

Héj, söntés! kapás! /Attila furcsán fárasztja a halat/ 
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Tünde, a vakítóan kékszemű 

\ 
Csabi igazi fotóalkat 

Bence szorgos látogatója volt a késő esti gyerek előadásoknak. 
Körülbelül így röhögte ki Boda professzor urat, amikor katalógust 
akart tartani. 

Egyetemünk névadója Ferenc 
Fierpasz egyszerűen iszik. 

Hát nem 
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Élettan gyakorlat. „«nléletes hasonlattal próbálná megvilágítani a 
A mikrobiológiáról hívott vendég gyakorlatvezető szemleletes P 

Precipitáció lényegét: . .. _ vé le tlenszerűen mennek oda egy-egy szigetlakó 
~ Ez, tudjátok olyan, mint mikor a matrozok teljesen veletiensze 

— t u u j u i w 
bennszülött lányhoz. 
~ Hát persze! Mindegy az, csak precipitálhassanak! 

Fül-orr-gégészet szigorlat 
Professzor:- Mondja el a nyelés mechanizmusát! P r„frcc7or seeíteni próbál: 
Móni a passzív rezisztenciát választotta felelési stratégiaként. Professzor segiten p 

T* / • 1 t\ 
x 

Hát milyen a marhanyelv? 
Móni: 
~ Biztosan drága. ., 
A vizsgáztató erre már nem tud lépni, de még probálkoziK. 
~ Miért olyan vastag? 
Móni: 
~ Hát, hogy tudjon nyelni az a marha! 

Kórszövettan 
~ Na, mi az ott a metszetben? 
Csikós Úr unottan 
~ Kosz. 
^brák doktor: 
~ Jó! Ötös! 

Böcz-féle szaknyelv újítás: 
Picuspidalis billentyű-tricuspidalis trillentyű 
Prostata nőben-.prosmama . . 
Kashimoto thyreoiditis hátra lokalizálódó formája:hatimoto 

Szövettan gyakorlat Felevóevulása után jóhiszeműen viszi a kis fehérszínű 
Feri ezúttal valóban fekvőbeteg volt két hétig. F e l g y c ® ^ J ( k ö z i s m e r t e b b nevét itt 

érzeti orvosi igazolást nagytiszteletű g y a k o r l a t i o n ^ g ellentmondást nem tűrő 
M tesszük közzé). Tanársegéd úr, látván Fent közeledni az igazolással 
bangón mondja: „ . , _ . ,, , 
- Ez olyan kicsi igazolás, hogy nem is lehet valódi! Sajnalom. 

Latin 
*illányina-Villányiné-femininum. 

Neurológia gyakorlat 
"Járdavicc 1" (Járdánházi adjunktus úr) 

Mi a különbség az elmebeteg és a neurotikus kozott? 
Az elmebeteg szerint 2x2=5. 
A neurotikus tudja hogy 4, de kevesli! 

"Járdavicc 2" ...ufCl . • * poéT Kezelés után alighogy hazabocsájtják, Nagy n e h e z e n kikezelik a pácienst ama téveseszméjéből, hogy o eger. Kezelés 

^Mülten rohan vissza, 
doktor: 
R Hát mitől fél, mi maga, egér? 

ea.be, vagyo, ée hazafelé — o z f a . e S * eazea.be vUlaaf:. vajoa .adja-e, 

> 
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"'Járdasztori" 
Adjunktus úr hajdanán járműveket striguláit az úttest mentén, pénzkeresés végett. Egyszer csak egy 

^gánybanda vette körül, és mivel a leendő doktor nem tudott kellő magyarázattal szolgálni, hogy miért 
Omolja a járgányokat, már-már késelés szaga lett a dolognak. Az egyik roma közbeszól: 
~ Ne má! Hagyjátok mán, ezt ismerem, ez HÜLYE! 

Neurológia kollokvium előestéje: 
c "mi óriási elhatározásra jut: 

Na jó, előveszem a pszichiátriát is éjfélig. Tényleg, mennyi az idő? 
Éjfél. 

Neurológia kollokvium 
Faiz hosszas könyörgésre sem hajlandó egyetlen antidepresszánst sem mondani. - Hát akkor valami 

Stimulánst - próbálja a feszültséget oldani Járdánházi doktor. 
e mmi válasz. 

~ Ami feldob! Hozzá is lehet szokni! 
812 felderül, és rávágja: 

" Alkohol! 

"Járdavicc 3" 
°?teg nyomasztó álmát meséli a pszichiáternek: 

/ Almomban a tengerparton gyönyörű mezítelen fekete táncosnők vesznek körül. Hirtelen megjelenik egy 
- x ' mbl (tig a z t mondja: 
/ Most pedig pisilünk! A többit el lehet képzelni. Doktor úr, segítsen! 
~ No, e z e n könnyen segíthetünk! Ha jön a törpe, maga határozottan azt mondja:nem! 
'telik pár hét, a beteg jön vissza ellenőrzésre és elmeséli a történteket, 

lórpe; 

/ hfost pedig pisilünk! 
" En rávágtam, hogy nem! 
törpe; 

~ Jó> akkor most kakilunk... 

Nyári sebészet gyakorlat 
Lakatos Attila, közismertebb nevén Maki, és Béla már távozni készültek a délutáni jól megérdemelt 

P ^ é s r e , amikor orvul letámadta őket az osztályos orvos: 
Mcs kedvetek felvenni három beteget? 

g Attila, te gyorsan kikérdezed, én meg már gépelem is! 
fe oda is ült az írógép mellé, és hátraszólt: 

j, Na> Maki, mi is a neve? 
^ csönd, Béla megint nyomatékkal: 

MakiíHogy hívják?- és türelmetlenül hátrafordult. Az egymagában ülő megszeppent beteg halkan 
i a nevét. 

Ni Kórszövettan 
ĵ Mcs szövettani látásmódotok, sem fantáziátokIHát nem látjátok a teniszütő-formát? 

B d e a nyelét még nem látom tisztán, 
belement a játékba: 

En a nyelét tisztán látom, de hol van a többi része? 
ticos úr: 

"Mi?Teniszütő? Hol? 
^ á k doktor: 

Hút igen, mindig is mondtam, hogy ehhez a szakmához fantázia kell!! 
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Munkaértekezket Feriéknél 

M 
9 

i 

r * 
M 
9 

i i 

i 
Zsán, te mit csinálsz?! 

Csak a kezét figyeljétek! 
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Nőnapi eszmecsere 

"Tán gyün a fogad?" - Zsán -

Jani, ugyan már! 
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6. CSOPORT 

« 
Bánfi Tamás Felhő Erika Németh Antónia Farkas Zoltán 

Keller Zoltán 

Berta Klára 

m 
Sóti Erika 

Kiss Irén 

Orosz István 

Kiss Tamás Zoltán 

Sebők Boglárka 

Lővei Csilla Tamás László 



r ^ - u . 

paramedicina 103 

MICRO - SEXÓ - OLÓGIA 

ÁLTALÁNOS RÉSZ 

t. Az egyetemi felvételi bizottság I985.júniusában új,kuruzslás elleni polivalens immunsavó kifejlesztésén 
„ adozott. Az ország különböző góckörzeteiből bakteriológiai mintavétel történt a legrezisztensebb 
0rzsekből. A hat évre tervezett kísérletsorozat a vége felé közeledik. 

TENYÉSZTÉS: a SZOTE 85. komplex, differenciáló, Szilárd táptalajon történt. 
SZELEKTIVITÁS: biztosító faktorok: - anatómia(35%) 

- biológia(4o%) 
- kórbonctan(25%) 

Alkalmazott INDIKÁTOR: 13 db. leckekönyv mindig pontosan jelezte a populáció pillanatnyi állapotát. 
DÚSÍTÁS: Páter robustissimus et Csabaphila Claratica (lsd. részletes részben!) 
PASSZÁLÁS: 5 esetben , bár a tenyészet rosszul tűrte. 
MUTÁCIÓK: A periodikus UV besugárzás hatására előfordult 

- párképződés: Laklidium - Feminella diploid 
- intermittáló fejlődészavar: Styepanomusc. 

MORFOLÓGIA: 

1 
i T . i m 

§ A f f 

7. ábra. A kezdeti képet nagyfokú Naivizmus diffusa jellemzi. 
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Medica Naiviformis (Sóti Erika) 
Előford.: leggyakrabban csoportosan, soliter 
állapotban nehezen fellelhető. 
Teny.: Polysweet táptalajon, alvásmegvonást 
nehezen tűri. 
Kórkép: Szezonális vonulismus NDK-tica. 
Labordiagnósis: Klubképződményekből 
sikeresen izolálták. 

Tsokiphilia Lambadae (Német Antónia) 
Morph.: alakját gyorsan változtató, kifejezett 
hasonlóság a motoros egérhez. 
Biok.tul.: chemotaxis coffeina duplexa. 
Kórkép: Dumapartyck syndroma 
Ther.: continuus csoportterápiát igényel. 

Csabaphila Claratica (Berta Klára) 
Nagy méretű, nyaki részen elhelyezkedő 
órafüggelékről könnyen felismerhető. 
Teny.: Szójával dúsított stabil Jancsó-S 
táptalajon. 
Resist.: diffúz, pontossággal szemben 
meglehetősen ellenálló. 
Kórkép: Poligraphia major soldata távoly. 

RÉSZLETES RÉSZ 

Zoltánus Parvus Basceticus (Kiss 
Tamás Zoltán) 
Morf.: polimorf magvú, day after 
állapotban cíliumokat növeszt 
periorálisan. 
Teny.: Holstein (sárga talajig...) 
Emberpathogenitás: feminin típusú, 
aktív 
Kórkép: Orgasmomania letalis 
piaphilica. 
Ther.: 
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Szrenea Tapaeiensis (Kiss Irén) 
11('«t: lila kapszidja mikrobiológust motivál, 
avagy. "ne nézzen rám úgy a gyönyörű 
®f®ével..." (Pető docens ). Éjjeli szerenád 
fejlődését serkenti. 

házibulikra rezisztens Panel-Hanincsa 
^endégemma táptalajon. 
JJJ^p: Khacagókór 
" lep~ cry for help 

X9us Hohohorgassus var. Alba Regia (Farkas 
Zoltán) 

sárga öves, monotrich csillós. 
^fejlett formája: Schwarzenegger minor 
í^tpathogenitás: csuka, süllő, fogas, kabát. 

lóTord.: Boszorkány szigeten endémiásan, 
ma8ában ritkán jelentkezik. Indukált mutánsa 
Sffrűképző. 

0rkép: Hemeralopia Monigamia. 

P á t e r R o b u s t i s s i m u s (Keller Zoltán) 
Morf.: mérsékelten konvex idomú 
Biokémiai tul.: juvenilis sarjképzés ( L képet.) 
Kórkép: Universitophobia Famdiatica. 
Kezelés: széles spektrumúan. 

í^'nella Precisissima (Lővei Csilla) 
Te

 longltrich, karcsú pálca. 
p LŐwenstein táptalajon, szimbiózisban. Vendégpatho-
Kórt. ^f101®08 csirke formájában manifesztálódik, 
f, Caninophobia irreversibilis. 

ef~ aqua Balatonina 

Focifilium Fradicum (Tamás László) 
•je "tiaiis morfológiai alkotórésze: cellulóz lapok (Népsport) 
k f . Lőwenstein táptalajon, szimbiózisban, nikotinigényt 
fejezett. 
tvíji . 
Kfoo, Astrára, Wilkinsonra rezisztens. 
Ther f y , e u r o ' °g u s praematurnus soldatus. 

- Capsula trabantis gray. 



Bombatica Modicae NB //.(Felhő Erika) 
Morf.: karcsú, kb. 1,5 m. hosszú pálca. Tok 
pigmentációja variábilis. Egyetemen nehezen 
fellelhető. 
Teny.: pozitív chemotaxist mutat BurgdorfFeri 
irányába. 
Kezelés: hosszantartó, igazolást igényel. 
Kórkép: Ballismussal szövődött Autó-immun kór. 

Blondinella Dirigens (Sebők Boglárka) 
Morf.: multilingualis, polyrezisztens pálca. 
Teny.: paradicsomleves aspecifikus táptalajon. 
Kórkép: Experimentális csoportaktivizálás 
(morbiditása virtuális). 
Ther.: jelenleg kutatás alatt. 

paramedicina 

l'i i . 
H- t Sztyepanomuscularis Delicatissimus 

(Orosz István) 
Morf.: szezonálisan kreol. 
Obligát alkotórészei: irattárca, zsebkendő, pénz. 
Járulékos alkotók: 1500-ös Lada, dekoratív nővel 
az anyósülésen. Benedek-féle rezisztenciafaktor-
ral rendelkezik. 
Kórkép: Superman syndroma. 
Ther.: Tinctura gynecologica. 

Studentum Gigantopotenciale ( Bánfi Tamás ) 
Morf.: szabadságharcos(48-49) lábon élő, hosszú pálca. 
Teny.: Sportrobi táptalajon, fejlődését jóga, akupunktúra stimulálja. 
Kórkép: Videomania multiplex et hypertrophia bicipitis. 
Ther.: Goldenring-kúra. 
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2 ' é v : A T T E N U Á C I Ó 

év: A K K O M O D Á C I Ó 

Mesterhármas(O.L): 
Bencsik Kriszta szeme tágra nyílt, mikor az ifjú szülészpalánta közölte:"- a sacrum a két os pubis között 

efyezkedik el." A csoport nőtagjai szörnyülködve jegyezték meg: - Lányok, ha hason fekve akarunk szülni, 
tudjuk, hogy kihez forduljunk! 

Tóth Lajos papírt és ceruzát vett elő, és feljegyezte a bordaporc újonnan hallott nevét: sternum. 

Király Katalin kollokviumon beállít egy nyirokfollikulust. Hősünk a metszetre nézve : - Nyirok...? 
"" Na, de mi? 
"" Alveolus! 

S.E. a thalus minden egyes kis anatómiai részét lelkiismeretesen elmutogatta a kezébe akadt patellán. 

. T.L. szerves kémia tanulását egyszerűen fantáziájának szabadon engedésével helyettesítette. Szó szerint 
ldézünk demo dolgozatából: 

Optikai izoméria 
"A szerves kémia egyik legszebb fejezete e témakör. Én nagyon szeretem a D és L izomériát is. Nem is 

fedőm , melyiket jobban. Az optikai izoméria jelentősége beláthatatlan, annyira, hogy én be sem látom. Ha az 
k 0 engedné, kifejteném szívesen, hogy miért kedvelem az optikai izomériát. Most csak összegzésül annyit, 
°8y> hát igen. Ennyi." 

szaK ^ k é s ° délutáni Filozófia szemináriumon történt. Gyakorlatvezetőnk egyre bizonygatja, hogy nem 
jj a d hazaengedni a szovjet csapatokat, mert akkor ki véd meg bennünket!? 

^ a hátsó sorból:- Legalább az Orosz Pistát engedjük haza, annyival is kevesebben lesznek! 
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Felejthetetlen pillanatok élettan gyakorlaton, közkedveit gyakvezérünkkel,Lelkes Zolival. 
Éppen injekciózni készült egy mit sem sejtő patkányt_A következő pillanatban Zoli támadóállásba 

helyezkedett, majd kezében a megtermett példánnyal heves karkörzéseket végzett. Közben magyarázza: 
- így szédítem el, nehogy elmeneküljön a tű elől! 

A labirintus-irtott béka nemhogy féloldalazva úszott volna, hanem a lavórból kiugorva körbenyargalta 
néhányszor a gyakorlati termet. 

Zoli lelkesen a táblánál magyaráz, háttal a közönségnek. Egyikünk órája csipogni kezd, mire Zoli a 
sajátjára néz és konstatálja: 
- Egész van. 

Kis idő múlva az övé is hangokat ad, mire Zoli dühösen: 
- Hát megbolondult ez az óra! 
Tovább oktat bennünket. A harmadik, immár indukált csörgés azonban benne is gyanút kelt. Órájára néz, 
majd a háta mögé: 
- Na, nee..J 

3. év: SZELEKCIÓ 

Iványi Béla ártatlan megjegyzései csoportunk néhány nőtagjában gyanús gondolatokat ébresztettek. 
A szervdemón körbejáró "befőttek" egyike csepegni kezdett - történetesen Irénke kezében - mire o 

halkan felsikoltott. Béla homlokát ráncolva, s kissé felsóhajtva: 
- Az ilyen nők megőijítik a férfiakat! 

Klári ugyanezen a szervdemón szokás szerint húsz oldalas levelét fogalmazta, akkor épp katona 
barátjának. Béla megszakítva a glomerulonephritisekről szóló, kissé hosszúra nyúlt monológját,hangosan 
megszólalt: 
- Drága Irénkém, tudatom veled, jól vagyok! - A hatás nem maradt el.... 
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Mikrobiológia gyakorlaton. 
Mándy Ivette: - Mi az alapvető különbség a vírusok és a baktériumok között? 
ÉZ-: - A barikat az első félévben tanultuk, a vírusokat a másodikban. 

Kórélettan demón. 
Zolit kérdezik: - Milyen idős korban jön létre az IRDS? 
~ Közép.../hátulról jön a súgás: - Csecsemő! / 
~ Középkorú csecsemőknél! 

Farsangi buli 1988 

4- «v INKUBÁCIÓ 

Dr. Vtyda Gyuri - a vadászok gyöngye - egy majdani közös bulizásunkat vázolja. Feldobja a kérdést, 
^ y e n vadból készítse a vendégváró falatokat. A csoport vitatkozik, melyik a vadhúsok közül a legízletesebb, 
í ^ e Irénke, felocsúdva: - Szerintem a gyöngytyúk a legfinomabb sültnek! 

•^Y.: - Jogos, de arra igazán nem illik lövöldözni! 

y Sebészet gyakorlat. Jelszó: kommunikáljunk a beteggel! 
'T-Z.: - És mondja, a bácsinak nincsenek koordinációs zavarai? - ??? 

- Józsi bácsi, hol volt a porckorongsérve, sacralisan vagy lumbalisan? ??? 

, Tényi professzornó' felszólítására Irénke a cremaster reflexet készült kiváltani egy fiatal férfibetegen.A 
rdéses testrészen megjelenő tetoválás /"ez a tied"/miatt csak nagy önuralommal tudta teljesíteni feladatát. 
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Szülészet gyakorlaton Rivlin Mihail referátum témákat oszt ki. Klári kérdően megjegyzi, saját f e l a d a t á t 

jegyezve: 
- Kellene némi támpont! 

- Hogyan? Tampont kér a kolleganő? 

5. év.: PATHOGENESIS 

A Fül-Orr-Gégegyógyászat gyönyörei. 
B.T. gégetükörrel a kezében vizsgálathoz készülődik. Gyakorlatvezetőnk udvariasan nyújtja neki a nyelv 

megfogásához szükséges gézlapot. Tamás komótosan rátekerte az eszköz nyelére a gézt, és puszta kézzel 
kihúzta a beteg nyelvét. 

Erikának többszöri erőteljes próbálkozásra sem sikerült perforálnia Pista enyhén deviáló septumát, 
majd lemondóan összecsukta az orrspekulumot. A váratlan mozdulattal pompásan epilálta a vestibulumot, 
páciense őszinte örömére. 

Egyensúlyvizsgálat. Nagymajtényi adjunktusnő felszólítása Zolinak: 
- Próbáljon meg magas térdemeléssel járni hatvanszor! 
- Felváltva? 

Gyerekgyógyászat gyakorlaton. 
B.T. a két hónapja az osztályon fekvő kisiskolástól vesz fel anamnesist. Első kérdés:- És mondd csak, 

kisfiú, nem hiányoznak a szüleid? 

A gyakorlat hátralevő része a gyerek vigasztalásával telt el. 

Szemészet gyakorlat a viháncoló társasággal, csütörtök délután. 
Nyíri Sándor:- Figyel itt egyáltalán valaki? Vagy csak én dürrögök itt, mint a fajdkakas? Tudnátok ablatio 
retinae-re hajlamosító kórképet mondani? 
Zoli/immár harmadszor/:- Glaucoma? 
Nyíri lemondóan: - Á, dehogy! 
Zoli: - Éppen azt akarom mondani, hogy a glaucoma nem. 
Laci:- Obstipáció! 
- ? ? ? 
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Betegvizsgálat. 
T

 Nézzetek már ide, én*csak gyűröm magam itt a falba! Na, mit láttál a pupillán? 
Hét óra tájban... 

~ Mi van hét óra tájban? 
~ Buli, buli lesz! 

Jó, feladom a meccset! 

Ideggyógyászat. 
Csoportunk két, igen gyakorlatias hölgytagja beteget vizsgál. A biceps reflex kiváltása már percek óta 

ne® sikerül. A szomszéd ágyon megszólal egy beteg: 
~ Elnézést kérek, engem már tíz éve rendszeresen vizsgálnak, de így még sohasem csinálták! 

Egyensúlyvizsgálatkor felszólítják a beteget, hogy behunyt szemmel álljon egyenesen. A következő' 
^gá la t a járáspróba volt. Egy apróságról azonban megfeledkeztek: a beteg szeme csukva maradt, még az 
^yak között megtett lO méter után is. A vizsgálatnak a becsukott ablak vetett véget. Az anyagi kár tetemes. 

Dibó doktor 1. kérdése: 
Mi történik a tractus opticus sérülésekor? 

Kiesik az egyik szem! 
2. kérdés: 

~~ Hogyan lehet kizárni a vakságot? 
"" Altatásban nem lehetne csinálni? /F.Z./ 

"ogy? Kiveszed a szemét, és vizsgálat után visszavarrod? 

^ e / 6 . év. MANIFESZTÁCIÓ 

A nyári és évközi gyakorlatok is tartogattak számunkra alkalmat, hogy bebizonyíthassuk: 
jfeberpatogének vagyunk! 
fi

renke a makói urológián, /fiatal férfibeteg/ 
. eg:~ Hát, tetszik tudni, a bal pisilőmmel van baj. 

a s z : ~ Ö,ö, és mikor jönnek be a szülei? 

A^S felvilágosító előadás. 
a Kaposi sarcomáról:...és a bőrön kb. 10-15 Ft nagyságú foltok jelennek meg. 

Az AIDS vírus egyéb elnevezései: HTLV,HIV,LAV de ezt nem úgy írjuk, hogy love. 

Harmadéves belgyógyászat gyakorlatát Irén, Ancsa, Erika Odesszában töltötte. Trolival indultak a 
Erika egyszer csak arra lett figyelmes, hogy egy ötven és a halál közti, megtermett hölgy agresszívan 

szól hozzá: - Hogy gondolja kislány, hogy rövidnadrágban felszáll a trolira! Kilátszanak a lábai! Egy másik 
38 a védelmére kelt:- Miért ne hordhatna rövidet? A mai ifjúság is megcsinálta a maga forradalmát, 
resztrojka van, biztos Gorbacsovnak is tetszene. Ekkor már minden tekintet /a sofőré is/ az említett 
^•^okra irányult, ami percek alatt parázs vita tárgya lett, jó kis kalamajkát okozva gazdájának. 
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7. CSOPORT 

Péley Péter Gyarmati Noémi 

Lőrincz Attila Barna Anita Szlávik Győző Prikidánovits Emese 

Szegedi Ildikó Gyarmati Csaba Lengyel Andrea Lestyán János 

Fabula János Kovács László 

i 

Nyirati Ildikó 
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u^tAnlr- 'Aki nem tud játszani, szórakozni, az dolgozni sem tud igazán."/ 
MoaonK- Szent-Györgyi Albert/ 

TÖRPTENELEM 
MCMLXXXV-MCMXC 

- Dóm 
- Tisza 

Mi 
"Magas hegyek mögött 
hol a tenger hupikék 
ott laknak ők a törpikék. , . _ 
Hatalmas fák között gombaházakban lakunk - Apáthy, Szemi, Újszeged, Tarjan, Rókus, Szoreg 
és mindig vidámak vagyunk. - ld: torparty 
De a törpök élete nem játék és mese. P' , ' 

gyógyszertan, tud.szoc.... 

Hallottál már a gonoszról, 
a rút, kopasz Hókuszpókról? 
Pedig Hókuszpók mindig mellé fog. 
Nótata, Torpapa, Hami, Tréfi, Törpilla, 

u8yi, Duli-Fuli, Okoska" " s z i n tén Mi 
"Mi vagyunk az icikék, mi vagyunk a picikék 

A HUPIKÉK TÖRPIKÉK" 

- Prof.Csillik,Prof.Telegdy 
- Pál tanár úr 

I.Fejezet 

Törpofa 

Pabula-féle hőmérsékleti skála: 
ESHíEgy-Sapkás Hideg 
KSH:Két-Sapkás Hideg 

T Ö R P S O R 
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Térparancsnok 

A Dékáni Hivatal megint rátalált a legmegfelelőbb emberre, 
aki kérdéseivel még a szülészeket is zavarba hozta: 
Noémi: - Miért születik a legtöbb gyerek éjszaka? 
Dr. Vajda:- ??? 
Noémi: - Mert akkor telik le pontosan a kilenc hónap! 

Törphotos 

Majdnem elvesztettük photosunkat. Egy meleg éjsza-kán 
lovasfogóhoz készülődtünk a Balatonban. Mindent fe-ledve állítottuk 
össze a csapatokat, mikor arra eszméltünk, hogy Anita nincs meg-
Nevét kiálltottuk párszor, utóbb már kétségbeesve, de választ nem 
kaptunk. Egyszercsak egy csobbanás és vidám hang: - Jól hallottam, 
hogy kia-báltok /Anita azt próbálgatta, mennyi ideig bírja a víz alatt 
- szerintünk sokáig./ 

Mikró demó után: 
- B...meg, a kérdéseknél csak én voltam 
primitívebb! 

Törpech (alias Szamár) 
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Kötözkötörp 

"H 
n a egy kicsit iszom, akkor vagy fel kell másznom valamire, 

Va8y rá kell másznom valakire." 

Törpákosztos 

J á n 
J™°s nemcsak a hasát szereti, hanem... 

®Urzó adjunktus:- Vannak nők, akik allergiásak 
® férjük spermájára. 
*®os: - Nahát, azt hiszem, hogy a nő élvezi, és 
Ö2ben kiderül, hogy anaphylaxiás shockja van. 

Köztörpont 

Ha már központ, akkor legyen non-stop! 
Vizsgák után Andreáéknál a telefont át kelleti költöztetni a 
szülői franciaágy mellől Andrea szo-bájába, mert a fiúk 
imádták az éjszakai telefonokat. "Néha" évközben is buliztak, és 
a kora hajnali "bor-szagú" hívásokat a család csak nehezen 
tolerálta. (Az egyik kínosabb eset óta a fiúk nappal nem is 
mernek ellátogatni hozzájuk.) 
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Törpmami 

Szövettan gyakorlat: 
Számonkérés, dolgozat. Kérdés: Ogino-Knaus szabály, a 

teherbeesés legvalószínűbb napjai. Mivel többen nem voltunk 
tisztában vele, a dolgozat után kértük a választ. Mikor Dr. 
Kovács Annamária a kritikus napokat taglalta, Évi zavart kis 
sikolya törte meg a csendet, majd elvörösödve suttogta: "Azt 
hiszem elvétettem." (Mármint a dolgozatot.) 

Törpilátor 
Attila az elsó' napokban néhány új kifejezéssel gazdagította 

magyar szókincsünket. "Mikor beraktam a paktégerbe1 a 

depilátoromat2 és hátranéztem a retrovízorba3.... 
Szószedet: 1 .csomagtartó 2. villanyborotva 

3. visszapillantótükör 

Törpörtyű 

Anatómia szigorlat: 
Ildikó belép az "oroszlánbarlangba". Dr. Bőthy Zsuzsa gyorsan 
odasúgja Dr. Tóth Lajosnak: - Lajos, vele ne ordibálj, tudod, Ó 
olyan kis nyuszika! 



-
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Törpasszív 

űrélettan demó Dr. Mezei Zsófiánál: 
kérdés Csanádihoz (azóta már lekö-röztük):- Nem 
todom. 
Ugyanaz a kérdés Pelóhoz: - Passz. 
Miután a következő körben ugyanez megismétlődött, 
^ f i kérdő tekintetét látva Peló magyarázólag 
hozzáfűzi: - Mi együtt készültünk. 
A harmadik kérdésre sajnálkozva ingatja a fejét:-
Sajnos, eddig már nem jutottunk el. 

