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CIPROBAY
antibioticum

cum spectro lato

A CIPROBAY HATÓANYAGA a
ciprofloxacin, mely a kinolonok cso
portjába tartozik. A baktériumok sza
porodásának a kulcsenzimét, a girázt 
bénítja, így bactehcid hatású.

A CIPROBAY tabletta 250 mg, il
letve 500 mg ciprofloxacint, az infúzió 
100 mg-ot (50 ml-ben), 200 mg-ot 
(100 ml-ben), az infúziós koncentrá- 
tum 100 mg-ot (10 ml-ben) tartalmaz.

INDIKÁCIÓS TERÜLETÉT olyan 
komiikált és nem komplikált infekciók 
képezik, melyeket aprofioxaan-érzé- 
keny kórokozók okoznak. Alkalmas a 
légutak, középfül, orrmelléküregek 
infekcióinak, szemgyulladások, uro- 
genitalis infekciók (gonorrhoea is', 
hasún gyulladásos meg beteg ed eset, 
(gyomor-bél traktus és epeutak bak
teriális kórképei, pentonitisz), cson
tot, ízületeket, lágyrészeket, bőrt 
érintő fertőzések, szepszis kezelésé
re.

ELLENJAVALLAT

Ciprofloxacint nem alkalmazha
tunk más kinolon-származókokkal 
szemben mutatott túlérzékenység 
esetén. Nem rendelhető gyerekek, 
fiatalok növekedési periódusában, 
valamint terheseknek és szoptató 
anyáknak, miután biztonságos alkal
mazásáról még nincs elég tapaszta-

filmtabletta, injekció
infúziós oldat
koncentrátum

lat. Nincsenek teratogén hatásra uta
ló áliatkiserleti adatok. Csak fokozott 
óvatosság mellett adható időseknek 
és azoknak a betegeknek, akik anam- 
nezisében idegrendszeri megbete
gedések. így epilepszia, fokozott 
görcskészség, agyi keringési zavar és 
hemiparesis szerepel.

MELLÉKHATÁSKÉNT ritkán a 
gyomor-bélrendszert érintő, idegrend
szeri, túlérzékenységi, keringési, vér
képzőszervi, illetve általános tünetek 
léphetnek fel.

GYÓGYSZERKÖLCSÖNHATÁS

Alumínium vagy magnézium tar
talmú gyomorsavcsökkentő készítmé
nyek (antacidák) csökkentik a Cip
robay tabletta felszívódását. Ezért a

Ciprobay tablettát 4 órával az an- 
taada bevétele előtt vagy után kell al
kalmazni. A Ciprobay és a theophyl
lin egyidejű adagolásakor a theophyl
lin szérumkoncentrációja nem kívá
natos módon megemelkedhet. Együt
tes alkalmazásukkor a theophyllin 
szérumkoncentrációját gyakran kell 
ellenőrizni.

ADAGOLÁS

Orálisan, nem komplikált fertő
zések esetén, napi 2x250 mg, súlyos 
esetben 2x500 mg alkalmazása 
szükséges, ritkán igen súlyos esetek 
ben 2x750 mg. Parenteralísan a dó' 
zis napi 2x100-200 mg. A Ciprof- 
loxacin-kúra időtartama általában 7
14 nap. Ha a kreatinin clearance 20 
ml/min.-nél kisebb, a szokásos dózist 
felezni kell. Beszűkült májfunkció 
nem teszi szükségessé a gyógyszer 
dozírozásának módosítását. A film 
tablettát egyben, szétrágás nélkül, fo 
lyadókkal kell bevenni. A gyógyszer 
bevételét nem kell az étkezésektől 
függővé tenni. Az éhgyomorra bevett 
gyógyszer felszívódása gyorsabb.

CSOMAGOLÁS

10 tbl. 250 mg, illetve 500 mg ha
tóanyagtartalommal, az infúziók ese
tén 1x50 ml ( á 100 mg), 1x100 ml (á 
200 mg), 5x10 ml (á 100 mg).

Forgalmazza:
BIOGAL Gyógyszergyár, Debrecen 
BAYER Leverkusen licence alapján
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Dr. Szilárd János 
("post"-) rektor 
farm er rector

Dr.Fráter Lóránd 
("pre"-) rektor 
elected rector

Dr.Minker Emil 
rektorhelyettes 

Vice Rector

Dr.Varró Vince 
rektorhelyettes

Vice Rector

Dr.Csernay László 
rektorhelyettes 

Vice Rector

Dr. Boda Domokos
rektorhelyettes

Vice Rector

Dr.Papp Gyula 
mb.rektorhelyettes
Acting Vice Rector
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Dr.Telegdy Gyula 
dékán 
Dean

»

■>

Dr. Kovács László 
dékánhelyettes 
Associate Dean

Dr.Molnár József 
dékánhelyettes
Associate Dean

Dr.Benedek György 
dékánhelyettes
Associate Dean

DÉKÁNI HIVATAL
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ANATÓMIAI, s z ö v e t - é s  f e j l ő d é s t a n i  in t é z e t
DEPARTMENTOFANATOMYHISTOLOGYAND EMBRYÜLOGY

"Már megint csörög... És m i itt ülünk opponálható hüvelykujj nélkül!"

ÉLETTANI INTÉZET

A  hallgató életérzése élettan szigorlat előtt

Professzor úr előadáson: "Mesterséges lélegeztetésnél legtöbbször nem szőke, 16 éves kislány a páciens, 
hanem egy fogatlan anyóka, apóka. Először mindig meg kell nézni, van-e saját szívműködése, légzése. Ezt pont az 
orvostanhallgatók nem szokták észrevenni!"
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BIOKÉMIAI INTÉZET 
DEPARTMENT OF BIOCHEMISTRY

Dr. Guba Ferenc 
ny.egyetemi tanár 

Professor

Dr.Nagy Zsolt 
egyetemi tanár

Professor

Dr.Dux László 
egyetemi tanár

Professor

II. év: Hamburger-shift
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GYÓGYSZERTANI INTÉZET 
DEPARTMENT OF PHARMACY

Dr.Szekeres László 
egyetemi tanár 

Professor

Dr.Papp Gyula 
egyetemi tanár 

Professor

Hallgató a gyógyszertan 
szigorlaton az általa felírt 
tablettával (diszpenzálni vagy 
dividálni)

BIOFIZIKAI INTÉZET 
DEPARTMENT OF BIOPHYZIKS

Dr.Szalay László 
egyetemi tanár

Professor

Dr.Rindler András előadáson:
"Ha valaki két egymásutáni mérés során 

két különböző eredményt kap. akkor az vagy 
felfedezett valamit, vagy egy nagy marha."
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IGAZSÁGÜGYI ORVOSTANI INTÉZET 
DEPARRTMENT OF FORENSIC MEDICINE

Dr. Földes Vilmos 
egyetemi tanár 

Professor
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KÓRÉLETTANI INTÉZET 
DEPARTMENT OF PATHOPHYSIOLOGY

Dr.Telegdy Gyula 
egyetemi tanár 

Professor

Dr. Lázár György 
egyetemi tanár 

Professor
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KÍSÉRLETES s e b é s z e t i  in t é z e t  
DEPARTMENT OF EXPERIMENTAL SURGERY

Dr. Nagy Sándor 
egyetemi tanár 

Professor

Mi az, két lába van és vérzik? 

Félbe vágott kutya.

KÖZEGÉSZSÉGTANI ÉS JÁRVÁNYTANI INTÉZET 
DEPARTMENT OF PUBLIC HYGIENE AND EPIDEMIOLOG Y

Dr. Dési Illés 
egyetemi tanár 

Professor

"Ha már ismered a kórokozót, akkor 
nemcsak megállítani tudod a
járványt, hanem terjeszteni is." (Dr. Bubó)
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MIKROBIOLÓGIAI INTÉZET 
DEPARTMENT OF MICROBIOLOG Y

Dr. Oláhné Dr. Béládi Ilona 
egyetemi tanár

Professor

Dr. Molnár József 
egyetemi tanár 

Professor

Előadáson professzor asszony éppen a Hepatitis B vírusról beszél, miközben hangos nevetés hangzik fel az 
utolsó sorok valamelyikéből. Professzor asszony a hang irányába nézve: "Magának ott hátul biztosan már a 
kisujjában van, amiről beszélek... De még mindig jobb, mintha a vérében lenne...”

PATHOLOGIAI INTÉZET 
DEPARTMENT OF PATHOLOGY

Dr. Ormos Jenó' 
egyetemi tanár 

Professor

"Az új tantárgy rejtelmeibe való bevezetés az első  
órán: "A kórbonctan teljesen újszerű az eddigi 
anatómiai gyakorlatokhoz képest, mert a 
boncteremben nemrég elhunyt, élő  emberekkel 
fogunk találkozni."

(Prof.Ormos)
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ORVOSI VEGYTANI INTÉZET 
DEPARTMENT OF MEDICAL CHEMISTRY

Dr. Kovács Kálmán 
ny. egyetemi tanár 

Professor

Dr. Penke Botond 
egyetemi tanár

Professor

Előadás az alkaloidákról. Kovács prof. kimerítő részletességgel és tempóval ecseteli a digitális glikozidok 
különleges vegy- és élettani hatásait, azzal zárva az eszmefuttatást, hogy ezeket "állítólag" egyes kétszikűek 
termelik. Itt megáll a beszédben - meg egyébként is -, néhány másodpercig maga elé mered, majd segélykérőén 
felsóhajt: "Csak azt tudnám, ez mit jelent...”

TÁRSADALOMORVOSTANI INTÉZET 
DEPARTMENT OF SOCIAL MEDICINE

Előadáson hallottuk:
Két japán beszélget:
- Na, m i van a kezemben?
- Hifi-torony.
- Na jó, de hány?

Dr. Zalányi Sámuel 
egyetemi tanár

Professor

Józsi bácsi nagy gondban van, nincs kínai tolmácsa. Először megkérdezi a professzort, mennyi idő alatt 
tanulná meg ezt a nyelvet. A válasz: 5 év. Elkeseredik, megkérdezi a docenst, aki 4 évet mond. Majd felteszi a 
kérdést az adjunktusnak is, aki 3 év alatt, a tanársegéd pedig 2 év alatt tanulná meg a nyelvet. Erre a medikusokhoz 
fordul. Válaszuk:-Kínai nyelv? Van tankönyv?

-Van.
-Akkor két hét!
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BŐRGYÓGYÁSZATI KLINIKA 
DEPARTMENT OF DERMATOLOGY

Dr. Dobozy Attila 
egyetemi tanár

Professor

ANESZTEZIOLOGIAI ÉS INTENZÍVTERÁPIÁS INTÉZET 
DEPARTMENT OF ANESTHESIOLOGY AND INTENSIVE CARE

Dr. Lencz László
egyetemi tanár

Professor
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RADIOLÓGIAI KLINIKA 
DEPARTMENT OF RADIOLOG Y

Dr. Vadon Gábor 
egyetemi tanár 

Professor

Dr. Fráter Lóránd 
egyetemi tanár 

Professor

Korszerű UH technika egy etemünkön
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ENDOKRINOLÓGIAI ÖNÁLLÓ OSZTÁLY ÉS KUTATÓ LABORATÓRIUM 
DEPARTMENT OF ENDOCRINOLOGY

Dr. Szarvas Ferenc 
egyetemi tanár 

Professor

Drjulesz János 
egyetemi tanár 

Professor

Dr. Faredin Imre 
egyetemi tanár

Professor

sBia
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ORVOSI BIOLÓGIAI INTÉZET 
DEPARTMENT OF MEDICAL BIOLOG Y

Dr. Molnár János 
egyetemi tanár 

Professor

A ï  üW  KEfc£>o/)Ô7T,HO&>' ELKEZDTEM

OLVASNI A 6ENOMÖT..'

Y /  /  / /  / / , ' / /  / / / / / /  (

ORVOSI PSZICHOLÓGIAI OKTATÁSI CSOPORT 
DEPARTMENT OF MEDICAL PSYCHOLOGY

Dr. Molnár Péter
egyetemi tanár

Professor
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ORVOSI GENETIKAI KÖZPONT 
DEPARTMENT OF MEDICAL GENETICS

I. SZ. BELGYÓGYÁSZATI KLINIKA 
FIRST DEPARTMENT OF INTERNAL MEDICINE

Dr. Varró Vince
egyetemi tanár

Professor

Dr. Sonkodi Sándor 
egyetemi tanár

Professor
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BELGYÓGYÁSZATI INTENZÍV OSZTÁLY 
DEPARTMENT OF INTENSIVE CARE

Dr. Sági István 
egyetemi docens

Associate professor

II. SZ. BELGYÓGYÁSZATI KLINIKA 
SECOND DEPARTMENT OF INTERNAL MEDICINE

Dr. Csanády Miklós 
egyetemi tanár 

Professor

Dr. Tényi Mária 
egyetemi tanár 

Professor
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FÜL-ORR-GÉGE KLINIKA 
DEPARTMENT OF OTO-RHINO-LARYNGOLOGY

Dr. Czigner Jenő 
egyetemi tanár 

Professor

Belső fü l műtét
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IDEGSEBÉSZETI KLINIKA 
DEPARTMENT OF NEUROSURGERY

Dr. Bodosi Mihály 
egyetemi tanár 

Professor

GYERMEKGYÓGYÁSZATI KLINIKA 
DEPARTMENT OF PEDIA TRICS

Dr. Boda Domokos 
egyetemi tanár

Professor

Dr. Altorjay István 
egyetemi tanár

Professor

Dr. Gyurkovits Kálmán
c. egyetemi tanár

Professor

Dr. László Aranka 
egyetemi tanár 

Professor
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FERTŐZŐ BETEGSÉGEK 
DEPARTMENT OF INFECTIOUS DISEASES

Dr. Ferdinándy Kond 
címzetes egyetemi docens

Associate professor

FOGÁSZATI ÉS SZÁJSEBÉSZETI KLINIKA 
DEPARTMENT OF STOMATOLOGY

Dr. Mari Albert 
egyetemi tanár 

Professor

Dr. Kovács Ádám 
egyetemi tanár 

Professor

IDEG- ÉS ELMEGYÓGYÁSZATI KLINIKA 
DEPARTMENT OF NEUROLOGY AND PSYHIATRY

Dr. Szilárd János
egyetemi tanár

Professor

Dr. Domonkos Jenő 
egyetemi tanár 

Professor

Dr. Heiner Lajos
egyetemi tanár

Professor
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SEBÉSZETI KLINIKA 
DEPARTMENT OF SURGERY

Dr. Karácsonyi Sándor 
egyetemi tanár 

Professor

SZEMÉSZETI KLINIKA 
DEPARTMENT OF OPHTALMOLOGY

Dr. Süveges Ildikó 
egyetemi tanár 

Professor

UROLÓGIAI TANSZÉK 
DEPARTMENT OF UROLOGY

Dr. Scultéty Sándor
egyetemi tanár

Professor
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SZÍVSEBÉSZETI ÖNÁLLÓ OSZTÁLY 
DEPARTMENT OF CARDIAC SURGERY

Dr. Kovács Gábor 
egyetemi tanár 

Professor

Dr. Felkay Béla 
egyetemi tanár 

Professor

ORTOPÉDIAI KLINIKA
DEPARTMENT OF ORTHOPEDICS

Dr. Mészáros Tamás 
egyetemi tanár

Professor

SZÜLÉSZETI ÉS NŐGYÓGYÁSZATI KLINIKA 
DEPARTMENT OF GYNECOLOGY AND OBSTETRICS

Dr. Kovács László
egyetemi tanár

Professor
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TÜDŐGYÓGYÁSZATI TANSZÉK 
DEPARTMENT OF PULMONOLOGY

Dr.Kraszkó Pál 
egyetemi tanár 

Professor

VÉRTRANSZFUZIÓS ÁLLOMÁS 
BLOOD TRANSFUSION CENTER

Dr. Gál György 
egyetemi tanár

Professzor

TESTNEVELÉSI CSOPORT 
DEPARTMENT OF PHYSICAL EDUCA TION

Boros Gyevi László 
Head of the department
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OKTATÁSTECHNIKAI ÉS TECHNOLÓGIAI KÖZPONT 
MED. EDUCATION CENTER

Dr. Zoltán Őrs Tamás 
egyetemi tanár

Professor

SZÁMÍTÁSTECHNIKAI k ö z p o n t
COMPUTING CENTER

Dr. Győri István 
egyetemi docens

TÁRSADALOMTUDOMÁNYI INTÉZET 
DEPARTMENT OF SOCIAL SCIENCES

Dr. Bárány Ferenc
egyetemi tanár

Professor
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IDEGENNYELVI INTÉZET 
DEPARTMENT OF FOREIGN LANGUAGES

Dr. Torma József 
former head o f  the department

Demeter Éva 
mb. lektorátusvezetó' 

appointed head o f the department

KÖZPONTI IZOTÓPDIAGNOSZTIKAI LABORATORIUM
CENTRAL ISOTOPE DIAGNOSTIC LABORATORY

Dr. Csernay László 
egyetemi tanár 

Professor

KLINIKAI KÉMIAI LABORATÓRIUM 
CENTRAL LABORATORY FOR CLINICAL CHEMISTRY

Dr. Tanos Béla
egyetemi tanár

Professor
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AMIT AZ OKTATÓKRÓL FELTÉTLENÜL TUDNI KELL

A lába lehet:

j i o a i s

A keze mindenhová elér:

IDOMULT ,T/?0T é f s

* l

A bőre lehet bársonyos, hamvas és vastag:
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Az orra lehet: rövid, hosszú, tömpe, görbe, de alakjától függetlenül mindenbe beleüti.

