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SZOTE-Hungaroring 

avagy 

Ki repül ki? 

A 

Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem 

1994-ben végzett évfolyamának évkönyve 

•mely 1993-ben jelent meg 
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Matáv Rt . 
Déltáv Rt . 
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Henry Kereskedelmi Kft . 
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Pápa i -Pár iz Gyógyszer tá r 
Kristály Gyógyszer tá r 
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Dóm Dent 
Csongor Gyógyszer tá r 
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L & L Dental 
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Ascor Egészségügyi Értékesítési 
Hálózat 
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Dr. Czíner István 
Dr. Pintér G á b o r 
Dr. Bába István 
Dr. Bálint Gyula 
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Tel.: 6 2 / 3 1 1 -666- 13 
R.tel.: 60 / 482 - 156 

Attachments, Implantátum 
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Hatóanyag: I g diclofenacum natrícum (diclofenacum dlaethy-

± laminicum formíjában) 100 g gólben. Hatás: gyulladáscsökkentő 

ós fájdalomcsillapító hatású gól, könnyen bedörzsölhető a 

bőrbe. A hatóanyag behatol a bórbe, a gyulladásos sónába, 

ós felhalmoaódik a bór alatti sióvetekben Csökkenti as 

akut, illetve krónikus gyulladásos folyamatokat. Tartósan 

keselt rheumatoid arthritises betegeknól kimutatták, hogy a 

* gyulladásos csuklórógió fsúletí nedv-, illetve (aúleti tzóvetkon-

centrációja magasabb volt, mint a plazmakoncentráció. Traumát, 

vagy reumás gyulladásokban a duzzanat caökken. A nyomátérzékeny-

sóg ós a mozgási fájdalom is caökken. A hatóanyag ós hidroxilált 

származékai a húgyutakon választódnak ki. A vizes-alkoholos gólalap-

anyag révén nyugtató és hűsítő hatású. Javallatok: inak, szalagok, 

izmok ós Izületek, traumák (póldául: rándulás, húzódás, zúzódás) 

következtében fellépő gyulladása. Lágyrósz-rheumatlzmus, póldául 

tendovaginitia, kózváll szindróma, nyálkatómló-gyulladáa. Lokalizált 

reumái betegségek, póldául a perifériás Izületek osteo 

arthrotisa, periarthropathiák. Ellenjavallatok: 

terhesség. A hatóanyaggal, acetiiizaü-

cilsawal és egyéb nemszte-

roid gyulladás-

g á t l ó k k a l , 

tzopropanol-

lal ós propilón-

nbeni | • ;s'< túlérzékenység. 

kezelendő ^ P r T fájdalmas terület 

J | C t n g gólt (cseresznye vagy dió-

nyi nagyságú mennyiséget) napi 3-t-ezer a bőrfelületre kell kenni, 

és gyengéden a bórbe kell masszírozni. A lokális kezelést kombinálni 

lehet a Voltaién más gyögyszerformáiral való keieléaael. MrOéUu 

tások ritkán bórviuketós, bórvórósódés. calpó érzés, bőrkiütés. 

Néha fénvérzékenységi reakció előfordulhat. Tartóa ét kiterjedt 

felületen való alkalmazása a szisztémás Voltaren-keielés tüneteit 

eredményezheti. FigyrhBrztet«scJ kizárólag ép bőrön alkalmazható! 

Nem alkalmazható sebek vagy nyílt sérülések esetén. A gél ne 

kerüljön szembe vagy a nyálkahártyára. Saájon át nem alkalmazható. 

iSen 
N w 

| glikollal szeml 

Alkalmaz, z 

nagyságától fú| 

® VJtaren Tinnllpl 
u N J A R H 

CIBA HUNGÁRIA KFT. 1021. BUDAPEST. HŰVÖSVÖLGYI ÚT 83. Telefon: 275-093 1 



SZOTE-Hungaroring 

írtuk: Mi 

Olvassátok: Ti 

Karikatúrák és címlap: Ó 

Támogatokat szereztek: néhányan 

Szerkesztettem: Én 

Lektorálta: Ő 

Nyomdai munkák: Keményfém és Tsa. Nyomdaipari Kft. 

Kiskunhalas 

Első (átdolgozott) kiadás 1995 



Hat évvel ezelőtt szálltunk be a nagyszabású versenybe. Volt, aki a szakma 

szépségéért érkezett, mert világéletében versenyző akart lenni, mások a nagy gázsi 

reményében neveztek. Megint mások azért jöttek, mert nem jutott jobb az eszükbe. 

Akármiért is tettük azonban, mostanra mindnyájunk számára nyilvánvalóvá vált, hogy a tét 

a BENNMARADÁS! 

A versenyt sok-sok éve három szinten rendezik meg. Mi, akikről e könyv nagy része szól, 

a FORMA 3-ban kezdtük pályafutásunkat. Sokkal többen neveztünk, mint ahányan végül is 

indulhattunk az első szezonban. A rajtnévsor a maximálisan 120 pontot érő időmérő 

edzéseken dőlt el. 

Hat szezonban összesen 12 futam került megrendezésre, melyek mindegyike előtt felvezető 

köröket kellett futni a versenyzőknek, hogy a rajthoz kellő számú aláírást gyűjtsenek. Ha 

minden megvolt, indulhatott a futam változó számú és nehézségű kanyarokkal. 

Nem olyan kanyarok voltak ezek, mint a Mogyoródon megrendezett futamokon, itt a 

versenyző tudásának teljes lendületével kellett az egyes fordulókba érkezni, hogy képes 

legyen bevenni azokat. Az egyenes szakaszokon napokig gyűjthettük a lendületet, bár 

voltak akik ezt csak közvetlenül a kanyarok előtt tették meg. Egyesek, akiknek vitorlájuk 

volt, HÁTSZELET is igénybe vettek a gyorsításhoz. Előfordult aztán az is, hogy a 

kanyarban szembeszél támadt, ami még a leggyorsabb versenyzőt is a boxutcába 

kényszerítette, ahonnan csak 50 forint befizetése után futhatott neki újra annak a 

fordulónak, melyben kicsúszott. Ha netán másodszor sem sikerült a manőver, az újabb 

gumicsere már 100 forintba került, s a harmadik sikertelen próbálkozás után pedig csak a 

SZOTE-Hungaroring főrendezője, Bernie "Lóri" Ecclestone személyes engedélyével 

futhatott negyedszer is neki a versenyző a kanyarnak. Sokan közülünk nagy összegeket 

hagytak a boxokban. 

A halmozott hibáknak azonban ennél súlyosabb következményeik is lehettek: sikertelen 

futam esetén 1 év eltiltás a versenytől, amennyiben pedig a versenyző túlhaladta az első 

három szezonra érvényes maximálisan 12 gumicserét, úgy három év kényszermunka. 

Mi, versenyzők hamar megtanultuk, hogy szellemi motorjaink regenerálására minden 

hanyar után legjobb motorolaj a szerves hidroxil-gyök. 

Kanyarvételi technikánkat a szigorú bírák egytől ötig terjedő pontszámokkal értékelték, 



Self-Medication Divízió 

Hosszú évek tapasztalata alapján 

Visszeres panaszok: 
Venoruton® kapszula és gél 

Napégés, rovarcsípés: 
Fenistil® gél 

Allergia, meghűlés: 
Víbrocil® spray, gél, csepp 

Köhögés, meghűlés: 
Pulmex® és Pulmex® Baby 

Self-Medication Divízió, Ciba Hungária Kft. 
1056 Budajxst. Belgrád rkp. 25. Telefon: 117-1577 

Zyina S.A., Nyon 

ZYM003/SEP 95 



VENORUTON® kapszula & gél 
^ ^ ^ O-(B-hydroxyaethyl) -rutosidea 

H A T Á S 

A VENORUTON® a microcirkuláció területén helyreállítja a hajszálerek 
áteresztőképességét, emeli a kapillárisok rezisztenciáját. 

Hatását a hajszálerek endothel sejtjeiben fejti ki. 

A gyógyszer igen jelentős szabadgyökfogó képességgel rendelkezik, ezáltal az alsó 
végtagokban kialakuló leukocyta csapdákban megemelkedő toxikusán fokozott oxigén 

aktivitást mérsékli. 

A rutosideák a membránokban történő Arachidonsav cascade kulcsenzimeinek 
(Lypoxigenase, Cyclo-oxigenase) gátlásával is hatnak, így jelentős gyulladáscsökkentő 

hatásuk van. 

J A V A L L A T O K 

VENORUTON® kapszula 

Az alsó végtagok krónikus vénás elégtelenségének mind organikus, 
mind funkcionális formájában. 

Hemorrhoidális vénák betegségei, a terhesség idején jelentkező visszerek 
és aranyeres csomók. 

Sugárkezelések, bőr és nyálkahártya ártalmainak csökkentése és kezelése. 

VENORUTON® gél 

Vénás keringési és microcirkulációs zavarokban, lokális therápiára. 

SdsXŐ) Self-Medication Divízió, Ciba Hungária Kft. 
1056 Budapest. Belgrád rkp. 25. Telefon: 117-1577 

p ^ Zyma S.A., Nyon 

V t T M I / H P I 11 



melyeknek átlaga alapján néhány versenyző bekerülhet a SZOTE FORMA 2-be, 

amennyiben annak istállóiban előzőleg Turbó-Dízel Karbantartóként (TDK) dolgozott. 

A FORMA 2 nem teljesen a nagyközönség szeme előtt játszódó verseny. Ebben a 

fordulóban elengedhetetlen követelmény a Dr.-iving licence (gyk: vezetői engedély), melyet 

a versenyzők a nevük előtt hordanak. A kanyarok vétele rendkívüli szívósságot igényel, a 

hivatalos gázsi pedig kevés. 

A csúcsok-csúcsán, a FORMA l-ben csak a Prof.-ik indulhatnak. A verseny 

reflektorfényben, a TV, a rádió és a sajtó nyilvánossága előtt zajlik. A gázsi - csakúgy, 

mint a rizikó - magas. Hajtűkanyarok tarkítják a pályát, de itt még az egyenesekben is 

lavírozni kell; igaz: a szabályokat a versenyzők maguk formálják. 60 kör után szabad, 65 

után viszont kötelező kiszállni. Minden istálló indít versenyzőt (néha többet is), de egy 

versenyző, csak egy istálló színeiben indulhat. A profik közül néhányan nem a mi 

évfolyamunk tribünje előtt hagyták el a pályát, néhány kiesésnek viszont szemtanúi 

lehettünk: 

Csillik Bertalan professzor, kedvenc márkája a Mercedes kormánykerekén keresztül 

szemlélte hűvös nyugalommal a pályát, de néha azért gyűrűjéhez koccant mutatópálcája. 

Szalai László professzor és elmaradhatatlan mitfahrere Tombácz Erzsébet Lada Samarával 

versenyeztek. 

Nagy Zsolt professzor feltűnő ismertetőjele fekete bőrkabátja, melyhez már csak a 

lovaglópálca hiányzott. 

T : .pulii Molnár János professzor kettős spirállal tuningolt ATP meghajtású polimerázzal 

indult. 

Ormos Jenő professzor még nyugdíjazása előtt kitűzhette kerékpárjára a 200000 kilométer 

balesetmentes közlekedésért járó melanómát. Miután elhagyta a pályát, csak egy 

nadrágcsíptető maradt utána. 

Zalányi Sámuel professzor saját elmondása szerint (CAVE!) Romntel egykori BMW-jét 

birtokolta. 

Torma József egy kanyar vételekor a Kaukázusig csúszott ki, mire visszaért a pályára, már 

nem nevezhetett újra (diszkvalifikálták). 

Sándor László tanár úrnak kiszúrták a gumiját. 



Scultéty Sándor professzor azon versenyzők egyike, akinek a benzinje fogyott el 

(amortisatio naturalis), ő nem tankolt újra. 

Lencz László professzor benzinje fogytán a sofőrülésből a navigátor székébe ült át. 

A SZOTE-Hungaroring rendezését a második versenyévadban egy sugárzó egyéniség, a 

már emiitett Bemie "Lóri" Ecclestone vette át, akinek eme leíráshoz a hozzáfűznivalója: "A 

versenyt jövőre is szeretném megrendezni!" 

Most, hogy az utolsó tanév is lezárulóban van, többünkbe belevillant a felismerés: "Az 

akarok lenni, aki akkor voltam, amikor az akartam lenni, ami most vagyok..." 

Ytáf/yf/: 
DÉL-MAGYARORSZÁGI TÁVKÖZLÉSI RT. 

9724 SM«6d. "ekum ** 2 - 10. T« 192) 400-133 F«r (62) 4949-90 

Gyógytennék pattanások kezelésére. 
Az akne különböző esteiben a kezelés szokásos 
időtartamát lerövidíti. A kezelés során a 
gennyes és fájdalmas göbcsék kisebbek lesznek 
ill. eltűnnek, csökken a mitesszerképződés. 
A gyógyszeres kezelést kiegészíti, egyes 
esetekben helyettesíti. 
Kapható: gyógyszertárakban, 
gyógynövényszaküzletekben. 

Gyártja: Komárom-Esztergom Megyei 
Gyógyszertári Központ, TATA 
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Dimethindenium maleinicum 

AfiíKtkL V I S Z K E T 

• erythema solare 
• exanthema 
• ictus insectorum 

Forgalmazza: 

_ 2 n _ _ Self-Medication D i v í z i ó / O Zyma 
CSUL2A2J Ciba Hungária Kft. 
1056 Budapest , Belgrád rkp. 25. 

MEGNYUGTATJA az irritált bőrfelületet 
FEN029 SEPT95 Á 



Vibrocif spray, gél, csepp 
phenylephrlnum + dimethlndenium maleinlcum 

... a szelektív pangáscsökkentő, amely nem 
befolyásolja az orr nyálkahártyájának 

fiziológiás állapotát 

Felhasználása az alkalmazási eldlratban foglaltak szerint. 

VA Zyrna SM DMzIÓ, Ciba Hur«ár1a Kft 1056 Bp. Belgrád (kp. 25. Te!.: 117-1577 

• Rhinitis simplex 
• Rhinitis allergica 
• Sinusitis 



Osztályfőnöki előszó helyett: 

A klinikai tömbben dolgozó klinikák orvosai és munkatársai nevében szeretném 

üdvözölni Önöket! 

Ballagásukkor, mint minden ilyen alkalommal óhatatlanul szükségessé válik a 

visszapillantás. Visszapillantás az eltöltött évekre, mérlegre téve azt, hogy milyen hivatást 

is választottak. Olyan hivatást, amely az egyik legszebb a hivatások között, hiszen az 

egészséget megőrizni, az egészséget helyreállítani a legszebb feladat. Balassa János, a 

magyar sebészet atyja, egyik kiváló múlt századi orvosunk úgy fogalmazza meg az orvosi 

hivatást, hogy az orvosnak mások javára kell élnie, nem a magáéra. Ez az elvárás nagyon 

sokat jelent: harcot, lemondást, küzdelmet, elkötelezettséget és elszántságot. 

Ha úgy érzik, hogy megismerték az igazságot, kérem, hogy harcoljanak érte, ne rettenjenek 

vissza semmitől és senkitől. Betegeik érdekében ne tűrjenek ellentmondást, ne alkudjanak! 

Ebben a küzdelemben az orvosnak számos segítője, támasza, ha úgy tetszik fegyvere van. 

Az egyik legfontosabb ezek között a tudás. Annak az ismeretanyagnak a folyamatos, 

fokozatos gyarapítása, amelynek alapjait az egyetemi éveik során megszerezték. Az 

ismeretek gyarapításának elmulasztása, a tájékozatlanság nemcsak kötelességszegés, hanem 

bűn. Erre pedig nincs bocsánat. Az orvos tevékenységének másik nagy támasza, 

mozgatórugója az emberszeretet. Miként az a Hippokratészi esküben is megfogalmazódott: 

mindenkor törekedni kell arra, hogy szeretetteljesen az ember szenvedését, fájdalmát 

igyekezzünk csillapítani, elviselhetőbb életet biztosítani a számára. Ugyancsak nagyon 

fontos követelmény a lelkiismeretesség. A beteg egészsége nem lehet alku tárgya! Még 

abban a helyzetbeen sem, amely most ránkköszöntött, hiszen mindent pénzben, 

pontértékben próbálunk minősíteni. Lebegjen mindenkor szemük előtt, hogy a 

lelkiismeretesség nem lehet megvásárolható, hogy a betegek sorsát nem tehetik függővé 

pontértekektől, anyagi háttértől. 

Még egy szempontot szeretnék a figyelmükbe ajánlani, amely az utóbbi időben 

többször, néha egészen furcsa felhangokkal került említésre. Mindenkor népben, nemzetben 

kell gondolkodni! Számunkra hazánk és népünk kell legyen a legfontosabb! Orvosi 

lelkiismeretünk nem nyugodhhat bele abba, hogy pusztító tendenciákat látunk, hiszen a 



szív- és érrendszeri betegségekben, a daganatos megbetegedések kapcsán vagy akár az 

erőszakos cselekmények, öngyilkosságok terén kétes hírű világelsőséget vívtunk ki. 

Erkölcsi kötelessége minden orvosnak, hogy mindent megtegyenek annak érdekében, hogy 

ezek a nemzetpusztító kórokok fokozatosan mérséklődjenek, majd megszűnjenek. Mindez 

küzdelmet, lemondást, sokszor hittérítő jellegű tevékenységet igényel. 

Végezetül szeretnék kérni valamit. Amikor elhaladnak itt a feljáróban alul álló 

Szent Kozma és Szent Dámján szobrocskája előtt, gondoljanak rájuk, akik több, mint ezer 

évvel ezelőtt szakmájuk méltó képviselői voltak, akik elhivatottsággal, emberszeretettel 

gyógyítottak. Maradjon meg emlékezetükben ez a momentum, s ha elfogadják, tegyenek 

fogadalmat és helyezzenek egy szál virágot a talapzatra. Köszönöm szépen! 

Bodosi Mihály 

(elhangzott 1994. május 14-én, a ballagásunkon) 



Szolgáltatásaink: - Egyéni szállásfoglalások 
- Szigetüdülések 
- Városlátogatások 
- Repülőjegy értékesítés 
- Egzotikus utak 
- Charter és autóbuszos üdülések 
- Amerikai programok 
- Utasbiztosítások 
- Gyors, udvarias kiszolgálás 

NECKERMANN - A MEGFIZETHETŐ MINŐSÉG! 
Neckermann Utazási Iroda, Szeged, Oroszlán u. 6. 
Telefon: 62/322-502, 421-110 

M O R T O N ' S LÉGI UTAZÁSI IRODA 

Szeged közkedvelt repülöjegyirodája 

Szeged, Petőfi S. sgt. 7. S 62 / 310-088, Fax: 321-016 

Egyetemi hallgatóknak és dolgozóknak 
minden repülőjegyből 

5% kedvezmény! 
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AGROBANK Rt. 

Szeged, Tisza Lajos krt. 56. 
Szeged, Boldogasszony sgt. 2-4. 

Hirdetmény az 1995. szeptember 1-től 
érvényes kondíciókról: 

1. Dukát betétjegy 
A lekötési időtől függően 
az éves kamatláb: 23,0-28,0% 

2. Korona-jegy 
A lekötési időtől függően 
az éves kamatláb: 10,0-33,0% 

3. Garas betétszerződés 
A lekötési időtől függően 
az éves kamatláb: 26,0-28,0% 

4. Kra j czá r takarékbetét szerződés 
A lekötési időtől függően 
az éves kamatláb: 27,0-28,0% 

5. Libertás Hozamjegy 
A kamatfelvételi időszak hosszától 
függően az éves kamatláb 23,0-33,0% a 
bemutatóra szóló, 22,5-32,5% a névre 
szóló hozamjegyek esetében. 

6. Egyéb ("Hűség" kamatp rémium) 
A Bank a Hirdetményben szereplő 
kamatkondíciónál (beleértve a 
kamatprémiumokat is) évi +1,0%-kal 
magasabb kamatot kínál bármely határidős 
betétkonstrukcióban azon Betéttulajdonos 
részére, aki 1994. november 15-ig 
elhelyezett betéte okirat/szerződés szerinti 
lejártakor a betétösszeget ismételten leköti. 
A "Hűség" kamatprémium kizárólag a 
beváltott betét tőkeösszegének egyszeri 
ismételt lekötésére vonatkozik. 

A lakossági folyószámlabetétek és lekötött 
betétek után az AGROBANK RT. által 
fizetett kamatok mértékéről 1995. június 
15-től érvényes hirdetmény: 

2. Lekötött betétek 
01 típus 
A lekötési időtől függően 
az éves kamatláb: 22,0-28,0% 

02 típus 
A lekötési időtől függően 
az éves kamatláb: 25,0-27,0% 

3. Egyéb ("Hűség" kamatprémium) 
A Bank a Hirdetményben szereplő 
kamatkondíciónál (beleértve a 
kamatprémiumokat is) évi +1,0%-kai 
magasabb kamatot kínál mindkét lekötött 
betétkonstrukcióban azon Betéttulajdonos 
részére, aki 1994. november 15-ig 
elhelyezett betéte szerződés szerinti 
lejártakor a betétösszeget ismételten leköti. 
A "Hűség" kamatprémium kizárólag a 
beváltott betét tőkeösszegének egyszeri 
ismételt lekötésére vonatkozik. 

m e l a n i a * kereskedőház 
Minden, amire egy orvosnak szüksége lehet. . . 

• EKG berendezések (Hellige, Cardiette, stb.) 

• Vérnyomásmérők (a Riester és az Omron 
cég teljes kínálata) 

• Fonendoszképok (a világhírű, amerikai Litt-
man cég tejjes választéka) 

• Zárt vérvételi rendszer (Becton-Dickinson) 

• Scholl papucsok és klumpák az országban a 
legolcsóbban 

• Rendelők, várók bútorai: vizsgálóasztalok, 
irodai székek. Íróasztalok 

• Kéziműszerek. bomloktilkrók. tűk, fecsken-
dők. kötszerek 

• ú j recepthez, új recepttartó 

• Praktikus ampullatartók 

• Orvosi táskák (eredeti olasz, különleges minőségű bőrből, tökéletes ki-
vitelben, megfizethető áron) 

• Számítógepek, szoftverek, telefonok, fázok 
• Lízinglehetőség 
• Orvosi könyvek, kiadványok 

1b(jeakórű ügyintézés, egyéni igényeknek megfelelő számlák 
Kélje katalógusunkat, váijuk megrendelését! 

Wgjda tiabnfUa dr PlKapai Tibor 

Maltnla Karaakadóhii 
Bamutatótamm 1011 Budapest Batthyányi u 38 

Tal: 201-8328, TatJPar: 201-8180. GSM 08-20-388-158 

U o l v ú s / á m l ú k 
ÁZ éves kamatláb: 10,0% 



Tanáraink 

Dr. Fráter Loránd 
rektor 

Dr. Papp Gyula 
rektorhelyettes 

Dr. Dobozy Attila 
rektorhelyettes 

Dr. Dux László 
rektorhelyettes 

Dr. Füzesi Kristóf Dr. Szabad János 
dékánhelyettes dékánhelyettes 

Dr. Szemere György 
dékán 



Gr. Penke Botond 
az angol tagozat vezetője 

A dékáni hivatal munkatársai 
Hivatalvezető: Dr. Lednitzky András 



Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet 

"Mozi! Állj! Miazabubucott? Jó! Fényt!" 

Dr. Molnár János 
egyetemi tanár 

Dr. Csllllk Bertalan 
egyetemi tanár 

Orvosi Biológiai Intézet 



O r v o s i V e g y t a n i I n t é z e t 

Dr. Penke Bolond 
egyetemi tanár 

S z á m í t á s t e c h n i k a i K ö z p o n t 

IN VINO CHEMICALS! 

Dr. Győri István 
egyetemi docens 



Biokémiai Intézet 

I 
Dr. Nagy Zsolt 
egyetemi tanár 

Biofizikai Intézet 

Dr. Ringler András 
egyetemi adjunktus 

Dr. Maróti Pétert a Tour 
Francé indulói között 
keressék 



Élettani Intézet 

Orvosi Mikrobiológiai Intézet 

Dr. Béládi Ilona 
egyetemi tanár 

«« Aki törött lábbal is sokat 
rúgott Dr. Molnár József 

egyetemi tanár 

i 



Pathológiai Intézet 

Dr. Ormos Jenő "Nyik-nyak-nyik-nyak" 
egyetemi tanár 

K ó r é l e t t a n i I n t é z e t 

Dr. Telegdy Gyula 
egyetemi tanár 

Dr. Lázár György 
egyetemi tanár 



Népegészségtani Intézet 

Dr. Dési Illés 
egyetemi tanár 

"Prof. Dr. med. Dr. techn. Dési Illés 
tanszékvezető egyetemi tanár, 
az orvostudományok doktora, 
okleveles környezetvédelmi szakmérnök, 
a Szent-Györgyi Albert Orvostudományi 
Egyetem Népegészségtani Intézetének 
igazgatója, 
toxikológus" 

Pharniacologiai Intézet 

Kardiológus" 
Dr. Papp Gyula 
egyetemi tanár 



Orvosi Genetikai Központ 

Dr. Szemere György ' " A l l j o n m e g a n á s z m e n e t ! " 

egyetemi tanár 

Igazságügyi Orvostani Intézet 

Dr. Varga Tibor 

egyetemi tanár 



Kísérletes Sebészeti Intézet 

I. sz. Belgyógyászati Klinika 

Dr. Lonovics János Dr. Sonkodi Sándor 

egyetemi tanár egyetemi tanár 
Dr. Ferdinándy Kond 
c. egyetemi docens 



II. sz. Belgyógyászati Klinika 

Sebészeti Klinika 

Dr. Balogh Ádám 
egyetemi tanár 



Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika 

Dr. Oobozy Att i la 
egyetemi tanár 

Fül-Orr-Gége Klinika 

Dr. Czigner Jenő 
egyetemi tanár 

"A múlt század közepe a sebészet aranykora, 
most pedig a sebészet neo-akármilyen kora 
van" 



Szemészeti Klinika 

Dr. Hammer Helga 
egyetemi docens 

• r . Kolozsvári Lajos 
egyetemi tanár 

Fogásza t i és Szá j sebésze t i Kl in ika 

Dr. Mari Albert 

egyetemi tanár 

% 

"Gyerekek! Most melyik a 
prof?" Dr. Kovács Adám 

egyetemi tanár 



Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika 

egyetemi tanár 

i 
Dr. Vécsey László 
egyetemi tanár 

"A gyógyszer hatása multicenter double-blind 
case-controlled study-val nem bizonyított" 



Idegsebészeti Klinika 

Dr. Bodosi Mihály 

egyetemi tanár 

Ortopédiui Klinika 

É l 
Dr. Mészáros Tamás 

egyetemi tanár A TEPminátor 



Traumatológiai Klinika 

Tüdőgyógyászati Tanszék 

Dr. Kraszkó Pál 
egyetemi tanár 

O -



Urológiai Tanszék 

Dr. Scultéty Sándor 
professor emeritus 

Radiológia i Kl in ika 

Dr. Csernay László 
egyetemi tanár 

RADIOLOGIA 



Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika 

Dr. Kovács László 
egyetemi tanár 

Dr. Resch Béla Dr. Herczeg János 

egyetemi tanár egyetemi tanár 
Dr. Delién János 

egyetemi tanár 



Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika 

Dr. Pintér Sándor 
egyetemi tanár 

Dr. Virág István 

egyetemi tanár 

\ 

Dr. László Aranka 

egyetemi tanár 
Dr. Füzesi Kristóf 

egyetemi tanát 



Endokrinológiai Önálló Osztály és Kutató Laboratórium 

Dr. Julesz János 
egyetemi tanár 

Dr. Szarvas Ferenc 
egyetemi tanár 

Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet 

Dr. Méray Judit 
egyetemi tanár 

Dr. Lencz László 
egyetemi tanár 



Belgyógyászati Intenzív Osztály Vértranszfúziós Állomás 

Dr. Gál György 
egyetemi tanár 

Dr. Rudas László 
egyetemi docens 

Központi Klinikai Kémiai Laboratórium Központi Izotópdiagnosztikai Laboratórium 

Dr. Dux László 
egyetemi tanár 

Dr. Csernay László 
egyetemi tanár 



Központi Klinikai Mikrobiológiai Laboratórium Testnevelési Csoport 

Kocsisné Dr. Nagy Erzsébet 
egyetemi docens 

Dr. Boros Gyevi László 

Idegennyelvi Intézet 

Dr. Demeter Éva 



1. csoport 

Baláti Beáta Faisal Mahmood Müller Zsófia 

d i á m h 
Mahmoud Bajash Kardos Péter Könyves László 

Olasz Edit Sarkadi Csilla Szabó Előd 



Tompa Szabolcs Tamás Éva Szolnoky Győző 



32 1. csoport SZOTE-

Mahmoud Bajash Kardos Péter Könyves Lészló 

.. N 

< ft , : l 
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:% V 

Olasz Edit Sarkadi Csilla Szabó Elöd 



Hungarormg /. csoport 

Szolnoky Győző Tamás Éva Tompa Szabolcs 

1. év 
Ana tómia gyak. szünet: Laci a Mars téren hot-dogot vesz. Az eladó kislány kérdezi: 
- Mivel kéred a hot-dogot? 
- Hogy-hogy mivel, hát virslivel! 

Tölteléktárgyak 
Besenyi Sándor: - Feltétlen nézzék meg a "Tükör által homályosan"-t! 

2. é ev 
Anatómia gyak. szünet: A csoport a Korsakow-syndromán töri fejét. Tóth Lajos éppen 
betoppan, mikor Laci hangosan gondolkodik: mi is lehet az? 
Tóth: - Tényleg, kollega, mi az a Korsakow-sy? 
Laci: - Hmm. . . Hát ... valami olyasmi . .áá.. nem is emlékszem. 
Lajos: - Na, látja! Ez a Korsakow-syndroma! 

I ölteléktárgyak 
besenyi: - Látták már a "Tükör által homályosan"-t? 

J. év 

kórélettan 
űecse gyakorlat: A tanár úr a kutatók sanyarú sorsát ecseteli. 
Következő órán megkéri Lacit, hogy hozza be táskáját, amit a kocsijában hagyott. 
- Melyik a tanár úr kocsija? 

~ Az az acélkék Toyota ott hátul. 

^jecse kérdi gyakorlaton: - Ti nem éreztek valami büdösét? 
yöző: - Én az előbb éreztem. 
Ls nem gondoltál arra, hogy esetleg.. . 



34 1. csoport 

Mire Győző közbevág: - NEM, arra az egyre nem! 
SZOTE-

Szokásos gyakorlatkezdés. 
Gecse (kezében a szokásos halom papírral): - Na most csak egy problémám van, hogy nem 
tudom, mi volt előadáson, mit mondtam el múltkor, és miről fogok most beszélni. 
A szokásos másfél perces néma tanácstalanság következik mindkét részről. 
Majd Laci a dolgot megelégelve: - No, akkor majd talán én inkább elmondanám, hogy mi 
a helyzet! 
Mindenki: - ?!??? 

Tanár úr látványosan sajnálja Editet előző esti magánya miatt, férje ugyanis ügyeletes volt. 
Laci (ki más?) közbeszól: - Hát de tényleg, miért is nem az öregeket küldik ügyeletbe, 
azok már úgy sem csinálnak semmit esténként. 

Péter vizsgázik Telegdynél. 
- Mikor keletkezik hypersalémiás dehidráció? 
- Például hasmenésnél. 
- A hasmenés az isosalémiás, hogy lesz ebből hypersalémiás dehidráció? 
- Hát úgy, hogy hasmenés közben izzad. 

4. év 
Szülészet 
UH-os gyak, Apró adjunktus beszól az ajtón: 
- Gyula, megvizsgálhatnám az egyik betegemet? 
Ugocsai tanársegéd azonnal rávágja: - Természetesen ADJUNKTUS ÚR! 
Majd nekünk, halkabban: - Csak hogy tanuljátok a klinikai terminológiát. 

Pár gyakorlattal később fél kettőkor bekéredzkedünk a 4. csoport UH-os gyakorlatára öt 
percre. Vezérüket, Bittó Tamást (klinikai orvos) telefonhoz hívják. 20 perc múlva tér 
vissza, addigra a lelkes 4-es csoportnak a töke tele van velünk. Bittó is kissé ingerülten 
mondja: - Gyula, nekünk UH-os gyakorlatunk van. 
Ugó: - Figyelj, Tamás! Most van 1:53, egészkor ideengedünk benneteket, jó? 
2:05-kor távozunk, búcsúzóul Ugó hálás mosollyal odaszól nekik: - Köszönjük szépen! 

II. Kórház szülőszoba gyak. Mahmoud és Faisal fogadja a sietve közeledő házaspárt. 
Mahmoud elviszi a nőt vizsgálatra. Pár perc múlva jön vissza. A férj izgatottan kérdezi: -
Mi a helyzet? 
Mahmoud: - A szuleés vaarható. 
Férj: - De hát még csak hat és fél hónapos! 
Mahmoud: - A pontos szaamitaast csak mi tudjuk. 

Gyakorlat, 85 éves nénit vizsgálunk. 
Ugó: - Marika, gyűrje be legyen szíves a néni alsóneműjét a köpeny zsebébe. 
Veres (segédgyakvezető): - Áá, nem fér az bele. - Majd elkalandozó tekintettel: 
- Bezzeg a Marika bugyija! Akár a szivarzsebembe is beleférne. 

Utolsó szülészet gyakorlat békés sörözéssé szelídült. 



Hungarortng 1. csoport 3} 

Veres Laci: - Mennyi most egy demonstrátori fizetés? Én annak idején abból a pénzből 
önellátó voltam. 
- Abból fizetted az albérletet is? 
- Nem. 
- Miért koleszos voltál? 
- Nem. 
- Hát? 
- Nekem harmadévben már saját lakásom volt. 
- ? ! ? ! ? ! ? ? ? ? 

Ortopéd ia 
Mészáros prof: - Egy fiatal hölgy hamarabb érzi a csípőízületi abductio beszűkülését, mint 
egy férfi . 

Faisal egy nagyon fájdalmas térdet vizsgál nem épp kíméletesen. Jókai adjunktus egy idő 
után megkérdi: - Te katonaorvos leszel, ugye? 

Csilla teszi fel a rtg képeket. 
Jókai közben megkérdi: - Láttátok tegnap azt a 00 éves öregasszonyt a TV-ben? 
Mi: -? 

Jókai: - Csak onnan jut eszembe, hogy rajta kevesebb festék volt, mint a kolleginán. 

A lányok inkompetenciája a térd vizsgálata során kihozta sodrából az adjunktust. 
Egyikőjük nagyon meggyötörte a beteget. Jókai fölhorkant: - Ha fiatalabb lennék, 
komolyan azt mondanám, anyává teszlek!! 

Endokrinológia 
Pávó Imre: - Tulajdonképpen az endokrin ügyelet nem olyan nagy kaland, mert h a j ó i 
belegondolunk akut törpék azért elég ritkán jelentkeznek. 

Másik alkalommal az ösztrogénekről beszélve elmondja, hogy osteoporosis elleni 
Alkalmazásukkor gyakori mellvizsgálat szükséges. 
- De nehogy azt higyjétek, hogy 80 éves nő mellét vizsgálni olyan nagy élvezet. 
Az már inkább csak kötelesség. 

Pulmonológia 
Szabolcs Deszken vizsgázik. A tételeket két fiatal hölgy hozza (biztos az asszisztensek). A 
versenyző kiválogatja a tételeket, majd hozzáfog a kidolgozáshoz, amihez gyakran 
hangosan veszi igénybe sorstársai segítségét, közben cinkosán mosolyog az említett két 
"őre. Türelmetlenül várja a professzort. Bő negyed óra után Csada Edit adjunktus kifakad: 
" Nem igaz, hogy senki nincs még kész, miért nem jön már valaki felelni? 
Szabolcs teljesen fel volt háborodva négyesén. 

fölteléktárgyak 
Éesenyi: - Éva, Laci ha érdekli magukat, most játsszák a Kamarateremben a "Tükör által 
homályosan"-t! 

5. év 



36 I. csoport SZOTE• 

Idegsebészet 
Bodosi prof. előadáson: - Meddig kezeljük a prolactinomát? Ha triviális akarok lenni, 
addig ann'g felül el nem áll, alul meg nem indul. 

Másik előadáson a McEvans-jelről: - Teljesen felesleges felírni, Szegeden senki nem 
ismeri. 

Gyakorlat. Kuncz doktor megkér egy beteg nénit, mondja el csoportnak, hogy mi történi 
vele. 
Néni: - Tfak a fogam nélkül inoft nem tudok befélni. 
- Hát a fogát most nem adjuk oda, mert tegnap is majdnem lenyelte. 

Neurológia 
Pálfi Sanyi: - Mik azok a liberatiós reflexek? 
Mahmoud: - Például a szoptatási reflex. 
Pálfi Sanyi: - Hát igen, attól függ, mit teszel a szájába. 

Pálfi a betegnek: - Most forduljon hasra, csukja be a szemét és tartsa felemelve a lábát! 
Előd: - Amikor hasra fordult a beteg, miért kellett becsuknia a szemét? 
Pálfi Sanyi (elgondolkozva): - Igazad van, ez tényleg hülyeség volt. 

Bőrgyógyászat 
Első gyakorlaton Husz tanár úr: - Mindenki mondjon magáról pár szót, honnan jött, TDK-
zik-e valahol, mi akar lenni! 
Laci: - Vajdaságból jöttem, nem TDK-zom sehol, nem tudom, mi akarok lenni...hát mit 
mondjak még...szüleim jól vannak. 

Urológia 
Művese centrum. 
- Azt hallottuk, hogy ötven év felett nem lehet transzplantálni. 
- Mármint a sebesz korát kérdezik? 

Ugyanekkor: 
- Miért nem lehet hetente csak egyszer dializálni? 
- Hát mert heti egy tüdőödéma nem jelent túl nagy életminőséget. 

Gyermekgyógyászat 
Vizsgán valaki a szülési sérülésekről felel. 
- Eltörhet a clavicula...meg a humerus is... 

Megyeri adjunktus: - Az is eltörhet... amihez a szülész hozzányúl, az eltörik. 

Fül-orr-gége 
Végezetül Hartai főorvos úr örökérvényű tanácsa: 
- Ne legyetek nőgyógyászok, próbáljatok orvosok maradni! 

Kedvenc gyakvezérek: 
Prágai Béla, Bevíz József, Csajbók Ernő, Pataricza János, Ugocsai Gyula 



2. kép 



3. kép 

Mi poénok helyett őket gyártottuk! 



Kardos Máté 



Szabó Sebestyén 



2. csoport 

Pesztenlehrer Norbert Simon Judit 

Kara Éva Szentkereszty Balázs Szakács Júlia 

Szabó Endre Nagymihály Atti la Gyergyói Anna 



r / w 
Halmos Mária 



Hungarortng 2. csoport 

18 éves korunkban több nagy döntés is várt ránk; az első az volt, hogy melyik egyetemre 
adjuk be jelentkezésünket, majd miután kiderült, hogy egy isteni szerencsétlenség 
következtében egy csoportba kerültünk, a második kérdés az volt, hogy csoportunk társas 
életét melyik kocsmában 
kezdjük el? A döntésben 
nagy segítségünkre volt 
tapasztalt 
csoportvezetőnk: Blum 
Ferenc. Szaktanácsára az 
Égő Arany sörözőt 
választottuk 
ismerkedésünk helyének. 
Az akkori beosztás így 
nézett ki: Anna sör, 
Csilla sör, Blum Feca 
sör, többiek üdítő. Azóta 
sokat változtunk, persze 
ők hárman nem. 15-en 
indultunk és heten 
maradtunk. Voltak futó 
kapcsolataink is, 
megismerkedtünk a 
Szent Háborúval: Jihad, 
a ' ias Géza. Hárman állandósították helyüket nálunk. 

1. kép Összejöttünk! 

Az első év megpróbáltatásai: 

Az Anatómiának még Marcsinál is erősebb illata volt. Megszeppenve körmöltük Bálint 
Erika Szent Szavait, Latin Igéit, azt hittük, hogy ez valami fontos és a későbbiekben 
szükséges dolog és úgy gondoltuk, hogy valami Géniusszal állunk szemben. Norbi be akart 
vágódni nála és csókolommal köszönt neki az udvaron, ezért jutalomból egyből elmondatta 
Vele a scapula részeit. Ekkor kapta meg Norbi az első nyalókáját. A palacsintáslánynál 
V'szont sikerrel járt, ezért gyakran ingyen táplálkozott két bulla között. Pali bácsi rögtön a 
szívünkbe lopta magát, Jucus egyenesen imádta. Neki ekkor még rövid fiús haja volt. 
^ iko r Pali bácsi meglátta, így szólt: - Egy fiúnak, miért van fülbevaló a fülében. Biztos 
hüdös kommunista volt az apád! Úgy kerültél be az Egyetemre is. Nem csoda, hogy 
J"cinak gátlásai alakultak ki az anatómiát illetően, és vizsgákra is mindig csak másodszorra 
'uőott felkészülni. 

a r akkor még nem gyógyszertant tanultunk de az alkohol tremorgátló hatását egy-két 
^"adónkon megfigyelhettük. Csillik prof szemléltette, hogy az alkoholisták nem tudják 

"londani azt, hogy epydididmididimidis. 
Syetemi életünk első használati utasítása: - A köpenyt a cubiti fölé kell gyűrni. A 

gyakorlatvezetőinknek köszönhetően első félévben nemcsak a csontok és ízületek nevét 
Multuk meg latinul. Empirikus tapasztalataink alapján hamarosan rájöttünk, hogy melyik 
^ l n szót, melyik testrészhez kell fűzni (penis sinister). Rájöttünk arra is, hogy spórolunk 
^ a húspénzünket nem metszetekre költjük. 

°grádi Tóni sikkes, csíkos, a fehér ruhán átlátszó alsógatyáival csigázta fel a lányokat 
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szövettan gyakorlatokon. Egy-két szebb, színes rajz láttán a nemzetközi irodalomban is 
leközölt "Nagyon törpös!" fölkiáltásokkal jelezte elismerését. Csak Marcsa nem vívta ki ezt, 
sőt az élcelődés állandó céltáblája lett kifestett orcája miatt. Egyébként nemcsak alsógatyái 
voltak jók, hanem a szövege is: 

- Schweigel-Seidel hüvelyt talán még maga Schweigel és Seidel sem látott, úgyhogy ne 
keressétek a metszeten. 

Hogyan ismerjük fel a corpus luteum metszetét? 
Seres E.: - Van egy kis sárga stich-je. (Hematoxilin metszeten!!) 

Az oktatási épület nagy termében a kapások szignifikánsan gyakoribbak, mikor Ringler 
András ad elő. 
A biofizika gyakorlaton is maradandót alkotott Feca: 
- Mi történik, ha ezt ide dugjuk? 
- Füstölni fog, úgyhogy ne dugd be! 
Miután természetesen kipróbálta, meglepve kiáltott fel: 
-Jé! Ez tényleg füstöl! 

Sajnos az első féléves kémia gyakorlataink nagyon rossz időpontban kezdődtek. Soha nem 
tudtunk időben visszaérni a Tóth kocsmából, ahol rendszeresen babgulyást ebédeltünk. 
Szerencsére sikerült mindig jó alibit találni a késésre, amit Török Angéla el is hitt. Pl.: 
- Óriási verekedés dúlt a kocsmában, késelés is történt, ezért nem tudtunk időben ideérni. 
- Baleset történt, és nekünk mint tapasztalt orvostanhallgatóknak segítenünk kellett. 
- Valamilyen ellenséges cselszövés folytán kisiklott a villamos és vissza kellett rakni a 
sínre. 
Blum Feca veleszületett tehetség a kémia területén. A titrálást 4 tizedes pontosságig kellett 
megcsinálni az egyik gyakorlaton, Feca miután elhülyéskedte az egész gyakorlatot 
megkérdezte a többiek eredményét, majd írt egy azokhoz hasonló értéket. Csak neki lett 
teljesen pontos az eredménye. Mindemellett kémia gyakorlatvezetőnkön szemléltettük 
először, hogy a csoport mit tud egy visszahúzódó hölgy egyéniségén változtatni egy félév 
alatt. 

Villányiné azon kevesek közé tartozott, akik néha képesek voltak velünk dolgozatot íratni, 
egyébként az összes többi gyakorlat vezetőinket sikeresen, hallgatói szempontból előnyösen 
megváltoztattunk. 
Norbi az első vizsgaidőszakot már decemberben befejezte, majd az évvégét is már 
májusban absolválta. Azóta ez fordítottjára változott. Csoda ha befejezi. Azért már akkor se 
ment minden olyan könnyen. 