**-"« » "5. « 

Törpánik 

Szombathelyen Emesét előrelátóan otthon hagytuk, amikor egy 
horrorfdmet néztünk meg. Néhány jele-netet mégiscsak 
elmeséltünk. Már mindenki aludt, amikor Emese felült az 
ágyában és elkezdett kiabálni: - Ju j jü Jé! Milyen szépek! 
A válasz sem késett soká.Anita : -Ezek ...ezek maszkok ! 
Emese: - J é , ezekkel játszani is lehet! 

Nevetörp 

Té Hr.Lelkes Zoltánt utánozza a villamosmegállóban. 
f e | t n a : Az aktív transzport hordozómolekulája. Ildi szaladgál 
fo ~afe(niint Dr.Lelkes). A Kossuth Lajos sugárúton leáll a 

rgalom, s mindenki ámulva nézte Ildit. 



Törpzúz 

A biológia szigorlat estéjén a fiúk zárórakor kénytelenek 
voltak elhagyni a Szőlőfürt borozót. A bejárat előtt hatan a 
megbeszélt jelre, egy emberként Győzőre vetették magukat. A 
nyomasztó túlerő ellené-re Győző a szélrózsa minden irányába 
dobálta a beha vazott Somogyi utcán a támadókat. A barátságos 
mér-kőzésnek a civil rendszámú autóból kiugrott rendőrök 
vetettek véget. 

Törpténet mellékszereplője : Janositz Gábor 
Elment a" hegyen túlra", másodév végén átigazolt a 
SOTE-ra. 

ILFejezet 

T Ö R P T É N E T E K 

Anatómia 
Dr. Kovács Annamária kiosztja az előző heti dolgozatokat. 
Gábor válasza a "csiga" kérdésre: 

Laci válasza: 

(Az adjunktusnő.szerint Lehel kürtje) Röhögés. - Nem irom be az egyest, ha tíz percen belül hoznak 
egy élő csigát házastól./Tél van./ 
A fiúk hat perc múlva megjelennek. Gábor mentegetőző mosollyal: - Sajnos, csak egy üres csigaházat 
találtunk, de tettünk bele egy gilisztát. 

Egy hatalmas sikoly verte fel a boncterem csöndjét. Évi: - Én csak ki akartam fújni az orrom! ~ 
mondta sápadtan a gyakorlat vezetőnknek, miközben kivette a hulla kezét a köpenye zsebéből. 

PG 
Andi gyanútlanul bandukolt a PG szigorlat helyszíne felé, amikor összetalálkozott LJánossal. 
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Gyere Andika, ettől jobban fog forogni a nyelvünk! - s ezzel betértek egy-egy felesre. /Andreának jobban 
megártott,ő ötöst kapott./ 

TOT 
A professzor szokásos ismerkedése az évfolyammal. Kérdése az egyik évfolyamtársnőnkhöz: - Miről 

*evezetes Battonya? 
kérdezett minden nevezetességet felsorolt már, de a professzor csak ingatja a fejét: - Nem, nem. Gyarmati 
°éminek ott született az édesapja. 

8y ismertük meg a csoportvezetőnket. 

. Élettan 
•János már háromnegyed órája "csatázott" Benedek professzorral. Téma az exophtalmus. 
egitő kérdés: - No, de mi van a szem mögött?" 

^Pontán válasz: - Szemgolyó. 

"Kis" Obál: - ...hát, a demók idejét még egyeztetni kell az anatómiával, meg a biokémiával... 
• "di /félhangosan/: - Hogy biztosan egybeessen. 

A rúdra felcsipeszeit béka fájdalomküszöbét vizsgálták a fiúk sósavas pálcikával. A béka, talán az 
Ijedtségtől, de az Istennek sem mozdult volna meg. Lászlónknak viszont igen, aki megunva az 
l/e(Jménytelenséget, egy határozott mozdulattal egy kis üveg tömény savat zúdított rá. Erre a szerencsétlen egy 

Pontos ugrógyakorlatot mutatott be. 
László jelenleg a kórélettanon egerekkel foglalkozik. 

Sári Gyula: - Mi a szifilisz kórokozója? 
J" ~ Syphilococcus. 

L. Jánosnak oxalátkristályokat kellett kimutatnia a szigorlaton. Pannika néni segítőkészen nyújtotta felé 
^ p o h a r a t . 

hangosan felkiált: - No, de Pannika néni, ebben csak vöröshagyma van! 
János ezek után két félévet a biológián TDK-zott. 

^ Andreának kb. egy hónapig jelentett problémát, hogy a tudomány mely ágának lehetett jeles képviselője 
> akiről a próbát elnevezték. 

L Biokémia 
^ adjunktus bizva érettségünkben, a gyakorlaton néhány percre magára hagyta a csoportot. A kialakuló 

ccelő csata frontja hamar átterjedt az Oktatási Épület folyosójára, az egyik csapat igen erős állást épített ki 
^G-ben, ahol bőséges lőszerutánpótlás is rendelkezésükre állt. A harcot a ruháját szaggató, 

, uualommozgású Dux adjunktus megjelenése döntően befolyásolta. A WC ajtót kívülről nyomó L. János a 
^ yút előzékenyen átengedte az újonnan jött erősítésnek. A derekasan küzdő adjunktus többször résnyire 
... fon t tá az ajtót, de lendülete mindig megtört az erőeltolódásról mit sem sejtő, hősi védők fecskendőinek 

"en. Az ajtó csak a 3-4. vízadag után eszébe jutó varázsigére nyílt meg: - Dux vagyok! Dux vagyok! 

Testnevelés 
a , Lám, erre is van példa! Egy igazán egyenrangú tanár-diák kapcsolat: Gerelyhajításról meggondolatlanul 
, ^ l a b d á r a átnyergelt Rédli ezredes az egyik meccsen a kapuból irányítgatta a csapatát /ízes magyar nyelven 
. " ö z ö t t , a kapott góljain pedig remekül szórakozott/. F. János, ezt megunva, jelezte elégedetlenségét a tanár 
p j A diskurzus utolsó mondatát közöljük: 
^ " ~ Mi a f...ért rohanjak, ha ez a hülye nem képes védeni! 

válasz nem késett, a labda milliméterekkel zúgott el János feje mellett. 

Kórélettan 
János and János egyik kórélettan demó /pótdemó?/ után közvetlenül , éhesen, kialvatlanul a TÁK-ig 
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jutottak . Szendvics nem lévén, bú meg igen, sörital fogyasztásával próbálták hangulatukat emelni, ami olyan 
jól sikerült, hogy 4-5 üveg sör után figyelmük már a büfés lányra irányult. Barátian, pénzfeldobással 
eldöntötték, ki kezdheti az ismerkedést. Ez az egyik Jánosra esett, aki el is vonult a pulthoz. Ott kihúzta magát 
és vett két sört, majd visszament az irigykedő' másik Jánoshoz és elfúló hangon közölte: - Nem tudtam vele 
kontaktust teremteni... 

Demó Dr. Szabó Gyulánál. Attila /alias Zumi vagy Bumi/ önmagát meghazudtolva csak 3-4 percet 
késett. Gyula finom, nyugodt és elegáns, mint mindig: - Parancsoljon, foglaljon helyet, ha akarja, megvárhatja 
a többieket. 
Attila lelkesen végigizgulta a sorban előtte levőket, de igazán csak akkor döbbent meg, mikor őt Gyula nem 
kérdezte. Zavarát Győző próbálta oldani a maga közvetlen stílusában: - Te hülye, ne csodálkozz, három 
egyest kaptál. /Zumi azóta is csak azt sajnálja, hogy taxival jött/. 

Zumi a kollokviumra már pontosan érkezett, de minden ravaszsága ellenére kénytelen volt fejet hajtani 
ezúttal Dr. Mezei Zsófia előtt. A vizsgáztató többször is aggódva kérdezte : 
- Attila, olyan sápadt. Nincs rosszul? 
- A, dehogy, kiválóan érzem magam. 
A felkészülési idő vége felé azonban mégis élnie kellet a jóhiszeműen felkínált lehetőséggel. 
- Elnézést, de nagyon rosszul érzem magam. Kimehetnék a WC-re? 
Zsófi bizonytalanul beleegyezett. Odakint a folyosón letámadta az akkor már kirúgott Győzőt, hogy 
magyarázza el az utolsó tételét. 
A megkönnyebbült mosoly akkor hervadt le az arcáról, amikor az első SI értékre vonatkozó kérdés után 
kénytelen volt elhagyni a termet. 

Kórélettan demó: 
Téma: EKG, keringés, só-víz háztartás. Győző egyszer csak felállt és kiment, mert eleredt az orra vére. 

Attila utána. A demóztatásba (mármint a mi szívatásunkba) teljesen elmerülő Zsófi már csak Attila belépésére 
eszmélt: 
- Maga hol volt? 
- Utánamentem, nehogy haemorrhagiás shockot kapjon! 

Kórélettan demonstrációra készülve mindig gondosan kiismertük a leendő demóztatónk kérdéseit. 
Zsófi:- MiazaCCK? 
Szamár (határozottan): - Centralis vénás nyomás! 
Szünet. 
Zsófi (fejcsóválva): - Az a CVP, amit a keddi csoporttól kérdeztem! 

Ugyanezen számonkérés negyedik órájában Zsófit telefonhoz hívták.Ismeretlen egyének (egyik 
csoporttársunk türelmetlen barátai) fenyegető hangon kérdezték tőle: 
- Tudja-e, hogy mi a különbség a bal Tawara-szár blokk és a jobb kamrai ES között? 
Zsófi kapva az új kérdésen még három embert kirúgott.(Szamár, aki 20 perccel előtte távozott, batyujában 
három egyessel, azóta sem tudja tisztára mosni magát.) 

Sebészet 
Noémi: - Szeretnék elkéretőzni a gyakorlatról. 

Gyak. vezetőnk: - Nyugodtan menj el...De nem akarod az egész csoportot magaddal vinni? 

Szülészet - Betegfelvétel 
Kismama panaszolja Évinek, hogy hamar elfolyt a magzatvize. 

Évi referál a többieknek: 
-..., és képzeljétek, szegénynek korai magömlése volt! 

Szülőszobán Andi elmélyülten olvas egy kórlapot.Arra jön Szabó János adjunktus.Megáll, kinyújtja 
kezét a kórlapért.Andi felrezzen, meglátja a felé nyújtott kezet, megrázza és bemutatkozik. 
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Angol óra 
Az első napsütéses tavaszi délutánon már 1 óra 5 perce tart az óra, mikor Ny.Ildi tőle szokatlan 

/^biztossággal berobban a terembe, s közli, hogy csodaszépen süt a nap, s eddig kinn ült a szabadtérink 
- iSr11 r é s z é r ő 1 z a v a r t köhécselés a válasz, hogy talán mégsem most kellene ezt elmesélni.Mire Ildikó: 
~ Miért, hát nem most kezdődik az óra? 

Fül-orr-gégészet 
"diológia rendelésen a bejövő betegtől megkérdi az asszisztensnő: 

~ ^ajos munkahelyen dolgozik? 
A válasz nem késik: 
~ Tessék? 

III. Fejezet 

T Ö R P T Ú R A 

Pilismarót 1. - Il.év ősze 
Első kirándulásunk Gáborék dunakanyari nyaralójában volt. A hangulat már a vonaton rendkívül 

/TSasra emelkedett. A lányok kötögettek miközben tompa dübörgésre lettek figyelmesek. Győző /Törpzúz/ , 
egy feldühödött gladiátor dobálta Lacit a fülke legeldugottabb részeibe. A kalauz "enyhe" szóbeli 

r8álásban részesítette a jelenlévőket. Szavai között feltűnően gyakran fordult elő a "rendőrség" szó. 
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Az utat tovább színesítette, hogy kb. egy 6 km-es éjszakai gyalogtúra várt még ránk. A séta 
egyhangúságát törte meg L. János, aki levetette magát a főutca közepén és úgy üvöltötte: "..engedjétek hadd 
főzzek ma magamnak!". 

Első este leghamarabb Fibulának sikerült berúgni. Felvette hálósapkáját és összeesett. Hamarosan az 
egész házat falrengető horkolás töltötte be. Kétségbeesetten próbáltuk a légzését fiziológiássá tenni úgy, hogy 
orrát befogtuk. Miután kb fél percig nem nyitotta ki a száját, ijedten elengedtük, s a horkolás még 
hangosabban folytatódott. Ekkor elhatároztuk, hogy addig fogjuk be az orrát, amíg abba nem hagyja. Kb 1 
perc múlva János ping-ponglabda nagyságúra kigúvadt szemekkel felült és még mindig mereven összezárt 
ajakkal próbálta orrát kiszabadítani. 

Kirándulásunk nagy találmánya volt a számháborúzás. A terep egy régi homokbánya, melynek közepén 
egy békás tavacska. Sáros partján élvezettel dagonyáztunk. Mikor a két csapat tagjai közelharcba kerültek, még 
a Nyuszi is Tigrissé változott: Ny. Ildi hatalmas ugrással terítette le a gyanútlanul álldogáló Emesét. 

Pilismarót 2. - Il.év tavasza 
Három héttel az Anatómia szigorlat előtt kis csapatunk újra fölkerekedett. Az előző kirándulás két 

birkózóbajnoka rohamléptekkel nekilátott, hogy véralkoholszintjén egy "csöppet" emeljen. Semmi perc alatt 
legyűrtek egy "kevéske" mennyiségű vörösbort. Egyikük csendesen visszavonult a fürdőszobába, majd előjövet 
rezignáltán közöite: "Hát ez orálisan távozott." 

Az éjszakát különösen Szamár élvezte, aki a -5°C-os hidegben egy ötszemélyes sátor egyedüli 
lakójaként, matrac és takaró nélkül hajtotta álomra a fejét. 

Haza^ délután egykor indultunk, s kb. éjfélkor értünk Kecskemétre. Amíg vártunk az egyik 
ismerősünkre, a lakótelep közepén maximális hangerőre kapcsoltuk az autórádiónkat és vérbeli utcabálat 
rendeztünk. A 220 km-es utat röpke 13 óra alatt tettük meg. 

Egyetlen probléma volt csak: Egyik /akkor még csak leendő/ csoporttársunk szüleivel nehéz volt 
megértetni, hogy a szigorlatra való készülés közben hogy tűnhet el egy jobb lábas Adidas cipő, egy több ezer 
forintos nyaklánc, és hogy törhet el egy szemüveg. 

Gyenesdiás 1. 
Előző portyáink oly mély nyomokat hagytak vendéglátóinkban és házukban, hogy új helyszín után kellett 

néznünk. így a másodévi nagy szigorlatok után Noémiék balatoni nyaralójában töltöttünk egy hetet. 
Egy meggondolatlan felbuzdulás eredményeképpen egyik délelőtt elhatároztuk, hogy átmegyünk a 

szomszédos Vonyarcvashegy strandjára. Mivel autó csak egy volt, a társaság fele futva tette meg az utat. 
Bölcsen bekentük magunkat jó vastagon napolajjal, majd nekivágtunk a 40°C-os melegben az útnak. A 4-5 
kimerült és napolajtól habzó testtel megérkező sportember közül különösen Laci volt magánkívül a méregtől, 
mert a vonyarci légkörben előjött a szénanáthája és 10-15-ös sorozatokat tüsszögött. 

Ez a kirándulás L. János jogosítványának a végét is jelentette. A vonyarci DISCO-ból hazafelé az 
anyósülésen ülő Laci átnyúlva, János lábával együtt padlóig nyomta a gázpedált. Hangos röhögés kísérte azt is, 
amikor a STOP-tábla ellenére kivágódtak a balatoni főútra...Csak az egyetlen lány, Noémi kapott sírógörcsöt 
és villámgyorsan elhagyta az életét veszélyeztető járművet. A rend örökké éber őreinek figyelmét azonban nem 
lehetett kijátszani! Már az sem tetszett nekik, hogy csak kb. 30 méterrel az integető "Yard" után sikerült 
megállni, s az meg pláne nem, hogy János 20 percnyi könyörgés után sem volt hajlandó megfújni a szondát. így 
őt elvitték Keszthelyre véralkohol vizsgálatra, Lacira pedig ráparancsoltak, hogy vigye a kocsit a legközelebbi 
parkolóba. Az éjjeli pusztában baktatva azonban úgy döntöttek, hogy inkább autóval folytatják az utat, s így az 
igazolvány és jogosítvány nélküli Jánosnál is több anyagot fogyasztott Laci vezette haza a kocsit. A felkelő 
nappal János is megérkezett, s büszkén újságolta: "Gyerekek, adtam vért!". 

Békésszentandrás 
Úgy gondolta a csoport, hogy az oly jól sikerült balatoni egy hetet sürgősen meg kell ismételni. így még 

ugyanazon a nyáron kihasználtuk Szamárék vendégszeretetét. A helyszínre érkezésünk elég nagy 
megrökönyödést váltott ki az addig oly nyugodt és csendes üdülőtelep lakóiban. Győző és Gyuri, a /két szelíd 
motoros/ kedvenc járművükkel /egy Kawasaki és egy ETZ/ érkezett. F. János vadonatúj kis piros Babettáján 
tette meg a Szeged-Szarvas távot. Laci és Attila, hogy le ne maradjanak, egyenest Szabadkáról jöttek Attila kis 
Tomos motorjával. A koronát Gábor tette fel, aki "csak" egy nagy IFA-t tudott leinteni, ami egészen a 
kertkapuig hozta. 
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Mivel már legalább egy hónapja nem láttuk egymást, hamar k.s csoportok alakultak és 
Vágva meséltük nyári élményeinket. így történhetett meg, hogy Gábor és U a r ö p k e egy óra alatt eltüntetett 

üveg gint. Mi többiek, mar csak azt vettük észre, hogy a sötétedő kertben kezdenek elojonn. a rókák . Ezt 
Már a legalább két napja absztinens házigazdánk sem tűrhette, s hamarosan o is talalt egy allatot. 

Hogy ne csak otthon üljünk, egyik este ellátogattunk a közeli Szarvas, .gen 1ozkedveh vendéglato,pín 
b é g é b e az Erzsébet-ligetbe. Természetesen nem gyalog, hanem teherautóval mentünk. Itt a hely. 
törzsközönség legnagyobb megrökönyödésére rock-and-roll party-t rendeztünk^ , , 

Győző, aki nfm annyira táncos lábú, csendes borozgatással múlatta az .do 
Majdnem véget vetett eme szórakozásának. Feldöntötte a poharat. Sajnos a ^ m l o bor egy r ^ e n gton karb 
^ t t , mer: Noém. vadonatúj, hófehér kötött pulóvere azon nyomban felszwta Nem ^ ™ 
Menthető! - jelszóval Győző a zsebéből elővett, alig használt pap.rzsebkendovel probalta fel.tatn, az oly 
értékes nedűt, majd ugyanezen lendülettel belecsavarta a szájába. 

Gyenesdiás 2 
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Két év után ismét felkerekedtünk. Újabb kalandokra várva vágtunk neki ismét az egy hetes balatoni 
üdülésnek. A nagy létszámra való tekintettel /a csoport + oldalkocsik/ kisebbfajta sátortábort vertünk fel 
Noémiék kertjében, ami később nagyon alkalmas volt arra, hogy éjszaka ráborítsuk a bentlévőkre. 

A strandon eltöltött napok legemlékezetesebb mozzanata a gúla építés a Balatonban és a közös 
vízibiciklizés. A bámuló nyugatnémet közönségtől akár belépőt is szedhettünk volna. 

Az esték is hasonlóan jól teltek, mivel az alaphangulatot a közeli borvidék termékei szolgáltatták. Az 
általunk oly közkedvelt borozóban még egy igazi falusi tekepálya is a rendelkezésünkre állt. Igaz, hogy a 

pályán már ősidők óta csak 3 bábu volt, de ez a vetélkedést nem zavarta. Az egyik jól sikerült gurítás a 
szomszéd kertjében lévő kutyaházban landolt, s a kissé kábult kutya mellett ott hevert a negyedik bábu. 

IV. Fejezet 

TÖRPKÚRA 
/avagy mi is gyógyítottunk/ 

Zánka 
Negyedév utáni nyáron, sikeres oxyológia vizsgánk után, először négyen /Sz.Ildi, Andi, Szamár, LJani/, 

majd még ketten /Éva és Emese/ töltöttünk 10-10 napot a Zánkai Úttörőtáborban. 
Fő működési területünk a vízparti elsősegélyhely és a hajó volt. Az egyik hosszabb éjszaka után Szamár 

kísérte a nagycsaládosok kis csapatát Tihanyba. Annak rendje és módja szerint körbekérdezte az utasokat, 
hogy szokott-e valaki rosszul lenni a vízen. Miután úgy nézett ki, neki van egyedül hányingere, úgy döntött, 
hogy öngyógyításba kezd. Be is vette volna a No-spa-t, ha nem szól rá az egyik "jól képzett" tengerész: - Nem 
inkább Daedalont kéne? 

A szerencsés megérkezés után doktorunkat - aki előző este az utolsó fdlérjét is elköltötte- erősen 
szorította a szükség. Mivel a Balatonnál minden pénzbe kerül, még ez is, fürőnadrágra vetkőzött es 
belegyalogolt a vízbe, éppen hogy csak megmártózzék..../elérje a kellő vízszintet/. 

Szombathely W 
Mivel csoportunkban V. év közepéig sem jeggyűrű, sem újszülött /horribile dictu/ nem lévén, így 

megadatott egy talán utolsó közös gyakorlat a messzi Dunántúlon. Villanásaink: 
LJános egyik este, ki tudja miért, úgy érezte, most meg tudja csinálni... Meg is próbálta és bele 18 

szakadt derékig a kórház területén átfolyó, épp befagyott Gyöngyös patakba, ami közvetlen diéta utáni 
habkönnyű testét sem bírta meg. Futhatott hazáig, miközben azon imádkozott, hogy családfája ki ne veszen... 

A város aktív centruma a Romkert Disco szórakoztató komplexum/-us/ volt. Ha a lányok éppen nem 
voltak megsértődve, a fiúk elvitték őket szórakozni. Igaz ott különváltak útjaink..Az egyik fiúra /nevét fedje 
homály/ egyszer csak rámosolygott a szerencse. Illendően /ahogy szokta/ jelezte, lehet, hogy később jön haza, 
s karján egy csinos nővel betért egy másik "sör-boltba". Itt a hölgy átsétált egy másik asztalhoz, s élve aZ 
alkalommal, kibékült egy régi szerelmével. Hősünk rádöbbenve, hogy az éjszaka további részében nem 
nélkülözhetetlen, ivott még pár sört és hazaindult. "Józanságánál" és bánatánál csak munkakedve volt nagyobb-
Szállásunkra az út az Ált. Sebészeten vezetett át, ahol ő, ha már ott járt, hát le is vizitelt, szobáról szobára. Az 
éjszaka közepén felriadt betegekre bénító hatással lehetett az ágyuk végénél álló , kórlapjaikat tanulmányozó 
kabátos úriember, aki rejtélyességét egy-egy csuklással még tovább fokozta. /Másnap a részeges takarítónő azt 
mesélte, hogy egyik-másik beteg kaszát is látott az éjszakai látogatónál./ Az önkéntes ügyeleti munkának egy 
megdöbbent, de erélyes nővér vetett véget, aki felkísérte a Sebészeti Osztály Fantomját szállására. 

Ó férfiak, ti teremtés koronái, csak a humorotok ne lenne olyan jó! íme egy pazar példa: Sz.Ildi epedve 
várja barátját az állomáson. Ádi nem jött, csak Ildinél a depresszió. Dobjuk föl! - javasolta L-A./rnajdnem 
USA/. FJános és Laci átmentek a szomszéd szárnyba és már csörgött is a telefon. János felvette, és hangosan-
- Szia Ádi! Hol vagy, Pesten?.. Jól beittál!...Ildi, ezt hallva, rohant a telefonhoz. 
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Ja Szeme csillogott, izgult /a folytatás szempontjából nem mellékes a nála lévő kanál, amivel éppen evett/. 
•/m.USA/ alig bírta távol tartani a készüléktől, miközben LJános tovább csevegett a KEDVESSEL. 

- ^ . Edi végre elmarta a kagylót. Arcán földöntúli boldogság áradt szét, szája fülig ért, s szinte csak lehelte: 
A k 3 vonal másik végén FJános fuldokolva közlte: Meg lettél szopatva! S ekkor elszabadult a pokol! 

f " e n már szobájuk felé menekülő LJános és L.A./m.USA/ mellett elsüvített a kanál... Célt téveszt. A 
fjj^0. szolidaritást vállaltak Sz.Ildivel, kidolgozták a haditervet, s elfoglalták hadállásaikat: padlásfeljáró, 
jelez°S2°I)a> folyosó. A belépőkre vadmacskaként rontottak rá, amit a falból kiszakadófélben lévő radiátorcső 
Ujj. a csata folyt, a két értelmi szerző álnok módon kilopódzott, s bezárta a lányszobát. A hoppon 
Ulti- & l á ny°k egy s z c r csak azt vették észre, hogy nem csak csatát vesztettek, de ki is lettek zárva. Az 
^üiH /koszos zoknik, sz..os gatyák kimosása/nem fogadják el, inkább kihívták az ügyeletes lakatost, 
k t̂j ^ hajnali egykor. "A műtét sikerült". A fáradt sereg boldogan pihent meg szobájában, mikor hallkan 
Öĵ jj. a. s a megdöbbenés pár pillanata után a haragos, hangos felismerés: most meg be vannak zárva! 
jelL "^feltörés s igazi összeveszés. Másnap délig, míg a fiúk meg nem szerelték a zárat, teljes mosolyszünet 

^ezte a csoportot. 

Jszaka mindenki igazat mond, avagy lakva ismerjük meg egymást. 
Laci: "A k... életbe, a szomszéd háza előtt jobb kocsi áll, mint a mienk előtt!" 
Andi: "Úgyis az lesz, amit én akarok!" 
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V. fejezet Törparty 
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VI. fejezet 

TÖRPANGYALOK & TÖRPÖRDÖGÖK 

Dr. Prágai Béla Dr Horváth Ágnes 
Dr. Kriván Márta Dr Pál József 
Dr. Thurzó László Dr.Czabay Ildikó 
Dr. Király Erzsébet Narancsik Judit 
Dr. Bittera István 
Dr. Gallyas Éva 

Dr Pál József: 
Beköszöntött a IV. év és megismerkedhettünk a TUD./?!/SZOC-cal, ami úgy hatott a csoportra, mint 

/reménytelen/ szerelem beteljesedése, amit még fokozott Pál tanár úr "magával ragadó" egyénisége és 
e®bersége". Mikor elkezdte az órát, a lányok kezében megállt a kötőtű és a fiúk keze is megállt... 

"Nyájasan" és lelkesen figyelmeztetett bennünket, hogy szigorlatozni is fogunk, ahol "át is lehet" menni, 
^ Ő fog vizsgáztatni. 

Az intelmekből sajnos nem tanultunk. 
.. Elérkezett a jeles nap /ami nem az eredményeinket hívatott jellemezni/, és mi határtalan elszántsággal 

Sexünkkel a zsebünkben és kalapáccsal a kezünkben/ léptünk át az intézet kapuját. Tízen a tizennégyből, 
'vtöás után születtek a jobbnál jobb kettesek és hármasok, amit mindenki elégedetlenül nyugtázott... 

^ Anita, mint utolsó felelő /miután megkérdezték Tőle, hogy O-e az utolsó ember a 7. csoportból / 
^aPpáns és rövid feleletével feltette a koronát szerény csoportunk tudására - jelest kapott. 

A csoport gyógyszertan átlaga jobb lett, mint a Tud.Szoc átlag. 