A feje átlagos méretű, de varrnak nagyfej uek is. Különböző tényezők fejének további duzzadását okozzák. 
(A különböző tényezők:
- inadekvát hallgatói válaszok
- időjárási front)

KÜLÖNLEGES OKTATÓI TÍPUSOK:

Gödörbe esett Oktató: a /

A tanteremből kiment Oktató: b /

Oktató a fotólaborban: c /

És milyen lehetne még:

ha csőre lenne a:/ 
ha uszonya lenne: b /  
ha csigaháza lenne: c / 
ha hét feje lenne: d /
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De ez nem vezet eredményre. Mert fogalma sincs, hogy hány éves. Vagy hirtelen másról kezd el beszélni...

"X" Oktató mit gondol a Hallgatókról:

A Hallgató egy strapabíró állat, aki jól tűri a hideget, a meleget, a szárazságot, a koplalást és a megoldást, 
szervezete ellenálló mindenféle oktatói intelemmel szemben.

A Hallgató véleménye erről: "Szeretnék én találkozni ezzel az "X" Oktatóval.
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Osztályfőnökünk: 
Dr. Járdánházy Tamás

Medicoma



A TECHNIKA HÁZÁBAN

NAPRAKÉSZ SZÁMÍTÓGÉPES NYILVÁNTARTÁS  
TÖBBSZÁZ AJÁNLATRÓL

ADÁSVÉTEL, CSERE, BÉRLET

HÁZ, LAKÁS, TELEK, ÜZLETHELYSÉG, STB

TŐKEKÖZVETÍTÉS

Ü G Y V ÉD I KÖZREMŰKÖDÉS

JOGI GARANCIÁK

SZEGED, KÍGYÓ U. 4 TEL: 11-511 
DR. SZÉPHALMI ISTVÁN



ISOPRINOSINE
Chemotherapeutic um

antiviralis

Növeli az immunrendszerre hatva 
a szervezet saját védekezőképes
ségét a vírusfertőzésekkel szem
ben, ugyanakkor gátolja a víru
sok szaporodását is.

Hatóanyag

Inosiplex 500 mg tablettánként 
(am ely inosin és 1-/dimethyfami- 
no/-2-propanol-/4-acetam idoben- 
zoat 1 :3  arányú m olekula
komplexe).

Javallatok

Herpes simplex, H erpes zoster, 
szubakut szkletorizáló panence- 
pt'iá iiíis ^SSPC/, akut Viruses on 
cephalitis (amelyet H. simplex, 
Epstein— Barr- és kanyaróvírus 
váltott ki), vírusos bronchitis, ví
rushepatitis.

Vírusfertőzések im m unsuppri- 
m ált betegeken: H. simplex, H. 
zoster, bárányhimlő, kanyaró, 
m um psz, C itomegalia- és Epstein 
—Barr-vírusfertőzések. Immunhiá
nyos állapotok.

Ellen|avallatok

Köszvény, hiperurikémia, vese
elégtelenség, vesekövesség, ext- 
raszisztóliára való hajlam, terhes
ség, szoptatás.

tabletta
Immunitást
fokozó gyógyszer

Adagolás

A m egbetegedés súlyossága és 
m ódja szerint. Szokásos adagja 
felnőtteknek 50 mg ttkg/nap több 
adagra elosztva. H. simplex- 
fertőzésben felnőtteknek 6—8 
tabletta, gyermekeknek 1/2—6 tab
letta naponta több adagra eloszt
va. SSPE esetén felnőtt és gyer
mek 50—100 m g/ttkg/nap kb. 6 
adagra elosztva. Akut vírusos 
encephalitisben felnőtteknek, gyer
mekeknek 100 mg/ttkg/nap 4—6 
adagra elosztva Vírusos fertőzés
ben immunszupprimált betegeken 
felnőtteknek 50 mg/ttkg/nap; gyer
mekeknek 100 mg/ttkg/nap (felnőt
teknél 3—5-szöri, gyermekeknél 
2—4-szeri bevételre elosztva). A tü
netek megszűnése után a kezelést 
1—2 napig folytatni kell.

Mellékhatások

Átmeneti gyenge húgysavszint- 
emelkedés a szérumban és vize
letben.

Gyógyszerkölcsönhatás

Együttadás kerülendő: rendszere
sen alkalmazott immunszuppresz- 
szívumokkal (csökkentik hatását).

Figyelmeztetés

Az inosin komponens húgysav for
májában választódik ki. Ezért aján
latos a szérum- és vizelethúgysav- 
szint időnkénti ellenőrzése.

Megjegyzés

Csak vényre — egyszeri 
alkalommal — adható ki. A 
gyógyszert annak a fekvőbeteg
ellátó osztálynak, szakrendelés
nek (gondozónak) szakorvosa 
rendelheti, aki a gyógyszer javal
latai szerinti betegség esetén a 
beteg gyógykezelésére területi
leg és szakmailag illetékes. Térí
tésmentesen herpes simplex dis
seminatus, herpes zoster eseté
ben, valamint bizonyítottan sú
lyos immunhiányos állapotokban 
annak a szakrendelésnek (gon
dozónak) szakorvosa rendelheti, 
aki a gyógyszer javallatai szerinti 
betegség esetén a beteg gyógy
kezelésére szakmailag és területi
leg illetékes

Csomagolás: 50 tabletta.

Előállítja:

BIOGAL Gyógyszergyár, Debrecen 
Newport Pharmaceuticals INC. (USA)
M. R. Leclerc Co. (Svájc) licence alapján
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AMIT A HALLGATÓKRÓL 
FELTÉTLENÜL TUDNI KELL

WHAT YOU MUST KNOW ABOUT
THE STUDENTS
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1. csoport

Tanács Róbert Pető Zoltán Zádori János

Solti ImreNárai Tibor Szuly Levente Tamás
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ARANYCSAPAT

1986. május: hősiesen bevertük magunkat az egyetemre. Mint az első anatómia demón kiderült, mindez csak 
ejaculatio preacox volt. A következő megrázkódtatást Tóth Lajos szavai okozták: Minden harmadik maguk közül 
meg fog bukni!

-Nem lett igaza! Minden második csapattag kapott piros lapot. Nehezen rázódtunk össze. A fiuk hamarabb 
találták meg az összhangot, igaz nekik már sör-katalizátoruk volt. A lányok csak szendén kacagtak: HY-HY- 
HYMEN...

... és végül összeállt a nagy csapat, az Aranyhordó csapat (gyengébben kedvéért Gold Fassl!)

Kemény mérkőzéseinken a rossz talaj, a malignus bíráskodás és a durva ellenfél miatt tizenháromszor 
kényszerültünk cserére.

Eredeti felállás (erectio originális!

Bienias Ywona 
Bukowszky Rita 
Gaál Gabriella 
Kakszi Ildikó 
Kiss Éva 
Makra Gabriella

Müller Ildikó 
Tassi Dóra 
Csepregi Antal 
Pető Zoltán 
Solti Imre 
Zádori János

Szezonjátékosaink: (medicus interruptus)

Bagi Zoltán 
Bitó Klára 
Kalmár Imre
Sági Zsuzsanna

Lékó Nagy Julianna 
Rácz Nagy Ágnes 
Rosztoczy Levente

Ejtőernyősök: (medicus descendens)

Fejes Gábor Szuly Levente
Nárai Tibor Takács Ildikó

Csere: (medicus metastaticus)

Tanács Róbert

MOTTÓ: ISMÉTLÉS A TUDÁS ANYJA! FÉLÉVISMÉTLÉS A TUDÁS K URVA  
ANYJA!
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A verhetetlen 11 (máig 1991. április 9.)

Nárai Tibor: előző életében Macska. Ő a kapus: Buli helyett otthon őrzi Anyát, akit még senki sem látott. 
Néha kételkedünk tényleg nős-e, vagy csak talált egy jegygyűrűt. Állítólag hallották már hosszan beszélni.

Kiss Éva: a balos hátvéd,
aki ösztöndíjtól minket megvéd."
O ezeket jól eloszlatja,
ezért kapunk csak négyhavonta.
De ez nem az ő hibája,
a munkáját jól ellátja.
A gyakorlaton jellemző, 
ha senki más, hát kérdez ő.
Fő gondja a fogyókúra, 
jó lenne egy miniszoknya."

Még egy utolsó kérdésem lenne, 
mielőtt befejezzük!

Solti Imre: alias Klotrimasol (Imidasol, Canesten) A muslicák istenként 
tisztelik, ő a nagy genetikus. Legnagyobb önkisérlete: a közeljövőben NOSÜL. 
O volt az egyetlen, aki értette Molnár prof. előadásait, amiért sámánként 
tiszteltük. O az aki több DNS-t fogott, mint előadás előtt kilincset. A 
csapatban stabil jobb hátvéd. "Betegek nyugi Imi nem lesz doki,

Kutatni fog ő, ez lesz a szép jövő! (Szerinte)

Már megint beteget kell felvenni!

Kakszi Ildikó: nick names Kaktusz. Stabil hátvéd volt, az biztos. 
Nem állt távol súgástól, védett egy-két kirúgástól.
Három évig csak szerényen , tanult mindig nagy serényen.
De támogatni kellett később, ha megivott 1-2 jó sört. 
Megkóstolta az egri bort, ami okozott igaz mámort.
S jellemző volt e bulira, a retrograd amnesia.

Ma még nem itunk semmit!
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Tassi Dóra: "csendes, főleg kedves, 
nem kapott ő soha kettest!
A csoportunk kitűnője, nem vált soha szégyenünkre. 
Tanult ő is, úgy mint Kaktusz, 
de már átvette a stílust.
Igaz jobban tolerálja, 
detoxikál az ő mája."

Téged se érdekel ez a hülyeség?

Takács Ildikó: "Takács Ildinek a háza, kapuját felénk tárja. 
Sütés-főzés ment ott egyre,
Triple-sec is ment a meggyre.
Az üvegekért sok pénzt kapott, ebből vett egy jó Trabantot, 
Nála volt csak jó a dolgunk, teletömte üres hasunk."

Ne nevettess, mert szembeköplek!

Zádori János: a beállós. Mindig, mindenhova később állít 
be. O a simester, szerintünk a farkára szerelt léccel is győzne. 
Demizsonjait mindenki mélyrehatóan ismeri (mocskos égy 
meló). Nagy diagnoszta, három lépésről, hátratett kézzel is képes 
korrekt kórismét felállítani. Jelszava: plasztik gyévocska.

Pihenő két gyakorlat között
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Fejes Gábor: a üdére. Hol eltűnik, hol nincsen meg. Általában sosincs meg. Ötödévben igazolt hozzánk. Az 
első félévben háromszor láttuk, a másodikban április közepéig még nem jelentkezett. Talán önálló edzést végez 
otthon. (Edzéstervét szivesen magunkévá tennénk)

Szulv Levente Tamás: Ő az, aki soha nem mond nemet - 
sör, nők, stb.... Cölibátus, aszkétizmus, absztinencia, 
szüzesség ... - Ég veletek! Agyhártyagyulladását csak az 
orvosok szerint heverte ki, gátlásközpontjai bénultak. 
(Barátnője ezt nem sajnálja)

Ah... É n ...!

Tanács Róbert (becenevén Ödön): Az ék(elő). Illegális 
családapa, lányok figyelem, ő már biztosan nem steril! 
Az Alkohologia Tanszék aspiránsa. Jellegzetes ciklicitást 
mutat schisise, péntekre gamma GT-je a csillagokban, ő 
maga a padlón. Kedvenc mondásai: Lögyé‘ má‘ röndös! 
Mindenki vetkőzzön teljesen meztelenre és igya magát 
teljesen részegre.

Ugye, így is szép vagyok?

Ifj Pető Zoltán - csapatkapitány: A bicikli, a sport, a nők nagy művelőjeA rock and rollt az anyatejjel szívta 
magába - igaz szívott már sok minden mást is, de ezekkel nem dicsekszik (pl. kémia). Egyébként szerénysége 
határtalan (szépsége is - Ödön). Kedvenc kérdései: Ki iszik velem egy sört? Szogenje: Nőt akarok, de azonnal!
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PONTOK - GÓLOK - POFONOK

"Első évben tudatlanul a tanulás volt a nagyobb úr 
Azt hittük kis naivan, ez a lényeg valóban."

Kémia: Penke Botond első kérdése:
- Kezdjük a legegyszerűbbel. Mi az a pH?
- Hát, a pecsét helye! - válaszolta Zoli lelkesen. Ezután Zoli minden órán felelt.

Egy nehéz éjszaka után, kora reggel (10 óra). Penke Botond sétálgat az asztalok között, majd hirtelen 
megtorpan Tóni mögött: - Mi ez az éktelen aethylszag? Kidőlt valami? Nem Tóni válaszolt...

Orosz: A fiúk fél évig azt hitték, hogy a daszvidánya azt jelenti: köszönöm.

Kémia ismét, csak szigorlat:
Miután Ödön puskájából szó szerint gyorsan felirta a táblára az első tételt, a Prof. úgy meglepődött, hogy
csak annyit tudott mondani: - A következő tételt kérem.
Robcsi: táblatörlés; második tétel ujfent felmásolva az előbbi séma szerint -szó nélkül. Ezt már a Prof. sem 

hagyta ennyiben, rámutatott valamire és kérdezett: Robcsi, rövid gondolkodás után: Azt hiszem Professzor úr, ez 
magáért beszél (Ezek után Robcsi ötössel távozott)

Utóvizsgán Zoli (kémia fenoménünk) hozta formáját. A glükózt sikerült ötödjére megszámoznia - de 
átment.

Biofizika
Maród adjunktus. Imréhez:
- Magának a munkája és a megjelenése külön-külön ötös, de a kettő együtt sajnos csak kettes.

VILLÁMSZIGORLATAINK:
Kémia - Zoli: 2 perc elégtelen.
Anatómia - Jancsi: 15 perc, de ebben már a vizsga utáni otthon elköltött reggeli is benne volt.

' Másodévben rácáfoltunk Hetente csak pótdemóztunk.
A vizsgákról a kép is torz, Szívtunk, mint a torkos borz.

Élettan
Benedek prof. előadáson a férfi nemi potenciál változását rajzolja az életkor függvényében.
-Itt emelkedik, majd stagnál, 40 év körül pedig csökken. Majd megütközve néz az ábrájára: No, azért nem 

ilyen meredeken!

Kérdés: Mi történik, ha a ló tüdejébe vizet csepegtetünk?
Válasz: Erősen köhögni fog. (Sajnos Benedek prof. nem ezt a választ várta)

Anatómia szigorlat
Miután Jancsi 5 percig sikertelenül próbálta kicserélni tételét Mitochondriumra, elkezdte felrajzolni a belső 

fület -majd elégedetten szemlélte a kész művet. Ekkor lépett be régi ismerőse, Tóth Lajos, aki már az ajtóban 
felhördült:
-Mi ez fiam, ringlispil?! Törölje le azonnal!
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Utóvizsgán Zoli helyett Pali bácsi boncolta a Régió deltoideát. Tóth tanár mindezt csak kettesre taksálta.

"III. évben Dr. Gecse, a gyulladás nagymestere
próbált sokat belénk varrni, még meg nem kezdett ismerni.
Aztán rájött arra ő is, bikkfából nem lesz kőris!"