Kémia kollokvium, Norbi vs. Angié: 
- Miért illékony a kámfor? 
- Mert molekulái nem kovalens kötéssel kapcsolódnak. 
- Hát akkor milyennel? 
- Nem is hidrogénkötéssel. 
- Hát akkor milyennel? 
- Oxigénkötéssel! 
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TOT-ból elméleti tudást nem nagyon sikerült szereznünk, de megismertük Keszthelyi Béla 
bácsit, aki nagyot lendített az egyéniségünk pozitív fejlődésén. Mikulásra pl. csak azért nem 
vett Bigának kotont, mert nem tudta a méretét. Azért amikor biofizika előadásra kellett 
igazolást szerezni az egész csoportnak, az nem okozott neki különösebb gondot, még akkor 
sem ha egy-két orvosi naplóban ketté kellett osztani a rubrikákat, hogy aznapra beférjen a 
nevünk. 

Elméleti és gyakorlati tudásunk a génszekvenciákat és tesztek írását illetően nagyban 
fejlődött a második félévben megkezdődött biológiai stúdium alatt. Marcsinak egy biológia 
előadás nem 90 percig, hanem 5 óra hosszat tartott. 
Marcsi első biosz gyakorlat óta jelentősen fejlesztette szuszpendáló képességét, ezért a fiúk 
mindig szívesen dolgoztak a keze alá. 
Biológia laboron többször 
előfordult, hogy Marcsa 
retikülje az ablak 
kilincsére lett kiakasztva, 
vagy varietas delectat H ^ ^ H ^ ^ ^ ^ ^ ^ H ^ t _ 
alapon a centrifuga B ^ ^ ^ H j ^ ^ H H M ^ ^ B k ^ g ^ ^ B ^ ^ y ^ H f l S S ^ ^ ^ I 
hűtőjébe raktuk. jf-' 
Egyébként kevésen <•» • j W 
múlott, hogy az utánunk ; • i 4 0 m | 
jövő évfolyamoknak nem > ? 
volt hol gyakorlatozni, j l S - j f 
mert a gyakorlatos ^ P ^ f A I J | 
feremben általunk okozott W B w T ' - V 
füzeket roppant nehéz volt ' f f f * WTül^ 
ügy eloltani, hogy a 
gyakvezér semmit se 
vegyen észre. ' i i i T ' ' ' " W 
A Drozik repülőbemutatóit 2. kép Marcsa azért vigyorog, mert még nem tudja, hogy a centrifugában van a 
a z állatvédő liga táskája! 
fámogatása jegyében 
fekintettük meg (meg azért, mert nem sikerült elég gyorsan rácsukni a tetejét az üvegre). 
Sonkodi beleköpött a DNS mintába a denaturálást elősegítendő. Nem is maradt el az 
e redmény: "Ilyen szépen még egyik csoportnak sem sikerült!" 
barcs i azóta is szorgalmasan szuszpendál ... 

Biosz demón mindenki Sonkodiról írta, mert azt hittük, hogy ő tanult. Marcsa büszke volt, 
L°gy annak ellenére, hogy Balázs takarta (ő tudta, hogy nem profi az anyagból) mindent 
' l e se t t és sikeresen tovább is adott. Mindenki egyest kapott! 

Második félévtől kezdődően megszereztük magunknak Pór tanársegédet, akit végig meg is 
l a r tottunk. A demóink ettől kezdve jól sikerültek, ennél jobban már csak a pótdemóink. 

Latin órai beszólás Villányiné Femininum-tól: 
Biga, ne kézimunkázz a pad alatt! 

^ latin doga alatti ülésrend nagyban meghatározta az eredményeket: aki Endre mögött ült 
a z e8gyel rosszabbat kapott, aki amögött, az még eggyel rosszabbat. 
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Az első év végén Csilla döntötte meg a 
csúcsot, egy hét alatt tette le három 
vizsgáját, augusztusban. 
Súlyos veszteség érte a csoportunkant az 
első év után augusztusban, Feca úgy 
döntött, hogy inkább a kajaktúrát választja 
a vizsga helyett és így egy évvel később 
próbálta meg újra. Még az első félév végén 
Fecát más fontos beosztásba helyeztük, 
ezek után a csoport hierarchiája úgy nézett 
ki, hogy csoportvezető lett a Marcsika, alá 
helyeztük a Bigát, és fölé a Fecát. Feca 
megkapta a csoport elnöki tisztségét. Jihad 
próbálta pótolni Feri hiányát, de neki is 
csak egy évig sikerült. 
Anna az év végén vette át a sárga trikót 
Jucitól: 2-es lett az átlaga. Juci, Judit és 
Anna évvégén halmozták az élvezeteket, 
nem elégedtek meg azzal, hogy csak 
egyszer menjenek el vizsgázni. Volt még 
egy bulink első év végén a Balatonon 
Norbiék nyaralójukban. Ez a buli Attila 
híres-nevezetes sándorfalvi szülinapjainak 
jelentett konkurenciát -
alkoholfogyasztásban. 

Második év: 

Ebben az évben csoportunkban nagy névadási láz vette kezdetét, nem győztük megjegyezni 
az összes külföldi nevét, ezért az egyes csoport Abdul Wahabját Józsinak, a mi Jihadunkat 
pedig Gézának kereszteltük el. Azóta is erre a névre hallgatnak, ha az utcán találkozunk 
velük. Jihadnak Audi volt a keresztneve, de nem bánta azt sem, ha BMW-nek szólítottuk. 
Norbi néhány neve a sok közül: Pekka Pentenlehenen, Pesztenlehrer Narbosz, Menahem 
McPesztenkohn. 

Élettanon Norbi bemutatkozása jól sikerült: 
Horváth Gyöngyi: 
- Mondja el mindenki, hogy honnan jött! Pesztenlehrer Norbert. 
- Győri vagyok. 
- Győri György? Ide valami Pesztenakármi van írva. 

II. év első féléve rossz álmunkban se jöjjön elő. 15 hét alatt 13 demót kellett (volna) 
teljesítenünk. Anna és Judit már az elsőnél elszámították magukat, és onnantól kezdve már 
eleve csak a pótdemóra készültek. 
Persze a fiúknak megvolt a maguk taktikája. Minden csütörtökön hajnali 4-5-ig a SZOTE 
klubban mulattak. Norbi egyszer nem mert eljönni a tanulásra hivatkozva, másnap meg is 
bukott. Ezért új taktikát dolgoztunk ki: 

3. kép Anna és a biológia 
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Hogyan demózzunk sikeresen 1. : Anna tüzet adott Rubicseknek. "Na ez már kettes!" 
Hogyan demózzunk sikeresen 2. : Endre leült KIR mikróból demózni, majd Tajti leült elé 
és véletlenül térden rúgta otromba klumpájával. "Már a kettes megvan!" Nem is lett jobb! 
Marcsát viszont nem akarta élvezni Keresztúri: "Na gombolja be a köpenyét!" 

Élettan demó helyett Juci és Norbi moziba mentek és röhögtek a többieken, amikor 
anatómia gyakorlat után ők leszálltak a Tisza Lajos kőrútnál, mi meg mentünk tovább. 

Ez volt a leglelkesebb évünk. A másik nagy lelkesítő dolog volt, hogy félév végén 
abbahagytuk a biológia tanulását. Molnár Judit és Anna hihetetlen vizsgaélménye: pénteken 
visszaadtuk a tételeket Nagy Zsoltinak, aztán elmentünk hétfőn pótvizsgázni, ahol Anna 
kapott egy jelest, de Fischer tanár úr még mai napig sem tudja, hogy mire föl, Judit pedig 
kapott egy 4-est. Biológia story á la Judit és Anna: pótvizsgaidőszak legutolsó napján 
történt, az azévi tél leghidegebb napján, a szokásos sietséggel készülődtünk reggel, nehogy 
elkéssünk. Miután majdnem összevesztünk azon, hogy ki megy először a fürdőszobába, 
néhány perccel 8 előtt el is készültünk, és lerohantunk a kocsihoz, mely a nagy hideg miatt 
nem akart beindulni, akkor már félig át voltunk fagyva, az ujjaink kezdtek elszíneződni. 
Ezekután arra gondoltunk, talán el kéne menni a buszmegállóba. Miután nyugtáztuk, hogy 
busz az elkövetkezendő negyedórában nem fog érkezni, elindultunk taxit keresni. Persze, 
hogy sehol egy árva taxi nem volt. Kis idő múlva megpillantottunk egy taxit, elkezdtünk 
magassarkú cipőben rohanni, de mielőtt odaértünk volna, a semmiből megjelent egy férfi, 
kirántotta a kocsi ajtaját, és már el is tűntek. Kétségbeesésünk ezután is csak fokozódott, 
miután egy másik taxihoz jutva beszálltunk, teljesen átfagyva, kiderült, hogy a sofőr most 
kezdte a műszakot és még olyan hideg volt a motor, hogy nem volt fűtés. Ezek után a 
biológia intézetbe érve első dolgunk az volt, hogy a bejárat melett levő fűtésnél 
végtagjainkban ismét elindítsuk a keringést. Ennyi szerencsétlenség után csak volt egy kis 
szerencsénk is, mert mindkettőnknek sikerült a vizsga. (Itt köszönettel tartozunk a vizsgán 
bentült tanársegédnek). 

Ebben a vizsgaidőszakban számos utóvizsgát sikerült összeszednünk. Marcsi és Éva még a 
vizsgaidőszakból is kicsúsztak (Azóta is "szeretettel" gondol vissza Marcsi a biológiára). 
Azért Balázs sem esett szerelembe a tárgy iránt: - Magának nem adok 4-est, jöjjön vissza 
az ötösért!!! (felkiáltás Molnár proftól.) 

Félévkor újabb veszteségeink: Biga, Csilla, Sóti Mari. 

Második félévben Szentkereszty Balázs érkezett. Neki karakteres arca van, és nem csúnya, 
és élettan gyakorlatokon rengeteget fetrengtünk a hülye poénjai miatt. Bejutottunk a sötét 
középkorba: patkányok, egerek, békák fej nélkül, vér, húgy, izomrángások. 

Biokémia gyakvezérünk rájött, hogy nehéz minket 2 óra hosszat kordában tartani: 
Kromatografáltuk az epesavakat, amelyeket másfél órán át kellett volna futtatni, 2 perc 
ütán, mikor mi már nagyon untuk Rohán megszólalt: - Na itt van egy, amit elmúlt 
gyakorlaton csinált egy másik csoport. Ha megnéztétek és nincs kérdés haza lehet menni. 

Szövettani ismereteink eléggé korlátozottak voltak. Ezért, hogy mégis valami 
sikerélményünk legyen mindenkinek volt egy kedvenc metszete, és mindenbe ezt próbálta 
belelátni. Így mikor elhangzott a kérdés, hogy mi van a metszeten, oda se nézve jöttek a 
válaszok: 



48 2. csoport SZOTE-

Juci: - Lieberkühn kripta! 
Sonkodi: - Piramis sejt! 
Endre: - Csecsemőtüdő! 

Balázs mikroszkopizál. Csillik elé áll. 
- Mit lát? 
- Csillagokat, mert a lábamon áll a klumpájával. 

Nagy Zozó bevonszolta Marcsát a szobájába index aláíráskor, kávéval kínálta, majd annyira 
nézte, hogy az anatómia helyén írta alá. Vizsgán Marcsától még egy szívességet kért: 
- Álljon már föl, legyen szíves! 
Miután végigmustrálta a fehér, duzzadó blúzát: 
- Köszönöm, leülhet! 

Anatómia szigorlaton Tóth Lajos azért rúgta ki Évit, mert nem tudta, hogy a penis a crista 
phallicaról ered (micsoda hiba!). 

Harmadik év: 

Harmadév elején ismét összejöttünk az Égő Aranyban, itt már többen voltak akik sört ittak 
és kevesebben érték be üdítővel. Svéd bajnoknőnk érkezett harmadév elején: Júlia. 
Elkezdtük módszeresen kikészíteni a Kórélettan Intézet dolgozóit, Bíró Évával kezdtük, 
majd második félévben Babarczi Kinga í 11. Emese is zokogva távozott. Később megbékélt 
velünk, de mi nagyon vidámak voltunk, főleg Gecse tanár úr demója után. 

Gecse: - Igen jól emlékszem, DR-2,3,4 egyértelműen autoimmun eredetre utal. Sikerült neki 
összekervernie a sclerosis és myeloma multiplexet. 

Mikrobiológiát is fényképpel kezdtük, mint az anatómiát. Saját ügyetlenségünk folytán ki 
voltunk téve különböző fertőzéseknek. 
Norbi elrontotta az írásvetítőt. 
Megyeri Klári: - Sokáig kell ezért strichelnem, hogy megkeressem az árát. 

Endre: - Hát én most már nagyon! (unom) 
Klári: - Mostmár én is majdnem félig. 

Mikrobi volt az utolsó gyakorlat, ahova még mindig pontosan megérkeztünk, ugyanis a 
gyakorlatos terembe kívülről nem lehetett bejutni, ha valaki késett. 

Belgyógyászatból eljutottunk terápiás és diagnosztikus képességeink csúcsához, onnantól 
kezdve csak felejtettünk. 

Kórbonctanon szerettük volna elérni, hogy fizessenek veszélyességi pótlékot, mert a 
mikroszkópok okulárja állandóan ki akarta szúrni a szemünket (azokon a gyakorlatokon 
lágy hangú gyakvezéreinknek köszönhetően mindig nagyon álmosak voltunk). 

Ormos professzor is részt vett a nyelvújítási mozgalomban: leleményének gyümölcse a 
szurfaktáns. 
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Az, hogy a Langhans és Langerhans sejteket órákon keresztül tudta tölcséréivé emlegetni, 
az nem biztos, hogy nyelvújítási törekvéseinek volt köszönhető. 

Még harmadévben félév előtt Seres Ildikó is önszántából hagyta el a csoportot. 

Anna fantáziája harmadikban állandóan csak a szex körül járt, Anna szerint ez nem igaz, 
Attila szerint csak az nem igaz, hogy csak Annáé. 
Judit harmadik év első félévi vizsgaidőszakban megirigyelte Csilla első evvegi 
teljesítményét és három vizsgáját egy hét alatt megcsmalta. 

Béládi professzornőnél Norbi egy Salmonella törzset csak "typhi'^ként aposzttofált A ^ 
professzornő hiperergiás reakciója erre csak annyi volt, hogy: T Y P H H H l l l l l l i 
(Elképesztően magas hangon) 

Balázsnak sikerült megszereznie a 13. UV-
ját, innentől kezdve egész féléven át 
beszarásban élt. Balázs második félévben 
tett meglepő felfedezéseket arról, hogyan is 
kell fájdalommentesen nemi szőrzetet 
kihúzni a fogszabályzójából. Harmadik 
félévben Norbert első uv-ját beszerezte 
kórélettanból, innentől kezdve teljes a 
leromlása, rákapott a káros szenvedélyekre: 
kaja, pia, cigi, nők, heroin, stb. Annát 
félévkor Ormos professor izgatta föl: 
kávéval kínálta. 

Volt egy buli Attiláéknál Sándorfalván 
"telyre Molnár Judit egy BMX bringával 
tekert ki (15 km). Kiért fél tízkor, és egy 
óra múlva el akart indulni hazafelé enyhén 
kapatosan bicajjal. Norbi preventíve 
leeresztette a kerekét. Mikor Judit lehajolt, 
k°gy eme tényt blick diagnózissal 
konstatálja, a háta mögött álló Balázs 
fölkiáltott a költőt idézve: - Most látom 
m»lyen óriás ő ! 

4. kép Norbi a züllés utján 

Harmadik évvégén érzékeny búcsút vettünk 
Sonkodi Balázstól, aki amerikázásra adta fejét, és azóta is ritkán latjuk. Attila pedig 
Vesztette szüzességét ... UV tekintetében. 

H°rbi mikrobin alázza Mándy Ivettet lassú vírusok témakörben: 
özek ' járványos fáradtsága 
^ngliai járványos szarvasmarha-betegség 
Senyétek szőrhullása 
A háttérben több csoporttársunk mandibulája a padlón csattant! 
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Harmad év végén második sikertelen kórélettan vizsgája után, Anna úgy döntött, hogy 
többé nem akar Gecse tanár úrral találkozni, ugyanis mikor viszontlátással elbúcsúzott a 
tanár úr, Anna azt válaszolta: remélem többé soha. Ezek után augusztusban természetesen 
nála vizsgázott. 

Negyedik év: 

Negyed év elején Csaba érkezésével kialakult a véglegesnek tűnő fölállás. Molnár Judit 
októberben inkább a tanári pályát választotta egy évre. Negyed év elején a Norbi és Balázs 
féle ellentétek kialakulása kezdődött, amely végső fejleménye Balázs gyűrűsödését okozta. 
November végén zörrent össze Balázs és Norbi, mikor a csütörtöki SZOTE klubban 
megkérdezte Balázs Norbitól: " - BIZTOS nem jársz már az Emesével, BIZTOS nem 
akarsz tőle semmit?"," - Biztos, hogy nem akarok tőle semmit" válaszolta Norbert, mire 
Balázs: " - Akkor jó, mert vasárnap óta velem jár." Két hónapig nem is beszéltek 
egymással. Mindemellett még kitettük magunkat káros sugárzásoknak is, radiológia oktatás 
formájában. Aztán meg utaztunk is a szép magyar hegyes, völgyes alföldi, szőregi tájon 
keresztül Deszkre a cukrászdába. Attila hetente egyszer élvezett, mert szülészet gyakorlaton 
szabadon nyúlkálhatott. Egyszer vizsgálat közben azt hitte rossz helyre rakta az eszközt, 
mert a beteg majdnem arcon pisilte. 
Csoportunkat jócskán megbüntette az órabeosztás készítője, mert mindkét Zalányi tanított 
bennünket. A kisebb elég unalmasnak tarthatta társaságunkat, mert minduntalan el akart 
aludni gyakorlattartás közben. 
Számolási képességei sem szárnyaltak fenn, mert általában így hangzottak felsorolásai: 
ehhez a témához a következő 3, illetve 4, azaz 5 betegség tartozik. 
Juli számolja a beteg pulzusát, de Samu oda se figyel rá. 5 perc múlva hirtelen rákérdez: -
Mi van, nem tudsz pulzust számolni? 
Erre Juli: - Mit vársz egy nőtől! 

Zalányi: - Mondja mi a panasza? 
Beteg: - Vérszegény vagyok. 
Zalányi rárivall: - Nem az a panasza! Nem az a panasza!! 
Nemcsak Samu volt fáradt és dekoncentrált, hanem néha mi is: 
Norbi kérdése a hetven éves nőhöz: " - Tessék mondani, amikor inszomniája van, vegetativ 
panaszai is vannak?" 

- Fenyegető vetélést hogyan kerülsz el? 
Balázs válsza: - Nagy ívben! 

Mit rövitít a hPL? 
Hajnal Papp Lozália. 

Orthopédiából semmi tudással is megfeleltet kaptunk a gyakorlati vizsgán. Vissza tértek a 
régi általános iskolás idők, mikor körzővel, vonalzóval és szögmérővel jártunk órára. 
Juci és Anna fejezték be elsőként a vizsgaidőszakot és ami még fontosabb, pótvizsga 
nélkül. Második félévben volt Balázsnak a tizennegyedik héten nagy meglepetése, mikor le 
akarta anyázni a jogásznőt, hogy ezt nem adták le előadáson, merthogy TOT-ból nincs is 
előadás. Majd miután kiderült, hogy csütörtök reggel 8 órától volt előadás, Balázs 
meglepődve közölte: " - Hát akkor nem lehet előadás, akkor én teniszezni járok". 
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TOT menedzseri tanulmányok: "A célt ki kell tűzni magatok elé!" Tudjátok a sportolóknak 
is ki van írva a falra a 52.5 másodperc. Norbi: Nekem is a 25 centi! (Kinga, mennyi az 
annyi?) 

Végre láttunk Ambu-babát oxyológián. Az anaesthesiologia gyakorlatokat fiúk teljes 
létszámban és gerjedelemben látogatták, merthogy egy öltözőben öltöztünk a csajokkal. 
Már kellemes meleg idő volt. 

Julit belgyógyászat gyakorlaton könnyen lehet lokalizálni: a folyosó végén is lehet hallani 
kopogtatását. 

Norbi klasszikus mondása (a csoport többi tagján malignus hypertensiót okoz): Na most 
csak azt szeretném megkérdezni, hogy ... 
Ezt általában gyakorlat vége előtt 2 perccel szokta elövezetni. 

Patariczának rosszul esett az órabeosztásunk, mert el kellet mennie mindig kosarazni 
gyakorlatról. Második félévben Endre hallása is romlott egy kicsit, és véletlenül Marcsira 
asszociált a Melleril nevű gyógyszerről, mert ő 1 helyett ng-vel a végén hallotta félre, 
természetesen véletlenül és szándékosság nélkül. 

Papp Gyula negyed év végén gyógyszertan szigorlaton megkérdezi Jucit: Hol vannak a 
receptorok? 
- Ezt most hogy tetszik érteni? 

Zemészetből az ERG labor gyönyörű asszisztensnőjére emlékszünk, aki miatt direkt 
ettőször meghallgattuk Janáky Márta előadását a látókérgi kiváltott válaszokról, ezek után 
°rhi csak 3-ast kapott belőle, ugyanis a fiúk másra koncentráltak. Attila kedvenc 

Endre is elvesztette 
szüzességét negyed év 
végén oxyológiából. Anna 
'smét bevezette a régi 
hagyományt, megint 
utolsóként fejezte be a 
vizsgaidőszakot. 
Anna 7 nap alatt tette le a 
4 hetes nyári gyakorlatot. 
Attila pedig 3 szor 5 nap 
alatt, tavaszai és 
összevissza. Azért Attilát 
n e r n kell annyira sajnálni, 
Mellesleg másfél hónapot 
Kanadában gyakorlatozott 
e | 'észet és vaginászat 
cúnen. Norbi is ott volt és 
0 nem gyakorlatozott. 

Ötödik év: 
5. kép Ni a gara! 
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szerelme: Szabó Ágnes állandóan csokival hizlalt bennünket, mármint azt a három embert, 
aki megjelent gyakorlaton. Attila több csodás diagnosztikus és terápiás beavatkozásról 
regél, melyek természetesen mind akkor történtek, mikor egyedül volt gyakorlaton. 

Kémiai conjunctivitisben hogyan lehet közömbösiteni? 
Jucus: - Igyon tejet 

Szem UH 
Jucus: - Hason lehet? 
Szabó Ágnes: - Lehet, csak úgy mást vizsgálunk. 

Végre Norbiról objektíven, számszerűleg is meghatároztuk, hogy mennyire halláskárosult, 
ezekután nem mondhatja senki, hogy mi 
rosszindulatúak vagyunk vele szemben (a 
süket parasztjával). Juci is szerette, ha 
vizsgáljuk, mindig pattant be a székbe, ha 
arról volt szó hogy... Neurológián bezzeg 
Endre prezentálta nekünk a cremaster 
reflexet a lányok legnagyobb örömére (bár 
Anna szerint a lányok nem örültek). 

Ötöd év félévkor Ferdinándy főorvos 
megkérdezte Annától, miért nem kapta 
még meg a Nobel-díjat, miután kitalálta, 
hogy az enteroeyták termelik az IgA-t. 
Megint Júlia volt az utolsó, aki befejezte 
vizsgaidőszakát, pedig csak két vizsgát 
kellet teljesítenie. Egyre kevesebbet 
tanulunk, és állandóan bohóckodunk. Ezt 
még a Rektor kiküldött képviselője is 
észrevette közeg gyakorlaton. Endrén kivül 
már mindenki szereti a sört, és volt a 
SZOTE klubban. De még lesz idén 
sándorfalvi buli ahol majd ismét Attilát 
éltetjük (Április 15.-én Marcsi és Attila 
születésnapján), és Marcsitól, többszöri 
felszólítás ellenére sem kaptunk tényszerű 
bizonyítékot arról, hogy milyen színűek az 
originális szőrzetei. 

6. kép Személyi kultusz (Attilát imádjuk, miközben egy 
kotonnal küzdi 



Hungaroring 2. csoport 

NOT w a n t e d : 
5 3 

Szabó Endre: Státusz 
szimbólumként viseli 
bajuszát. Első számú 
ígérete, hogy a 6 év alatt 
egyszer el fog menni a 
SZOTE klubba, amire 
még nem került sor. A két 
nem közötti viszonyok 
legnagyobb elméleti 
szakembere, bár nem 
hivatalos források szerint 
látták már egy lány 
társaságában. Különös 
ismertető jele a füzet, 
melyet már 5 éve használ, 
nadrágjába dugva. Első év 
óta vadászik a Nobel-díjra 
a kémia tanszék összes 
laboratóriumában. 
Viselkedése és intelligenciája között discrepantia van: diagnosis: status infantilis cum 
inteligentiam adultum. Első UV-ját oxyológiából szerezte, ahol forradalmi ötletét, hogy akut 
hasra Dolargant adna így jutalmazták. 

Nagymihály Attila: Ismertető jele az orra, amely szerinte a műtét óta már szép. 3 éve 
Pályázik Wimbledonra, de előtte még le kell győznie legnagyobb konkurensét, Balázst. 
(1966:1 a játszmaállás). Nagyon hű természet, de sajnos még nem bukkant rá az igazira, 
eddig a szülészet volt nagy szerelme, de az sem bizonyult igazinak. Szerteágazó 
érdeklődése miatt egyre ritkábban köszönthetjük körünkben, már neurológiára és 
gyerekgyógyászatra sem velünk jár. Közérdekű okmányokat (tételsor, index, stb.) nem 
szabad a kezébe adni, mert ismeretlen okok folytán többé nem kerülnek elő. 

Szentkereszty Balázs: Második év óta szignifikánsan csökkent a haja és evvel 
Párhuzamosan az uv-i száma (p<0,00001). Alvilági kapcsolatai miatt jobb vele vigyázni. 
Még fogszabályzóval is jó vicceket tudott mesélni. Az anatómiai intézet közös emléktáblát 
készül állítani az új épület falán neki és Jucinak. Negyedik év óta titokzatos betegség vett 
erőt rajta, legújabb tünete aranyszínű fémlerakódás a bal kéz gyűrűs ujján. Memóriája főleg 
aPró, lényegtelen dolgokra terjed ki. Nagy szeretettel ápolja kedvenc vírusát. (HIV I.) 

Besztenlehrer Nóóóóbi, alias Győri György: 
A keksz és ostyagyár városából érkezett ide, családi hagyományok alapján. Időnként 
somnolens, viszont állandóan süket. Gyakorlatok végére felébredve mindig van még egy 
utolsó érdekes kérdése, amivel idegileg kiborítja csoporttársait, betegeit és oktatóit. Azóta 
e8yre többen szedünk Ulcerant. Idézet: "Na most én még csak azt szeretném megkérdezni, 
hogy..." Korsakoff-syndromára emlékeztető tüneteket produkál péntekenként (postszote-
syndroma vagy Pesztenlehrer syndroma, 1. még névvel jelölt syndromák). Enyhe fokú 
Sensoros aphasiája és amnéziája az anamnézisböl hiányzó trauma miatt idiopathiásnak vagy 

7. kép Endre egy nővel!?! 
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autoimmun eredetűnek véljük. További kivizsgálásra szorul. Vizsgaidőszakban kedvenc 
elfoglaltsága Amerikába utazni, emiatt a magyart is mar enyhe akcentussal beszéli. 

Szilágyi Csaba: A máramarosi hegyekből menekült a medvék elől, azért jött Szegedre, mert 
itt nincsenek lavinák. Kedvenc sportja a díjbirkózás. Családi halmozottság miatt csak 
kétszer volt neurológiából vizsgázni. Kedvenc tantárgyaiból szeret többször vizsgázni. 
Marosvásárhelyi Maradonaként emlegetik, karrierjét a helyi focipályán szokta építeni. 
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Paszt Atti la 

B. Nagy Zsolt 

Herberger Mónika 

Kuthy Gábor Nagy András 

V \ 
Borda Stefánia 



Rácz Ildikó Sulyok Rita Péter Endre 

' V £ 

Szarvas Szilvia Várkonyi Eszter 
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Mottó: A lustaság fél egészség 

A D U O P E N O T T I D A L Á R K Ö R H I T E L E S T Ö R T É N E T E 
írta és rendezte: az Élet 

DIO raumi 
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r«t Ka FEWEHTK. lat 
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Csoportunk 1989. 
szeptemberében 15 
gyanútlan fiatalból alakult. 
Egészségtől kicsattanó, 
jókedélyű társaság 
voltunk. (1. kép) Ám az 
egyetemi élet embert 
próbáló feladatok elé 
állított bennünket, s a 
könyörtelen dzsungelharc 
okozta igénybevétel 
hamarosan maradandó 
változásokat okozott 
fizimiskánkon és 
lelkivilágunkon egyaránt, 
így egyetemi éveink 
sommája valóságos 
kórtörténethez vált 
hasonlatossá. 

Volt akit a hatalmas pszichés terhelés viselt meg. Ezt mi sem bizonyítja jobban, 
mint az a csúcs, amelyet Bálint Andris ért el. Anatómia demón Tóth docens úr 
megjelenésekor ugyanis csaknem 10 cm amplitúdójú tremor volt mérhető a lábában a 
plantar- ill. dorsalflexio magyarázata közben. 

Másokon a kóros aluszékonyság tünetei jelentkeztek. Barabás Zsolt előszeretettel 
késett latin óráról. Történt egyszer, hogy 20 perces késéssel esett be, majd elfáradván a 
nagy rohanásban a padra borulva elszundikált. Mivel december 6-a közeledett, vártuk 
nagyon a Mikulást. Meg is érkezett és Zsoltinak hozott egy vekkert. Igaz, hogy ezután sem 
késett 15 percnél kevesebbet, de a vekkert lelkiismeretesen mindig magával hordta. 

Az idegtépő izgalmakat olykor újítási kísérletek törték meg; B. Nagy Zsolti 
Próbálkozása: 

Villányiné: - Zsoltikám, mit jelent az: Non plus ultra? 
Csocsó: - Nincs több ultra... 
Néha fölbukkantak a beszámíthatatlanság tünetei is. 

1. kép 
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Szocpol szeminárium. Téma, témae, femininum. Vita, vicc, humor, kacagás, nevetés, 
mosoly, röhögés, röhej. Csörgés. Ja, a telefon. Eszter ült legközelebb, szóval ő vette föl. 
Belehallózott, de senki sem haliózott vissza. Helyére került a kagyló. Folyt tovább a humor, 
de a szobában már eggyel többen voltunk: belopózott ugyanis a gondolat: Ki lehetett az? 
Ismét csörgés. Megint a telefon. Telefonközpontosunk, Eszter, már tudta soros teendőit. 
Felvette, de hopp: letette. S míg mi mindannyian kérdően néztünk rá, átsuhant arcán egy 
ártatlan mosoly, majd élénk érdeklődést kezdett mutatni a szőnyeg mintázata iránt. 
Gyakvezünk a döbbent csendet megtörve töprengőn így szólt: - Valószínűleg a feleségem 
volt az. Erre kitört a röhögés. 

Drámai módon hatottak a vizsgaidőszakok is - kire erősebben, kire kevésbé. Bálint 
Andris egyike volt a legerősebben megtépázott harcosoknak. Bár a csoport maga is teljesen 
maga alatt állt (többen éhségsztrájkot, néhányan demonstrációs felvonulást, egy-két 
pszichotikus alkat öngyilkosságot tervezett 100 db C-vitamin segítségével), mégis egy 
emberként sorakoztunk fel, hogy végveszélybe sodródott harcostársunkat lelki támogatásban 
részesítsük. A visszataszító és visszautasító magatartás, ami mind a kórbonctani, mind a 
mikrobiológiai intézet részéről érte, teljesen elképesztett bennünket. Hangulatjavító 
expediciókat indítottunk Andris fellegvárába, a nagyi házába. Próbáltuk felvidítani, lelket 
önteni belé, önbizalmát visszaadni. Programunkban szerepelt énekléssel, verssel vegyes kis 
összeállítás, lelkesítő-bátorító rigmusok, melyeket lelkesen skandáltunk. Ételről is 
gondoskodtunk, válogatottnál válogatottabb menzai eledellel kedveskedtünk Andrisnak. A 
vigasztalás alatt a nagyinak leadtuk az aznapi rendelést. Általában háromfogásos ebédet 
kértünk, mivel mi is megsínylettük a vigasztalást. Ebéd után persze mindenki ledőlt és a jól 
megérdemelt pihenés után folytatódott a lélektöltés. Meg kell jegyeznem, hogy harmadik 
expedíciónk már csak kapu átugrással és ajtóbetöréssel jutott Andris közelébe. Eme 
gondoskodás mellett furcsmód egyre depressziósabb, étvágytalanabb és agresszívebb lett. 
Néhány rigmusköltő társunk ülepén keletkezett kék-zöld foltok bizonyítják ezt. Eljött a 
nagy nap, Andris utolsó dobása. Már két nappal azelőtt senkit sem engedett be. Mikor újra 
meglátogattuk, egy levél várt bennünket, melyre a csoport ma is büszkén gondol vissza: 
"Átmentem! 
Következő félévben a jelszó: csoportvígasztalás, és máris minden menni fog." 

Az élet brutalitása azonban többeket megfosztott attól a magasztos érzéstől, hogy a 
hármas csoport meleg fészkéből lépjen ki a Nagybetűsbe. Tarig imádta az első évet 
(többször meg is ismételte), de elhatározta, hogy kipróbálja másutt is. Kaliforniába ment 
folytatni a tanulmányait. (Esküszöm, nem mi küldtük melegebb éghajlatra.) Biztos ami 
biztos, Joe (Barabás Zsolt) is megismételte a másodév első félévét (Non scholae, sed vitae 
discimus). Császár Zsolti és Szalay Kati a SOTE FC-hez igazoltak át (ez egy gyenge vidéki 
klubcsapat Budapesten, vagy hol). 
De nem csak fogytunk (hulljon a férgese...), hanem szaporodtunk is. 
A számosan tolongó jelentkezőből, aki a Duo Penotti Dalárkör (csoportunk ezen a néven 
örvend közmegbecsülésnek a művelt zenei világban) tagja akart lenni, csak Soós-Hegedüs 
Gabi, Herberger Mónika és Várkonyi Eszter találtatott méltónak a tagságra. A csoport 
olykor saját segítőkészségének és naivitásának lett az áldozata. A Bálinték birtokán végzett 
szüreti munkák egyik túlélője így emlékszik vissza a borzalmakra: 
- A szekszárdi, jómódú, köztiszteletben álló Bálint család évről-évre Szegedről importált 

fehér munkaerővel dolgoztat a város melletti dombokon. Az őszi munka mi sem lehetne 
más, mint az embertelen szüret. A rabszolga munkaerőt Bálinték érthetően megpróbálták 
elrejteni a város szeme elől. Erre ideális helynek bizonyult egy, a várostól néhány km-re 
fekvő kihalt falu. Estére a munkásokat egy épülő ház hideg falai közé lakatolták le 
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összebilincselve, padlóra lökve, ötöt-hatot egy cellába zárva. Az egésznapos kegyetlen 
munka után a pihenésre vágyó, agyongyötört kezek-lábak reggeli kibogozása nem kevés 
időt vett igénybe. A hajnali ébresztő után a csoportot zárt, sötét ablakú furgonba tuszkolták, 
s így deportálták őket kényszermunkát adó agyagos lejtőkre. Ott étlen-szomjan két hajcsár 
árgus szemei előtt a csoport tagjainak nem maradt más hátra, mint hogy egymással is 
versenyezzenek a szőlősor végén elhelyezett vizespohárért és száraz kenyérmorzsákért. A 
megnyomorított, a külvilágtól teljesen elzárt emberek egy utolsó lépésre szánták el 
magukat: ez lesz a vasárnapi munkabeszüntetés. Reméljük próbálkozásukat siker koronázza, 
s kiszabadulnak a Bálint család karmai közül. 

A megpróbáltatások tanulmányainkra is kihatottak. Kórélettan demóra való 
felkészülésünket is megzavarta az önkény. 

1992. április 28-án Dr. Sulyok József szegedi lakos, foglalkozását tekintve 
jogtanácsos, éjjel 11 órakor feljelentést tett csendháborítás címén 15 szerény, tökéletesen 
józan orvostanhallgató ellen. A koholt vád teljesen elképesztette az ifjú társaságot, akik 
tudományos vitaestre gyűltek össze csoporttársuk új lakásán, és a három hét múlva 
esedékes kórélettan demonstráció törzsanyagának negyedszeri ismétlését tervezték. (2. 3. 4. 
kép) A kiszálló karhatalmi erők - kiknek átlagéletkora a kutyát beszámítva sem volt több 
mint 22 év - igen megértően viselkedtek, az ügyet a lehető legnagyobb körültekintéssel 
vizsgálták ki, és 
meglehetősen nagy 
érdeklődést tanúsítottak a 
tudomány új fejleményei 
iránt. Az eset mégis több 
hónapon át tartó 
szabálysértési perbe 
torkollott. A kis 
tanulócsoport pszichés 
megterhelése mellett, az 
esemény maradandó 
károsodásokat okozott a 
kórélettan demonstráció 
érdemjegyeiben is. 

2. kép 
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Még a látszólag 
egészséges sőt 
TÖKÉLETES társainkat 
is elérte a vég egy-egy 
alaposabb vizsgálat 
formájában. Az orvosi 
titoktartás kötelez, éppen 
ezért hősünkről 
mindössze annyit 
árulhatok el, hogy 
meglehetősen népszerű 
egyéniség, hímevét 
mérhetetlen 
"szerénységének", 
"visszafogottságának" és 
fenomenális 
focitehetségének 
köszönheti. (5. kép) 
Történt egyszer, hogy e 
sztárjátékos 
magabiztosságának teljes 
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tudatában lépett be a szemészeti klinika ambulanciájára, ahol néhány perc múltán biztos 
diagnózist kapott arra vonatkozólag, hogy jobb szemén- igaz, csak enyhe fokú, de mégis 
csak jelenlevő - congenitális ptosis észlelhető. Hősünk nem esett kétségbe, mindössze 
ennyit fűzött a látottakhoz: 
- Legalább most már tudom, hogy mégsem vagyok tökéletes. (6. kép) 

Mekkora kő eshetett le ennek a szerénységéről híres embernek a szívéről! 
Néhány órával később a Fül-Orr-

Gégészeti Klinikán érte hősünket a 
következő meglepetés. E tökéletes férfi -
most tekintsünk el füléig érő szemhéjától -
önként vállalkozott egy audiometriás 
vizsgálatra, amelyen kiderült, hogy bal 
fülének audiogrammja kísértetiesen hasonlít 
a világhírű brüsszeli (zaj-)csipkeverőnők 
alkotásaira... 

Nem telt bele néhány nap, s e félig 
vak, s majdnem teljesen süket férfiú az Új 
klinika traumatológiai osztályán találta 
magát. Oka igen egyszerű: egy nemzetközi 
színvonalú, oh! mit is mondok? egy 
világválogatott szintű focimeccsen 

' hősünket is elérte az az átkozott meniscus 
sérülés! Műtéte után kis csoportunk teljes 
létszámban topogott az ágya körül, 
reménykedve abban, hogy talán még 
viszontláthatjuk őt az élők sorában. És... 
sikerült! Hálája jeléül megengedte, hogy 
osztozzunk vele narkotikumokkal átitatott 
érzéseiben. Be kell hogy valljam, amióta a 
STAR nincs a pályán, teljesen elszürkült az 6. kép 
élet. Azért ne adjuk fel a reményt! Most 
értesültünk arról a nagyszerű hírről, miszerint a Csillag síelni tanul! Saját bevallása szerint: 
- Remekül megy! Ebben is tehetséges vagyok, mondhatni TÖKÉLETES! 

Az alaposabb vizsgálat egész komoly 
Csocsó (B. Nagy Zsolt) különleges 

figura volt mindig is, tudtunk transitoricus 
sántaságáról, majomredőjéről, később 
kiderült nagyothallása is, de mint egy 
szemészet gyakorlaton bebizonyosodott, ez 
otég nem minden. UH vizsgálat során fény 
derült eddig eltitkolt Drusenjére is (drusen 
maculae luteae). (7. kép) így világossá 
vált: 

eredményre vezetett más esetekben is. 
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B. Nagy syndromában 
szenved. A Bálint-féle 
KON-ból (Klasszikus 
Orvosi Nevezéktan) ismert, 
igen ritka tünetcsoport 
része: majomredő, 
nagyothallás, Drusen, 
sántaság. (8. kép) 

Felvetődött a 
lehetősége, hogy a 
tudományos érdeklődésre 
számot tartó felfedezést 
film formájában dolgozzuk 
fel. A film címe: 
"A férfi, akinek Drusenje 
van". A főszerepet Csocsó 
játszaná (magyar hangja 
Ótvaros Dorottya). A film 
bevételét a fiatal B. Nagy 

A nyarak sem múltak el maradandó nyomok nélkül. A tünetek gyakran etiles 
alapon jöttek létre - de hogyan is? 

Polák 126 - lengyel hadigépezet - ez ugyanis a torpedó szárazföldi megfelelője, 
azzal a különbséggel, hogy itt a kezelő személyzet is a torpedóban foglal helyet. 
Commandant Andrew Péter; mitfahrer személyem (Paszt) és egy macska társaságában -
alias Rita - kíséreljük meg a lejutást Balatonra. A képlet meglehetősen nehéz, a berakodásra 
váró csomagok egy IFA-t kívánnának, a hely azonban meglehetősen méretre szabott. A 
harmadfokú egyenletet némi gyökvonással mégis megoldjuk. A csomagok és mi egy 
vegyesfelvágottat alkotunk. Robogunk, majd némi fék és a bokrok segítségével meg is 
érkezünk. Hát itt lennénk... Két nappal később este a már " egybe hányódott " csoport 
szenderedni készül. Személyem a királyi lakosztályt kapja, kiváló komikus barátom 
társaságában. Nos, az éj leszállván - mint tudjuk , a gv.-i ataxia és a szédülés fokozódik 
csukott szemmel - hősünknél is beállt 
a klinikai tünetegyüttes. Erős 
felbődüléssel kezdődött, majd a lassan 
hangokká formálódó artikulációból 
szavak keletkeztek. Hősünk a magyar 
átok részeseként az esti órákban a 
naplementét figyelte egy üveg 
társaságában, melynek száját szájához 
emelve az üveg tartalmát gyomrába 
legördítve könnyedén figyelhette e 
csodás természeti jelenséget. 
Visszatérvén a hajnali történésekre -
kiáltások, hősünk kétségbeesetten 
tiltakozik: (9. kép) 
- Paszt, Paszt! Te Úr Isten! Mögy a 

fejem a falba! Te Paszt, mögy a fejem 

8. kép 

sy.-s szerencsétlenek javára ajánlanánk fel. 

9. kép 



Hungaroring 3. csoport 63 
a falba! Ez őöőőrület! 
Majd a szoba - számára földrengésként ingó - padlóján láthatóan orkán szerű széllel 
birkózva denevérként faltól-falig vergődve kiindult a konyhába. Megdöbbenésemet a 
holdfényben átsurranó hősünk ruházata keltette, vagyis egy Góliáti termetet, Dávidi 
tökéletességgel ötvözött mezítelenséggel fűszerezett testet láthattam. A "neszekre" ébredezni 
kezdett egy mozdonyszőke Hamupipőke, s tekervényeiben ott motoszkált a gondolat, 
megnézi magának e hajnali ifjút. A gondolatot tett követte, és egy újabb árnyék suhant a 
konyha irányába. 
Hogy mi történt? Nem tudhatom, hisz elszenderedvén édes álmomat aludtam. Álmomban 
még feltűntek a vajas kenyeret köpülő ill. kenő ifjak... 

Már korán megmutatkozott érdeklődésünk panaszaink okának tudományos igényű 
feltárására. Ehhez jórészt az előadásokon, gyakorlatokon elsajátított tudásra igyekeztünk 
támaszkodni, ám olykor saját magunknak kellett pótolni az orvosi nevezéktan 
hiányosságait. Tudományos fantáziánk a meglévő tantárgyak spektrumának kiszélesítésének 
kényszerével hatott ránk. A nomenklatúrának, mint interdisciplinális területnek 
csoportunknak számos szakértője akadt. A tudományos eredmények magukért beszélnek, 
számos közülük bevonult a Klasszikus Orvosi Nevezéktan (KON) örökérvényű sorai közé. 
Csak párat emelünk ki a felejthetetlen fogalmak közül. 