», Lapzártakor érkezett: Bográcsgulyás a'la Peló 
t j322 e l velünk Jászberénybe! Végy 7 kg húst, 7 fej hagymát, 7 kg krumplit, 7 féle fűszert /erős paprikát 
p e t 'enül/, és főzd meg 7 marok homokkal. /S közben igyál 7 liter bort./ Miután hült egy kicsit, kérd meg 

elót, hogy a jobb lábával /cipőstől/ lépjen bele. 
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8. CSOPORT 

Fawaz Mahmud Sahim Povázsay Zita Szentgyörgyi Réka Bónis Béla 

Csordás Melinda Bohner Péter Pikó Bettina 

Nagy Marianna Nagy Mihály 

i l 
Szalma Éva 

Zoboki Tünde Sípos Tas Attila 



I 
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1985 szeptemberében teli tervekkel és nagy reményekkel kezdtük meg az egyetemet. Tervek és 
tömények persze maradtak, csak egészen mások, mint öt évvel ezelőtt. Most már nem azt" akarjuk 
"^bizonyítani, hogy mi leszünk a legjobb orvosok az országban, csak azt, hogy el tudjuk látni feladatainkat. 13-
311 kezdtünk hozzá 1985-ben. S most 5 évvel később is 13-an ballagunk majd el, bár közben néhány 
^Mélycsere is történt. 

h"er Péter: Diagnosis: ornithosis chronica. Hogy letalis-e, azt még nem tudjuk. 
sordás Melinda: Ügyeletes kismama. Precíz jegyzet és aktuális pletykák ügyében csakis hozzá 

í
0Muljatok!(Vagy lassan már neki is más dolga lesz?) 
m*az Sahin: "Faváz" bámulatos ügyességgel használta ki "nyelvi nehézségeit" : mindig csak demókon 

, /°gott . Poberai adjunkta ezt a teljesítményt egyszer díjazta is: Fawaz azon kevesek közé tartozott, akiknek 
Jtisdemójegyet adott. 

agy Mariann: Csoportunk mindenkori unatkozója. Az egyetlen téma, amit talán nem un, az a divat, 
agy Misi: Sztárfotóink, és legtöbb együttes megmozdulásunk készítője, szervezője. "Túrázógép", 

p ó Bettina: (szül.: Pikó Erzsébet) Ex csoportvezetőnk. Ilja, a férje sok időt igényel! 
°Vázsay Zita: ő az, aki minden buliban benne van. 
'Pos Tas Attila: Csoportunk Adonisa. Minden tavasszal fogadást köt Rékával, hogy szeptemberre olyan body-
esz> mint Schwartzenegger, és lefogy.Minden szeptemberben elvesztett egy fogadást. 

.. m« Éva: Csoportunk igazi szépségkirálynője. Még Kádár Tibor tanársegédhez is eljutott ennek híre, pedig 
demóztatni jött hozzánk.... 

,/fnt8yörgyi Réka: Mindig precíz, mindig tanuló. Azután megajándékozta a csoportot és az évfolyamot az első 
/felyambébivel. Most kevésbé precíz, kevésbé tanuló. Állandó hirdetése: Menjen mindenki cseregyakorlatra! 
p888 Andi: Tájfut. Mostanában a dékáni és a klinikák között, amióta csoportvezér lett. 

tögok: 
J^H^ati Csaba: elmenekült a hetes csoportba (megértjük). 
^ hű Robi: Kicsit egzaltált. Fél évig játszotta a hülyét, mikor rájöttünk, hogy az ellenkezője az igaz. 
I^Portunk volt humorzsákja. 
jCÍ* Nagy Ágnes:Ex tagunk most a SOTE jeles hallgatója, 

^ki Tünde: Menedékjogot kért és kapott tőlünk. Kirendelt személyes testőre csoportunk palesztin tagja. 

Egészen jó csoportként indultunk. Főleg a tanulás terén. Az egyetemista életet másként képzeltük, mint 
, l'yen az első három év volt. Kicsit könnyebbnek. Ezt követte a negyed- és ötödév. Amit meg kicsit 
°Molyabbnak. 

_ . Bár csoportunk alaphangulatát nem a harsány vidámság határozta meg, volt néhány derűs pillanat is, 
u közösen éltünk át. 

íme néhány villanás: 

Még anatómián: 
Poberai adjunktusnő péntek du. tartotta a szemináriumot. Csak úgy ontotta az izmok, csontok, idegek 

v I *> amelyeket akkor hallván másodszor, folyamatosan nem bírtunk követni. Robi a fölső sorok 
/jMelyikében két kezére támasztva fejét, ült révedezve. Aztán a szemét is lecsukta, talán még el is aludt, s 

®öan már a vonaton utazott haza, mikor az adjunktusnő észrevette és rászólt: 
a kék pólós fiatalember figyel? 

b ö k t ü k Robit, aki hirtelen nem tudta miről is van szó. 
v 8eö-...igen....- felelte Robi (a második igent már egészen határozottan mondta). 
„ p jegyzetel is? 

'gen! 
Z fciztos? 
Z 'gen! 
/ Megnézhetem? 

Hút....azt nem! 
^ Csillik professzor: Conus attractionis-ról: 

0nzalom dombja, de akinek ezt nehéz megjegyezni, az gondoljon arra, hogy itt történik a nagy attrakció! 
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Biológia gyakorlat: 
A gyakvezető feleltetés közben a domináns módon öröklődő betegségek után érdeklődött. Péter mondott 
kettőt, de több nem jutott eszébe. 
- Na, mondj még egyet-kettőt!- így a gyakvezér. 
- Certya brachydactila.... és....Certya familiaris. 
- Hm...jól van- fogadta el fölényesen a gyakvezér. Az említett két "betegség" a Rövidkarmú fakusz és a Hegyi 
fakusz madarak latin neve volt. Igaz, ezt a jelenlevők közül csak Péter tudta. 

Biol. szigorlat: 
Fawaz harmadikként ment be az oroszlánbarlangba felelni. Tételt húzott, körülnézett és látta, hogy a vízcsap 
mellé úgy tudna leülni, hogy a többiek közel ülnek és így kaphatna segítséget. 
Molnár professzor:- Fiam! Ott alig van már hely, miért nem ülsz ide mellém? 
Fawaz: - Mert szomjas vagyok és mindig innom kell. 
- Jól van fiam, igyál- és nevetett, de úgy, hogy nyárfalevélként reszkettek belé a hallgatói szívek. 
Fawaz iszogatta a vizet, de amikor sorra került, még nem gyűjtött elég információt, ezért haladékot kért és 
kapott.Ezt annyiszor elismételte, hogy aznap ő maradt az utolsó felelő. Sok tudást, de főleg vizet szívott 
magába ezalatt, mégis ki lett rúgva. Az UV-n alig lépett be az ajtón Fawaz, Molnár professzor ismerősként 
üdvözölte, a csap melletti székre mutatva ültette le, és közben sátánian nevetett. 
A vizsga végén pedig: - Fiam, te szimpatikus vagy nekem, nem akarsz még egyszer jönni? 
Fawaz nem akart. 

Orvosi kémia: 
Institoris Laci (egyik Iegtoleránsabb gyakvezérünk): 
- Mondjatok egy gyenge sót! 
Csoport:???? 
Robi: - Muppet Show! 

Biokémia gyakorlat: 
Sohár: - Mi az inkubálás? 
Robi: - Kubaiak betelepítése. 

Orosz óra elsőben. Az óra kellős közepén erőteljes kopogtatással belép Difer. Kezében teniszütő,' 
horgászbot, és egy kicsi alufóliába csomagolt hosszúkás tárgy, melyet egy pillanat alatt átad Rékának, s egy 
csókolommal már ki is fordul. 
Pósa tanárnő (aki soha semmin nem lepődött meg), csodálkozva kérdezi: - Réka, mi ez? 
Réka kissé bátortalanul: - A fogkefém. 

A kórbonctan amennyire nehéz volt, annyira érdekessé is tudták tenni a valóban színvonalas oktatatók 
néhány tréfával. 

Iványi doktor kinyitja a mikroszkópizáló terem ablakát, mely a forgalmas utcára nyílik: - Bekapcsolom 
a légkondicionálást. Kis idő múlva hozzáteszi: - Kicsit zajosan működik. 

Vetítés van és természetesen sötét is. Iványi Béla adjunktus kérdést intéz hozzánk: 
- Normális vagy nem normális ez a nyálkahártya? 
Valaki a sötétből: 
- Igen. 
Iványi adjunktus: - Mi igen? 
A Valaki: -Nem , is-is. 
Iványi adjunktus: - Felgyújtom a villanyt, mert sötétben előbújnak a patkányok! 



Szintén Iványi adjunktus: „ .. , , ... 
~ Egyezzétek meg, hogy a kórbonctanon a tüdő tapintata lószőrpárna. Ha ennél tomottebb, akkor tomott 
taPmtatú. 
Majd néhány pillanat múlva maga elé meredve hozzáfűzi: 
~ Hát ezt jól megmondtam. , , . . . 
Iv*nyi doktor, amikor már a legnagyobb nagyításon sem ismertünk fel egy atipusos mmgylument: 
~ Hagy kórboncnok kis nagyítás, kis kórboncnok nagy nagyítás. 

Zábrák doktor enteritis acuta pseudomembranaceáról faggat valakit szovettanon: 
~ Ha a gyulladás olyan súlyos, hogy a mivel mit csinál, akkor hol és mit látunk. 

Ormos professzor: , . , .. . , 
A ^ h a n g o k tárgyalását átengedem a künikusoknak. Hullában különben sincsenek szívzorejek. 

j ^ t é n Ormos professzor: Pneumonia crouposáról van dia kivetítve. Megtapogatja a vásznat: - Ugye látják, 
°8y májtapintatú? 

Bozóky doktor 
: Vajon mi okozta ennek a tüdőnek a légtelenségét? "Gy "-vei kezdődik. 
pawaz rávágja: 

Zsírnecrosis! 
"ozóky doktor: 

Hyimecrosis? Nem talán gyulladás? 

6 Egy szervdemón Bozóky doktor utasítására Misi furcsaságokat keres a szíven. 
°zóky doktor: 

/.Hós, mit találtál? 

. perforált a szív - mondja büszkén egy lyukra mutatva. 
°zóky doktor: 

" J6- A kollegina amikor vágta, akkor tényleg perforálta. 

A kórélettan szemináriumokat nagyon élveztük. / Még akkor is, ha Gecse tanár úr jött demóztatni./ 
^hány aranyköpés. 

Zsófia tanársegéd: 
p Mi történik intracelluláris vízfelszaporodáskor? 

é t e p rávágja: 
É Megfulladnak 

az enzimek. 
" e j i Zsófia tanársegéd: 
r Mi az intracraniális nyomásfokozódás tünete ? 
öéla: 
"Hilatál a feje. 

8 é l a: Poliúria akkor van, ha az a. renalis shuntölődik az ureterrel. 

^ f i : Az anaemiáról a nyálkahártyák nyújtanak felvilágosítást. 
^ Pl. a gyomor nyálkahártya. 

Kollokviumon: 
r, e r : ~ ... tubularis necrosist okozhatnak egyes nehézfémek, pl. az ólom... 
^ e tanár úr: 
b,H°gy kerül ólom a szervezetbe? 

b,ecse tanár úr: - Na, mondj már valamit, amiben ólom van és a szervezetbe juthat! 
6ter= ~ Fácán. 
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Ugyanezen a kollokviumon szóba kerül a surfactant. 
Péter: 
... felületi feszültséget csökkentő anyag, a III-as típusú pneumocyták termelik... 
Gecse tanár úr: 
- Kettes. 
Pétert kiveri a veríték, ennyire azért nem volt rossz a felelete.Tanár úr látván a félreértést, pontosít: 
- Kettes típusú pneumocyták. 
Péter megkönnyebbül és hozzáteszi: 
- Jól van tanár úr, csak ennél lejjebb ne menjünk. 

Traumatológia 
(A legtöbbet talán ezeken a gyakorlatokon tanultunk. Nacsai Pista kevés lelkes gyakvezetőink egyike 

volt.) 
Nacsai doktor: - Szerintetek miért hívják a Bassini fogót Bassini fogónak? 
Mi:-??? 

Nacsai: - Hát azért, mert kib...ott nagy. 

"A jó anamnézis fél diagnózis." 
Bácsi ül a székben. Jobb válla feltűnően csúnyán, rendellenesen áll. Nacsai elmagyarázza a vállficam 

minden jellemzőjét, majd nekikészül a jobb váll bemutató reponálásához, amikor megjelenik egy nővér. 
Valamit bizalmasan gyakvezérünk fülébe súg. Ezután Nacsai doktor hozzánk fordul: 
- Ugye tudjátok, hogy a jó anamnézis fél diagnózis? Ugyanis a beteg jobb válla már gyermekkorától luxálva 
van, és most a másik ficamodott ki. 

Oktatóink sokat tettek azért, hogy igazán szakértő, szakmaszerető orvosokká neveljenek bennünket. 
Megpróbáljuk néhány esettel illusztrálni ezt. 

Sebészet gyakorlat: 
Műtét közben. Orvos énekel: 
- Bóbita, Bóbita táncol, körben a balf...-ok ülnek. 
Műtősnő: 
- De doktor úr! A beteg ébren van! 
Orvos (hozzánk): 
- Ugye nem akartok sebészek lenni? 

Belgyógyászat gyakorlat: 
Egy hypertoniás betegnél, aki antihypertensiv gyógyszerbeállítás miatt volt kórházban, és egy-két nap múlva 
hazakészült, egyikünk kiugróan magas vérnyomást mért. 
Orvos: 
- Ezt ne írd fel, nagyon csúnyán mutatna a lázlapon! 
Egy anginásról hajnali háromkor: 
"Egy csöppnyi anginája sem volt. Nekem elhiheted, láttam már több százat. Tudod mi volt a baja? A nagy 
melegtől nem bírt aludni. Majd kicsattant az egészségtől, meg a hájtól. Tudod mi kéne ennek? Naponta kéne 
ostorral felkergetni a 7. emeletre, és nem adni neki enni. Mert nem tudja, hogy mi az elég. Annyit zabál, mint 
egy disznó, este bedöcög a munkahelyére, bepöffeszkedik a portásfülkébe, aztán meg se moccan, csak növeszti 
a tokáját. Tudod mikor erőltetem meg a bébi derekamat ezzel a 130 kilós tulokkal. 

Szülészet gyakorlat. 
Szóba került a magzati vérnyomás szabályozása. Csoport: 
- Van-e vajon vérnyomásszabályozása a magzatnak? 
Gyakvezér: 
- Biztosan nincs, aztán hogyan is lehetne szabályozni a vérnyomását? 
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Csoport: 
~ Annyi mindent megmértek már, miért ne lehetne ezt is? Kell hogy legyen, hiszen a születés után közvetlenül 
®ár van! 
Gyakvezér (szülész) tudományos ismeretei magasságából lezárta a vitát: 
~ Biztosan nincs, mert akkor a halott anyában tovább élhetne a magzat-

Bei gyakorlat: 
faggatjuk az idős bácsit az előző betegségeiről. Bácsi: 
~ Egy éve voltam itt az intenzíven, azt mondják tüdőembóliám volt. 
felbátorodva a bácsi orvosi műveltségén, megkérdeztük a fizikális vizsgálat előtt, hogy melyik oldalon volt. A 
b*csi bal kezével mutatja, hogy itt, itt (pont a gerincéig ért el) Rákérdeztünk, hogy melyik oldalon, erre a bácsi 
^ megdöbbenve mondja, hogy hát a jobb oldalon. Majd óvatosan megkérdezi: 
-Miért, tessék mondani, hát nem csak jobb oldalon van tüdeje az embernek? 
Egyébként ennek a bácsinak az anamnéziséből kiderült, hogy "szövénymény" miatt már a gyomrát is műtötték, 
jelenlegi gyógyszerei között pedig szerepelt a Furomesid és a Mintorin (az utóbbi a Nitromint volt). 

Grvos a hypertrigliceridémiás beteghez szól a viziten: 
- Na Ferenc, ha ilyen szépen alakul a vérzsírszint, a jövő héten már 3x1 szalonnát kell felírnom magának. 

Egy frissen végzett, fontoskodó, okoskodó orvos két napja dolgozik az osztályon. Belép az orvosiba és 
teátrálisan fölháborodva mondja: 
- Botrányos a helyzet ezen az osztályon. 
- Most, hogy megismertelek ez egyáltalán nem lep meg - feleli csendesen az adjunktus. 

Az urológia kedvenc gyakorlataink közé tartozott ( különösen a lányoknál, 
bár többségükben nem itt láttak először ... gyakvezetőt) 
A betegvizsgálat utáni megbeszélés mindig emelkedett hangulatban folyt. Végtelen tudatlanságunkat csak 
terápiás ötleteink sokasága múlta fölül, amit gyakvezetőnk páratlan nyugalommal viselt. íme: 

Gyakvezér:- Mivel kezeljük a gynecomastiás beteget? 
fé ter : - Hordjon melltartót! 

Gyakvezér:-Urátkőképződés megakadályozására mit adnátok?"A"-val kezdődik. 
Csoport ( egyöntetűen ) : - A-vitamin ( abból baj nem lehet ) 
Gyakvezér (nem adja föl a reményt ):"Ant"-tal. 
Csoport: Anthaetyl! Anteovin! 
Gyakvezér ( feladja): Neem! Anturan. 

Szwitén urológia: 
Gyakvezér: - Na és az ondóhólyag hány ml-ert ad a spermához? 
Eéla kihúzza magát és büszkén, mosolyogva mondja:"Nyolcat". 

Később: Zita és Melinda egy 13 éves fiút vizsgáltak. A fiú alacsonyabb, mint a kortársai, de ők ennek 
n em tulajdonítottak jelentőséget. 
A gyakvezető próbálja rávezetni Zitáékat: 
Gyakvezető:- Na és nem állítottátok föl? 
^űáék egyszerre: - De igen. 
Gyakvezető:- És mekkora volt? ( Bélának egy arasznyit mutatok takarásban ) 
^ t a : - 140 centi! 
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Bőrgyógyászat gyakorlatra eléggé szélsőséges érzelmekkel jártunk. Itt láttunk életünkben először egy 
28 éve tartó "malignus hypertóniás" beteget. A pozitív végletet a szinte minden alkalommal előforduló poénok 
váltották ki belőlünk. íme közülük néhány. 
Fiatal főiskolás lányt kérdezgetünk panaszairól. 
Peti: - És el szokott ez néha múlni? 
Lány:- Hát magától nem. 
Peti(kicsit sértődötten):- Szóval tőlem nem? 

Misi a beteghez, akinek egy csecsemőtenyérnyi piros folt van a lábán: 
- És állatot tartanak-e otthon? Pl. disznót? 
- Nem jó irányba kérdezel- szól közbe Szekeres docensnő. 
- Csak azért kérdezem- mondja Misi védekezően- mert a kórbonctanon láttam egy hasonló esetet A beteg 
majdnem lefordult a székről. 

A szigorlati receptúréról érdeklődünk: 
Szekeres Lenke:- Á, nem lesz az nehéz. Azt fogják pl. mondani, hogy írjatok fel egy hajhullasztót. 

Peti véletlenül ráült a "betegkikérdező" székre. Erre Misi Péterhez:- Ne haragudjon, mikor kezdődtek a 
panaszai? 
Peti:- Akkor kezdődtek, amikor beiratkoztam erre az egyetemre. 
Sz. Lenke: - Elég nagy baj volt az, de nemcsak magának! 

Egy gyerekgyógyászat előadáson. 
Réka Benákéje már egyéves korában kénytelen volt egyetemre járni, de hogy ne zavarja az előadást, 

Rékáék az előadótermen kívül az ajtónál foglaltak helyet. Bence nem tudván még az előadáson való részvétel 
íratlan szabályait, időnként jókedvűen fölordított. Boda professzor úr egyszer ezt meghallván megállt az 
előadásban és rövid szünet után azt mondta: 
- Mi az? Ellenbemutatás? Én nem bánom azt sem, ha a lányok kötés helyett szoptatnak, de azt csöndben 
tegyék.Bence továbbra is jól szórakozott odakint, így kis idő múlva Boda professzor úr megadta magát: - Na 
jól van megtartom most a katalógust, hadd vigyék haza szegény gyereket! 

Ferainandy Kond fertőző előadásaira mindig szívesen mentünk- akik mentünk- élvezetes stílusa és 
nem utolsó sorban amiatt, hogy nem kellett jegyzetelni. Ferdinandy tanár úr ugyanis tudja, hogyan kell az 
írásvetítőt használni, és a jegyzetét is úgy írta meg, hogy előadásokon rá figyelhessünk, és ne kelljen minden 
figyelmünket a fólia másolására fordítani. 
Többször is felhívta a figyelmünket, hogy a fóliát lemásolni felesleges, hiszen a jegyzetben szerepelnek. Ennek 
ellenére egy túlbuzgó lány megkérte, tegye vissza, mert nem írt le mindent. 
- Na jól van- mondta a tanár ú r - a hitetlenek kedvéért visszateszem. 
Egy légúti fertőzésekről szóló előadást Csokonay: Tüdőgyulladásom c. versének elszavalásával vezetett be, 
majd hozzáfűzte: - ezt vizsgán természetesen nem szószerint kérdezem vissza. 

Máskor a magyar egészségügy került szóba, és a kilátástalan lehetőségeink. 
- És ki megy el labororvosnak, vagy véradónak? Hát a leggyámoltalanabb, a legszerencsétlenebb, 3 

leglehetetlenebb, akinek már sehol sem jut állás - és itt most Önökre gondolok! 

Az AIDS-ről szóló előadáson: 
Köztudott, hogy a HIV vírust homoszexuálisok, transfusiók és bulvárlapok terjesztik. 

Mentősöktől hallottuk a szülésről: 
Azt mindig meg kell kérdezni, hogy hanyadik szüléshez megyünk, mert ha még csak az elsőhöz, akkor indulás 
előtt akár még be is lehetne fejezni a vacsorát, de az ötödik gyerek már úgy jön kifelé, mint a pezsgősdugó. 
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Robi és Zita fölöttébb "szerették" egymást, és minden találkozásukkor kedveskedtek egymásnak. Ha 
ft k: P P n e m ' feg^bb néhány ütleggel viszonozta Robi "édes kis szöszi!" köszönését. 

• ~ Zita olyan, mint egy amazon, de én inkább amazon az oldalon megyek. 

Egy alkalommal az esti órákban Tas felhívta a tanulásba feledkezett Misit: 
Kárpáti főhadnagy vagyok a Csongrád megyei Rendőrfőkapitányságról. Személyi igazolvánnyal és 

^yakönyvi kivonattal haladéktalanul jelentkezzen a Széchenyi téri rendőrfőkapitányságon - mondta 
^entmondást nem tűrő hangon. 

röhögő csoport élvezettel figyelte Misit, aki mint egy mérgezett egér rohangált le-föl a koleszban, majd 
li(<

obo&°tt a Széchenyi tér irányába, ahol épp két civilruhás rendőrtől érdeklődött a nem létező kapitányság 

1987. április 1. éjjel két óra. 
A kollégium, mint egy bolydult méhkas.Füstbombák robbannak jobbra-balra. Mivel nem tudok aludni, 

™*álok egyet a lépcsőn. Félúton Nagy Misivel találkozom, aki kissé rezignáltán érdpklődik tőlem afelől, hogy 
®> tudom-e, hol az ágya. Nem akarok hinni a fülemnek, így Misi megmutatja, s valóban csak egy nagy 
eteség tátong a matrac helyén. Alig lépünk ki az ajtón, hálóinges kollégista lányok jönnek szembe, akik az 

jajukat keresik. 
e8 JS lett a Misi ágya, pár órával később az ötödik emeleten a liftben. 
f a Tas műve volt./Legalábbis Tas szeretné ha az övé lett volna! Jól értesült Fehér Házi körök jelentése 
n n t a CIA és Farkas-Macska duó végezte. A szerk./ 
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Aki a lejtőn egyszer megindul... Rombergben bizonytalan 

\ 

^ virágokat az öltözőbe kérem! A csoport fotósa egy tiszta pillanatában. 
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Vigyázó szemed Tündére vesd! 

A csoport neppere 

<:«J 

Titkosügynökünk a havasokban. 
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Új szolgáltatásokkal várja önt a komáromi thermálfiirdö! 

Miközben napjainkban számolatlanul fogyasztjuk a ^ógyszereket kevesen 
gondolnak arra, hogy több évszázad óta ismeri az embenseg a vizek gyógyító hatását 

A 60-as évek óta egyre növekvő számban gyógyultak meg a betegek a komáromi 
gyógyvizek hatásra. A fürdőnek Magyarországon szinta egyedülállóan, ket eltero 
összetételű és hatású gyógyító vize van. A kénes és a sós karekteru vizek számos 
betegséget eredményesen gyógyítanak. 

•d kénes termálvíz: 
- izomlazító, 

: ^ ^ T f X t ó ^ k miatt kiválóan alkalmas sérülések után visszamaradt 
mozgáskorlátozottság gyógykezelésére. Kedvezően befő yasolja az anyagcseret frissíti a 
vérkeringést, hatáso? £ Ulegi és reumás jellegű gyulladásos megbetegedesek kezelesere, 
egyes nőgyógyászati és bőrgyógyászati betegségek gyógyítására. 

4 sós termálvíz: 
~ a szív és érrendszeri betegek számára is ajanlott, 
~ hatásos csonterősítő, 
- a szellemi és fizika fáradtságot is megszünteti, 
- csökkenti az idegi és reumás jellegű gyulladásokat. , ., . . . . , 

A gyógyvizek hatásának fokozását az elmúlt évtől fizikot terápiás szakrendeles /ezen 
belül elektromos kezelések, gyógymasszázs, gyógytorna, pakolas stb./ segíti. 

1990. február 23.-tól új gyógyászati kezelés Múlt. r u l D n P D ^ T J K , a u 7 Í ,, 
Az USA-ban és Nyugat-Európában már elterjedt CHIROPRAKTIKA a kezi es 

lézeres gyógyítást kombinálja a gyógyvizek hatásával. Az amerikai orvos chiropraxissal / 
bátgerincmaszszázzsal/ kezeli: 
~ az idegbecsípődéseket, 
- fejfájást, a szédülést, az álmatlanságot, 
- a nyaki fájdalmakat, az izomhúzódást, 
- a vállba, karba, csípőbe, lábba sugárzó fájdalmakat, 
- zsibbadó lábfejet és végtagokat, 
- a felső-, közép- és alsó-táji háti fájdalmakat, 

A dliropíakükus^o^os véleménye szerint kezelés előtt és után ajánlott a gyógyvíz 

Várhatóan még 1990-ben beindul a gyógyvízre épített balneotherápia és a 
nőgyógyászati szakrendelés is. _ ,, . , • 

1989. augusztusától vendégeket fogad a 250 személyes camping. A gyo^oilng 
pihenni, felüdülni Komáromba utazók számára szállás lehetoseget kínai a JUNO Szálló 

l d b ' A f ö S ő t á v l a ü a f e j Í e s z t é s i elképzelései a szolgáltatások bővítését és színvonalának 
növelését célozzák 

A thermálfürdőn kérjük vegye figyelembe Hippokratész tanácsát: 

"Ha fürdőzöl nyugodt és derűs lélekkel tedd!" 
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9. CSOPORT 

Bqjusz Klára Bassam Ali Kecskeméti Edit Gion Gábor 

Komlovszki Éva 
m \ \ s 

Mohamed Firas Hamdo Sörfőző Zsuzsanna R. Kiss Akos 

Szarka Zsolt 
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BEVEZETÉS 

1 1 1 h 

Szépségverseny elődöntő 

TIMUR ES CSAPATA 

Timur 

Timur csapatot hirdet: 

Vincellér/alkohol-ellátmányos/ 
Szexmegfrizott /a szir háremőr/ 
Szórakoztató komisszár /mókamester/ 
KGB-ügynök /politikai megbízott/ 
Ideológiai biztos /főmufti/ 
Csapat-ökle /közlegény/ 
Szóvivő /kontainer/ 
Amuri partizánnő /a köz egyszerű leánya/ 
Szupernagyi /aki nem akart amuri partizánnő lenni/ 

"A nagy testvér szemmel tart" 

Kecskeméti Edit 

R. Kiss Ákos 
Bassam Ali 
Komlovszki Évi 
Gion Gábor /fedőnév: Zsion-spion/ 
Mohamed Firas Hamdo 
Szarka Zsolt 
Sörfőző Zsuzsi 
Szekeres Krisztina 
Bajusz Klári 
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HŐSTETTEINK 

Gólyatábor. Timur habozva gondolkodik ' 
gondolkodva habzik:- Miért pont én?! Miért nem 
pl. az amuri partizánnő lett Timur?! 