Nikrobiologia; szigorlat:
Kérdés: - Milyenek a Mycoplasma-telepek?
Zoli: - Felhányt szélű, rögös.
??? - Maga tényleg látott már Mycoplasma-telepet?
Zoli: - Hát persze, minden gyakorlaton.
(Pedig azok sajnos szabad szemmel nem láthatók)

Idegsebészet
Gyakorlatvezetőnk éjszakai ügyeletben műtét közben igen egyéni stílusban kért két műszert: a "kislófaszt", 

magy a "nagybaszást". A pályakezdő műtősnő azonban nem mindig találta el a megfelelőjét. A nemkivánt műszer 
azonnal a falig repült.

Belgyógyászat propedeutika, vizsga:
Az egész csoport már régen befejezte a betegvizsgálatot (némely beteg még a diagnózist is tudta), Zoli még 

mindig csak a beteg nevénél tart - ő kapta ugyanis az egyetlen motoros afáziás beteget...

"A negyedév is jó mindenre;
Nyelvre KRESZ-re, meg a szeszre,
De leginkább a felejtésre."

Szülészet:
Műtét közben Gellén docens a fiúknak szegezi a kérdést:
- Ki volt Tomaso di Caglieri?
A fiúk erre még buzgóbban kampóztak, sunnyogtak, mert halvány gőzük sem volt. Erre a Tanár úr 
mélységesen felháborodik: - Hát pedig ez az alapműveltséghez tartozik...
Mint utóbb kiderült, Michelangelo buzi barátja - igy hát, lehet, hogy a kampó ihlette meg Gellén tanárt a 

sziporkára.(Utólag - A szerk.)

Belgyógyászat-Endokrin:
"Csoportunk jól járt, mert velünk volt a gyors beszédű Jójárt." Gyakorlat végén mindig arra ébredtünk, hogy 

még mindig az első mondatnál tart...

Radiológia
Dr.Ifj. Heiner junior- gyakvezérünk, első találkozásunkkor szó nélkül (bemutatkozás sem volt!) elindult a 

szobája felé, kis csoportunk pedig libasorban követte. Ekkor sarkonfordult, s csak úgy félvállról szóla: - Most meg 
mit jöttök utánam, csak egy könyvért megyek...

Sebészet, nyári gyakorlat
Szikrázó napsütés, hőség odakünn; hőseink hazafelé sunnyognak. Már fél lábbal kinn voltak a kapun, amikor 

megjelen Sándor tanár, s messziről integetett: -SZUEÜ

Szintén sebészet, nyári gyakorlat:
Komplikált térdműtét közben hirtelen megáll a Főorvos keze a levegőben és odaszól a műtősnek: Józsikám, 

jöjjön már ide! Vakarja meg legyen szives a tökömet! Mindenki hahotázott, mert poénra vették, de tényleg meg 
kellett vakarni...

Gyógyszertan:
Szilvási Zoli az előadó, katonaélményeiből merít: A teában annyi bróm van, hogy a fütyitekből perecet lehet 

hajtogatni, ha megisszátok.
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"Nem vártuk az ötödévet, szabad éltünk most ér véget,
Mert állásunk biztos nem lesz,
Nem baj haver, utcát sepresz,
Tremorod sem fog zavarni, scavangernek nem kell varrni!

Gyermekgyógyászat előadás:
Boda Prof.: Születés után a gyerek annyira fázik, hogy vacognak a fogai.

Fül-orr-gége:
Szigorlat előtt Zoli poénkodik: Mi lesz, ha az orrot colposzkoppal fogom vizsgálni?
Megszólal valaki: Te hülye, azzal a fület szokták vizsgálni.

Fertőző vizsga előtt a hosszú várakozás annyira megviselte hősünket, hogy majdnem elaludt a folyosón. 
Hirtelen megjelen a vizsgáztató, akit a többiek hangos "Jó reggelt-"tel köszöntöttek. Hősünk felriadva, 
megzavarodva "Jó estét"-et köszönt. Ferdinándy tanár úr egy pillanatra meghökkent, de azután reagált: Jó éjszakát!

Neurológia:
A kollokvium megbeszélt időpontjában Levente diszmagyarban, Somogyi tanár úr szobája előtt reszkető 

inakkal áll már fél órája. Majd nehezen rászánja magát arra, hogy bekopogjon. Semmi válasz. Levente vár újabb fél 
órát, majd benyitna, de az ajtó zárva. Döbbenetét látva az arra sertepertélő takarítónő jóindulatúan közli: - Ja, a 
tanár urat keresi? O Pesten van. Talán próbálja meg holnap.

Neurológia gyakorlat: Jancsi már gyakorlat előtt beállította a vízcsapot csepegőre, bizonyítandó, hogy a 
gyakvezér perisztaltikája úgy felpörög, hogy nem tudja végigtartani a gyakorlatot. A kísérlet sikerült; 10 perc múlva 
Jancsi szó nélkül felpattant és kirohant árnyékszékelni. Zoli jóindulatúan indokolja: nagyon unta már, és a büfébe 
ment. Visszatérése után mindenki irigykedve kérdezte: Jó volt? Megkönnyebbült mosollyal bólintott.
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BULIBULIBULIBULIBULIBULIBULIBULIBULIBULIBULIBULIBULIBULIBULI

Ödönéknél a csapat. Imre farkaséhesen kérdőre vonja a házigazdát: Kenyér van?! Mi az, nem tartasz 
kenyeret? Hát kalácsot, zsömlét?! A barátságos válasz. Nyald ki te a ...

Zoliék házibuliba voltak hivatalosak. Bőven felszerelkezve hozzávalókkal, várakozással telve csengettek.
Nyilt az ajtó, ők betódultak, hangosan, s csak bent vették észre, hogy valami nincsen rendben, ugyanis a
szoba telve volt fekete ruhás emberekkel. Előkerült a házigazda, s szomorúan közölte, hogy bocs, de
változott a program, éppen halotti tor van.
A fiuk egy darabig másfelé buliztak...

Menzabuli, első év. Ödön egy hosszú és kimerítő este után hazafelé készülve meglátott az ablakból egy taxit 
a járda mellett landolni. Gondolván, hogy csak egy félemeletnyi a magasság, elköszönt a haveroktól, intett a 
kocsinak, és ugrott... Sajnos, mint később kiderült, a buli az első emeleten volt. Szerencsére a másnapi 
gerincröntgen negatív lett.

December 30., előszilveszter. Ödön saját maga indukálta mély alvásából hirtelen felpattant, kezét a szájára 
szorította, és az ablak felé indult. Sajnos a redőny le volt huzva, igy Ödön Zoliék karácsonyfája alá odatette saját kis 
ajándékát (érdekes módon Zoli nem sokáig őrizgette ezt).

Hamarosan vége a mérkőzésnek, s a játékosok szétszélednek a világban. Azért még sokáig a fülünkbe cseng 
majd: Szép volt fiuk! Reméljük, hogy egy-egy öregfiuk meccs azért mindig összehozható lesz.
Csapdás a mi pályánk...
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2. csoport

% ■ \
Adamkovich Nóra Boga Péter Sántha Dóra Wágner Péter

Szepes Attila Baranyi Éva Zsengellér Zsuzsanna Sonkodi Gábor

Mikó Attila Szabó Attila Tóth Eszter Gaszner Miklós
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Orvosdoktor ala SZOTE

Végy 16 életerőtől duzzadó zsenge 8 ifjút és 8 leányt!

1. Pucold meg Nórát, 
az élettan tudóját.

2. Szeleteld fel Évát,
ki megcsípte Miskát.

3. Rakd bográcsba Bogát, 
trabantja gyilkosát.

4. Puhítsd meg Miklóst, 
a muslica tudóst.

5. Sózd meg Mikóval, 
a karatés fickóval.

6. Hagymaként tedd bele Dórát, 
a makói madonnát.

7. Füstöld meg Sonkát,
a basz-kit-ból bajnokát.

8. Kell bele egy szárnyas,
Attila a házas.

9. Ne felejtsük ki a szemest, 
a jóképű Szepesi.

10. ízesítsd Eszterrel,
a sejtelmes emberrel,

11. Jó ha már Wágner benne van,
igy legalább pikáns ize van.

12. Készen van a kaja,
Zsuzsa a disz rajta.
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Elmúltak az évek, 
elszálltak az izek, 

sajnos voltak akik elfőttek:
Szántó Csilla, Podlovics Péter, Luczynska Anna, Konior Barbara, 

Sebe János, Kállai Róbert, Fawaz A1 Sayed.

Keverj most egy koktélt, 
vagy egy jó kis bólét!

Mi is igy tettük, 
s ez lett belőlünk.

I. év

Orosz óra

Vágvölgyi Edit tanárnő már nem bírta tovább cérnával kis csoportunk zajongásait, mire teljesen magán kívül 
kifakadt: - Akinek nem tetszik, hazamehet.

Miklós nyugodtan felállt, leglább két percig babrált a cuccával, majd hangos kezitcsókolommal kivonult. 
Miklóst azóta is bosszantja, hogy a tanárnő nem köszönt vissza.

Orosz órára várva a két sasszem (W.Peti és Gábor) észrevett a folyosón egy lányt.
- Nézd ott jön Dóra, ijesszük meg! - mondta Gábor. Peti rögtön ráállt. Gábor közben észrevette, hogy a 

közelgő leányzó nem Dóra, de már nem volt ideje szólni Péternek. Peti velőtrázó ordítással ráugrott az ismeretlen 
lányra, aki sikoltozva rohant el.

Anatómia gyakorlat

Zsuzsát állandóan piszkálták a fiuk. Egy idő után elfogyott a türelme, megfordult és behúzott egyet az 
ártatlan Bogának. Szegény Peti azt sem tudta miről van szó, majd felocsúdott és azt mondta: - Bocs Fuszó, ezt most 
visszaadom - és jól oldalbavágta. Ez a mondat azóta szállóigévé vált a csoportban.

Gyakorlat után elpilledve ballagtunk a Marx tér felé. Gábor közölte a mellette igyekvő Csillával, hogy 
valamit érez a szája csücskében, amit azonnal beljebb segitett, majd Pici legnagyobb megdöbbensésére, kijelentette, 
hogy megint túl durván sikerült a boncolás.
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Alsó végtag tájdemó

Dóra már másodszorra mondja izgalmában a. dors, pedis helyett a. dors, penis. Kovács adjunktusnő 
megelégeli:

- Elmagyarázzam magának, hogy mi a különbség penis és pedis között?

Anatómia kollokvium

Gábor a terhességi próbákat húzta. Tóth tanár úr hirtelen furgangos kérdést intézett az addig magabiztos 
hősünkhöz:

- Hogy különbözteted meg a him békát a nősténytől (előadáson ez elhangzott!!!) Gábor erre az övön aluli 
kérdésre nem számított. Életében először gondolkozott el azon, valójában hogyan is van ez. Mivel más nem jutott 
eszébe kibökte: A hímnek farka van. Tanár úr szájából majdnem kiesett a cigaretta, jelezve, hogy valószínűleg nem 
helyes a válasz. (Elsősök figyelem! Csak a him béka brekeg!)

Biokémia

Gyakorlatvezetőnk megkérdezte a csoportot:
- No, mi volt az előadáson?
Mire Boga Peti lehangoltam
- Katalógus!

Gyakorlatvezetőnk, Keresztes Margit megkérdezte:
- Honnan tudjuk, hogy fruktóz van a vizeletben?
Nóra magabiztosan rávágja: Onnan, hogy rászállnak a legyek.

Élettan gyakorlat

Eszter felajánlotta Dórának, hogy vehet tőle vért. Dóra már tiz perce szurkálta Eszter karját, 
eredménytelenül Közben már többen rosszul lettek. Eszter megunta, kikapta a tüt Dóra kezéből és saját magától 
vett vért.

Légzésfunkciós vizsgálatokat végeztünk, hatalmas lelkesedéssel. Társcsoportunk kisportolt tagjai egymás 
után produkáltak 4-5 literes, elfogadhatónak mondható vitálkapacitásokat. Csoportunkból mi csak Boga Petit 
neveztük, aki miután a készülék mutatóját kiakasztotta, megkérdezte, hogy a többit hova fújja...?

Wagner Peti vizsgázik

Vizsgadrukk
Élettan szigorlat előtt Wagner Peti remegő hangon meséli Gábornak a kollégiumi mosdó előtt korán reggel:
- Te, az öreg Obálnak igaza van, tényleg három különböző szinü epe van.

Anatómia
W. Peti anatómia szigorlaton "legfelül" a külső női nemi szerveket húzta. Tóth tanár urnái igy vágott bele:
- Tanár úr, nem baj, ha a legelején kezdem?
- Tőlem aztán kezdheted a közepén is.
- ... Hát képzeljük el, hogy egy nőbeteg belép az ajtón, és miután felszólítjuk, hogy vetkőzzön, először zárt 

lábak mellett nem látunk semmit, ellenben nyitott comboknál feltárul a lényeg. Később...
-.... A vagina elülső és hátulsó fala normál állapotban összefekszik.
- Egy pillanat, mit értesz a vagina normál állapotán?
-... Hát amikor üres.
- Jól van, én is.
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III. év

Mikrobiologia

W. Peti a Toxoplazmózist ecseteli éppen, és mellékesen megemlíti, hogy a macskával vigyázni kell. A 
vizsgáztató közbevág:

- És még mivel?
Peti izzadó homlokkal szenved pár percet, majd csillogó szemmel válaszol:
- Hát az oroszlánnal!!!

Sötétben minden tehén fekete
Éva a kollégiumban, a sötét folyosón az ajtóban állva megpillant egy dzsekis alakot. A kollégiumban 

megszokott "Helló"-val üdvözli. Az ajtóban álló Bodosi professzor hangos "Kézitcsókolom"-jára azonban már neki 
is eláll a szava.

Kórbonctan

W. Peti kórbonctan gyakorlaton a belek kihegedülését kapta feladatul. A "mosdóból" a viz a bőséges 
béltartalom miatt nehezen akar lefolyni, igy kivette a lefolyóból a szűrőt. Ekkor azonban nemcsak a viz folyt le, 
hanem a bél is kiszaladt Peti kezéből. A csuklójára tekerve próbálta megmenteni a még megmaradt 1 méternyit és 
kétségbeesve hívta a gyakorlatvezetőt, aki nyugodtan elzárta a csapot. A csoport gyönyörködve nézte, ahogy Péter 
küzd a bélkacsokkal, mint Laokoon a kígyókkal.

Ugyancsak a béllel történt meg, hogy Boga Peti gyakorlatvezetőnk orra elé dugta a béldarabot, hogy hol kell 
átvágni? A választ meg sem várva átvágta a belet. Mondanunk sem kell, ömlött a manna minden felé.

Kórbonctan gyakorlat után páran a Hágiban ebédeltünk, Zsuzsi valami foltot látott a kezén.
- Lányok, mintha hullás lenne a kezem. Mi tovább folytattuk az ebédelést, de a szemben ülő gyengébb 

idegzetű JATE-s lányok befejezték az ebédet, és fölajánlották a második fogást, látva jó étvágyunkat.

Kórszövettan

III. évben a Tortaturán egy összeszokott párost hívtak le. W. Peti gyanútlanul vonult le egy 
évfolyamtársnőnkkel. A feladat csókverseny volt. Petiék nekiálltak immel-ámmal, de rájuk szóltak: Ez nem 
Hollywood! Erre elkezdtek mesésen smárolni, azonban a produkció nem minden zsűritagot győzött meg, bár 
holtversenyt hirdettek.

Két hét múlva Zábrák doktor, miközben élvezettel mesélt az elsajtosodott gümőkről, hirtelen megállt Peti 
előtt és:

- Wagner! Megtanultál már - hűsünk ijedtében oda-vissza kezdte mondani Langerhans, epitheloid... - 
csókolozni?

Bár nem mindenki értette a kérdést, mindenki jót nevetett.

Belgyógyászat

A főorvosnő egy nehéz eset kapcsán épp azt magyarázza W. Petinek, hogy egy orvosnak a legváratlanabb 
helyzetekben is fel kell találnia magát. A folyosón az adjunktus odamegy hozzá és próbál viccelődni:

- Látod fiam, ha egy nő "váratlanul" elkezd vetkőzni, akkor nem...
- Peti közbevág:
- Elnézést, de adjunktus urnák ez váratlan?
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Kórélettan demonstráció

Gecse tanár úr a következő kérdést tette fel Sebe Jánosnak:
- Mi a helyzet szivmegálláskor?
- Acidosis lesz. - válaszolta János magabiztosan.

Ugyanezen a demonstráción történt, szintén Jánossal. A kérdés igy hangzott:
- No és hogyan hatnak a leukotriének a simaizomra?
- Hagyjuk most a simaizmokat, inkább hadd beszéljek a...
És addig beszélt, addig beszélt, mig végül 112 nem lett az eredménye.