Situs frigidus cordis (situs Bálintii) - speciális anatómiai fogalom, amely (a 
formalinnal erősen intoxikált páciensekben) postboncolásos szövődményként jelentkezik. 
Endémiás a keringési rendszert tárgyaló gyakorlatok idején. 

Bálint-féle rotációs próba -
mikrobiológiai fogalom, amely a 
táptalajon tenyésztett baktériumok 
vertigo-grádiensét (szédülési 
hányadosát) adja meg. A próba a Petri 
csésze forgási tengelyének megfelelő 
manuális rotációval kivitelezhető. (10. 
kép) 

A neves diagnoszta, Bálint 
Andris mellett mások is élen jártak 
fantáziájukkal. 

Akkoriban még jártunk 
előadásra. Bel propedeutikán Endre, Ildi 
és Gabi az első sorban csücsültek. 
Odaadó figyelemmel hallgatták a 10- kéP 
keringés vizsgálatáról szóló előadást. A 
sportolók szívéről és keringéséről is szó esett. Apropó! Hiszen Endre is sportol! 1 mp-es 
anamnaesis és fizikális vizsgálat után meg is született a diagnózis: cor bovinum gyérum de 
fantasticum avagy S.-Hegedűs-Rácz syndroma. 

Persze, csak az nem követ el hibát, aki nem dolgozik - akadtak olykor 
diagnosztikus tévedések is. 

Egy belgyógyászat gyakorlat alkalmából egy fiatal nőbeteget vizsgáltunk. Majdnem 
20 percnyi anamnesis felvétel illetve mélyreható fizikális vizsgálat után három fős 
csoportunk legjobb előadótehetséggel bíró tagja, Csocsó prezentálta a pácienst a többieknek. 

Már korábban is gyanús volt a beteg szemének külső zugában időnként megjelenő 
gunyoros kifejezés. 
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Has: puha, betapintható, kóros resistentia nincs- hangzott a lendületes statusleírás, 
amikor a gyakorlatvezető hirtelen megállította barátunk brillírozását. Következő, rendkívül 
célratörő kérdése ugyanis kiderítette, hogy ugyan nem kóros, de három hónapja fokozatosan 
növekvő resistentia tapintható a hasában. 
- Tud arról, hogy terhes volna? 

Mint kiderült, a beteg három hónapos terhes volt, s mindössze konzíliumra küldték 
át a szülészeti klinikáról... 

Gyakran okoztunk meglepetéseket egymásnak is, pedig a háttérben mindössze a 
problémák leegyszerűsítésének igénye húzódott meg. 
Tarig, az afrikai csoda (a majomkenyérfa árnyékából) élen járt ebben. 

Kémia gyakorlaton a 17-ik F19-B1000 CD logaritmikus gyökvonással tarkított 
faktor quotiens kiszámolása után az oldat Ca-tartalmának meghatározása volt a feladat. 
Hősünk éles kontrasztot alkotott a kémiával, ahogy arca a köpenyével. Édesded, nyugtató, 
néger ritmusú beszédével a következőket mondta: 
- Nyugi! Majd én megcsinálom! OK? 
- Persze, OK! - válaszoltam - csináld csak, amit rád bizok. 

Nos történt, hogy egy oldatot kellett átszűrni és a szűrletet megmérni. Hősünk, e 
csodálatos afrikai államférfi, kezében tartva a lombikot, szűrte tartalmát, azonban a 
szűrőpapír lassan engedett a feladatnak és e mérnöki és vegyészi tehetséggel megáldott 
botswanai istenünk megunván e lassú, pepecs munkát a maradékot (az oldat felét) a csapba 
öntötte. 

Nos e pillanatban messzemenően hasonlíthattam - már ami a kigúvadt szemeimet 
illeti - az egyszeri kerékpárosra, amelyen éppen átgázol az UZUN ARAC török kamion 
pilótája. 

Ezek után nem maradt már más tennivaló hátra, mint az eredmények értékelése. A 
lehetetlennek látszó feladatot Tarig nagyvonalúan rám bízta: 
- Te vagy a főnök, Attila! 

Tájékozatlanságunkat sem mindig sikerült véka alá rejteni. Egy tipikus beszélgetés 
Nagy Andris és Attila között biofizika gyakorlaton: 
- Te, Paszt, csináltátok ti már ezt a dzsediódás gyakorlatot? Hogy van ez? És hogy köll 

csinálni? 
- Milyen ódáról beszélsz? Nincs is olyan gyakorlat! 
- Dehogyis nincs. Itt van leírva, nézd csak mög: 

...Ge-dióda... 
- Ja, a germánium-dióda! 
- Mi? Ja! Aha... 

Nem baj, ha az ember házibuliba indulva előra tájékozódik a részletekről - pl., 
hogy hol lakik a vendéglátó, esetünkben a sokadik születésnapját ünneplő Endre, 

íme Ildikó és Gabi tájékozatlanságának eredménye rímbe szedve: 

Éjszakai túra Madárvárosban 

Történt egy novemberi napon, 
Hogy pontosan mikor? Már nem is tudom. 
Indultunk Endréhez buliba, 
Gyalog talán úgy két órányira. 
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Gondoltuk: busszal egyszerűbb- . 
Ma sem lehetnék együgyűbb. 
S bár Gabi kérdésébe, 
(Ugye biztosan? Biztosan ugye?) 
Némi kétely csendült bele, 

Bátran nekirugaszkodtunk a célnak 
Kívül sötét, belül a buszablak. 
Vajh, hol kell leszálnunk? Úgy gondoltam, tudom... 
Tavaly erre jártunk, bár fényes nappalon. 

S ez is lett a vég. A végállomás. 
Az, hogy túlhaladtunk, nem is lehet vitás. 

Sebaj, gyerünk torony iránt, 
Pár háztömb csupán! 

"Kipróbálhatom a gázspray-t 
Néhány kóbor kutyán? " 
Sötét és kihalt a környék, 
Gidres-gödrös földút. 

Előttünk az ismeretlen. 
Mellettünk a szél zúg. 
Emberi életnek sehol sincs nyoma. 
Jobbra építkezés, sóder, homok, kutya. 

Balra néhány sötét ház, 
Minket meg a hideg ráz. 
Innen jobbra lakik Péter Endre. 
(De ez így túl egyszerű lenne.) 

Csakhogy arra egy út sem vezet, 
Balra kényszerülne minden gépezet. 
Elég furmányos tekergés után 
Kikeveredtünk egy lámpáshoz sután. 
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Tudtam már az utat végre, 
Talán ott leszünk éjfélre. 

SZOTE 

Megérkeztünk végre, 
Lerogytunk két székre, 
S a versnek itt vége. 

Persze, nem csak tájékozatlanságról tettünk olykor tanúbizonyságot, előfordult, 
hogy oktatóink melléfogásait leleményességgel köszörültük ki. 

Biológia gyakorlat végén a jegyzőkönyvet benyújtva Jocó, a gyakvezető hosszú 
töprengés után így szólt: 
- Gyerekek, itt valami nem stimmel. Itt az eredményt nem cm3-ben kell megadni. 

Számoljátok át az egészet ml-be! 
- ??? (Mi úgy tudtuk, hogy a kettő ugyanaz.) 

Rövid töprengés után "átszámoltuk" - így már elfogadható volt ugyanaz az érték. 
Oktatóink máskor egészen gyakorlatias tanácsokkal láttak el bennünket. Párbeszéd 

anat. gyakorlaton Seres Erika gyakorlatvezető és Csocsó között. 
- Te, Erika, hogy lehet megtalálni ebben a káoszban a Meckel-diverticulumot? 
- Zsoltikám, hát kövesd a belet! 

Praktikus szemléletről tett tanúbizonyságot Penke professzor is: 
- Mindenből lehet vodkát készíteni, még egy rossz széklábból is! 

Más előadások sem voltak híján a szemléletességnek: - Köhögés ellen azért jó a hashajtó, 
mert a páciens nem mer köhögni, nehogy... (Telegdy professzor) 
- Az elszarusodó laphám a legbüdösebb, gondoljanak csak a lábszagra. (Czigner 

professzor) 
- Még a hosszú szár is rövid, hát még a rövid. (Ormos professzor az Y-kromoszómáról) 
- A baktérium is gázokat termel, mint az ember, csak nem hangosan. (Mari Albert, 

fogászat) 
- Az arteriosclerosis a legjobb betegség, mert nem fáj, és mindig újakat hall az ember. 

(Egy pozsonyi vendégprofesszor) 
- Kezdjük magunkat úgy érezni, mint a tehén rectumában: nem látunk semmit. (Benedek 

professzor) 
- A digoxin túladagolás következményeit az öt b betűről könnyű megjegyezni: 

* bradycardia 
* block 
* bigeminia 
* bélmotilitás zavar 
* b meg, túladagoltam! (Mester Lajos, gyógyszertan) 

- Szemészeknél a végtelen kb. 5 méter. (Benedek professzor) 
- 500 ml-nyi tartalommal a hólyag már nagyon feszül. Ez az a bizonyos "nem vagyok egy 

víztorony" érzése. (Benedek professzor) 
Gyerekgyógyászat gyakorlaton is jól meg lett aszondva: 

- Nem mindig van a funiculus gyöngéden bánva vele. 
- Lesz egy continens, klasszul kakáló gyereked. 

Gyakorlatok unalmát elűző beszélgetések során mindig előbukkant a mélységes 
empátia és szeretet. Biológia gyakorlaton Gábor Tariggal beszélget: 
- Te, ki ez a pasas a kitűződön? 
- Ném hállottad még róla? Ez Nelson Mandela, áz áfrikai szábádsaghárcos. 
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- Te, Tarig - háborodik fel Gábor - ez nem mehet így tovább. Miért nem szóltál előbb? 
Szegény szabadságharcos bezárva sínylődik, öreg már, családja van, meg minden. Holnap 
odatelefonálok, hogy ne bohóckodjanak, engedjék végre szabadon. Skandallum! 

A következő héten egy hír hangzott el a rádióban: 
- Nelson Mandelát, a hosszú évek óta börtönben tartott polgárjogi harcost a dél-afrikai 

feketék követelésére szabadon engedték. 
- A feketék követelésére - ha-ha-ha. 

Csak ők ketten tudták az igazságot... 
A megpróbáltatások ellen szellemünk és fizikumunk edzésével próbáltunk 

védekezni. Igyekeztünk sokoldalúakká válni az unalmat elűzendő. Ez legtöbbször sikerült 
is. Csoportunk sokoldalúságát a sportok terén is bizonyította. Az egyetemi kajakbajnokságot 
harmadéves korunkban férfi K2-ben Bálint Andris és Paszt Attila nyerték. A hatalmas 
küzdelemben megszerzett aranyérmet azonban nem adták ingyen, kemény edzések, sőt 
spontán kajakozgatásnak álcázott túlélési válogatóversenyek kiállása volt az ára. A titkos 
felkészülés a következőképpen történt: 

A SZOTE-pályán rendelkezésre álló víziharceszközök közül a legmegfelelőbbekkel 
megpróbáltunk vízre szállni. Ezután künasztunk a partra, megszárítkoztunk, kiöntöttük a 
hajóból a vizet, rövid szitkozódás után kiborítottuk pajtásainkat is, majd a bosszútól tartva 
pánikszerű gyorsasággal vízreszállva igyekeztünk a parttól távolodni. 

Ez a kis 
pajkoskodás a szelekció 
egyik formája volt, így 
ugyanis csak a 
legéletképesebbek tudtak 
vízre kerülni. A válogató 
első fordulója után 
gyorsan feleveztünk a 
Maros-torkolatig. Innen 
visszacsorogva vette 
kezdetét a második 
forduló. (11. kép) 

Összehangolt 
mozdulatokkal 
igyekeztünk a többi hajó 
utasait a fürdés örömeiről 
meggyőzni. Ehhez főleg H H H H H H H M é H H S S h 
rutinos evezőhasználat és 11. kép 
jó egyensúlyérzék volt 
szükséges. 

A túlélési verseny pikantériáját az adta, hogy a hajóban elhelyezett cipőket, 
ruhadarabokat nem szerettük volna elveszíteni, valamint, hogy némelyik hajó légtartálya 
lyukas volt, így boruláskor pillanatok alatt megtelt vizzel. 

A küzdelem a következőképpen zajlott le: 
A kenuban ült Feri, Endre és Gábor, az egyik kajakban Andris 

és Attila, a másikban Csocsó és Bartha Zoli. Már egy ideje kerülgettük egymást, mikor 
elhatároztuk, hogy pontot teszünk az ügy végére - gyorsan kibontjuk Csocsóékat. Meg is 
ragadtuk hajójukat, majd heves rángatással igyekeztük őket jobb belátásra bírni. 
Sikerült ugyan kiborítani őket, de még borulásuk közben olyan erősen megkapaszkodtak a 
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kenunkban, hogy még heves evezőhasználattal sem tudtuk eltávolítani őket, így borulásuk 
lendületével minket is kibillentettek az egyensúlyunkból. Ez még nem lett volna baj, de 
ekkor már úgy röhögtünk, hogy belefordultunk mi is a vizbe. Hogy Attilláéknak se legyen 
karácsonya, Csocsóék megcibálták őket is, így ők is vízbe kerültek. A Tiszát így közel s 
távol felfordult hajók, evezők, pólók, cipők borították. A romok között hét, a röhögéstől 
fuldokló fej úszkált. Összegyűjtve a holmikat, az egyenleg kezdett nem stimmelni. Ilyen 
kiáltások hallatszottak: - Látta valaki az alsógatyámat? - Kapd el gyorsan a pólóm! - Hol a 
cipőm? - Fogd meg a hajót! 

Nagy nehezen sikerült két kajakot visszafordítani, bedobálni a fellelhető holmikat, 
majd megindulni vele kifelé. Közben a kenu léghólyagja megtelt vízzel, így szép lassan 
merülni kezdett. Már csk az utolsó egyötöde látszott ki a vízből, mikor valamelyikünknek 
víz alá bukva sikerült megragadni a hajó elmerült elejét. Nem volt könnyű a majdnem 
elsüllyedt hajót egy másikba csimpaszkodva a partra küzdeni, négy ember kellett hozzá. 
Úgy nézhettünk ki kb. mint a Laokoon szoborcsoport, amint a Loch Ness-i szörnnyel küzd. 
A hajót embertpróbáló küzdelemben sikerült megmenteni, sajnos Feri alsógatyája és cipője 
valamint egy póló hullámsírba merült. 



4. csoport 

Osada Janusz Laki Enikő Baltás Géza 

Román Eszter Pestality Péter Pál Krisztina 

Nagy Péter Bölcskei Judit Domoki Ferenc 



Csomor Edina Zolnay Attila Sárkány Adrienn 



Unalmas belgyógyászat 
előadáson egyik 
évfolyamtársunknak 
Gézáról ez jutott eszébe: 
Rubor, tumor, ealor, dolor 
et functio laesa, az én 
nevem Baltás Géza. 
(no comment) 

Hungaroring 6. csoport 81 

1. kép Baltás Géza 

Csoportvezetőnk Dzsudit. 
Nem gondoltuk volna róla, 
de megmaradt a funkciója. 
Felvette a köpenyünket, 
szervezte az életünket, 
és lett inkább a csoport 
sója, mint létünk 
Megrontója. 

L 
2. kép Bölcskei Judit 
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ő Kecskemét neves lánya, kurta a 
miniszoknyája 
A tenisz királya, ki vele kiáll megjárja. 
Nem csak a keze jár, de szája, 
A szerénység a fő hibája. 

3. kép Csomor Edina 

Feri az élettan tudója, a másodévesek 
rettegett bírója. 
Amikor nem őket nyöszteti, erdőt járva 
madarakat meglesi. 
Hogyha róla ezután sem tudnál semmit 
emlékünkben megmarad egy rövid MDF-
nyit 
(mi Domoki Ferink) 

4. csoport 

4. kép Domoki Ferenc 
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Kiről itt most szó esik, 
félreértés ne essék, 
Nem Frédiék Enikője, bár 
apró termetű. 
Azt ne mond, ej mi a kő! 
Kedves lány, hát inkább 
rikkantsd, 
Tűzkő, vizkő, Enikő! 

5. kép Laki Enikő 

kép Nagy Péter 

Peca neve jövő idő. Hogy miért? Várni 
úgyis hiába, születésénél elkéshetett a bába. 
(Bár arról nem szól a fáma volt-e 
hypoxyája) 
Gyakorlatra megérkezve elnyomja a 
buzgóság, 
meg sose tapintja betegének pulzusát. 
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Osada az uszodában (modern gyermekdal) 

Kiskacsa fürdik fekete tóban, 
Janusz mártózik az uszodában. 
Nem értjük, miért ez a szokatlan dolga, 
Biztos anyjához készül Lengyelországba. 

7. kép Osada Janusz 

8. kép Pál Krisztina 

Füzesabony, hol a vonat fordul, 
lányt küldött, ki ha kell ránk mordul, 
így lett a csoport megmentője, 
bár elveszett a hegedűje. 
A túrán mindig loholunk utána, 
kilóméteróra van a lábában, 
így a 40. km. után ő is elhiszi, 
hogy ezután őt már csak a Feri viszi. 
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IQ teszt nevét kimondani, 
sportjai a foci és a tenisz. 
Kedélyes asztal és ivótárs, 
úgy tud nézni, mint senki 
más. 
S mikor igézően pilláit 
rezegteti, 
a nőket nincs, mi 
megmentheti. 

9. kép Pestality Péter 

kép Román Eszter 

Eszter haja igen hosszú, 
de az esze mégsem lassú, 
Sőt inkább oly fürge-
perge, 
alig éri utol nyelve. 
De azért kár félteni, 
vagy Józsiját védeni. 
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Adrienn kinek jelleme, 
nevének éppen ellene. 
Tüzet nem hány, parazsat nem eszik. 
Évek során sem nőtt 7 feje, 
mert Sárkányfüvet szed ellene. 
(Sárkány ellen sárkányfű!) 

11. kép Sárkány Adrienn 

Zolnay a nők bálványa. 
Most is lángol, bár nem 
tudom kiért. 
Miskolciak szép fiúja, 
sajnos nem jöttünk rá, 
miért? 

12. kép Zolnay Att i la 
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ELSŐ ÉV 

Mottó: Minden kezdet nehéz. 

Anatómia szövet- és fejlődéstan: Ahol megtudtuk, hogy mi az a legkisebb alkotóegység 
amire egy embert szét lehet szedni. 
Prof. Csillik Bertalan: ő volt az a professzor akinek a legtöbb Nobel-díjas barátja volt és a 
Bloody Maryt whisky vei készíti. 
Tóth "borissza" Lajos: az állami monopol termékek felhasználója (kávé, pia, cigi) 

* 

Biofizika: összerakod, bekapcsolod, kimegy az áram. 
Prof. Maróti: Bár az egész évfolyam tervezte, hogy meglovasítjuk a kerékpárját, de mégsem 
sikerült. 

* 

Biológia: A genetika az évfolyam életébe az ismeretelméleti csőd szinonimájaként vonult 
be. A tételt igazolandó rövid leírás következik : 

Tételünk volt : A fos és a jun funkció leírás: a fos odakozmál a DNS-re. 
A PCR technika lényege: A lánc végére odaguggol az enzim, 
szembetalálkozik a printerrel és akkor má megy a kocsi. 

Prof. Molnár: akit áthelyeztek érdemei elismerése helyett. 
* 

Filozófia: Van-e élet a halál előtt? 
Kis-Dózsai András a népvándorlásról: "A Nagy Francia Forradalom ehhez képest 
kiscserkészek hétvégi háztömb körüli kalandozása." 
Nem lett képviselő, azóta szabadkőműves. 

* 

Kémia: Büdös és robban, az kémia. 
Prof. Penke: Akkor van az, hogy megint csak összemacskásodnak a dolgok. 

Ez a Penke-féle 1. transzkripciós tétel. * 

Latin órák Szép Takácsnéja, kinél a kék ing és szürke zakó = elégséges. 

MÁSOD ÉV 

Mottó: A folytatás még nehezebb. 

Élettan: Barátkozás a békával. 
Benedek, Mari, Bari, Obál; emlékünk közt még ma is kiváltható az akciós potenciál. 

* 

Biokémiára Prof. Nagy Zsolt ejtőernyősként ereszkedett közénk, majd itt jó szelet kapva 
visszaszállt. 
Dr. Jakab Györgyi gyakorlatvezetőtől pedig megtudtuk, hogy a zsírok transzportjában a 
lymphocyták vesznek részt. 

HARMAD ÉV 

Mottó: Ismerkedés a klinikai tárgyakkal. 
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Kórbonctan: A hideg test sebészete. 
"Utólagos bölcsesség, egzakt tudomány" a kórbonctan alaptétele. 

Prof. Ormos Jenő: "A medikus nem tud semmit és nem csinál semmit. 
A belgyógyász mindent tud, de nem csinál semmit. 
A sebész mindent csinál, de nem tud semmit. 
A kórboncnok mindent tud, mindent csinál, de már késő." 

* * 

Mikrobiológia: "Telefonkönyv lett már a fejünk" 
LGT 

Prof. Bélády: Törött lábbal is sokat rúgott. 
* 

Kórélettan: Nekünk nem volt jegyzetünk a tananyagról, nekik elképzelésük. 
^rof. Telegdy: Egyetlen élő akadémikusunk. 
Dr. Gecse Árpád: Jutalmául róla nem írunk. Szerettük. 

NEGYED ÉV 

Sebészeten Prof. Balogh Ádám megtiltotta, hogy a főbejáratot használjuk a tanterem felé, 
pedig azt a nyolc embert igazán beengedhették volna ott is. 

* 

Radiológia: Jöttünk, néztünk, de semmit sem láttunk. 

CSOPORT APRÓK 

Ahogy elkezdődött . 
Már az első anatómia 
gyakorlaton kihúztuk a 
gyufát. A felső végtag 
ízületeinek könnyebb 
elsajátítása miatt ízületbe 
hatoló metszéssel sikerült 
elválasztani a hüvelykujjat 
a kéz többi részétől. Még 
meg sem ijedtünk igazán, 
amikor elhangzott a 
vészszó: Jön Lajos ! 
Lányos zavarunkban, s 
mert már nagyon tudtuk 
az anatómiát sikerült az 
ujjat a kéz ulnaris 
végéhez hozzáilleszteni. ^ ^ 
Lajos észrevette, és 
lenyelve cigarettáját 
erythaemás alapon sokáig ordított. így az első beszámolónkat sui generis alapon már rögtön 
el sem fogadták. Méghogy nincs kollektív büntetés?! 
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Szövettan gyakorlaton gyakorlatvezetőnk, 
közismertebb nevén Pénisz Sinister 
dolgozatot Íratott velünk. 
Kérdés: Hogyan készül a fagyasztott 
zsírmetszet? 
Válasz 1 
Z. Attila: Fagyasztott zsírmetszet készítése 
folyékony oxigénben történik. 
Válasz 2 
B. Judit: Fagyasztott zsírmetszet készítése 
jégecetben történik. 
A két érintett mélységes megdöbbenésére 
egyik válasz sem volt helyes. 

* 

Hosszú, de unalmas kémia gyakorlataink 
emlékére: 
Megállapítás a mérések kvantitativitásáról: [ 
"Két mérés közötti hibát úgy lehet 
kiküszöbölni, ha csak egyszer mérünk." * 

Nagy Peca szellemi színvonalára jellemző 
beszólás ütötte meg a krónikás fülét 1990 14. kép 
októberének egyik nagyszabású 
angolóráján, midőn Pecát a következő mondat fordítására szólították fel: 
"Fleming discovered penicillin. Now many " 
Peca: Már az első szót sem ismerem! Mit jelent az a fleming? 

* 

"A nyomorék egy kényes állat." 
1990. jan. 31. Zolnay Attila Nagy Pecáról, aki korcsolyázás közben megrándította a lábát. 

* 

Egy csütörtök éjjel, enyhe alkoholos izzítás után, útban a SZOTE klub felé... 
Peca és a Krónikás (Farmasi Robi) a játszótéren megkívánt egy rövid hintázást a libikókán. 
A súlykülönbség 15 kg, minek következtében a Krónikás rövid röppályán landol. A 
hangulat elül, ömlik a vér. Következő kép: a sebészeti klinika ügyelete, orvos: álomból fel, 
bosszúsan: 
- Mi történt? 
- Hintáztunk a téren.... 
Az orvos: (miközben nézegeti Robi személyijét) Á! Orvostanhallgató! Hanyad éves? 
- Első... 
- Hát akkor már ideje volt elkezdeni a hintázást. 

* 

Géza nagy meggyőződéssel állította Pénisznek, hogy az az eszköz mellyel a metszeteket 
vágják nem más mint a "szálka mikrotrom". Ő pedig kétséget kizáróan tudja, hiszen az 
endokrinológián dolgozik. 

* 
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Csoportbulijainkon, melyeket általában a Goldban tartottunk néha érdekes dolgok derültek 
ki. 
Lássuk csak: 
Dzsudith két Martini 
között: Ha választani 
kellene inkább a Kriszta 
mint az Attila alá 
feküdnék. 

* 

A Csomor-Zolnay 
kapcsolatra jellemző 
párbeszéd ütötte meg a 
Krónikás fülét egy este 
során, melyet le is 
jegyzett az ő tollával 
nekije: "Az lenne igazán 
jó Edina, ha már merev 
test lennél..." 
(A merev test kifejezés 
itt szigorúan csak fizikai 
értelemben vett definíció 
szintjén értelmezhető) 

15. kép 

Biokémia gyakorlat: Géza-Peca párbeszéd 
- Te mi is a salétromsav képlete? 
- H2SO4 

- Nem is te hülye az a sósav! 

Mikrobi gyakorlaton a 
tanárnő erőlködik-
kérdezget: 
Tanárnő: Milyen 
táptalajon szoktak 
baktériumot tenyészteni, 
kolléga úr? 
Peca: Agáron. 
Tanárnő: És mi az az 
agar? 
Peca: Táptalaj, amin 
baktériumot szoktak 
tenyészteni. 

16. kép 
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TOT előadás Zalányi prof. önmagáról: 
"Olyan betegségem volt amiben 99% meghal, 1% hülye marad és én itt vagyok." 

* 

Kórélettan előadás Prof. Telegdy: "Annyit eszem, mint a veréb mégis hízom." 
Megjegyzés: A veréb a testsúlyának többszörösét is megeszi. 

* 

Mihály András kedvenc anatómusunk a podocyták szerkezetéről a következő megállapítást 
tette: "...azok a pici filtrációs rések a lábak között...". Természetesen fantáziánk egyből 
megindult... 

* 

Csillik Bertalan: Legfontosabb szervünk a máj. (A szív transzplantálható, esze 
sokmindenkinek nincs.) 

* 

Edina agitálja a fiúkat a csoportnapló 
ügyében: "írjatok a füzetbe valami 
hülyeséget!" 
Peca: "Én tudok egyet: Edinának pénzt 
adni." 

* 

Párbeszédtöredék: 
Edina: Most menjek oda ahhoz a lányhoz, 
akinek még a nevét sem tudom, hogy "na 
figyelj te XY nem akarsz buliba jönni?" 
Feri: Hát elég baj, ha lány és XY. * 

Pulóverén Dzsuditunk ezt olvasta: Handel, B j p H T i É f.J 

• • ' ' ' ' ' " ' 6 ' 1 ~ | 

Handel? Hát az egy focista, nem ??! 17. kép 
* 

Kórélettan vizsgaélmények: 
Kriszta miután elkerekedett szemekkel figyelte, hogy sikerült azt a két tételt kihúznia 
amiről senkinek fogalma se volt; a tételhúzásra felvigyázó Annamária javasolta neki, hogy 
a másik kezével próbálja a 3. tételt kiválasztani, mert ha így folytatja ki fogják rúgni. lyen 
e 'őzményekkel kezdett el Kriszta vizsgázni. Telegdy prof. aki az első két tételre csak annyit 
szólt, hogy : Tovább! (igaz a feje egyre lilább lett) a 3. tétel után nem bírta tovább és 
kirobbant: 
" Ezt a hülyeséget meg hol hallotta? 
~ A gyakorlatvezetőmtől. 
~ Es az meg ki volt? 
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- Hát a Gecse tanár úr. 
5. csoport SZOTE-

Judit félévkor Szabó Gyulánál vizsgázott és az EKG-vel voltak kisebb nehézségei. Gyula 
hogy segítsen rávezető kérdéssel próbálkozott: 
- De hát milyen háromszög az Einthoven háromszög? 
- Egyenes szögű - volt a tömör válasz. 

* 

Belgyógyászat gyakorlat minden évben a tűz és balesetvédelmi oktatással kezdődött. 
Miután ezen túlestünk a gyakorlatvazetö csak úgy mellékesen megkérdezte, hogy akkor 
most már ugye tudjuk mit kell tűz esetén csinálni? 
Mire Janusz: Persze, ha tűz van, akkor tűzzünk innen! 

* 

Pulmonológia gyakorlaton Attila referál: 
- A betegnek Pesten merevvel csinálták. Azóta nem hagyja magát, (bronboscopiáról volt 
szó) 

Harmadévben a sikeres 
anatómia szigorlat után 
mindenki bátran 
dobálózott a különböző 
szervek latin nevével. így 
volt ez mikró gyakorlaton 
is, mikor Judit valami 
rosszat követett el Pesta 
rovására, Pesta csak 
rámordult, hogy "a 
következőnél átharapom a 
tracheádat!" Juditra, úgy 
nézett ki, hatott a 
fenyegetés, mert mélyen a 
gondolataiba merült. Már 
vége volt a gyakorlatnak 
és sétálgattunk a Dóm 18. kép 
téren, mikor Judit egy 
kicsit félrehúzta Edinát: 
- Edina, eddig gondolkodtam rajta, de most már mondd meg, mi az hogy trachea! 

* 

Szülészet gyakorlat: 
Gyakorlatvezető: Mikortól számítjuk a terhességet? 
Géza: A concepciotól! 
Mire Feri: Akkor ezután az apasági pereket koncepciós pereknek nevezzük. 

* 

Szintén szülészet gyakorlat. Éppen a fogamzásgátlásról volt szó és Eszter ki mélyen 
ellenezte a fogamzásgátló tabletta szedését mint fogamzásgátló módszert a Kalmopyrint 
ajánlotta. 
Dr. Vajda megkérte, hogy ezt fejtse ki jobban, mire Eszter irulva-pirulva rettentő zavarban 
nagyjából tájékoztatott bennünket a módszer lényegéről. Mire Dr. Vajda: Hát azt hiszem 
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barátodnak van még mit tanulnia mert elárulom, hogy úgy is lehet. 
* 

83 

Fül-orr-gége előadás (nincs mikrofon) 
Prof. Czigner: Fenn is lehet hallani? 
Válasz: Igen! 
Prof. Czigner: Tessék? 

* 

Dr. Tiszlavicz (kórbonctan gyakorlatvezető) a bőrgyógyászatról: 
"A bőrgyógyászat olyan tudomány, ahol az etiológia ismeretlen, a diagnózis inadekvát, a 
terápia lehetetlen." 



5. csoport 

Bakki Judit 

Burján Györgyi 

Biliczki Péter 

Cserhalmi Sándor 

Kurpé László 

Bódi Zsuzsanna 

Dávid Erika 

Maain Ayoub Nagi Saad Jeney Zsuzsanna 



Nagy Attila Nagy Miklós Matievics Vera 
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IN MEMÓRIÁM ÖTÖS CSOPORT 

Mottónk: "A könyvek azért vannak, hogy a tudást bennük tartsuk, míg a fejünket valami 
okosabbra használjuk..." . 

(Szent-Györgyi Albert) 

HOROSZKÓPUNK 

BAKKI JUDIT 
1/47 UV/kg 
filmje: Az ártatlanság 
kora 
koktélja: Mia Pia 
különös ismertetőjegye: 
neki a szemöldöke áll fel 
várható halálok: kimerül a 
sok programjától 

BARTA YVETTE (YVI) 
9/60/2 UV/Kg/év 
filmjei: A tanú teste; 
A skorpió megeszi az 
ikreket reggelire 
koktélja: Betojás 
jellemző tulajdonsága: 
Mindenhonnan el tud 
késni 
várható halálok: 
Életfogytiglan 
jogászkodásra 
ítélve=főbűntetés 

Orvosi 
hivatás gyakorlásától 
eltiltva=mellékbüntetés 

1. kép "Zselé vagyok a hét műtárgya, elszalad előlem aki meglát 
ma..." (Rapiilőkl 

2. kép "Megismerni a jogászt 2 neuronjáról, ráadásul mind a kettő oda-vissza 
gátol." (jogász kesergő) 



Hungaroring 6. csoport 87 

BILICZKI PÉTER (BICAJ) 
7/98 UV/kg 
filmjei: Terminátor, Legénylakás 
Koktélja: Adonis 
különös ismertetőjegye: a nők elméleti 
szakembere 
várható halálok: atrophia musculorum 
progressiva 

3. kép "Ha elérem, hogy kövér leszek, az lesz majd a jó. 
úgy meghízom, hogy senki sem lesz hozzám fogható." 

(KFT) 

BÓDI ZSUZSANNA 
(KIRÁLYNÉ) 
6/54 UV/kg 
filmjei: Férjek és 
feleségek, Menő manó 
koktélja: Házi sárkány 
Különös ismertetőjegye 
zsiráfnyak 
várható halálok: 
egyszerűen nem tudjuk 
kinyírni 

4. kép "Zsuzsi, Zsuzsi, mutasd a ..." (Jancsó kórusl 
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BURJÁN GYÖRGYI (ÉDESANYJA) 
0/56 UV/kg 
filmjei: Diplomás örömlány, Sok hűhó 
semmiért 
koktélja: Kinzó vágy 
különös ismertetőjegye: nővérétől örökölt 
csíkos vizsgabugyi 
várható halálok: "Én agyvérzést kapok" 

5. kép "Ha kijössz a gyárból egy vodkától erős vagy és 
bátor" (Beatrice) 

6. kép "Mit csinálsz Te Sanyi nyúl, a másiknak hátulról..." 
(Lakodalmas) 

CSERHALMI SÁNDOR (HÁNYI) 
2/70 UV/kg 
filmjei: Jöttem, láttam, beköltöztem,Két 
balláb az ezredben 
koktélja: Bikafröccs 
különös ismertetőjegye: állandó bal here 
panaszok 
várható halálok: összegabalyodnak a lábai, 
és betöri a fejét 
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DÁVID ERIKA (ZACSI;PÖPI) 
3/52 UV/kg 
filmjei: A nemek harca, Asszonyok a teljes 
összeomlás szélén 
koktélja: Csóközön 
fedőneve: rumos tea 
várható halálok: szétdurran a zacsija 

JENEY ZSUZSA (CSUTI) 
9/50 UV/kg 
filmjei: Dobjuk ki anyut a vonatból, 
Eastwicki boszorkányok 
koktélja: Rózsaszín bombázó 
jellemző mondata: "Hát kinek kellek én!?" 

(8 éve Mikinek!) 
várható halálok: máglyahalál 

7. kép "Minden sarkon álltam már, minden lépcsőn ültem 
már." (Edda) 

8- kép "Szeretemre születtem, sokan mondták már nekem..." 
(Zoltán Erika) 
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KURPÉ LÁSZLÓ (LACA) 
2/75 UV/kg 
filmjei: Az éjszakáim szebbek mint a 
nappalok, Veszedelmes viszonyok 
koktélja: Alain Delon 
pennanens mondata: "Nem olyan családból 
származók én!" 
várható halálok: syphilis 

MATIEVICS VERA 
(CSOPVEZ) 
4/57 UV/kg 
filmjei: Kasszafúró, 
Ártatlanságra ítélve 
koktélja: Mimóza 
közkedvelt mondata: 
"Van pénz!!!" 
várható halálok: 
polycytaemia vera 

9. kép "Nyalni csak úgy érdemes, ha élvezzük az izeket" 
(Bikini) 

10. kép "Szeged híres város, Tápéval határos. 
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MAAIN AYOUB NAGI 
SAAD 
2/85 UV/kg 
filmjei: Agyban nagy, 
Fehér féreg búvóhelye 
koktélja: Negroni 
jellemzője: kedvenc állata a 
nő 
várható halálok: megfojt ják 
a nők 

11. kép "Egy csók és más semmi, a vágyam csak ennyi és csendben elmenni 

NAGY ATTILA 
(ÉDESAPJA) 
4/70 UV/kg 
filmjei: Az örömapa, 
Rabszolgasors 
koktélja: Mamma Mia 
fedőneve: AMWAY 
várható halálok: elüti a 
mentő 

12. kép "Azok a boldog szép napok ég veled, te nem tudod milyen jó nélküled 
(Nagy Feró) 
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NAGY MIKLÓS 
8/130 UV/kg 

filmjei: A nagy zabálás, Tőzsdecápa 
koktélja: Rózsaszín elefánt 
jellemzője: Hökös gyerek (volt) 
várható halálok: hirtelen csecsemőhalál 

NYIRÁDY PÉTER 
5/74 UV/kg 
filmjei: Egy férfi két eset, Minden lében két 
kanál 
koktélja: Töklámpa 
jellemző mondata: "A beteg elmondása 
szerint" 
várható halálok: (M)elitta az eszét 

13. kép "Sárgán virágzik a tök, lassan hazadöcögök, 
útközben megállok nagyokat pisárgán..." 

14. kép "Egyszerre indulunk, egyszerre érkezünk, 
Lehet, hogy végleg elmegyünk" (Republic) 
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SZILI BARNABÁS 
4/62 UV/kg 
filmjei: Arizonai álmodozók, Ördögűző 
koktélja: Chevalier kalapja 
ismertetőjegye: keménykalap (és krumpliorr) 
várható halálok: besárgul 

15. kép "Gátlásos vagyok, annak mondanak, 

Kívül-belül állandóan összezavarnak" (Prognózis) 

ÜRMÖS ANDOR 
hozzáférhető adatok csak 
1990-1993-ig 
filmjei: A szökevény, 
Elfújta a szél 
koktélja: K.O. koktél 
jellemzője: köd előttem, 
köd utánam 
várható halálok: AIDS 

16. kép "Mielőtt végleg elmegyek, kapsz egy képet rólam..." (Bikini) 
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Futottak még: 
Maria Alvez 
Khalid El Zamin 
Váradi Csongor 

SZÖVETTAN: 
Maain a metszetet nézve: 
Elszarusodó laphám van a 
penisen?! 
Kálmán Gyuri bácsi: Hát 
mi borítja a penist? 
Maain: A vagina 

ANATÓMIA DEMÓ 
Maain: Esküszöm,hogy 
tudom! 
Vereczkei: Na jó, 
hagyjuk! 4/5 

Anatómia után az épület előtt beszélgetünk. Kis idő múlva Onesmo megszólal: "Na 
sziasztok,én most elhúzom a csíkomat." 

NYELVVIZSGA: 
Első félév végén a csoport jelentős része elhatározta, hogy leteszi az orosz alapfokú 

nyelvvizsgát. 
Eredmények: 
Csuti kijön és közli: Azt mondta a nő, hogy a nyelvtanom az borzasztó, szókincsem meg 
nincs. 
Yvettenél. már nem bírta tovább a vizsgáztató és elhaló hangon megkérdezte: Mondják, 
maguk mit keresnek itt? 
Sanyi egészen Veszprémig elment vizsgázni: "Na jó, ha már ennyit utazott!" 

BIOLÓGIA GYAKORLAT: 
Györgyi és Barnabás a Drosophila nyálmirigyét próbálják kioperálni. Végre sikerül. 

Büszkén mutatják Vámos tanár úrnak, mire ő: Ez tényleg mirigy, csak éppen a Drosi másik 
feléből... 

KÓRÉLETTAN DEMÓ: 
Kérdés Miklóshoz: 
-Mikor veszít egy nő sok vért? 
-Hát..., ha levágják a fejét. 

17. kép 



Hungaroring 6. csoport 95 

MIKROBIOLÓGIA 

Maain Mucsi 
adjunktusnőnél Leptospirát 
húz a kollokviumon. 
Kérdés: Mi terjeszti a 
Leptospirát? 

-Például? 
-Pók, tetű. 
-Dehát emlős, 
-...tehén 
-Nem, ami 

laboratóriumban van.-
Próbál segíteni a 
vizsgáztató. /Maain úgy 
értette:"nálatok van"/ 

-A teve. 
(Az eredmény: 3) 

A SZÜLŐSZOBÁN 
TÖRTÉNT: 

19. kép Györgyike épp pezsgőért ment el, hogy megünnepeljük Vajda doktor apás 

Era meg lá toga t t a a szülését, (ő volt az apai 

fiúkat a szülőszobán, akik 
hencegve mesélték, hogy az éjszaka ikersectio várható. Miközben kikísértette magát 
Sanyival felvetette: "Mi lenne, ha megtréfálnánk a fiúkat?! 
A folyosón található telefonon felhívták a medicus szobát, és Sanyi elváltoztatott hangon 
közölte: 
-Azonnal kérünk két tnedicust a műtőbe, az iker sectiohoz! 
Mindhárman rohantak a lifthez, majd a szülőszobára berontva; értetlenül néztek rájuk, mire 
a fiúk elmondták, hogy a sectiora jöttek. A szülésznő rögtön elindult, hogy a műtőt 
előkészítsék, ám a folyosóra kilépve két nevető arccal találták szemben magukat. 

18. kép Egyik kedvenc gyakorlatvezetőnkkel 



96 5. csoport SZOTE 
Sanyi ezek után rettegve töltötte el az éjszakát, mivel rajta akartak bosszút állni lelkes kis 
medikusaink. 

RADIOLÓGIA SZIGORLAT: 

Maain tétele: Az izületek gyulladásai. A spondylitis tuberculosáról beszélve a rektor 
megkérdezi: -És mi alakul ki? 

-Friderikusz tályog (feleli Maain) 
-Furcsa lenne, ha megjelenne itt Friderikusz! 
-Bocs, abscessus 

frigidus - javított Maain. 

(végeredmény jeles) 

FÜL-ORR-GÉGE 
SZIGORLAT: 

Nyirády Peti 
szigorlatozik. Téma a 
nyelőcsősérülések. 
Nagymajtényi: Bejön egy 
beteg magához, aki két 
napja csontot nyelt. Mit 
csinál vele? 
Péter: Pillanat, hadd 
gondolkozzam! 
Nagymajtényi: Maga ül a 
rendelőjében, és azt 
mondja a betegnek, hogy 
Péter: Elnézést, de ha két 

SZEMÉSZET: 
Végh Mihály (gyakvezér): - Van még valami kérdés? 
Nyirády Peti: - Milyen volt a konferancia? 
Maain a háttérből fölháborodva: - Hát ez meg milyen kérdés? 
Bicaj: - Ez nem kérdés, ez a kismedence belső átmérőjének mérése nyelvvel. 

NÉPEGÉSZSÉGTAN: 
Útban a kenderfonógyár felé Maain: -Hova megyünk? A kindergyárba? 
(Bicaj: -Tudjátok mi tojja a kindertojást? 

-?? 

-Hát a kindermagos tyúk!) 

BŐRGYÓGYÁSZAT: 
Ismerkedünk. Mindenki elmondja honnan származik. Sanyi látványosan bambul a 

sor végén,így Jutka (a gyakvezér) neki címezve újra felteszi a kérdést: 
-És te hol laksz? 

20. kép A túlélők 

hadd gondolkozzam? 
napig kibírta, tud még várni öt percet. 
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Sanyi frissen ébredve: -Az itteni címem kérdezed? 

Gyakorlat eleje, a gyakvezér ül a sarokban, takarja a szekrény. Sanyi késik,és ezt a 
tudtára is adjuk. 
Mire ő: Miért a gyakvezér mennyit késik? 

PSYCHIATRIA: 
Peti egy schisophren beteget kérdezget: 
-És hova sorolja magát a társadalomban? 
-Én egy átlagos embernek tartom magam, de ezen még nem gondolkoztam el, mert 

ilyen hülyeségeken nem szoktam elmélkedni. 

VIZSGAIDŐSZAK A JANCSÓBAN: 
Zsoci urológiát tanulva talál egy érdekes képet a tankönyvben. Odafordul Lucához: 

Hogy kerül a hőmérő a hólyagba? 
Laca a felfedezés örömével: Hát lenyelte! 

UROLÓGIA: 
Első találkozás a gyakvazérrel: 
-Ti vagytok az ötös csoport? Én vagyok a Mehemed,... 
(Ti vagytok a tehenek-folytattuk magunkban.) 
Végigmér bennünket, és felteszi a keresztkérdést: 
-Köpeny? 
Mi megszeppenve állunk előtte, mivel egyikünk sem volt a múlt gyakorlaton. Bicaj rögtön 
feltalálja magát: 

-Nem itt volt az a duma, hogy nem attól orvos az ember, hogy köpenye van?(Ezt 
egyébként a psychiátrián hallottuk.) 
Mire Toldy Attila: -Ez jó duma, de ti köpenyben is és anélkül is elég hülyék lesztek. 