Timur személyi hőstette: A diverzáns, 
imperialista, burzsuj elemek sokrétű zavaró, 
felforgató tevékenysége ellenére Timur 
összetoborozta csapatát. 

Csapatunk 1. hőstette:0 

Csapatunk 2. hőstette: Vincellér 
haláltmegvető bátorsággal szembeszállt a csapaton 
rajtaütő fakabátokkal /rendőrség/: -Ugyan már, 
maga is volt egyetemista...! /A csapat azóta * 
értetlenül áll az őrsi gyűlés erőszakos feloszlatásának 
ténye előtt./ 

Csapatunk 3-
hőstette: Az "önkéntes 
őszi munka" fedőnevű 
kényszermunkatáborból 
Csapat-ökle és Vincellér 
egyszerű burzsoának 
álcázva elinalt a Szent 
Szabadság felé. 

Csapatunk 4. hőstette: 0 /Ezt azóta többször 15 

megismételtük./ 

INTERMEZZO /Visszavettetés/: Másodévben aZ 

imperialista nép-elnyomó csürhe aknamunkája -átmeneti zavaft 

okozva- átrendezte sorainkat. De Timur nem hátrál meg:ELÓRB-
/I. törvény 1. paragrafus./ 

Timur-yetik 
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Csapatunk 5. hőstette: A légierő 
Megteremtése. Csapatunk emberfeletti 
erőfeszítéseket téve a levegő urává vált, szíriai 
S é r t ő k tanácsadása alapján 
/szexmegbizott/ gyártott papirgépekkel. 
Repülőgépanyah aj óink: Mikrobiológia és Bel 

FEHÉR BOTJA VAN ÉS NEM LAT? 
HÍVJA TIMUR ÉS CSAPATÁT! 

bdyeEz volt a reklám hcfycEz volt a reklám M y e E z volt a reklám h«ly«Ez volt a reklám helyeEz volt a reklám hdyeEz volt a reklám hetyeEz voll a reklám hdyeEz 

Csapatunk 6. hőstette: Vincellér, 
nemes kötelességének érezve, Balaton-
almádiban segítségére sietett egy 
részeg rocker boxolónak: lefeküdt 
egyetlen ütésétől, hadd örüljön. 

Timur, mindig légy éber! AZ ELLENSÉG SOHASEM ALSZIK! 
/ I . törv. 1 paragr./ 

Hánytató /emetikus/ viccek: 
"Rí az abszolút finnyás? 
-Aki csak azért nem issza meg a vödör tak....ot, mert hajszál van benne. 
-Hogy születik a kannibál-gyerek? 
-Lerágja magáról az anyját. 
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Szórakoztató-komisszár munkában 

Csapatunk 7. hőstette: Timur bandájának hosszas, 
fáradságos küzdelem során sikerült elérnie, hogy a 
hőstettnek végre ne Vincellér legyen a főszereplője. /Hoppá, 
mégsem.../ 

Csapatunk 8. hőstette: Ideológiai biztos főmuftink 
lelkiismeretes pijonyirhoz méltóan felsegítette az éltes Kovács 
nénit a boncasztalra. 

Vincellér müve 

Csapatunk 9. hőstette: Amuri partizánnőnk 
/szatirmágnes/ emberfeletti csábtevékenységet kifejtve 
négy év alatt 3 /azaz három/ darab ellenséges szatirt 
/valódit!!/ hálózott be és tett harcképtelenné. 

Disznó vicc: 
-Ki az abszolút irigy? 
-Aki csak azért nem b...a meg a nőt, mert annak m 
jólesik. 
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Csapatunk 10. hőstette: KGB-ügynökünk /Zsion-
spion/ az elmúlt négy és fél évet fáradhatatlanul a front 
első sorában állandó /be/golyózáporban küzdötte végig. 

Csapatunk 11. hőstette: Momentán nem jut 
szünkbe. 

Timurka I. Marci /kontainer hőstette/ Timurka II. Dani /Szupemagyi hőstette/ 

Csapatunk 12. hőstette: Hosszú, fehér éjszakákon át 
csapatunk eme dicső krónikáját /Tinódi Lantos után szabadon/ a 
finn határon /Szórakoztató-komisszár hona/ megírtuk. 

HŐSI HALOTTAINK 
A csatában iljonti vérüket hullajtva elhulltanak: 

R. Kiss Zsolt, Mustafa Abazid, Magyari Ágnes, Takács Károly, 
Radics Katalin, Engelhardt Heike, Horváth Edit, Bagdi Enikő 
Hú'telen: takács árpád /matyi/ /lsd. 10. csop./ 

KEDVENCEINK VOLTAK: 
Dr. Pór István 
Dr. Csejteiné dr. Juhász Anikó 
Dr. Hála Ottó 
Dr. Bozóky Béla 

VÉGE??? 
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Szendi István 

Markó Gabriella Radics Sándor Szebenyi Anikó 

Vastag Aladár 

Makay Mónika 

10. CSOPORT 

Bosnyákovits Tünde Breznay Ferenc 

Zewdu Mulugeta Takács Árpád 
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UTÓPIA 2111. 

A 120 éves találkozó : t i 

(forgatókönyv) 

l.heiyszín:410 ágyas klinika, megsárgult panelkockák, vízcsorgás. 

1. szín: A nagy találkozás 
i ' 
i ' 

Citroen AX Noir parkol a klinika mellett. Félórával a megbeszélt időpont előtt Prof.Dr.KaiCainé 
°fDr.Borthaiser Belgyógyász Angéla - sok-sok unoka gyönyörű nagyija - az órájára/elhomályosult 

^nimel / : 
j / - "lesz egy apáca is a csoportban!" - idézet Gyuritól - jelenleg Rózsáné Prof. Dr.Mócza Körzeti Sámán 
• György - az egyetem első napján/ 

/Fékcsikorgás./ Meggypiros Opel Kadett. Kilibben belőle egy üveg vörösborral a kezében, 
Szoláriumbarnán, korban hozzá illő gavallérja mellől: Szikráné Prof. Dr. Szebenyi Gyermekgyógyász Anikó. 

- "How do you do!" /enyhe szalonspicc/ 
/Propellerzúgás./ Három helikopter ereszkedik a klinika tetejére. /Angéla és Anikó szájtátva, kiguvadt 

szemmel./ I.számú helikopteren Katiné Prof. Dr. Takács Szexológus Árpád az exkenderesi rock-császár és 
jtö^gyönyör érkezik. A II.számú helikopteren Prof Dr. Dombi Trauma Dániel bal bicepse, a IILszámú 

e«kopteren a fent nevezett jobb bicepse, a két helikopter között fityeg a csenevész főorvos 
/Rendőrkanyar./ Csepel versenybringa. Jóságos, pufók Prof Dr. Imoláné Prof. Dr. Radics Körzeti 

untán II. Sándor lihegi:/Közben egy százas papírzsebkendő csomaggal törölgeti a homlokát./ 
- Nincs időm. Egyik kutyám fial, a másik fedez és különben is vár a feleségem! 
Dromedár karaván tűnik fel a láthatáron. Prof. Dr. Zewdu Ultrahang Mulugeta / I cm-t nőve, 25 dkg-mal 

estesebben/ 6 feleségével, 120 gyermekével amharául felkiált: /örömtől sugárzó arccal/: 
- Salem! Már tevére is megszereztem a vezetői engedélyt! 
Tömött szuperbusz érkezik. Leszáll a két földi: /vadkerti fagylalttól maszatosan/ Prof. Dr. Gyulainé 

°f- Dr. Markó Fül-orr-gégész /esetleg valami más/ Gabriella és X-né Prof. Dr. Szendi Neonatológus Pinyő-
Músodállásban vízvezetékszerelő, kezében szorongatva azt a bizonyos táskát /50-es évekbeli modell/ így szól: 

- Sziasztok! Bulihegyek vannak! Lesz dance? Én majd játszom nektek! 
/Ismét fékcsikorgás - Feri mindig gyalog jár!/ . . . - né /lánynevek tetszés szerint abc vagy kronológiai 

k e n d b e n - a pontos listát helyszűke és diszkréció miatt nem közöljük, de az érdeklődők számára a 
SZerkesztőségben elérhető/ Prof. Dr. Breznay-Sajt Szike Ferenc felkiált: 
- De babán néztek ki! 

Mindannyian Angéla / fél / óráját nézik: /forditva jár/ . 
" Nosza, induljunk! 

2. szín - Romkert 
4 

jj A lepusztult klinikakert romjai között haladunk. Naplemente. Expozíció. /Elég giccses./ 
taxi közeledik. /Ajtó ki./ 

^ - Bocs, gyerekek! Ciki, hogy elkéstem! De vettem egy csúcs-jó cipőt! Hogy tetszik? - Megérkezett Prof 
r- Tajtiné /bár sokáig azt hittük, hogy a fogászok predesztináltak/ Prof. Dr. Makai Bőrgyógyász Mónika 

II. helyszín: Alabárdos, düledező, rozoga, a falakon neir.espenész. De mi végre itt vagyunk! 125 éves 
MMok válnak most valóra! 
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1. szín - A nagy zabálás 

Dani-Matyi: A-menü: 5-5 adag / több tízezer kalória/ kétszemélyes Alabárdos-specialitás 
B-menü: 5-5 ujabb adag 

Angélát, az egyedüli törzsvendéget 120 éves előzékenységgel köszönti a servant: "A hercegnő az öné 
lesz?" 

Mónika: "Mogyorós csoki van?" 
Gabi 120 gombóc/kg fagyit rendel. 
Sanyi egy kondér salátával is beéri. Kávészemeket rágcsál hozzá /Persze, még a levegőtől is hízik!/ 
Anikónak krémmel leöntött krémes hegyek érkeznek. 
Pinyőt csőtésztával megint behúzták a Csőbe. 

2. szín - "Megkésve bár, de /le/törve nem..." 

12o óra késéssel érkezik /mosoly, vállrándítás/ Prof.Dr. ... - né/lásd Ferinél írottakat, de teljesen más 
hozzáállással^ rajongók leveleit "Az igazit keresem!" jeligére a szerkesztőségbe várjuk./ Prof.Dr.Bosnyákovits 
fitness-ász Tünde és... - né /Lásd Feri!/ Prof.Dr. Vastag búvár-statiszta-mikrobiológus Aladár. Tünde: 

- Kösz, nem kérek..Ma már ettem két kockasajtot! Hm, 125 éve éhezem... /falakat rengető 
gyomorkorgás/ Na, adjatok egy libacombot! Végül is a fogyókúrában az a legjobb, hogy vétkezni lehet! 

Aladár: 
- Én juszt is eszem! Kengurupörköltet kérek, kacsacsőrűtojás omlettel! / Ú j nyakkendő, gondosan 

belőtt séró./Ausztráliából jöttem, mesterségem címere: minden lében én vagyok a kanál... 

3. szín - A postás mindig kétszer csenget 

/Postakocsizörgés./ Megérkeztek a táviratok. 
"Lányok, van 8 mozijegyem." - Nezar 
"Elfújt/a/ a szél."- Kökény Márti 
"Florida stop idő csúcs stop patkányok szaporodnak stop fél óra múlva érkezem stop"- Edit 
"Elszerettek tőletek."- Páczi Pista 
"SOS. Kéljen el valaki a feleségemtől! De ne lány!!!"- Mócza Gyuri 
"Megszöktettek."- Kistünde 

4.szín-Sztorik 

/Egymást túlkiabálva, egymás szavába vágva, teleszájjal./ 

Anatómia demó 
Dr. Bencsik Kriszta: Milyen állású a férfi húgycső nyílása? 
Mócza Gyuri:???/gondolkodik, körmét rágja/ 
Bosnyákovits Tünde azonnal rávágja: 
- Sagitalis! / s utána rögtön elpirul/ 
Dr. Bencsik Kriszta: 
- Nagyon helyes! Gyuri, te meg menj ki a WC-be, és nézd meg! 
Anatómia gyakorlat 
Gyuri:Egy fél 10 filléresnyi helyen... 
Gabi: Miért nem mondod inkább, hogy 5 filléresnyin? 

Orosz óra 
A feladat: a melléknevek tövét és jelentését kell meghatározni. 
A példa: bolsoj. Mónika rövid gondolkodás után felkiált: 
- Nagy és kemény! 
Még a tanárnő is belepirult... 
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Fekete sziluett. Csador. Prof.Dr.Zoboki 
Pszichiáter Kistünde. /Csak a szeme látszik ki - az 
egyik sír, a másik mosolyog./ 
~ Nagyon aranyosak vagytok, de mi lesz ebből? 

5.szín-A befutók 

Az étterem utolsó épen maradt fala is beomlik 
/akár egy filmben/. Egy magánrepülőgép 
landol. Prof.Dr.Edith Ginger érkezett. 
- Ez CSÚÚÚÚÚCS! 

Friss vagyok, üde és kívánatos!- lép be Mócza 
Gyuri - Lányok, ti egyre szebbek vagytok! 
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4jz(b /újra/- Folytatódnak a sztorik 

Anatómia kollokvium 
Tóth docens Radics Sanyinak: 
- Menjen oda az ablakhoz! Mit lát? 
- Buszokat. 
- És még? 
- Egy fát. 
- É s mi van a fán? 
- Semmi. 

- Na, látja! Akkor jöjjön vissza, ha kizöldült! 

Demóra készülve 
Gyuri a Fesztiválban a nagymellű pincérnőhöz fordul: 
- Mennyi a sör? 
- Fél liter... x 
Kórbonctan demó elűtt 
Tünde hosszasan töpreng a füzetét böngészve. 
- Milyen daganat lehet az a N-Y-O-M-A ? 
A szótárban is megkereste, majd bevillant az agyában az isteni szikra: 
- Csak úgy egyszerűen: nyoma! 

Biofizika szigorlat 
Maróti docens egy hullámhosszra kíváncsi. Tünde kész a válasszal: 
- A neve nem jut eszembe, de van egy ilyen sütő, a miénk szovjet gyártmány, és néhány receptet is tudok... 

Előadás szünetében hangzott el 
Angéla fogyókúrázni kezdett, és Tündének panaszkodott, hogy rettenetesen korog már a gyomra. 
- Ne búsulj, én már két éve éhezem. - válaszol Tünde. 

Kórélettan demo 
Dr. Szabó Gyula tanársegéd: - Hogyan kaphat valaki AIDS-et? 
Mónika: - Nemi kontaktus, transfusio... 
Dr. Szabó Gyula tanársegéd: - És még? 
Mónika:- ... 
Dr. Szabó Gyula tanársegéd: - KOLLEGINA! Hát gondoljon saját magára! 
Mónika: - Pedikűr, manikűr... 

Biofizika demó előtt 
Egy alkalommal Nezar, aki az együtt töltött egy év alatt sem tudta megtanulni a nevünket, így szólt Pinyőhöz: 
- Páczi, ha nem súgsz, megverlek! 

Anatómia gyakorlat 
Angéla referál a szív ingervezető rendszeréről. Kifogyván a szóból, Gyulai Feri megkérdezi: 
- Na és a Purkinje? 
Angéla kész a válasszal: 
- Az egy cseh... 

Anatómia kollokvium 
Pór tanársegéd úr behívja az első négy lányt. Miután a lányok lefeleltek, ámulattal jegyzi meg: 
- Még csak hagyján, hogy szépek, de milyen okosak! 
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M S l r s e ^ S m e g k é r d e z i a kórterem közepén ácsorgó Angélától és Tündétől: 
- Csináltatok neurológiai vizsgálatot is? 
~ Nincsen reflexkalapácsunk... 
A beteg készségesen közbeszól: 
~ Van egy bicskám, kölcsönadjam? 

Urológia gyakorlat 
Gabi rektális prostata vizsgálatot végez. 
~ Érezted? - kérdezi Dr. Oroszi Tamás. 
~ Hááát!...Nem ezt vártam! 

Kórélettan szigorlat kimásolta a szükséges adatokat, összegyűrte, és 
Sanyi a tenyerében szorongatta a puskáját, nagy g o n d d a l - b a j j a l kimasoua a s 
megkönnyebbülten az asztal alá hajította - pont a vizsgáztató lába eie. 

Belgyógyászat kollokvium p m P W t i a beteg fejét semmi izgalmas nem történik. 
Angéla meningeális izgalmi tünetet vár. Hiába emelgeti a oeieg icjc 
Reménykedve kérdezi: 
- Mondja, nem lenne jobb, ha felemelné a lábát? 
~ Nem. 

Bőrgyógyászat gyakorlat 
Gabi a beteg penisen condylomát vizsgál. 
~ Ez alig látszik! Gyorsan egy nagyítót! 

Első kórbonctan gyakorlatunk 
Dr • Iványi Béla névsorolvasást tart. 
"" Kit nem olvastam? 
" Engem - mondja Matyi. 
" Te a másik csoporthoz vagy írva! 
~ Igen, de átkértem magam. 
Csillogó szemmel végignéz a csoport lányain 
" Megértelek... 

Mikrobiológia szigorlat 
Hosztóczy docens sokadik kérdése: 

Mi az az Echinococcus? 
- Gomba. - válaszol Aladár. 
" Dehát tömlője van! 
- Tömlős gomba.... 

S S S ^ i segített Tündének beköltözni a koleszba. Nyögve, fújtatva cipelte a bőröndöket, félúton leteszi, 

Panaszkodik: 
- Tünde, ez piszok nehéz! 
- Bocs, beletettem a súlyzóimat. 



152 paraniedicina 

6.szín-Ez itt a reklám helye... 
Csoprtunkat a Coca Cola cég sponzorálta! 

A zsidó talál egy Coca-Cola automatát. Bedob egy dollárt. Semmi.Bedob még egyet. Semmi. Diszkréten 
megütögeti. Még mindig semmi. Hátra lép két lépést és megsimogatja a szakállát: 
- Ügyes, nagyon ügyes! 

A rendőr talál egy Coca-Cola automatát. Bedobja a pénzt, kijön a kóla. Újból bedobja, megint kóla-
Még egy párszor megismétli. Már szép hosszú sor áll a háta mögött. A közvetlenül mögötte álló megszólítja: 
- Uram, ha mi is ... 
- Kuss, amíg én nyerek, én játszom! 

EPILÓGUS 

Az MTI jelenti:Szegeden tömeges haláleset történt. A rendőrség nagy erőkkel folytatja a nyomozást. 

Borthaiser Angéla, szegedi lakos:CMP 
Bosnyákovits Tünde, oroszlányi lakos:anorexia nervosa 
Dombi Dániel, Mezőberény:ráesett egy fixateur externa 
Breznay Ferenc, putnoki lakos: az "Ez a Divat" saját halottjának tekinti 
Makai Mónika, Szeged: csokoládé-intoxicatio 
Markó Gabriella, kalocsai lakos: aspirálta a karamellás tölcsért 
Radics Sándor, Kiskunfélegyháza: elgázolta egy őrült biciklista 
Szebenyi Anikó, jászberényi lakos: congenitalis anaemia, fotodermatosis, cirrhosis hepatis 
Szendi István, Kiskőrös: CO-mérgezés /sültkrumpli sütésből kifolyólag/ 
Takács Árpád, Kenderes: egy sellő magával rántotta, és a vízbe fulladt 
Zewdu Mulugeta, Addis Abeba: napszúrás 
Vastag Aladár, ópusztaszeri lakos: sokat akart a szarka, de nem bírta a farka... 

"Nem az a lényeg, hogy ki halt meg, hanem hogy mit hagyott hátra!" 

Mócza György 
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A lejtőn nincs megállás 



Csurgó Mária Szabó Zoltán Busa Ildikó Rácz Zsolt 

Kevei Péter Elek Judit Klucsik Zsolt Kovács Gabriella 

Klembucz Erzsébet Kovács Zsolt Tegzes Marianna László Tibor 

w < w U k . mKM 

Ócsai Henriette Alto Raymond Mtewele 

11. CSOPORT 
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11. HALOSZOllll 
Mi nem csak hálni jártunk ide! 

Az évfolyam legpedálabb csoportja, kivéve László Tibort. Emellett szépek, okosak és főleg szerények, 
feginkább László Tibor. 

AIto Raymond Mtewele: A messzi Tanzánia szülötte, de már elsős korában sem lehetett eladni 
Magyarul olyan jól tudta a nyelvet. Néha hadilábon áll a magánhangzókkal, de ez bennünket nem zavar (Ot 
Még kevésbé). Legendás szórejtvénye a BORKABAT (ld. bőrkabát). A díjugrató lóval közös tulajdonsága,hogy jó 
eredményekkel,biztosan vette az akadályokat. 

Busa Ildikó: Csoportunk legnyugodtabb tagja, aki a legtöbb regényt vizsgaidőszakban olvasta, s akinek 
nyári vakációit egyáltalán nem zavarta, hogy több hete megkezdődött a tanév. O egy fogalom. (Klucsik 
Zs »Nocsak-nocsak, nem talán a jegesmedve?) 

Csurgó Mária: Brumma-brumma Macika. Számára is igen könnyed az élet, hiszen aki biokémia szigorlat 
eló'tt teniszezni, anatómia UV-ja előtt pedig lovagolni tanult, annak nem lehetett túl nehéz ez az egyetem. 
Hogy mégis sikerültek vizsgái, az lelkiismeretének (Marykének) köszönhető. 

Elek Judit: Csoportunk Teak-wan-do-re-mi-fá-szó sztárja. Rosszat nem tudunk róla írni,jót meg nem 
akartunk. 

Kevei Péter. "Szívás az élet lényege". Ez az aranyigazság az ő esetében több vizsgaidőszakban is bejött, 
amikor 160 tétel közül az 5 át nem nézettbői 2-t is sikerült kihúznia. Szakácstudománya és alakja kiemelkedő, 
alakváltozásai Barba-papáéval vetekszenek. Sokoldalúságát újabban KGB-titkárként kamatoztatja. Artériás 
véradónk és profi stúdiós. 

Klembucz Erzsébet (Klembi): IV.év elején ejtőernyősként érkezett hozzánk, megérezve az idők szelét 
(Éppen bab volt a menzán). Mindenkit lenyűgözött vitakészsége és csattanós érvei (Alig győzte a nyomát 
borogatni Péter.) 

Klucsik Zsolt: Kondoros betyárja, proctológus. A kórbonctan gyakorlatok prímás hegedűse (igaz,hogy 
^ak zongorázni tanult) A z 5 év alatt neki sikerült tetőtől talpig kivizsgáltatnia magát,ugyanis ő volt a csoport 
fő demonstrációs anyaga. (Kevei Peti felsóhajt:Csak tudnám, hogy anatómián miért nem boncoltuk?) 

Kovács Gabriella: Csoportbulijaink örökös háziasszonya. A vegetás lecsó, a vegetás palacsinta és a 
Vegetás vegeta feltalálója, 25 dkg helyett 56kg-os kiszerelésben a vegeta cég reklámja.A töltési súlyhoz a 
Szemében a gerendát nem számoltuk hozzá. 

Kovács Zsolt (Alias Piroska, keresztmama:Macika.)Előadások előtt standard kérdése:- Bocs, nincs egy 
tollad?- Kösz,és papírod? Ékesszólása és retorikája zavarba ejtő, főleg a vizsgáztatók számára, akik még nem 
hallottak egy perc alatt 36 tehát-ot. Olyan mint az elefánt, lassan tanul, de nehezen felejt. 

László 7íóorRendszertanai: 
'•Van kultúrember és van paraszt. Kultúrember az aki iszik velem,paraszt az aki nem. 
2-Vannak primitív emberek,és van László Tibor. 

ócsai Henriette (Lili): Az időmilliomos, egészen a vizsga előtti 24-óráig. Vizsgaidőszakát maximálisan 
Kitölti. Vizsgái előtt az időbeosztás, vizsga után a fogadkozások nagymestere. 

Rácz Zsolt: Az INTELLIGENCS, a magashomlokú, tisztatekintetű katona. Az ő feje nem akkor fáj, ha 
hfeek rajta, hanem ha felteszi a sapkáját. Orvosnak készül, de lehetett volna zenész, programozó, vagy karate 
bajnok is. (És mennyivel jobb lett volna.) 

Szabó Zoltán (Gyula): Csoportvezetőnk, több állandó jelző tulajdonosa. A nagy ho-ho-horgász, a békák 
bátor decapitálója, a nagy rectoscópos, a kutyák réme. Az első férj a csoportban.A csoportvezetőről vagy jót, 
Vagy lehúzza. Mert-aZohegynagy...XXXXXXXXX (Lektorálta:Szabó Z.) 

Tegzes Marianna: (Akitől a legtöbb vizsgáztató megkérdezte, tudja-e, mi az a tegez?). Már bekötötték a 
fejét.Házassága gyorsan jött, mint a makói gyors, de nem váratlanul. Lelkiismeretes, kidolgozott tételeinek 
Papírmennyisége a tankönyvével vetekszik. (Lili-Maci:De milyen jól jönnek ezek néha.) 
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Csoportunk története a gólyatábor előtti praehistorikus időkig, a klasszikus görög kulturáig nyúlik vissza. 
1985. július 24-én, közép-európai idő szerint 15h 8p 16mp-kor találkozott hazánk és csoportunk két k i e m e l k e d ő 

egyénisége ott, ahol sok bölcs ember múlatja napjait, a Magyar Néphadsereg ölelő karjai között - Rácz Zsolt 
és Szabó Zoltán. (Ez utóbbi hűtlen személy azóta már dezertált.) 

Gólyatábor. Itt kovácsolódott össze csoportunk magva, kivéve a két Kovácsot és Nagwa. Ekkor még azt 
hittük a Kovácsokról, hogy ikrek.De szép is lett volna... 

Itt sok mindent megtanultunk, pl. bridzselni, főleg az épülő színházban, munka közben,az arra bóklászó 
miniszteri biztos orra előtt. Másnap új kártyát kellett vennünk, hiába érvelt Tombácz Attila instruktorunk,hogy 
orvosok lesznek (ha lesznek), nem pedig dolgozni jöttek ide. Nem rajtunk múlt, hogy a színház felépült, annak 
ellenére, hogy Péter és Zoli magukra eresztették a cementtároló tornyot, majd szép csendben belekötöttek a 
szemerkélő esőben. 

A táborban megosztoztunk (utolsókként) a régi Apáthy ágyain és (nem utolsóként) l e e n d ő 

évfolyamtársnőink tulajdonjogán. 

...S lón az első év. 

Divatbemutató az első kémia előadáson, egy meleg szeptemberi napon. Rácz Zsolti m e g s z a b a d u l t 

zakójától, de Kovács professzor úrnak szemet szúrt a barna hózentróger a fehér ing felett. Visszaparancsolta 
Zsoltra a zakót, elégedetten a tábla felé fordult, miközben élesen átütött sötét hózentrógere a fehér köpenyen-

A teljesség kedvéért megemlítjük, hogy ugyanebben az időben a könyvekre várakozó Klucsik Zsoltot 
tilosban parkolásért megbüntették. 

Kémia gyakorlatok: Kedvenc tréfáink: Ki ül bele először a forgószékre öntött deszt.vízbe? Kinek a 
nyakába kerül jég? A kénsavba gyufát dobva, az megfeketedik - állapította meg László Tibor, akinek kezo» 
között több kénsav fogyott el, mint az előző 5 év alatt összesen. Szintén Tibi volt az, aki lángcsóvákat varázsolt 
Bunsen égő segítségével a méregdrága ninhidrinből önmaga gyönyörködtetésére, s a gyakorlatvezető nagy 
megrökönyödésére. Tibi számára talán csak az a kémia gyakorlat nem volt felemelő, (sokkal inkább 
rekeszemelő) amikor kissé "szívbetegen" érkezve Zoli barátságosan hasbacsapta, s épp csak elérte a mosdót-
/Szívbeteg = este (be)szívott , reggel beteg./ Klembi is jól szerepelt, egy gyakorlaton mindössze két 

mágneskeverőt engedett el a lefolyóba. 