IV. év

T ü dőgyógyászat

Első gyakorlaton a szemüveges, nagypapa külsejű Bodnár főorvos úr a mellkas punctiot mutatta be lelkes 
csoportunknak, és még lelkesebb csoportvezetőnknek. Érdeklődés volt, de gyomor kevésbé. A falfehér Nóri már 
két perc múlva odaszólt a csoport legvállasabb tagjának (Boga Petinek), hogy kisérje ki a friss levegőre. Nóra 
választása túlontúl jól sikerült, mivel a jó karban levő ifjú addigra már szintén majdnem elájult. így mindketten 
padlói fogtak, valószínűleg azért, hogy alulról is megszemléljék a punkciót.

Szociológia

Az első szeminárium előtt a lányok már elhelyezkedtek a legfelső sorban, gyakvezetőnk pedig háttal a 
bejáratnak ült a pádon. Sonkodi és Wagner eléggé elkésve bejöttek, és felkiabáltak a csajoknak:

- Ti itt akartok maradni ezen a marhaságon?
Az ismeretlen megfordult, és miután közölte a fiukkal, hogy ő a gyakvezér, a két nagyon laza, 

meghunyászkodva indult a padsorok felé.

Belgyógyászat

Valkusz doktornő egy konkrét eset kapcsán feltette a kérdést:
- Mit csinálnak a nők szülés közben?
- Hát görcsölnek. - kapta fel W. Peti a fejét. (Hiperventilláció lett volna a helyes válasz)

Szülészet vizsga

Kincses docens kérdi Szabó Attilától:
- Mit kérdez először egy nőtől, ha késik a mensese?
Attila mindent felsorolt már, csak a legnyilvánvalóbb okot felejtette el. Szepi már nem bírta tovább, és tett 

egy meglehetősen obszcén mozdulatot az alkarjával, és megszólalt: "c-c".
- Ja! Hogy mikor élt utoljára nem iéletet!
Dr. Zalányi (O is élvezte az előadást):
- Kifejező volt a mozdulat, bár kissé durva.
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Nyári gyakorlatok

Sebészet

Éva a traumatológia gyakorlatot próbálta a legtehetségesebb módon elkerülni. Mikor mégis lekerült az 
ambulanciára, az ügyeletes orvos azonnal befogta összevarrni a szétnyílt bőrt egy beteg karján. Betegünk hősiesen 
tűrte a kezdeti bizonytalanságot, de amikor Éva már a tűt is kiejtette a kezéből, elfordította a fejét.

Szülészet

A lányok nehezen szokták meg a műtéttel járó testi és lelki megpróbáltatásokat. Nóra végre rászánta magát, 
hogy beálljon aszisztálni egy császármetszéshez. A műtét a megszokott módon lezajlott, és ő bátran végigállta. Csak 
a műtét után derült ki, hogy a betegnek hepatitis B-je volt.

Belgyógyászat

Nóra egy beteg felvételét kapta feladatul, melyet neki kellett referálnia a főorvosnak. Egy fél óra múlva tért 
csak vissza, és kissé kimerültnek látszott. Csak ennyit tudott mondani:

- Gyerekek, ez a nő tiszta hülye!
Mint később kiderült nem járt messze az igazságtól, ugyanis a diagnózisok között szerepelt a schizophrenia 

is.

V. év

Neurológia gyakorlat

W. Peti és Gábor azt a feladatot kapták, hogy vizsgáljanak meg egy férfi kórteremben fekvő beteget. Peti 
mindig udvarias Gáborral szemben, igy most is előreengedte, kezdje ő a kérdezősködést. Gábor nagy rutinnal 
rendelkezik, most is magabiztosan kezdte.

- Kezitcsókolom Hölgyem!
- Nem vagyok én Hölgy! - mondta csengő szoprán hangján.
- Elnézést néni kérem akkor hogy hívják?
- K. József.
- Bocsánat, de nem a férje nevét kérdeztem.
Peti ekkor már fuldokolva mutatta Gábornak, hogy körben csak férfiak fekszenek.

Gyermekgyógyászat vizsga

Eszter mesél a hydrocephalusról Thuri adjunktus urnák.
- Amig a gyerek feje naponta egy cm-t nő, addig konzerválván kezeljük, ha többet akkor indokolt a műtét. 
(Ez azt jelenti, hogy évente 365 cm-t nő.)
Eszternek mégis sikerült meggyőznie igazáról a vizsgáztatót.
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Egyszer TÓT gyakorlat után a csoport nagy része elindult a Mérey utca új szexüzletébe. Eszter nem tudott 
mit csinálni, akárhova nézett, mindenütt látott valami "pótszert". Az eladó biztatta, ne szégyelje magát ez olyan, 
mintha kenyérboltban vásárolna.

A srácok közben élénken magyarázták a virágos gumik és gésa golyók használatát Dórának és Zsuzsának. 
Miki vett is egyet, Pici szerint jól bevált.

ÁTVÁLTOZÁS I.ANNO 1987.

CSOPORTUNK SZÉPEI
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MEGKÉRKEZNEK

A SKÓT FIUK 3 LÁBBAL

ÉS LELÉCELNEK

TANCRA PERDÜLNEK

JO LESZ VIGYÁZNI!

ISAURÁNAK

ÉS MARY POPPINSNAK IS MEGÁRTHAT AZ ALKOHOL!
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ÁTVÁLTQ7.ÁS 11 ANNO 1989.
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3. csoport

Rokszin György Kiszely Ildikó Szekeres Zsuzsanna Pálmai Tamás
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Anatómia

Gyakorlatainkról sok emlékünk maradt. Egyik alkalommal boncolásra szép kék marhaszemeket kaptunk.
Zsuzsi gyakorlatvezetó'nktól: Tanársegéd Ur, minden marha szeme kék?
Pór tanársegéd mosolyogva: Az enyém is az...

Szemdemón a kérdések özönében Gyuri eljut a szemfenékvizsgálatig. Ferencsik tanársegédnő a pangásos 
papilla kapcsán megkérdezi, mennyi a normál koponyaüri nyomás.

Gyuri: Dioptriában gondolja, tanárnő?
Ferencsik tanársegédnő: most már sehogy sem gondolom!

Füldemón:
Veress Zs. Pétertől: Hogy vizsgálnád meg a dobhártyát?
Péter: Föltesszük a szemtükröt a homlokra, fehér köpeny fel, aztán nekiülünk.
Veress Zs.: Jó, jó, de most már talán a füllel is kellene valamit kezdeni!?
Péter: Persze, hátra és felfele huzzuk a fülcimpánál fogva!

Szövettan gyakorlatokon több "probléma" akadt az igazolásokkal. Gy. Jutkának akkor IV. éves nővére 
állított ki igazolást. Diagnózisként pyelonephritist irt, cystopyelitis helyett.

Gyak. vez.: És ilyen gyorsan meggyógyult?
Jutka: Tessék? Ja, igen, illetve fáj még egy kicsit.

Egy másik alkalommal Pór tanársegéd névsorolvasásnál megjegyzi, hogy Gyurinak van egy igazolatlan 
hiányzása.

Gyuri: Hányadika is volt akkor, tanár úr?
Pór megmondja, mire Gyuri kiszáguld és kis idő múlva mosolyogva hozza az igazolást. Pór átveszi, nézegeti, 

majd ujját a köpenybe törtölve megszólal: Ugye milyen jól mutat a száradó tinta nyoma a fehér köpenyen?

Tóth Lajos monológja előadáson: Aztán szigorlaton az I. a. rostot nehogy iának mondják! Mit nevetnek? 
Egy kollégájuk nemrég igy mondta vizsgán. Megkérdeztem miii? Erre megismételte: iá! Erre már csak elkezdtem 
ugatni!

Más alkalommal a penis-protézis működési elvét ecseteli. 
... És tudják mi a legnagyobb előnye?
Ez addig marad, amig én akarom!

Biokémia

Hustvét utáni kedd, reggel 8 óra. Szokatlanul sokan vagyunk az előadáson, hála a már szinte rendszeres 
katalógusnak. Egyszerre csak Dux (akkor még) adjunktus előadását félbeszakítva döbbenten kérdezi:

- Csak nem katalógust adogatnak körbe? Ki indította el? Tudják mit! írjuk föl az én nevemet is!

Gyakorlaton:
P éter:... És hogy lehet a koleszterin-szintet a vérben csökkenteni?
Tálosi L.: Úgy apa, hogy futsz!
Péter: Valami egyszerűbb módszer nem lenne?
T.L.: De van ... egy coitus például 1200 m.
Ildi (csodálkozva): Hát nem 2 km?
T.L.: Tudod, ez attól függ. Egy ejaculatio precox csak 50 m!
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Az első félév vége felé gyakorlatvezetőnk bejelenti, lehet hogy félévkor a prof. is beáll vizsgáztatni. 
Gyuri: Az jó, legalább megismerjük a professzor urat!
Gyak.vez.: De hisz az elmúlt hónapban Ő adta le a teljes aminosav-anyagcserét!
Gyuri nem jött zavarba: Már úgy gondoltam, hogy közelebbről.

Kórbonctan

Ormos professzor úr a specifikus gyulladási folyamatokról beszélve, példaként emliti a macskakarmolási 
lázat, majd következőként a lymphogranuloma inguinaleról esett szó:

... nahát ezt is "cicától" kapta az ember!

Szervdemón: Hajnal Papp R.: Milyen diverticulumot ismertek a nyelőcsövön?
Gyuri: Meckel diverticulumot.
Következő alkalommal egy szív van a tálcán.
Attila nézegeti: Ez itt a kutyafül...

Egyik gyakorlaton Dillmann dr. megkérdezte Ágit, hogyan lehet prosztata-váladékot nyerni.
Ági tömör, határozott válasza: Hát rávágunk!

Kórélettan

Egyik demón Tamás kérdése az Rh. incompatibilitás volt. T.: A folyamat akkor lép fel, amikor Rh- 
magzatnak Rh+ gyereke születik.

Sarnyai dr.: Meg vár rá vagy 20 évet!

A II. félévben Gecse tanár úr lett a gyakorlatvezetőnk, igy gyakorlataink jó része kellemes hangulatban telt.

Példa erre a következő néhány történet:

Tanár úr: Na, Rokszin fiam, hol szoktad mérni a lázat?
Gyuri: Hónaljban.
Tanár úr: És hogy rakod be? - Gyuri iveken mutatja a kezével.
És miért szorítod 5 percig?
Zsuzsi: Biztos azért, hogy ne essen ki!

Quali vérkép vizsgálata közben Jutka megkérdezi:
- Tanár úr, ez egy basophyl, ugye?
Tanár úr a mikroszkópba tekintve: No, ezt jól el-basophylezte!

A legutolsó gyakorlaton már leginkább a közelgő szigorlat foglalkoztatott bennünket.
Ági: Igaz, hogy az első héten Tanár úr fog szigorlatoztatni?
Gecse: Lehetséges, hogy a hallgatók megint jobban informáltak, de én még sajnos nem tudom, hogy mikör 

fogok vizsgáztatni.
Ági: És arról tud-e Tanár Ur, hogy Professzor Ur az első héten Szegeden tartózkodik-e, vagy sem?
Gecse: Mi az Ágnes, csak nincs véletlenül jogász a családban?
(Talált, mert Ági édesapja ügyvéd!)

Mikrobiológia

Gyakorlaton Rosztóczy Tanár úr fáradhatatlan lelkesedéssel próbált bevezetni minket a mikrobiologia 
csodás világába. Egy alkalommal a következőképp igyekezett bennünket a mikroszkóp közelébe csalogatni: 
"Gyönyörű, nagyon szép! Némi széklet törmelékkel körülvéve egy szuper Ascaris petét lehet itt látni.
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- Kérdései azonban nem mindig találtak értő fülekre és cortexre. Tanár úr: Hogyan lehet Leptospira 
fertőzést kapni?

Gyorsan megegyeztünk, hogy például a kutviztől.
- De hogyan fertőződik a kutviz? - hangzott az újabb villámkérdés.
Attila: Például belefullad a Leptospirás szomszéd....

Minden igyekezet ellenére azonban el-el bóbiskolt a csoport.
Tanár úr nem bírta sokáig:
- Gyovai kolléganő olyan ártatlanul néz rám, hogy szerintem a Szekeres háta többet tud az életről, mint 
maga!
Másik alkalommal újra Judit volt az áldozat:
- Úgy figyel Gyovai, csak úgy csüng a számon!

Szülészet

A három napon szülőszobai gyakorlat alatt is sok "kellemes" és időnként vidám élményben volt részünk.
A műtőben sectio. Resch tanár úr operál. Ági unja már az asszisztálást, sokallja is a 3 kampót, igy hát kivesz 

egyet. Tanár úr - döbbenten: Miért veszi ki?
Ági nemes egyszerűséggel válaszol: Mert zavar!
Tanár úr: Ja, jó...

Ismét Ági, immár a betegfelvételnél. Megkérdezi a vajúdót arról is, ki az orvosa, kinél fog szülni:
- Nem lehetne a Zábrák doktornál, az elsőt is nála születem - kérdezi a kismama.

Resch tanár úr sziporkái közül néhány:
"... Válasszanak, melyik a rondább állat, a fogász vagy a nőgyógyász..."
"A szülőágy mellett: Ilyenkor az ember szinte együtt lélegzik a szülő nővel. Nem is igazi szülész az, akinek 

nincsen aranyere!"
"... Az asthma tulajdonképpen nem akadálya a teherbe esésnek. Esetleg egy akut köhögési roham... 

ideiglenesen ..."

Gyakorlaton Apró dr.: Milyen célzattal végeznek oophorectomiát?
Jutka: Például sterilizáció.
Apró dr.: Maga szerint, ha /alakit meg akarunk vakítani, le kell vágni a fejét is, nem elég ha csak kiszúrjuk a 

szemét?

Az utolsó gyakorlat végén:
Apró dr.: Van még valami problémájuk? Köpenyek megvannak?
Ha nincsenek, most szóljanak, hogy lopjunk valahonnan még egyet!

Episiotomia sebének varrása közben az ifjú mama kissé türelmetlen: - Tanár úr, ez lassan már 
keresztszemes lesz!

Tanár úr a mellette álló medikának: Maguk még nem is tudják, milyen fontos, hogy esztétikailag is szép 
legyen az összevarrás. Vagy már sejtenek valamit?

Orosz nő fekszik a szülőágyon. Mikor megszületik a kislány, Rivlin dr. a két kezét magasba emelve igy kiált: 
Kommunyista lesz!

Érteden tekintetek merednek rá.
- Hát nem látják máris milyen vörös?
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A két Attila együtt doptonoztak egy terminus közeli anyát. Havas Leopold müfogásokkal próbálja megítélni 
a magzat helyzetét, miközben Kiss Attila a doptonozáshoz szükséges zselét próbálja kinyomni a tubusból. Mivel ez 
igen nehezen megy, megszólal: - Na, ez is már az utolsókat rúgja!

Egyszerre két döbbent szempár meredt rá...

Gerontologia

Szabó főorvos: Nehogy azt higyjék, hogy a postmenopausalis osteoporosis kizárólag a nők betegsége!

Sebészet

Bodosi professzor úr egy bokszmeccs képét vetíti a koponyasérülések kapcsán.
Megkérdezi az első sorban ülő Ágit: Kollegina, maga melyik részét célozná meg a fejnek, hogy biztosan 

elájuljon az illető?
Ági: Én nem a fejét céloznám...

Baradnay professzor: A varrógépet Petz Aladár találta fel, Tz-vel. Az USA-ban ugyan Pecs-nek ejtik, de 
nálunk ugye ez egészen mást jelent...

Belgyógyászat

Beszámoló Holzinger tanársegédnél:
- Na, mit tudsz a Crohn betegségről?
Gyuri: Azt hiszem, hogy ez a macskakarmolási láz betegség...

Varró professzor úr jótanácsa:
A betegnek feltett kérdésben lehetőleg ne használjanak terminus techniqust. A baj nem az, hogy a beteg 

nem érti, hanem hogy ezt szégyelli, és válaszol rá!

Nukleáris medicina

Csernay professzor ur: Az icterust jobb, ha a se. bilirubin alapján diagnosztizáljuk, mintsem kínaiakat 
hepatitis ellen kezelünk!

Gyerekgyógyászat

Rácz doktornő: Az tényleg ciki, hogy valaki summa cum Niki Laude-val végzett és a tragust valahol hátul
keresi!

Tornyos adjunktus: Tudják milyen a magyar szívátültetés? - Ülj át szivem a másik térdemre!