Évkönyvíró bulin történt: 
A fiúkban felötlött egy történet, miszerint egyszer egy biológia gyakorlaton Barr-

test helyett spermiumokat találtak egy lány szájnyálkahártya kenetében. A csoport röhög. 
Györgyike csak a nyálkahártyakenetig jutott el, így megkérdezte: "És mi ebben a disznó?" 

Oktatóink köpték: 

Dr Rosztóczy István: 
"Sterilet nem lehet köpni, vagy legalábbis igen sűrű fog kell hozzá." 

Radiológia előadás: 
"Szabad levegő coitus kapcsán is kerülhet a hasüregbe, de ezek a betegek általában 

"em érzik magukat rosszul." 

Dr Kovács Zoltán (psychiátria) 
Hozok egy schizophren nőbeteget. Kérdezzétek ki nyugodtan, máma már nem hasad 

tovább." 
Llektrosokk kapcsán: "Minden olyan betegségnél, aminek nem tudjuk az okát, a 
' egkülönbözőbb disznóságokat orvosi beavatkozásnak nevezzük." 
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F O T Ó A L B U M 

SZOTE• 

21. kép Amikor felszínre tör a tudatalattink 
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23. kép Találóskérdés Maainnak: 

Mi az? Hideg, fehér és sok van belőle. 
Mostmár tudom! A hó! 
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25. kép A tél hozza össze igazán az embereket. 
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26. kép Néha azért fel is olvadtunk 

27. kép Mindig tudtuk mi a legfontosabb 
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28. kép Mikor teljes a létszám? Bulin és tesztíráskor. 

29. kép Csak ülök és beszélek 



6. csoport 

Ferenczy Péter Barna Zsuzsa Hajagos Kriszta 

Szántó Hajnalka 

Gallé Melitta 

Bertényi Andrea 

Béres Zoltán 

Kesserű Balázs 



Májer Katalin Kovács Zoltán Onesmo Kaganda 

Böhm Mónika Szabó Zsolt 
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Kedvenc oktatóink: 
Dr. Aponyi Ildikó 
Dr. Sziklai Pál 
Dr. Velősy Borbála 
Dr. Kuncz Ádám 
Kis Sándor 
Dr. Járdánházy Tamás 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

1. kép így indultunk... 

Névsorunknak vezetője, 
Csoportunknak jó sofőrje, 
Szállít minket ide-oda, 
Szeretjük őt, nem is csoda. 
TIPO-jában kevés a hely, 
Gondot okoz, kit vigyen el. 
Fogyózgatott mostanában, 
Edzeget is szorgalmasan, 
Marcipánból nem kap sokat, 
Cerbonára fájjon foga. 
Kényes kérdés: rágógumi, 
Ez tudja ám felspanolni! 
Fújjál belőle egy lufit, 
S kapsz majd tőle egy nagy kokit! 
Vagy ragaszd a homlokodra, 
S megkérdezi: miért vagy marha? 

* * * 

Szegedi lány,szeme barna, 
Mint a neve is mutatja. 
Előadást látogatja, 
Sokszor ki is fogy a tolla, 
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Mert szorgalmasan írogatja, 
Mi a fóliákon van felírva. 
Csoportunknak néhány tagja 
Az ő jegyzeteit kéri, s kapja 
Rendszeresen, s fénymásolva 
Ez így őket megnyugtatja. 
Mert korai az előadás, 
Odajárni bizony strapás! 
ő a csoportbulin mindig ott van, 
S finom gyümölcstortát gyárt 
sorozatban. 
A Gyermekklinikán gyorsan 
felöltöztetett egy gyereket, 
Egy forró capuccino járt érte, ez a 
kereset. 
Sajnos nemrégiben nagyon szenvedett, 
Mert a Fogklinikán egy gyökérkezelésen 
átesett. 
Most újra vidáman jár iskolába, 
És órák után hazautazik Tarjánba. 

5. csoport SZOTE-

3. kép 

"Hé, fiúk, nem jöttök ki az 
Izometriába?" 
A többieket csak így invitálja. 
És fel is pattan gyorsan bringájára, 
Hogy gyorsan ott legyen, hol súlyzója 
várja. 
Kondizás után pedig megy a szaunába. 
Gyakorlatra hogyha járunk, 
Köpenyekkel sok a gondja, 
Mert oly vastag már a karja, 
Body-building látszik rajta. 
A biokémia őt is eléggé gyötörte, 
Olyan profi volt a gyak-vezetője, 
Hogy nem tudta felrajzolni egy aminosav 
képletét. 
Hát mit vár akkor tőlünk?! -
kérdezhetnénk. 
De miután e tantárgyat lehengerelte, 
"Gyerünk innen tovább!" - mondta nevetve. 

4. kép 
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Egész úton hazafelé azon gondolkodám, 
Miként fogom szólítani e kedves lányt. 
Jutott eszembe számtalan bénábbnál-bénább 
gondolat, 
De a végére csak ez az esetlen vers maradt. 

Csoportunk kedves tagja ő, 
Kinek kicsit hajszolt élete a fő. 
Szőke haja libben az égen, 
Miközben csont-nélküli kosarát dobja 
éppen. 
De nem csak ebben a témában profi, 
Hisz várja őt az áruházban a "Szofi". 
Pár hetenként megtalálhatod őt munka 
közben, 
Injekciót osztogat a kettes kórházban 
ügyeletben. 
Az órákra beér néha taxi nélkül is, 
S jut ideje még csinosan öltözködni is. 

* * * 

Na, tudjátok már ki ő?! 
Talán segít, ha megmondom, barátja a Jenő. 

Szeme oly szép, mint az őzé, 
Mely a Gemenci-erdő mélyén ballagott. 
S nem véletlen 
Hogy hozzá onnan vettem épp hasonlatot, 
Mert ott lakik ez a lány, Tolna megyében, 
Ám Szeged is nagy helyet foglal el 
szívében. 
Néha Bogláron mint pincérnő dolgozott, 
Csoportunknak sört hozott, s jó hangulatot. 

Hosszú bama haját fújja a lágy őszi szél, 
8 ő gondolatai szárnyán útra kél. 
Törékeny termetét messziről megismered, 
Mikor egy kék Golffal az úton manőverez. 

* * * 
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Kis barátunk haja barna 
Pofija meg mint a labda 
Piros, finom arcocskáját 
a szemüveg nem takarja. 

ő és kedves barátja 
a kémiát imádja. 
Együtt jöttek el hozzánk 
Tűrni csoportunknak 
stílusát. 
Igaz vannak súrlódások 
Bigyógyakon dorgálások, 
Hisz ő és barátja 
a dogaírást utálja. 
Melitta meglátja, 
Előnyösebb puskázva 
Számot adni tudásáról, 
S nem felelni badarságból. 7. kép 

A biokémia végülis megadta 
magát. 
Most már ne habozz, s tanuld 
a differenciál diagnosztikát! 

*** 

Csoporttársunk szeme barna, 
Haja szőke, haja barna. 
Inkább nadrág, mint a 
szoknya, 
így is jó az ő alakja. 

Dunaalmás dicső 
fia,csoportunknak jeles tagja. 
Kínrímeim alanya, pedig nincs is kalapja. 
Gondolom, tudjátok kiről van szó. 
így hát az utolsó szó 

VÉGE VÉGRE 
Annak a sok nyűglődésnek, 
Amit a biokémia okozott e népnek! 
De azon belül is csak egyes személyek, 
Kik azóta máshol vígan tovább élnek. 
Volt olyan, hogy "fizikus" 
szemmel nézted a biokémiát, 
Csoda hát, hogy nem értetted 
a képletek hadát?! 
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Body-termet látogatja, 
Ettől lesz feszes a combja. 
(A barátja megmondhatja.. .) 
SZOTE-klubot látogatja. 

Vizsgaügyben nagyon mérges, 
Véged néked, hogyha kérded: 
Mikor lesz majd a sorsolás 
Mondd meg kérlek, légy oly csodás! 

Kis autóval kever-kavar, 
Néha meg a H. Marcsival. 
Rohangálnak össze-vissza 
Mikor fénymásolni kéne, néha 

Aki nem tudná, ő a Melitta! 

* * * 

ő egy lány, hisz nőnemű 
Szőke hajú, kis termetű 
Van nekije egy Ákos, 
Ki sosem lehet mákos, 
Mert repíti a Krisztát, 
így nem kell hivni taxikát. 

(megjegyzés: jó neki!) 

Szemészkedni szeretne.de 
Néha kevés ehhez a kedve, 
Inkább gépel vicceket, 
Évkönyvbe jó élceket. 

Egyik nap jött, mi történt? 
Hát a boltot betörték. 
Látták a vadnyugat lovasát, 
Amint álarcba bújva tovaszállt 

a suskával. 

Nincs több időm, sajnálom 
Ezért kérlek ne vegyétek zokon, 
Hogy e verset abbahagyom. 
He ha gondoljátok folytathatom... 
He mégsem teszem, mert indul Tarján 
felé a 10-es buszom! 

* * * 
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Tavasszal már korán a teniszpálya várja, 
Mert mindig jó az ő adogatása. 
De hogy kondiját télen is megtalálja, 
Eljárogat gyakran az Izometriába. 
Vagy éppen csak felül a bringájára, 
S kerekezik egyet Szeged városában. 
Ha ezt megunta, sielni megy Szlovákiába. 
Az ő városa egyébként Tatabánya, 
Hol hétvégén várja skót juhász kutyája. 

* * * 

Vásárhelyen lakik ez a stramm leányka, 
Hosszú barna haja csak úgy repül utána. 
Egy klarinétos fiú a barátja, 
S mindketten szívesen utaznak Ausztriába. 

Kedvenc tárgya: belgyógyászat, 
A klinikán TDK-ázgat, 
Sok munkája van ott néki, 
De időre mind elvégzi. 

Közösségért sokat megtesz, 
Hogyha azt kell, bulit szervez. 
Csoportunkat összefogja, 
Ő szinte a csop.-vez. jobbja. 

Közben motorcsónakot is vezet, 
A 6.-os csoport meg csak nézeget, 
Mikor erről tudomást szerez, 
De ő vidáman tovább expanderez. 
Sportos lány ő, bizony-bizony, 
Nem azt mondom, van itt izom. 
Az aerobic edzéseken, 
Előtáncost játszik, tudom. 

Heti kettő alkalommal, 
Találkoznak a csajokkal. 
De fiúk is bemehetnek, 
Ha aerobic-ra vetemednek. 

Most lassan ezt a verset befejezem, 
Ha valami eszembe jut később, 

még papírra vetem. 
Ha nem jut eszembe semmi, 
A versnek is kénytelen vége lenni. 

10. kép 

J 

11. kép Majd én móresre tanítom a Bérest! 
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BALLADA A NAGY CSOP.VEZ.-HEZ 

Óóóh, Te csoportunknak vezetője, 
Kis pénzünkkel játszó tünemény, 
Sok-sok lével mért kecsegtetsz 
900-at mért lebegtetsz felénk? 

Kajajeggyel mit kezdhetünk, 
Latin órán mi szenvedünk, 
Míg Te az alkalmat lesed, 
Hogy a SZOTE-pólót fel vehesdv 89 

Hétvégén vártad,hogy felhívjalak, 
De a telefon néma maradt. 
Hónap vége volt, és a pénzem elfogyott, 
Barátom még egy ötvenessel. 
Éhes voltam már, a küszöböt rágtam, 
De a húspénzt csak hiába vártam. 

Hajad mint egy szőke 
ciklon lobogott a szélben, 
S hirtelen eltűntél egy 
dohos pincében. 
A pmcében, melyben 
nincsen ugyan bor, 
De helyette szól a Rockon 
Roll.v 90. 

Csoportunkat összefogja, 
Oly sok most neki a 
gondja, 
S a szőke ciklon a kék 
bicaj nyergében 
Átviharzik a városon, 
sebtében. v93. 

Gondoljatok csak arra, 
Mikor gyakorlatokon felfigyeltünk a zajra, 
Valami kattog, zörög, csörög, 
Pedig csak kis barátunk, Szocsi nyüzsög. 

Ha új helyeken járunk, 
Akkor van résen csak barátunk, 
Jár a keze, nézi, forgatja, 
S a műszer gombját (ha lehet) jól elcsavarja. 

"Jó kocsi a Trabi!"-mondja vigyorogva, 
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Pedig már a benzin majdnemhogy kifogyva. 
Ha ez az eset megtörténne, 
Hófehér motorján haladna 
előre. 

Simsonja van neki, elég régi 
fajta, 
Nagyot kattan néha, azután 
elhallgat. 
Motorizált gyerek-
mondhatnánk teljes joggal; 
De ő közli rögtön: jövök a 
bicajommal! 

CD-lemezt keres, mindig 
nyakra-főre, 
Pedig nincs is neki még 
erősítője. 
Barátai kedvelik, mert 
nagyon jó gyerek ő, 
A nehezebb vizsgák után 
billiárd a menő! 

13. kép 

S mert a vers már lassan a végét járja, 

Látja,hogy nincs más hátra, 
Felugrik motorjára, 
S elszáguld Újszeged irányába. 

* * * 
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*** 

ONESMO B. tanzán fiú, 
Jóvágású,mégsem hiú, 
"Mi az a B.?" -kérdezgetik, 
De ő csak nem felel nekik... 

Magyar nyelvet néha töri, 
Mert a nyelvtan nehéz neki, 
"Infiltrálom!" -mondja gyakran, 
És a süteményes tál megcsappan. 
Mikor már a sütemény majdnem elfogyott, 
"Különben nem volt finom!" -mondja, s 
távozott. 

14. kép SZUNYI 

Kedvence a marhapörkölt rizzsel, 
El is készíti, sok afrikai ízzel. 

Az ő hazája Kelet-Afrika, 
Azon belül is Tanzánia, 
A város, melyben született: Bukóba, 
S közelében a Laké Victoria. 

* * * 
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* * * 

16. kép Csoportunk pipás Főszakácsa, az ízeknek nagy specialistája: BENE JÓZSI 

1 

Csoportunk ügyeletes Mikulása, alias NOVOTNI ROBI és hűséges krampusztársa BÁN 
PETI átalakulásának fázisai: 

17. kép 



19. kép 
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T Ö R T É N E L M Ü N K F E J E Z E T E I 

ANATÓMIA 
Első szövettan gyakorlaton a síri csendet egy tárgylemez halk reccsenése törte meg. Tóth 
Lajos tanár úr vészjósló tekintettel fordult a zaj irányába. 
-Mi volt ez?! -hördült fel Lajos. 
Robi fülét-farkát behúzva sunnyogott a mikroszkóp mögött. 
-Eltörtem a penis-metszetet... 
Néhány cigaretta elszivása után Lajos higgadtan így szólt: 
-Legközelebb a tiédből pótóljuk! 

Szövettan gyakorlat: 
Kálmán tanársegéd úr (közismertebb néven nem említjük): 

-Andorka, ha nem hagyod abba a Lacika piszkálását, mindjárt elültetlek a Zolika mellől!! 

Anatómia demó: 
Jójárt doktornő az agy makroszkópiájából demóztat minket. A soros "kínzott" Bán Peti: 
-Na, fiam, itt a szonda, mutasd melyik a foramen stylomastoideum? 
Mire a csoport megrökönyödésére Peti megfelelő magabiztossággal és határozott 
mozdulattal bedugja a szondát a koponya fülébe. Az értékelés nem maradt el, persze a 
doktornő türelmetlensége volt az ok, ugyanis alapos és nagytudású Péterünk a szondát a 
canalis facialison végigvezetve a foramen stylomastoideumban kötött volna ki. A hatalmas 
bökkenő: a szonda nem volt hajlékony! 

* * * 

LATI NÓRA: 
Első évünk legnépszerűbb órái közé tartozott a latin óra. Pelle Pali bácsi pedagógiai érzékét 
dicséri, hogyan súlykolta belénk a ragozás rejtelmeit. Egy szöveg olvasása kapcsán feltett 
kérdésére, hogy az a szó hanyadik declinátioban van, a válasz természetesen elmaradt. Mire 
Pali bácsi kétségbeesett arccal próbált segíteni: 
-Súúúúúgokü! -mondta, és három ujját a magasba emelte. 
Erre egyikünk benyögte a választ: -Harmadik! 
Pali bácsi elégedetten hátradőlve konstatálta, hogy tud a csoport. 

Kedves csoporttársunk, Bán Peti rendszeresen elkésett az órákról. Egyszer Pelle Pali bácsi 
latinórájára vágtatott be nagy csatazajjal az órakezdés után félórával. Lehuppant a 
csöndesen néző Pali bácsi mellé,mire az csodálkozva kérdezi Petitől: -Fiam, hát a lovat hol 
hagytad? 
Mire Peti csodálkozva nézett le a méregdrágán vásárolt, legújabb divat szerinti sarkantyús 
csizmájára. 

* * * 

ANGOLÓRA 
A következő mondatot kell lefordítanunk: -My boss was fired. (A főnököm kilépett az 
állásából.) 
Mire Szocsi komoly képpel leforditja: -A főnököm kigyulladt. 
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BIOLÓGIA "5-től 8-ig romantika, félév végén slamasztika" 
Kedvenc óráink közé tartoztak a harmadik félév biológia gyakorlatai. Reggel 8 órai 
kezdettel folyamatosan volt óránk a csütörtöki napon, így aztán egész pihentek voltunk az 
este 5-8-ig tartott órákon. Szegény gyakorlatvezetőnk, Aponyi Ildikó doktornő nem is 
győzött minket fegyelmezni. Egyik óra előtt Ildi úgy értesült, hogy a professzor úr 
belátogat hozzánk. így aztán a régóta esedékes dolgozatunkat meg kellene írni. Lediktálta a 
kérdéseket, majd lázas keresgélés indult meg az amúgy is elég primitív kérdések válaszai 
után. A dolgozatok kész voltak, szegény Ildi azt sem tudta hová nézzen a sok 
"bombasztikus" (inkább puskás) tudású ember láttán. Szóval ültünk és vártuk, csak benyit a 
prof. úr. Már vagy 20 perce kötetlenül beszélgettünk, mire végre benyitott hőn szeretett 
profunk. -Dolgozatot írnak? Nagyon jó! Csak így tovább! -volt a megérdemelt válasz az 1 
egész órás ügyködésünkre. 

Ugyancsak biológia gyakorlatunkon, az 5-8-ig tartó "romantikán" történt, hogy a 
fáradtságtól alig látó csoportnak már a szemeket kitámasztó gyufaszálak sem segítettek, így 
aztán nem csoda, ha egy-két baleset történt. A gyakorlat azzal kezdődött, hogy Szocsi, 
csoportunk lángesze megkérdezte: -Gyerekek, erről a gélszűrő oszlopról hogy kell leszívni 
a vizet, mert én már a felét megittam? (A használati utasításban szerepel, hogy az oszlop 
kiszáradására figyelni kell, ezért állandóan nedvesen kell tartani!) 
Két perccel később a szomszéd csoportból nálunk vendégszereplő Nyírádi Peti 
"homogenizálta" a májat, miközben a kézi homogenizáló is "homogenizálódott". A 10 
perccel későbbi csörömpölésre már mindenki szinte egy emberként rezzent össze, miközben 
Bajory Zolika kipróbálta a centrifuga max. sebességét, amit nem az épület falaihoz, hanem 
egy atombunkerhez méreteztek. Ekkor egy kiáltás hagzott: 
-Gyerekek, ez lyukas!-kiáltott fel Hajni, miközben a kezében tartott kémcső aljára meredt, 
melyből furcsa mód távozott a triklórecetsav oldat. Móni pedig addig nyomkodta a pipetta 
végén található gumipumpát, míg a pipetta "megadta" magát. E kis csoport persze akkor 
örült csak igazán, mikor a 3. tag, Kriszta kiöntötte a már másfél órája kotyvasztgatott 
mintát. 

A kis 5-8-ig csoportunk nem volt igazán népszerű a biológia intézet dolgozói (pl.a 
portásnő) szemében. Néha kész közelharcot kellett vívnunk az intézetből való kijutáshoz. 
Egyik alkalommal tojásdobáló-versenyt rendezett egymás között Robi és Bán Peti. A 
"Fejlődés" gyakorlat demonstrálására szolgáló tojást kb. lOm távolságból dobálták egymás 
felé pontban az ajtó előtt, hatalmas ováció kíséretében. A kb. 2 perc múlva földre eső 
tojásnak kevésbé, de kis csoportunknak annál nagyobb hangja volt, mire a portásnéni és a 
szomszéd terem gyakorlatvezetője lélekszakadva rohant be hozzánk, mi történt? Mire az 
ajtónál álló megszeppent képű Robi így válaszolt: -Véletlenül elejtettem a tojásomat. 
És közösen feltakarítottuk az ajtó előtt elterülő foltot. 

Persze ezek a gyakorlatok nem (mindig) tartottak 8 óráig. Egyik alkalommal a közelgő 
vizsga miatt sikerült Ildikót rábeszélnünk, hadd menjünk haza előbb. -Jó, ha a prof. elment, 
-hangzott a válasz. Csoportunk lelkes úttörőjét, Katit ki is küldtük megnézni, vajon itt áll-e 
még a rettegett "kék Rolls-Royce", ő el is indult, mire a folyosó felénél eszébe jutott 
valami és visszakiáltott visszhangozva: -Gyerekek, milyen színű kocsit is kell megnézni?! 

* * * 
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BIOKÉMIA szeminárium: -Mi az a honnonszenzitív lipáz? 
Zolika megfontolt és célratörő válasza: -Olyan lipáz, amely hormonra érzékeny. 

* * * 

KÓRBONCTAN 
Aranyköpések kórbonctan szigorlaton: 

1./ -Mi az a prosztata hyperplasia? -kérdezi a vizsgáztató? 
-Munka hypertrophia. -hangzik a válasz. 

2./ -Hová ad áttétet a vese tumor? 
A válaszok gyors egymásutánban így hangzottak: -A v. portae-ba....nem! 

a...aa...aorta abdominalisba...nem! -mondta, majd kijavítva magát a felelő, magabiztosan 
vágta rá a helyes választ: -A v. abdominalisba! 

3./ -Mitől alakul ki húgyúti cc.? -kérdezi a vizsgáztató. 
-Mérges gázok belégzésétől. -hangzik egy lehetséges okos válasz. 

* * * 

SZÜLÉSZET 

A IV. éves szülőszobai gyakorlatunk során Böki, lelkes csoporttársunk odalépett a folyosón 
a boldog anyához: -Megkezdődtek már a fájások? 
Mire a megszeppent anyuka csak ennyit tudott kibökni: -Már két napos a fiam. 

Borthaiser doktor a spirálokról tartott kiselőadást. Részletes beszámolója után már csak egy 
kérdése maradt hátra: -Csak azt tudnám, miért hívják ezeket a szerkentyűket spirálnak? 
-Mert INSPIRÁLNAK, -hangzott Bökitől az adekvát válasz. 

-Mikor végzünk még EST-t? -kérdezi a gyak.vez. 
-Hát amikor szoptatni akar az anya. -B.Z. 
-De mikor? 
-Miután a baba megszületett, 

(röhögés) 
-Hát az biztos..., mert hüvelyen keresztül nehéz szoptatni. 

(röhögés) 
-De mégis mikor? 
-Amikor az emlő úgy befele...be..., úgy magába fordul. 
-Hogy mondják ezt? 
-Ka...kata...rata...retra...KATARAKTA! 

(röhögés) 
-Tehát amikor úgy magába fordul. 
-Annyira azért nem fordul magába, hogy intrauterin is lehessen szívni! 

(röhögés) 



7. csoport 

Fehér Ákos 

i * I I 
Kondor Klára 

T 

Mészáros Annamária 



Vojnár Tímea Zs. Tóth Endre 
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A kerékpár virtuóz ördöge ő 
Ki vitamin tablettákban is nagymenő 
A horoszkópban kpmolyan hisz, 
S minden beteget a kórházba mentővel visz. 

1. kép Pölös Gabriella 

Életét csöndes kispolgárként kezdte 
Önmagát szorgosan subalkoholistává tette. 
A bugyi-bulik réme ő, igazán jó szédítő 
Évente cserélődik mellette a nő, 
De csak mert oly kitartó ő. 

3. kép Szabé Zoltán 

Jenő, a menő, a csoport esze 
Minden mellkasfájdalmat felmetszene 
Kinek kezében izzik a szike, 
S mellesleg a hi-fi tornyok mestere. 

Jászberényi kislányként kezdte 
Magát az Oriflame ügynökévé tette. 
Lepkesúlyát tovább fogyasztotta, 
S lassan a mérleg nyelvét ki sem mozdítja 

2. kép Takács Tímea 

4. kép Szolnoky Jenő 



r 

5. kép Szekeres István 

Kis csoportunk halkszavú tagja 
Lakását csoportbulik otthonául adja, 
Réslámpával néz társai szemébe 
Nem tán szemész lesz belőle. 

Izmos teste, karcsú feneke csoportunk 
Lányait sűrű sóhajokba kergette. 
Egyik csoporttársnőnket annyira ihlette, 
Hogy első gyermekét vele nemzette. 

6. kép Szabó Erzsébet 

8. kép Fehér Ákos 

Szájsebész csoporttársunk Ákos 
Megjelenése látványos 
Táskáját kezéből le nem teszi 
Ha csak valaki erőszakkal ki nem veszi. 

Csoportunk erélyes főnöke 
Korábban a pénzosztás villámkezű ördöge 
A szegedi tollpiac kézbentartója 
Az egészségügy leendő vállalkozója. 

» I 1/ 
7. kép Mészáros Annamária 
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mmmm^^^m 

Csoportunk igen szorgalmas tagja 
Ki gyakran ingázik Szolnokra 
Otthon kis családja várja 
Mig ő készül a vizsgákra. 

9. kép Kondor Klára 

Bennünket autóval gyakran fuvaroz 
Télen az Alpok lankáin szlalomoz 
Kosármeccseken nagyokat dobbantott 
S esténként a Casinóban bankot robbantott. 

10. káp Vojnár Tímea 

Sportújságot olvas minden reggel 
Hozzá képest giliszta a Schwarzenegger 
S akit gyakran füstölögni látunk 
Nem más, mint bokorarcú barátunk. 

11. kép Zs. Tóth Endre 
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12. kép Csoportkép 

Egyik szülő: Ez itt középen a boncmester? 
Válasz: Nem, az Endre a csoportársunk! 

Csoportunk 4 alaptörvénye: 
Szellemi és fizikai munka között ne tégy különbséget, 
mindkettőtől óvakodj. 
Kis munkát kis ívben, nagy munkát nagy ívben kerülj el. 
A munkához úgy állj hozzá, hogy más is odaférjen. 
Dolgozz keveset, nem érhet baleset. 

Mottó: 
Érveket mindig keresni kell, de bunkó mindig van kéznél. 

Lássunk néhány szemelvényt csoportunk elmúlt négy és fél évéből: 
1. Még első évesek voltunk, igy harmatosan naivak, bár inkább csak naivak. Legelső 
anatómia gyakorlat. Bemutatkozás: 

- Söci: Schőbel Tímea Mercédesz 
- Nógrádi: És milyen Mercedes? 
- Söci: Injectoros. Hát nem az a legjobb?! 

2. Egyik kémia gyakorlaton parázs vita bontakozott ki közöttünk arról, hogyan készül a 
húsleveskocka. A legérdekesebb magyarázattal Söci szolgált: 
- Fogják a zöldságeket meg a tehenet szőröstül-bőröstül és mindet beledobálják egy tartály 
sósavba, majd az 'elegyet' leszűrik! 

Hiába, akkor még minden nap új varázslat volt! 

3. A legegyszerűbb világmagyarázattal Molnár prof. úr Orvosi Biológia (A genom 
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szerveződése és funkciója) c. olvasmányos kisregénye szolgált: 
"Keletkezésünk mechanizmusát ma úgy képzeljük el, hogy valamely rövidebb szekvencia, 
vagy néhány hasonló szerkezetű oligonukleotid duplikációk révén amplifikálódott, majd 
mutációk közbeiktatásával (tranzició, transzverzió, deléció, inszerció) és további 
amplifikációkkal divergenciák alakultak ki az evolúció során." 

4. Anatómia gyakorlaton jóval közelebb kerültünk a mindennapi formalinos valósághoz. Az 
első (A kéz csontjai és izületei) demón történt meg a következő, népnevelő hatású 
esemény: Békésen ücsörögtünk a hulla bácsi kicsontozott felső végtagja körül, örök 
cellatársunkkal, a 8-as csoporttal, amikor betoppant Tóth L. docens úr. Meglátta, hogy 
valaki előre megfontolt szándékkal elnyírbálta a féltve őrzött lig. carpi transversumot, s 
hirtelen felindulásában közénk dobta a barbárul tönkretett kezet. Csak kevesen tudták 
elkerülni a szétfröccsenő húscafatokat és formalinesőt. Talán ez volt az egyetlen eset, hogy 
kihagytuk a Bubi-Babit, vagyis a Búbos étterem fenséges, meteorisztikus hatású bablevesét. 

5. Ennél közelebb talán csak Jenő került a gyakorlati anatómiához, mivel Nógrádi - néhány 
lendületes, feltáró metszés után - mindig az ő köpenyének gallérjába törölte tisztára 
szikéjét. 
Valószínűleg az emiatt bevésődött elhárító mozgások okozzák Jenő rohamszerű torticollisát. 

6. Természetesen a szövettan gyakorlatok sem múltak el nyom nélkül (sem rajtunk sem a 
metszeteken): 
I. Emlő metszet szemlélése folyik: 

- Gyak. vez.: Na, mit láttok? 
- Válasz: Haáát, nyálmirigy! 
- Gyak. vez.: Ha ez nyálat termelne, mindannyian csónakázhatnánk az utcákon! 

II. Egy dia véletlenül kimaradt, így a vásznon egyenletes fehérség volt látható. 
- Gyak. vez. (háttal a vászonnak): Mi ez? 
- Széki: Női agy, nagy nagyítással. 

III. S persze új sejttípussal is gazdagítottuk a természettudományt: 
Here metszet: masturbocyta, mely a spermatosoeccentase-t termeli 
Penis metszet: fő sejttípusa a sopocyta. 

7. S még mindig anatómia gyakorlat, Király Katával: 
Sehogysem tudtuk megjegyezni a lig. hepatoduodenale képleteit. A sokadik sikertelen próba 
után Király Kata taktikát változtatott, s a "Kodály-módszert" hívta segítségül. 

Masíroztunk körbe-körbe a hulla körül s teletüdőből énekeltük: 
- Ductus choledochus, artéria hepatica; tátá-tititá, tititá-tititá. 

8. Csoportunk oszlopos tagja volt első évben Esmat is. Késésben és eltévedésben 
verhetetlen volt. Ugyanis október végén érkezett közénk, mivel tévedésből Budapestről nem 
Szegedre, hanem Debrecenbe utazott tovább. 

9. Élettan - vizeletvizsgálat gyakorlaton a vizsgálati anyagot - természetesen - Ammer Feri 
szolgáltatta. Csoportunk hímtagjai teammunkában fehérjét, glükózt, acetont s csipetnyi vért 
cseppentettek a mintába. A demonstrátor döbbenten faggatta a kétségbeesett Ferit, a 
lehetséges kórságok tüneteit és okait keresve. Jó félórányi aggódás után jólelkűen őket is 
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beavatták a mókába. Csak jelentős számbeli fölényük mentette meg a fiúkat a 
megtorlástól... 

10. Biokémia gyakorlat - év vége felé: Amíg a centrifuga tette a dolgát, a fiúk a 
Szőlőfürtben töltötték idejüket és emelkedett hangulatban érkeztek vissza az utolsó 
negyedórára. Gyakvezetőnk magába roskadva csak ezt ismételgette: "Nagyon elengedtem 
ezt a csoportot, de nagyon!" ' 

11. Utolsó előtti biológia gyakorlat: Örkényi Laci Széki vei vívott ökölharcot, míg Szeglet 
Peti a csaknem kétszer akkora Szabó Zolit dögönyözte. A mulatságnak a gyak. vez. rémült 
kiáltása vetett véget, aki észrevette, hogy Molnár prof. már percek óta figyeli az utcáról a 
bemutatót. Mindenesetre mindannyian átmentek a szigorlaton. 

12. Mikrobi gyakorlat: - Gyak.vez.: Az emberhez legközelebb a tengerimalac áll ... Majd a 
döbbent csendet észrevéve hozzátette: Persze csak mikrobiológiai szempontból! 

13. Mikrobi vizsga 
- Széki Rosztóczynál vizsgázik: 
- Rosztóczy: Mik a lues fertőzés késői következményei? 
- Széki: ??? 
- Rosztóczy: Csak egyet mondjon! 
- Széki: ??? 
- Rosztóczy: Gondoljon a nótára! (és dúdolni kezdte) 
- Széki (észbekapva): Hát persze, tabeses a járása! 

14. Kórszövettan gyakorlat: 
Appendix metszete, benne férgek nyüzsögnek. 
- Söci : És ezek a férgek mit esznek? 
- Krenács: Hát mit ennének? Kakát! 

15. Nőgyógyászat gyakorlat - Andrológia: 
Vojnár Timi (rámutatva két, kb. 20 l-es tartályra): - Ezek mind tele vannak? 
Daru: - Csordultig, szivem, csordultig! 

16. Belgyógyászat gyakorlat - az elsők egyike: A Széki által kikérdezett páciens 
betegségének lázzal kellett volna járnia - legalábbis a tankönyvek szerint: 
- Széki: Volt láza? 
- Beteg: Nem, egyáltalán nem. 
- Széki (emelkedettebb hangon, közelebb lépve): Na, gondolkodjon! Volt láza? 
- Beteg (bizonytalankodva): Hát nem is tudom... 
- Széki (fölé tornyosul, ráförmed): Emlékezzen már! 
- Beteg: Persze, persze, volt. 39,2°C 
- Széki: Na látja! 

17. Pszichiátria gyakorlat: - Beteg: Én ránézésből megmondom, hogy ki itt a kém! 
- Ákos (új csoporttársként): Tessék már nekem is elárulni, új fiú vagyok a csoportban! 

18. Szociológia jegyzetünkben találtunk rá az alábbi frappáns definicióra: 
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A paraszt: "egy olyan hosszú történeti úton kiformálódott társadalomszerkezeti minőség, 
amely a földnek - alapvető termelőeszközéhez való relatíve közvetlen viszonya alapján -, de 
ugyanakkor a mindenkori uralkodó osztályoknak személyi, gazdasági, szerkezeti és jogi 
formákkal is alárendelve, a termelési kényszert és önmaga alávetett helyzetét interiorizálja 
és így teljes termelőtevékenységét és alárendelt társadalmi szerepét olyan egységes, relatív 
totalitássá kiépített altársadalommá építi ki, amelynek öntörvényű belső világa van, és 
amely a felső társadalommal csak a mindennapiságot nem érintő csatornákon közlekedik." 

Persze nemcsak iskolába jártunk, hanem kirándulni is voltunk erre-arra. 
1. Biikkszentkereszt:(túristaház) - Helyhiány miatt egy dupla ágyon alszik Laci, Zoli (a fal 
felől) és köztük Sz. Klári. Klárika forgolódik, nem igazán találja a helyét. Végül Zoli 
türelmét vesztve rászól: "Klárikám, ha még egyet fordulsz, kilóg a f....m a faházból! 
- Az erdei vasúton utaztunk, diákjeggyel. Zoli a szálláson hagyta a diákigazolványát, s ezért 
a kalauz - hosszas szóváltás után - megbüntette 20Ft-ra. Jószívű csoporttársai összedobták a 
büntetést. A szemtanuk közül többen eskü alatt vallották, hogy akkor láttak először 200 db. 
10 fillérest egy kupacban. 

2. Pálháza (Zempléni-hg) - Csapás a Matica Slovenskára - A Nagy-Milic megmászása után 
a csapatban felbuzgott a nemzeti érzés, s az egyik határkövet kiemeltük és mélyen 
Szlovákiába gurítottuk. Azóta nagyobb hazánk területe legalább 100 m2-rel. 
- A hímtagok éjjeli sétára indultak, s Füzérradvány előtt egy balkanyart jelző táblára 
találtak. A helybéliek azóta is keresik mind a táblát, mind a bal kanyart. 

3. Ápolástani gyakorlat Odesszában. Hol? Odesszában, Szovjetunió. Akkor még nem néhai. 
Összegyűltünk, elindultunk. Keletiből. Stílszerűen, mondhatni. Vonaton összerázódtunk. 
Szó szerint és képletesen. Két nap az út - meg az élet. Át a Kárpátokon, utána nagy orosz 
síkság. Megérkeztünk. Pályaudvar előtt busz várt. Azt mondták, minket. Röhögtünk. De fel 
kellett szállnunk. Sírtunk, imádkoztunk, kapaszkodtunk. Megláttuk a szállást. Már nem 
röhögtünk. Csak dühöngtünk. Lepakoltunk. Bementünk az étterembe. A csótányok erre 
kimentek - hosszú tömött sorokban. Kaja helyett kértünk pénzt. Kaptunk. Sokat. Igaz 
rubelt. De sokat. Kaptunk kísérőket. Orosz matyoskák. Szélük-hosszuk ogyin. Nevük 
lizenka. Összefoglalóan. Kaptunk tolmácsot is. Kárpátaljai magyar. Keblünk hazafiasságtól 
dagadozott. Látogatás az odesszai unyiverszityét rektoránál. A rektor hithű kommunista. 
Volt partizán, keményvonal. Tolmácsunk, Misi fordít. Mindent. Sőt, többet. Könnyeink 
csorognak. Röhögéstől, mely visszafojtott. Rektor kérdi: "Kórházlátogatás?" Csak 
mértékkel! Nem akarjuk zavarni a gyógyító munkát. Később, a kórházban. Újszülöttosztály. 
Inkubátorok. Bennük gyerekek. Meg legyek. Repkednek, szálldosnak, zümmögnek. 
Akarunk még látni mást is - kérdik. Szpasziba, elég volt. Egyébként egész nap strand. 
Meleg tenger, homokos part. Dolcse zsízny! Homokban ütőkkel labdát kergetünk. Szárított 
sárgabarack és szoki az eledelünk. Esténként étterem. Ukrán specialitás. Köcsögben. 
Kérünk egy fél konyakot. Kihoznak fél litert. Nyelvi nehézségek! Nem baj, nem vész kárba 
az ital. Kultúrprogramok: Balettelőadás. A fiúk eltévednek. Lekésik. Mire visszaérnek alig 
élnek - szép nagy város Odessza! Szombat este diszkóhajó. Ez igen! Neve: Hadzsibej. Fiúk, 
lányok táncolnak. Szerelmek szövődnek. Azok már csak ilyenek. Végre a hajón kaptunk 
vodkát. Megkóstoltuk. (De meg ám!) Másnap a kórházat lekéstük. Véglegesen. Nyelvtudás: 
utazunk villamoson. Csoportunk oszlopos tagja könyökével egy elvtársnőt fejbevág. És 
szól: Szpasszíba! Majd, észbekapva: Izvenyítye! Elvtársnő mosolyog. Ők is emberek. 
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Általában rendes emberek. 
Ha kérdezzük, mi, hol, 
mennyi. Mindig segítenek. 
Ajándékvásárlás: 
Felfújható viziló -
behemót. Asztali lámpa. 
Dizájn centerből. 
Balalajka. Zászlók. Lenin-
szobrok. 

Két nap Kijevben. 
Fürdünk a Dnyeperben. 
Utána mosolyunk sugárzó 
arccal. Gyűjtjük az 5 
kopejkást. Itthon egy évig 
ezzel telefonálunk. Hazaút. 
Gyorsan eltelt. Még 
maradnánk. 
Vigasztalódunk. Mindenütt 
jó, de legjobb sehol. 
Jövőre veletek. Ugyanitt. 

10. csoport 

13. kép 

S Z O T E • 

HALLGASS GENITÁLIS APPARÁTUSODRA, SZAVAZZ SATYRANNOSZODRA! 
(avagy az I. éves rektorválasztás története) 

ARS POETICA: 
Voltak már nagyok, de a legnagyobb ÉN 
vagyok 
Sokáig hittem, hogy körülöttem forog a 
Föld, 
most már tudom. 
Meghalt Newton, meghalt Einstein, de 
semmi 
pánik, ÉN itt vagyok. 

Választási program:(részlet) 
A 60-as bicepsz, 120-as mellbőség nem 
jellemző rám, ellenben erősebb alsó 
testájékomról a 
választópolgárok személyesen 
meggyőződhetnek. Egyéb paramétereimről 
még talán annyit: 
könnyedén meg tudom nyalni az orromat. 
Hölgyválasztóim kedvének felcsigázása 
végett elárulom, hogy szakállam kellemetes 
bizsergetése extázisba kerget. 

J 

14. kép Satyrannos (Zs. Tóth Endre) 



KÓRLAP 

A S Z E N T G Y Ö R G Y I A L B E R T O R V O S T U D O M Á N Y I E G Y E T E M V.SZ. 
B E L K L I N I K Á J A 

7. kórterem 
A beteg neve: SETEH TROPOCS 
Született: 1989.év július hó 13. nap 
Anyja neve: Szent-Györgyi Albert 
Anamnézis: A beteg panaszai 1989. szeptember elején jelentkeztek 

először és progrediáló jelleggel azóta is fennállnak. 
Panaszai: akutan jelentkező, krónikus, rekurráló, tompán 
szúró, vágó, hasogató, csavaró, kúszó-mászó, a caput suc-
cedaneumtól a hallux valgusig terjedő diffúzán körülírt 
fájdalom. Továbbá: időszakonként jelentkező cerebro(con)-
genitalis depresszió (impotencia cerebri), melyet időn-
ként hallucináció, post demonstrationem (nimpho)mániás 
inzultus követ. 
A beteg beszámol egy jellemzően félévente visszatérő 
tudatzavaros állapotról. Az évek során egyre erősödő kli-
niko- és skolofóbia továbbá paciento-humanofóbia tüne-
teit észlelte. 

Családi anamn.: negatív (nincs orvos szülő) 
Élvezeti szerek: (s)permanens felszálló metil-, etil-, butil-, aril-alkohol 
tömény(telen)fogyasztása. 
Egyéb ajzószerek: K. Nóra, B. Angéla 
Gyógyszerfogyasztás: rendszeresen - Jumex, VBK (quantum satis, dosis tolerata 

maxima) 
Gyógyszerallergia: N. Emőke (con)fabula kapszulái 
STATUS: 

igénybevett, szarusodó 
távol-keleti kapcsolat nincs 
alhasi cyanoticus oedema 
lepedékes, mérs. belövellt 
nympho-limbicus 
változó (hónap eleje/vége?) 
dús, selymes 
jól tap. 
sima, fénylő, csillogó, nedvező 
1916 cm 
749 kg 
változóan fejlett képletek 

Mellkas megtek.,tap.: alakilag ép, tésztatapintatú 
késszúrásra élénkpiros, friss, habos vér ürül 
Tüdő kopogtatása: Szabad?? 
Szívhatárok: határtalan 
Szívhangok: az egész szív felett búgó, kaparó, recsegő, fúvó, 

dörzsölő, brummogó, sóhajtozó, regurgitációs típ. 
crescendo-decrescendo erectios 7/6-os systolo-
diastolés zörej hallható 

Vérnyomás: nagymértékben mérhetetlen 
Pulzus: elnyomhatatlan (arrythmia absoluta) 

Bőr, nyálkahártyák: 
Icterus: 
Oedema, Cyanosis: 
Száj, garatképletek: 
Alkat: 
Tápláltság: 
Szőrzet: 
Emlők: 
Genitalék: 
Tm: 
Ts: 
Mellkasi szervek: 



Has: 
- kopogtatás: 
- hallgatózás: 
Máj: 
Lép: 
Vesék: 
Rectalis vizsgálat: 
Idegrendszer: 
- Tudat: 
- Agyidegkör, reflexkör: 

bennünket ez gyötör 
Kültakaró: diffúzán körülírt, a gombostűfejtől az elefánt-

fej nagyságig terjedő (fjelmosódott szélű, hal-
ványtól a skarlátvörösig változó színű, néhol be-
húzódó, bársonyosan érdes felszínű, puhán raga-
csos tapintatű, meghatározatlan szagú, egyébként 
homogén küllemű, excoriált tumorózus szövethiány. 