Kémia szigorlat, első turnus a csoportból. Négy okos fiú és Kovács Gabi. A feszültséget Gabi viselte a 
legrosszabbul. Tételhúzás után pár perccel felugrott, hogy ő már elkezdené. A professzor úr megkérdezte: 
- Ugye, ön Kovács Gabriella? 
Mire Gabi: 
- Na, ezt nem volt nehéz kitalálni! 
- Ugye milyen okos fiú vagyok?- kérdezett vissza a professzor úr. 
Felelés közben kiderült, hogy Gabi azért készült el ilyen hamar, mert az utolsó tételét elfelejtette kidolgozni. 

Biofizika gyakorlaton kiderült, hogy az abszolút orvosbiztos készülék az, amelyiken csupán egy go<flb 

található. E tételt kiváló technikai érzékű lányaink több ízben bizonyították. 

Ringler tanár úrban mély nyomot hagyott az Ócsai-Kevei duó, akik mire elkészültek, rég lement a nap-
Ennek oka az volt, hogy amíg Lili körbeszomszédolta a csoportot, Péter egyedül verítékezett. Majd m i u t á ° 

visszatért, letolta Petit, hogy miért nem dolgozott gyorsabban. Péter megunva ezt, bordán bökte Lilit, am'í 
olyan kéjes sikoly követett, hogy a teremben megfagyott a levegő, és a tanár úr joggal gondolhatott vala*1 

pajzánságra. Talán ezért köszönt Ócsusnak évekig előre az utcán. 

Fizika szigorlaton, az előadásokat oly "sokszor" látogató Rácz Zsolt jól tájékozott válasza a " 10 

vizsgáztat?" kérdésre: 
- A prof., a Tombácz, a Szalai, meg a felesége. 
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Az események felgyorsultak, másodévesek lettünk. 

Biológia gyakorlaton Böbe néni szárnyai alá kerültünk. Kedvence Kovács Zsolti volt. Közismert órai 
számonkérése: 
- Zsoltikám, kisfiam nem tudsz te semmit. Hármas. 
- De Böbe néni én készültem... 
~ Na jó, akkor négyes. 

Nyelvi óráinkon is tündököltünk. Néhány mazsola tudásunk kalácsából: 
a^1r\uxWiuja>.= az anatómusok (ford. Klucsik Zs.) 
Galenus, medicus Romanus=Galenus, a román orvos(ford. Rácz Zs.) 

László Tibor bölcsessége: "A vizsga anyaga legjobban felszálló alkoholsorozatban rögzíthető." 
A csoport átlaga már ekkor legjobb volt az évfolyamban. 

Mielőtt nekikezdtünk a másodévnek, 
lehűtöttük nyári naptól és vizsgáktól felhevült 
agyunkat Zamárdiban "Vissza a 
természethez" jelszó alatt aludtunk,ettünk és 
ittunk.... 

A fiúk remekeltek, a 30 tojásból, több 
kiló paprikából és paradicsomból készült kissé 
sótlan lecsót végül is hárman ettük meg, mert 
a többiek nem győzték kivárni, amíg elkészült. 



Szabó Zoli DNS-t izolált. Másfél órás küzdelem után felkiáltott: 
- Srácok, itt a DNS! - és elégedetten csörömpölt a kémcsőben az üvegbottal, majd elképedve konstatálta, 
hogy időközben egy hanyag mozdulattal kiütötte a kémcső alját.... 

Zoli szigorlaton is remekelt. Egyik tétele a genetikai kód volt-A professzor úr már akkor felfigyel 
kedves csopvezünkre, amikor az hanyagul elkezdte vonalazni a papírját. A meglepetés akkor hágott a 
tetőfokára, amikor átnyújtotta a teljes genetikai kódszótárat. 

Molnár professzor úrral csodák is történtek. Mary a professzori szobában közepest kapott feleletére. 
Lefelé menet a lépcsőn jól ismert hangot hall a háta mögött: 
- Adja csak vissza az indexét! 
Mariannban megállt az ütő, a professzor úr azonban tőle szokatlan nagylelkűséggel négyesre javította a jegyet. 

Biokémia tudásunkat Molnár Zoltán gyakorlatvezetőnk rendszeresen kontrollálta. Rácz Zsolti néhány 
feladatmegoldása: , C.g>n 
1. Mi a CORI-kör? \ 

r * 

3. Mi a de novo enzimszintézis? Válasz: - Az élő szervezetben lejátszódó igen érdekes folyamat. 

Anatómia: Demonstráció a szívből. A főszereplő Zoli, aki a számonkérés előtt mindenkinek szívesen 
elmagyarázta a tudnivalókat, a kórbonctanról kölcsönkapott szíven. Majd demón meg kellett volna mutatnia a 
v.pulmonalisokat. Hosszú, kínos percek után sem sikerült megtalálnia a képleteket. Feltehetően nagy0" 
zavarta a v.pulmonalisokba dugott négy ujja. Ez a kis demonstráció egyedül neki nem sikerült. 

Más alkalommai Tibi és Zoli a csontkalapácson huzakodtak, s hogy véget vessen 
ennek, Tibi kedves 

mosollyal elengedte a kalapács nyelét: - Legyen a tied. Hatalmas koppanás hallatszott, s Zoli napokig tojásny1 

dudorral járt a fején.( Tibi egyébként rögtön utána megjegyezte, hogy csopvezérünknek semmi humorérzéke 
nincs, mert csak ő nem bírt nevetni az eseten.) 
Poberai a^juktusnő: 
- Az ondó sűrű, fehéres, szelídgesztenye szagú folyadék. 
Mire egy halk leányhang: 
- Most legalább tudom milyen szaga van a szelídgesztenyének. 

Péter találóskérdése: 
- Mi a neve nőknél a hererázó izomnak? 
Válasz: - Musculus palmaris longus. 

Még mindig anatómia: Rácz Zsolti egyik gyakorlatunkon sokáig nem értette, miért vágja mindenk' 
hátba, cseppet sem barátságosan.Csak köpenyváltáskor derült ki, hogy Tibi jóindulatú felhívást írt a hátára, 
vastag filctollal: HÜLYE VAGYOK, ÜSSETEK!!! 

Nagy emlékünk a fecskendőháború, az egész élettan labor úszott. 
Lelkes Zoli volt a gyakorlatvezetőnk. Egyszer, amúgy tréfából felvetette mint kérdést a Tiffneaü 

indexet, öt-hat embernek. Azok nem tudták, ez persze egyest jelentett. Váltott: - FEV-1? Az eredmény f ' 
előbbiekkel azonos volt. Ezután jött a forszírozott exspirációs volumes a maradék társaságnak. Jutalmuk, min 

fentebb, egyes hegyek. (Mint utólag kiderült, a három dolog egy és ugyanaz volt.) Zolit ezek utá" 
megajándékoztuk egy l-est nyomtató, radírból faragott pecséttel. 

Tibi élettan szigorlaton sem volt hűtlen önmagához, amikor az írásbelin az oculocardiális reflexről a 
következőket írta: 
- A reflex lényege, hogy ha meglájuk az ennivalót, reflexesen kinyílik a cardiánk.... 
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Ezen a nyáron Kőszeg 
és Zamárdi lakosságát 
örvendeztettük meg jelen-
létünkkel. Bár a reggeli éb-
redések kissé hosszúra nyúl-
tak, nem a lustálkodás jel-
lemzett bennünket, (hála 
Péternek, aki minden reggel 
jó házigazdához illően kel-
lően korán kivert bennünket 
az ágyból) s nagyokat túráz-
tunk a környező hegyekben. 

Igen gyorsan aklima-
tizálódtunk: Zsolti vissza-
mászott a fára, nézetel-
téréseink és vitáink eldönté-
sére is az egyszerű megoldá-
sokat választottuk. A fiúk 
vizet ittak (azt is, de csak 
keveset, "a fiúk"), ami már-
már aggodalomra adhatott 
okot. 
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Civilizált főemlős mivoltunkból 
megőriztük azt a tudást, hogy erdőben 
parázsló tüzet ne hagyj. Mindenki a^za' 
oltott, ami a keze ügyébe esett. 

Péter szüleiben is mélyreható 
nyomokat hagyhatott kis csapatunk, amin' 
sáskarajként vettük birtokba a megrakott 
asztalt. 

Voltak vad pillanataink is. Péter 
mindmáig nem mer bemenni abba 3 

vendéglőbe, ahol Mary 3dl. vörösbor 
hatása alatt, teli torokból, ezekkel a 

szavakkal hívta asztalunkhoz 3 

fizetőpincért:" - Hol van már az a hülye 

pincér?", aki szegény egészen eddig a háta 
mögött állt, de ezután fél óráig kellett 
keresni. 
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Azután fejünkre szakadt az ég: Itt a harmad év. 

Megkezdődtek a klinikai gyakorlatok, amelyeken dermográfra is szükségünk volt. Kovács Zsolti 
nagyon megörült, amikor Zoli meglepte eggyel a születésnapján. Az ajándék persze úgy az igazi, ha mindjárt ki 
is próbálják. Zoli sebtiben telerajzolta Zsolti karját, kicsit hagyta megszáradni. Zsolt ezek után pedig 
törölhette, nem sok sikerrel, mert Zoli a dermográfot egy letörölhetetlen filctollal helyettesítette. 

Egyik csoportbulin történt: Valaki a csoportból lerókázta a kertben álló tujákat. Másnap a házigazda, 
(az örök bulirendező Gabi) szülei megkérdezték: 
- Rosszul voltál Gabikám? 
- É n nem. - hangzik a válasz. 
- Talán a nagymama? 

Péter megoldotta a tér-idő problémáját: 
- Ha jó az idő sokan vannak a téren! 

Rácz Zsolt véleménye ebben az időben 
a nőkről: 
Nem szeretem a tökéletes szépségű nőket. 
Olyan vagyok ,mint a DNS-polimeráz: Csak 
hibán tudok elindulni. 

Még mindig kórbonctanon: 
Szervdemonstrációra belgyógyászat előadásról 
érkeztünk, ahol a Hodgin-kórról volt szó. 
Zsoltban nagyon megragadhatott a név, mert 
Bozóky Béla kérdéseire, miszerint ezt és ezt 
az elváltozást mi okozhatja? - rendre 
rávágta: - Hodgin, Hodgin Három tippből 
két találat egy ötöst ért. 
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Alto egyik szövettan gyakorlatunkon így kezdte a szemimalignus daganatok felsorolását: retinoblastoma, 
melanoma retinae... 

A Kevei-Szabó páros új technikát dolgozott ki a nól kismedence boncolása terén, így történhetett, hogy 
egy metszéssel nyolc lyukat vágtak a többszörösen összehajtogatott szerven. Dobó Erika gyakorlatvezetőnk 
csak három kakaós palacsinta ellenében vállalta, hogy eme experimentumot eltussolja. 

Kórbonctan szervdemón a máj elváltozásait kellett felsorolnunk, s eljutottunk a cystákhoz. Kérdés 
Macikához: 
- Na, milyen cysta lehet a májon?. 
- Hát...a...cholecysta! 

Mikrobiológia: Előadáson a hátsó sor gyakran fogyasztott szénsavas üdítőt, aminek egy ízben hangos 
böfögés lett az eredménye. A professzor asszony a tőle megszokott, színtelen, nyugodt hangon megjegyezte: 
- Azt a hátsó sort, meg ki kellene irtani! 

A félévi bacteriológia kollokvium után, az első gyakorlaton a pestisről volt szó. Egyik kedves 
csoporttársunk megörülve az ismerős kórképnek, csillogó szemmel rövid eszmefuttatásba kezdett a pestis 
vírusról. 

Kórélettan: Szabó Gyula gyakorlatvezetőnk kérdése: 
- Van két nanosomiás. A hypophyser és a hypothyreoid törpe. Ezek közül melyik lesz házas, azaz normális 
szexusú és elméjű törpe? 
Rácz Zsolt csendes benyögése: - Amelyik házas az már nem lehet normális. 
- Ezt esetleg a feleségemmel beszéld meg. - hangzott a válasz. 

Gecse tanár úr hírét vette, hogy ebben a csoportban kevés egyes születik Legközelebbi 
demonstrációnkat ő tartotta, hogy javítson ezen az állapoton. Sikerült neki. Egy nehéz kérdésén már többen 
elszálltak, mire megkérdezte: 
- Na, ki tudja a választ? 
Lili vállalta, megadta a helyes választ, ragyogott a büszkeségtől. 
- Nagyon jó - így a tanár úr, de ez semmit sem jelent. 
Majd mikor Lilihez ért a névsorban, így szólt: 
- Látom, maga nagyon tudja az anyagot, ezért nehezebb kérdést adok Ezek után I ili , • />• 
eredményt, 1111-el zárta a napot. (Lili egyre romló májfunkciós próbái miatt kénvtelen/LV V i 
Péter is hasonló eredménnyel zárta a napot.) kénytelenek vagyunk leim., hogy 

Kórélettan demonstráció, csütörtökön: 
Miután kifutottunk az időből, az EKG számonkérésére nem maradt d" 

vissza. Csoportvezetőnk, aki biztos volt tudásában és nem akarta halogatni , 1 ? . " T T m á s n a P r a h í v t á k 

haza/, kiharcolta magának az azonnali felelés lehetőségét De iól te..? m , 8 / m á s n a P u t a z o t t v o l n a 

másnapig várnia az egyesére. ' J m e r t n e k l ^ le8a'*bb nem kellett 

Gyógyszertan: Egyik emlékezetes előadásunk így kezdődött: 
- Ma az epilepsiáról lesz szó, amit már sok néven neveztek- morbus . 
pedig Szilvási Zoltánnak hívnak. e r ' m o r b u s convulsivus...stb. Engem 

A brómmérgezés tünetei a Szilvási-előadáson: 
- Ilyenkor olyan az ember célszerve, hogy perecet lehet kötni rá és nincs a k 
aki bármi férfiasságot kicsikarhatna az emberből. ' namvasborű mesztic prostituált, 

Le lehet-e fogyni egy hét alatt 5 kg-ot? Igen, s aki bemutatta Kevei P A , a „ 
eszközt bevetett. A mérlegelés előtt Zolival elmentek vért adni hiszen f • érdekében minden 
már nem volt betervezve, hogy a tanuló asszisztens, Péter an mhifr^f . * k l 1 6 a / o n n a l i fogyást jelent. Az 

cuD.talisát szúrja meg. Ezt is túlélte. Sikeréért 
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Zolitól egy fogyókúrás dicsérő' oklevelet kapott, melyet fényképpel illusztrálva az Apáthy Kollégium portáján 
helyeztünk el, hogy a nagy eseményről mindenki értesülhessen. 

Legkönnyebb év a negyedév volt. 

Bentlakásos szülőszoba gyakorlatunk csoportunk öt tagjának jelentett örök élményt, egy 
társcsoporttársunk /Aki akkor még a hajára volt büszke./ révén. Ő volt az, aki éjjel kettőkor, a hatodszor szülő 
cigányasszonynak (IQ. kb. 30) a következő fontos kérdést tette fel: - Volt-e már alfa-foetoprotein vizsgálata? 
Ezt még a szülésznők is elszörnyedve hallgatták. Az már említésre sem méltó, hogy a tágulási szakban 
préselésre biztatta a leendő anyát. Részünkről a szakmai érdeklődés éjszakánként a bridzs fel^ irányult. 

Tüdőgyógyászat: Zoli szigorlatra készülve kissé hiányos jegyzetében rábukkanva az "antibiotikus 
katasztrófa keverék" kifejezésre, ezt így értelmezte:"Ez az a kombináció, amit véletlenül sem szabad beadni a 
betegnek, mert különben katasztrófa következik be." 

László Tibor újabb aranyköpése: - Az ember azokból a tárgyakból vizsgázik a legjobban, melynek sem 
a gyakorlatán, sem az előadásán nem jelent meg egyszer sem. 

Kedvenc alapvicceink ezekből az időkből: 
1. - Miről lehet megismerni a repülő nyulat? 
- Sas van a hátán. 

2. Nyuszika találkozik a medvével, aki igen fickós. Mondja a nyúlnak: 
- Nyuszika én megb.Jak. Vaselinnel akarod, vagy anélkül? 
- Anélkül. - így a tudatlan nyúl. 
Másnap megint találkoznak, a helyzet ugyanaz: 
- Vaselinnel akarod nyuszika, vagy anélkül? 
Nyuszikában felsejlik az előző napi emlék: 
- Vaselinnel. 
Mire a medve hátraint: 
- Na jó, gyere te is Vaselin! 

Deszki tüdőgyakorlataink egyik legmaradandóbb emléke, hogy megtanultunk papír köpőcsészét 
hajtogatni a betegektől. 

Oxyológia előadáson Szenohradszky adjunktus úr megjegyzése: - A bretyliumot csak azért ismerjék, 
mert ha az USA-ban praktizálnak, ott ezt használják és az E.T. is ezt kapta. 

Mariann vizsga előtt négy nappal elkeseredetten kereste ortopédia tankönyvét. Már lemondott róla, és 
kölcsön könyvből tanult, amikor vizsga előtt két nappal kétségbeesett telefont kap Macitól: 
- Mary, mondd mindkét könyvből vannak tételek a vizsgára? 
- ...??..Szóval te vitted el a könyvemet? 

Belgyógyászat gyakorlati jegy címén dr. Jójárt István váratlanul kollokviumot rendezett az utolsó 
gyakorlaton, az egész félévi endocrinológiából. Tételhúzás, rémült kapkodás az előtérben. Elhangzik egy ijedt 
kérdés Klcmbitől: 
- Úristen, mit is termel az újszülött mája? 
Tibi: - Csukamájolajat. 
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És most itt a jelen, az ötödév. 

Igazságügyi boncolási gyakorlat. Gyakorlatvezetőnk Antal Albert adjunktus: 
- Az elhalálozott agyvelejének súlya 1120 g. Mit jelent ez? 
- Női agyvelő. - így Tibi. 
- Nagy a pofád, de lesz még neked is feleséged. 

Busa Ildikót pedig átkeresztelte Bursa Ildikónak. 

Gyermekgyógyászat előadás: Katalógust sejtve megtelik az előadó, és meglehetősen nagy az alapzaj. 
Boda professzor úr megjegyzi: 
- Ha nem lesz Csend, nem tartok katalógust, s akkor potyára jöttek be. 

Közegészségtan gyakorlaton szisztematikusan fárasztottuk a gyakorlatvezetőt. Kérdése-
- Milyen por fertőz? 

- A hímpor. 

Kevei-Szabó aranyköpések: Kérdés: 
- Mi okozza az antrakózist? 
Peti fáradtan: 
- A Bacillus Anthracis. 
Gyakvezérünk kifakadva: 
- V.éves létére nem tudja mi az?? 
Péter: 
- Dehogynem, ugyanolyan pneumoconiózis, mint a szilikózis. 
Gyakorlatvezetőnk elégedetten dől hátra: 
- Nagyon jó. És mi okozza a szilikózist? 
- A szilikon! 
- ? . . ? . . ! ! ! 

Pár perc múlva kérdés Zolihoz: - Mondjon egy uszodabetegséget! 
Zoli: - ?..Vízbefúlás. 

K a J S S S ^ ^ 8 y a k ° r , a t ' K Ó b 0 r J C n Ő g y a k ° r , a t V e Z e t ő n k * státuszt kért az egyik kis betegről 

- A torka mintha kicsit pirosabb lenne, és kicsit talán nagyobb a mandulája - hacr/il a ,„r .x. 
Kóbor doktor is megvizsgálja a beteget és kijelenti: ^ a t e , j e s s t á t u s z -
- Én úgy látom, hogy ennek a gyereknek tonsillectomiája volt. 

Másik beteget vizsgálva megkérdezzük, mióta fáj a hasa? 
Válasz: - Mióta a Kóbor doktor bácsi megnyomogatta. 

Péter gyermekgyógyászati élménye a téli gyakorlatról. Egyik kis beteo^. v 
szobatársát: ^ g é t k e r e s v e megkérdezte annak 3 éves 
- Hová lett Eszti? 
Mire a csöppség nagy komolyan: 
- Levitték a lutrahangra. 

V.évben bejutottunk az új 410 ágyas klinikára s mee ndálk 
becsavarodó spirált. Zoli rögtön megmagyarázta Altonak hoL ^ i r c l m c»'6gyászat új jelképét, a 
van szükség, mert így odarögzítették a klinika alját a teleiéhez L Í d p l a , o n t ó | - f ó ld ig terjedő dologra azért 
gondolkodott, majd kibökte: J ez, es így nem tud tovább süllyedni. Alto pár percig 

- De hat áz léhétetlen.. 
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Téli gyakorlaton történt: Ildikó jól tájékozottságára jellemzően, megkérdezte Macitól: 
- Te, itt olvasom, hogy DOTE. Csak nincs Debrecenben is orvosi egyetem? 
- De hát Ildikó, hogy-hogy eddig nem hallottál róla? 
Ildikó elgondolkozva: 
- És akkor Szombathelyen nincs? 

Közegészségtanon Barabás adjunktusnő elmondta, hova fogunk menni üzemet látogatni. Elhangzott, 
hogy a krematóriumba busszal megyünk. Kérdés hátulról: 
- É s mi hoz bennünket vissza? 
Zoli halkan: - Majd a szél. 



12. CSOPORT 

Süveges Piroska 

Molnár Csaba Polyák Kornélia 

Kecskeméti László Bense Andrea Boczek Tibor Fekete Márta 

Szőke László Mészáros Kamilla Korsós Judit 

Orosz Ágnes Gondos Anikó Baglyas Péter 

Sri 
Barkóczi Ilona 

> 
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FEKETE LEPEL KLINIKA, AVAGY GYÖNGYVIRÁGTÓL 
LOMBHULLÁSIG 

tragikomédia öt részben 

Mottó:"<Csak az Úristen tud találomra válogatni" (Murphy) 

A klinika dolgozói: 

Főigazgató főorvos: Boczek Tibor (Boci), aki legalább olyan bölcs, mint amilyen kopasz. 
Belgyógyász főorvos: Csabi, aki Degecen született, tehát degeci. 
Patho- és Histologus: Bagi, akit szagáról ismernek a Calmett nővérek. 
Urológus főorvos: Kamilla, a két lábon járó terápia. 
A Mentőszolgálat főorvosa: Lacika, aki több autót fogyaszt mint feleséget. 
Bőrgyógyász: Süveges kicsi, piros, pöttyös Piros/ka/. 
A CSNT (a Család és Nővédelmi Tanácsadó) főorvosa: Márti, aki tanfolyamot szervez azoknak a szülőknek 
akik ikreket szeretnének. 
Mammo-Epidemiologus: Kecsó, a nagy kombinátor. 
és Dondi: a nagy kombinátor kombi-né-ja 
Ideggyógyász főorvos: Ági, kinek írása, mint EEG elektromos viharban. 
Neonatologus: Ica, aki mindig tud újat mutatni. 
Cardiologus főorvos: Andrea, a szív- és tajgatipró. 
Radiologus főorvos alias UH: Judit, az ezüstösen csilingelő kacagású, a hangmagasságot Ő adja, a visszhangot 
Mi. 
Kísérleti állatgondozó: Nellike, a patkányok nemi életének szakavatott ismerője. 
Az Orvos- Nővérszállás vezetőiJahsan Nazih és Csenki Tibi, akik Lepsénynél még megvoltak. 

I. levonás 

Mottó: "Nem lehet tudni milyen mély egy pocsolya, míg bele nem 
léptünk." 

Az ACETILÉNJÉRŐL híres professzorunk szokása szerint szórakozottan vizsgáztat. Andrea lázasan 
vázolja a táblára a nitrogén körforgalmát (tankönyvi ábra). Egészen odáig jut, hogy rajzol egy enyhén ovális 
kört. Kálmán bácsi felnéz, laza mozdulattal az orra hegyére tolja a szemüvegét, megnézi a táblát és mivel 
fogalma sincs, miről beszélt a felelő, megkérdezi: 
- Mi az kislány egy felhő ? 

Biofizika gyakorlaton Nellike lelkesen csavargatja az oszcilloszkóp gombjait. Ringler adjunktus arra 
sétálva mosolyogva megjegyzi: - Ne haragudjon kollegina de eszembe jut egy Murphy törvény: "Vannak dolgok 
az életben, amiket nem lehet elrontani, de a hülyék produkálhatnak véletleneket." 

Orosz óra: Fordítás a radioaktív anyagokról. Csoportunk ÁSZA, orosz nyelvi TDK-sa, szokásaitól 
eltérően le tudja fordítani a mondatot. Természetesen nem hiba nélkül. Kijavítják, miszerint az anyagok nem 
bomlanak, hanem hasadnak. Nem addig van az, tanárnő kérem - hördül fel Bagi, a műfordító - a hajnal is 
hasad, mégsem bomlik. 

Szővettan:Az első év "hatalmas"feszültségeit mindig sikerült levezetnünk valamelyik hangulat-
karbantartó egységben. 
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Kis csoportunk minden demó után bulit rendezett. Az összes albérletet és szegedi lakást kipróbáltuk, 
ha máshol nem volt hely, beültünk a Sörpatikába. Egy alkalommal Dondi a magyarázás teljes hevében és 
néhány pohár martini után nagy lendülettel leverte a martinis poharat. Egy idősebb hölgy összesöpörte a 
szilánkokat. 

Másnap szövettan gyakorlaton Bodor tanársegéd felszólítja Gondos A. kolleginát. O a teljes 
készületlenség tudatában feláll. 

- Kedves kollegina! Elmondaná nekem, hogy engedheti meg magának, hogy az anyám söpörje össze 
maga után a martinis poharat? 

Dondi lesújtva hápog... 
Két hét múlva a gyakorlaton egy műanyag poharat kapott ajándékba, s ekkor már ismerte az 

összefüggést a Sörpatika és a Bodor család között. 
Gyengébbek kedvéért:Családi vállalkozás. 

Történt a Hági étteremben, a legnagyobb zsúfoltságban: Bagi, tálcáját egy Csabi-forma emberke feje 
fölött átegyensúlyozva, igyekszik egy belső asztalhoz. Meg is kérdezi tőle: - Komám, volt-e már ilyen meleg 
leves a nyakadban? 

Mire megvigasztalta a riadt tekintetű férfit tévedése miatt, már Csabi is megérkezett, s a csoport 
röhögése is elült. 

*86 nyarán Tiszakécskén Nelliék nyaralójában Bagi talált a polcon egy kis piros tégelyt, amiben gyanús 
állagú, gélszerű, sárgás-fehér anyag volt. Péter kivesz belőle egy keveset, gyanakodva szagolgatja, majd 
bizonyos következtetésre jut a tégely tartalmát illetően. Amikor kiderül, hogy a kis piros doboz Márti 
tulajdona, kérdőre vonja: - Mi ez a szelídgesztenye szagú valamid Márti? A kérdezett hiába magyarázta, hogy 
az tulajdonképpen hajbalzsam, már senki sem hitt neki. Bagi kommentárja csak ennyi volt: - Ennyit 
összegyűjteni szép teljesítmény, hajói meggondoljuk. 

Anatómia demó 
Látott már EKG-görbét? - kérdezte Poór tanársegéd Kecsótól. 
A Deltában már igen! - mondta lelkesen Kecsóka. 
Le tudná rajzolni? - hangzott a provokáció. 

Hát, kb. ilyen...- villogott Kecsó. 

Ápolástani gyakorlat 1. év után nyáron Kecskeméten 
A természet ősi törvényei szerint szövődnek kapcsolatok ama bizonyos két nem között... 

Hosszú utak megfáradt vándora ballag haza, úgy hajnali kettő felé. Kulcsa nem lévén próbálja 
felcsöngetni szintén hosszú utak szintén megfáradt társait. Nem sikerül, de a szomszédokat igen Félve a békés 
lakók kevésbé békés haragjától, engedve nehezedő pilláinak, álomra a küszöbön hajtja fejét a vándor A hajnali 
napsugár s a lábtörlő simogatása ébreszti, úgy hajnali hét felé. Vándorunk felkel, mindenre elszántan felveri a 
benn dagonyázó slapancokat. A mentség benntről: - Hallottam, hogy valaki állandóan csönget de azt hittem, 
hogy álmodom! Mondanunk sem kell, hogy a vándor Bagi volt, az álmodozó pedig a nagy kombinátor, Kecsó. 