Fül-orr-gége:

Jutka a kísérleti nyuszi, gyakorlatvezetőnk rajta mutatja be a garat és a gége vizsgálatát. 
Székely dr.: Gyönyörűen látszanak a képletek, még a tuba is!
Ildi: Micsoda? A Jutka tubája idáig felér?
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Gyuri az első gyakorlaton nem vett részt, igy a másodikon a kikészített műszerek egy része idegennek tűnt 
számára. Gyuri (amint éppen szerencsétlen csoporttársát készült vizsgálni):

- Miért vannak az orrspektrumok két sorba rendezve?
Ildi - az áldozat: Mert az egyik sor jobbos, a másik a balos.
Gyuri: Jé, tényleg? És az egyik orrlyuk vizsgálata után kidobva a használtat, a másikhoz újat vesz a tálcáról. 

Czigner professzor úr:
- A defenzív medicina fő kérdése: Mi bajon lehet nekem ettől a betegtől?
- A rhinitis chronicáról: Ez tulajdonképpen a "Vén taknyos" kategória.

Neurológia

Engelhardt adjunktus úrtól sokat tanulhattunk, és nemcsak a szűkén vett szakmát illetően:
A jobb-bal tévesztést igy kommentálta: - Ez nem feltétlenül kóros, az én lányoms is keresi időnként! 
Megkérdezzük: És hány éve; a kislánya, adjunktus úr?
... 16...

A kórterembe lépve az egyik beteg nyugodtan hallgatta tovább rádióját, tudomást sem véve senkiről. 
Adjunktus úr csendesen megjegyzi: Látják, ez például a frontalis lebeny tünettanához tartozik, hogy valaki ilyenkor 
nem zárja el a rádiót!

A vizsgálat menetéről szólva a következőket említette:
- Mi kell a neurológiai diagnózishoz? Anamnézis, tónus, motilitás, reflex, coordinatio... aztán egy cortex.
A beteget kérdezvén elmesélte, hogy egy vidéki kórházban Tisercint írtak fel neki, otthon a körzeti 

orvosának a dózis láttán "felakadt a szeme".
Engelhard adjunktus: De ugye nem ő vette be a gyógyszert?

TÓT előadás:

Az egyik előadó - félreértések elkerülése végett NEM professzor úr, igy szólt az előadás elején: Remélem, 
nincs ellenükre, ha két órát egybe tartom és még hozzávenném a holnapi előadást is!

Mindezen bevezető után szűk 3/4 óra alatt tömören, de érthetően leadásra került 2 napi anyag!

Közegészségtan

Gyakorlaton cél a krematórium. A buszra felszállva Ildi megkérdezi: 
Jön velünk kisérő is, vagy csak úgy szélnek eresztenek bennünket?

Szemészet

Ági kicsit fáradt volt - egy kisgyerek vizsgálata közben időnként össze-össze keverte az ábrákat: 
Ági: Mond csak, van-e a vadásznak farka?
Kisgyerek: Nem tudom, mert nadrág van rajta!

Fertőző' előadás:

Ferdinándy tanár úr: Az epinephrinről szólva megjegyzi, hogy equimolárisat használunk.- Ugye tudják, hogy 
ez nem a ló őrlőfogát jelenti?!

Amikor pedig egy vicc nem sült el: Mindig mondják, hogy medicusoknak csak monosynapticus vicceket 
meséljek!
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4. csoport

Horváth Zsolt

Mencser Zoltán

Rüdiger Thomas

Kuklai Ildikó

Váczi János

Bertleff Mónika

Simon Fiala.Ágnes Bakócz József

Kovács Tibor Szabó Árpád

Szabó Emese Birk Wunderling
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A LEKVÁRZSIBBASZTÓ ZSOLT ÁR BEFEJEZŐ KÖTETE

A négyes csoport kódexéből következik idézet 
melynek írására teljes öt év igézett.
Harmadévnek elejére csoportvezető lettem 
e kódexnek megírása legfontosabb tettem.
Kódex lapja már megsárgult, néhol okker, 
kezdje a sort Józsi, aki haevy-metal rocker: 
dzsekijén, mint matyóhimzés piroslik az 
Iron Maiden, Megadeth és Metallica.
Ha egy bulin meglát egy blúzt feszesen
János - mert reá ez jellemző - elmélkedik eszesen.
Mig a buli véget nem ér addigra O kigondolja, 
hogy azt a blúzt Ő még ma este kigombolja.
Rudi szerint a Lány alakja nem is olyan lényeges, 
csak az, ha a lányban van valami érdekes.
Lakótársa: Mencser Zoli snejdig bajszát pödörve 
hajítja el biciklijét egy utszéli gödörbe, 
mivel az már olyan sokszor hagyta cserben, 
és ez haraggá gyűlt az amúgy is higgadt Mencserben.
Ildi igy szólt "Minket senki szét nem választ!"
Leventével alig várjuk áldásodat és a választ 
tüstént megyünk, vár már kettőnk homokvára 
és én áldást adok az ifjú pár homlokára.
Előadáson Móni és Thomas írja a szavakat ottan, 
mi csak másoljuk jegyzetüket, de szakavatottan.
Buli volt a SZOTE klubban este, 
ezért fáradt mindannyiunk teste-lelke.
A disco-jokey, a számokat egymás után nyomatta 
rámozdult egy kazettára és egy deckbe berakta 
mindezekhez laza mozgás, igaza van, igy a fitt 
és nem kell bemutatnom senkinek Kovács Tibit.
A csoport szépe kétség kívül Simon Fici 
szép a lába, s ehhez járul fittness cici.
Imhol közel barátnéja a jószivü Emese 
anyatipus Ő a csoport lelkiismerete.
Csacska rímem igy mutatta Emesét, figyelj 
Vili, itt a legjobb feleség.!
Végül ám, de nem utószor Magdeburgnak szülötte 
németünk a magyar nyelvet derekasan bevette.
Biciklijét öt éven át szorgalmasan szerelte 
országunkat, mint hazáját majdnem úgy megszerette.
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Csoportunk minden tagja magával cipelte örökölt nevét hozzánk, de az elmúlt öt év 
során kénytelenek voltunk revidiálni ezeket.

B. J. - "Boglyasésborostás" József

B. M. - "Bennevagyok" Mónika

H. Zs. - "Hogyishivjákeztkutyanyakatekerten" Zsolt

K. T. - "Kegyetlenjósrácvagyok" Tibor

K. I. - "Kinyitomaszememésrádnézek" Ildikó

M. Z. - "Mégmindigengemszivattok" Zoltán

R. T. - "Rémalaposzsenipalánta" Thomas

S. F. Á. - "Sajnosfoglalt" Ágnes

Sz.Á. - "Szörnyenjólérzemmagamtökigkigomboltingben" Árpád 

Sz.E. - "Szeretekmindenkitcsakneveszekedjünk" Emese

V. J. - "Vagyénbeszélekvagybefogjátokapofátokat" János

W. B. - "Wartburgomatsutbadobomaladámatlovagolom" Birk

Velünk voltak még:

Győri István 
Kapás Emese 
Kákonyi Zoltán 
Takács Dolores 
Tálas Éva 
Tóth-Molnár Edit

K A LA N D R A  FEL C IM BO RÁK  
K EZD Ő D JÉK  A  M ÓKA!
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A TUMOR ÁLMA

Életem egy szeptemberi napon kezdődött.

"Akkor még szép volt minden". Testem növekedésnek indult, sejtjeim egymásba kapaszkodva törtek az élet 
felé. Az első perctől kezdve észrevettem, AMAZOK célja tönkretenni. Minden úgy kezdődött, hogy Csillék-kel 
adagolták belénk a citosztatikumot, amellyel egyszerűen el akartak söpörni a föld szinéről. Minden alkotósejtem 
úgy védekezett, ahogy csak tudott.:

Helyszín: a borzongatóan hideg neonfénnyel megvilágított boncterem. A díszlet jellemző és 
összetéveszthetetlen: középen kitárva egykori embertársunk porhüvelye, kezén gumikesztyű, (csak Rudi lehetett, de 
miért nincs rajta zokni?)

Közben szétszórva hangsúlyozottan kényelmetlen, szigorúan funkcionalista székecskék, rajtuk fázósan 
összehuzódva kuporgó emberpalánták. Itt valami készül, a levegőben szikrázik a feszültség. Minden szem 
megbabonázva mered az inkvizitorra, aki ajkán játszi mosollyal hintázik egyenszékén, a magabiztosság, szinte süt 
róla. Lássuk csak mi történik!

J. J. - Hová ömlik a ductus choledochus?
K. Z. - ???
J. J. - A közös epevezeték...
K. Z. - (felengedve, arcán tavaszi mosoly) Ja, az angulus venosusba. (Juli megtépázott önbizalma tovább
inog)
J. J. - Na, hogy végezzük a Douglas punctiot?
K. T. - (félreérthetetlen mozdulattal - középső ujját kifeszitve a többit tenyerébe szorítja - használja ki a non
verbális kommunikáció adta lehetőségeket, de szó nem jön az ajkára)
J. J. - (Arca merev, hangja komor) Na jó, de hogyan?
K. T. - Természetesen a portion keresztül.
J.J. - (Elsápad, láthatólag el tudja képzelni).

Vált a kép: T. (totálisan kiszámíthatatlan) Lajos faggatja áldozatait a n. phrenicus eredéséről. Sokadik 
sikertelen próbálkozás után sarkon perdül és kiszúrja K.Z.-t. (Piheg, most settenkedett be T.L. háta mögött).

- Honnan jön?
- Csak innen, a szomszéd teremből.

Helyszín: ugyanaz. Időpont későbbi. T.R. utolsó formális kapcsolatfelvétele az Anatómia Intézet kedves 
kollektívájával, magyarán szigorlatát abszolválja. Felbukkan Pali bácsi.

P. - Thomas, mennyi egy repülőjegy Berlinbe?
T. - (csak úgy mellesleg, a boncolásra koncentrálva): ... márka.
P. - És ha szerzek diákigazolványt?

Kémia szigorlaton:

V.J. Diadalt ül könnyű, vagy legalábbis könnyűnek vélt tételei felett. Penke B. nem mosolyog, ez nem az 
ellenszenv jele - egyszerűen nem szokott mosolyogni. P.B. - Na jó, akkor most és kérdezek. Oxidálja csak tovább 
azt a C vitamint!

V J. a képlettel még csak boldogul, bár nevet már nem tud adni a torzszülöttnek.
P.B. (Csavar még egyet a fojtókötésen) - írja fel a kohóredukció egyenletét!
V.J. - ???
P.B. Na jó, akkor a fa szárazlepárlásának frakcióit!!!
Válasz természetesen nem érkezik.
P.B. Hát a könyvet azt tudja valamennyire, de ez marha kevés!
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A terápia hatástalan volt. Az összes lelkes részemmel ellenálltam. És akkor - másfél év után - egy darabot 
brutálisan kimetszettek belőlem (Tálos Évát). Szerencsémre azonnali erősítést kaptam - uj termékeny sejtek 
érkeztek hozzánk (Ági, Mesi).

Bátran állithatom, hogy kezelőinknek sok gondot okoztunk:
Lelkes Zoli szokásos villámkérdéseivel bombázza a társaságot. V.J. szót kér, hosszas magyarázatba 

bonyolódik. Zoli bólogat és vigyorog.
- A válasz jó, de az előző kérdésre. így ez is egyes.

Az idő elteltével erőtlen sejtjeinket elveszítettük (K.Zoli), de fejlődésünknek látható jele is volt - egyes 
részeink tőlünk távolra szóródva folytatták küldetésüket. I (Távoli metastasis: Dolly-Budapest).

A kórbonctanon vidám  
az élet avagy a többiek buzik, 
csak m i szeretjük egymást, igaz 
János?

Harmadév a "nagy tör
ténések éve" volt életcik
lusunkban. Sorozatos hatásnak 
voltunk kitéve, és AMAZOK 
szinte mindent bevetettek. A 
terápia immunterápia volt.

Eredménye, hogy uj sej
tek és képződmények bombáz
tak bennünket: natural killer 
sejt - Gecse tanár úr, cito- 
toxikus sejtek - Kórbonctan 
intézet antitestek - Szabó 
Gyula, Mezei Zsófia, Kádár 
Tibor.

"A tumor is lehet
figyelemre méltó" - gondolták egyesek, akik védőantitestek alakjában (Prágai, Ugocsai K.) mellénk szegődtek. A 
mellettünk és a velünk szemben állókkal egyaránt kölcsönhatásba léptünk.:

Kórélettan

A kérlelhetetlen Gecse tanár úr szondázza a társaságot.

G.: Thomas, hogyan vizsgáljuk hőmérőzéssel a női nemi ciklust?
T.: (feszülten gondolkodik, majd felderül az arca) Az az igazság tanár úr, hogy én másképp védekezem.

Gyakorlaton Horváth Zsolti pisilni indult, hogy vizsgálati anyaggal lássa el csoporttársait. Hosszas várakozás 
után vizelettel teli, két literes edénnyel tért vissza. Mindannyiunk arcán látszó döbbenetre közölte: a radiátoron 
találtam!

Negyedévben sikerült úgy meghúzódnunk, hogy fejlődésünket senki nem is segítette, de nem is gátolta. 
(Kizárólag a Gyógyszertan Intézet készült nagyobb támadásra, ám ennek Szekerét is félretoltuk). Azt éreztük, hogy 
sejtjeink ismét távolra is terjeszkedhetnek. (Mesi-Izrael: II. távoli metastasis) Kellemetlen, de hatástalan terápia 
volt ellenünk, hogy Vadon növő részeink röntgenbesugárzást kaptak.
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Pulmonologia:

Józsi, a varázskezü vállalkozik mellkasi folyadékgyülem lebocsátására. Hamarosan kiderül, nem aprózta el a 
dolgokat, csinált helyette egy PTX-t.

Kirándulás Dunafalván:

Baja felé biciklivel: Ahogy Rudi utolért bennünket nem is lassít, csak elhúz mellettünk.
-  ???
Rudi:- Nincs fékem!
Félúton kényszerpihenó'n: Rudi biciklije darabokban.
A célnál Rudi elégedetten:- Azt hittem, több baj lesz a biciklimmel!

A falubeli disco után Bakócz Józsi hó'sként cipelte hazafelé két csoporttársát, akik végig azt hitték, hogy ők 
cipelik vigkedélyü barátjukat. Mikor ezt Józsi megtudta, mérgesen kijelentette, hogy azonnal engedjék el, tud ő 
menni. (Elengedték, és Józsi délcegen, egyenes tartással hasra esett, mint egy zsák.)

Név nélkül. A dunafalvi discoban egyikünk a párttitkár lányának szerelmet vallott. A  szavakkal együtt az 
elfogyasztott italok is kibuktak a száján. A lány szó nélkül feltakaritotta, és másnap csillogó szemmel kérdezte: 
Mikor jöttök fiuk legközelebb?

Számunkra az ötödik év ismét bravúros sikerrel kezdó'dött. Sikerült egy kis részünknek egészen távoli 
metastasist képeznie, sőt más, védőantitesttel szerves egységre lépni. (III. távoli metastasis: Cincinatti Edit férjhez 
ment). Legyőzhetetlenek voltunk. Erősen ellenálltunk, pedig T.O.T. nevű veszélyforrás tűnt fel előttünk. Kelten 
közülünk egy pillanatra életveszélybe kerültek, mert Zoli és Rudi a Nagymajtényi síkon majdnem elvéreztek.

Urológia: A képernyőn egy natív hasi rtg. felvétel. A csoport lázasan kutatja a patológiás jeleket.
Oroszi T.: Na???
Thomas: Itt valami csúnyaság látszik! - mutat rá egy furcsa sötét foltra.
Oroszi T.: Hát, ez bizony elég csúnya. Úgy hivják, hogy fing.

Bőrgyógyászat: Felbukkan egy német szerzői név, a csoport lelkesen betűzi, ízlelgeti, majd összehasonlítja a 
szomszédéval. Mindenki helyesen oldotta meg a feladatot, csak a két német jelentkezett egy-egy helytelen, 
egymástól is különböző megoldással.

Második félév első pszichiátria gyakorlatán Vetró tanárnő a liftben felcsillanó szemekkel kérdezte: Ugye, 
mi már találkoztunk valahol? Talán szociológiából tanítottam magukat? A nevetségesen zavart helyzetből valaki 
kibökte: Tanárnő volt az előző félévben is a gyakorlatvezetőnk!