KLINIKAI DIAGNÓZIS: (Con)genitalis idiopathias diffusan generalizált 
priméren genuin autoimmun Fallos-tetralógiával 
szövődött űnpotencia cerebri 

JAVASOLT VIZSGÁLATOK: - retrográd falloscopia 
- transrectalis digitális agybiopszia 
- Endre-féle garattükrözés 
- D. deferens Dopplerrel mért áramlás 
vizsg. 
- Liquorcytológia 
- Masturbocyta sejtszámlálás 

JAVASOLT THERAPIÁS BEAVATKOZÁSOK: 
- ballonos d.deferens tágítás 
- UH-os herekőzűzás 
- in toto cerebrectomia 
- diplomaosztás 

15. kép 

puha, betaposhato 
dobozos, ösztöndíj után tompa 
röfögő, böfögő, szürcsölés 
alsó széle a lig. inguinale (Pupárt) alatt 
lelépett 
ólmos bottal ütésre érzékeny 
para ment 

tudattalan, hozzáférhetetlen 





Fülöp Tamás Román Rita 

8. csoport 

Gavallér Henriette 

Matuz Csilla Nagy Zsuzsanna Mácsai Mónika 

Ágh Péter Barta Ildikó Köblös Katalin 



Tamás Csaba Kozma Petra Katona István 
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Az Első Magyar Csak Önmagáért Felelős Kormány 

0. kép A Kormány 1989. szeptember 5-én alakult 16 alapító taggal. 

Sajnos többen távoztak sorainkból. Már az első félévben lemondott tisztségéről 
Marik Évi, és egy másik baráti országba távozott, ahol nem talált vicsorgó hullát, csak 
GYÓGYSZEReket. Majd Herczeg Titi-t vesztettük el nagy küzdelemben, pedig Pertuban 
voltunk vele és sok Mignont ettünk együtt. Bodó Zsolti, csoportunk fő rappese és Bagi 
Robi eü-i okok miatt mondtak le társaságunkról. Oláh Annamária a családot tartotta 
fontosabbnak a kormánytagságnál. Viczián Ági, soha meg nem bocsátható módon 
"ellenséges ország" kormányának tagja lett, bár JOGilag helyes volt a döntése. 
Röpke látogatáson vett részt nálunk Bálült Andi, Bácskai Anikó és Nagy Kálmán. Juhász 
Zoli már-már úgy tűnt, hogy megtelepszik a bársonyszékben, de a legfelsőbb hatalom 
átvilágította, és így kénytelen volt rohamMENTŐN távozni. Köblös Kati csak egy 
FOGhúzásnyi időt töltött nélkülünk, majd velünk azonosult. Ágh Peti "kórbonctan 
demonstrátorként" Lacost-pulcsiban lopakodott be közénk. Már akkor is kimagaslott 
közülünk... borzas fejével. 

A Kormány jelen tagjai: 
MATUZ CSILLA - Miniszterelnök-asszony (lesz) 
- "Aki tudja csinálja, aki nem tudja tanítja, aki nem tudja tanítani, irányítja." 
ÁGH PÉTER - Oktatás- és Művelődésügyi Kultuszminiszter 
- Mindenkinek hinni kell valamiben. Én azt hiszem iszom még egyet. 
BARTA ILDIKÓ - Földművelésügyi Miniszter 
- Magyarországot 15 millió kaktusz országává teszem. 
FÜLÖP TAMÁS - Igazságügyi Miniszter 
- "Borban az igazság, borban a vigasz!" 
GAVALLÉR HENRIETTE - Honvédelmi Miniszter 
- Tamás Csaba sármos képe, 

tenyér illik két felére. 
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Legjobb ha a villamoson, 
sok szem látván vágod pofon. 

KÖBLÖS KATALIN - Közlekedésügyi Miniszter 
- Aki késik, nem múlik. 
KOZMA PETRA - Külügyminiszter 
- "A szerelemvonattal nincs megállás..." 
MÁCSAI MÓNIKA - Belügyminiszter 
- Előttem nincs titok, én mindent megtudok. 
NAGY ZSUZSANNA - Népjóléti Miniszter 
- "Világ proletárjai egyesüljetek!" 
ROMÁN RITA - (tárca nélküli) Pénzügyminiszter asszony (már) 
- "Hass, alkoss, gyarapíts!" 
TAMÁS CSABA - Környezetvédelmi Miniszter 
- Természet helyett tipord a nőket! 
(Véget ért a móka mára, zárul Csabi mókatára. 
De ha tetszett nemsokára visszavárhat Tercsi, Marcsi, Kata, Klára 
és valahány (női) név a naptárban. 
Visszatérek hozzátok, viszontlátásra lányok!) 
KATONA ISTVÁN - Kormányszóvivő 
- Nem beszél a kecsege, de aki bölcs, fecseg-e? 

Programunk: 

1/ Hypersomnia elérése hyperBULImián keresztül, sok Suzy-bulival fűszerezve 
(Buliprogram: polydypsia, kevés keksz, sok sex!) 

2/ Kaja, pia, nők és hapsik! 

3/ Napfény, Hawaii, DJ! 

4/ A buktatók ellenére 
elérni a DR-t (Dementációs 
Ráta)! 

5/ A Kormány lombikbébi 
programja (gondoskodni az 
utánpótlásról!): 
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6/ Szponzorokat keresni az évkönyv kiadásához 
SZOTE• 

Volkswagen Golf Variant 
A nagy sikerre 
való tekintettel... meghosszabbítva. 32cm-rel. 

A terv teljesítése: 
Ráztuk a ... na nem a rongyot, hanem a szilvafát Dánszentmiklóson. Csilla 

megdöbbenve látta, hogy ő lett a törzsfő és még jobban megdöbbent, amikor végignézett, 
ha nem is kicsiny, de lelkes csapatán. Lehet, hogy már akkor látta, hogy lesz még ennek 
deficitje? Már akkor kiütközött emberszerető és állatbarát lényünk. Bodó Zsolti 
személyében ugyanis zsákmányolásra 
adtuk a fejünket: ő vitte haza a tábor 
kutyáját, Micsurint, aki az utazástól 
meglepődve sikeresen lehányta Zsolti 
kocsiját. 

Sokunkban mély (és negatív) 
nyomokat hagyott az elödemó 
anatómiából. Sőt életünkbe 
villámcsapásként hatott a hat darab egyes 
az első igazi demón, amire még a 
gyakorlatvezetőnk is azt mondta, hogy 
enyhe barokkos túlzás. Ekkor még nem 
értettük meg egymást félszavakból: 

A villamoson anatómia gyakorlatra 
igyekezvén az előző gyakorlat 
tapasztalatait vitattuk meg, amikor is a 
retinaculum flexorumot vágtuk át 
véletlenül. 
Rita: - Az hagyján, a fogászok levágták a 
hüvelykujját! 
Többiek: - Komolyan? 
Rita: - Persze. 
Az eddig háttal álló, a beszélgetést csak 
részben követő Zsolti, hirtelen felénk 

2. kép Az első rácsodálkozásunk a tudományra 



Sokrétű kapcsolatot 
építettünk ki a bal oldali 
testvérkormány radikális 
szárnyával is, sok 
összevont tanácskozást 1 ké" S o k s z o ' , a r , 0 , t u n k kormányülést 
tartva. Bár igazán tartós 
kapcsolatot csak a Belügyminisztérium vonatkozásában sikerült realizálni. 

Hungaroring 

fordul: 
- Tényleg? Én nem hiszem 
el. 
Rita: - Pedig tényleg 
levágták. 
Zsolti: - Akkor azért volt 
bekötve a keze ... 
(Előző gyakorlatunkon 
Tóth Lajos tanár űr keze, 
valószínűleg 
ínhüvelygyulladás miatt 
volt bekötve.) 

8. csoport 

Külföldi kapcsolatainkat is 
próbáltuk építeni. Először 
a nyelvtudásunkat 
csiszoltuk angol, francia, 
orosz és latin órán: Csaba 
latin dolgozatában 
élvezetesen ragozta a 
"szervezet" szót: 
"orgasmorum". 

De azért nem csüggedve 
Odesszába küldtük 
kiválasztott embereinket 
(Csilla, Viczus, Heni, 
Robi, Pisti), hogy 
öregbítsék hírnevünket 4. kép 
odakinn is. Az ápolástani 
gyakorlat alatt csak éppen beteg közelében nem voltunk. Láttunk viszont "újszülött" legyet 
inkubátorban (a valódi újszülött mellett...). Egy csoporttársunk (neve a szerkesztőségben) -
bár az orosz vodkát ajánlottuk neki, ő mégis a magyar barackpálinkára szavazott. Életében 
először és utoljára. Eredménye: (5. kép) 
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6. kép Pisti lehet, hogy nem sokat látott Odesszából, 
viszont kitűnően tudott tájékozódni. 

És isteni finomak voltak a zacskós levesei (akár naponta kettő is). Mivel gazdagok voltunk 
- 10 napra egy átlag szovjet egy havi fizetését kaptuk meg - megengedhettük magunknak a 
pezsgős vacsorát, sőt volt aki lerajzoltatta magát a szimpatikus utcai rajzolókkal. Heninek 
olyan sikere volt, hogy hiába magyarázkodott kézzel-lábbal, hogy neki elég egy kép, sajnos 
orosztudása nem érte el a készségszintet (bár Pistivel több orosztanárt elfogyasztottak), és 
két mester is megörökítette. Heni egy ideig még gyűrte az oroszt itthon is Pistivel karöltve, 
majd hűtlen lett, és áthangolódott az angol hullámhosszra. Pisti azóta is birkózik a cirill 
betűkkel - az évfolyamon egyedül. Ottani idegenvezetőnket (aki szerencsére magyar anyától 
és apától született, és kitűnően tudott az orosz mellett magyarul is) visszahívtuk egy 
kormányülésünkre, ő meg is érkezett. Kitörő örömmel fogadtuk, tiszteletére egy fogadást 
adtunk. Sajnos nem bírta a magyaros vendéglátást és annyira rosszul lett, hogy ki kellett 
hívni az ügyeletet. A mentőangyal az évfolyam osztályfőnökének (dr. Antal Albert) álcázva 
jelent meg..., aki kihívta a mentőket, így Micunak meglett az éjszakai szállása a 
detoxikálóban. Az ofő megígértette velünk, hogy a legközelebbi bulira magánszemélyként 
hívjuk meg, hogy bármikor kéznél legyen. 
Az idő teltével a Külügy, Igazságügy és Népjóléti Minisztereink által, még sok 
munkalátogatást szerveztünk külhonba. Az itthoni sárga(föld)utat is járva (mind 
függőlegesen, mind vízszintesen) tudásunk egyre gyarapodott, szinte szívtuk magunkba az 
ismereteket és élettapasztalatokat, mint a kiborult muskotályos bort a szivacs buli után. 
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Belgyógyászat gyakorlat 
Suzy egy nénit vizsgálva 
érdeklődik esetleges 
szívbetegsége iránt: 
- Szokott-e a néni éjszaka 
kimenni pisilni? 
A néni: - Dehogy megyek, 
hát itt van az ágytál. 

Belgyógyászat vizsgán 
Julesz prof: - Mi az 
ejaculatio praecox 
terápiája? 
Rita: - Lidocain kenőcsöt 
kenünk a glansra. 
Prof: - Na és milyen íze 7. kép 
van a Lidocainnak? 
Rita: - Én még nem kóstoltam. 
Prof: - Még én sem... egyébként keserű! 

Biológia gyakorlat 
Egy szép tavaszi délelőtt biológia gyakorlaton, Csaba és Rita a munkát befejezvén 
unatkozva állt az ablak mellett. Unalmukban gyufát gyújtottak, majd amikor elégett, 
kidobták az ablakon. Egyszer csak Tamás megszólal, munkájából hirtelen felkapva fejét: 
- Gyerekek, de büdös van. Itt ég valami! És már szaladt is Berek adjunktus 
gyakorlatvezetőhöz. Berek doktor körbeszaglászva megállapította, hogy valóban. Még 
mielőtt fel tudtuk volna világosítani őket, már húzták ki a hűtőt, hogy hátha az ég. Ritáék 
szólni akartak, de nem mertek, mert akkor már Molnár professzort is riasztották. A 
hűtőgépszerelő három hétig próbált hibát találni a hűtőben. Sikertelenül... 

Első biokémia előadásaink egyikén Nagy Zsolt professzor úr kinézte magának Petrát, hogy 
az időmérő megtisztelő posztját ossza rá. A professzor úr azonban ráhibázott, mert 
kiválasztotta személyében egy notórius időzavarban szenvedőt talált, még órája sem volt. 
így a pontos időt mindig az éppen aktuális szomszéd órája alapján jelezte. Valószínűleg 
gyanút fogott a prof, mert az egyik szünetben odasodródott a padok közé és a következő 
kérdést intézte a pulcsija ujját csuklójára húzogató (az óra hiányát leplező) Petrához: 
- Kisasszony, milyen órája van magának, jól jár egyáltalán? CSAK NEM a lengyel piacon 
vette?! 
Egy éves "kemény" felelősségteljes munkáját egy gyönyörű csokor virággal jutalmazta. 

Az előadásra volt aki csak "pofavizitre" járt be. Heni és Robi egyik alkalommal annyira 
belemerültek az amőbázás rejtelmeibe, hogy észre sem vették, hogy Nagy Zsolt prof végig 
figyelemmel kisérte elmélyült játékukat. Csak óra végén lepődtek meg (annyira, hogy csak 
Pirulni tudtak), amikor a prof kedves figyelmességgel érdeklődött: - Na, melyikőjük nyert? 
így hagytak emlékképet magukról a profban, aki lehet, hogy összetévesztette őket 
Utasokkal, de a vizsgán négyessel jutalmazta játékukat. 
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Harmad évben még tovább szívtuk magunkba a tudást, világosodott zavarosodon elménk 
(vagy zavarosodott világosodott elménk?) a sok táptalajnak és kórokozónak hála. "A 
tenyészetek (26°C, Sabouraud-féle glukózagar, Csillag-féle melaszagar) krém- vagy nyálkás 
állományú, matt, viaszos, vagy csillogó fényű, sima vagy ráncos, esetleg gyűrött felszínű, 
ép vagy karéjos, illetve rojtos szélű, fehér, drappos vagy élénkebb piros színű 
élesztőgomba-telepek, amelyek gömbölyded vagy tojásdad alakú sarjadzó sejtekből, esetleg 
ezekből induló ál- vagy valódi fonalakból épülnek fel, Csillag-féle melaszagaron a 
barnásabb tónus felé eltolódott színnel." /Béládi-Kétyi-Nász-Váczi: Orvosi mikrobiológia, 
immunitástan, parazitológia 388.oldal/ 
- Na, most akkor MILYEN??? 

Egyesekre nagyon mély benyomást tett a mikrobi nevezéktana: 
Suzy: - Ha lányom lesz, Klebsiellának fogom nevezni. 
Csaba: - Én pedig a fiamat Vibriónak. 

Kórélettan előadáson Telegdy prof felhívta mindannyiunk figyelmét arra, hogy: "Kérem 
tanuljuk a kórélettant évközben is, mert év végén a szigorlatra ezt az anyagot nem lehet 
szűzen megtanulni." Mi komolyan vettük az intést. Ráhajtottunk, de igy is többen 
megbuktak a csoportból. Még az is, akire nem gondoltunk... 

Kórbonctan demón 
- Milyen hypertrophia jellemző a prostatára? 
Csilla: - Munkahypertrophia. 

Negyedévben kedvenc gyakorlatunk volt a 
szülészet-nőgyógyászat a felejthetetlen 
Koloszár-Vereczkey párossal. 

Koloszár tanársegéd: - Mi okozhat 
hüvelyfolyást? 
Suzy: - Gomba. 
Koloszár ts.: - Na, és milyen gomba? 
Suzy: - Sexgomba! 

Vereczkey doktort követve a csoport 
vonult az UH-labor felé, ahol a folyosón 
jónéhány kismama várakozott a 
vizsgálatra. Egyikük meglátva a csoportot, 
hangosan megjegyezte: - Na ne! 

Velük nem is volt összetűzésünk, sőt 
közös kormányülést is tartottunk, csak a 
Pál adjunktus-féle politikai nézeteket 
nemigazán tettük magunkévá. Háborúra 
azonban nem, csak kisebb 
összecsapásokra került sor. 

A műtőben császármetszést néz a csoport. 
8. kép Tamás már ekkor Is Nőgyógyásznak készült... 
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Pál adjunktus egyszer csak hátranéz, es megpillantja a mögötte álló Ágh Pétert két méteres 
termetével és megkérdezi: - Maga is szülésznek készül? 
Péter: - Nem. 
Pál adjunktus: - Pedig azok ilyen nagy, erős, buta emberek. 

Ultrahangozik a csoport Pál adjunktussal egy kismamát. Mindenki izgalommal figyeli, hogy 
milyen nemű lesz az utód. Amikor sikerült jól beállítani a képet, Pál adj. megkérdezi: 
- Na mit látnak? 
- Herezacskót - feleli Suzy. 
Erre az adjunktus úr tekintetével a hang irányát követve szúrósan ránéz Suzy-ra: 
- Maga megelégedne ekkora herezacskóval? De igénytelen! 
(Ugyanis a képen nagyajkak látszottak.) 
Utána Suzy halkan megjegyzi: - Pedig ha tudná az igényeimet...! 

Pál adjunktus a csoport egy részét (4 fiú és Ildi) elvitte egy megerőszakolt nő 
vizsgálatához. Menet közben megjegyezte: - Majd ha odaérünk, próbáljanak meg értelmes 
képet vágni. Ekkor hátrafordult és ránézett Ildire, aki éppen mosolygott: - Maga is! 

Szülőszoba gyakorlaton Móni asszisztálni készül egy császármetszéshez Pál adjunktusnak, 
aki még a műtét előtt közli Mónival: - Ne haragudjon meg, de műtét közben tegezni 
fogom. Mónika miután beöltözve odaállt Pál adjunktus mellé, két perc sem telt el, 
adjunktus úr kissé ingerülten rászól Mónira: - B... meg, ha már nem csinálsz semmit, 
legalább ne állj az utamba! Móni miután ezt elmesélte a csoportnak, Ágh Peti megjegyezte: 
- Te meg miért nem mondtad neki, hogy a kezed járjon, ne a szád! 

Szülészet előadás után 
Suzy: - Ki tartotta ma az előadást? 
Tamás: - Resch. 
Móni: - Ki az a Resch? 

Suzy: - Én nem tudom, én csak a papucsát ismerem. A műkkor azt vettem fel a műtőben. 

Orthopedia gyakorlat 

Jókai adjunktus oktat: - Néha már a beteg ránézésekor meg lehet állapítani a diagnózist. 
Például jön a beteg térdig érő heresérvvel, már az ajtóban blikk diagnózis... 
A Gyógyászati Segédeszközök Gyárában a műlábak után a műmelleket szemléli a csoport 
nagy érdeklődéssel. Suzy a többieknek halkan: - Gyerekek! Műpenis nincsen? 
A csoport csak mosolyog, de nem mertük megkérdezni. Már haladunk kifelé ebből a 
teremből, amikor Petra meglát egy zacskónyi rúd alakú fadarabot, és rámutatva kérdezi a 
vezetőnket: - És tessék mondani ez micsoda? 
Suzy: - Csak nem? 

Mire a vezetőnk válasza: - De igen! Kalapácsnyél! 

Anaesthesiologia gyakorlat 

A műtőben Csajbók adjunktus strúmát operál. Már éppen a felületes nyakizmok zárásánál 
jár, amikor megkérdezi: - Melyik izom ez? 
Csaba, aki mögötte állva nézi, nagy okosan megszólal: - Scalenus. 
Rövid csend után Csajbók adjunktus: - Lóf...! 
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Szemészet gyakorlat 
Móni Ildi visusát vizsgálja a visustáblát olvastatva. Ildi szemüveg nélkül még a legnagyobb 
számot sem látja. 
Hammer docensnő: - Hogyan mondjuk azt, anűkor a beteg szemüveg nélkül a legfelső 
betűt sem tudja elolvasni? 
Móni kapásból: - Hát vak! 

Fül-orr-gégészet gyakorlat 
Tamás gégetükörrel próbálja szemlélni Péter gégéjét. Véletlenül megérinti vele Péter 
garatfalát, akin majdnem sikerült kiváltani a hányásreflexet. Ezt látva Nagymajtényi 
adjunktusnő Tamásnak: - Maga milyen orvosnak készül? 
A csoport: - Nőgyógyásznak. 

Nagymajtényi adjunktusnő: - Hát oda majdcsak beletalál! 

Neurológia gyakorlat 
Szupera Zoli (gyakorlatvezetőnk): - Milyen beteget akartok látni? 
Suzy: - Valami jó érdekeset. 
Zoli: - És milyen az az érdekes beteg? 
Petra: - Hát férfi! 
Némelyünkben új vizsgálómódszerek is felmerültek. Lehet, hogy forradalmasítani fogja az 
orvostudományt? 
Csaba urologiai-andrologiai többlépcsős fizikális vizsgálata: 
- Húzza le a nadrágját! 
- Mutassa meg a penisét! 
- Húzza hátra a fitymáját! 

- És ezt egy perc alatt hányszor tudja megcsinálni? 

Pszichiátria gyakorlat 
Schizophren betegünk a gyakorlat végére kissé felhevült állapotba került, és kezdte az 
elbúcsúzást tőlünk: Móni kézcsókot kapott, utána Pistivel, Tamással majd Csabával kezet 
fogott, aztán Heni következett,- akit a beteg régebb óta ismert- ő arcpuszit kapott. A 
továbbiakban erre a stílusra váltva a többi lányt is végigpuszilta. Utolsóként Ágh Peti 
következett, aki szintén puszit kapott. Szegény gyakorlatvezetőnkkel (Boncz adjunktus) 
még csak kezet sem fogott! 
Bőrgyógyászat gyakorlat 
Csilla, Tamás és Suzy fagyott beteget vizsgál. Suzy ethyles anamnesisre gyanakodván 
megkérdezi a beteget, hogy megvizsgálhatja-e a máját. 
Mire a beteg: - Tessék nyugodtan, de azt már biztos szétb...-ta a sok szesz. 

Népegészségtan gyakorlat 
Az SZTK-ban egy belgyógyász előadónő ismerteti a szakorvosi ellátást. A csoport 
szorgalmasabb tagjai jegyzetelnek, Csabi pedig fáradt másnapos szemekkel elmélyülten néz 
az előadónő szemébe, mire az megszólal: - Kolléga ne fixírozzon, úgysem jövök zavarba. 

Az ötöd év vége felé különböző ritka speciális betegségek ütköztek ki rajtunk: 
Ágh Péter: "Hair"-editer gigantismus 
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Barta Ildi: Tremor recidivans praeexamenalis 
Fülöp Tamás: Hyperhirsutismus (acuta?) 
Gavallér Heni: Sana quam glans 
Katona Pisti: Status auditorius 
Kozma Petra: Status representativus 
Köblös Kata: Retardismus temporis chronica 
Mácsai Móni: Hypersomnolentia 
Matuz Csilla: Diéta persistens (latens) 
Nagy Zsuzsa: Hypomania persistens 
Román Rita: Homoglobosus minor (gravida) 
Tamás Csaba: "Klüver-Bucy sy" (fokozott sexualitás és egyéb ösztönök felerősödése) 
Némelyikünk annyira kimerült, hogy gyámság alá kellett helyezni. 
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Ezért szükségünk volt sok-sok kikapcsolódásra. 

10. kép "Kék nefelejcs..." 
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12. kép így jobban esik még a kaja is. 
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Szelidi-tónál 
Fürdés után a parti homokban bokáig merülve Heni erőteljesen rázta a törülközőjét, és 
fennhangon megjegyezte: - Olyan homokos vagyok! 
- Ne csüggedj, én is - rázta ki a papucsából a homokot Csilla. 

A csoport megdermedve figyelte őket, hiszen együtt aludtak egy kétszemélyes sátorban! 

Bükkszentkereszt 
A hazaindulás előtti napon, egy buszsofőrtől megkérdeztük, hogy mikor indul a busz 
Miskolcra. Másnap a megadott idő előtt kiérve a buszmegállóba, a busznak már csak a 
féklámpáit láttuk a következő kanyarban. Mi mindenképpen vissza akartunk émi Szegedre. 
Hirtelen megláttunk a kocsma előtt egy teherautót, melynek sofőrje éppen akkor lépett ki az 
ajtón. Mónika rögtön letámadta, nem vinne-e el minket Lillafüredig. A sofőr elég morcosan 
reagált a dologra, de végülis megenyhült. A csoport látván Csilla kétségbeesett arcát a túl 
magas és tül koszos teherautó-plató láttán, feltuszkolta őt a sofőr mellé. Lillafüred felé 
annyira összemelegedtek, (miközben mi hátul a nyitott platón majd' megfagytunk), hogy a 
sofőr felajánlotta, hogy másnap még Szegedre is tenne velünk egy kis kerülőt... 
Jászberény 
Nyáron a csoportunk ellátogatott Ildiékhez Jászberénybe. Az állatkerten, uszodán, és a nagy 
étkezéseken túl a program a Pannónia bárban fejeződött be, ahol éppen nem is sztriptíz, 
hanem sztriptizenegy-show-val szórakoztatták a közönséget. Csoportunk - miután bevonult -
élénk érdeklődést váltott ki a táncosnő részéről. Amit néhányan a fiúk közül kamatoztattak 
is. Egyikük odament a 
sexy-lady-hez, hogy 
szeretnék megkérni, hogy 
ahhoz a jóképű, 
bőrdzsekis fiúhoz menjen 
oda, és egy kicsit 
szórakoztassa. Nem 
kellett sokáig biztatni a 
hölgyet, pár másodperc 
múlva Csaba körül a 
székek üresek lettek, s mi 
vártuk a nagy eseményt. 
El is jött. Csaba csak 
nézett, ámult és 
"élvezett"... 

13. kép Nagy zabálás 
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14. kép Heni "szív"...(De még a Balatonon is?) 

15. kép Robi desszertje 
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A Kormány szakismereteit az alábbi tudományos szaklapokból merítette az évek folyamán: 
Csilla - KISKEGYED 
Ildi - KERTÉSZET- SZŐLÉSZET-(KAKTÁSZAT) 
Rita KISMAMA 
Móni - ZSARU MAGAZIN 
Heni - KACSA MAGAZIN 
Kata - SZKV-MENETREND 
Petra - KÉPES NYELVMESTER 
Suzy - FÜRGE UJJAK 
Csaba - "KÚR-ÍR" 
Péter - HÓCIPŐ 
Pisti - PiSZT! 
Tamás - ÚJ MAGYARORSZÁG 

Ennyit dióhéjban - rólunk. A kövétkező választáson már nem indulunk (örülünk, hogy 
eddig kibírtuk), egy sokkal nagyobb vállalkozásba kezdünk: belevetjük magunkat az Élet 
hullámaiba; majd ötévenként beszámolunk úszó-, repülő- és szárnyaló tudásunkról. 

Sok sikert! 

Viszont látásra: Riti, Heni, Tomi, Csilla, Suzy, Gally, Csabi, Ildi, Petra, Kati, Móni és Pisti! 

Csak a szépre emlékezünk! 
Életben maradni gyerekek! 



9. csoport 

Balogh Zsolt Gallovics Tamás Hódi Zsolt 

Sári Tamás 

Kovács Szilvia 

Szabó Zsuzsa Tímár Gyula 



Valastyán Rita W o l f á r d A n t a l 
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B: kiállítottak 
C: új játékosok 
D: jelenlegi csapat 
A leképezés típusa: etnikai 
tisztogatás (bár voltak 
magyar áldozatok is) 
Végeredmény: Egy csoport 
egy nemzet! 

l / a kép Álló sor: Mohamad Ali, Szántó Gyula, Balogh Zsolt, Wolfárd Antal, 
Gallovics Tamás, Tímár Gyula, P. Arkadius, Ceepil Gerett-od 
Ülő sor: Amin A. AlSalami, Valastyán Rita, Kovács Szilvia, Szabó Zsuzsanna, 
Maráz Anikó, Török Enikő, P. Janette, Kispéter Andrea 

Mottó: Mire Csillik összekovácsolt bennünket Fráter szétvert műiket. 

STATISZTIKA 
A KSH (Központi 
Statisztikai Hivatal) 
szegedi kirendeltsége: a 
SZOTE V/9-es csoportja -
szerény számításai szerint 
- a következő adatok 
birtokába jutott, az 1989-
94-es tanévekre vonatko-
zóan. 
Szorgalmi időszakban 5 
év alatt:4330 elméleti 

5380 gyakorlati 
órán vettünk részt 
elméletileg, de 
gyakorlatilag !!???!!!!! l l b kép 1994-es bajnokcsapat. Álló sor: Sári Tamás, Szántó Gyula, Gallovics 

Tamás, Balogh Zsolt, Hódi Zsolt, Wolfárd Antal 
Ülő sor: Maráz Anikó, Szabó Zsuzsanna, Kovács Szilvia, Valastyán Rita, Kaizer 
Zsuzsa 
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Vizsgaidőszakban az 5 év 
alatt 

516* indultunk el vizsgázni 
ebből 51* hiába 
153* 2-es 
90* 3-as 
135* 4-es 
177* 5-öst szüreteltünk! 

Végeredmény: 3,99 
(Jóóóóóóóóóóóóó!) 
csoportátlag, s mindezt 15 
(1,25/kop.) dékáni 
engedéllyel tettük 
színesebbé. 

APRÓ ÁLLÁST KERESŐK (SZÖGEDRŐL) 

Birkózó múlttal rendelkező, 
higanyjárású, doxazmás Fradi-Juventus-
drukker, elméleti csodacsatár, egyetemen 
szerzett középfokú angol nyelvvizsgával, 
kutyanyúzó szakvizsgával, betonbiztos 
tudással jól tejelő (5 l/nap) társprofesszori 
állást keres a Yale-en. 

Jelige: "Med-machine-man", 
válaszleveleket a tanulószobába kérem! 

2. kép Balogh Zsolt - Doklnyó 
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Katonaviselt, mások által fiatalosnak 
mondott, "középkorú", látens vidéki 
feleséggel és vendéglátóipari múlttal 
(Semmelweis szálloda managertitkára), 
túlsúlyos Panikával (tengerimalac) 
szabadidejének hasznos kitöltésére állást 
keres a Medica Club közelében. 

Jelige: "Házhoz megyek" 
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3. kép Gallovics Tamás • Galó 

Uszósapkával rendelkező, 
gyorslövésű, villámkezű, székrekedésre és 
szófosásra hajlamos, kötött munka- és 
határidőt nem kedvelő, kitűnő tanyabuli-
szervező, gyarapodó családi hátterű (leendő 
a P a ) . jó(nagy)képűnek nemcsak mondott 
fiatalember (kak)állást keres. 

Jelige: "A glicerinkúp szart nem ér" 

4. kép Hódi Zsolt • ZsozsilTompika) 



154 10. csoport SZOTE• 

Sítalpakban és 
bakancsokban gazdag, 
szabadidőben szegény, 
biztos családi hátterű, 
egyelőre 1 gyermekes 
családanya, 
kerékpárkölcsönzéshez 
diplomás társtulajdonost 
keres. 
Jelige: "Szobabiciklin 
sítalpakkal!" 

5. kép Kaizer Zsuzsanna 

Fejlett empátiás- és fejletlen 
nyelvkészséggel rendelkező, laza 
időbeosztású, bájital nélkül is boszorkányos, 
táncparketten lehetetlent nem ismerő, színes 
egyéniséggel és hajjal megáldott, lapzártáig 
független, finom, viharsarki hölgy felállást 
(elnézést, ékezethiba történt) félállást keres. 

Jelige: "A vágy titokzatos tárgya" 

6. kép Kovács Szilvia • Szilva 
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Bőbeszédű, profi ügyintéző, grafológiai 
érzékkel megáldott katalogológus, 
egyébként idegtépő és betonszaggató 
trabantos, kis és nagy állatbarát, főállású 
pincérnő, mellékállású egyetemista 
harmadállást keres. 

Jelige: "A megszelídített nő 
megszédült" 

8> kép Sári Tamás - Kolbász 

7. kép Maráz Anikó • Pana (Főnökasszony) 

Pseudofelkészúltséggel, de fejlett 
válaszadókészséggel megáldott, galenusi 
laboratóriumi betanított munkás - előélettel 
rendelkező, okleveles éjjeliőr-portás, bárhol-
bármikor elalvó divatdiktátor (1 farmer, 1 
feleség, 2 gyerek), aki csoport- és 
autóvezetésben is jártas, valami nagyobbat 
(pl. kórház) is elvezetne. 

Jelige: "Több nap, mint kolbász" 
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Egyéni hangú és tartású, embereket nem 
kímélő nyíltságé, egyébiránt finomlelkű, 
bicaj-retolvajlásban jártas, örök mázlista, 
gofri- és sztrapacskagyártó kóristalány, aki 
gerincvelőből nyomja a rock'n'roll - t, 8 
órában húrokat pendítene. 

Jelige: "Hangolj rám" 

9. kép Szabó Zsuzsanna • Fidó 

Saját gyerekszobai múlttal 
rendelkező, szotyolával telt zsebü 
gentleman, egyébként ezermesteri vénával 
megáldott könyvbarát, számára fenntartott 
új-zélandi állást keres. 

Jelige: "Ajtó zár nélkül, avagy 
nyitott világ" 

10. kép Szántó Gyula • Gyulus 
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Piros farmernadrágban és hajnövésben gyors, 
nagy alvásigényű, szubkultúráit, állandóan 
füstölgő (Sophiane) szelíd Kos, aki ritkán, de 
biztosan szól, füstszűrővel rendelkező 
munkatársakat keres! 

Jelige: "Jancsávó" 

12. kép Valastyán Rita - Riti 

11. kép Tímár Gyula • Kőbányai Vitéz Gyula 

Smaragdszemű, aranyhajú, vénuszi 
idomokkal megáldott, Kondorostól 
Budapestig jól hallható mosolyú, Mell-esleg 
határozott egyéniségű, teknőspáncél 
kikészítésben jártas hölgy, önmagát nem 
kikészítő, reprezentatív állást keres. 

Jelige: "Frappáns válaszok 
királynője" 
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Házinénit kímélő életmódú, mértékkel élő 
és beszélő, magas, szőke, fürtös, garai 
legény, aki a kutyákat és a vizsgáztatókat 
tudományos igényességgel nyüstöli, nem 
az egyetemen szerzett felsőfokú (Hoppá!) 
német nyelvvizsgával (sz)állást keres. 

Jelige: "Postsültvirslis appendicitis" 

13. kép Wolfárd Antal • Tóni 

Állásajánlataikkal kérjük ne a HÖK-öt 
izgassák, mert még megHÖKkennek! Előre 
is köszönjük!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Akik futottak még...: 
Amin, Moha: Ismeretlen helyre távoztak, 
kár értük, Lepsénynél még megvoltak. 
Kispéter Andrea: Akit a JATE magához 
szólított, ő még időben észbe kapott. 
Ceepil Gerelt-Od: A szerelem Pestre 
szólította, de a mormota szőrme szőrje 
visszahúzta. Szorosan a nyomunkban van 
(IV.év). 

14. kép 
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16. kép Arek: Őt vajh mi húzta Pestre (vagy tolta??)? Azért 
négy évig bírta VELÜNK. 
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17. kép Török Enikő: Áldozat volt az élettan oltárán. Amikor 
elment összeomlott a híd a csoport fiai és lányai között 

18. kép Yead: Országon belül, de egyetemen kívül van, 

sajnos 
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A LEGegyetemesebb LEGek 
1. LEGtöbb UV: 11 (Kolbász) 
2. LEGkevesebb UV: 0 (Dokinyó, aki 
képtelen volt 5 év alatt igazi egyetemistává 
válni.) 
3. LEGkésőbb letett első vizsga: 5. 
vizsgahét, csütörtök (Szántó Gyula) 
"Ön jól döntött, még mindig maradt 10 
napja az összes többi vizsgájára." 
4. Hol estünk át a LEGtöbb UV-n? 
Bőrgyógyászaton a pUVa kezelőben. 
5. LEGtöbb próbálkozás a javításra: 
Kolbász 

Pszichológia: 3»*3 
Urológia: 3»*1»*4 (hát ez 

megérte!!??) 
6. LEGtöbb ejtőernyőst dobó intézet: 
Anatómia 
7. LEGjobb jegy egyetlen vizsganapon: 
7-es (!) 

Tímár Gyula, Wolfárd Antal: Szoc. + Bel. 19- kép Tordai Sanyi: Aki túl sokat tudott, de túl keveset 
Hódi Zsozsi: Fert.+ Neuro. , a n u l t a bennmaradáshoz 
8. LEGfrappánsabb szoc. ösztöndíj 
magyarázat: 

"Gyermekeket várunk "...(azóta is) 
9. LEGhabituálisabb késők: Kovács Szilvia, Valastyán Rita 
10. LEGbőszebb köpenyszaggató: Gallovics Tamás 
11. LEGjobb "biznicelők" : Gallovics Tamás, a büfés 

Maráz Pana, a pincérnő 
Kaizer Zsuzsi, a síkölcsönző 
Sári Tamás, az éjjeli portás 

12. LEGtöbbet tettek a biztonságos szexért: Szilvi és Rita 
AIDS felvilágosítás (bocs) 

13. LEGtermékenyebb, bizonyítékokkal: Sári Tamás 
14. LEGnagyobb strandizom: Galló (ő is bizonyítja kedden, csütörtökön a MEDIKA 
klubban) 
15. LEGnagyobb súlygyarapodás: Tonó (kb. 15 kg) 
16. LEGmegtépázhatatlanabb barátság: Szilvi és Rita 
"Ezúton értesítünk mindenkit, hogy SOHA nem laktunk együtt. Elnézést a 
megtévesztésért." 
17. LEGe artis! 

KORSAKOW-KORSZAKOK azaz cipeljük egy átmeneti korszak keresztjeit 
* Mi vagyunk egy korszakalkotó ötletnek, a kötelező nyelvvizsgának az első áldozatai. Az 
ötlet jó, csak az alapok hiányoztak, sajnos. 
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Megj.: A nyelvi lektorátus épületét azóta hasznosították, Szemklinika gyermekosztálya. 
* Az a Ma carte korszakban kezdtük, és a Burger King 20% kedvezményénél tartunk, 
reméljük, nem az ingyenkonyhán végezzük. 
* A legtöbb tantárgyból átéltük a kis és nagy korszakok végét: 

Csillik féle anatómia 
Molnár féle biológia (orosz rulett) 
Nagy Zs. féle biokémia 
Zalányi féle TOT (nektek se lesz jobb) 
Ormos féle pathologia 
Varró féle belgyógyászat 

* Mi még élvezhettük a 
II. Kórház pincéjének 
vendégszeretetét, 
koedukáltan, a 
(szennyvíz)csatornazenét 
hallgatva. 

* A csoport egyéb 
korszakait indikátorként 
Szilvi hajszíne is jelezte: 
szőke -*fekete-•barna -* 
vörös (még mi jöhet?) 

júmr 
LIFE-SZTORIK 
ANATÓMIA 21. kép Szülőszoba 
Csillogó Csillik Köpések: 
"Az úriember nem fizet, nem siet és nem csodálkozik." (És nem fúj orrot....akkor szív?) 
"Az úriember olyan vadállat, amelyik valameddig tud várni." 
"Ekforábitisan nem tudja prezentálni, sem írásban, sem szóban." 
Ezt is egy anat. előadáson tudtuk meg: "Hogyan lehet egy kandisznót rábírni az 
ejakulációra? Fantommal, mely kívánatos hátsó a kan számára." (Ki gondolta volna, hogy 
ez a disznóknál is így van) 
"Megtudtuk, hogy a magamutogatók kiválasztják a heti piacos napokat." 
"A limbikus rendszer pikantériája - a parfüm ápol, s eltakar - a parfüm elszáll, a szag 
megmarad" 
Anatómia szövettan: 
Tordai Sanyi vetít, Kolbász magyarázza a diákat. Kolbász nagy örömmel: Sanyi agya! (a 
kisagy volt látható) 

Kolbász több metszetnyit késett: 
Pór: A korábbival kell jönni 
Kolbász: Jó volt az csak lekéstem, (a szópárbaj itt véget is ért) 

Tóth Lajos aznap hirdette ki, hogy a metszetek ára 50-ről 500 Ft-ra emelkedett. (+900%) 
Szilvi kikészítette a füzetére a metszeteit, Kovács Tibi segítő szándékkal, egyetlen 
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mozdulattal a földre lapozta őket. 
Metszetek: Recccs! 
Szilvi: Nyekkkkkkk! A metszeteket ő fizette... 

Anat demo, a felső 
végtagból: 
Több heti feltáró munkánk 
minőségileg meglehetősen 
kifogásolható volt, így a 
csoport zöme kétségbeesve 
várta a demót. Hála az 
interperszonális 
kapcsolatoknak sikerült a 
rózsaszín csetnpés kádból 
előhalászni azt a kart amin 
pl. a n. radialis görccsel 
volt jelölve. A jelöléseket 
demo előtt megjegyezve 
végül mindenki sikerrel 
landolt. 

Anat szigorlat, szövettan 
beugró: 
Dián a portio vaginalis volt látható. Tímár Gyulához a súgásból csak annyi érkezett meg, 
hogy PORC, így gyorsan elintézte a kiugrót is. (aznap még vagy húszan) 

KÉMIA 

Szerteágazó kémiai érdeklődésünk a "kertészetre" is kiterjedt. így nagy figyelemmel 
kísértük a labor virágainak sorsát, amiket Doki hetente kénsavval megkezelt. A csoport 
egybehangzó véleménye szerint, sikerült kialakítani a kénsav-függőséget, a pusztulás oka a 
megvonásban keresendő. 

BIOKÉMIA 
Azt, hogy az elektroforézis mennyire bámulatba ejtett minket, akkor Galló fogalmazta meg 
a legjobban: "Gyerekek, olyan érzés elektroforetizálni, mint v68-ban Coca Cola-t 
inni."...Hittünk neki, hiszen akkor ö már 2 éves volt. 

Biokémgyula (Tálosi Gyula, gyak.vez.): Miben van a legtöbb koleszterin? 
Mi: Húsban, tojásban. 
Gyula: Már úgy értem, melyik frakcióban? 
Tordai Sanyi, csillogó szemekkel: A sárgájában. 

Gyula: Miért fontos a kreatinin-foszfát? 
Zsozsi: Hát, mert ki lehet mutatni, (új csoporttársként ekkor szólalt meg először, azóta sem 
tudjuk leállítani) 
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Mi még pótdemóztunk biokémiából a CIAO Pizzeriában. (a gyakorlatvezető kontójára) 

ÉLETTAN 
Kovács Gyula 
gyakorlatvezetőnk 
kimerítő (szó szerint) 
előadása végén, csak úgy 
mellékesen feldobta a 
táblára: SPONTÁN 
TAPSOT KÉREK! 
Megkapta. 

I KÓRBONCTAN 
Boncolás Marx[s]-téri hangulatban, 

Ü K hegedülés közben: 
"Ide-ide emberek itt a bél most tekereg!" 

Dr Fischer elszólása: 
szociálisan hánytatott 
gyerekek. 
(hányatott) vagy 
hánytatott????.... 

23. kép kémia 

Dokinyó 80 éves néni agyát mérte: 980 
gramm. 
Iványi Béla: Milyennek találja? 
Dokinyó: Korának és nemének megfelelő! 
ez egy kicsit durva, üzenik a lányok (24 
évesen) 

SZÜLÉSZET 
Dr. Szabó János felvetette a lehetőségeket: 
Először elméletet vegyünk, vagy 
vizsgáljunk? 
Kolbász válasza: Előbb a munka, aztán az 
élvezet! 

24. kép élettan 

Továbbá itt tudtuk meg, hogy a 
fiúgyermek nemzéséhez nem elegendő a 
nyitott ablak, a holdtölte és teli szájjal 
kiabálva, hanem még sok egyéb 
szükséges. 

Szakmai ártalomként egy filmsorozat címének félrehallása: Fidi - Hatan a méhszáj felé -
zsúfolt trolin, értetlenül, hangosan. 
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Helyesen: Hatalom és szenvedély, de a röhögéstől már nem tudtuk megmondani neki. 

BŐRGYÓGYÁSZAT 
Galló, elemi jelenség leírásakor az inflációt 
követte: A kézháton halványvörös 200 Ft-
os érme nagyságú elváltozás látható. 