Tengerimalac 
Természetesen mindenkinek megvan a maga babonája vizsgák előtt. Piros kabalája a tengerimalaca 

volt. Mmden vizsga előtt takaróval ^bugyolálta magát, beült egy fotelba, és a tengeripockát addig 
futkároztatta m a g á n i g kellő mennyiségű urulék össze nem gyűlt rajta. Sajnos a malac a nagy strapálól-e, 
vagy a hideg szobától, lényeg az, hogy beteg lett: megfázott.Több napon át csak feküdt Mée S r c n c s T hogy 
Mészáros apuka állatorvos. Azonnal telefonált neki Piros, távdiagnózisban és teráP,ában b L . ő elmiindta, 
hogy be kell adni a malackának egy kis Tetránt. r 

Kecsó, Dondi és Kami is ott voltak a rendelőben.SzéDen krreo^v i. j - * -^xi. a 
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Boczek Tibi bulija 
1. rész 
Tibi elhatározta, hogy névnapi bulit rendez. Már 

jó előre elkezdte a készülődést, egyebek közt beáztatott 
egy kilónyi mazsolát kubai rumba. Végre elérkezett a 
várva várt este, s a csoport megjelent a Jancsó koli 
klubjában. Nellike meglátva a mazsolás üveget egyből 
lecsapott rá, s némi mintavétel után az egészet magáévá 
tette. A hatás nem maradt el: fél óra múlva már 
révedező tekintettel önfeledten zongorázott a dizsi 
mértani középpontjában. A nóta különös volt, a 
legkülönösebb benne, hogy még tíz perc múlva is 
ugyanazokat a billentyűket használta. Hogy mit 
játszhatott és főleg mit hallott belőle, az máig rejtély. Mi 
hallottuk sajnos... 

2. rész 
Tibi ekkor még a hajára volt büszke. 

A buli vége felé Nellike és Tiborka eltűntek. Hogy hova, az csak akkor derült ki, amikor a távozni 
akarók egyre türelmetlenebbül dörömböltek kabátjukért Tibi szobájának ajtaján. Néhány- Mindjárt nyitom! -
kiáltás után végre megjelentek az ajtóban. Az egész csoport kutató, vizsla tekintettel próbálta kitalálni a 
lezajlott eseményeket. Nelli látva, hogy kibomlott haját /akkor még hosszú volt/, s kissé megviselt ruházatát 
méregetik, szégyenlősen megjegyezte az alkohol rózsaszínű ködén át: De hisz nem történt semmi különös! 

II. levonás 

"Senki sem olyan ártatlan, amilyennek látszik" 
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Anatómia-szövettan 
Gyönyörű tavaszi idő volt. A tanteremben tárva-nyitva minden ablak. Mi a mikroszkópba merültünk. 

Tóni /dr. Nógrádi Antal/ az ablakban könyökölt, amikor egy kisfiú bekiált: 
- Bácsi, Te is a hullákat mosod? Tóni kissé elvörösödve elvonul az ablaktól, mi meg természetesen ismét jót 
röhögünk. 

Anatómia vizsga 
Márti felel Poór tanársegéd úrnál. A kérdések után hosszú csönd, segítő kérdések, majd ismét hosszú 

csönd után, válaszok hallhatók. A vizsgáztató egyszer csak felpattan, és a szekrényből egy harapófogót vesz elő, 
lerakja az asztalra. Hogy is mondjuk, a szünetek rövidebbek lettek kérdés és válasz között. 

Anatómia gyakorlat 
Tajti Jancsi lelkesen magyaráz a koponyánál: - Most sorba vesszük, hol mi fut.- közli és tollát 

belerakja az egyik nyílásba. - És ebben a lyukban mi van? - kérdezi. Általános hallgatás után a legnagyobb 
természetességgel szól egy hang a hátsó sorból: - Hát a tollad, János! - Bagi volt az intermezzo 

Télapó itt van 
Kedves szokásunkká vált, hogy mikulásra 
megajándékoztuk egymást. Papírlapra írtuk fel a 
neveket, és a kihúzott csoporttársunknak készí-
tettünk csomagot. Tibi titkos imádójától egy piros 
tanga-bugyit kapott. Csaba egy lila csokornyak-
kendőt, amit minden csoportbulin köteles viselni. 
Andi bérletet a csoportösszeröffenésekre, mert ez-
idáig nem nagyon látogatta. Ági egy fülbevalót 
kapott, meg is indult a csevely az átfúrt fülcimpákról. 
Nellike is be akart kapcsolodni a beszélgetésbe, 
imígyen szólt: 
- Nekem három éve beforrt a lukam. 
Tibi rátromfolt: - Csak egy kicsit rozsdás, nem? 
Mindezek után, amikor már mindenki jól kinevette 
magát, Nellike csodálkozva így szólt: - Nem tudom, 
mit kell ezen nevetni? 
Ő egyébként pólyásbabát kapott... 

Bodonyi tél 
Hajnali borozgatás közben kártyavár építéssel foglalkoztunk. Nellike büszkén dicsekszik - Én tizet is 

fel tudok állítani egyszerre! 
Kecsó megjegyzése: - Klassz srác vagy, Nelli! 
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Csongrádi nyár 
Egyik csoporttársunknak jaj 

/ f iú/ és egy vendéglánynak 
kedve támadt egy kis éjszakai T B T ~ ~ » 
fürdőzésre. Természetesen g> 
azonnal eszünkbe jutott, hogy P ^ ^ S .. ~ 
ellopjuk ruháikat. Nelli ^BK 
felöltözött sötét melegítőbe és - T k v A V ^ b l f ^ ^ P ^ ^ B 
kúszva közelítette meg a ^ H j ^ ^ K S X ^ ^ • r * . 
célpontot. Mi nem bírtuk kivárni "" M ^ m "JB^*. 

fejleményeket, Lacika ^ 
kitalálta, hogy menjünk le ^ H ^ E J 1 ^ ^ \ > • t ^ ^ ^ ^ B M 
partra kocsival. Lemcnnni még ^ ^ ^ H B E j j ^ K V \ dÉM^S* 
csak sikerült, a reflektort a ^ ^ H f p ' ' B f l k 

de nem 
sokáig csemegézhettünk, ' ^ ^ ^ 
kocsi lesüppedt ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ R B M l t e h M a a i M l B H B B B 
homokban és mire fél órai küsz-
ködés után feltoltuk, az 
áldozatok már beszaladtak a 
zuhanyzóba. 
Mi sem tétlenkedtünk, gyorsan rájuk zártuk az ajtót és az ablaknál hallgatózva élvezkedtünk. /Nagy élvezet 

lehetett, de van aki már ettől is tud. A szerk./ 

Élettan gyakorlat terméke: 
VÉGRENDELET 
Alulírott Szőke László /született: 1958/ büntetőjogi 

felelősségem tudatában, szellemi és testi képességeim 
birtokában kijelentem, hogy akut alkoholmérgezésben 
történő halálom esetén ingó és ingatlan vagyonomat, 
valamint egyetlen kiskutyámat a Moszkvai Amerika és 
Kanada Kutató Intézet bölcsödéjere hagyom. 

Szeged, 1986. X. 15. Szőke László 15805031048 

Tanuk:Molnár Csaba AS-II 137776 
Bense Andrea AD-II 408914 

+1 Baglyas Péter IS II 841816 

NO COMMENT 

III. levonás 

"A baj hullámokban terjed" 

Egyszer volt, hol nem volt, kórszövettan gyakorlat. Kedvenc gyakorlatvezetőnk /Zábrák dr/, még 
kedvesebb stílusában nagy horderejű kérdése előtt érdeklődött csoporttársunk neve felől: - Baglyas Péter-
hangzott a határozott válasz. Néhány percnyi patho-histologiai eszmcfutattás után szintén elhangzik az 
indiszkrét kérdés.- Még mindig Baglyas Péter- kicsit bizonytalanabbul. Gyakorlat végén, példázandó 
oktatónk tanulékonyságát, hangzik a kemény felszólítás: - Na mondja, BALÁZS! 
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Kórszövettan 2. 
Idézet Piros dolgozatából:"A mály szövettani szerkezete..."- egyébként idézett szöveggel együtt is 3/4 

lett az eredmény. Még jó, hogy nem a helyesírást osztályozzák. 
Piros szigorlatra megtanulta a máj szövettanát. 

Mikrobiológia 1. 
Gyakorlat Taródi adjunktussal, 

szeretett barátunkkal. Egy rejtélyes 
kérdést tett fel. /Sok ilyen volt Neki/. 
Természetesen azonnal csattan a gyors, 
biztos tudást tükröző' válasz. 
Adjunktus úr szelíden kérdezi: - Péter 
maga tud angolul? Tudja mit jelent az, 
hogy shut in the dark? 
- ? ? ? 

- Azt jelenti, hogy lövés a sötétben. 
Vagy leesik a madárka, vagy nem. 
- ? ? ? 

- Nem esett le. 

Mikrobiológia 2. 
Ismét gyakorlat, ismét Taródi 

adjunktus és ismét rejtélyes kérdés. 
Egy baktérium speciális táptalaját 
próbálta kihúzni a csoportból. 
Sikertelenül... 
- Na Csaba, mi az, amit maga is és ez a baktérium is nagyon szeret? 
Hosszas gondolkodás után a válasz: 
- Húsleves. 
Taródi adjunktus eló'ször felmászik az ablakra, és csak utána sóhajt: 
- Úristen, azt hittem, egy becsületes kocsmatöltelékkel állok szemben! 
/A táptalaj természetesen alkoholos lett volna/ 
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Kórélettan pótdemó 
Benn ül a professzor is. Természetesen elhangzik a kedvenc kérdése a drepanocytosisról. Bagi a 

szenvedő alany, Zsófi kérdezi. Bagi a streptomycinnel megototoxikált fülével természetesen félreérti. Feladni 
viszont nem szabad: 
- Ez a Treponema pallidum fertőzést követő fehérvérsejtszám emelkedés, a vérkép balra tolódásával, 
emelkedett süllyedéssel,,, 
Körbenézve látja az üveges szemeket, riadt tetkinteteket. - Hoppá, itt valami nem stimmel- gondolja. 
Visszakérdez, hogy megtudja, mi volt a kérdés. Miután felvilágosítják, helyesen válaszol. 
/Azért a következő kérdésen elszállt./ 

Kórélettan szigorlat UV 
Tételhúzást követően Dondi kollegina kishiján gutaütést kapott. Kihúzta ismét azt a tételt, ami miatt 

visszatapsolták. A tételeket látván Telegdy professzor megjegyezte: Remélem kollegina jól megleszünk 
egymással. 
Kb. másfél óra telt el, de Dondinak a 7 - Gecse tanár úr által leadott- lipoidraktározási betegségből ismét 
csak 4 jutott az eszébe. "Ez itt a vég" - gondolta. Mikor erre a tételre került a sor, felsorolt az általa tudott 
négyből hármat, majd jött a negyedik: Táj-Sex betegség /gyengébbek kedvéért Tay-Sachs/ 
~ Hm Hahaha- nevetett a professzor- Táj sex?! Hahaha- már fetrengett a karosszékében. Ez nem igaz! 
Én még ilyent nem hallottam! Táj sex, táj sex, táj sex, micsoda poén! Kajánul vigyorgott, majd ezt mondta: 
~ Én gondolok valamire, de nem tudom, hogy maga is arra gondolt-e? Én ezt, esküszöm, nem adtam le 
előadáson. 
Ekkorra már mindenki röhögött a bennlevők közül, még Ancsa is kínjában. 
~ Hát ezért a poénért át kell, hogy engedjem! Ez megér egy kettest! Végül is a Tay-Sachs-ből Táj-sexet még 
senki nem csinált!!! 

Még egyszer mikrobiológia 
Még egyszer Taródi adjunktus érdeklődik: - Valaki volt előadáson? Hímezés-hámozás után Dondi: - Nem 
'ehetett, mert könyvosztáson voltunk. Mire az adjunkts úr: 
~ Megszakad a szívem, zsebkendőt ne adjak? Már húzza is elő élére vasalt csíkos azs-jét. 
/Azs=aranyzsebkendő/ 

A kórbonctanról csak annyit, amit Iványi Béla adjunktus mondott Baginak UV-ján, mikor még mindig 
°em sikerült a pathológiát magáévá tennie: 
- Te Péter fiam kórbonctanból vizsgáztál, én meg emberségből- s ezek után beírt egy apró, pici ketteskét. 

Idegsebészet vizsga 
Icát nem volt illdomos hétfőn, csütörtökön és pénteken zavarni a koliban, mert O nagyon komolyan 

Vette /veszi/ a háztartási-házastársi adományokat. így történhetett, hogy Bodosi professzorral nem sokat / 0 / 
találkozott előadásokon. Ennek következménye az lett, hogy amikor vizsgára került a sor, a legnagyobb 
Problémát a professzor felismerése jelentette. Lázasan toporgott az adjunktusok szobája előtt, míg a mentő 
Mondat el nem hangzott: 
~ Kollegina, a professzor úr a szemben lévő szobában vizsgáztat. 
Paradox módon az első találkozás nagyon jól sikerült /jeles/. Azóta minden alkalommal, ha összefut vele az 
Mcán Ica illedelmesen előre köszön... 

IV. levonás 

"Ha a házasságok az égben kötettnek, egyszer szólni kéne az 
Istennek, hogy nézzen a körmére a szállítójának." 

A három napos bentlakásos szülőszoba gyakorlat elé egy gondolat: 
Á szülési pozíció alaptörvénye Murphy szerint:"Az orvostudomány legkedveltebb szülési pozíciója a hanyatt 

fekvés. Ez arra a megfigyelésre épül, hogy ilyen helyzetben a teknősbékák is teljesen tehetetlenek." 
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Szóval utolsó este történt. A társaság kellően feldobva és megfogyatkozva keresi az ügyeletes orvost, akt 
az igazolást megírja. Eközben gyanús alak érkezik és tűnik el a szülőszoba irányában. Ági magabiztosan utána 
szól: 
- Mit keres itt maga civilben? 
Az idegen legyint és tovább megy. Pár perc múlva megjelenik és Ági felé nyújtja a kezét: 
- Egyébként Németh Gábor vagyok, az ügyeletes. 
Leányunk feltalálja magát: 
- Én pedig Orosz Ágnes medikus! - parolázik az orvossal. 

\ 

il " 

Esküvő esküvő hátán. 
Csaba már a harmad év végén nősült, azóta az egyéves Eszterke 
boldog apukája. Bagi az egésszel kepcsolatban csak annyit jegyzett 
meg: - Élhetett volna még! 
Mártiék esküvőjére készültünk. Oda felé menet Kecsó nagy pofával 
kijelentette, hogy az ő esküvőjére csak olyan embert hív meg aki a 
menyasszony és a vőlegény nevét is tudja. Az esküvő helyére érve 
Kecsóka minduntalan lelórizta Márti vőlegényét, akit természetesen 
Flórinak kereszteltek!.. 

Bizonyos életkor után az ember már fütyül a világ véleményére. 
Csaba folyománya: lényeg a fütyülés! 

Fogászat gyakorlat 
Bagi soros kérdése: 

- Miért kell az étkezés után fogat mosni? Hiszen akkor olyan keserű az ember szája. 
Mire az adjunktus : - Miért mit eszel te? 
- Fogkefét- szólt bele a beszélgetésbe Csaba. 

f 5 f s k, 

i 



Még mindig Márti esküvőjén 
Vacsora után kellemes csevegés folyt. Tibor kifejtette, hogy 
először egy kicsit el kell engedni az asszonyt, s utánna majd... 
azzal egy nagyot az asztalra csapott. Melinda /alias Tiborka 
kisfelesége/ ijedten hátra fordult: 
- Mit csinálsz Tibi? - kérdezte bőszen. 
- Á semmi, semmi csak beszélgettünk- hápogott férjem-
uram. 
A csoport megjegyeznivalója: - A házasságokért mindig a 
partner a hibás! 
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Gyógyszertan gyakorlat 
Szilváősy Zoli tette számunkra elviselhetővé a tantárgyak tantárgyát. Az Ő bohóckodásaiból minden 

gyakorlatra jutott. Álljon itt reprezentatív mintának kettő: 
A brómmal kapcsolatban éppen arról beszélgettünk, hogyan adagolják katonáéknál a libidó csökkentése 
céljából /csapvíz, kakaó, tea stb./. Zoli a kakaó osztásáról mondta a közönségének: 
- Vasár- és ünnepnapokon valamint a Honvédelmi miniszter magömlésekor kapnak kakaót a katonák. 
A Parlodel használatáról, indikációjáról: 
- Mikor használunk Parlodelt? Ha nem áll fel a fütyije a betegnek, impotens a szomszédra, a szomszéd 
feleségére, a postásnőre. És ekkor bekövetkezik az, aminek be kell következnie.. 

És a slussz poén Zolitól:- Katonáéknál a cerebrális kapacitás nem áll szoros korrelációban a beosztással.. 

V. levonás 

"Ha jól érzed magad, ne aggódj. Elfog múlni" 

Gyerek gyakorlat. 
Péntek délutánonként már semmire sem hasznosítható állapotban, hétvégét várva mindenki egy kicsit dilis volt. 
Ez nem is tűnt fel senkinek. Az már annál inkább, hogy szeretett csoportvezetőnk, Csabi a kelleténél is 
poénosabb kedvében volt. Ági oldalba is bökte a tape-slide alatt: - Mi van Csabi, ittál? 
- Nem, itt ül - jegyezte meg ezüstösen csilingelő hangján Judit. 

Kecsónak érdemes volt öt évig egyetemre járni. Eljutott odáig, hogy az autófényező paszta 
felpattintható tetejét potom másfél óra alatt konzerv-nyitóval fel birta bontani. 
Itt jegyezzük meg: Már másodévesen is nagy ász volt. Biológia szigorlaton a Drosophila nyálmirigye helyett a 
lábát festette meg, s büszkén mutatta Vámos adjunktusnak. 
Urológia gyakorlat 
Az ötödév nyugalmas szigete keddenként. Szalay Istivel jól elvoltunk, tudásánál már csak a humorát értékeltük 
jobban. Az Ő hatására mi is jobban kibontakoztunk. A gyakorlat egyik anyaga volt a traumás sérülések az 
urológiában. 
Sz. Isti: - Mit csinálsz azzal a férfival, akit tökön rúgtak? 
Dondi válasza: - Sajnálom.- ezt olyan részvéttel mondta. 

Egy másik alkalommal a haematokeléről folyt a diskurzus. Isti 
érdeklődik Kamillától a kezelés mikéntjéről. Kami 
gondolkozik, amikor Bagi megszólal: - Hát kamillába kell 
lógatni! / A két lábon járó terápia innen ered / Nellikének volt 
megjegyzése Bagi megjegyzéséhez: - Na, ezt sem engedi 
berakni! /mármint Bagi poénját az évkönyvbe / 

Ha már, Nellikénél tartunk, az urológiával neki is volt 
kapcsolata. Egy szép őszi napon tarkabarka térdnadrágban, 
hátizsákkal a vállán igyekezett a II. kórházba, gyakorlatra. 
Mivel eddig még nem volt szerencséje a gyakorlaton előfor-
dulni, eléggé bizonytalanul nézelődött a tájékoztató táblák 
környékén. A portás bácsi ezt látva megszólította: - Hová 
mégy, kisfiam? Az iskola egy épülettel arrébb van. 
Nellike lángvörösen és meglepő magabiztossággal elfutott a 

büfébe, ahol kis csoportunk gyülekezett volt gyakorlatok előtt 
mindig. 
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Ide kívánkozik egy másik Nellike-eset, ami évkönyvirás közben 
esett meg. Végre elkészültek az évkönyvi fotók a 
csoporttagokról.Kecsó érdeklődött Nellikétől, hogy sikerült az 
övé. Nellike futólag megjegyezte: 
- Azt mondják, lány vagyok rajta! 

Visszatérve az urológia gyakorlatokra: Andrológián együtt voltunk a 11 csoporttal, legkedvesebb 
ellenségeinkkel. Szalai Isti érdeklődött Altonál /tanzániai, 11-es/, hogy náluk, Afrikában hogyan kezelné s 
priapismust. Alto zavartan bámult a kérdezőre. Szőke Lacika ekkor súgta közbe a csoport felé: 
~ Hát elviszi a Nagy Varázslóhoz...! 

^ re 'v iSgák ídsőkén t a csoportból. Nem lehet eldönteni, ki van nagyobb zavarban beteg és vizsgálója közül. 
A vizsgálat végeztével Sz. Isti érdeklődik a tapintási lelet felől: 
~ Hát, nem nagyobb a normálisnál- számol be Ági. . , , . .. 

- Akkor Te nagyon szerencsés lány vagy- kommentálja Ist i- eddig biztosan jo nagy tokokkel lehetett 

Ágflevegő után kapkodott lángragyúlt arccal, a csoport többi része pedig fetrengett a röhögéstől... 

Akik egy csapatban játszottak velünk: 
1- levonásban Ringler adjunktus 

Gizike néni az orvosi vegytanról 
U. levonásban Lelkes Zotya 
Hl. levonásban a Bélák: Iványi és Taródi adjunktusok 
IV. levonásban Zombori Gábor főorvos 
V. levonásban Szalay Isti 

E P I L Ó G U S 

"Az a szörnyű a fiatalságban és a nagy álmokban, hogy titkon sejti az ember: mindez Kerepestarcsa 
lakótelepén fog végződni összecsukható gyerekkocsival és családi tragaccsal." / MURPHY/ 
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13. CSOPORT 

Fabó Berta 

a 
n 

H 
Mazen Abu Awad Khalil 

f M l 

Czinkóczi Piroska 

Pálfi Endre Szarka Bernadett 

a 

Erdélyi Tibor 

H 
Lakatos Attila Baranya Erzsébet 
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EPICRISIS 

Anno Domini Julius Telegdy 1985. évében péntek 13-án, különös fénymicroscopiájú és 
immunhistochémiailag eddig le nem irt, 14, egyenként eltérő' aetiologiájú gócot diagnosztizáltak az akkor még 
SZOTE elnevezésű SZERVEZETcn belül egy gólyatábor alkalmával. 

A gyors beavatkozás a Dékáni Hivatal részérói demarkálni tudta az elváltozást, s így jött létre a 
többéves túlélésre nézve nem túl progressiv, a barnától a szólcéig terjedő' pigmentökkel bíró, 
zöldműtősnőfejnyi, metszlapján harmatcseppszerűen csillogó, színes gombostűfejnyi göböket tartalmazó 
környezetét infiltráló invasiv, nagyrészben zsírosan degenerált, differenciálatlan származású sejtekből álló, 
polymorph és make-up-al festve polychromasiás terime. 

A tudós orvosdoctorok /Sándor docens után/ csak 13-asként emlegetik. 
A képlet stromáját 11-tagú, Magyarországon bejegyzett hisztológiai egység alkotta, erre rakódott két 

germán virus által létrehozott, pigmentökben szögényös, ám mammákban annál dúsabb sejttypus és egy 
Palestin törzs sejtcsoportjaAz utóbbi években electrophoretikusan igazolt, Jugoszláv génterméket is 
kimutattak, melynek markere egy AUDI 80. Eme utóbbi protein vajkrémmel és sajttal szemben rendkívül 
resistens, amivel kereskedik, a sokat köpködő, büdös pedisű és penisü déli szomszédok között. 

A képletnek bennéke az nem sok volt... 
A sejtek között viszont igen jó volt a cooperátio, a sok tripolusú mitosis és azok a bizarr magoszlások... 
A SZERVEZET védekező reakciója azonban néhány hónapon belül beindult,először csak mint első 

védelmi vonalát mikrocytáit próbálta bevetni, mint pl. BMF /Bencsik migratios factor/,dc mivel eme 
demonstratív behatásokkal lényegileg feltartóztatni nem tudta a progressiót, bevetésre kerültek a nagy 
KILLEREK, pl. a Gecse által leírt Demonstratio Inhibitor Factorok, illetve a Molnár ágens etc. Majd 
bekövetkeztek a heroikus csonkító beavatkozások a SZERVEZET második védelmi vonalából, a Tanszékek 
vezetői részéről. Alapos munkájuk ellenére évről-évre lelkesen recidiválgattunk, s közeli áttéteket adtunk az 
alattunk lévő évfolyamba, sőt két távoli metastasisunk is megtörtént cava/-szaki/ typus szerint a budapesti 
SZERVEZETBE motoros neuronok mentén, és egy tag disseminálódott a debreceni SZERVEZETBE is. 

Ma új tagokkal együtt a SZERVEZET legkisebb pathologiás egységeként nyolcunk morphologiáját 
írhatják le, és reprezentálhatják fényképeken oktatási és elrettentési célokra. 

"Amit nyertünk a révön, elvösztöttük a vámon"-mondhatná sok oktatónk, mert bizony öt éve 
buijánozgatunk a GH nevű SZERV egyenetlen juttatású felszínén és autológ növekedésünket tulajdonképpen 
nem tudták feltartóztatni. 

Távolabbi célunk végül is minden ilyesztő, elszomorító és sokszor a SZERVEZETET is védekezésre 
ösztökélő megnyilvánulásunk ellenére benignus működés a majdani végső szétszóródás után. 

OKTATÓINK ARANYKÖPÉSEI: 

Zábrák doktor- Vajdovity vagy Vajdovik Éva! /egyébként Vajdovics Éva/ 
- Miért ilyen ez az elváltozás, miért nem olyan mint az a másik, mert az milyen? 

Zábrák doktor 0,3 sec alatt hadarta el az alábbiakat szervdemonstráción:terime, felszín, szín, állomány, 
bennék, speciális szerkezet. 

Ormos professzor 'A tuberculum clsajtosodik, a fehér thrombus szalonnás tapintatú, a tüdőoedéma 
szilvalészerű, szelídgesztenye alakú a proststa, körte alakú a méh, citrom alakú a hólyag, zöldborsónyi 
terime...stb. Látják ilyen ez a kórbonctani leírás, mindig élelömhöz hasonlítják." 

Iványi Béla adjunktus:"A rekedtség elsősorban a pedagógusokat sújtja, de nehogy azt higgyétek, hogy 
ezí a Madárképző Főiskoán oktatják!" 
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Daru Joe:/miután felmutatta a megszületett gyermekét az anyának/ 
- Tetszik,mert ha nem, visszadugom! 

A megszületett gyermek neme fiú. Daru Joe: 
- Hát perszeiTudja az apjok mit kell csinálni! 

Daru Joe betörölt a portio megvarrása után jódos tamponnal és azt mondta: 
- Ez a csípős szegedi paprika, ha Kalocsán szült volna biztos édesnemessel csinálták volna ugyanezt! 

Bqjusz Huba tanársegéd. Rectálisan vizsgál és kérdezi a beteget, hogy mit érez.A beteg válaszol: 
- Valaki turkál a seggemben! 
Huba nekünk: - Tanulság, tanuljatok meg helyesen kérdezni! 

Béli Laci doktor. Urológia gyakorlat:"A társadalom fiatal férfitagjai, mint pl. én sem mogyorózom a 
tökeimet nap mint nap",/merült fel egy heretumor kapcsán/. 

Földes Vilmos professzor. Másfélórás speciálkollégium alatt 72-szer használta az egyes szám első és a 
többes szám első személyt, pl.:"az ÉN felügyeletemmel"; "MI voltunk az elsők";" ..és akkor jöttünk MI";" Ml és 
a jogász kollégák"! 

Földes Vilmos professzor "Azt azért nem szeretném, ha ÉN lennék a legnagyobb kriminalista az 
orvosszakértők között, de azt sem szeretném, ha ÉN lennék a legnagyobb orvosszakértő a kriminalisták között. 
Nem tudtam levetkezni beszédemből a debreceni tájszólást. 

VELÜNK TÖRTÉNT 

Első kémia gyakorlat: Ismerkedés a műszerekkelJani /ahova lép ott fű nem terem/: 
- Sajnos eltört a pipetta! 

Anatómia demonstráción Pór tanársegéd kérdése Lyzitől a plexus brachialis. A válasz elkékülve, 
danotikusan, az az idegességtől akadozó lélegzettel kézfejére mutogatva: 
- ...amikor ezek a vénák-
Pór tanársegéd:- Nyugi kislány, a plexus brachialist kérdeztem! 
Lyzi:- Artériák? 
Pór tanársegéd: - Nem. 
Lyzi:- talán idegek?...semmi több. 