Neurológia: Ági és Jani egy elhanyagolt beteget vizsgálnak, aki -miután lerúgja a takarót- kedélyes 
lábszagával betölti a kórtermet. Jani fintorogva megszólal: Ficikém, váltsd már ki a mély talpreflexet! Ági 
kétségbeesetten: Az ki van zárva!

\

meg a műanyagipar
fontosságáról! Hiszen ma már 
minden abból készül, a
harisnyától a női bugyiig...

És ne feledkezzenek
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NŐK, M ICSODA NŐK!
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Idegeskedjen az aki tanult!

S a tumor elégedett, öntelt mosollyal gondolt az elkövetkező tragikus évekre, amikor a 
magyar (és német!) egészségügyre rászabadulnak kicsiny, szorgos sejtjei: Teljes az 
infíltrációü!



Borgyógyászat-Kozmetológia • Dermatology -  Cosmetology

Dermatologija-Kozmetologija • Dermatologie-Kosmetologie
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Zubarska

Dental Surgery

Zahnarztpraxis
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Plastióna hirurgija

Plastic Surgery

Plastlche Chirurgie
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5. csoport

Dobozi Tünde Lencsés Tamás Pintér János Sisák Éva

Szabó (iábor

Harmat Enikő

Chmel Rita

Váradi Péter

Tomka János

Fleischmann Enikő

Somogyi Árpád Helbocsányi Emese Vas Tamás
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MOTTO: A REPÜLÉS ÉLETFORMA"

Csoportunk egyetemi éveinek összesített statisztikája:

A csoport letalitása: 35,3 %

Az összes UV szám: 129 
Ebből elnökös: 12
Az UV jegyekre költött összeg forintban: 7350.

Az öt év alatt elfogyasztottunk: 340 Andaxint, 26.5 hl sört (ebből 3 h belül orálisan távozott 12 hl.) 3574 db 
kisfröccsöt, 120 I töményét;
A "másnap" reggel megivott tej: 1400 1.

Az egyetemnek okozott anyagi kár: 1 db Höpler-féle viszkoziméter, 1 db oszcilloszkop, 2 db 
mikroampermérő, tárgylemezek, kémcsövek, lombikok, stb.
Az egyetemnek okozott eszmei kár: felbecsülhetetlen.

A tudomány oltárán feláldozott kisérlelti állatok száma: 53 db varangyos béka (ebből 52 db-ot Tomka Jani 
decapitált), 7 db patkány, 1 db kutya.

Az órákról való hiányzások száma: 21500 óra.
Ebből igazolt: 17120 óra.
A Rita által irt igazolásokkal igazolt hiányzás: lásd: előző adat fele.

Az elolvasott tankönyvi oldalak száma: 293402 
Az átfutott, illetve átlapozott oldalak száma: 250000

A csoportunk által adott vér mennyisége: 0.9 1 (az élettan gyakorlaton levett vérrel együtt).

A különböző klinikai, kórházi gyakorlataink alatt a betegek orvostudományba vetett hitének csökkenési 
indexe százalékban: 173%.

Az ágyban töltött órák száma: 224250.
Az iskolában töltött órák száma: 62790

Az öt év alatt a fenekünkről lekopott bőr vastagsága: 4,8 cm (SÍ: 4,8xl0-2m)
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A csoport tagjaira különösen jellemző adatok:

GABA "fedőneveinek" száma: 6 db (GABA, Velőcső, Kateczky, Csirahám, Cs.K., Magányos denevér)

(Petit) Pöti Pintér által meg nem értett viccek száma: 97 db.
- ebből teljesen reménytelen: 83 db.
- 3 napon belül leesett: 14 db.

A Tündi által kibocsátott normál frekvenciájú hangok száma: 2 /de mindkét alkalommal be volt rekedve/. 

Lenticus (alias Lencsés) barátságos megjegyzéseinek száma: 3 (de már megbánta)

Azon alkalmak száma, ahányszor Váradi Péter belenézett a mikroszkópba 10: (7x vizsgán, 3x véletlenül).

Az Árpi által elütött élőlények száma: 3 nyúl, 1 disznó.

Azon kínos, kiélezett szituációknak a száma, ahol Stüszi (F.Enikő) és Rita röhögőgörcsöt kapott: 73 esetből 
69 alkalommal.

A Sisi (Sisák Évi) által átaludt előadások száma: 698 óra.

Emese hangoskodással eltöltött percei: 0

Azoknak a helyszíneknek a száma, ahová V. Tamás időben megérkezett: a 39 ösztöndijosztás aktuális 
helyszíne.

Azoknak a hétvégéknek a száma, amikor H. Enikő nem utazott haza a vőlegényéhez (jelenlegi férjéhez): 2 
alkalom (egyszer lekéste a vonatot, egyszer pedig Krisztián jött Szegedre).

Csoportvezetőnk T. Jani egy évre lebontott alkoholfogyasztása: 15 db konyakosmeggy.

Évkönyviró buli:

Tünde - mint mindig - elkésett. Kétségbeesve kezdi magyarázni: - Elmentem (mármint telefonálni, de a 
többi a zajba vész.)
Péter: Hányszor?
Tünde: Egyszer, de 68-an voltak...
Pöti Pintér (aki nem ehhez szokott): Tünci! Nem vagy te egy kicsit frigid?

Ismerkedés a Dékáni Hivatallal:

Elsőben a második félévet a Kőbányai Sörözőben nyitottuk meg. GABA könnyű alkohol mámorában sem 
feledkezett meg csoportvezetői teendőiről, s három nem teljesen elkeseredett fiatalember társaságában a 
beiratkozásunkat akarta elintézni a Dékániban. Némi tanácstalanság után a "Csak semmi cicó" jelszó 
szellemében bekopogott az első ajtón:
- Csóókolom! A Halasi nénit keresem!... (Megtalálta...)

Fizika gyakorlat
M. Kati - Rita páros Mössbauert meghazudtoló ügyességgel sündörgött a Höpler-féle viszkoziméter körül, 
amely szerkezet működéséhez nélkülözhetetlen az a vízmennyiség, amit a bekapcsolás előtt Péter gondosan 
a lefolyóba engedett belőle. A műszer egy darabig ellenállt a feszültségnek, a vízhiánynak, s a csoport 
csodálkozó tekintetének, majd nagy sistergés és egy hatalmas csattanás kíséretében "kimúlt".
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Az "Omegás" füstben tajtékzó Hevessy tanár urat Grega "KÉSZ A KÁVÉ!" mondata döntötte végképp 
romjaiba...
Gyakorlatvezetőnk ezek után már elnéző mosolygással vette tudomásul, hogy Kati eltörte a 

mikroampermérőt, Rita pedig "rövidre zárta" az oszcilloszkopot, s azt is leégette.

Kórélettan demó (vese-légzés-endokrin):

Kérdés: asthma bronchiale allergénjei 
Péter: házipor, virágpor, lőpor,.... söpör

Ugyanez a kórélettan demó:

Kérdés Axelhoz: Hypostenuria 
Axel: ....
GABA súg: ír falu Dublin mellett

Még mindig ugyanez a demó:

Kérdés: rcnális hypertonia
Vas Tamás: Ez a vésés kérdés? Akkor valami vese eredetű vérnyomásváltozásról lehet szó.

Fizika gyakorlat, névsorolvasás:

Hevessy: Mindenki itt van?
Pöti Pintér: Nem, nekem hiányzik a párcím...
(Cinkos mosolygások)
Jani (cinóbervörös fejjel): Úgy értem, hogy a ... fiutársam...



Medicoma 73

Pöti Pintér felneveli az árva női neuront

Kórbonctan szervdemó:

GABA hosszas nekikészülődés után 
kesztyűs kezét összekulcsolva a tálcán 
árválkodó szervre nézve:
- ím e  a szív, a m aga n égy  ü regéve l...

Biológia szigorlat:

Binya kétségek közt vergődve nézegeti a fáziskontransztmikroszkopot, az ősködön keresztül rémlik neki, 
hogy valamit tennie kéne vele, hogy használni lehessen. Az idő fogy és végül mégis odalép Pónyiné...
- Nem centrálja?
Binya hirtelen ötlettől vezérelve rászorítja egyik szemét az oculára és gyorsan elkezdi fel-le mozgatni.
- Centrálom..., centrálom...

Szülőszoba:

Négyen fekszenek a II. Kórház szigorló szobájában, második itt töltendő éjszakájukra készülve: 
Pöti Pintér: Én csak akkor megyek fel, ha császár lesz...
Lenticus: Én akkor, ha iker...
Péter: Én csak, ha sziámi...

Szövettan gyakorlat:

Kálmán György: Na, fiam miket látsz a metszetben? 
Grega: Ilyen kis piros elakadásjelző háromszöget...
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Kórbonctan demó:

Kérdés: a terhesség hányadik hetében kezdődik a surfactant termelődés? Péternek a tegnap 1 órát forgatott 
kórbonctan jegyzet más által irt és olvashatatlan oldalai ugrálnak a szeme előtt, aztán makacsul újra és újra a 
tudatába tolakszik egy szám..., végül enged a nyomásnak:
- 52...
Ettől még Dobó Erikának is halvány mosoly jelent meg az arcán: Sok lesz.

Mikrobiologia gyakorlat:

Kitört a tavasz, még a Mikro Intézet ablakain is besütött a nap. Berencsi adjunktusnő (aki minden 
jószándéka ellenére pályát tévesztett, mert olyan hipnotikus hangja volt, hogy három percen belül elaltatott 
volna egy feokromocitomás rohamban lévő torreádort) épp a leptospirák szerelmi életéről duruzsolt, amikor 
GABA, aki az egész csoporttal együtt már 20 perce a Szabadtéri Színpad felső széksoraiban egyre 
hevesebben csókolódzó párt nézve, hirtelen felkiáltott:
- Öcsém, beszarok, belenyúlt a nadrágjába!

Kórélettan gyakorlaton:

Lenticusnak spontán eszébe jutott egy gyermekkori emléke, miszerint: "Egyszer a fitymám alá ment egy 
buzaszem... Legalább akkor elmondhattam magamról, hogy nem vagyok magtalan.

G A B A  élettan dolgozata
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Pszichiátria gyakorlat:

Arról folyik a szó, hogy Magyarországon nem lehet lebontani azokat a költségeket az adóból, amit az orvos 
továbbképzésre fordít. Dr. Boncz: Én is voltam egyszer Brüsszelben, egyszer Londonban konferencián, ráment két 
kocsi ára, és itthon azt sem kérdezték meg, hogy: "Öreg, aztán van ott köd?"

Kórélettan demó:

Kérdés: koncentrálási és higitási próba kivitelezése...
GABA: Hát... a ... vizelet ... és ... a ... vér egymáshoz viszonyított ... fajsulya... Tehár vizelés közben vért 

veszünk a betegtől...

Oxiologia vizsga:

Lencz professzor úr odajön beszélgetni a vizsgára váró medikusokkal, akik most próbálják bepótolni az 
utóbbi napok hiányosságait...
Lencz: Ugyan miért tanulnak, én a vizsga előtti utolsó nap már nem vettem a könyvet a kezembe, hanem a 
presszóban ültem.
T. Jani érzi, hogy erre valamit válaszolni kell és a szokásos udvariasságával megkérdezi: No és lett valami 
eredménye?
Lencz megütközve néz rá, majd széttárja a kezét: Hát, ide jutottam....

Ugyanott 20 perccel később:

Két beosztottja keresi a professzor urat.
- A prof. bent van? - intenek a vizsgahelyiség felé. 
Péter: Nem, ő már vizsgázott.

Pszichiátria:

Boncz adjunktus is a szokásos módszerrel kezdi az ismerkedést: Mi leszel, ha nagy leszel?... 
Rita: Bőrgyógyász szeretnék lenni.
Boncz:.....Végülis az is ectodermális szakma...

Kórélettan gyakorlat:

Demó kérdés GABA-hoz: Shock szív. (Előtte már a shock tüdő, vese, máj... lement)
GABA visszakérdez: Elnézést, mennyi?
Dr. Francia: Mondom shock szív...
GABA: Ja! Hogy sok szív. Hát ha sok van belőle, akkor valami fejlődési rendellenesség lehet.

Kórbonctan gyakorlat:

Erika, aki figyelemmel kisérte az első 3 gyakorlat után Pétert, akiről ennyi idő alatt is kederült, hogy "imád" 
boncolni és a gyakorlatvezető kutató szeme most is szokott helyén az ablak mellett találta.
- A máj a tied?
- Nem az enyém, a hulláé.
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Anatómia demo:

GABA már elhelyezkedett kis forgószékén, felsőtestével előredőlve, elmélyült, reménytelen figyelemmel 
várja a kérdést. A többség már lefelelt, előkerültek hát a kényesebb, speciális kérdések. És valóban, Gyulai 
Feri merész, nagy klinikai hátterű limfológusokat is zavarta ejtő kérdésre szánja el magát:
- Beszélnél nekem a felső végtag nyirokelvezetéséről?
Az első pillanat a döbbeneté... De aztán mintha valami beugrana, GABA kicsit bizonytalanult, félig 
kérdezve:
- V alam i... nódi?!... Limfatici...?
Gyulai Feri szemében fáradt fény csillan.
GABÁ-nak ördöge van: AZ!
(A demo természetesen sikerült.)

Rita kétségek között
hever.

Traumatológia vizsga:

Rita- aki csak a kéz 
sérüléseit tanulta meg - 
tételt húz.
Meglátva a kiragadott 
témákat (Os
scaphoideum törése és 
a femur distalis végének 
törése) könnyed,
hollywoodi hangulatban

próbál a vizsgáztató figyelmébe férkőzni:
- Nohát! Tudtam, hogy két lábat húzok...

Kórélettan gyakorlat:

Kérdés: Nycturia
GABA: Itt az a gond, hogy éjjel felébred a jobb szivfél. Ui. éjjel jár, mint a róka. Szóval felébred és kikuszik 

az urethrán...

Filozófia kollokvium:

X . pótkérdés GABA-hoz: No és Jean Paul Sartre?
GABA (felénk fordulva): Azt nem tudom, hogy Jean Paul szart-e, Én szoktam...
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Lenlicus fittyet hány S Á rp i betölti funkcióját

Anatómia demó - Dr. Kovács Annamáriánál:

A demó kimenetele többségünk számára teljesen egyértelmű volt, mégis feltűnő volt, hogy P. Ági kb. 2 
másodpercet tartózkodott csak a cadaver és Annamari társaságában, s máris egy egészséges egyessel ült 
vissza közénk. így számolt be a történtekről:
"Odamentem. Rámutatott valamire, s megkérdezte, hogy mi az. Mondtam, hogy a "museufus 
sternocleidomastoideus". Már be is irta az egyest, pedig oda sem néztem még...
... Azt hiszem, hogy a pajzsmirigyet kérdezte..."
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pedig megnézem, hogy mi az a Bohr-effektus? Jóó???

Polyposis septi nasi gyanúja

Biofizika szigorlat: No.I:

Egy igen nyögvenyeló's felelet után: 
Ringler:-No... hányast gondol magá
nak?
Rita: (Bajor Gizis szerénységgel) 
-Hát,... szeretném ha sikerülne a
vizsgám...
Ringler:-Ha megmondja, mi a Bohr- 
Effektus, akkor hármas, s után a 
kérdezek még...
Rita:-irjuk be a kettest, s otthon

Kórélettan demó:

Kérdés: Basedow kór.
Lenticus: Hyper-..., nem hypothyreosis... Igen itt a pajzsmirigy csökkent működéséről van szó...
(... az arckarmolásokból, pisszegésekből kikövetkeztette: hibázott...) ... Elnézést, megzavart, hogy kétféle 

lehet: hypo- és hyper...

Szövettan gyakorlat:

Emese a lépbó'l "felel":
Kálmán György: No, milyen az a lép?
Emese: Olyan lekvárszerű.
Kálmán György: Segítek. Van vörös és van fehér pulpa. Milyen a vörös? 
Emese: Olyan málnalekvárszerü...

Élettan gyakorlat:

Dr. Alföldi Péter: Gyakorlásképpen valaki sorolja már fel a véralvadási faktorokat! 
Binya gyanútlan kérdése: Név szerint?
A. Péter: Á, nem, csak: I., II., III., IV .,....XII....
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PG-szigorlat:

GABA szigorlat előtt megtudja, hogy van "tankönyv". Belelapoz a jegyzetbe, majd néhány másodpercig 
elmélyed az ókori cserekereskedelem alapjaiban. Az egyik táblázat láttán kis papirfecnit vesz elő, amelyre 
felírja: "1 bögre = 2 fakanál", majd a fecnit az öltönye zsebébe teszi:
"Jaj, csak el ne felejtsem..." s ezzel bemegy vizsgázni...