Bőrgyógyászati betegség leírása: 
Multifaktoriális, polietiológiás, genetikailag 
determinált örökletes betegség. 
Az elemi jelenség leírása: 
Bőrszínű alapon pirosas, fehéres, néha 
sárga, alapjához rögzült vagy elmozdítható, 
szintben levő vagy kiemelkedő, esetleg 
kráterszerű, ovális vagy más formájú 
elváltozás. 
Kezelés: 
Szteroidra jól reagál, ha nem, szalicillel 
fellazítani, majd szalicillel hámosítani. 
Esetleg műtét, majd szteroid vagy szalicil, 
annak arányában. 
Prognózis: 
1 uszkve 10 év, de lehet több is! 

25. kép szülészet 

Dr. Korom Irma elmagyarázta a bővített 
allergiás étrend lényegét: Tehát a beteg a kórházban nem kap tojást, tejfölt, tejszínt, epret, 
málnát, (azóta több normál étrenden levő beteg panaszolta, hogy a tejszínes málnát még 
nem szervírozták.) 

Ezúton szeretnénk megköszönni Dr. Korom Irma adjunktusnőnek a páratlan 
gyakorlatokat!!! 

PSZICHIÁTRIA 

Sziporkázó, kedvelt gyak. vezérünk (ugye nem kérdés, hogy rólad van szó?) balesetvédelmi 
oktatása: Ezen az osztályon senki ne álljon lelki teher alá! 

Amikor egy vallási csoport tagjai elözönlötték a klinikát, és térítgették a betegeket, a 
következő javaslat hangzott el: ír ják ki a bejárathoz - az egészségügy térítésmentes. 

NÉPEGÉSZSÉGTAN 

Járvány esetén a felszámolást végzi: Kolerabrigád...stb 
Zsozsi javaslatai: Halálbrigád, szocialista brigád. 

Vízmű látogatásakor, kizökkentett az unalomból:... mások és mások a nyo-mások 
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Vízmű: 
Visszacsapó szelep - tudják egyáltalán, mi az? 
Doki: Vénabillentyű - tudja egyáltalán, mi az? 

FÜL-ORR-GÉGE 
Mire való a Nystatin? 

Kolbász: Nystagmus ellen, (rövid válasz, gyötrelmes gyógyszertan tanulás után) 

KLINIKAI GENETIKA ELŐADÁS 
Betegbemutatásnál László Aranka professzor asszony elfelejti felkapcsolni a villanyt, a 
társaság felhördül. 
"Elnézést, de nekem a genetika sötétben is világos!" 
(nekünk viszont világosban is sötét). 
FELEJTHETETLEN BULIK!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
Hála a Télapónak, aki az 
ajándékok mellett négy 
fantasztikus bulit is hozott. 
1. Török Enőnél: 
Palacsinta, palacsinta, 
palacsinta! 
2. Kovács Szilvinél: Ahol a 
tánc és a málnaturmix 
mértéktelenül folyt, az 
utóbbi, érdektelenség miatt 
a lefolyóba, és a szőnyegen 
alvás gyönyörei és 
gyötrelmei mellett a 
másnaposság bakancsos 
hangyáit is megismertük. A 
reggeli biológia előadáson 
majdnem "odakozmáltunk". 
Ez az a hely, ahol 26. kép 
mindenki, még a 
legerősebb ember is, 
Sándor is beszarik -- Yead. Yead is - Sándor.-— felirat a WC ajtón a buli után 
3. Areknél: Ahol a TV kidobásának nem az ésszerűség, hanem az ablak mérete és Doki 
absztinens szabott határt. 
Aznap éjjel kísérték Zsozsit a legtöbben WC-re (2 rendőr) 
4. Szántó Gyulánál: Ahol a milánói makaróni az utolsó szálig elfogyott, és zálogosdit 
játszottunk. 
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27. kép Zsozsi Basinger, a 9 és 1/2 hét ből 

28. kép Az igéző mongol díva és rajongói 
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29. kép úszósapkában, seprűn, esőben kóláért a Diófába a csoport kíséretében, 

Rita és Arek 

A többi eget rengető összeröffenés 

30. kép Szalonnasütés a Boszaszigeten, a Sokolból szólt a rock'n'roll, a 

táncparkett bár kissé hepehupás, de tágas volt 



Hungaroring 9. csoport • 169 

Tanyabuli, ahol a természet lágy ölén 
faltuk fel az őzpörköltet, vadásztunk 
házimalacra, szántóföldön vártuk a 
napfelkeltét és reggel Zsozsi csíkos 
pizsamában és bordó köntösben, fék 
nélküli Trabanttal röpítette haza a lányokat. 

Kolbász bulik: Tápé, Lakodalom, 
Lakásavató ~ Máig sem derült ki, hogy ki 
vomitálta le a frissen festett homlokzatot. 
Legfrissebb élményünk az évkönyvírás 
utáni fergeteges táncparti a Medicában. 

"Ne féljetek gondolkodni, és nagy problémákon töprenkedni, még akkor sem, ha a kérdés 
túl nagynak látszik saját erőinkhez képest. Az életben, mint a célbalövésnél, magasabbra 
kell célozni, mint ahogy az ember találni vél." 

Szent-Györgyi Albert 

32. kép háttal 
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VÉGE 

vagy csak most kezdődik igazán! 



10. csoport 

Magyar Hajnalka 

Harangozó Andrea Katona Ferenc 

Malkócs Zsolt Gárdián Gabriella 



Tóth Tünde Teshome Z. Emánuel Isztin Lídia 

Szepes Zoltán 
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ILYENEK VOLTUNK 

TRAGIKOMÉDIA ÖT FELVONÁSBAN 

Szereplők: 
Erás: Berkesi Erika 
kis Gabi: Gárdián Gabriella 
Andi: Harangozó Andrea 
'Jaj ' Lidi: Isztin Lídia 
Frenki: Katona Ferenc 
Hajni: Magyar Hajnalka 
Zsoci: Malkócs Zsolt (büfike) 
Szabi: Modok Szabolcs (de két rövid o-val) 
Ági: Orbán Ágnes 
Szepi: ifj. Szepes Zoltán 
Emánuel: Teshome Z'Emanuel 
Tündi: Tóth Tünde 
Endre (Emese, Enikő, Ferenc, Zsuzsi): Zsámboki Endre 

I. szín: 
mottó: 'Ki itt belépsz, hagyj fel minden reménnyel' 

(Dante) 

Rögös utakon jutottunk el az egyetemi kapuig. A fogadalomtételnél léptek színre 
színdarabunk szereplői. Kis csapatunk nemzetközi volt, Tótkomlóstól Calcuttáig, 
Kunszentmártontól Cartoonig, Keceltől Hammametig. A vizsgaidőszakok viszontagságai 
hazasodorták őket. (Útjukat a MALÉV szponzorálta) 
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Első nap az egyetemen - mennyi minden érdekes 
Reggelente nyolcra járni mindenképpen érdemes. 
Hamar rájött kis csapatunk... bizony ez így nem mehet 
Mulatozni, szórakozni kimerülten nem lehet. 

Nagy kedvünket Pali bácsi magánszáma elvette 
Hatását a hullakamra első napon megtette 

Kémiából harcot vívtunk, bürettából bőven szívtunk 
Hetedikes tankönyvünkből 'elcsüggedve' demót írtunk. 

Biofizből zsenik voltunk, akár hiszed, akár nem 
Marótival, Hevesivel minden óra gyötrelem. 

Lábunk alatt a TOT demón már a talaj remegett 
Zalányinak is szárnya nőtt, rendszerváltás végett. 

Latin zseni kis csoportunk angol órán szenvedett 
Villányinét és sok tanárt őrületbe kergetett. 

Nézzük hát a poénokat, amik velünk megestek, 
Csoportbulik, órák, demók egymás után peregtek. 

Kémia gyakorlat a félév előtt: (Zsoci a hármasért küzd) 
Fodor G.: Mi a Cotton-effektus? 
Zsoci (röhögve): Sajnos ezt nem tudom, de szívesen felírom a pinán képletét. 

Anatómia gyakorlat: 
Mellkasdemó után 

rettegett oktatónk Tóth 
Lajos jelent meg a 
gyakorlaton. Hosszas 
pásztázás után megakadt a 
tekintete a lapuló Zsocin. 
Tóth L.: No, kolléga! 
Melyik ér látja el a 
beleket? 
Zsoci: Háát... az artéria ... 
carotis communis. 

u.i.: Csoportunk azóta ezt 
az eret csak így említi art. 
carotis communis 
Malkócsi.) 

2. kép Az utolsó vacsora (Zsoci tányérján sohasem maradt maradék) 
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Biofizika gyakorlat: 
Ez volt az a gyakorlat, amelyre mindig pontosan érkeztünk. Jó okunk volt rá, 
hiszen ha késtünk Omar megitta a felszálló alkoholsorozatot. 

II. szín: 
mottó: 'A buktatók sűrűsödnek, a ráncok mélyülnek.' 

Demóhegyek között fejünket kapkodhattuk. Egy-egy sikeres forduló utáni 
mulatozás megtette hatását, de valahogy le kellett vezetnünk feszültségünket. A kemény 
rostálás ellenére csoportunk állta a sarat. 

Másodévben szenvedtünk mi igazán csak eleget 
Utóvizsgák sztárlistáján: 10-es csoport vezetett. 

Biosz előtt leizzadva szaunáztunk ruhástól 
Boldog új év és János nap mentett meg a bukástól. 

A sok demo kemény meló, mellékvesénk működött 
Siethettünk a WC-re, hogyha belünk zűrözött. 

Csopotunk a Jancsóban dekkolt, Omarnak 
jött telefon: 

Angolul tudót kerestek. 
Meglepetésünk Zsoci azonnal 
jelentkezett, felvette a telefont és 
elfehéredett, miután a szövegből 
semmit sem értett. Pár 
másodperces ácsorgás után válaszul 
csak ennyit tudott kinyögni: 

- No speak english I. 

Új csoportársunk Emánuel, kinek 
minden második szava: Igeeen?! a ragyogó 
tavaszi napsütésben a Kárászon sétálva 
egyikünk megjegyzi. 

- Milyen szép idő van ma! 
Emánuel: Igeen?! 
- Miért te nem látod? 

3. kép itt a köpeny, hol a i Erás? 
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III. szín 

mottó: 'Összerázódtunk' 

Agusztusra is nyúló 
vizsgáink után (egyszerűen 
nem bírtuk abbahagyni) 
megfogyva bár, de törve 
nem vágtunk neki a 
harmadévnek. Az együtt 
eltöltött bulihegyek, 
csoport kirándulások 
feledtették velünk az 
anatómia, élettan, biokémia, 
biológia, kórbonctan, 
kórélettan... (soroljuk még? 
Többit lásd a tanrendben) 
miatti csalódásokat. 

A hullának friss vérében boncmesterek strandoltak 
A rosszullett csoportársak fűtőtesten landoltak. 
A szervdemók Iványival és Zábrákkal zajlottak 
Hajszálaink évvégéig marokszámra hullottak. 

Tanulgattuk a mikrobit, mert Prágait imádtuk, 
de azért azt nem mondhatjuk, hogy sohasem hibáztunk. 

Megfordítva az EKG-t okos képpel ha nézed 
Rádvigyorog Szabó Gyula és bevési a véged. 

Korbonctan szervdemó: 
Iványi: Mivel vizsgáljuk az emlő daganatos elváltozásait? 
- Mammográfiával - vágta rá gyorsan Szepi. 

Iványi: Hát maga ezt honnan tudja? 
- Pénteken néztem a Dallast. 

Lidi belemerül a gyomor-máj komplexum boncolásába. A duodenumban kb. 1.5 cm-es 
daganatszerű elváltozás volt látható. A gyakorlatvezetőnk azonnal rákérdezett: 
- Mit látsz a duodenumban? 
- Mit-mit, hát Kerkling-redőket. 

Belgyakorlat: 
Velőssy Bori: Milyen erősségű szívzörejt hallottatok? 
Szepi: Szerintem 2/3-ost. 
Velőssy: Talán 4/6-ost, nem? 
Szepi: Hát én mondtam, hogy 2/3-os. 
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Mikrobiológia gyakorlat: 
Prágai tanár úr türelmesen, lassan már fél órája magyarázza a csoportnak a 
szerológiai reakciók lényegét. A végén megkérdezi: 
- Mindenki érti? 
- Igen. 
- Van valakinek kérdése? 

Lidi: Csak annyi, hogy minek kell a reakcióhoz antitest. 

Kórélettan szigorlat: 

Andi és Erás közösen veselkedtek neki a vizsgának. Reggel kiderült, hogy Gecse 
tanár úr vizsgáztat. Körülbelül 10 perc alatt mindketten elszálltak. Az UV-ra 
hosszas fontolgatás után 10 órára mentek, kihasználva az utolsó perceket is. 
Telegdy professzor úr már a tételeket szedegette össze mire beértek. Telegdy: - Hát maguk? 
Andi: - Vizsgázni jöttünk. 
Telegdy: - Ilyenkor? 
Erás: - Professzor úr kérem mi elaludtunk. 
Telegdy: - Maguk még ráadásul UV-ra jöttek. Na majd meglátjuk. 

Mindenesetre kötélből vannak az idegeik. 

IV. szín: 'A rektor éve (Sugárveszély)' 

Itt vagyunk. Túléltük a harmad évet, végre levegőt is vehetünk. De ekkor jött a 
Rendelet: pechünkre nyelvvizsga nélkül végezni nem lehet. Információk után kajtattunk, 
hogy lehetne ezt az évet minél könnyebben megúszni. Leendő negyedévesek ti ne 
kérdezősködjetek, inkább olvassátok receptünket: 

Rp •/ 
Femininarum 

gta quinqvagina (5,0) 
Masculinorum 

gta du(g)o (2.0) 
Vehiculum 

Laticell 
ad gta centum (100.0) 

Sine condome 
Cum vaselini 
Misce fiat defloratio 
DS.: reggel, este feltétlenül per pinám 

Dr. X-es 

Reformként bevezették a management oktatását. Szituációs gyakorlatokkal próbálták velünk 
elfogadtatni a pozitív gondolkodás lényegét. 
Szereplők: Ági és Kolbász 
A háttérben gyors négyszemközti megbeszélés folyt a témáról. 
Kolbász feladata: Meghódítani egy nőt (Ágit), akinek nem volt szabad szóba állnia 
vele. 
Mi az egészből csak emiyit hallottunk: 
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Ági: Jaj ... az nehéz lesz! 
(A felkiáltásból azonnal rájöttünk...) 

Szülőszoba: 

Zsolt barátunk mindig 
híres volt lustaságáról, 
hiszékenységéről és 
állandó érdeklődéséről, 
kiváltképp ha az az 
orvoslással kapcsolatos 
kuriózum volt. Ezen 
tulajdonságainak :,_.< j ^ g g ^ _ , 
köszönhette azt a j H H S j l ^ ^ r - , . <l 

számtalan kínos helyzetet, K M ^ V —- , 
melybe a sors - no meg J v ^ ^ Y & V , 
mi - sodortuk öt. íme az | fl^^JU • I 
egyik eset: * { | 

Szülőszoba • • W B É ^ t ^ x -
gyakorlaton a 2. félévben 5. kép Nicsk, ki beszél most? 
szerencsétlenségünkre 
egyetlen szülést sem láttunk. Ennek ellenére Zsolt az utolsó este fáradtan zuhant az ágyba. 
Ez a többieknek természetesen nem tetszett, kevesen maradtak az ultipartihoz. Bosszúból 
telefonon szülésre hívták, de ő fáradságára hivatkozva ágyban maradt. Ezt követően a társai 
mintegy 5 perces kinttartózkodás után bejelentették neki, hogy ikrek születtek 
császármetszéssel. Nemhogy az időt nem érzékelte, de félálomban még el is hitte, holott 
ikerterhes az egész osztályon nem volt. Reggel azután az egész történetet még színesebben 
előadtuk, már a váltás csapat tagjai előtt, akik az ikrek lázas keresésére indultak. Zsolt 
pedig még az következő hetekben is minden gyakorlaton érdeklődött felőlük. 

Az orvosok 
tanácstalansága, a 
csoporttársak rejtett 
nevetése kevés volt. Nem 
esett le. 

V. szín: 
mottó: Szeressük egymást 
gyerekek! 
Úgy kezdtük az évet, 
hogy tudtuk: nincs tovább. 
Főhadiszállásunk a Jancsó 
volt. Ide tértünk be az 
előadások után, előtt .. és 
alatt. 
Csoportunk komoly 
szakembereket nevelt -
kanaszta, ulti és szex 
ügyekben. 
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Kábelgyári látogatás, vörös drótok, 
huzalok 

Dideregve okosodtunk, s kaptunk 
mellé huzatot. 

Bőrgyógyóból le is írtuk: ezer 
dudor, fekélyek, 

Impetigo, psoriasis, reményeink 
sekélyek. 

Szemészeten kiderült az, hogy 
csoportunk fele vak, 

De ha így is diagnózist állítasz fel: 
"orvos vagy!" 

Bőrgyógyászat gyakorlat: 
"Túlontúl" türelmes gyakvezetőnk Réka 
megelégelte, hogy a gyakorlat közben Ági, 
Andi és Erás feltűnően jókedvűek. 
Egymásra dőlve, röhögve próbálták 
elviselni a gyakorlat 'izgalmas' perceit. 
Mire szegény aggódó Réka kitört: 

- Ez felháborító! Olyanok 
vagytok, mint a hormonzavaros 
tinédzserek! 

Az urológia vizsga előestéjén: 
Endre szerint a priapizmus kezelésére a legbiztosabb eredményt jelentő műtéti 
eljárás: a vér elvezetése anastomosis készítésével a corpus callosum felé. (Másnap 
ezt húzta) 

Urológia szigorlat után: 
Andi, Szepi és Erás a szilveszterre készülő város utcáin sétáltak. Egy sarkon a 
lelkes árusok kínálták portékájukat: 
- Hölgyeim isteni dudáink vannak! 
- Nekünk is! - vágta rá Andi röhögve. 

Fül-orr-gége gyakorlat: 
Egy kisfiút kérdez Szepi a panaszairól: 
- Nem hallok a bal fülemre. 
- Volt-e lázad? 
- Nem. 
Szepi ötleteiből kifogyva ennyit tudott mondani: 
- Csak ennyi panaszod van. 

Gyerekgyógyászat gyakorlat: 
A gyermek táplálásának egyik lényege: féléves kora előtt semmi mást nem szabad 

7. kép 
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csecsemőnek adni, csak anyatejet. Rövid vita után Erás megjegyezte: 

- Ugyanmár, én már 3 hónapos koromban cukros tehéntejet ettem kaláccsal, mégis 
milyen szépen kifejlődtem. 

Neurológia kollokvium előt: 
Kétszeri halasztás után Endre már 14 napja készül a neurológia kollokviumra. Betér 
a Jancsó kollégiumba, hogy a többiekkel konzultáljon, ahol csak az anyaggal 
mintegy 3 napja foglalkozó - jelenleg a foci miatt a tanulást mellőző - Zsoci szűz 
könyvét találja. 
A következőket üzenetet veti papírra: 

"Többet foglalkozz az anyaggal, mert megbux! 
Zs. E. 
neurológus 

Mit ad Isten! A 
másnapi vizsgán 24 ember 
közül 3-at rúgtak ki, 
köztük a mi Endrénket. 

VI. szín: 

mottó: 'Pár lépés a határ' 

Gyorsan elrepült 
ez az öt év. Ismét lezárult 
egy fejezet életünkben, 
melynek gyötrelmei, 
örömei emlékünkbe 
vésődtek. Az együtt 
eltöltött órák, bulik, 
kirándulások formáltak 
bennünket olyanná, 
amilyenek vagyunk. Talán 
egy életre szóló barátságok és szerelmek szövődtek közöttünk. Emlékezni fogunk a mindig 
hosszú előadásokra, gyakorlatokra és a mindig rövig szünetekre, s hálával gondolunk 
mindazokra, akik segítettek nekünk abban, hogy idáig eljussunk. 

8. kép Én Claudius... Na lányok, ki lesz az első? 
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9. kép Be van fejezve 
A nagy mű igen. 
A gép forog 
Az alkotók elmennek. 



11. csoport 

Bakos János 

Pálvölgyl Atti la 

Kovács Zsuzsanna 

Sajti Edit Sántha Péter 

Csamangó Katalin 
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Mottó: "A bíró fütyül, tizenegyes." 

1989. A rendszerváltás éve. Ebben az évben kezdte meg működését az első, 
szabadon, önként és dalolva választott Országgyűlés. A Tisztelt Házba azok a 
képviselőjelöltek kerültek be, akik a tavaszi-nyári kétfordulós választásokon megszerezték a 
mandátumhoz szükséges 113 szavazatot (pontot). 
A 1 l-es frakció hosszú koalíciós tárgyalások eredményeként alakult meg. A beiktatási 
ceremónián készült egy fotó is, melynek helyszíne az Anatómiai és Egyedfejlesztési 
Minisztérium volt. 

Ez az intézmény még 2 
éven keresztül komoly 
akadályokat gördített a 
képviselőcsoport elé. 
Az egyes Minisztériumok 
Vezetői félévenként 
felülvizsgálták az egyes 
képviselők tevékenységét, 
és néhányuk mandátumát 
bizonytalan időre 
felfüggesztették. 

Az alapító tagok 
közül néhányan elhagyták 
sorainkat: 
- Csóti Tímea 
- Szolnoki Éva 
- Alshahsoh Akeef Faleh 
- Mahmoud Bajash a 

Hazza (Ő átült az 1. 
frakcióba) 
- Moufleh 
- Abdullah 

Utóbbi két képviselőtársunkkal oly rövid ideig dolgoztunk együtt, hogy teljes nevüket nem 
volt időnk megjegyezni. 

Időszakosan frakciónkhoz csatlakozott képviselőtársaink: 
- Mousa Ktkani 
- Gyurákovics Erika 
- Lipniczki Erzsébet 

Véglegesen hozzánk igazolt: 
- Sajti Edit 

Most hallgassák meg Részletes Krónikánkat, mely a Magyar Közlönyből kimaradt. 
Az 1. ülésszak eseményei: 
Idézünk Minisztereink nyilatkozataiból. 

Dr. Penke Botond főpeptidase (ejtsd: peptid-ász) (Alkímiai Minisztérium) 
mondásai: 
"DDT-vel lepermetezték a falat, és a legyek hullottak, mint a légy." 



Hungaroring 11. csoport 185 
"Jobb kezemre nem megy fel a bal kesztyű, legalábbis nagyon kell erőltetni. 
"A csatornavegyületek ürege 5,5-6,5 A nagyságú, egy benzolmolekula visítva, de még 
éppen elfér benne." 
"Van itt minden, ami az ember szívét melengeti, kénsav, foszforsav, vegyes anhidrid." 

A kémia előadások után a biofizika előadások leginkább 0. típusú találkozásokra 
emlékeztettek. Dr. Maróti Péter parafenomén (Metafizikai Minisztérium) 
gondolatfragmentumai közül néhány: 
"...egyenlőszárú hyperbola..." 
"A szív izommal kitömött szerv." 
"A szem transzverzális hullám." 
A számunkra legérthetőbb mondata a következő volt: 
"A legnagyobb csönd akkor van, ha nem beszélek." 

Dr. Molnár János szekvenciobolyongász (Mélygéntani Minisztérium) tanaiból 
leginkább két legjellemzőbb mondata ragadt meg bennünk: 
"Ahol van a splicing site, ott a splice-oszómák ki- splice-olják a megfelelő szekvenciát. 
Amelyik gén benne marad a credo-ban, arra a lesben álló RNS polimeráz felül, és már kész 
is a kocsi. Aztán felizgul, odakozmál és beleharap, majd szemrebbenés nélkül oson tovább. 
A terminátornál észreveszi az mRNS szekunder struktúráját, megijed, hanyattesik és 
leszédül. Ha nincs terminátor, a polimeráz végigüget." 
"MOZI!...Kettőt előre!...Most hármat hátra!...Fényt!" 

Rohamokban ránktörő 
nosztalgiával gondolunk 
vissza Utz Friedrich-re 
(Diplom-Mathematiker), 
egykori némettanárunkra. 
Munkássága során átadta 
nekünk jóga tudását, 
kalauzolása mellett 
bejártuk Szeged 
legelrejtettebb zugait, a 
lehető leglehetetlenebb 
helyszíneken tartottuk 
németóráinkat (ld. 
fénykép), ő megtanult 
magyarul, mi meg azt is 
elfelejtettük, amit addig 
tudtunk németből. 

A 2. ülésszak eseményei: 
Idézetek Minisztereink nyilatkozataiból. 

Dr. Nagy Zsolt allosztérikus regulátor (Metabolizálási Minisztérium) gátlás alól 
feltörő gondolatai: 
"Az éjszakai élet figurája a fruktóz." 
"Térjünk vissza az egészséges medikára." 
"Ott, az első...második...harmadik...negyedik...ötödik sorban van-e már találat? Még nincs? 

2. kép 
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Szóljanak, ha van!" 
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Dr. Benedek György látásügyi főelőadó (Kisállatügyi Minisztérium) meglátásai: 
"Manapság a katéterezés és a szúrás nem gond, mindenhová bedugnak mindent." 
"Az Anatómiai Intézetben a páciensek meglehetősen nyugodtak." 
Dr Obál Ferenc alvásügyi előadó altatódalaiból: 
"Ez az ábra jól mutatja azt, amit kellene, de alapvetően hibás!" 
Az Anatómiai és Egyedfejlesztési Minisztérium vezetőjeként Dr. Csillik Bertalan 
anatomo-szexológus mondott nekünk csuda dolgokat: 
"A garathártyának, mint sok minden más hártyának az a sorsa, hogy egyszer átszakad!" 
"Nincs senkinek a homlokára írva, hogy clitoridalis vagy vaginalis érzékenységű!" 
Emellett hőn szeretett Miniszterünk az államigazgatás alapos ismeretéről is tanúságot tett: 
"A népi demokrácia olyan, mint a cseresznyeevés, egyet nyelünk, egyet köpünk." 
"Amikor az Egyetemre jöttek, Önök egy paramilitáris szervezetbe léptek!" 

A Minisztériummal kapcsolatunk nem volt felhőtlen. 
Moufleh kollégánk demonstrál. 

(Tóth Lajos a színre be.) 
A tömeg elhallgat, a szó fennakad, lehellet megszegik. A demóztató rögtön dobja a 
mentőövet: 
- Hová ömlik a ductus thoracicus? 

Mire Moufleh csípőből: 
- A májba. 

Dermedt csend és formalinszag. Moufleh gyanút fog, és korrigál: 
- Vese. 

A macskák az udvaron abbahagyták az egerészést, és riadtan bámultak be a terem ablakán, 
hol egyedül csak Tóth Lajos homloka mozdult. Moufleh most már óvatosan: 
- Tüdő. 

Tóth Lajos csonkig szívta cigarettáját, a homloka is majd behorpadt, sokatmondó pillantást 
váltott a demóztatóval, majd rezignáltán távozott... 

CS. K. képviselőtársnőnk Pór tanársegéd úrnál szigorlatozott. A téma: regio cruris posterior. 
A vizsgáztató: - Kiről kapta a nevét az Achilles ín? 
CS. K.: - Achilles görög hősről, akit az édesanyja a farkánál fogva lógatott bele az Alvilág 
folyójába. 

Felejthetetlen marad számunkra az alábbi sztori is: 
P. A. képviselőtársunktól szigorlaton a múzeum lépcsőjén folytatott hosszas küzdelem után 
Tóth Lajos tanár úr a következőképpen köszönt el: 
- Na jó van, mönjön boncóni! 

P. A.: - Viszontlátásra, Tanár úr! 
T.L.: - Asszem, az lösz belőle. 
(A Tanár úr prognózisa ez esetben nem bizonyult helytállónak, Attilának sikerült.) 

A 3. ülésszak eseményei: 
Dr. Ormos Jenő kórkoncnok (Hidegsebészeti Minisztérium) még mielőtt 

visszavonult a politikai életből, az egyik előadásán a következő gyöngyszemet hagyta ránk: 
A család vasárnap délután sétál az állatkertben. Az elefántnak éppen erekciója van, amire a 
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kisfiú rögtön felfigyel: 
- Apu, mi az az elefánton? 
- Nem tudom, kisfiam, kérdezd meg anyádtól! - hárítja el a kényes kérdést. 
A kisfiú elszalad, majd kisvártatva visszajön. 
- Na, mit mondott anyád? 
- Azt mondta, hogy az semmi. 
- Jellemző anyádra... 

A képviselők serényen bóbiskoltak, mikor az elnöklő Ormos Jenő furcsa hangokat hallatott. 
- Nyik, nyak, nyik...,nyak. 
Nagy György képviselőtársunk (13. frakció) zsebében már kinyílt a laringoszkóp, mire az 
elnök mindenki megkönnyebbülésére kimondta: 
- Nyaki nyirokcsomók. 

Az oktatóink az irodalom terén is jeleskedtek. 
Szervdemonstráción Dr.Iványi Béla: 
- Az irrigoszkópiát zavarhatja a bél gázossága, ezt már József Attila is megmondta: 
"Ne légy szeles, 
bár munkádon más keres, 
dolgozni csak gondosan, szépen, 
ahogy a csillag megy az égen, 
úgy érdemes." 

Vajtai doktor feltárta előttünk a tudomány fejlődésének legfőbb akadályát: 
"...Az atherosclerosis patogenezisében első állomást jelentő subintimalis, magas 
lipidtartalmú makrofág felszaporodások (fatty streak) 15 éves korban a legkifejezettebbek... 
Egészséges, 15 éves gyerekeket viszont nem lehet felboncolni, és EZÉRT toporog az 
orvostudomány!!!" 

Dr. Telegdy Gyula arachidonsav-cascadeur (Kórélettani Minisztérium) az alábbiakat hagyta 
ránk: 
"Régen a PTX halálos végrendelet volt." 
"A fejlett társadalmakban a szórakozás a TV irányába tolódik el és nem a reprodukció 
irányába." 
Dr. Lázár György tárcanélküli miniszter egyik előadásán történt meg. A vetítővásznat 
felhúzva, a táblán az alábbi felirat volt olvasható: BUNKÓ! 
Mire professzorunk reakciója: "Nem tudom, kinek szól." 

A /u-biológiai (biológia* 10", n=-6) Minisztériumban töltött gyakorlatra sajnos 
mindig két óra intenzív mikroszkópizálás után érkeztünk, ráadásul ekkorra már mindenki 
túl volt az ebéden is. Ezen előzmények után nem is csoda, hogy a feszült érdeklődés volt a 
legkevésbé jellemző ránk. Ezt kedves gyakorlatvezetőnk, Rosztóczy István Tanár úr is 
észrevette. Mondanivalója közben egyszer csak megakadt tekintete Laci "kiemelkedően 
érdeklődő" arcán, és a Tőle megszokott higgadtsággal kérdezte: 
- Bán kolléga, itt van még? 
(Tudniillik Ő még nem tudott arról, hogy Laci az évek során megtanult nyitott szemmel 
aludni.) 
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A 4. ülésszak eseményei: 

11. csoport SZOTE• 

Dr. Mészáros Tamás csontbrigád vezető (Csontkorrekcióügyi Minisztérium) 
gyakran kápráztatott el minket előadásain: 
"A testtartási hibáknak oka lehet a serdülőkori emlőfejlődés. A gyerek szégyelli, 
előregörnyed. Pedig az anyának fel kellene világosítania,őt, hogy...Nézd kislányom, nekem 
is van kettő valahol, vagy legalábbis volt" 
"Nem kívánom magukat oktatni, de..." 

Gyakorlaton Dr. Tóth Kálmán gyakvezér az alábbi instrukciót adta az anamnesis 
felvételéhez: 
"A betegvizsgálatnak nem úgy kell nekiesni, mint tót az anyjának!" (Ő csak tudja - a 
csoport) 
Gyakvezünk bebizonyította, hogy az alkalmazott psychotherapiának is fontos helye van az 
orthopaediában. Ezt bizonyítja az általa elmondott történet is: 
"Történt egyszer, hogy egy cigánybeteg kapott a lábára egy gipszet. Megmondtuk neki, 
hogy ez nem járógipsz, nem szabad ráállni. 
Jön vissza kontrollra, a gipsz lekopott, tiszta sár. 
- Hát megmondtuk, hogy ne járjon rajta! - mondtuk neki, majd egy új gipszet kapott. 
A következő kontrolinál megint sáros volt a gipsz, és le volt kopva. Nem tudtuk neki 
sehogyan sem megmagyarázni, hogy ne járjon rajta. 
Akkor ment a TV-ben a Félelem bére című film. 
Az egyik kollégával kitaláltuk, hogy egy ampullát gipszelünk bele a gipsz sarkába. 
Megmondtuk neki, hogy nitroglicerin van benne, és ha rálép, felrobban. 
A legközelebbi kontrolinál ép volt a gipsz!" 

A Méh-észeti 
Minisztérium nem túl 
eredeti rendelete alapján 
2*3 napot kellett a 
Minisztérium épületében 
töltenünk. Mi azonban 
láthatóan jól éreztük 
magunkat. 

A több napos összezártság 
nem is maradt 
következmény nélkül. A 
humán reprodukció terén 
egy eddig még nem 
tapasztalt jelenség tanúi 
lehettünk, amit az alábbi 
fotó is bizonyít. 

3. kép 
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A házban dolgozó szakemberek értetlenül 
álltak a probléma előtt, de P. A. 
képviselőtársunk önfeláldozóan elvállalta a 
beavatkozást. Erre természetesen a 
különleges elvárásoknak megfelelően fel is 
készült. 

5 . k é p 

4 . k é p 

Fáradozása nem volt hiábavaló. Több órás 
idegtépő küzdelem után per vias 
abnormales, B. J. egy egészséges, 70500 
g-os, 178 cm hosszú fiúcskának adott 
életet. A képen a boldogság tükröződik 
mindkettőjükről. 
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Hála Istennek - lelkes segítségünk ellenére -
az Intézetben születtek normális gyermekek 
is, amint az az alábbi fotón is látszik. 

6. kép 

7. kép 



Hungaroring 10. csoport 191 

Dr.Balogh Ádám 
főszikész (Fel- és 
Levágásügyi 
Minisztérium) egyik 
expozéjában igazolta világirodalomban való jártasságát: 
"Az appendicitis pathogenezise: derült égből villámcsapás, vagy ahogy Rejtő Jenő 
mondaná, derült égből gumibot." 
P. A. képviselőtársunk egy hosszú gyakorlat alatt megalkotta a hasi sebészet és a KRESZ 
fúzióját: 

A Fűszertudományi 
Intézet fő mottója a 
tudományág egyik jeles 
képviselője után: 
"Knoll, mindennap új 
varázslat!" 
E mottó igazságát 
szigorlatra készülve saját 
magunk is tapasztalhattuk. 
Dr. Papp Gyula 
fő-fűszerszakértő szájából 
több kinyilatkoztatás 
értékű megállapítás 
hangzott el. íme egy a sok 
közül: 
"Az erekció paraszimpatikus, az ejakuláció meg szimpatikus hatásra jön létre. Bár nem 
tudom, kinek mi a szimpatikus!?" 
Dr. Leprán István fűszerész gasztronómiai kutatásai során a következő párhuzamot vette 
észre: 
"Ezek a receptorok úgy úsznak a membránban, mint a húslevesben a mócsingok." 
Az itt tanult receptek közül soknak fogjuk még hasznát látni, ha máshol nem, a 

^ P E U T S I - U K Ü L E I [ / A S 7 A 6 & L - ( L E ' J S 

Az Intézetben végzett 
ténykedéseink várható és 
megérdemelt 
következményeinek 
elkerülése végett a 
következőképpen őriztük 
meg inkognitónkat: 
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háztartásban. 
202 11. csoport S Z O T E • 

A Sugárzástani Minisztériumról csak a legjobbakat mondhatjuk. (Annál is inkább, mivel a 
Miniszter úr egyben a Tisztelt Ház Elnöke.) Előadásai és vizsgáztatásai emlékezetesek 
maradnak számunkra. Mindenre kiterjedő figyelmére példa következő szavai, melyek 
tankönyvünkben nyomtatásban is megjelentek: 
"Az NMR vizsgálattal...a vizsgáló maga is körültekintő kell legyen, mert a készülék egy 
óvatlan pillanatban könnyen letörölheti a zsebében őrzött hitelkártya mágneses kódját." 

A Bel-ügyek Minisztériumában sok kiválóság oktatott bennünket a legkülönbözőbb 
tudományokra. Óvatlan pillanatokban ők is elsütöttek humoros megjegyzéseket, vagy 
elejtettek félresikerült mondatfoszlányokat. Sajnos ezek csak a hallgatóság egy töredékéhez 
jutottak el. íme egy csokor belőlük: 
Dr. Lonovics János: "A Stigmosan-morphin teszt a zsíros sültkacsa szimulációja." 
Dr. Szarvas Ferenc: "Az addisonos nő 3 dolognak örül nyáron: jól lebarnul, nem nő a 
hónaljszőrzete és elmarad a vérzése." 
Dr. Csanády Miklós: "Jó kezelés rheumás lázban Streptococcust 
adni."....".. .műany ag - thrombus..." 
Dr. Ferdinándy Kond: "Antropozoonózisok. Hm. Tágabb értelemben a lórugás is ez." 
Azért ilyen meglepetéseket gyakorlatokon is átéltünk. Belgyógyászat gyakorlat, az 
echocardiographiás vizsgálatot tanuljuk. A gyakorlatvezető magyaráz: 
- A bal kamra krumpli alakú, a jobb kamra pedig paprika alakú. 
Mire Laci megszólal: - Hát persze, paprikáskrumpli! 
Azért a végső igazságot mégiscsak Dr. Szepes Attila fogalmazta meg számunkra: "Amit ma 
megtehetsz, azt holnap is megteheted, csak már késő lesz." 

És íme eljött az 5. ülésszak. 
Az Idegsebészeten Dr. Bodosi Mihály Magyarország demográfiai adatai között tallózva 
fejtette ki véleményét: 
"Magyarországon jelenleg a születéskor várható átlagos élettartam 69 év, bár ez a jelen 
körülmények között sok is." 
Gyakorlatunkon Dr. Tarjányi János vígasztalt minket: 
"A műtét közben sajnos néha előfordul, hogy meghal a beteg. Csak ott nem hibáznak, ahol 
nem dolgoznak, ahol gyalulnak, ott mindig van forgács." 
B. J. képviselőtársunk még hozzátette: "Ha pedig sokáig gyalulnak, csak forgács marad." 

A Vízügyi és Csatornázási Minisztériumban (Urológia) töltött gyakorlataink kedvence volt 
Dr. Pintér Olivér. íme néhány morzsa relikviáiból: 
"A citosztatikumok gátolják a spermiogenezist. A 90 napos érési ciklusú spermiumok 90 
nap után elpusztulnak, vagy szerencsés esetben távoznak." 
Egy másik alkalommal talán tranzitórikus amnesztikus afáziába esett: 
P. O.: - Van egy mexikói izé, mi az..., tüskés szar. 
CS. K.: - Kaktusz! 
P. O.: - Na, az. 

Azért Vántus Ági képviselőtársnőnk sem volt rest: 
P. O.: - Van itt egy kenet, mozgó spermiumokkal. Nézzétek meg! 
V. Á.: - Addig, amíg mozognak!! - s nagy lendülettel indult a mikroszkóp felé. 
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Attila urológia gyakorlaton rajzol, hülyéskedik, Csillik prof.-ot utánozza. Araczki Ági 
mellette ül, majd csodálkozását kifejezve odasúgja neki: 
- Attila, te pályát tévesztettél! - mire Attila kontráz: 
- Érdekes, akárhová megyek mindenütt ezt mondják! 

A Központi Idegrendészeti Minisztériumból (Neurológia) Dr. Dibó György szájából 
hangzott el: 
"Több diagnózist nem mondok, mert évek múlva annyi beteget fogtok hozzám küldeni, 
hogy egyáltalán nem fogok hazamenni a klinikáról." 
Gyakorlatunkon gyakvezünk Dr. Mayer Péter diagnosztikus profizmusa mindenre kiterjedt, 
többek között önmagára is: 
"Nekem a múltkor bal alsó kvadráns hemianopsziám volt. Nagyon el is keseredtem, 
egészen addig, amíg le nem vettem a szemüvegem, és meg nem töröltem." 

A Bőrgyógyászat gyakorlatok mindannyiunk számára tanulságosak voltak, ugyanis 
kültakarónk különböző részein felfedeztük a tankönyvben látott majd mindegyik kórképet. 
A "Kemény" tanulásra gyakvezünk Dr. Kemény Lajos ösztönzött bennünket. A reggeli 
gyakorlatok álmos hangulatát gyakorlatvezetőnk fel-felröppenő humoros megjegyzéseivel 
próbálta megszakítani. 
"Sokszor a gamma-GT emelkedése fordított arányban van a hygiénével." 
Kemény doktor gyakorlat közben vattát morzsolgat. Már a negyedik darab esik le a földre. 
Attila ránéz, erre Lajos így szól: 
"Hogy a takarítónőnek is legyen dolga." 

Gyakorlat közben K. L. elment hozni egy beteget, majd egyedül térve vissza a következőt 
mondja: 
"Nem én vagyok a beteg, bár biztosan találnánk valamit nálam is." 

Gyakvezünk humorával a betegek is megpróbáltak versenyezni. Egy lábszárfekélyes néni 
meséli: 
"Annak idején Simon professzor úr azt mondta nekem: Gyermekem, ez örökös lesz neked, 
mint békának a tó." 

Egy beteget vizsgáltunk, amikor a késve érkező 14. frakcióbeli Szabó Saci csatlakozott 
hozzánk, s arcán némi zavarral a betegnek így prezentálta magát: 
- Jó napot, én is egy ILYEN orvostanhallgató vagyok. 

Mire a beteg: 
- Üdvözlöm, én meg a BETEG vagyok. 

A Pelenkakutató Intézetben (Gyermekgyógyászat) Dr. Virágh István előadásában a 
következő megjegyzést tette a "lelkes" hallgatóságra: 
"Vannak olyan gyerekek, kik nem állnak kezelés alatt, és mégis jobb állapotban vannak, 
mint itt néhány somnolens hallgató." 
Dr. Pintér Sándor intézetvezető tanítását, miszerint 
"Mellre, mellre, mellre!" 
szó szerint fogjuk venni. 

Gyakorlatvezetőnk Dr. Nóvák Zoltán a korábbi évek gyakorlatainak tapasztalataiból a 
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következőt emelte ki: 
"Hallottam, hogy megtörtént egyszer, hogy valaki a creinaster-reflexet úgy váltotta ki, hogy 
reflexkalapáccsal ráütött a scrotumra." 
Emellett még viccet is mesélt: 
"Két öreg beszélget: 
- Hát öregem, tudsz-e még b...ni? 
- Persze, hogy tudok, csak már nem bírok." 

A Szemészeten kedvenc gyakvezünk, Dr. Sziklay Pál az első gyakorlataink egyikén, 
melyen sertésszemet boncoltunk, a csoportra pillantva és értelmi képességünket felmérve 
gyorsan a következőt szögezte le: 
"Tisztázzunk valamit. Most boncolok. Nehogy aztán valaki otthon elmesélje, hogy részt vett 
egy szemműtéten." 
Előadást is tartott nekünk, melynek színességét például az is tükrözi, hogy itt tudtuk meg, 
hogy Szt. Flórián nemcsak a tűzoltók, hanem a sörivók védőszentje is. Ezt megtudva 
ezentúl mi is saját védőszentünknek tekintjük, és lelkesen éltetjük. 

A 1 l-es frakció, vagyis mi, az 5 hosszú ülésszak alatt - különbözőségünk ellenére -
kellőképpen összerázódtunk, és a kötelező "munkaidőn" kívül is sok időt töltöttünk együtt, 
íme néhány kép frakciónk csoportalbumából: 

10. kép Zsugások madártávlatból, avagy Atti la üt, mint a guta. 
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A csopor t bu l i ja in volt m inden földi jó : 

11. kép Itt Don Pálvölgyi, a keresztapa készít pizzát a "Gruppá nostra" számára. 

12. kép A szomjoltásért néha meg kellett szenvedni 
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13. kép De a nehéz munkának meglett az eredménye 

A nyári nagy m e l e g b e n az időt t e rmésze tesen viz mel le t t töl töt tük. 

14. kép A legenda és a valóság találkozása, avagy hogyan 
futott össze egymással Búvár Kund és Hanyistók 
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Nem tudjuk, ki, hol, 
mikor mondta, de jó. 
Egyvelegünk mottója: "Ha 
én ezt a SZOTE klubban 
egyszer elmesélem..." 
(Ahol ismertük a szerzőt, 
ott monogrammal 
jelöltük.) 