Penke docenst /fiatalos megjelenése miatt/ Sebe Jani, az első éves medikus, kísérletezés közben 
leszólította: 
- Te figyelj, ugye ez egy veszélyes kísérlet? 

A docens hallgatagon és mogorván elhagyta a gyakorlót. Jani megszólal: 
- Ki volt ez a jó fej srác? 

Anatómia demonstráción kérdés az orbita.Egyhangú válasz: 
- Judy-passz! 
- Ilda-passz! 
- Borzi-passz! 

,, „ J T-I • L . , .. . Miugia, am csinik professzor ezt revidiálva az 
elégségest megadta. Eközben a két elkeseredett hallgató már megszerezte az .50 Ft-os UV jegyét utólag 
kiHrnill te. leslevesen. Maki a kerdesre mic^print _ r«;t ~-_.ii- . . . . . . . ' » ' ^ 
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Biológia gyakorlaton Berek adjunktus kérdésére: 
- Mi volt a gyakorlat témája? 
Borzi ezt válaszolta: 
- Sperneábilitás vizsgálat. 

Berek adjunktus megkérdezte Sebe Janitól, mi az a Cri-du-Chat syndroma? 
Jani /perfekt francia/: - Macskakiáltás syndroma. 
Berek adjunktus megtépte a ruháit. 

Sebe Jani évközben az urina szót úgy jegyezte le, hogy mire szigorlatra került a sor, a felkészülés során 
minanak olvasta. Ezt Tóth Lajos docensnek is előadta, mire ő: 
- Jó ,hogy nem mondta P-vel! 

Biológia gyakorlatos jegyzőkönyveit Tamás mértani precizitással, minimum 12 db színessel, ám nem 
sok tartalommal készítette el. Berek adjunktus: 
- P-p-p-p-p-papa veszek magának egy csomag szines ceruzát! 

Biológia gyakorlat végén Berek adjunktus megkérdezte Erdélyi Tibit: 
- Mit tud a szolenoidról? 
- A szol-gél állapot - kezdett rizsázni 
- P-p-p-p-p-papa ez csak beszaratás volt, magának ehhez fingja sincs. 

Illanicz Béla a testépítő', boncolási gyakorlaton a műszerekkel is igen nehézkesen eltávolítható nyaki 
komplexust a gégefőnél magragadva, mintegy biceps gyakorlatot végezve brutálisan kitépte. Megdöbbenve 
néztük, és ő megkérdezte : 
- Miért, nem így kell? 

Tamás /Szten/, aki a kórbonctani intézetben valamint azt megelőzően 2 évig volt boncsegéd, a 
gyakorlaton a szívre felhelyezte az irány metszéseket, mire Dr. Bozóki Béla megjegyezte: 
- Azért ezeket az indián metszéseket nem kellet volna! 

- Mi az oka a pseudomembranaceus bélgyulladásnak? - kérdezte Zábrák. 
Szten blöfföl: - A szociális hátrány. 

- Jövő héten hazajövök Japánból a Szent-Györgyi szobor avatására. - szólott Gecse tanár úr. 
- É s mi lesz a tanár úrral, ha lezuhan a gép?— kérdezte Béla. 
- Majd két szobrot avatunk.- válaszolta Endre /Gecse kedvence/. 

Pálfi Endre a Kórélettani Intézet favorizált kedvence, pótdemón Zsófitól mentőkérdésként a 
májcirrhosis EKG jeleit kapta. 

- Mi a vese legfontosabb funkciója?- volt a kérdés a kórélettan gyakorlaton. 
- Erythropoetin képzés- válaszolta Maki /élettanász/. 

Gecse tanár úr az EKG elvezetésről érdeklődött. Berta /kissé idegcsen/: 
- Unipoláris, bipoláris, öt végtagi... 
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A csoport harmadszor vonuit kórélettan pótdemóra. A teljesítménnyel szokásos önmagukat alulmúlták, 
mire megjegyezték: 
- Nehezen megy a gondolkodás, mert az alváspeptidek indukálódtak. 
Gecse tanár úr válasza: 
- Nem tehetek róla, ha beböndőztek. 

Sebe Jani búcsúlevele Tibi kórbonctan füzetében elrejtve. /Jani a kórbonctan miatt volt kénytelen 
elhagyni az egyetmet /: 

Köszönő szépigém elrebegem illőn, 
Kórbonctan kemény farka "megsebzé az ülöpöm" 
Fortuna kegyeit most nékem szűken mérte, 
Telegdy nem felejtett ,s lőn nagy "ejnye-bejnye," 
Hallasz még felőlem, hisz arról szól a fáma, 
Változnak az idők, jön még dér a Pártra. 
Tibikém! Kívánom, bár beköték üstököd, 
Álljék mindörökre dicső csángó tököd! 

Vldélü kórház, belgyógyászatgyakorlat, orvosi szoba: 
Igen maliáozus belgyógyász szakorvos /Misi mókus/ polifág kolléganőjének a teájába titkon fél ampulla 
Furosemid inj. csepegtetett. Utána WC látogatások jóízű számlálása közben kéjesen megjegyezte: 
- Ezt is beiktattuk a fogyókúrájába! 

Erzsike a gyermekgyászat gyakorlaton az anyukát kérdezi a rendkívül rossz prognózisú beteg felett• 
- És tessék mondani, mikor volt a gyermeknek mucoviscidosisa? 
- Még most is az van - válaszolta az anyuka. 

Urológia gyakorlaton a hydrokele fizikális vizsgálata előtti pillanatok tétova csendje. Béli Laci odaszól 
Bernadettnek: 
- Csak bátran, mint otthon! 

Ideg-szakdolgozat konzultáció közben Piroska ideg-elmegyógyászat szakvizsgával rendelkező 
konzulensét telefonhoz hívták. Piroska ,úgy háromnegyed órai folyosói korzózás után bátorkodott benyitni a 
doktornő szobájába ,aki éppen az uzsonnáját fogyasztotta a legnagyobb nyugalommal. Meglátva Piroskát ezt 
mondta: 
- Hát te itt vagy? El is felejtettem! 

egyéntó1Ume^rdkSkb e n * * ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ *** ÖltÖZetU~ /P^manadrág + nagykabát/ 
- Legyen szíves, hol van a Pulz utca? 
A hölgyek jelenléte ellenére a következő választ kaptuk: 
- Hát b... meg, itt vagy a Pulz utcában. 
- És elnézést, de melyik a pszichiátria ? 
- Ott a zöld lóf.sz mellett, az a sárga b...ás.- No gondultuk, akkor mi helyben is vagyunk. 

m J ^ E T * * * * * * S , S , e m a / d < ~ " S ^ a "eve k a p ^ n 
- Mi az András-kereszt? 
Erre Beviz: - És tanár úr, mi a máltai kereszt? 
Erre Endre: - És mi a svéd kereszt? 
Resch kiabálva: - Kifelé, nincs rajtatok sapka! 

Czigner professzor feltárt gégét mutat be a jelenlévő hallgatóknak Sorban mi a l- u . . . . 
polypot. Erdély Tibi kb 50 cm-ről belekukkant, majd tovább áll C z W r r m i n d e n k l és észlel, a 
- M e n j te fiam balneológusnak!. J C Z , g n e r p r o f e s s z o r a z érdektelenség láttán: 
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Májunk homogén echo szerkezete Az álmodó pártmunkás: Vajon mit hoz majd 
az egyetemi tanulmányok kezdetén a XIV. Kongresszus? 

B...d meg még kártyát sem hoztunk! 



Borzi a béka feneke alatt. 

E - . 

£ i ' 
Mögé keltem, oszt mögékeltem. 

A kép bal sarkában: A zsebhoki 

titkos, de izgalmas techikája. 
háttérben már óvatos a tömeg! 

Debil és Inbecil intézeti egyenruhában. Inbecil éppen biokémia 
demóra készül szüret helyett. 
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.évek szállónak a nyári fák alatt. 



14. CSOPORT 

Dobozy Andrea Vajdovich Eva Csirmaz Ilona 
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"AJá disznók közé keveredik, megeszik a korpákok "/Silke/ 

Ilyenek voltunk... 

I. év 

Anatómia gyakorlaton ülünk. Mindenki remeg, mint a kocsonya. 
- Hol van az a.femoralis? - dörren rá Bodor tanársegéd a rémült Lacira. Pár perces kéztördelés, 
fejvakargatás után Laci halkan suttogja: 
- Nálam nincs... 

Első és egyben utolsó csoportbulink a 13-as csoporttal. Árpi kissé kapatos. Sem az agya, sem a nyelve 
nem forog már. így Kálmán Ancsának csak annyit sikerül megszólításképp kinyögnie: 
- Hej, Antenna! 
Erre az örök úriember Sebe Jani felélénkülve érdeklődik: 
- Na és mit fogsz rajta, kérlek? 

Kedvenc NDK-s csoporttársnőnknek kezdetben problémái voltak a magyarral. Egyszer sugárzó arccal 
állított be: 
- Gyerekek, vettem egy vakany pénzdisznót! 
Több órás találgatás és logopédiai gyakorlat után végre megtudtuk, hogy Silke vásárolt egy általa vagánynak 
minősített pcrselymalacot. 

Szövettan gyakorlaton Tóth Lajos volt néhány röpke hónapig a gyakorlatvezetőnk. Sziporkázásai (és 
szipkázásai) mély nyomot hagytak bennünk. 
- Honnan kapta nevét a Janus-zöld? - hangzik a kérdés. 
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Erusnak valami rémlik: 
- Janus a félkarú görög isten! - vágja rá. 
/Janus a kétarcú isten. A magánhangzók stimmelnek. Tóth Lajos egy szippantással végezte ki a szájában lógó 

cigarettát./ 

Tóth Lajos beugrató kérdést intézett Lacihoz: 
- Na, állítson be egy portalis triast! 

/A metszet agyszövetet tartalmazott/ Laci nem ismert lehetetlent. Beállította. 

II.év 

"Rémábm a Kossuth Lajos sgL 40. számú házban.' 

X: Gyerekek, mi az a splanchnoptosis? 
Dobsi (kivillantva latinos műveltségét): 
- Hát, csüng a bele... 

Másodéves kedvencünk a délután 2-6-ig tartó élettan gyakorlat. Feladat: a decapitált hím békán az 
alhas bőrét ingerelve kiváltani az átkarolási reflexet. Ancsa már kb. fél órája ingerelgeti de a béka meg sem 
moccan, döglötten lóg. Ancsa nem bírja tovább, szól Alföldi doktornak. Péter odamegy és mutatóujjával 
odabök a békának. A hím varangy hevesen átkarolja az ujját. Ancsa döbbenten néz, Péter elpirul Ancsa az 
élmény hatása alatt motyog maga elé: 
- A fene sem érti a gusztusát. 
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Még mindig élettan. Most vizeletvizsgálat folyik. Péter felkéri a társaságot, hogy szolgáltasson "anyagot". 
A lányok húzódoznak és előzetes megbeszélés nélkül, de mindenki Imrére néz, kissé sürgetően próbáljuk 
szuggerálni. Imi elérti a célzást és fennhangon megszólal: 

- Sajnálom, momentán nem kell vizelnem. 

X: - Mi az a bulboanalis reflex? 
y: - Ha valakinek kinyomják a szemét az beszarik. 

t 

A t éareuzm 

III.év. 

Gecse tanár úr legendás vizsgáztató stílusáról: Zoli nála vizsgázik. Legelső tételéről fogalma sincs, de 
azért próbálkozik: 

- A tétel címe: isovolaemia. Az "iso" ugye az egyenlő, a "vol" a térfogatra vonatkozik, meg ennek az 
egésznek valahogy köze van a vérhez. 
Gecse tanár úr: - Jó. Akarsz még egyáltalán erről a tételről beszélni? 
Zoli: - Nem. 
Gecse tanár úr: - Akkor menjünk tovább... 

Ancsa: - Miért kell a vizsgán jelen lenni a vizsgáztatón kívül még egy oktatónak? 
Erika: - Hát, arra az esetre, ha a vizsgáztató felelet közben elájulna... 

Kislaci minden marhaságban benne van. Ha valami süket vetélkedő van, holtbiztos, hogy őt öltöztetjük 
be Marslakónak, Skálakópénak vagy gumióvszernek. A csúcsok csúcsa, amikor hidegtálnak volt kiképezve, 
hátán paradicsom és majonéz rózsállot, a szájában citrom. Mikor a következő "fellépésről" faggattuk /egy -10 
Celsius fokos december délután/ csendesen csak annyit mondott: 
- A magam részéről, ha lehetne, az idén inkább melegszendvics lennék 

Belgyógyászat ambulancia. Dr.Gurzó kiadja a napiparancsot, hogy az imént mentővel beszállított 
bácsikát néhány célirányos kérdéssel faggassuk ki. A bácsi piros. Éva rutinosan rákérdez: 
- Van magasvérnyomása? 
- Az van, aranyoskám. 
Több kérdés nics, már mindent tudunk, amikor Bevíz Józsi felébred. Szigorú képpel kérdezi a betegtől: 
- Aztán fokhagymát szokott-e enni? 
Bácsi:- ??? 

ILtl , CSOPOPTÜH/K 

wcismj*.. 

I 

"Megfogyva bár, de törve nem.. 
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Faggatjuk a krónikus alkoholistát /nem a csoporton belül/, aki makacsul tagadja, hogy szeszesitalt 
fogyasztana. 
- Mégis mit gondol, mitől lett nagyobb a mája? 
- Hát, tudják, zsákhordó voltam, aztán mindig jobb kézzel emeltem. Bizonyára attúl csúszott le. 

Icterusos beteg, hatalmas, ötharántujjas májjal. Laci vizsgálódik, s mivel nem találja a sárgaság szinte 
ordító okát, másképpen próbál tapogatózni: 
- És nem evett mostanában sok sütőtököt? 
- Nem. 
Némi fejvakarás után még mindig reménykedve: 
- Na, de akkor sárgarépát? 
- ? ? ? 

IV.év: Biliszabályok 

Gyógyszertan szigorlat. Zoli felel Papp professzornál. A 
pulsusa Úgy 250 lehet percenként. Nagy levegőt vesz és a 
mondatot azzal akarja kezdeni "Pharmacológia". Ehelyett: 
- A Pharcam... - Észreveszi a nyelvbotlást, lemondóan 
legyint: - A farkam... 

Vizsga előtti percek. Próbáljuk a gyomrunkat kissé 
visszatolni a torkunkból. Zoli keservesen felsóhajt: 
- Na, ha itt is kirúgnak, bizisten veszek egy "Ásd el magad" 
önelásó kéziszerszámot. 

A sok elméleti marhaság mellett kaptunk néhány igazán 
hasznos gyakorlati tanácsot is. Hajdú Janó, kedvenc sebészet 
gyakorlatvezetőnk egyszer így szólt hozzánk: 

j r ^ 
Dreamy state 
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- Ha bejön a szombat éjjeli ügyeletre egy részeg azzal, hogy vérzik a feje, mert valószínűleg elesett, de 
semmire sem emlékszik - és neked nincs kedved rtg-t csináltatni, meg a többi cirkuszt végigjátszani-, akkor 
hangosan oda kell szólni a nővérnek:"- Nővérke, vegye elő a nagyobbik agyvízvételi tűt!" Ilyenkor általában az 
emlékezet egy pillanat alatt visszatér, a beteg közli, hogy ő el sem esett, és te aludhatsz tovább. 

Ortopédia gyakorlat: a fiók-tünet vizsgálata. Jókai doktor: - A légynek kihúzhatjuk a lábát, de a beteggel el 
kell számolni. 

Jókai a 71 éves nénikéhez: - Kapaszkodjon kedveském, mintha szülne, csak ebben az esetben gyerek nem lesz. 

- Fáj? - kérdezi a medicus a betegtől. 
- Nem kell azt kérdezni, elég, ha figyeled a beteg arcát. - fűzi hozzá komolyan Jókai doktor. 

Ortopédia szigorlat. Józsi derekasan küzd, úgy 4-5 percig. Czipott tanár úr nagylelkűen felajánl egy 
kettest. Erre Bevizünk nagy levegőt vesz, és előadja negyven perces magánszámát, melynek lényege, hogy az 
ortopédiát úgy globálisan, távlataiból szemlélve illeszti be az orvostudományok egészébe. Mindenki dől a 
röhögéstől, a háromnegyed óra alatt teljesen elgyengült, szemeit törölgető tanár úr beírja a jól megérdemelt 
érdemjegyet. Beviz, ortopédia szigorlat:4 / j ó / . 

J>o»Ci A-fJC-SA- C-SÍ8,KI lá-

Arcok vizsga előtt. 

Tüdőgyógyászat szigorlat. A hallgatót a "torok-kefére" akarják rávezetni. 
- Na, mit csinál a sáros cipővel? 
- Hát, kibokszolom, de hogy ez most hogy jön ide, azt nem tudom. 

V.év. 
Psychiatria gyakorlat. Próbáljuk a kínainak tűnő magyarázat legalább minden ötödik szavát felfogni. 

- A schizophrenias beteget, kataton, izgalmi állapotban, hallutinatios nyugtalanság esetén, acut paranoid 
formában, chronicus adaptatios zavarban, residualis gátoltság és következményes beilleszkedési nehézsége 
esetén szorosan observálom. 
Ancsa /kis csoportunk eminense/ pár perc gondolkodás után: 
- Ez eddig érthető, de mi az, hogy observálom? 

Ideggyógyászat gyakorlat. Laci és Zoli boldogan térnek 
vissza a betegvizsgálatról és büszkén közlik nagy | . ^ i 
felfedezésüket, hogy a beteg nehezített Romberg-helyzetben K, ), • 
eldőlt. A gyakorlatvezetőnknek gyanús a dolog, mert ő semmi , ^ [ \ < j , 
ilyesmit nem talált a bácsinál. X 

- } > X Székely doktornő: 
- Laci, mutasd meg a nehezített Rombergct! 
Laci feláll és kecsesen összecsomózza a két lábát. Valahogy így: 
Doktornő: 
- Nos, ebből csak annyi derül ki, hogy a bácsi valószínűleg 
sohasem vett balett órákat. 

^ J J 

Évközi belgyógyászat gyakorlat. A gyakorlatvezetőnk megkéri Erikát, kísérjen el egy nénit rectoscopos 
vizsgálatra. Menetközben feltűnik Erikának, hogy a néni furcsán ejti a szavakat, pedig az osztályon még 
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szabályosan beszélt. 
- Szabó néni, hová tette a protézisét? 
- Kivettem kedveském, hogy ne zavarjon vizsgálat közben. 

Varró professzor elmélyülten magyaráz az egyik betegágynál. Professzori vizit lévén, az orvosok 
áhítatosan hallgatják a tudományos magyarázatot. Egyszer csak megtörik a csend. Egy idős nénike átkiabál a 
túlsó sarokból: 
- Miféle társaság ez itt? Orvostanhallgatók? Engem ugyan meg nem vizsgálnak! 

Közegészségtan előadás. 
- A patkányok nagy kártevők. A boltvezetők rendszeresen követelnek kártérítést, amit az élelmiszer 
raktárakban a patkányok megdézsmálnak. A múltkor is kaptunk egy ilyen listát, miszerint elfogyott három rúd 
téliszalámi, több kg déli gyümölcs és 8 üveg konyak. 

Utolsó urológia gyakorlat Dr.Pintér Olivér, a gyakorlatvezetőnk mentegetőzik: - ...és sajnálom, hogy 
októberben nem tudtam itt lenni veletek, /továbbképzésen volt/ Imi mély bűnbánatot tanúsítva: 
- Hát, így utólag én is bevallom, hogy távol voltam ez idő tájt. 

Olivért köszönjük névnapján. 
Olivér: - És a feleségemet is ma ünnepeljük, mert ma kapott ötöst a szakvizsgán. 

Zoli ábrándosan néz maga elé, majd felsóhajt: 
- Na, akkor estére lesz nagy hancúrozás... 
Olivér /miután kinevette magát / : - Ez a fiú tud valamit. 

Búcsúzás helyett 
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Kedvenc oktatóink 

Dr. Hfydú János 
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FogÁszok 
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Legkedvesebb oktatóink: 

Prof. Dr. Mari Albert 
tanszékvezető egyetemitanár 

Prof. Dr. Kovács Ádám 
egyetemi tanár 

Dr. Fazekas András 
docens 

Dr. Prágai Géza 
docens 

Dr. Sonkodi István 
docens 

Dr. Gorzó István 
adjunktus 

Dr. Kocsis S. Gábor 
adjunktus 
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Dr. Antal András 
tanársegéd 

Dr. Rudas Katakin 
tanársegéd 

Dr. Ferber Ferenc 
tanársegéd 

Dr. Halász Jenő 
tanársegéd 

Dr. Hoppenthaler János 
tanársegéd 

Dr. Szontágh Eszter 
tanársegéd 

Dr. Nagy Katalin 
tanársegéd 

Dr. Zombory János 
tanársegéd 

Dr. Olasz Tibor 
tanársegéd 

Dr. Tanács Antal 
tanársegéd 

Dr. László Kókai Erzsébet 
tanársegéd 

Dr. Radnai Márta 
tanársegéd 
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Dr. Hegyesi Ferenc 
főorvos 

Dr.. Budai Mária 
adjunktus 

Dr. Sipos Zoltán 
tanársegéd 

Dr. Traub Eszter 
kl. orvos 

Dr. Kapros Péter 
kl. orvos 

Dr. Chadi Torbey 
tanársegéd 

IQ. Dr. Karácsonyi Sándor 
kl. orvos 

Továbbá: 
Dr. Szentpétery József nyugalmazott egyetemi tanár 
Dr. Szentpétery András adjunktus 
Dr. Méray Judit adjunktus 
Dr. Borbély László adjunktus 
Dr. Tóth Éva tanársegéd 
Dr. Blüthner Viola tanársegéd 
Dr. Pónyi Sándor adjunktus 
Dr. Fehér Ákos kl. orvos 

Dr. Füzesi Helga 
központi gyakornok 
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15. CSOPORT 

Hegedűs Hajnalka Borbáth Csaba Szurmai Gabriella 

Koszti Gabriella Balogh Tamás Kristofóri Helga Rigó Iván 

Kocsis András H^jdú Anikó Bácsalmási Antal 
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16. CSOPORT 

Sipos Katalin 

Bóna András 

Papp Anikó 

É l 
Pongrácz Kristóf Elmer Erika 

n 
— - ** 

) 
1 

n 1 
Benedek Gábor 

Sipka Dénes 

t i á 
Szabó László 

i á 
Kalmár Mihály 

Török László 
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Kedves Olvasó! 

Elöljáróban csak annyit, hogy nagyon szereltünk volna írni egy frappáns, humoros, szellemes bevezetőt. 
Ez sajnos csak méla vágy maradt, mert az erre irányuló próbálkozásaink rendre duhaj mulatozásba fulladtak. 
Végül maradtak a tények íme: 

Belgyógyászat szigorlat: 
Sági tanár úr : - Pleuritisnél exudatum van a lemezek között. Mit hall fonendoszkóppal? 
Szabó Lacilló:- Csicsogást! 

Kórbonctan szigorlat: 
Tószegi docensnő: - Hogy hívják a véres székletet? 
Bóna Bandi:- Hacmofaeces! 

Kórélettan gyakorlat: 
Macóból (Bácsalmási Antal) kellemes sörszag árad, mire Iványi adjunktus megszólal: 

- Hm, ilyen szagot akkor éreztem utoljára, amikor még Török Lacit tanítottam... 

Élettan gyakorlat: 
A felbosszantott Such adjunktus felkiált:- Most az ember kapjon idegrohamot? 

Bóna: - Csak nyugodtan! 

Szöveg nélkül 
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Anatómia, szövettan gyakorlat: 
Mindenki buzgón a mikroszkópba mered, Kálmán tanársegéd a padsor mentén sétál fel-alá.Váratlanul 

megáll Dénes mellett: 
Kálmán tanársegéd: - Húzd fel a kondenzort! 
Dénes:- Köszönöm, azt hiszem maradhatna így, mert nagyon jól látok. 
Kálmán tanársegéd:- De húzd fel a kondenzort! 
Dénes: - Tényleg jól látok, jó így minden... 
Kálmán tanársegéd:- Utoljára mondom, hogy húzd fel a kondenzort! 
Dénes. - Na jó, de mi az a kondenzor? 

Szájsebészet: 
Lacilló megnyugtatja a beteget az extractio előtt: 
- Igazán ne tessék félni, csak recsegést-ropogást tetszik majd hallani...Különben is, tessék csak megnézni, nem 
is olyan vastag ez az injekciós tű! 

Ideggyógyászat gyakorlat: 
Szász doktornő: 
- Hogy hívják az agyalapon lévő artériás rendszert? 
Zsuzsa: - Circulus vitiosus. 

Orosz óra: 
Vágvölgyi tanárnő zöldségféléket ír fel a táblára oroszul. 
Misi beszól: - Tanárnő, ne beszéljen már zöldségeket! 
Tanárnő: - Jó, akkor mondja meg, hogy van az, hogy burgonya. 
Misi: - De kedves tanárnő, hát nem vagyok én bolgár kertész! 

Közegészségtan szigorlat: 
Vizsgáztató:- Milyen jellegzetes tünetei vannak a morbillinek, melyet egy fogorvosnak is fel kell ismernie? 
Benedek Gabi: - Hát a Koplik-foltok testszerte... 

Szájsebészet gyakorlat: 
Zsuzsa kezébe akadt egy Orvosi Hetilap.Elkezdtc lapozgatni, majd kisvártatva megkérdezte: 

- Az Orvosi Hetilap milyen időközönként jelenik meg? Havonta? 

Szemészet szigorlat: 
Vizsgáztató: - Hogy történik a cornea műtét? 
Tamás: - A károsodott részt kivesszük, a többit összehúzzuk. 
Vizsgáztató: - Nem dohányzacskó ez! 

Kórélettan gyakorlat: 
Gyak. vezető:- Mondjon példát pancreas sérülésre! 
Helga:- Haslövés! 

Fogpótlástan gyakorlat: 
Megérkezik a beteg, Kati boldogan újságolja neki: 
- Tessék elképzelni kész van a protézis és nagyon szép lett! 
Beteg: - És rágni is tudok majd vele? 
Kati:- Azt nem tudom, nekem még sosem volt... 
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Egy nehéz nap éjszakája 
Magyarország története vizsga: 
Gábor a Tanácsköztársaság bukása utáni időszakot húzta.Megrázóan ecsetelte a fehérterror borzalmait, 

a különítményesek kegyetlenségeit, amikor a vizsgáztató közbeszól: 
- Ezek a különítményesek mit tűztek a kalapjukba? 
Gábor: - Őszirózsát! (A forradalmárok meg darutollat...) 

Konzerváló gyakorlaton történt: 
Kopogtatnak az ajtón, egy beteg dugja be a fejét: 
- Jó napot kívánok, keresem azt a Berbert! 
Hallgató: - Kit?? 
- Hát a Berber doktort, orvos itt bent! 
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Kodály módszer 

A Fogklinikán, a lift előtti folyosón Tamás egyszer figyelmes lett egy idős úriemberre, aki kissé tétován 
várakozott a liftre.Tamás, a jólelkű, gondolta segít a bácsinak: 
- Ha kialszik az égő, tessék nyugodtan megnyomni a gombot! 
Tóth professzor úr (mert ő volt):- Én 40 éve ismerem itt a járást... 

Zsuzsa III. évben egyszer kijelentette, hogy ő majd propedeutikából akar TDK-zni... 

Fogpótlástan gyakorlat: 
Alsó lenyomatvétel teljesen fogatlan betegről AFTP-hez. 
Gábor:- Legyen szíves, érintse meg nyelve hegyével a felső fogait! 
Beteg:- ????? 

Szájbetegségek gyakorlata: 
Beteg: - Doktor úr kérem, nekem középfültőmirigy gyulladásom van! 

Fogász bulin hangzott el: 
Chadi tanársegéd hallgatókkal beszélget, majd egyszer felkiált: 
- Gyerekek, hát g..i vagyok én? 
Valaki válaszol: - Nem, oktató... 