V. Tamás kiegyenesíti a szüzek (D. Tündi) fiziológiás addukcióját Sisi bezarándokolja a hugyutakat

Biokémia gyakorlat:

Péter, Binya és GABA elkéstek a II. félév első biokémia gyakorlatáról. Uj gyakorlatvezetőnkre - Szabó 
Ildikóra - azt hitték, hogy a Dékániban beharangozott "uj", hosszú hajú német csoporttársnőnk. Péter 
barátságosan meg is jegyezte:
"Nézd már! A barom meg beült a helyemre! Mindjárt szólok neki..."
GABA az "uj lány" felé legyintve tovább fokozta Szabó Ildikó döbbenetét: "Ugyan teljesen fölösleges szólni, 

úgysem érti meg, hisz német..."

Rita első! mikrobiologia kollokviuma

A vajszivü Prágai Béla majdnem egy egész doboz Camel cigarettát elszívott, amig Rita - Bársony Rózsit 
meghazudtoló színészi alakítással - próbált meggyőző adatokat kitalálni könyve szűz oldalain elhelyezkedő 
Rickettsiák családjáról.
A mentőkérdés feltevésekor a vizsgáztató tökéletesen leírta a Brill betegség jellemzőit, Ritának csak magát a 
szerzői nevet kellett volna kimondani.
Pillanatnyi memóriazavart színlelve (homlokütögetés, kézujjak tördelése stb.) esdckelve nézte a vizsgáztatót, 
aki végül beadta a derekát s kimondta a bűvös - Rita által először hallott nevet: BRILL.
Rita, aki színészi alakítása csúcsán éppen ekkor ütött a homlokára megkönnyebbülten mondja: Jaj, hát 

persze: GRILL, mint a csirke... Ez a nap a Dékániban folytatódott...
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Gaba nyilvánosan elítéli a véralvadást

Kórélettan gyakorlat:

A gyakorlaton egy pszichológiai tesztet 
kellett a csoportnak kitölteni. A "Dolgozik a 
Bálint csoporban ?" kérdés láttán GABA 
néhány szemöldökhuzogatás után a 
"besúgások időszakára" gondolva 
elégedetlenkedni kezdett:
- A mondat nem helyes nyelvtanilag, 

különben is nincs is Bálint a csoportban.

Még mindig kórélettan

Fekete Mátyás egyik igen erős idegzetű 
gyakorlatvezetőnk kérdése: "Ha kint a körzetben 
egy nyálmirigyköves beteg jön be a rendelőbe, mit 
adsz neki?

T. Jani: Beutalót...
GABA: Adrenalint, "hadd izguljon..."

T. Jani szerológiailag kimutatja a foga fehérjét

Pszichiátria gyakorlat:

Az egyik kezelt beteg a "Mikor jött be a 
klinikára?" kérdésre igy válaszolt:

Kedden jöttem, mert itt hétfőn bolondokháza van...
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Lencsés Tamás verse mely a kórbonctan szigorlat után született:

"Fibrocyták, fibroblastok,
Velem többé ki nem basztok!"

H  E nikő  kibogozza a sinus csomót H. Em ese lépre megy

Kórélettan gyakorlat: (tűz- és balesetvédelmi oktatás)

Dr. Sarnyai Zoli: A patkánynak a farkát fogjátok meg,mert a másik vége harap. 
GABA: Nahát ezek az újszájúak!

Biológia gyakorlat:

Dr. Vámos: Imre, hallottál már valamit a váltólázról?
Binya: Persze, olvastam róla az egyik Rejtő' könyven, valami vasutas betegség...

Oxiologia vizsga:

Stüszi rendületlenül sorolja a különböző trachea tubusokat, de a vizsgáztató felteszi a rettegett maximalista 
kérdést:
"És milyet ismer még?"
Stüszi szeme egy kis átmeneti REM-fázis után végre felcsillan: "Lencz tubus".
Zentay adjunktusnő csodálkozó szemmel néz rá:
"Az a prof. nem tubus!"
Stüszi még nagyobb csodálkozással kérdez vissza: Tényleg?
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Anatómia, Axi, utolsó vizsga, utolsó kérdés:

Dr. Pór: Mentőkérdés! Hogyan lehet még a sejtmagot megfesteni?
Axi: Hát.., schw... khsch.., dioximethyl-triethyl-hexamethasonnal. (Döbbent csend, majd:) 
Dr. Pór: Ezt még nem hallottam. (Még senki.) Hol olvasta?
Axi: Hááát... most megjelent német könyv... Dresden... abban volt ...ez.
Dr. Pór, őszinte érdeklődéssel: El tudná hozni nekem?
Axi: Na ja, de csak következő félévben megyek haza, majd akkor,... esetleg.

Biofizika szigorlat

Bognár Gábor a tételt kihúzva látja, hogy három tételből hármat nem tud. Kidolgozáskor - minden tudását 
felhasználva - felírja a Nerst egyenletet, majd lerajzol két darab elektródát.
Maróti elképedve nézi a papirt: Hát ez meg mi?
Gábor szégyenlősen letakarja a lapot: Semmi. Ne is tessék nézni..Az az igazság, hogy ez az első tétel 
valahogy kiszakadt a füzetemből, azóta sem találtam meg.
Maróti értetlenül nézi: És a másik?
Gábor (szemlesütve): Ezt már mondani sem merem. Ezt a tételt egy fénymásolt papírról akartam 
megtanulni, de a betűk nagyon elmosódtak és nem tudtam kiolvasni.
Hihetetlen, hogy pont ezt a két tételt húztam...
Vészjósló csend után Maróti elneveti magát: No akkor nézzük a Bohr-effektust, rajzolja fel!
Gábor felrajzol egy görbét, ami leginkább egy hormonzavaros teve púpjaihoz hasonlít.
Tanár úr! Ezt rengetegszer elolvastam, de egyszerűen nem értem. Maróti belemegy a játékba, felrajzolja a 
grafikont, majd magyarázni kezdi:
Gábor elmélyülten hallgatja, majd közbeszól:
- Itt hogy is van? Ezt nem értem.
- No de kolléga! Most nem gyakorlaton vagyunk, hanem szigorlaton. Hányast adjak magának?
Gábor: Nekem mindegy, csak ne egyest.
(Végeredmény: közepes)

Péter iskolázottnak m utatja magát...

Kórszövettan gyakorlat:

Kérdés: Miért van ezen a portális triáson hét 
képlet?
Lentikus diplometikus válasza: Mert ez 
Hófehérke hymene...

Anatómia gyakorlat:

A szünetben Grega H. Enikő nyakát 
masszírozza, majd utána GABA-val kimegy 
az udvarra.
Árpi kihasználva a helyzetet Enikő háta
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mögé áll, s folytatja a masszírozást.

Enikő azonban felpattan és egy hatalmas pofont ad Árpinak, aki döbbenetében csak ennyit tudott mondani:
- De hát... hát Gregának meg lehetett?
- Persze. Mert ő jobban csinálja.

Biokémia gyakorlat:

Szérumfehérjék frakcionálása a feladat.
Pöti Pintér - mint mindig- teljesen mással volt elfoglalva. Mosonmagyaróvári diszkós élményei mesélése 
közben - laborasszisztenseket meghazudtoló ügyességgel - a pipetta fölé hajolt, s a vizsgálandó szérumot 
felszívta ... a szájába...
Torkos hörcsögként - a szérummal gargalizálva - a csaphoz futott, egyet köpött balra: albumin, s egyet 
jobbra: globulin...

Fertőző vizsg.:

Rita tétele - többek között - az Entamoeba histolytica. Konkrétumok hiányában barokkos körmondatokkal 
elmondta a klinikai képet, majd cselesen áttért volna a következő tételre, de ... a vizsgáztató a kórokozó 
"mikrobiológiai hovatartozásáról" érdeklődött. Rita az addig jól bevált "kizárásos" alapon ("nem baktérium, 
nem virus, s ha szerencsém van nem is gomba...") határozottan mondta:
- Protozoon.
Dr. Ferdinándy: No jó, de milyen?
A sápadtnál is halványabb emlékekre alapozva, de magabiztosan:
-Csiga.
Dr. Ferdinándy elszürkülő arcát látva módosít. Szóval ez egy olyan csiga alakú protozoon, aminek... nincs 
szarva... sőt háza sincs, szóval végülis ez egy coccoid protozoon, ami csiga (?)... ami nem csiga.

Belgyógyászat gyakorlat:

Gyakorlatvezetőnk Velősy Boriska lelkesen meésli, hogy milyen fontos egy jó fonendoszkop, s az ő eredeti 
Littman hallgatója annak idején egy havi fizetésébe került.
V. Tamás némi fáziskéséssel kétkedve kérdezi Boriskát.
- Ez Littman? Pedig tök úgy néz ki, mint egy szar lengyel...

Szövettan gyakorlat:

Binyának esernyősejteket kellett volna rajzolnia, ehelyett amorf pálcikákat satirozgatott, majd kiszínezte 
azokat.
- Kálmán GY.: Fiam! Láttál te már életedben legalább egyszer esernyőt?
Binya: Persze, de ez még csak a nyele...

Egyéb:

Rita Kecskemétre készült. Már a villamoson észrevette, hogy egy férfi feltűnően nézi.
"Valahonnan ismerős ez a pofa, viszont nincs rajta bordó télikabát, tehát nem ellenőr... de ki ez az őrült?!
A férfi meg csak néz, a jegyváltás után is csak bámul. Rita duzzadó mellékvesékkel, szikrázó szemekkel 
letámadja az ismeretlent:
- Árulja már el hogy mit néz?
- Elnézést, de valahonnét olyan ismerős nekem... - hebegi.
- Mit néz? Mondja meg, hogy mit néz?
- Elnézést, de...
- Akkor se nézzen és kész!
(Következő pszichiátria gyakorlaton derült ki, hogy Rita gyakorlatvezetőnket, Boncz adjunktus urat oktatta 
ki az állomáson.)
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S végül néhány pillanatkép az általunk elképzelt iövónkról

A "néhai ötös csoport" tagjainak kiragadott egy perce, 2011-ben:

- ÁRPI: 320 km/h sebességgel száguldozik MÍG motoros Ladájával EMESÉvel az anyósülésen.

- SISI: menekül a tevék elől a sivatagban.

- PÉTER: még mindig együtt jár Edinával, de már tervezik az esküvőt.

- STÜSZI: Széles mozdulatokkal próbálja a célkeresztet ráállitani egy tőle 3 m-re alvó elefántra, 
sikertelenül.

- PÖTI-PINTÉR: A Jancsó Kollégium negyedik emeletét bérli népes családjával.

- H. ENIKŐ: Egy kisvárosi kórház igazgatónője lesz, ahol béke és nyugalom honol.

- TÜNDI: Az Erotik Center vezérigazgatónőjeként irodájában jegyzeteit rendezgeti, közben megérkezik 
lovon a nagy Ó, de Tündi többet akar...

- T.JANI: Boda professzor úrral teniszezik, győz, majd a MOSZ (Munkanélküli Orvosok Szövetsége) tagja
lesz.

- V.TAMÁS: Kinevezik MÁLTÁN egészségügyi miniszternek, de lekési a repülőt, ráadásul elfelejt angolul, s 
beiratkozik egy kezdő nyelvtanfolyamra.

- RITA: Egy fogkefegyáros vig özvegyeként szakdolgozatához (Erekciós zavarok diagnosztikája címmel) 
gyűjti az anyagot.

- GABA: Egy nagy ABC-ben áll, haját tépve két vajkrém között vacillál. Közben felesége és gyermekei kint
várják.

- LENTIKUS: Kidolgozza az AHG (anti-humán-globulin) tesztcsikos mérését, s az ezért járó tudományos 
fokozattal visszavonul, s pénzét egy spermabankba fekteti be.
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6. csoport

Kisházi Péter Járvás Mária Bartek Péter

P^jzer György

Kaposi Ildikó

Kovács Márta

Balogh Zsuzsanna

Horváth Ildikó Urfi László

Adame Mária Katona Ilona

Kancsó János Porubcsánszki Zsolt
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’Pénzt, időt hogy vertem cl 
Arra e kis könyv felel" 

(Arany J.)

MI

BARTEK PETI
Házigazda. 'Már megint bulizni jöttetek?’

MARI
Mesterszakács. Egy házasságot már kifőzött. A 
többiek jobban szeretik a hidegkonyhái.

MARCSI
Sör- és sugárelnyelő. Lehet, hogy radiológus 
lesz,
de veseköves biztos nem.
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1 »

KISHÁ (pH)
A csoport lelkiismerete. Frissen kikerülve a ferencesektől felháborottan 
kérdezgette: Már megint sörözni mentek? Most alig lehet elrángatni a 
kártya mellől. (Ami az ördöc oibliája.)

ILDIKÓ
Divatdiktátor. Privát szféra jeles tagja.
Minden héten uj ruhakölteményekkel és hajszínnel kápráztatott el.

JÁNOS
A Biológia Intézet ajándéka. Bessenyi tanár úr egyetlen igaz értője. (Mi 
egyikőjüket sem értettük)

ICA
Érdekvédelmi és tanulmányi felelős. 
"Ha én egyszer kinyitom a számat!"
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GYURI
Jugoszláv partizán. Az Aethiles Heptopathia nevű subacut szervezet tagja.

ZSUZSA
Differenciál-diagnoszta. Mértékvétel két kézzel:
"Azt már tudom micsoda, csak azt nem hogy honnan."

néven.Testvérszervezetünk 6/A csoport 
Kedvünkért sem jött elő az illegalitásból.

LACI
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CSILLA
Turafelelős. Vele szoktunk kirándulni Rumba. Hol busszal, hol pohárral.

MÁRTI
Aki szokott módján (telve lelkesedéssel, tanulás nélkül) vetette rá magát 
az angol nyelvre. Záróvizsga helyett Görögországba utazott. Majd a 
diplomával megszerzi.

(PRIA)PISTA
Laci egyszer azt mondta neki: "Te olyan hülye 
vagy, mint amilyen hosszú!"
Kinőtte csoportunkat, bár nem lett hosszabb, 
de okosabb sem. Negyed év után elment 
Németországba pénzt keresni, igy a csoport 
most abban reménykedik, hogy diploma után a 
Pálka István Magánklinika és Eltolt Müvek 
dolgozója és a névadó ápolója lehet.

ZSOLT (P.Zs. - papirzsebkendő!)
Csoportsofőr. Uj vezetési stílusa a hanyattdöntött szétvetős.
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I. ÉV

"Oh ha én is, én is köztetek lehetnék" 
(Petőfi S.)

BIOFIZIKA

Csilla és Ildikó az oszcilloszkopot próbálja beállítani, de az sehogysem engedelmeskedik. Többszöri 
próbálkozás után a tapasztalt Hevesi tanár urat hívják oda.
- Na, lányok, majd én megpróbálom megjavítani! É levette a készülék hátlapját. Megpróbálta. Csak a 
konnektorból felejtette el kihúzni.

OROSZ

R. Kiss, uj csoporttársunk először jött órára. Mi éppen uj tanárunkat vártuk. Ica találkozott a lépcsőn a kissé 
idős, kopaszodó R. Kissel és illedelmesen köszönt neki: Jó napot kívánok tanár úr!

Szigorlat: Pista tételt húz, majd percekig értetlenül mered rá. A tanárnő megkérdezi: Érti?
- Nem!
- El tudja olvasni?
- Nem!
(Kettest kapott)

II. ÉV

"Vérszagra gyűl az éji vad" 
(Arany J.)

ANATÓMIA

Ica elvállalta a Penis cimü referátumot. Átlapozta a könyvet, majd igy szólt: Gyerekek, ez nem is olyan 
hosszú!

Gyakorlaton a lányok Mustafát, sziriai csoporttársunkat faggatják országa szokásairól. Valaki megkérdezi:
- És Mustafa, neked hány feleséged lesz?
Mustafa a körben ülő lányokra mutatva:
- Egy, kettő, három...

Betti szállóigéje: Kinőtte, mint penis a preputiumot.

Mari szigorlat előtt két nappal bősz tanulásból feltekintve: - Gyerekek! A húgycső a symphisis alatt vagy 
felett megy át? (Ötöst kapott)



Medicoma 91

BIOLÓGIA

Gyurinak hosszú, zsíros a haja, de a demói mind ötösök. Gulya Karacsi, a gyakorlat vezetőnk:
- Beszélek én a megajánlott jegyed érdekében a professzor úrral, na de ilyen fejjel öregem...