"A jéghideg dysPEPSIa 
coli az igazi!" (S. P.) 
"A legújabb betegség, 
melyet Plasmodium okoz, a Szombat esti láz." (P. A.) 
"Iszom egy kis vizet, hogy ne unatkozzon a vesém." (P. A.) 
"Véres a föld a talpam alatt, lelőtték a poénomat!" (S. P.) 
"Agyoedema, agytumor, adjunktus." (B. J.) 
"Egy traumatológiai mellkasfelvétel diagnózisa: situs inversus totális viscerum arteficialis." 
(P.A.) 
"Amikor bejött a terembe, olyan, mmtha valaki kiment volna." (B. J.) 
"- Van tüzed? 
- Nincs, de Szent Antalnak van. Kérjél tőle!" (P. A.) 
"Nézzük a világot optimistán. A vizsgán matematikailag 80 százalék esélye van annak, 
hogy olyan jegyet kapsz, ami megfelel." (P. A.) 
"- Felírjak neked Kiiont? 
- Miért? 
- Hogy ne amőbázzál annyit!" (P. A.) 
"A gerinctörés therapiája a velőűrszögezés." (S. P.) 
P. A. 1. axiómája: "Az anaemia növekedése egyenesen arányos a haematokrit 
csökkenésével." 
P. A. 1. axiómájának kiegészítése: "Ez műid igaz, de csak akkor, ha a vvt-k száma 
csökken." 
1993. márc. 11., csütörtök este. Egy héttel a Szülőszoba gyakorlat előtt. Tarokkozás 
közben. 
P. A.: - Leadtátok már a széklettartályt? 
B. J.: - Nekem volt eszem és már tegnap este leadtam. 
S. P.: - Eszem nekem is volt, csak székletem nem." 
"Ez a nő is olyan, mint a tárogató hangja. Csak messzirül szép." (P. A.) 
"Ehhez az előadáshoz képest a pontos idő a telefonban egy József Attila vers Latinovits 
előadásában!" (P. A.) 
"Nincs ráírva a borosüvegre, hogy nem lehet mellé gyógyszert szedni!" (P. A.) 
Tél közepén, sebészet kollokvium előtt: "Tél, Pepó itt van, hó a subája..." 

15. kép Hableányok és hablegények a nádasban 
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"Az utcalányok tipikus orthopaediai betegsége a csípőizületi abdukciós kontraktűra." (P. A.) 
"Téged valami agyi trauma ért. Hogy most tünetmentes vagy, az az oka, hogy túl hosszúra 
nyúlt a lucidum intervallumod!" (P. A.) 
"- Mit parancsol, uram? - kérdi a pincér 
- Káposztába töltött hagymás babot főtt tojással és burgonya krokettel. Ja! És valami 
szénsavas üdítőt. 
- De uram, tudja-e, hogy ez gázokat csinál? 
- Igen, de tudja, az ex-barátnőm esküvőjére vagyok hivatalos!" (B. J.+P. A.) 
"O olyan jó volt anatómiából, hogy a csirke egyes részeit még bepanírozva és megsütve is 
felismerte." (P. A.) 
"Címerünk tetején keresztezett Kirschner-drót." 
"A gyulladás lehet lymphocytás, granulocytás és attrocitás." (P. A.) 
"Azért gyűltünk itt ma össze...Hogy ne legyünk széjjel!" 
"Sánthához képest a perpetuum mobile inerciarendszer!" (P. A.) 
"Öregem, ez a szöveg olyan, hogy befolyik a szememen, és mint a fos, úgy távozik." (P. 
A.) 
"- Ma ünnepnap van a pathológián. 
- ? ? ? 

- Mert halottak napja van." 
"A beteg inkooperábilis, nem beszél, nem lélegzik, nem mozog, tőle érdemi anamnézis nem 
nyerhető." (P. A.) 
"Nagyon álmos volt, Apgar 5-tel ébredt..." (P. A.) 
"- Mi a baja a betegnek, sérv? 
- Á, az ki van zárva!" (P. A.) 
"Ez a vizsgálat olyan, mint a 220 V. Elengedhetetlen." (P. A.) 
"A zenét ma a tünet-együttes szolgáltatja." (P. A.) 
"A francba, már megint elfelejtettem bevenni a Cavintonomat!" 
Testmagasságunk mérésekor: "Sántha, ne húzd ki magad, ez nem az IQ-t méri!" (P. A.) 
"- Ezt így csinálják a Mayo klinikán. 
- Na és ez mé jó?" (P. A.) 
Előadó: - A betegség kialakulásában ezek számba jöhetnek. 
P. A.: - Akkor csukja be a száját! 
- Mivel mutatjuk ki a bárium-mérgezést? 
- Röntgennel. 

Személyeskedjünk egy kicsit! 

Araczki Ági, ki mindig szendén mosolyog, 
De a látszat ellenére nem volt mindig 
boldog. 
Bejárta ezért az ország összes hegyét, 
S végül elnyerte Sántha Peti kezét. 

Bakos Jani jászladányi vagány, 
Tengerkék szeme gyakran szikrákat hány. 
A sebészet örök álma, szeme fénye, 
Az amőbázás Attilával a szenvedélye. 

Bán Laci kosaras volt hajdanán, 
Mert termete kicsit nagyobb az átlagnál. 
Mindenkinek küld egy szerény mosolyt, 
Mert mint keresztény, szívében béke honol. 

Csamangó Kati Bácsalmás szülötte, 
Ki velünk a főnyereményt megütötte. 
Piros bringájával fel-alá teker, 
Számára a tanulás nem nagy teher. 
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Kovács Zsuzsa csoportunk hű vezetője, 
Már lemondott volna, de nem tehette. 
Ha jobbra kell menni, ő biztos, hogy balra 
megy, 
De nem szánt-szándékkal teszi, ez 
veleszületett. 

Márki-Zay Jani, ő biz vásárhelyi, 
A kémián a lombikot lötypöli. 
Mindig piszkálódik, de csak kedvességből 
teszi, 
Száján mindig vigyor, mely a huncutságát 
jelzi. 

Pálvölgyi Attila bővelkedik jegyzetekben, 
S emellett otthonos a harcművészetben. 
A belgyógyászatban érzi otthon magát, 
S volumene jelzi, hogy szereti a hasát. 

csoport 199 
Sántha Peti az Élettanon a patkányok réme, 
De a TDK konferencián ezért elismerés a 
része. 
S képes felmászni a Klinikák tetejére, 
Csak hogy naphosszat a madarakat nézze. 

Sajti Edit csoportunk legújabb tagja, 
Kihagyott egy évet, hogy a nyelvet 
gyakorolja. 
A gyerekek Angliában éltek-haltak érte, 
Szívből jövő kacagása pedig minket éltet. 

Vántus Ági csoportunk poétája, 
Nem egyszerű, rendhagyó a diétája. 
Húst nem eszik, ezért lehet talán, 
Hogy hozzánk képest kissé "anemizált". 
De azért ő tisztességes leány, 
Siet is a gyakorlatok után, 
Haza. 

ZÁRSZÓ 

Közeledik mandátumunk lejárásának ideje. Mivel újraválasztásunk nem valószínű, így 
mindegyikünknek kenyérkereső munka után kell néznie. Ez nem lesz könnyű feladat, mivel 
többségünk nem ért máshoz, mint a tanuláshoz. Ezen helyzetünkért az az intézmény is 
felelős, amiben ezt az 5 esztendőt eltöltöttük. Reméljük, a beígért változások nem fognak 
magukra sokat váratni, és valóban javítanak az elkövetkező nemzedékek helyzetén. 
Mindezek mellett bátran nézünk szembe az elénk tornyosuló nehézségekkel, és vállaljuk, 
hogy a gyakorlati ismereteket egy most kezdődő, életünk végéig tartó tanfolyamon fogjuk 
megszerezni. Bízunk benne, hogy eddigi munkánk sem volt hiábavaló, és mindent 
összevetve hasznos tagjai leszünk társadalmunknak. Bárhová is sodor minket az élet, 
sohasem felejtjük el, és büszkén hangoztatjuk azt, hogy honnan jöttünk. 

Vége, ennyi, és nem több... 

(ez itt a vége!!) 
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I. RÖVID JELLEMZÉS A PISZKOS 12-ESRŐL 

AMIN MOHAMED ILCSI VIC'D AZIR TÜRKMEN nemzetközi kapcsolatokkal 
bíró központi egyéniség, szőnyeg- és Nívea-kereskedéssel foglalkozik. Néhány vizsgájáról a 
forró légkör miatt repülőszőnyeggel hagyta el a helyiséget. Félelmet nem ismerő afgán 
harcos, mindig visszatér a tett színhelyére és győzelemmel távozik. Szőnyegüzérkedéssel 
szerzett millióit szűzoltó kisiparosként mossa tisztára Ariellel. Zseniális bűnöző, több 
nyelvet beszél (afgán, türkmén, perzsa, magyar), ért a költészet és az 'orossz' lányok 
nyelvén is. Különleges taktikája, hogy áldozatait marhapörkölttel veszi le a lábaikról. 

BAÁN EDINA ...Ősi nemesi család sarja (valószínűleg), ereiben kék vér folyik 
(cyanosis). Ő adott helyet a régi Apponyi-kastély misztikus légkörében annak a spiritiszta 
szeánsznak, melynek során véres szertartással adóztak GALENUS szellemének. Körözik az 
AIDS-terjesztő programban játszott kulcsfontosságú szerepe miatt. Cave!: citerájában véres 
fecskendőket, injekciós tűket rejteget, emberölésre kiképzett bernáthegyi testőrökkel veszi 
körül magát. 

BARTA ZOLTÁN - GRUPPENFÜHRER ... Kedvenc időtöltése a tanulás, magolás, 
olvasás. Többszörös sertésgyilkos. Áldozatait előre megfontolt szándékkal, aljas indokból, 
különös kegyetlenséggel, nyereségvágyból ölte meg, majd, hogy a nyomokat eltüntesse, a 
tetemet feldarabolta és csoport-bűntársaival elfogyasztana. Kedvenc fegyverei a tőr és a 
súlyzók. Visszaesésre hajlamos. A SZOTE-n töltendő 5 év büntetése alatt rendszeresen 
body-buildingezik, hogy nagyobb súlyú áldozataival is könnyűszerrel elbánhasson. A fent 
említett bűncselekményekben tettestársa volt... 

BREZNYÁN MIHÁLY, többszörös borhamisítással vádolt kiskőrösi lakos. Az 
országot behálózó Breznyán-maffta tevékenysége során etilalkohollal mérgezte az Alföld és 
szűk környéke (ld. Kárpát-medence) lakosságát. Zenész-képessége és intellektuális 
megjelenése megtéveszti a felületes szemlélőket, mint pl. a vizsgáztatókat. Nem feltételezett 
tartózkodási helyei: előadótermek, gyakorlati helyiségek és ezek környéke. Ideiglenes 
lakhelye a Jancsó kollégium Bronx-104-es szoba. Titkos szálak fűzik a Kecskeméti 
Óvónőképző Főiskolához. 

BITTÓ CSABA alias ULTRAHANG ... Ideiglenes szabadlábra helyezése alatt 
(vizsgaidőszak) elkövetett újabb súlyos bűncselekmény miatt 1 évvel meghosszabbították 
büntetését. Alvilági körökben ismert fedőneve UH, közelebbi ismerősei csak Csatának 
nevezik. Modora megnyerő. Zord külseje még zordabb lelkivilágot takar, fejét már a haja 
se bírja. CAVE! ... előállításnál komoly ellenállásra számíthatunk (gyakorlott AIKIDO-s). 

BUDAI BEÁTA ... fedőneve BEUS ... A rabkórházból több heti sikeres szimulálás 
után került a piszkos 12 közé. Ekkor már nem volt rosszmájú (hepatitis A). Valószínűleg 
több éves kémtevékenységet folytatott, melynek során szoros kapcsolatot létesített az 
orvostársadalom ősi ellenségeivel (jogászok). Kis hableánynak álcázza magát, hosszú szőke 
hajával, sellő úszásával kábítja el a hazai vizek ragadozó cápáit. 

GYURICZA ANETT ... A csoport nyugalmazott ex-vezére: KERESZTANYA. A 
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háttérből irányítja az eseményeket. Üldözői (oktató banda) megtévesztésére gyakran 
változtatja hajszínét és -formáját, lakóhelyét, telefonszámát. Kiterjedt bűnlajstromában 
szerepel : többszörös okirathamisítás (katalógus); a GH-ból éveken keresztül rendszeresen 
hordta ki a suskát a pénztárosnő szeme láttára, de nemes lélekre vall, hogy a szajrét 
bűntársai között mindig szétosztotta. Jellemző tartózkodási helye : SZOTE Ideggyógyászati 
Klinika. CAVE! ... fegyver van nála (22-es kaliberű reflexkalapács). 

HORVÁTH RITA ... A csoport külügyi titkos ügynöke - alvilági neve : TÉGLA. 
Kapcsolatba lépett a chicagói, szicíliai ... s a többi maffiákkal. A média közül a TV-t vette 
célba (operatőrök reszkessenek). Különösen veszélyes megtévesztően jó megjelenése miatt. 
Idomított vérebekkel (tacsik) támad az őt megközelíteni próbálókra. Kutyái még önmagukra 
is veszélyesek. CAVE! ... szemüveggel, kontakt-lencsével műszemmel és szemmel ver. 

H. SZŰCS ATTILA alias MACI ... A piszkos 12-esbe felsőbb körökből 
deszantosként került be. Hatalmas testi ereje elrettentően hat a rivális bandákra. Egyéni 
akcióit a vízen hajtja végre. Etetése a csoportnak sokba kerül az állandó fogyókúra ellenére. 
Profi mackós képessége ellenére széfekkel nem foglalkozik, rablótámadásainak célpontjai : 
Mac'Donald's, Burger King és ehhez hasonló intézmények. Különböző serkentőkkel él, 
mint pl. Coca-Cola. 

KÖVESI ZSOLT ... Kerestetik a fiatalkorú K. Zsolt, fedőneve : KAVICS, aki 
alaposan gyanúsítható csinos fogászlányok megrontásával, tiltott szerencsejáték űzésével, 
valamint többszörös közbotrány okozással. Tetteinek fő motiváló tényezője az a doxazma, 
hogy övé Közép-Európa második legszebb férfi-felsőteste (az első díj nem került 
kiosztásra). Mentségére szolgál, hogy cselekedeteit alkoholos befolyásoltság alatt követte el. 
Jellegzetes élőhelye szemi-313, ahol a felhalmozott tudásnál és tapasztalatnál már csak az 
entrópia nagyobb. Focipályák környékén számíthatunk megjelenésére, melynek 
következtében szignifikánsan megnövekszik a traumatológia ambulancia betegforgalma. 

PATAKI ZOLTÁN alias KUKKOLÓ, aki a csoport legintimebb pillanatait kapja 
lencsevégre (na végre!). Kompromittáló képeivel ("alkotásaival") zsarolja áldozatait. Titkos 
fotólaborját fedhetetlen multű 91 éves idős nénike otthonában rendezte be. Előszeretettel 
kutatja a természet és mások titkait égen, földön s víz alatt. Különös ismertető jele : 
ártatlannak látszó ábrázata, mellyel vizsgáztatóit is megtéveszti. Fejszőrzete néha 
cinkostársa keze alatt alakul át a tökéletesebb álcázás érdekében. 

RÁKOS MÁRTA, akit a világ csak zsebiként ismer, bár a hírek szerint nem lehet 
olyan könnyen zsebre tenni. Búvóhelye (Bokor 14.) az alvilág hírhedt találkahelye. 
Boszorkánykonyhájában gyakran tálal fel halat, vadat, s mi jó falat (ősi orwadász-halász 
családból származik), s ezzel főzi meg rendszerint orvosi körökből származó áldozatait. 
Beépített emberként a Szül. Nőgyógy. Klinikán folytat kémtevékenységet, hogy már méhen 
belüli állapotukban kiszemelje a banda eljövendő tagjait. A körözvény megírása idején 
illegálisan külföldön tartózkodott, mely időszak alatt a bandában betöltött szerepét húga 
vette át. 

TÓT ÉVA ... Sokoldalúan képzett, veszélyes bűnöző. Karrierje érdekében 
előtanulmányokat folytatott bizonyos titkos tanok és módszerek (Kodály) elsajátítására. 
Környezetét és a hatóságokat megtévesztve medicaként VACKOR álnéven vált ismertté. 
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Egy bizonyos Bartók Kórus nevű bűnszövetkezet régi tagja, így külföldön is 
tevékenykedett, emellett 5 éve a PISZKOS TIZENKETTES jegyüzéreként dolgozik. Az 
előző bűnössel együtt szerzett hypnoticus tanulmányait felhasználva befolyásolni próbálja a 
banda férfi tagjait, ő maga gyakran síkra szált az elkövetési módszerek finomítása 
érdekében. Különös ismertető jele: balkezes. Vonzódása az elméleti tudományok (művelői) 
felé is nagy. 

TÓTH ISTVÁN ... Az alvilág csak TOTYÁnak hívja. Töbször ült ... a SING-
SlNG-ben. A világot zöld-fehérben látja. A piszkos 12-es politikai platformjának 
képviselője, bár álláspontjával nem mindig arat óriási sikert. Ad a jó megjelenésre (jó, ha 
néha megjelenik). Bár nem szőke, de kék szemű, így elég ritka fajta. Sok idegenlégiós 
között ő élvezi a hazai pálya előnyeit. 

II. ÉS MOST NÉHÁNY TÖRTÉNET A CSOPORT ÉLETÉBŐL: 

1. Szülészet 1. Rita 3 napos bentlakásos szülőszobai gyakorlatát töltötte a klinikán. Este 
felment az emeletre magzati szívhangokat hallgatni. Az egyik kórteremben egyedül talált 
egy nőt. 
- Hallotta már magzata szívhangjait? 
- Még nem. - válaszolta a hölgy. 
Rita jól felhangosította a készüléket, hogy tisztán lehessen hallani a szívverést. 
Továbbmenve a következő kórterembe találkozott egy ápolónővel, aki közölte, hogy az 
egyedül fekvő szifiliszes asszonyt nem kell meghallgatni, néhány nap múlva lesz az 
abortusza. Rita ereiben megfagyott a vér. 

2. Szülészet 2. Barta Zoli kisérte figyelemmel egy többször szült (6-szor) asszony 
vajúdását: 
- Jááj-jáj-jájü Mindzsár megszákádok! 
- Dehogy szakad meg! 
- Mindzsár elájulok! Mindzsár elájulok! 
- Hogy ájulna el, ha fekszik?! 
- Áááájjáj! Nem fogom kibírni! 
- Ha már az előző hatot kibírta, ezt is ki fogja bírni. - Jött Zoli megnyugtató válasza és 
igaza lett. 

3. Kórbonctan. Női kismedence boncolása. Két szaktekintély vitatkozik a régió kiboncolása 
és áttapintása után: 
Totya: - Carcinoma. 
Bartuska: - Myoma. 
Totya: - Carcinoma. 
Bartuska: - Myoma. 
Gyakvezér: - Scyballa. 

4. A lányok belgyógyászat gyakorlaton idős nőbeteget kérdeznek ki: 
- Milyen korábbi betegségei voltak ? 
- Volt nőgyógyászati mőtétem, epehólyag és vakbélműtétem, gyomorfekélyem van, magas a 
vérnyomásom és cukorbeteg vagyok, a látásom gyorsan romlik és lehet, hogy rákos 
vagyok. 
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- Ó, nénike! Ne tessék elkeseredni, ez legyen a legkevesebb! 
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5. Totya biológia szigorlaton belép a vizsgaterembe. Az asztal túloldalán Molnár prof. bal 
kezét a reszkető másodéves indexéért nyújtja. Totya erre ösztönösen megragadja a felé 
nyújtott kezet és hosszasan megrázza. A prof. kissé meglepődve kérdezi: 
- Hát maga meg mit csinál ? 
- Hááát...ööö...kezet fogtam. 
- De miért bal kézzel ? 
- Háát akkor fogjunk jobbal is - mondja T. és jobbjával is kezet ráz. 

6. Fizikotherápiás ortopédia gyakorlaton a gyógyászati segédeszközöket néztük. Megálltunk 
a tuskatedránál, ahol közölték velünk, hogy működőképes és ne babráljunk vele. Rita 
azonban fittyet hányva a figyelmeztetésre megnyomta a piros gombot. Ekkor kb. 5 cm 
átmérőjű vízsugár szökött ki a csőből egyenesen a gyakorlatvezetőre. A csoport szétugrott, 
de azért valakiben volt annyi lélekjelenlét, hogy kikapcsolja a vízágyút. Vezetőnk ázott 
verébként távozott a helyszínről. 

7. Belgyógyászat gyakorlat 1. Milyen betegségeket lehet megkapni egy belgyógyászati 
kórteremben? 
- TBC. 
- Influenza. 
- Enteritis. 
- Hepatitis. 
- Szifilisz .... ha csinos a beteg. 

8. Belgyógyászat gyakorlat 2. Anamnézisfelvétel közben: 
- Hány családja van? 
- Egy lányom van. A fiam halva született, megfulladt. 
Révedezéséből felébredő medikus: 
- .. hmm., megfulladt. Öngyilkos lett? 

III. A VICCEK UTÁN MOST EGY KOMOLY MŰ AMIN VERSES 
GYŰJTEMÉNYÉBŐL: 

Az élet tragédiája 

Szerelem. 
Nincs teste 
se térelfoglalása 
De néha 
csúnyán megütközik a sorsunkkal 
Súlyos baleset 
Beleszerettél! 

Rajongsz érte 
lángolsz neki 
Édennek látod 
a zordot 
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Egyszer majd úgy érzed, 
már nem olyan, mint volt 
"A mézesmadzag elfogyott!" 

Túl vagy a csúcson 
Az ejtőn! 
Te vele jársz, s az ő szeme ? 
Másokon, vadon 

Mikor már horgára akadt 
egy újabb áldozat 
Mikor már nyeregben érzi magát 
Hirtelen 
Megjelen 
Kijelent 
"Már nem vagyok beléd szerelmes" 
Kedves! 
Rádomlik 
a világ lombja 
Elsötétül a világ 
Üres vagy 
Kiszállt a szívedből 
a szerelem szelleme 

Lezuhansz 
Megcsillan a szemed 
Tisztán látsz mindent 
Ridegen találod magad 
Falra 
Fára 
Vered 

a fejed 
Hiába 
Te ostoba! 
Megbántódott 
a hiúságod 
Megtört a büszkeséged, Neked, 
A szerelemrózsád lehajtotta a fejét 
A reménycsillag behunyta a szemét 
Tiszta az ég 
de rejtélyes: . 

honnan ez a köd, 
mely nyomja a lelked?! 

Fel a fejjel! 

Ez még 
NEM VÉG!!! 
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IV. EGY DISZNÓVÁGÁS KRÓNIKÁJA KÉPEKBEN, AVAGY SZAKMAI 
GYAKORLAT: FELKÉSZÜLÉS AZ ÉLETRE. 

(Alcím: Tisztelettel adózunk Galenus szellemének) 

1. kép Bemelegítő táplálkozás előző este. Vörös és Fekete. Előre gyászolunk... 

2. kép ...jó halászlé, |ó bor ... de mára talán ... büfff... elég is a jóból. Hű, de 
kifáradtunk! Mi lesz, ha dolgozni köll? 
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3. kép És a Tett napjának reggelén ... na de ez már DISZNÓSÁG ... egy nem is 

e lég. . . na és ez a láb vajon kié? 

4. kép Az éles akció előtt eljátszuk a teendőket. Állítólag a medvék nem esznek 

türkmént ... 
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5. kép ...vagy mégis?! 

6. kép A nap főhőse, paciensünk, akit életbevágó műtétnek kell alávetnünk 
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8. kép Prof. Barta szakszerű, határozott mozdulatokkal tárja fel a nagy erek 
területét, amelyben nagy segítségére van rutinos aszisztenciája 
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10. kép Micsoda popóü Tüzes epilálás 
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11. kép ...a stáb egy része... 

12. kép ...és nemsokára fő a fő... 
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14. kép ...de látom, ez már jobban megy., 
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15. kép ...és ím a végeredmény apró hányada. 

16. kép Munkánk gyümölcse, 
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V. K É P E K I N N E N - O N N A N : 

10. csoport 215 

17. kép: Aki azóta már asszony és nem velünk tanul 

18. kép Egy Mikulás-buli emlékére 
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Variációk egy témára 

19. kép Óóó, Csata! Ha tudnád, hogy én mennyire... 
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21. kép Próbálja ki ÖN is. Kényelmes ágy, kényelmes szerelés...három napos 
ingyen szállás a Női Klinikán 

2 2 . kép Transzban az öreg sámán (Idi Amin Hokus Pokusl 



13. csoport 

Kiss Ildikó 

Bakó Ildikó 

Fekete Csaba 

V m 
Nagy György 

Cserjés Andrea Bássler Beáta 

Fekete Ramóna 

Rónay Barnabás 



Tömösvári Adrienn Varga Katalin 
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FRIDAY THE THIRTEENTH GYÓGYSZERGYÁR 
Fekete Macska Munkacsoport 

"ILDI-BÉ" anorecticum 
Adatok: 95-60-95 (nem telefonszám) 
H/J: anorecticus hatású 
sympathomimeticum. 
Obesitas rövidtávú 
kezelésére a hatás és az 
életmód befolyásoló 
therapia (2000 méter 
futás, illetve 1 jól 
sikerült - befejezett -
éjszaka) adjuvánsaként, 
illetve helyett. 
K/I: gyermekkor (18 év alatt nem ajánlott) 
M/H: pruritus, palpitatio, aluszékonyság, kellemetlen szájíz. A KIR. stimuláns hatás egyes 
betegekben pszichés dependenciához és abusushoz, elvonása pedig depresszióhoz vezethet. 
I/A: vizsgaidőszak potenciálja a hatását. 
(Bakó Ildikó) 

"BEAVIDON" fejfájás megelőző 
esemény utáni tabletta 
H/J: Esemény után mindig jól jön 
(ballagás, esküvő, családi 
összejövetel, csoportbuli, Medica-
Klub) Mindig legyen nálad ! 
Masculin és feminin típusú 
nőknek is kiválóan alkalmas. 2-82 
éves korig. 
K/I: ellenjavallata nincs 
M/H: kihagyás esetén ágyéki és 
alhasi görcsök, amenorrhoea, 
vomitus és FEJFÁJÁS. 
I/A: alkohol abusus dózis növelését indikálja. 
(Bássler Beáta) 
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"SINEBORY" esemény helyetti tabletta 
H/J: esemény helyett 1 percig a térdünk közé szorítjuk. A therapiás index nagyon kicsi. 
Körülményes alkalmazása miatt ma már nincs forgalomban. Helyette ajánljuk a 
BEAVIDON-t. 
(Kertai Borbála) 

"ALESSS(Z) BODY MIX" anabolikus 
szteroid, "pözsgő-tabletta" 45* 103 g 
H/J: nagyfokú fizikai aktivitást okozó 
készítmény. Alkalmazás: a tablettát 2 dl 
tisztított vízben kell feloldani. Kellemes, 
üdítő ital. 
K/I: kortól és nemtől függetlenül 
használható. Hivatásos sportolók 
versenyeken doppingszerként nem 
alkalmazhatják. Vérből, nyálból, vizeletből, 
liquorból kimutatható. Kumulálódik. 
M/H: szoprán énekhang (férfiaknál is) . 
I/A: Férfiaknál feminisatiot okoz. 
(Cserjés Andrea) 

"RAMIRO" sugárzó kontrasztanyag 
H/J: hatása nincs. Bármilyen elváltozás, 
különösen szellemi defektusok 
kimutatására alkalmas. Használata 
gazdaságos, mert felhasználás után eredeti 
formájában kapjuk vissza. Kimeríthetetlen 
sugárforrás (a vizsgálatok még tartanak) . 
K/I: túl magas IQ (30) 
M/H: hallucináció, nikotinéhség, 
sörabusus (AMSTEL), sátáni kacaj 
rohamok (Hi-Hi), somnolentia, sopor, 
coma. 
I/A: 84-es busz 
(Fekete Ramóna) 

" ILDIKOTIL" antirheumathicum-aerobicolyticum 
H/J: minden ízületi bántalomra. Elsősorban a térd 
elváltozásaira. Arthritis, haemarthros, rándulás, ficam, 
porcleválás. Hatásosan csökkenti a mozgáskényszert 
(mozgáskényszer-zubbony). Megnöveli az alvásigényt. 
K/I: aerobic, lépcső, hirtelen helyváltoztatással járó 
mozgásformák 
M/H: műláb, életreszóló végtagi priapismus 
(merevedés) 
I/A: fásli, térdvédő, járókeret együttes használata 
javallt. 
(Kiss Ildikó) 
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"ROKOLYTIC" coctail lytique 
H/J: kizárólag sürgős, életveszélyes állapotokban. 
(Periculum in mora) Ultimum refundibum (amikor 
már úgyis mindegy, mit adsz). FTMB-syndroma 
(f...om tudja mi a baja). Adagolása: intrabénásan, 
hatlövetű subclavia setten keresztül. Különleges 
kiszerelés: UZI. 
K/I: életmentés. 
M/H: szirénázó hangadás, agresszivitás, bordatörés, 
kommunikációs zavarok, "katzenjammer". 
I/A: alkohol együttes adása a mellékhatások 
megjelenését eredményezi. A BARNYCOLIN 
fokozza egyes mellékhatásait (Pl. agresszió). 
(Nagy György) 

"BARNYCOLIN" parasympathomimeticum, 
potenciafokozó szer 
H/J: congenitalis potenciazavarok, spinalis eredetű 
impotencia, fejlődési rendellenességek (fatökűség, 
anorchia). Használata előtt 5 nap abstinentia javallt. 
Megfelelő hatás kifejtéséhez hozzáértő 
asszisztencia is szükséges. 
K/I: nőknek, nagycsaládosoknak, nyulaknak és más 
hypersexualis lényeknek nem javallt. 
M/H: Pinocchio nevű gyermek (fatökűek esetében). 
Túl gyakori használata priapismushoz vezet. 
Nyálfolyás, hányás, hasmenés, aluszékonyság. KIR-
i hatások: vicc-kényszer, konfabulatio, zavartság. 
I/A: hatását potencírozza ZOROBOL. 
(Rónay Barnabás) 

"MISIPRAMIN" antidepresszáns 
H/J: depressziót átviszi mániás szakba. 
Halottakat feltámasztja, kataton betegeket 
feldobja (hálót készíts !). 
K/I: epilepsziás roham esetén ne adjuk! 
Nausea. 
M/H: bulikényszer, biológiai óra 
megfordulása, fokozott ismerkedési vágy, 
kötözködés, antihumanizmus, 
álmatlanság, kényszermozgások 
(ballizmus O Találós kérdés: Melyik mag 
károsodása okozza? Szeretettel Vécsey 
professzor úrnak) 
I/A: hatását erősítik más mániás szakukat 
élő ismerősök. Növeli a ROKOLYTIC 
agressziót okozó mellékhatását. 
(Rónai Emese) 

•UunUjvi 
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"CENTADRIN" psychostimuláns 
H/J: hosszan tartó vizsgaidőszak, elhúzódó 
demonstrációk. Nem drasztikus fogyókúra 
(fokozott pszichés aktivitáshoz fokozott 
energiaszükséglet társul). 
K/I: nyaralás, sítábor, bulizás, 
promiscuitás, ulcus (stressz, gastricus, 
duodenalis), anorexia nervosa. 
M/H: olimpiai ötkarika a szemek alatt, 
mínusz 10-15 kg, sápadt, beesett arc, 
intenciós tremor, stressz-urticaria. Pszichés 
és szomatikus dependencia alakul ki már 
az első vizsgaidőszak után. Étvágytalanság, 
gyomorpanaszok. 
I/A: fokozza az ILDI-BÉ hatását (cachexia). 
(Tömösvári Adrienn) 

13. csoport 

"SOMATOKATIN" növekedési hormon tartalmú 
aduit tápszer 
H/J: mélynövés (159 cm). Fokozza az emberek 
kisebbségi érzését. GYK (Gyengébbek és Rami 
kedvéért) a többi emberben. Elvétve vagy lethalis 
dózisban fokozza a corticalis areák működését. 
K/I: 160 cm feletti magasság, logorrhoea. 
M/H: tartási rendellenesség (Scheuermann), 
acromegalia, beszédkényszer, maximaiizmus, nagy arc, 
hypacusis (ototoxicus). 
(Varga Katalin) 

"5/13/4" kipróbálás alatti szer 
Nevét még keressük. 
H/J: formalin fixálásra előkészitett anyag. Első- és másodéves 
hallgatók pszichéjén próbálja ki az Anatómia Intézet. A 
tesztelések még folynak. 
M/H: patkányokra lethalis. Alternatív alkalmazási területe: 
rágcsálóirtás. 
(Fekete Csaba) 

" Z O R O B O L " roboráló szer 
Klinikai tesztek alapján kiderült, hogy hatását nem a harántcsíkolt izmokra fejti ki. Ellenben 
késlelteti az epiphysis fugák elcsontosodását, így fokozott végtagi hossznövekedést okoz. 
(Gál Zoltán) 

"FERIPENT" aerosol-PB (propán-bután) 
Toxikus mellékhatásai és a vele való visszaélések (gépkocsi hajtóanyag, disznópörzsölő) 
miatt ma már nem forgalmazzák. 
(Kass Ferenc) 
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"LIDIOMIL" 
Ma már az interperszonális kapcsolatok felélénkítésére használják. Az alkalmazási adatok 
meggyőzőek. 
(Kővári Lídia) 

"LÁNGFI"-hajszesz 
Osteoporosist és metacarpus törést okozó hatása miatt, amely hatását az alkohol fokoz, ma 
már kivonták a forgalomból. 
(Láng József) 

HUMORIX 

Anatómia 

Tóth Lajos tanár úr vizsgán. A szobában vágni lehet a füstöt. Gyuri dolgozza ki a tételeit, 
közben erősen köhög a füsttől. 

Tanár úr kérdése: 
- Tudod mi a legjobb köhögéscsillapító? 
- A hashajtó. 
- Á, dehogy, a Leucoplast. 

Gyakorlat: Mihály adjunktus úr nagy izzadás közepette rajzolja és magyarázza a Rexed-féle 
laminákat (szám szerint 12-t). Eljön a szünet, utána az adjunktus úr megkönnyebbülten: 

- Hiába izzadtam, hiszen csak 10 van. 

Ismét anatómia vizsga. 
Tóth tanár úr mentőkérdése: 
- Nos? 

Anatómia demonstráció, téma a szív. 
Gál Zolit szorongatják. 
- Na, milyen plakk ez itt az aortán? 
Zoli kivágja: 
- Peyer-plakk. 

Kass Feri szerint a nők két kasztba oszthatók: 
L, alma mellű és körte seggű 
2., körte mellű és alma seggű 

Biokémia 

Demonstráció. Előző este a fiúk születésnapot ünnepeltek. (Folyt a pia ...) A srácok kissé 
másnaposan jelentek meg. 

öcs i megszólal: 
- Gyerekek! Mi az első kérdésre a válasz? 
Gyuri: 
- Milyen első kérdésre? 
Zolika: 
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- Miért? Már kivetítették? 
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Biológia 

Zoli kijön a rettegett vizsgáról. 
- Na, mi van? Mondjad már! 
Fölényes arccal: 
- Lealáztam ... 
Most hazamegyek, lekabátolódom, lecsúszik a Leu-zippzár, odakozmálok a WC-re, 

aztán replikálódok Kecskemétre. 

Élet tan 

Szigorlat. Nagy Gyuri Benedek prof. lethalis kérdését húzta. Címe: A memória. 
Egyoldalú társalgás után a prof. : 

- Hogy is szól az az ismert közmondás? 
Gyuri: 
- Ismétlés a tudás anyja! 
- Na, látja! - és beírta az elégtelent. 

Élettan vizsga elhalasztása miatt K. Ildi bement az intézetbe. Megkérdezte egy ismeretlen 
hölgytől, hogy hol kell eltetemi a vizsgát. A hölgy bevezette az irodába és annak rendje s 
módja szerint beírta a kért napra. Minden rendben volt. A dolog csak akkor kezdett 
gyanússá válni, amikor Ildivel (vizsgaruhában) közölték, hogy aznap nincs vizsganap. 
Ekkor derült ki, hogy Ildi az élettan vizsgáját a Közegészségtan Intézetben tetette el. 

Belgyógyászat 

Gyakorlat. Az első alkalom, hogy beteget vizsgálunk. Tanácstalanság a szemekben. 
Ildi kérdezi reménykedve Barnabást: 
- Te tudsz valamit? 
A válasz: 
- Nem tudok semmit, én csak állok itt mint egy f... 

Édes doktor gyakorlaton. Csörög a telefon. 
- Tessék! Nincs itt! 

- Ja, az én vagyok. 

- Az adjunktusnő nincs itt. Ja, hogy vele beszélek! 

Pszichológia 

Gyakorlat. Elmeszociális otthon, Ópusztaszer. Interjú készül egy schizophren beteggel. 
Kérdés: (ezentúl K) 
- Fogyaszt alkoholt? 
Válasz: (ezentúl V) 
- Most már nem iszom. 
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K: Mi történik, ha iszik? 
V: Olyankor kapcsolatban vagyok a közeli rádiótoronnyal. Titkos fegyverről is 

tudok. De hát ilyesmiről nem beszél az ember idegenek előtt. 
K: Érzi most a kapcsolatot a toronnyal? 
V: Nem, most középhullámon vagyok. 

Nőgyógyászat 

Andrológia. 
Mészáros Gyula adjunktus: 
- Milyen színű az ondó? 
Ildi pirongva, rövid töprengés után: 
- Fehér. 
- Milyen szaga van? 
Ramóna nosztalgiázva, ellágyult arccal, csillogó szemmel, múltba révedve: 
- Talán illata ... 
Bizonytalan válaszaink után Sada segítő szándékkal: 
- Talán inkább az ízét kellene megkérdezni a lányoktól. 

Áttérünk egy másik témára. 
Gyula érdeklődik: 
- Tudjátok-e, mennyi ideig tart a copulatio a szarvasoknál? 
Kiss Ildi felkapja a fejét: 
- Attól függ, milyen szarvas. 

További kérdések záporoznak. 
- Mennyi az ejaculatum mennyisége? 
B. Ildi (talán saját tapasztalatból): 
- 25 ml. 
- Testométeren válasszátok ki a normál herenagyságot! 
Gyuri választ egyet. Sada: 
- Ez már varicokele. 

Szülőszoba gyakorlat, II. Kórház. 
Vajúdó a szülőasztalon. Három órája vajúdik. Ügyeletes orvosunk időnként rápillant. Végül 
megelégeli, s odaszól a kismamának: 

- Nyomjon Szöginé, különben ebből nem lesz gyerek! 

Sebészet 

Gyakorlat. Oláh doktor kérdése: 
- Mit vizsgálunk a mellkason? 
Barnabás: 
- A melleket. 
- És azokon mit vizsgálunk? 
- A turgorát. 

Pszichiátria 

Gyakorlat. A mentő egy hostilis mániás beteget hozott mentős koktél után. Kikérdezzük a 
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beteget. A válaszok erősen vulgárisak és drasztikusak. A történetéből kiderül, hogy pénz is 
van a dologban. Az orvos kérdez: 

- Hová tette a pénzét? 
A beteg vehemensen válaszol: 
- Az Isten f...a tudja! 
A viszontkérdés: 
- És maga? 

Ismét pszichiátria a betegágynál. Paranoid beteghez intézzük a kérdést: 
- Lát-e ismerőst az ittlévők között? 

Ilyenkor mindenki a másik mögé állva igyekszik láthatatlanná válni. A beteg körülnéz 
figyelmesen és megállapodik a szeme Gyurin. Gyurira mutatva mondja: 

- ő erőszakolt meg! 

Neurológia 

Katának gyakorlati vizsgán "apróbb" hiányosságai akadtak, ami a betegnek is szemet szúrt: 
- Kisasszony, amennyiben jobbkezes, fáradjon át a másik oldalamra! 

Feri, Zoli, Öcsi, Gyuri nemes versenyben a jogászokkal (Ki tud többet inni). Feri - mint 
abszolút nyertes - a Széchenyi téren beleült egy kukába és bele is szorult. Onnan énekelt 
kifelé. Mivel közeledett a rendfenntartó közeg, társai gyorsan felrúgták a kukát, majd a 
kiszabadult kukafogollyal eltűntek a Dugonics tér irányába. Odaérve Ferit megviselte a 
menekülés, s a zenélő szökőkút fölé hajtotta felső testét. 
Béla - az egyik jogász - alig malignusan: 

- Ferikém, iggen furcsán köhögsz! 

Klasszikus csapat: Misiké, Öcsi, Zoli, Gyuri a Gulyásban. Kérdés: 
- Mit isztok? 
Misi: 
- Narancsot. 
Öcsi: 
- Kólát. 
Zoli: 
- Ásványvizet. 

Gyuri közben másfelé figyel, kénytelen visszakérdezni: 
- Misi! Mit is iszol? 
- Mondtam, hogy narancsot! 

Pincér jő, megy a rendelés. Most Misi nem figyel. 
Pincér: 
- Narancs sajnos nincs. 
Gyuri: 
- Misi, akkor mit kérsz? 
Misi (robbanva): 
- Narancsot !!! 

Pincér (megszeppenve): 
- De kérem, tényleg nincs. 
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Barnabás korszakai: 
1.) Viktor vagyok, a takarító. 
2., Kiborg vagyok, kibernetikus organizmus. 
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14. csoport 

Bábinszki Ágota 

Szabó Sarolta 

Nagyiványi Krisztián 

Takács Róbert 

Gajdos Csaba 

Polyik Ottilia 

Torkos Atti la 

Bánsági Zsuzsanna 

Markotics Atti la 
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A 14. csoport krónikája 
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Anatómia 
Demó. A csoport feszült hangulatban az utolsó pillanatokat is próbálja kihasználni a demó 
kezdete előtt. Baláspiri Zoli 2 perccel 10 óra előtt fut be vigyorogva. Nagyiványi Krisztián 
döbbenten néz fel rá: 
- Zoli, megtanultad az anyagot? 
- Persze. De képzeld, csak ma reggel 5-kor jutott eszembe, hogy demó lesz, és átvettem az 
egész májat. 
Az aznapi demóanyag a szív és a keringés volt... 

A gyakorlat első fele szív-demóval telik el. Valahogy mindenki túléli, és a szünet utánra 
újra fellelkesült társaság várja gyakrolat második felét, amikoris elkezdenénk boncolni a 
hasüreget. Persze anatómiai ismereteink az új tájékról igencsak a nullához közelítenek; ki 
az, aki a boncolásra tanul demó előtt? Mindez azonban nem szegi kedvét az örök 
buzgómócsing Torkynak, aki immár teljes harci fegyverzetben áll az egyelőre még ép 
hasüregű tetem mellett. A két csoport köréje sereglik, hogy szemtanúja lehessen az újabb 
heroikus vakboncolásnak. Távolról gyanús neszeket hoz a szél...Nem telik bele fél perc, és 
nyílik az ajtó; Tóth Lajos szivárog be a terembe cigarettafüst hátán. Mire az ajtót becsukja, 
a két csoport szétspriccel középről a terem két legtávolabbi pontjába. A tetem mellett 
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egyedül Torky áll dermedten, egyik kesztyűs kezében csipesz, másikban szike. 
- Na, kolléga - Lajos nagyot szív cigijéből -, hogyan kezd hozzá a boncoláshoz? 
- Hát, gondolom, először megnyitom a hasfalat... 
- Nagyon jó. És azután? 
- ...Utána felvágom a peritoneum parietalét - vágja ki magát Torky büszkén. 
- Helyes. Tovább! 
Torky szeme riadtan villog jobbra-balra, de nincs se közelben, se távolban senki, aki 
segíteni tudna. Az menti meg, hogy derengeni kezd félelemtől összezsugurodott agyában 
valami az előadásról. 
- Azután felhajtom a csepleszt, és az egyik vékonybélkacsot elkezdem megtisztítani, míg el 
nem érem az ereket. 
- Na, és melyik ér látja el ezt a területet? 
- Azt sajnos nem tudom - vallja be Torky teljesen elfehéredve. 
- Hát, ez még mindig jobb, mint amit az első teremben mondtak, hogy az artéria carotis 
communis... 

Balatonszárszó. Torky 
mosogat. Otti megjelenik 
a teli szemeteszsákkal. 
- Itt a szemét (,) Torky. 
Kösz. 