Konzerváló gyakorlat: 
Traub doktornő: - Mit kell tennünk a beteggel, ha véletlenül Kerr tűt aspirál? 
Zsuzsa: - Krumplipürét etetünk vele! 

A szemklinika folyosóján: 
Bóna Bandi: - Itt elég rossz szemmel néznek a fogászokra... 
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Marslakó a protetikán 
< 
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Kirándulás Tőserdőn. Hogy kerülünk haza? 

Tamás akcióban 
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Gozó adjunktus:- "így legalább nem lesz aphtám" 

Ferber tanársegéd Németországba készül 

\ klinika minden osztályát nagyon kedveltük, 
bár igaz, a Konzerválón nem volt mindig 
minden Fair-ber. 
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Bradoman 

Higiénés kézfertőtlenítő szer 

Korszerű, széles antimikrobiális spektrumú 
kézfertőtlenítő szer. 
Hatóanyag: benzil-dodecil-bis(2-hidroxetil)-
ammóniumklorid (Bradophen) Fe-és Zn-
komplexeket, bőrtápláló anyagot tartalmazó, etil-
alkoholos oldatban. 
Alkalmazás: A terméket töményen, hígítatlanul 
kell felhasználni. 
6-8 ml Bradoman oldatot a kézen, illetve alkaron 
egyenletesen kell eldörzsölni. Aktív behatási idő: 
30 másodperc. 
A behatási idő letelte után a kezet, szükség szerint 
az alkart szappannal, folyó meleg vízzel mossuk 
meg. 
Csomagolás: 1 literes műanyag flakonban. 
Készült: a CIBA-GEIGY AG hatóanyagából. 

Bradoderm 

Műtéti kézfertőtlenítő szer 

Korszerű, széles antimikrobiális hatásspektrummal 
rendelkező készítmény műtéti beavatkozások előtti 
hatásos kézfertőtlenítéshez. Bőrkímélő hatóanyag-
tartalma folyamatos használat esetén is 
megakadályozza a bőr kiszáradását. 
Hatóanyag: benzil-dodecil-bis(2-hidroxietil)-
ammóniumklorid (Bradophen) fémkomplexeket és 
bőrtápláló anyagokat tartalmazó, etil-alkoholos 
közegben. 
Alkalmazás: Töményen, hígítatlanul kell 
alkalmazni. 
Bemosakodáshoz szappannal, folyó meleg vízzel 
végzett kézmosás, majd alapos leöblítés után 5x1 
perces bemosakodás, percenként 5 ml 
készítménnyel. Bemosakodási idő: 5 perc. 
Bradoderm-szükséglet: 25 ml. 
Műtétek közötti 3x1 perces mosakodásra, 
percenként 5 ml készítménnyel. Átmosakodáshoz 
átmosakodási idő: 3 perc. Bradoderm-szükséglet: 15 
ml. 
A készítmény nem keverhető szappannal, vagy más 
aminoaktív tisztítószerrel. 
Csomagolás: 1 literes műanyag flakonban. 
Készült: a CIBA-GEIGY AG hatóanyagából. 
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Nihad Alám Shams 

Abdullah Ramezani Ishaq Hussain Jaffar 

Francis Benyah Maha Hamad Ayyad Babak Sedghi 

Vth YEAR 

English class 

Firas Farra Eileen M. Szabó 

é h 
Isaac Nyemitei-Addo Hooshiyar Ahmadi 



paramedicina 211 

. . * 

Drive carefulfy you are entering Dollár country 
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For the class of 1991 

This year book is delicated to the survivors of the firsl cnglish class at Szent-Györgyi Albert Medical 
University, Szeged, Hungary. The class which started out as a group of about 50 or so in 1985 is down to only 
10. As the first class of the English program I sincerely hopc, that we have set the standard for the coming 
classes to follow. 

This is the only class which had to really face the difficulties of coming to Hungary and not knowing 
what was waiting for them.The class has been through both good and bad times.We would like to thank 
everyone from the professors to all who helped us not only in the academic field but in other areas too,for 
beeing so helpful in every way and in trying to make our journey trrough this hectic life of medical students as 
smooth as possible.' We would like to thank the deans office stuff for really putting up with all of us for such a 
long time. 

There are lots of things one can writc a about, his or her experience both good and bad. I like to 
remember mostly good ones. Coming to Szeged after studying in many places including England, Kuwait, 
India, USA and West Indies I can write a lot if the need be. The fondest memories that I want to recall is the 
making of new friends who helped my stay in Hungary a pleasant one. I hope that when I am gone people will 
remember me by me good points. Time really flies when you are having fun, does not seem like that long 
ago that we got here and soon we will all go our own way, but where ever we are it is our sincere hope that we 
will look at this book and remember each other. 

I would like to thank the class for all the help and support for making the publishing of this book 
possible. Special thanks to Eileen Szabó, Isaac Nyemitei-Addo, Hooshiyar Ahmadi and the Hungárián class. 
An editors job is a Thankless one. The response by all was great but due to limited space and the limited time. 
All the material could not be put in. I wish all my friends the best of luck where ever they are and whatever day 
are doing. 

Nihad Alam Shams 
The editor 

Reliable inforniation is a must for successful planning. 
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Uear StudenIs, 

It is m y ainuere pleasure to say good-bye to our first 

English class. Not because you are going away, but beoause 

we feni proud that you were able to stay with us and suc-

cessfully cnmplete all the necessary and compulsory require-

ments in order to reach your goal. Within a year you will 

have your diplomás as medical doctors. 

Five years ago I started with this class as the Dean of 

the Faculty. My duty was to organize and start our English 

class at our University. We have all learned from each other. 

We tiave learned from our uncertainty and pitfalls, as well as 

from your criticisms. You have learned from us the subject of 
% 

medicine. Our principle was to provide the same level of know-

ledge for our English class as for our Hungárián ones. I am 

convinced that those who are now finishing this course have 

successfully reached their goal, and we are convinced that 

with diplomás from Szent-Györgyi Medical University you will 

be able to compete anywhere, wherever your duties call you. 

When you leave this country and University, I wish you 

much success in your pricate and professional lives. Keep us 

in your memories as pleasant ones and from time to time come 

back to us. The most rewarding result for us would be if your 

children follow the path of their parents and continue their 

training in medicine here in Szeged. 

Good luck and much success to all of you! 

Szeged, March 27. 1990 

Prof. Gyula Telegdy 
Dean of Med. Faculty 
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While walking through town one afternoon, the Dean of a medical shool was approashed by a ill-
reputed woman who said, "a quickie for ten Dollars". The Dean ignored her and walked on. A few steps away 
another woman accosted him staying, "a quickie for ten Dollars". When he returned to his office his curiosity 
overcame him and he asked his secretary, "What is a quickie?" "Ten Dollars, come the reply, same as in town." 
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A taste of reál medicine 

Once a medical students were waiting for a visit from a well known consultant to his ward round. Whilst 
they were waiting the registral decided to instruct them in somé elementary principles of medicine. He asked 
how they would discovery whether or there was sugár in a Urine sample of a patient. A test tűbe of urine was 
brought. The registral dipped a finger into the urine before tasting that finger with the tip of his tongue. The 
sample of urine was then passed around. Each one of the students foolishly dipped and licked his finger. "Now, 
said the registrar grinning, you have learnt the first principle diagnosis. I mean the powre of observation." 

The students were baffled. "You see he said I dipped my middle finger into the urine but licked my 
index finger not like you chaps" 

A Dean decided to raise money for his university and bought an ass (a donkey) which he entered in a 
race. To his suprise the donkey came in third. The headline in the following mornings paper read: -"Dean's ass 
shows. "He was so pleased that he entered the donkey in another race, and this time the donkey come first. 
Next day the papers read: -"Dean's ass in front". The rector of the University was so angry that he asked the 
dean not to enter the donkey in any more races. The newspaper headlines read,: -" Rector scratches Dean's 
ass. The rector was furious and he asked the Dean to get rid of the donkey. The Dean give the donkey as a gift 
to one of the female professors in one of the university depertments and the newspapers read: -"Female 
professor has best ass in town". The rector fainted and asked the professor to dispose of the donkey. She sold it 
for ten Dollars. The papars read:-"Female professor peddles ass for 10 bucks". The rector was burried next 
day. 

A district doctor was so bat that he treated a man for jaundice for five years before he realised that the 
man was Chinese. 
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Dear Colleagues, 

Five years ago, we started the first English class in the Department 

of Anatomy. Somé of those who surmounted every obstacle were the 

really bright and gifted; all of those however who stayed here, had 

to be extremely dlligent and willinc. to survivc ir a coi.ioetitive 

wor ld 

This class witnessed the first lectures in English in our Medical 

School. I would say it was more difficult to start these oresentations 

here than it used to be either at Harvard or at the Penn University. 

I had to rely upon my past exnerience in the US, but nainly on the 

gleaming eyes of my students; the resultsare eleven booklet-sizei 

handouts, which comprise the entire Topographical Anatomy (I-II-III), 

Histologv (T-II), Cytology, Embryology (I-II) , Meuroanatony, Endo-

crinology and the Sense Organs. I am deeply indebted to all of vou 

tor naving created an atmosohere - in the classroon, in the dis-

sectinn room and in the histology laboratory as well - which was 

demanding enough to force me to produce these booklets and permissive 

enough to do this in high 3pirit. Now, it is the fifth generation of 

English-speaking medical students who profit from our joint efforts. 

It is a pity that (as far as I know, nobody of this class is plaVining 

to stay in any of our Basic Science Departments. In manv respects it 

would be useful for the individual as well as for the University to 

have residents or interns for a year or two, before leavinn the 

University for gcod. Try to re-consider this option - perhaps this 

is the chance for a scientific career. 

But anyway: I wish you to find satisfaction in the medical profession 

you have chosen. Remember us and be faittful to the Hipoocratean Oath. 

( 
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-TCe B e * Kecori . f W & O 

A little boy up to his mummy and asked, "Mummy do the bottoms of au pair girls come off?" "No dear, 
why?" "Well I just heard Daddy teliing the next door neighbour that he screwed the ass out of our au pair girl." 

A little girl wondered into her parentes' bedroom one morning as her father was getting dressed. Seeing 
her fathers pride and joy hanging,she picked uo scissors and cut it off. She run off shouting, "Mummy Mummy, 
look at what I found growing between Daddy's legs." Her mother started to scream hysterically and the little 
girl said," Don't woory Mummy, it will grow again, I left the bulbs in." 

POTE S Z O T E 

Success often hinges on choosing reiable partner. 
First let's decide who's leading and who isfollowing. 

The trail got to be here somewhere. 
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A student took his first holiday in a nudist's camp, but like many first timers, he overdid it on his first 
day. That night while he was making Iove to his girlfriend the pain become unbearable, so he got out of bed, 
rushed into the kitchen and thrust his throbbing "sunburnt tool" into a fresh milk. His girlfrien followed him 
and said," Oh so that's how you do it. I have always wanted to know how you load those things. 

A personal glimpse-a good run for money! 
In 1985 when I left the United Kingdom to come here to study medicine , the question asked by 

everyone, "Why Hungary, it's a communist country." I must admit that I was a littla apprehensive as to that to 
expest. Five years later I'm still here to everyone's surprise. Nowadays with the rapid political changes in 
Eastern Europe, the questions asked by my friends are different. Everyone in England has heard about 
Hungary especially after the exodus from East-Germany and the Rumanian revolution. I have suddenly 
become an important source of information. 

My first experience on arrival in Budapest was not a very happy one. Two peaces of my luggage 
containing all textbooks and assessories were stolen on the train. What a way to start my studies in a foreign 
country! However on arrival in Szeged, the kindness, friendlyness and the warmth of most people compensated 
for this early mishap. A month after starting starting csass I was the first member of the English class to end 
up in hospitál with an excellent treatment from all the doctors and nurses. 

I wished to draw an analogy to a famous quotation by president J.F. Kennedy - "Ask not what your 
country can do for you, ask what you can do for your country." The English studies in medicine in Szeged is 5 
years old, and I would like to think that it has come tq stay. As we approach the end of our studies as the first 
group, it is time that the authorities in Szeged take stock and make somé changes. "Ask not what foreign 
students will bring to Szeged. Ask what you will give them to take back to their countries" We have often been 
told that the university doesn't want to give us a different education to the Hungárián students. Maybe, now 
the authorities should start teliing the Hungárián students, "We designed a course in medicine for foreigners, 
and thus we have to prepare them in a slightly different way to suit conditions in their countries." I appreciate 
that a medical course can't be designed to satisfy twenty or different nationalities. However most of the foreign 
students come from countrien where medical education is based on the English-American system. Therefore, 
small shift in emphasis is needed. We are the mirror and you have to look into us to see yourselves. Most of us 
are very highly motivated and want to obtain good medical degrees that are comperable to our counterparts at 
home. Foreign students face a lot of problems wherever they are.However in most western countries the 
authorities do everything to ease these problems. After 5 years SZOTE should be able to excercise somé 
influence on the banks and the police where getting any thing done takes forever 

Nowadays ,there is a shout for democracy everywhere, but people have to change their ways at the 
grassroots level. 

- " " . .. J . J L , ^ vlL Many people are still ignorant and hostile 
towards foreigners. Recently I was refused entry 
into a well known beer bar in Szeged where I had 
gone to meet somé Hungárián friends. The fact 
that I was well dressed, and well spoken made no 
impression at all on the doorman. He was 
adamant that my frieds were not in the bar, and 
even would not allow to have a look inside. When 
my were leaving and inquired if I had come by, he 
answered "yes, but I sent him away" What 
happend later is too long to explain here. 

I'm not going to allow this incident to mar 
my exellent memories of Szeged, and the people 
of Szeged. I have enjoyed my studies and my stay 
here very much and I'm greatful for the chance ro 
come here. There have been many good things 
and somé bad ones too, but nevertheless ' good 
run for my money. I don't see anything thrilling 
about it. 

7 don 't see anything thrilling about it. 

JJ_ HL H £ 

VU 
W 

WHEKE ARE-TMe-
S - t o o e N T S \ 
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Morc t.hun :w y e a r s e x r e r i e n c e i n t h e eduou t . ion o f m e d i c i , 
shuder ibs and üh y e a r s i n t e a u h i n g f o r e n s i o u e d i c w i c f o r . I c u t o i 
s l .udnr i ts as i rx ieaundur i t . l e c t . u r o r p r o v i d c d uie s u f l i c i o n l . l o u l . u i c 
and p r o f i o i e n o y , i n oiy o p i n i o n . 

N c v u r t h e l e s s , when I u c o e p t e d t o Leach f o r e r i s i c m e d i c i n n i n l.wo 
t r i s a u e s t e r s 4 b o u r s p e r week / t h e o r y and p r u o t i o e / , 9h huui-u 
i i l t . o g h e L o r i n t h e K i ig i i s h - l a n g u a g e c o u r s e o f o u r u m v u i s i L y in 
t h e acadeoi ic y o a r l i l t í i l /MA, I d i d not. k n i w e x a o t l y o n l y g u n s s o l 
wh. i t 1 u n d e r t o o k . 

T h i s t.usk is somoLhi i ig different i n i ta q u a l i l . y . The p r o f o u s i o n . i l 
r o u t . i n o and t h e availablu Professional gruundiiig are n o t alway.. 
t i u f f i c i o n t . C o r t n i n l y , the "teaoher" has t o preparo I o r I he 
lessons peruianently, too. 
i n my o p i n i o n , b o t h t h e s t u d e n t s and t h e l e o t u r e r u r u dopendoiH 
on eaoh o t h e r t o a b i g h e r e x t e n t , f i r s t . hecause t.ho t a s k i s new, 
Meooiid hecause t h e y o a r c o r i s i s t o f few s t u d e n t s . Perhups t h i s i i . 
t h e exp 1 a n a t i o n o f t l i e more o l o s e r and d i r e o t r e l a t i o n hokwooti u.. 
thar i expeel .od. The s t . udun ts show r e m u r k a h i o i n t e r e s t , a t t o i i d Lh. • 
l e s s o n s r o g u l a r l y , and t h e i r e d u c a t i o n a l d i s e i p l i u e i . . 
o u t s t . u n d i n g . 'l'hey a r e pe rhaps l u o t i v a t o d hy t h e f a o t t h a t t.hcy 
p a i d t h e " t u i t i o n f e e " and t h e y want t o g e t s o o i e t h i n g f o r iL . 

We w i t h íny c o l l e a g u u , D r . J ú l i a S s e n d r e r i y i , A s s i s t a n t I V o f e s s o r 
u n d e r t o o k t o p r e p a r e a l t o g e t h e r Ili m e d i c a l s t u d e n t s f ro iu a l l 
p a r l . s y o f t h e w o r l d / b r i t i s h , Canad ian . ü h a n a i , I n d i á n , l i a u i a n . 
J o r d á n i á n , P a k i s t a n i , S y r i a n / . 

As f a r as I can j u d g e on t h e b a s i s o f t h e d i l i g e r i o e un.l k n o w l o d g e 
o f t h e s t u d e n t s g r e d u a t i n g o u r u n i v e r s i t y , t h e y w i l l keep t h e i . 
own. Bo th o f us w i s h them u n f l u g g i n g o n t h u s i a u m und üiuuii uuceesu 
i n t h i s work . , ' 

k 'ereuc Kosu Ml), C. s e . 

A s s o c i a t e P r u f e s s o r 

S z e g e d , M a r c h 2 9 , 1 9 9 o . 

Dear f r i e n d s , 

y o u w e r e the first foreign s t u d e n t s , w h o happened to 

learn H u n g á r i á n at S Z O T E . You were a l s ó an e x p e r i m e n t á l 

y e a r for u s . I hope v e r y m u c h that you have not felt it 

t e r r i b l y . A t least for us it was a v e r y n i c e e x p e r i e n c e . 

V e e n j o y e d t a l k i n g to y o u more and m o r e in H u n g á r i á n and 

less and less in E n g l i s h . 

It was a l s ó a v e r y e x e i t i n g period of H u n g á r i á n h i s t o r y 

w h i l e y o u w e r e learning in S z e g e d . I think it was a v e r y 

i n t e r e s t i n g e x p e r i e n c e for y o u too to b e w i t n e s s e s of a l l 

t h e s e g r e a t c h a n g e s , that a r e t a k i n g p l a c e in cur c o u n t r y 

and in E a s t - M i d d l e E u r ó p a . 

I h o p e very much you won't forget y o u r green y e a r s in 

S z e g e d , and our m o t h e r tongue n e i t h e r , w h i c h is perhaps 

n l 3 0 the l a n g u a g e of the first l o v e , the first youthful 

e x p e r i e n c e s and the first a n a m n e s e s . 

V'ith b e s t r e g a r d s and good w i s h e s in y o u r future c a r e e r s : 

D r . József Torma 

D e p a r t m e n t of 

F o r e i g n Language 

at S z e n t - G y ö r g y i A l b e r t 

M e d i c a l S c h o o l 
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Just somé of those who taught us (profs not included) 



paramedicina 221 

\ r 

rfM 

J f * 

P 
A 

N. \ / 



222 paramediciiiu 

When I got admission in SzOTE, I wanted to come to Szeged as quickly as I could as I was so excited to 
start at the same time very nervous as the political situation in Iran was not very safe. I travelled to Hungary by 
bus as I could not get a plain out of Iran. The journey was 10 days long. But the people of Szeged made my 
long journey worthwhile. I am a fifth year student now, and over the years I have collected many good and 
somé bad memories too. Our medical studies is not without humor, somé of them I have tried to put here. 

A forth year student ask a sixth year student for medicine for headache which he had been having for 
three days. The sixth year student told him togo to the doctor. 

During an exam a student was asked what would you give to a heart attack patient. The answer was 
"milk of Magnesia". 

Another incident was when the professor asked a group of students what they would do if collaosed 
right now.The riply was call for an ambulance. 

The Hungárián language is very difficult, in the beginning when I had just arrived in Hungary I had 
learat very few words. One day I was cooking pulyka (turkey) a Hungárián girl asked me what I was cooking I 
replied kutya (which means dog). The girl left in shock. 

When I got here 5 years ago I was anxious to finish my studies as soon as possible, but now I feel sorry 
that it's coming to an end. I hope that I can go home and I be a good ambassador for SZOTE. 

By Babak Sedghi. 

What do butter and the hookcr have in common? They both spread for bread. 
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Szeged, 26, March, 1990 

Doar Collegues! 

To begin with, I íntend to congratulate You on Your Creat 

Accomplishment, You succeeded in íinishing tlte five years 

curriculum at the Modical University. You certainly agree that I 

am a reliahle witness to Your achievement. Both You and I 

rememher well the crucial days, when everyhody doubted that You 

can ever learn The Physiology. I felt sympathy for all those who 

feught very hard on two fronts, first You had to live far from 

Your country under an ecologically entirely curious humán 

envirorvnent, second You were faced with the almost limitluss 

topics of the Schmidt Book. 

By now - I hope - the physiology, with practices, seminars, 

PTO-s and exams helong to the far and pleasant meinarius ul Your 
Youthhood. As far as I am concerned, I havu only nice nwmuries. 
For me, too Your class posed a double task, You wero tho first 
class that I taught in English and You halonged tu the class tnat 

I taught at all for the first time as a Prolessur. Ttus is an 

assurance that I will never forr.et You and the hours we spent 
together, 

On this occasion I wish You succes, nice carrier, large family, 

long and enjoyaOle life, whatever good wishes this occasion 

develops. Do not rememher our University as the site of Your 

torture, as a business partner, as a dollar-gloating machinu, or 

as a land of funny Hunglish language. Please keep us in Your mind 

as the alma mater the place where You spent somé of Your most 

precious years and learned the highest joh in the Earth the 

saving of humán life. 

With warm sincere greetings to my first unforgettahle English 

Class. 

Yours. 
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What docs a condotn, a coffin and a 
Answer:- They all take stiff objects 

prostitute have in common 

A spoon of sugár helps the medicine down 

A man was constipated for ihree weeks and so he went to his doctor for help. He was given 
suppositories and was asked to come back when he finished using them. Unfortunately he had never used any 
before and thought they were large pilis, so he swallowed two at night untill they were finished and still had no 
success. He returncd to his doctor who was surpised and said, "I don't understand, you used whole box of 
suppositories and you still haven't gone? What did you do with them, eat them?" 
The man replied promtly, "What do you think I've been doing? Shoving them up my ass?" 

Mind teaser 
What is this? 
O 
MD 
PhD 
BSC 
Answer on the last page of this section 

when people ask me whatit is like to study in Hungary,and to go to school in Szeged, there are somé 
moments of constriction in my larinx as I swallow committedly. I can give analogies yet still one must 
experience rather than read about it. I belive that if E.T. studied here, he would utilise the very infamous 
words of wisdom, "E.T., GO HOME". To an alien , life would be totally different right from the food, to the 
accusating long stares that ine receives when pondering the streets. One begins to consider his self image and 
wonders why they are starting at HIMÜ 
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The experiences that one flusters through are unimagineable, but it is sure that if the 5th dimension 
exists, this would be one part of it. 

Studying at a Canadian University you can basically recognised by computer who registered your 
number - in Szeged you're known as a Dollár sign by which the smell money becomes apparent as you 
approach the Polish market.If time could be saved in a bottle, as "Sting" suggests, the cork is snuggly in place, 
and breathing becomes difficult at time. 

As a whole we learned more about what life is and how to recuperate from obstacles that were almost 
impossible to jump over - but alas the final hurdle was reached. Time was sped up and we realised that the 
knowledge we accumulated during the entire six years is enormous. 

I acknowledge the famous lectures of professor Csillik, who established a surge of enthusiasm in 
Humán Anatomy, and then we regret certain lectures for they seemd to insult any intelligence we ever thought 
existed. 

As a brief summary, "We are here for a good time, not a long time". I wish the best to those who made 
life a little less intolerable and who laughed in fear when times were unbearable. And to those whto gave 
insight into our learning, we carry on their fond memories and intelligence for our future students and 
patients. 
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AnJ how ar^ 
wq fejejlin? foday, 
hmmmnini? 

Angol csoport 
After graduation 
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Fertőtlenítőszerek az egészségügyben Antiseptics in healtb 

Kohrsolin iD 
Endoszkóp-fertőtlenítő szer 

Antimikrobiális spektrum: baktericid, tu-
berkulocid, fungicid, virucid, kiemelhető a 
Hepatitis B és HIV/AIDS inaktiváló hatása. 
Alkalmazási terület: gasztroszkópok, fibero-
szkópok, duodenoszkópok, bronchoszkópok, 
rektoszkópok és tartozékaik, valamint száloptikás 
eszközök tisztítás utáni hatásos fertőtlenítésére. 
Alkalmazási koncentráció és behatási idő: 
Fertőtlenítő hatású műszertisztításhoz: 2,5 tf%-os 
Kohrsolin iD oldat (10 tf%-os Bodephen 
műszertisztító szerrel kombinálva), 2-10 perces 
behatási idővel. 
Tisztítás utáni endoszkóp fertőtlenítésre: 10 tf%-os 
oldat 15 perces behatási idővel. 
A fertőtlenítő munkaololdat csak 14 napig 
tárolható megjelölt, jól fedett, tiszta edényzetben, 
szobahőmérsékleten. 
Csomagolás: 3 literes műanyag kannában. 
Készült: a BODE Chemie GmbH anyagából. 

Endoscope-disinfectant 
Antimicrobial spectrum: Bactericidic, tu-
berculocidic, fungicidic, virucidic. It kills even 
Hepatitis B and HIV/AIDS viruses. 
Indications: Effective disinfection of gastro-scopes, 
fibcroscopes, duodenoscopes, rectoscopes and their 
accessories as well as fibre-optic instruments after 
cleaning. 
Method of use and contact time: Cleaning and 
disinfection of instruments: 2.5 tf% Kohrsolin iD 
solution (combined with 10 tf% Bodephen 
Instrument-cleaning concentrate) with a contact 
time of 2-10 minutes. 
Disinfection of endoscopes after cleaning: 10 tf% 
solution with a contact time of 15 minutes 
The disinfection solution should be stored for not 
more than 14 days in a marked, well-covered clean 
container at room-temperature. 
Package: in 3 Litre plastic containers. 
Produced: from the active ingredient of BODE 
Chemie GmbH. 

Bodephen 
Műszertisztítószer-koncentrátum 

Alkalmazási terület: gasztroszkópok, 
fiberoszkópok, duodenoszkópok, bronchoszkópok, 
rektoszkópok és tartozékaik, valamint száloptikás 
eszközök Kohrsolin iD endoszkóp-fertőtlenítő 
szerrel kombinált, fertőtlenítő hatású tisztítására. 
Alkalmazási koncentráció és behatási idő: 10 tf% 
Bodephen + 2.5 tf% Kohrsolin iD endoszkóp-
fertőtlenítő szert tartalmazó oldat 2 perces behatási 
idővel. 
A Bodephen műszertisztító önmagában nem 
rendelkezik fertőtlenítő hatással. 
A Bodephen és Kohrsolin iD kombinációjú oldat 
csak 24 óráig tárolható, és minden egyes 
endoszkóphoz külön oldatot kell használni. 
Csomagolás: 5 literes műanyag kannában. 
Készült: a BODE Chemie GmbH hatóanyagából.^ 

Insrument<leaning concentrate 
Indications: disinfection and cleaning of 
gastroscopes, fiberoscopes, duodenoscopes, 
bronchoscopes, rectoscopes and their accessories as 
well as fibre-optic instruments combined with 
Kohrsolin iD endoscope-disinfectant. 
Method of use and contact time: A solution of 10 
tf% Bodephen and 2.5 tf% Kohrsolin iD endoscope-
disinfectant should have a contact time of two 
minutes. Bodephen instrument-cleaning 
concentrate alone does not possess disinfectant 
properties. 
The solution of Bodephen combined with 
Kohrsolin iD should be used up within 24 hours 
and for every endoscope freshly prepared solution 
should be used. 
Package: in 5 Litre plastic containers. 
Produced: from the active ingredient of BODE 
Chemie GmbH. 



Köszönetet mondunk az évkönyvhöz nyújtott támogatásért 
a SANDOZ cégnek. 

Külön köszönet és elismerés illeti 
a kőszegi Általános Iskola és Diákotthon Sokszorosító Részlegét 
az évkönyv elkészítéséért és felbecsülhetetlen értékű segítségükért. 