Biológia 
I. év, biológia előadás. 
Előadó: prof. Szemere 
György. A téma: a 
kromoszómák. Szemere 
éppen a kromoszómák 
eredetéről beszél, arról, 
hogy az Y kromoszóma 
vélhetően az X-ből 
alakult ki delécióval. 
- Tehát a női nem primitívebb - vonja le a konklúziót, persze 'primitíven' 'ősi'-t ért 
(XX=nő, XY=férfi).Nyilván minden fiú a 'primitív' másik jelentését hallja szavaiban. 
Tapsvihar tör ki. A fiúk egytől egyig tombolnak a gyönyörtől. Zsuzsa - Dukay és 
Nagyiványi Krisztián között ül - önfeledten tapsol. A két Krisztián összenéz. 
- Zsuzsa, te mit csinálsz? 
- Hmm...hát most nem kell tapsolni? 

Az alaphangot a gyakorlathoz a nomotóp (vagyis a minden rázási ütemre nyikorgó hangot 
kiadó rázógép) adja, melyet egy rejtélyes kéz minden gyakorlat elején bekapcsol, de először 
csak lassú rázásra. Amikor azután a frekvenciát fokozatosan emeli, előbb-utóbb mindig 
feltűnik valakinek, hogy az a rohadt nomotóp már megint megy... 
A két Krisztián feladata ezúttal DNS izolálás, Csaba és Ágota pedig savas hidrolízist kell 
hogy végezzen forrási hőmérsékleten. A két tökkelütött, Robi és Torky persze mindent 

1. kép Balatoni playboy 
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elkövet, hogy társai minél később fejezzék be a gyakorlatot. 
Krisztiánék centrifugálni kezdik a DNS-t, az órát 10 percre állítják be. A kőkorszaki orosz 
csotrogány nagy zajjal indul be, közben a nomotóp persze már megint jár. Krisztiánék 
leülnek beszélgetni, közben az a bizonyos kéz az órát a még hátralévő 6 percről 
visszaállítja 10-re. Telik az idő. Krisztián ellenőrzi az órát: van még hátra 7 perc. 
Közben Csabáék alágyújtanak a főzőedénynek, várják, hogy felforrjon a vizük. Egymással 
foglalkoznak - őrizetlenül hagyják az edényt! - és lám, az edényben egyre csak emelkedik a 
víz szintje, de a forráshoz nem közelít. Persze, mert valaki egyfolytában pakolja bele a 
jégkockákat... 
A centrifuga órája 3 percről visszakerül 6 percre. Krisztián az újabb ellenőrzés után 
nyugodtan ül vissza beszélgetni: van még 5 perc. Az órát ezek után valaki 20 percre 
csavarja, és lezárja a fedelét. Krisztiánék csak azután kezdik keresni a kulcsot, amikor 
Csabáék észreveszik, hogy a víz már majdnem kifolyt az edényükből, és ezt közzé is 
teszik... A kulcs a kések és ollók közül kerül elő 15 perc múlva. Eddigre a DNS kőkemény 
kristályokban ül a kémcsövek alján... 
...Mindeközben Zsuzsa rögeszmésen egy elveszett hagymalevelet keres, mely két 
festékesüveg között tűnt el a kanyarban. Erről az a bizonyos rejtélyes kéz semmit nem tud 
(bár büszke lenne, ha ezt az akciót is ő hajtotta volna végre), a hagymalevél viszont lehet, 
hogy azóta is ott ázalog az edény falára feltapadva. Talán egyszer majd valamelyik régész 
megtalálja... 

Krisztián és a biofizika 
Csütörötök éjszaka Nagyiványi Krisztián, Dukay Krisztián és Baláspiri Zoli a SZOTE-
klubban és más helyeken erősen beakaszt. N. Krisztián még azon az éjszakán azt a tippet 
kapja, hogy másnap biofizikán katalógus lesz. Hazaérve a rosszullét legyűri, kiadósat hány 
lefekvés előtt, s a biztonság kedvéért még péntek reggel felkelés után is, s így - gondolva, 
hogy nagy baj már nem történhet - reszketeg léptekkel elindul a kétórás előadás második 
felére. Megérkezvén felül a leghátsó sorba, s miután a biofizika józanabb állapotában sem 
kedvenc tárgya, méla undorral hallgatni kezdi az előadót. Valamikor az előadás közepe 
táján - talán a hallottak hatására - gyomra megint lázadozni kezd. A baj gyorsan jön, így 
hősünk - igyekezvén eltűnni az előadó látóteréből - az előadóterem leghátsó sora mögé 
hány kiadósan, sokáig. Az attrakció csak a vele egy sorban ülők figyelmét hívja fel, de 
végül az előadó is gyanút fog. 
- Valaki rosszul lett odafent? - szerencsére a terem másik sarka felé tekintget. 
Az előadás a szokásos mederben folyik tovább, utána azonban elterjed a hír, hogy valaki 
hányt az előadóban. Krisztián ezt már nem várja meg, hazasiet egy újabb alváskúrára. 
Délután azonban kémia gyakorlat, fel kell kelnie. Gyakorlat előtt találkozik össze néhány 
'józanabb életű' csoporttársával. Robi - hogy jobb kedvre derítse levert társát - örömmel 
újságolja: 
- Képzeld, valaki behányt a biofizika előadáson! 
Krisztián sápadtból hamuszürkére váló arccal közli: 
- Te hülye, az én voltam. 

Buli Alfnál 
Az élettan gyakvezető meghívta a csoportot egy szolid ki£ bulira. Tíz óra felé már a márkás 
italok is erősen megfogytak, a hangulat a tetőfokon, amikor Péter váratlan bejelentést tesz: 
- Srácok, kicsit halkabban folytassuk a bulit, mert a gyerekek már lefeküdtek, és nem 
tudnak aludni. 
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Ezután halk beszélgetés veszi kezdetét. Robi eközben a Hi-Fi torony távirányítójával van 
elfoglalva. Péter is észreveszi ezt, és megjegyzi: 
- Robi, bekapcsolhatod, de csak halkan. Ugye tudod, hogy működik? 
- Persze. - mondja Robi távolba révedő tekintettel. Bekapcsolja a készüléket. Nem történik 
semmi. - Senki nem figyel ide, most nyugodtan próbálgathatom. - gondolja. 
Emeli a hangerőt, még mindig semmi: 
- Lehet hogy nem jó a távirányító? - tűnik át a Martini ködén a gondolat, miközben a 
'volume up' gombot nyomkodja. - Mi van ezzel? Csak nem rontottam el? Gyorsan le kéne 
tenni valahová, és elfelejteni az egészet. 
Kínos másodpercek telnek el, közben észre sem veszi, hogy még mindig nyomja a gombot. 
Aztán hirtelen felderül: 
- Hát persze, hogy nem szól, hiszen el sem indítottam a kazettát! - azzal megnyomja a 
'play' gombot... 
...A hangrobbanástól a gyerekek csodával határos módon nem ébredtek fel, csak Alf nem 
hallotta meg másnap reggel az ébresztőóra hangját... 

Kórélettan 
Szabó Gyula Zsuzsát demóztatja: 
- Emlékszik a Mantoux-próbájára? - kérdez rá Zsuzsa gyermekkori oltására. 
- Mantoux próbájára...? 
- Nem. A maga Mantoux-próbájára. 
- Maga Mantoux próbájára...? 

Demó. Szabó Gyula - akár vérszomjas fenevad - vizsgáztatja a csoportot. A 
szótöredékeknek is súlyos következménye lehet... 
- Takács Róbert! Ismertesse az Astrup-módszert! 
Robi - hogy gondolatait összeszedhesse - próbál időt nyerni, valami laza körítéssel akarja 
indítani a témát. 
- Hát először is leveszünk 300 ml vért... 
- Köszönöm szépen, ennyi elég is lesz. Elégtelen, 
(megjegyzés: egy csecsemő össz vértérfogata kb. 400 ml) 

Demó. Szabó Gyula a maga kacifántos módján a Jób- szindróma immunológia hátteréről 
érdeklődik. Látván Robi erőlködését próbálja rávezetni: 
- Hogy nézett ki Jób? 
- Hát... nagy szakálla volt, nem...? 

Kovács Annamária: ...Mikor van még nausea nélküli hányás? 
Bánsági Zsuzsa: Nem az alkoholos...? 
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Mikrobiológia 
Megyeri Klári éppen a 
mikrobiológiai csíraszám-
meghatározás módszerét 
magyarázza. 
- ... Érthető volt ez? 
Zsuzsa, te is érted? 
- Hát, a végét nem 
nagyon. 
- Elmondom még egyszer. 
Tehát itt kiszámoltuk a 
kumulatív értékeket... -
Zsuzsa eközben az 
ablakon át azt lesi, hogy 
Ammer Feri hogyan 
h u n y ó z i k a D ó m tér 2. kép Zsuzsa, a zugivó • minden bulin és mindig háttal a többieknek 

padsorai közöt t az 

általános iskolásokkal - . . . és a végén ezt az eredményt kaptuk. Most már érted? 
- ...Tessék? Ja, nem figyeltem. 

Kórbonctan 
Iványi: Na mit gondolnak, mennyi a flatulenciája egy átlagos orvostanhallgatónak naponta? 
Torky: Hát kb. 5 liter. 
Iványi: Érdekes, maga literben méri? 

Szervdemón szenvedünk. Tiszlaca (Tiszlavicz László) Robit hívja ki: 
- Mi lehet az a képlet ott a tálcán? - kérdezi. 
Robi hosszasan nézegeti a sárgás, kristályokból álló, jó 3 centiméteres követ, próbálja 
leválasztani az agy felszínéről, de az mintha oda lenne ragasztva, nem mozdul. Aztán 
hirtelen rájön a megoldásra: nem lehet más, mint... 
- Agykő! - kiáltja elégedett arccal. Elismerő moraj fut végig a termen, a szemekben 
tisztelettel vegyes csodálkozás. Tiszlavicz szólal meg halkan: 
- Agykő? Hát az agyhúgykő sem lett volna nagyobb marhaság. Az epekövet szokták az 
agytálcára tenni, csak valamelyik tréfás kedvű medikus nyomhatta az agy felszínébe. 
Persze ekkor már kitör a röhögés, és vidám hangulatban folyik tovább az óra. Robinak még 
az sem szegi kedvét, hogy az óra végén valaki bizalmasan megkérdezi: 
- Minden világos, csak azt nem értem, hogyan juthatott az epekő az agyba... 

Orthopaedia 

Gyakorlaton közösen kérdezünk ki egy idős nénit, aki derékfájás miatt került a klinikára. 
- És tessék mondani, kezelték-e már valamivel a derekát? 
- Ó, hogyne - válaszol a néni -, már többször is voltam Kakasszéken, és ott kénsavfürdőket 
kellett vennem, de nem segített semmit. 
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A csoport egy kis orvosi szobában ül, és látszólag igen érdeklődően és komoly 
arckifejezéssel, időnként értelmesen bólogatva figyeli gyakorlatvezetőnk monológját a 
combnyakműtétek típusairól. Valójában azonban a jó meleg szobában a többség csendesen 
relaxál, vagy társait szemléli. Egyszer csak arra leszünk figyelmesek, hogy Ágota alig tudja 
visszafojtani nevetését, végül ki is kell mennie, hogy kiröhögje magát. Ekkor már a többiek 
is csak nagy erőfeszítések árán tudják fenntartani álérdeklődésüket, aki teheti, társa mögött 
vagy pad alá bújva röhög. Mindebből a lelkes gyakorlatvezető persze semmit sem észlel, 
pedig közvetlen mellette Markó egy kényelmes székben már az igazak álmát alussza, s 
talán éppen az orthopaedia szakvizsgájáról álmodik. 

A gyakorlatvezető behoz egy láthatóan csökkent szellemi képességű gyereket. 
- Ez itt Sanyika, kérdezzétek ki. 
- Sanyika, hány éves vagy? Sanyika? Sanyika! - próbáljuk szóra bírni. A gyerek csak 
vigyorog, de nem szól. Végül Csaba megelégeli, ingerült hangon megszólal: 
- Pistike, hány éves vagy? 
- Négy - válaszolja a gyerek lelkesen. 
(Melleseleg Sanyika 6 éves volt.) 

Pulmonologia 
A pulmo tanszék az előző negyedévesek javaslatai alapján kitalálta, hogy felméri 
tudásunkat. Felröppent a hír, hogy tesztírás lesz, ezt azonban a tanszék egy ideig ismételt 
kérdezősködésünkre is tagadta. A hír felröppente után három héttel azonban mégis lógó 
orral tért haza a hétfői deszki turnus. Persze hazamentették a tesztkérdéseket, így az 
eredmények napról napra jobbak lettek. 
Csütörtök. A 13-as és a 14-es csoport utazik kifelé Deszkre, a hangulat a tetőfokon -
mindenki a teszt megoldókulcsát másolja...ABEBCEDDDAB... Némelyek indigót keresnek, 
mások fénymásológépet. Exponenciálisan növekszik az ütőképes emberek száma. Az utazás 
végére valaki terjeszteni kezdi, hogy nem is tesztet, hanem esszét írunk... 
A csoport fele 
feltűnésmentesen nem 

- Milyen tesztet? ^ A 

Amikor a szünet előtt Ifttf jl^SSKk:':,. VESÉÉ tU^ .flfc I J 
kérdeztük Tőled, azt f i B f i K d B I i É f l E i 
mondtad, nem lesz. 3 kép 1 9 9 2 Mlku |ás 

- Én is csak most 
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tudtam meg. A főnök csoportja hétfőn a teszt előtt fél órával értesült róla. 
- De ezt az év elején nem jelentették be. Sztrájkoljunk! Ne újuk meg! 
- Úgysem számít be sehová. Meg majd én is segítek, amennyit tudok. Csak csendesen! 
- Akkor elővehetjük a puskákat? - mosolyodik el Torky cinkosán. 
- Hát, én reméltem, hogy mindenki hoz magával. Hétfő óta úgyis megtudtátok... 

Bőrgyógyászat 
Csaba veszi fel az anamnézist egy bácsitól: 
- És tessék mondani, a lába között nincs gombásodás? 

- És tetszett fogyni az utóbbi időben? 
- Hogyne, mióta itt vagyok a klinikán, fogytam vagy 10 kilót ettől az ócska koszttól, amit 
itt adnak. 

Gyakorlaton Saca beteget vizsgál. Az első érintés után a beteg felkiált: 
- Úristen, a maga keze olyan hideg, mint a kígyóé! 

Négy fő a csoportból hozzákezd, hogy kikérdezzen egy fiatalembert. 
- Jó reggelt kívánunk. Ötödéves orvostanhallgatók vagyunk, és szeretnénk kikérdezni önt a 
betegségéről. 
A beteg kedvesen fogad bennünket és már kezdene hozzá beszámolójához, amikor Saca 
kissé elkésve beront a kórterembe: 
- Jó napot kívánok. Én is egy ilyen orvostanhallgató vagyok - mutatkozik be lelkesen. 
- Jó napot. Én meg vagyok a beteg... 

Gyakorlat. A páciens derekán tenyérnyi duzzadt vörös folt éktelenkedik (később kiderült, 
hogy haemangiomája volt). Torky rákérdez: 
- Hogyan keletkezett? 
- Biciklivel mentem, beborultam az árokba, és megütöttem a derekamat. 
Torky agyában a nemrég átnyálazott allergológia fejezet éled fel. Hirtelen rátalál a 
megoldásra és megkérdezi: 
- És az árokban... - tudományos arccal gondolkodik - volt valami...növény? 
Krisztián a fejéhez kap: 

- Jézus Isten, még szerencse, hogy volt benne és nem valami betontömbökre estem! 

Urológia 
Gyakorlaton megismertük az ultrahangvezérelt kőzúzás menetét. Ennek nyomán Torky 
fantáziaképe a történelem előtti hangvezérelt kőzúzásról: 
A beteget körbeálló néhány kalapácsos ember az orvos időzített felkiáltására ('Most!!') 
együtt sújt le a beteg veséjére. 
A fiúk egy kissé nagyothalló bácsitól veszik fel az anamnézist. 
- Aztán mi volt a problémája a bácsinak? - üvölti Torky. 
- Hogyhogy mi volt a problémám? Hát nem tudtam pisálni... 

Belgyógyászat 
Kiss József (körülbelül a huszadik, aki aznap ezt kéri): Diktáljatok már nekem egy névsort! 
Torky: Jézus Mária, Bábinszki Ágota, Bánsági Zsuzsa... 
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ELEFÁNT A 
PORCELÁNBOLTBAN 

(Takács Róbert 
laboratóriumi pályafutása) 

A kezdet: 

Kémia gyakorlat. Fodor 
Gábor végtelen 
türelemmel magyarázgatja 
az értékesebb 
berendezéseket. 
- Gyerekek! Az a néhány 
kémcső nem fontos, 
viszont nagyon vigyázzatok az Erlenmeyer-lombikokra, a bürettákra, és ha lehet, ne 
öntsétek ki a lefolyóba a mágneses keverőket... 
A gyakorlat mérlege: Takács Róbert néhány kémcső mellett egy bürettahegyet, egy 
Erlenmeyer-lombikot és egy mágneskeverőt semmisített meg. 

A folytatás: Robi növeli 'törésmutatóját' 

Ez a gyakorlat is Fodor Gábor intelmeivel indult. 
- Gyerekek, ma igazán nagy értékű lombikokkal dolgozunk, ügyhogy a szemetek fénye 
ehhez képest csak másodrendű. Különben is csak a beméréshez kapjátok meg őket, addig 
biztonságos helyen lesznek - mutatott a terem sarkába, ahol az asztalon a desztvizes kannák 
mellett sorakoztak a lombikok. Persze mindenki félvállról vette a figyelmeztetést és jót 
derült a túlzottnak tűnő óvatosságon, kivéve egyvalakit, ő már sejtette, hogy ez a kémia 
gyakorlat kicsit más lesz, mint a többi. Amikor a desztvíz már mindkét kannából elfogyott, 
Krisztián kénytelen volt elmenni, és megtölteni az egyiket. Szívünket szánalommal töltötte 
el az, ahogy Krisztián fáradt öregemberként vonszolta maga után a teli kannát, és nagy 
nyögések közepette emelte azt fel az üres mellé. Robi persze egyből ott termett, elejtett 
néhány szót az erőemelés fortélyairól, a kannaemelés közbeni helyes testtartásról, 
majdpedig nekikészült a mutatványnak: hogyan is kell tehát amúgy 'erőből' felkapni egy 
súlyos, vízzel teli kannát. Odalépett hát a kannához, megragadta a fülét, és a következő 
pillanatban higgadtan, magabiztosan az erőlködés legcsekélyebb jele nélkül vágódott 
majdnem hanyatt, közben két drága lombikot is lesöpörve az asztalról, amelyek apró 
darabokra törtek szét. Az arcáról lefagyott a mosoly, tudta, hogy vesztett, hogy elhibázott 
valamit. Kezében az üres kanna csüngött... 

Folytatás: 

Élettan gyak. Gyomorsavtitrálás az intézet egyik méregdrága bürettájával. Alf (Alföldi 

4. kép 'Most jó! Most jó! ' - A lányok jobb híján kártyáznak... 
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Péter) felhívja a figyelmünket, hogy csak az vállalkozzon a feladat elvégzésére, aki abszolút 
biztos kézzel bánik az eszközökkel. Persze Takács Róbert magabiztosan feláll. Eredmény: 
egyetlen határozott mozdulattal letöri a büretta csapját. 

Egyéni csúcs... 

A negyedéves szülőszobai gyakorlaton a rettegett Pató (Pál Attila adj.) Robit hívja 
császármetszéshez asszisztálni. Robi igyekszik helyt állni, az operatőr azonban növekvő 
idegességét a medikus kollégán vezeti le. Végre befejeződik a műtét, már csak a 
köldökzsinórból kell vérmintát venni, az addigra vészterhessé vált hangulatban azonban 
Robinak ez csak nehezen sikerül, s ahogy az injekcióstűből a kémcsőbe fecskendezi a levett 
vért, a kémcső alja kiszakad, és a vér persze kifolyik. Pató ekkor már tajtékzik, s ordítva 
rohan ki a műtőből, de még utasítja Robit, hogy a lehető leggyorsabban vigye a 
szülőszobára a fecskendőben maradt vért. Robi zavartan indul az ajtó felé, de nem a 
megszokott útvonalon, mert túl nagy kerülő lenne a műtőasztalt körbejárni. Érzi, időt kell 
nyernie, hiszen életbevágóan fontos anyagot bíztak rá, ezért a rövidebb utat választja, azt, 
ahol még senki sem járt. Két asztal közötti szűk résen kell átbújnia, s már csak 
karnyújtásnyira az ajtó. Ám ekkor... hatalmas robbanás, és csörömpölés veri fel a műtő 
csendjét. Minden szempár rászegeződik. Robi csak áll, majd lenéz a lába elé, és megérti, 
miért nem jár erre senki a műtőben: az asztalok alatt a vákuumpalackok sorakoznak, csak 
egy hiányzik közülük, amelyet az imént szétrúgott. 

- Csak azt tudnám, mi tetszik ezen a medikusoknak - csattan fel a műtősnő -, a múlt héten 
is szétrúgtak kettőt... De most inkább siessen, vigye azt a vért a szülőszobára, mert várják! 
Robi rohan, egyik kezében még mindig a letört végű kémcsövet szorongatja, a másikban a 
fecskendőben megmaradt vér, és végre leér a szülőszoba szintjére. A folyosón már 
szembejön a szülésznő, és szemrehányóan megjegyzi: 
- Kedvesem, végre, hogy ideért. Mi tartott ennyi ideig? - majd ideges mozdulattal kikapja a 
még mindig a műtőbeli események hatása alatt álló Robi kezéből a fecskendőt és a 
kémcsövet. Robi csak áll, érzi, hogy valamit még mondania kellene, de nem jut eszébe, 
hogy mi az. A következő pillanatban azután mindez megvilágosodik. 
- Miért nem töltötte még át? - kérdezi a szülésznő lenézően, de arckifejezése mindjárt 
eltorzul, ahogy egy határozott mozdulattal a lyukas kémcsövön keresztül a folyosó 
padlójára fecskendezi az összes vért. 
- Ezért. - szólal meg Robi halkan, majd sarkon fordul, de hátán még sokáig érzi a 
szülésznő szúrós tekintetét. 

IRÁNY A BULI 

(Torkos Attila kalandjai a szórakozóhelyeken) 

A kezdet: 

1989. szeptember, nyitóbuli a SZOTE-klubban. A kis gólyák persze mind egész nap azt 
tervezgetik, milyen jót fognak bulizni aznap este. Kb. 22 órára érek a klubba, ahol addigra 
már gyülekezik a társaság. Hamarosan fergeteges tánc kezdődik, miközben egyre csak 
özönlenek az emberek. Egy idő után a rendezők kompresszorra kötött gumicsöveket adnak 
körbe, hogy a táncolók oxigénigényeit valamelyest biztosítani tudják. A földön 
izzadtságtócsák. A büfé előtt és a bejáratnál a tömeg 0.5 tyúklépés/sec sebességgel 
csordogál, akár egy nem-newtoni folyadék. Próbálok eljutni a WC-ig. Az emberfolyamba 
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minden nagyobb nehézség nélkül sikerül beküzdenem magam. Eltelik 5 perc. A WC ajtaja 
vészes sebességgel közeledik balfelől. Indexelek, hogy letérnék. Karom úgy marad 
kinyújtva, a gravitáció ilyen tömegben csak szelektíven működik. Várom, hogy újra 
megmozdulhassak, amikor valami kellemes meleg fröccsen a nyakamra és a hátamra. 
Fejemet hátracsavarva egy nálamnál másfél fejjel magasabb, igen erősen elázott srácot 
látok. 

- Bocs - mondja, és háborgó gyomrán ismét könnyít egyet; immár csak egy böffentéssel. 

A folytatás: 

1991. szeptember, buli a Szőke Tiszán. Nyáron igen hosszúra megnőtt hajamat még nem 
jutott időm levágatni, így megyek a barátokkal táncolni. Körben állunk, ahogy az már a 
discoban szokás, valaki mindig a kör közepén. Rám kerül a sor. Egy darabig lelkesen 
ropom a táncot, majd lassan kihátrálok középről, hogy a következőnek átadjam a helyet. 
Egyszer csak valaki hátulról átölel, és elkezdi csókolgatni a nyakamat. Döbbenten fordulok 
hátra, egyenesen a tökrészeg Cziner Pista arcába, aki erre nagyon hülye képet vág: 
- B....meg, te fiú vagy? Olyan szép hosszú hajad van, azt hittem, hogy lány vagy... 

Gyerekgyógyászat 
Saca: Olyan állott itt a levegő. 
Torky: Persze, mert itt állunk... 

Látleletek: 

Beteg neve: kiskorú Hanyatt Hajnalka 
Beküldött anyag: in vivo személy 
Klinikai adatok: idiopathiás hisztéria 
Megjegyzés: közveszélyes 
Status: Kp. fejlett obes nő. Nyálkahártyák ballotálhatók, fogak pótolhatók. Mellkas 
jóindulatú, és -ízű mamillákkal fedett, melyekben kóros resistentia nem tapintható. Has 
puha, benne penis nem mutatható ki. Az a. vaginalis pulsatioja celer et altus, a többi perif. 
ér jól puls. Oedema, cyanosis, icterus kizárólag intracranialisan tapasztalható, emellett a bal 
félteke egészében valamint részben a jobb félteke területén kiterjedt gócos rigolyás 
beszűrődés és mély üreges, dobos kopogtatási hang észlelhető. Javasolt a beteg alapos 
neurológiai kivizsgálása. 
Neurológia: Perifériás hiperreflexia főleg manuális méhűri betapintásra, perinealis 
dörzszörejjel. Chronicus cerebralis insufficientia. Az UH-B képen jól körülírt ultrahomogen 
árnyék, mely felveti biparietalis pneumocerebrum gyanúját és légzéssel szinkron ventillál. 
Dg.: ismeretlen etiológiájú moribund állapot. 

Szülészeti jegyzőkönyv 
Név: Torkos Attila 



Kelet Kórlefolyás 
1993. 
11.24. szülés előtti székletszűrés: E.coli, S.dysenteriae, 

S.typhi, M.tbc, N.gonorrhoeae, T.pallidum mind + 
ennek ellenére szülőágyra helyezendő 

10.00 L.: Gajdos - Rónay 
10.20 szülőágyra érkezett. Bv.0000. magzatmozgás: rugdalózik, 

mint egy állat! jó szívhangok, pulzus l/min. RR 220/200 
rendszertelen tolófájások, ágybavizelés, székletet hány 

10.30 SOS a szülőszobát elárasztotta Torky meconiumos székle-
te. SZARBAN ÚSZUNK! SOS 

10.40 Torky jajgatni kezd. felvetődik a sectio lehetősége 
10.45 Prepidil gél anusba helyezése 
10.50 elviselhetetlen állapotok a szülőszobán, statáriumot 

hirdetünk! sürgősséggel kiüríttetjük a szülőszobát 
11.00 a közhangulat vészesen romlik, a folyosó kövén fetrengő 

terhesek ordítozva szidják Torkyt. közben kiderül, hogy 
az előző terhességek száma 10, ebből vetélés 10! 

11.20 jó szívhangok, erősödő fájások 
11.30 előzetes anamnesztikus adatok tükrében szülésindukció! 
11.35 burokrepesztés dinamittal, sikertelen, újra próbálko-

zunk plasztikbombával, az anus szétnyílik 
11.40 gát domborodik, koponya a kimenetben 
11.50 1 é.e. hermafrodita gorilla, azonnal felsír. Apgar 1 

-Apu, apu! - és a pihegő Torkyra veti magát. Torky nem 
győzi lerugdosni magáról (szegény kis torzszülött, 
kedves faterja van). Mindenki álmélkodva bámul. 
Feszült pillanatok következnek, még a sarokban megbúvó 
patkányok is rikoltozva menekülnek. Most dől el, hogy 
Torky hajlandó-e elfogadni picinyét. 

11.60 Torky elrágja a köldökzsinórt (bájos, amint állati ösz-
tönei kitörnek belőle), majd jóízűen elfogyasztja a 
placentát. közben mi suturát végzünk. 

11.65 összevarrjuk csábos combjait 
11.70 váratlanul fellépő szövődmények: D1C, SLE, OTP, AIDS, 

MHSZ, SZDSZ, FIDESZ 
válságos pillanatok az osztályon! 

11.72 SOS mindenki menekül, az eclampsiás.epilepsiás görcsök-
től rángatózó Torky infúziós szerelékeket döfköd magába 

11.73 a szülőszoba romokban hever. Torky és a kis gorilla 
örömükben nótára gyújtanak és elhagyják az égő klinikát 

L.:Gajdos - Rónay 
jelenlévő medikusok: Takács Róbert, Tóth István III/I1I 
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5. kép Végre megjött a kaja! 

6. kép Kaja után műsor a lányoknak: 'Torky vetkőzik' • Aki nem bírja, hunyja be 

a szemét! 
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Csoporttársaink külföldön 
öregbítik egyetemünk 
hímevét... 

Robi és Saca Krétán, 
sebészet gyakorlaton épp a 
műtőben működik. 
Tevékenységük többnyire 
kimerül a műtőlámpa 
lefejelésében, vagy az 
operatőr akadályozásában. 
- Ebédidő! - mondja 
halkan Robi, és ezzel 
kezdetét veszi a már jól 
begyakorolt 'feltűnés 
nélkül jobbra el' című 
hadművelet. A folyosóra 
érve már felszabadultan 
beszélgetnek, amikor egyszerre csak vagy húsz krétai között találják magukat, akik 
idegesen hadonászva karattyolnak ismeretlen görög szavakat. Robi felméri a helyzetet, és 
odasúgja Sacának: 
- Ezek biztosan hozzátartozók, és valamelyik beteg felől érdeklődnek, de hát itt bent van 
egy csomó műtő, úgyhogy nem tudunk segíteni nekik. - Ennek ellenére megpróbálkozik. -
Beszélnek önök...ööö...do you speak English? We don't speak Greek. 
A krétaiak, mintha mi sem történt volna, tovább magyaráznak krétai-görög nyelven. Robi 
tehetelenül áll a kérdések kereszttüzében, ám Saca szeme felcsillan, és megoldja a 
helyzetet: 
- We are just tourists - mondja, és kihasználva a krétaiak csodálkozását, gyorsan 
elvonszolja társát a szorult helyzetből. 
A krétaiak még sokáig követték szeműkkel a két távolodó, zöld műtősruhát viselő alakot. 

Aranyköpések a 11-es és 14-es csoport egyes tagjainak valamint néhány oktatónk 
terméséből: 

az emlőszűrésről: 'Nem minden nő merül el rendszeresen abban az autoerotikus 
tevékenységben, mellyel az emlőrák már igen korán kiszűrhető.' (Ménesi Rudolf) 
rectalis digitális vizsgálat előtt: 'Én most itt önöknek nem az anális erotika gyönyöreit 
akarom bemutatni.' (Ménesi) 
az orvoskonferenciákról: 'Egy-egy ilyen konferencián van néhány előadás, utána 
fogadások, ahol mindenki könyököl és zabál a professzoroktól a legkisebb városi kórházak 
orvosaiig, meg van sok finom kis csaj...' (Ménesi) 
autokrin hormonhatás: 'az önkielégítő sejtek élnek vele' (Torky) 
'Évekig árusított egy szotyolaárus Gyulán, azután kiderült, hogy bélférges.' (Iványi Béla) 

7. kép Végül a lányok is kedvet kapnak a vetkőzéshez... 
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'Torky, itt a Bel-ed?' (Otti) 
'Adams-Stokes szindrómája lett, azután az intenzíven beállt egy 20-as kamrai ritmusra... 
ami nem a hosszú élet titka.' (Pávó Imre) 
pszichoterápiás módszer ejaculatio praecox kezelésére: 'Vidal Sasson - STOP & GO' 
(Torky) 
Vécsey László prof irodalmi tanulmányának címe: 'Ady, a dochokinesis' (Torky) 
Armosan: korpás hajú matematikus, főleg trigonometriával foglalkozott (Torky) 
hogyan kezdődik egy anatómus levele, melyet zsidó barátjának ír?: 'Lieber Kühn!...' 
(Torky) 
hogy kefél a radiológus?: Becquerel (a kerelni szó bizonyos zsargonban azt jelenti, hogy 
kefélni) (Pálvölgyi) 
papulomiculosus kórképek: december 6-án gyakoriak (Torky) 
művészi dermografizmus: pl. a granuloma anulare képe (Torky) 
'Mindent értek csak azt nem, hogyan fér át a falat a foramen occipitale magnumon.' 
(anonym) 
'Akkorát defecáltam, hogy mindkét kisagytonsillám beékelődött.' (Torky) 
'A sok pihenéstől már tiszta decubitus az agyam.' (Torky) 
'A homokosoknak anus prae-t kell kialakítani, hogy legalább lássák, hogy kivel csinálják...' 
(Torky) 
'varicositas delectat' (Torky) 
'cocáin: Enjoy! You cant't beat the feeling! You can't feel the beating!' (Torky) 
Járdánházy előadásának jellemzése: 'ömlik belőle a semmi' (tor) 

'ineffektív szófosás' (tor) 
'logorrhoea deliberata' (tor) 
'Ez az előadás sokoldalúan használható, semmire.' (Pálvölgyi) 
'logorrhoea acuta ex insufficientiae cerebri' (P) 
'a substantia nigra tartalmú sejtek...' (Vécsey László) 

'...halálra issza magát. Ez magyar állampolgárnál gyakori, meg egyébként is állampolgári 
kötelesség.' (Dibó György) 
'reinnerváció: egy-egy ideg nemcsak azokat a rostokat innerválja újra, amelyeket apukánk-
anyukánk gyárilag megoldott, hanem többet is.' (Dibó) 
'amaurosisos macskaszem: a pupilláról nem az a tiszta fekete fény jön vissza...' 
(Deák Andrea szemész) 
'Mellre, mellre, mellre!' (Pintér Sándor) . 
'Higyjék el, ha tehetném, még én is szopnék.' (Pálvölgyi A. válasza) 
'Az anyatej ideális összetételű és megfelelő kiszerelésű.' (Pintér) 
'Az orvos nyugodtan fekhet le az ápolónővel, amíg a gyerek szopik.' (Pintér) 
'Kétféle párizsi van: egy világos, olyan anaemiás, meg egy plethorás.' (Várkonyi 
Ágnes) 
gyerekgyógyászat teszt (ezt teszi az egyetem az ember fogalmazókészségével) 

'Valamennyi alábbi kérdéscsoport - betűvel jelzett - kifejezést tartalmaz, valamint 
számokkal jelzett szavakat ill. állításokat. Minden egyes számozott szó vagy állítás közül 
válassza ki a legmegfelelőbbet! Egyes kifejezéseket egyszer, többször, vagy egyszer sem 
kell választani.' 
Hát ezt értse meg valaki előzetesen kiadott megoldókulcs nélkül! 
'Coitus interruptus: a rossz nyelvek ezt hívják úgy is, hogy coitus ante portás.' (Telegdy) 
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'Ataxia: az éjszaka közepén az ember tántorog ki a bárból, és nem kap taxit.' (Janka 
Zoltán) 
'Montecuccoli mit mondott, mi kell a háborúhoz? Pénz, pénz, pénz. Na és mi kell a jó 
házassághoz? Szex, szex, szex.' (Janka) 

'Akkor folytamáin az orvostanhallgatók baráti körének az előadást.' (Jancsó Gábor) 

biokémia - Nagy Zsolt: 
'időskori távollátás: időnként szemüveg nélkül is néz az ember, csak nincs elég hosszú 
karja' 
'csak az ökör következetes' 
'csodaszamár lett ebből a vetítőből' 
'aki sok habostortát eszik, annak a májában sok a glükokináz' 
'metionin: metilcsoportszállító, kénszállító jóságos molekula' 
'ketonok: fiziológiás szintjük 0,2 mmól; bennem most isten bizony legalább 3,5-5 mmól 
van.' 
'van ez a háziállat, ez a TEHEN, ez beépíti a tejbe a fitánsavat' 
'a baktériumok sejtfalába" tele van alanimial' 
'a csecsemő születés után néhány napra besárgul, majd helyrejön - oka: még nem tudja a 
biokémiát' 
'ciklikus folyamatok áldozata az ember' 
'az agy kinjában méltóztatik hozzányúlni a ketonokhoz' 
'a máj olyan, mint egy jó kis nagymama' 
'Na-K-ATP-áz: a kidobólegényeket meg kell fizetni ATP-vel' 
'mikor nyúl az izom a glikogénhez: szinte soha, kivéve pl. a dizsiben a nyolcadik óra 
mozgás után' 
'a biokémia szeméből... illetve szemszögével' 
'...ezen kívül van még 525000 orvosi vonatkozás, erre van még önöknek 4 évük' 
'ha leendő orvosok lesznek' 
'ennek itt van a kutyája elásva' 
'szignalizációs jelfelerősítés' ^ -Al f l 
'bármilyen furcsa, ez egy glükóz: C-C-C-C-C-C ' 
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'ez egy koleszterin, maguk elpiszmoghatnak 
vele a füzetben:' 

'ez itt az egész biokémia:' 



Útravaló tanácsadás! 
Mily kevés kell a boldogsághoz! 

Mily kevés kell a boldogsághoz, 
néha csak egy j ó szó csupán, 

egy pillantás csak, egy kézfogás, 
egy röpke csók a búcsúnál. 

Egy könnycsepp, mellyel téged várnak 
hosszú útról ha érkezel. 

Egy kis mosoly, mely rád ragyog 
megbocsáj tón, ha vétkezel. 

Mily kevés kell a boldogsághoz, 
néha csak egy lépés csupán, 
melyet ágyad mellett teszel 
hosszú, béna fekvés után. 

Egy szál virág, melyet az hoz 
akit te oly nagyon szeretsz, 
betegszobád fehér fala közt 

ily kevéssel is boldog lehetsz. 

Mily kevés kell a boldogsághoz, 
valakinek, ki rászorul, 

néha csak egy kinyújtott kar, 
mely átvezet az úton túl. 

Elfáradt, öreg, ősz hajúnak 
egy "tessék" szó, kis üres hely, 
A boldogsághoz ugye milyen, 

néha csak ilyen kevés kell. 

Mily kevés kell a boldogsághoz, 
hűvös szél a forró nyárban. 

Magányodban tudjál boldogan 
gyönyörködni egy szál virágban. 

Sokszor elég egy kinyílt ajtó, 
akit vártál, az jött hozzád, 

hogy betoppant vele együtt, 
eléd szaladt a boldogság. 

Mily kevés kell a boldogsághoz, 
hogy kibomlott virágával 
újra itt van, itt a tavasz, 

szállhat, zenghet a madárdal, 
s hogy benne élhetsz, szíved repesve 

nyisd ki mámoros örömnek, 
inégcsak foszlánya se maradjon 

szívedben a téli ködnek. 

Oly kevés kell a boldogsághoz, 
megtalálni nem is nehéz, 

gyémántként ragyog fel szivedben 
ha fényével együtt élsz. 

• • • 

Életszeretet 

Néha úgy ébredek, hogy szép az Élet, 
dal szárnyal végig szívem húrjain. 

Néha meg azt kérdem, miért is élek, 
miért az ébredés, hogyha csupa kín. 

B 1 5 1 5 7 6 

Szeretnék mindig úgy dalolva kelni. 
Napsugár csókjába fiirdemi lelkem. 

Szeretnék mindég oly boldognak lenni 
hogy csak örömtől legyen könnyes a szemem. 

Szeretnék, szeretnék, de belém sajog 
Tövisszúrása e drága létnek, 

ezért ha néha sírok is, vagy kacagok, 
de mégis szép, de mégis szép az Élet! 

• • • 

Otthon 

Ha meglátlak, kicsi fészkünk, 
házunk tája, 

hogy belépjék rajtad, szivem 
alig várja. 

Messzi útról ha érkezein 
karjaidba, 

mintha tudnád, vár a kapud 
tárva nyitva. 

Köszöntenek jobbra-balra 
az alamafák, 

ölelő karjukat feléin 
nyújtogatják. 

Dús lombjuk között halkan 
a szél dúdol, 

megtelik a kert zengéssel 
víg daluktól. 

Minden zenél, muzsikál itt 
körülöttem, 

elfelejtem minden bajom 
örömömben, 

csupa mosoly, fény, ragyogás, 
merre nézek, 

nem tudom én azt leinti, 
amit érzek. 

Csak a szívem nagyon boldog, 
mikor látlak, 

mikor látom édes arcát 
j ó Anyámnak, j ó Apámnak, 
hogy repülnek mind a ketten 

felém futva, 
én csak csüggök könnyek között 

a nyakukba. 

Boldogságot így nem érzek 
sehol máshol, 

s mikor rátn borul az esti 
szürke fátyol, 

imádságom érted is száll, 
kicsi fészek, 

s benne drága Szüleimért, 
amíg élek. 

Lendvui Lujosné Incike 
Púpai-Páriz Gyógyszer túr 



Sokféle vas van... 
azonban a 80 mg vas(lI)-szulfátot 
és 80 mg mukoproteint tartalmazó 

* 

Tardyferon drazsé MAS: 

• HATÉKONY 
• JÓL FELSZÍVÓDÓ 
• JÓL TOLERÁLHATÓ 

RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI G Y Á R RT. 
Orvoslátogató Hálózat: 262-6167 

Orvostudományi Főosztály: 262-6654 

LIPANTHYL 

ARTERIOSZKLERÓZIS ELLEN: 
A z ö s s z k o l e s z i e r i n - é s az L D L - k o l e s z l e r i n s z i n t e t c s ö k k e n l i . a 

H D L - k o l e s z t e r i n s z i n t é i e m e l i , a tr ig l i cer idsz inte t c s ö k k e n t i . 

T o v á b b i k e d v e z ő h a l a s a i : 

A h ú g y s a v s z i n t e l c s ö k k e n t i , a g l ü k ó z t o l e r a n c i á i javí t ja . 

B i z t o n s á g o s s á g á t a v i l á g o n több . mint 6 0 o r s z á g b a n , E u r ó -

pában több mint 1 2 . 0 0 0 . 0 0 0 b e t e g k e z e l é s é b e n szerzet t ta-

pasztalat támaszt ja alá. 

(EAMOT1DIN) FIIMTABLETTA 20 mg fa A0 mg • SZELEKTÍV Hj-RECEPTC* ANTAGONISTA 

• HATASTARTAMA HOSSZABB 
• A OTOKRÓM P450 RENDSZERT NEM BEFOLYÁSOUA, ÍGY NEM l£P 

INTERAKOÓBA MÁS GYÓGYSZERREL 
• ANTACIDÁVAL EGYIDŐSEN BEVEHETŐ 

• AZ AÍKOHOt BIOLÓGIAI HOZZÁFÉRHETŐSÉGET NEM NÖVEU 
• ÁRA KEDVEZŐ 

k e d v e z ő á r 

ke l l emes íz 

A C C 100, 2 0 0 ) 
atetilciszRein t a r t a lmú muko l i t i kom 

e lőnyö s , k ö z k e d v e l t 

kiszerelési f o rma 

C-vitamint ta r ta lmaz 

s z í ne zőanyag tó l mentes 

Az acetilcisztein a szabad tiol csoport-
ja révén felbontja a kóros nyák gliko-
proteinjeinek diszulfidhidjait, depoli-
merizálja az extracelluláris DNS-t és a 
mukopoliszacharidákat, igy a gennyes 
váladékot is feloldja. Növeli a termé-
szetes méregtelenítő glutation szintézi-
sét, illetve elősegíti újratermelődését. 

Antioxidáns, antiflogisztikus hatással 
bír, immunmodulátorként is ismert. 
Javallat: a légutak fokozott, viszkózus 
nyákszekrécióval járó megbetegedé-

Gyárt ja: 
Hexal-Pharma GmbH ' 



A/em véletlenül. 

vált Európa leggyakrabban rendelt fogamzásgátló tablettájává. 
A/em véletlenül..., mert hormontartalma a legalacsonyabb, így a legkisebb havi szteroidterhelést 
jelenti a szervezet számára, ciklusszabályozó hatása pedig kiváló. 
A/em véletlenül..., mert a máj működését a legtöbb fogamzásgátlónál kevésbé befolyásolja, s nem kívánt 
mellékhatásokat is nagyon ritkán okoz, ezért szívesen rendelik tinédzserkorú és 35 év fölötti nőknek is. 
A/em véletlenül..., mert hatóanyaga: 0,075 mg gestoden és 0,030 mg etinilösztradiol. 

További Információval készséggel állunk rendelkezésére. 
SCHERING Gyógyszer Kft., 1122 Budapest, Maros utca 19-21. 

Telefon: 202-5054, fax: 212-2966 