Dolgozatirás. Téma a sexkromatin kimutatása. Laci tudása tendál a nulla felé. A papíron ennyi állt: "Kovács 
Beáta szájából nyálkahártya mintát vettünk." Idáig emlékezett a dolgokra.

Utolsó biológia teszt eredménye a csoportban: 9 egyes, 6 kettes. A szigorlaton: 5 uv - mind a kettesek közül.

Gyakorlaton Laci és Pista megállapítják, hogy a statisztika szerint minden ötödik férfi homokos. Mire 
Karcsi: Na jó, de akkor közülünk kicsoda?

Mari esküvőjén

Menyasszony kikérésnél már fél órája várunk az udvaron 40 fokos nyári melegben. 
Mustafa: Most már bemegyek és megveszem három kecskéért!
(V. év: már a férje adna annyit, csak vigyék!)

Később a lakodalomban a rokonság:
- Most már minket is hagyjatok mulatni!
- De jó, hogy orvosnak készültök és nem énekesnek!

III. ÉV

"A repülés életforma" 
(MALÉV)

KÓRÉLETTAN

Demó előtt a folyosón toporog a csoport. Zsolt hangosan felfohászkodik:
- Csak három kettest!
Mire Marcsi:
- Zsolt, ne légy maximalista!

SEBÉSZET

Gyakorlat előtt Kishá köpenye két csücskét felcsippentve boldogan rohangál a folyosón és kiabál: Batman! 
Batman!
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BELGYÓGYÁSZAT

Csoport a horoszkópról beszélget. Kiderül, hogy van két skorpiónk, Péter és Laci. Pista: Laci, a skorpió ugye 
a farkával csip?

Zsuzsi, te mi vagy?
Zsuzsa büszkén: Szűz, mint a huzat!
Zsolt az orra alatt: egy huzatos szűz!

A csoport két bikája: Marcsi és Ildikó.

IV. ÉV

"Mint egy lankadt földművesnek 
Pihenő tanyája:

Kész boldogság lesz neki a 
Szenvedés hiánya.” 

(Arany J.)

Párbeszéd:

- Voltál sebészeten?
- Már tavaly sem. - feleli Marcsi.

BELGYÓGYÁSZAT

írásbeli vizsga a félév elfogadásáért. A gyakorlatvezető diktálja a kérdéseket: Első kérdés a Merseburgi trias, 
és nem elég csak a tünetek, azt is le kell Írni, hol van Merseburg.
Zsolt: Miért, ki az a Merseburg?
- A Triás öccse!

ETIKA

A vizsgán Mártinak négyest akar adni a vizsgáztató. Mari szokott lendületével küzd Márti ötöséért:
- Olyan okos, olyan sokat tud, még referált is! És különben is, a szobatársam.

SZÜLŐSZOBA

Három fiú: Péter, Pista, Gyuri együtt vannak szülőszobás gyakorlaton a klinikán. Péter egész délután és este 
egyedül tartja a frontot, amig Pista és Gyuri vacsorázik, cukrászdába, majd moziba megy.

Fejlemények: A műtősnő felmosatta vele az összes műtőt (a beteghordó helyett, aki aznap nem ment be 
dolgozni). IQ. Zalányi nem akarta aláírni a szülőszobás igazolását (egyedül az övét!), mondván alig volt bent. 
Közben sebészet előadáson (ahová a másik két fiú ellógott) katalógust kapott és az intézet nem fogadott el rá 
igazolást.

Lányok a II. Kórházban, fiuk a klinikán. A lányok áttelefonálnak: - Fiuk, gyertek át! Fiú hiányunk van, és a 
villanyt is meg kellene javítani!

- Hívjatok szerelőt!
- Már hívtunk, de az csak egy!
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Rivlin Misa öltözik át műtét után. Megjelenik Zsuzsa, mire lehúzza a pólóját a térdéig. Az egyik orvos 
megkérdezi:

- Mi az Misa, Te ilyen szégyenlős vagy?
- Nem, csak mutatom a lányoknak, meddig kell lehúznom, hogy eltakarja...

TÜDŐGYÓGYÁSZAT

Vége a gyakorlatnak, a csoport már bent ül a buszban, amikor szemben, az utón egy néni elesik a 
biciklijével. Mindenki odanéz, valaki megjegyzi: Hmm. Segíteni kellene? Senki sem mozdul. Végre arra jön egy 
motoros, megáll, odamegy a nénihez. Valaki hátulról:

- Most kéne ellopni a motorját!
- Meg a biciklit is!

Buli Bartek Péternél:

Zsuzsa jókedvűen dalolászik, mire Zsolt racionálisan megjegyzi (előző tapasztalatokból okulva):
- Nagy hányás lesz ebből!

Közben kint a konyhában:
Pista bizonygatja Csillának: Én nem vagyok részeg! Csilla, én tényleg nem vagyok részeg! Ne dobáljuk a 

falhoz ezt a zacskó tojást?

Egyéb:

Kőrös-torok felé utazunk kis, göröngyös félúton. Pista óvatosan vezet. Márti anyás stílusban (mint 50 évi 
házasság után):

- Pista vezess már gyorsabban!
- Igen Mártika! Tudom, hogy neked az az igazi férfi, aki lakott területen 160-nal veszi a kanyart.

Mindszenten már 3 napja sátorozunk mosakodás nélkül. Reggel a kemping egyetlen kutjához megyünk fogat 
mosni, ahol általános iskolások főzőcskéznek. Mikor a tanárnő meglát minket, rémülten rájuk szól:

- Azonnal gyertek el onnan!
Pista odakiabál a gyerekeknek:
- Mit bámultok? Ti is ilyen nagy marha egyetemisták lesztek, ha felnőttök!

Péter univerzális a mosásban, főzésben, takarításban. Pista megjegyezte: - Péter, ha még kefélni is tudnál, 
feleségül vennélek!

Zsuzsa monokinizik a gátoldalban.
- Jaj, csak erre ne jöjjön egy ismerős! - és letakarja pólójával - a fejét.

Ismét horoszkóp:

Gyuri önfeledten iszogat. Valaki megkérdezi tőle: Gyuri, te mi vagy? Mire Ildikó: részeg.
Ildikó bika. Horoszkópja szerint partnerként bak vagy szűz jöhet szóba. Elgondolkodik, majd felkiált: Én 

nem ismerek szűz fiukat!
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Kancsó Jani Kishához:
-pH! A ferenceseknél volt KISZ?

Ildikóéknál tapétázunk. Péter egy széken áll, Ildikó mellette fogja a leszerelt csengőt, feje 
derékmagasságban.

Péter: Ildikó most már elengedheted!
Ildikó: Mármint a csengőt?
Márti: Miért, Ildikó mit fogsz még?

Csoportbulin. Mari nagyon-nagyon jókedvűen jegyzi meg: - Nem kellett volna annyi bólét innom!
Márti csodálkozva:
- Miért, bepisiltél?

V. ÉV

"Örökké az ember nem állja, 
Rohan neki tüdeje-mája! 
így végződik a földi pálya 

Alás szolgája!
(Arany J.)

TÁRSADALOMORVOSTAN

Zalányi professzor úr a statisztikai adatfelvétel előkészítéséről tart előadást:
- Mindent nagyon elő kell készíteni!
Ildikó diszkréten kacarász a hátsó sorok egyikében. Zalányi Ildikóhoz:
- Még azt is kicsi lány, amire te gondolsz!

FÜL-ORR-GÉGEGYÓGYÁSZAT

Beteg vizsgálata a szigorlaton.
Csilla: Bácsi, mi a panasza?
Beteg: Tessék?
Csilla (hangosabban): Mi a panasza?
Beteg: Bedugult a fülem.
Csilla: Rosszul hall vele?
Beteg: Tessék?
Csilla (hangosabban): Rosszul hall vele?
Beteg: Á, nem. (Kicsit gondolkodik): Nem is dugult be!

PSZICHIÁTRIA

A csoport együtt demonstrált, de Marcsi nem ért rá, csak másnap. így egyedül ment be Szentistványi tanár
úrhoz.

- Jó napot kívánok! Adame Mária vagyok.
- Kezét csókolom, foglaljon helyet. Mik a panaszai?
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NEUROLÓGIA

Gyakorlatvezető: Hasbőr reflex vizsgálata előtt mit kell megkérdezni nőbetegtől? 
Csoport, kórusban: Szült-e már?
Gyakorlatvezető: És még mit?
Mari, büszkén: Volt-e már abortusza?

BŐRGYÓGYÁSZAT

Betegbemutatás gyakorlaton:
-Bácsi, vegye már le a pizsamanadrágját!
Bácsi leveszi. Alul semmi, felül trikó.
- Tessék már levenni a trikót is, mert minden úgy lóg magán! 
(Levette, de a lógás nem szűnt meg!)

Bulin elhangzik a felszólítás: Táncoljunk!
Ica: Gábor, kérjék fel!
Gábor: Felkérem Katona Ilonát, hogy hagyjon békén!

Márti felháborodottan: A csoportban a demonstrátorok lopnak! (Zsoltra és Péterre célozva, akik a 
lányoknak szoktak néhány holmit beszerezni.)

Csilla: Bagoly mondja verébnek... Te is loptál a szemészetről üvegbotot!
Márti: De én az emberiség javára tettem!
Zsolt: Én meg a csoport javára.

- Hogy hívhatnak egy óvszert Robinsonnak, amikor ő egyedül élt egy szigeten?
- Péntek is ott volt!
- De ahhoz minek óvszer?!

Évkönyvirás közben, mikor nem jutott eszünkbe semmi, Laci viccet mesélt:
Két sperma kavarog a nőben. Megszólal az egyik:
- Te! Már egy órája keressük a petesejtet, és még mindig nem találjuk!
- Akkor ez szopás!
Mari: Nekem ez uj volt!
Ica: Aha, jó volt!
Mari: Én azt mondtam uj!
Ica: Neked uj, nekem jó!

A csoport együtt nézi a magyar-spanyol meccset. Játszák a spanyol himnuszt. Zsuzsa megszólal:
- Olyan szép! Melyik is ez?
Fiuk, kissé idegesen:
- Zsuzsaaaaa! Kizárásos alapon, vajon melyik?
Később. Megvan az első magyar gól. A fiuk felugrálnak és örömujjongásban törnek ki. Márti felnéz:
- Mi történt? Gól? És melyik csapat rúgta!
Fiuk, nagyon idegesen:
- Mártikaaaaa!
Ismét gól, de most már a másik oldalon. Márti megint felnéz:
- Most miért nem örültök?
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Mari, mint minden félév elején, most is megvette (saját pénzén) az egész csoport 1 forintos okmánybélyegeit 
a beiratkozáshoz. Otthon elkezdte beragasztgatni az indexekbe és közben csodálkozott, mióta nyomtatják rájuk 
Hajdúszoboszló látképét.

Pista már több mint fél évet töltött kint Németországban. Amikor hazajött látogatóba, nagyon elegáns.
Mártia: Pista, ki mossa és vasalja a ruháidat?
Pista felmutatja két nagy kezét.
Márti kétértelmű mosollyal: Sok jó szolgálatot tettek már ezek neked!

Mari, a kedvenc csoportvezetőnk minden vizsgaidőszak előtt elzarándokolt indexeinkkel a Dómba, hogy 
legalább "odafenn" legyen egy kis protekciónk, és ne rúgjanak ki senkit. Elmondott egy-két imát, és érvénytelen 
tízforintosokat dobált be a perselybe.

És amit az öt év alatt sem sikerült megértenünk: Miért van Karácsonyi 
prof. előadásain az üveg viz mellett két pohár?

Szófeitótár

Lányok öröme - jóleső mageső 
Penis betegségei - farok bajok 
Andrologiai golyósorozat - tökométer 
Rózsaszín szoba - baszoba 
Acut ólommérgezés - sortüz 
v.angina pectoris - vagina pectoris

Merre jártunk?

I. év - csak Szeged

II. év - Szelidi tó
Tiszajenő (Mari lakodalma)

III. év - Orosháza
Tiszajenő (szüreti bál)

IV. év - Mindszent
Tiszajenő (még mindig nem Mari válása)
Orosháza
Esztergom
Csongrád (Kőrös)
Szelidi-tó
Lengyelország (síelés- csak hó nem volt) 
Görögország
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Hogyan befolyásolja a bulik száma az uv-k számának alakulását?
I

Disco mozgássérülteknek

A  ‘la Zábrák József
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Szavalóverseny
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... és nyáron (Görögország)

Erő tornán és Erotomanci
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7. csoport

Máthé Tibor

Kiss Enikő

Szabó Krisztina

Szók Délia

Horváth Szilárd

Magassy Antal

Kálvin István

Regdon Irén

Mándoki Judit
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Motto: "Ha sokat kérdezünk, akkor még többet nem tudunk"
Dr. Pető-

így kezdődött:

CSOPORTTAGOK:

Barabás Éva 
Földesi Tamás 
Ganzars Pavel 
Gazdag Erika (Gazsi) 
Horváth Szilárd (Szili) 
Kálvin István (Pisti)
Kiss Enikő (Ceni) 
Magasy Antal (Tóni) 
Mándoki Judit 
Magyar Márta 
Máthé Tibor (Tibi) 
Regdon Irén (Ircsi) 
Szabó Krisztina (Kriszta) 
Szók Délia (Délcsi) 
Tanács Róbert (Ödi) 
Vágó Áron 
Rátkai Sándor 
Nazi és Ali

Mi még harcoltunk a munka frontján!

Legalább a kép kedvéért 
dolgozzatok kicsit!
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Őszi m unkán az első hónapban

Élettan gyakorlaton. (Lelkes Zolival)
- Milyen vegetativ szabályozás alatt áll 
az erectio? Sympathicus vagy 
parasympathicus?
Válasz Szilárdtól: Szerintem
sympathicus!
Lelkes Zoli: Lehet, hogy neked 
Sym pathikus, de egyébként
parasym path ikus.

Filozófiai eszmefuttatás Tibortól:
- Pénzért nem kaphatsz meg mindent! 
Áron: Csak egyet mondj, amit nem, 
haver!

Tibor ment el a csop. vez. helyett egy 
Biológia Intézeti megbeszélésre. Molnár 
prof. úr.: Miért nem jár az évfolyam 
előadásra?
Mire Tibi: Érthető és tanulható az Ön 
jegyzete?
A válasz: Hát, természetesen igen.
Erre Tibi: Na látja professzor úr, hát 
ezért!

Szervdemó áprilisban:
- Kinél van itt kesztyű?
Egy hang hátulról: Minek a kesztyű ilyen 
melegben?

Egymás közt:

Weber pozitivitás?
1. Hallásvizsgálat.
2. Székletvizsgálat

Tóni válasza: Hallani ugyan nem hall, 
de szarni szarik.

Senki nem merte lefényképezni Tóth tanár urat a szigorlat előtti utolsó szövettan gyakorlaton. Máthé Tibi 
azonban magabiztosan vállalta a feladatot. Elvillant a vaku és Tóth tanár úr kérdőn nézett Tibire. - Csak hogy 
legyen valami emlékünk a tanár úrról. - mentegetőzött Tibor. Tóth Lajos tűnődő mosollyal az arcán: Majd lesz, 
fiam...
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1988. február 4. reggel 8 h: Tóni rektori 
vizsgája biológiából

-éjfélkor Tóni 5000 forintos számlája a 
HBH-ban (melyhez természetesen mi is 
hozzájárultunk...)

Távirat Molnár professzor urnák: "Szarban 
vagyok. E. Coli"

III. év első kórbonctan előadása.

Gyakorlatvezetőnk: Hajnalka Prózába =
Hajnal Papp Rozália

Szövettan gyakorlaton történt:

Dr. Tóth Lajos: Add ide azt a fényképező
gépet!

Csoport: Ne tessék szétszedni!
Dr. Tóth: Nem vagyok én vadállat!

Idézet Gecse tanár úrtól:

"Az első két év a magyar oktatásban nem 
tartalmaz medicinát. Hanem egyebet.”

Ceni kórélettan gyakorlaton:

A C 02 és az 0 2  parciáhs nyomásáról 
folyik a társalgás.

A pCo2, igy a pC02 úgy...
Ceni fölébred: Jó, jó és a pCOl-gyel mi

van?

Kórélettan demó Fekete Mátyásnál:

Kérdés: anaemia perniciosa?
Tibor: hát..., hm..., igen, vagyis hogy, 

azonnal...
Valamit mégis kinyög: a wt-k csökkent 

képződése okozza, vagyis..., úgy értve, hogy ..., 
az az igazság, hogy keverem a 
KÓRÉLETTANNAL!

M ondjátok meg Benedeknek, hogy nem  haragszom!
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Sebészet gyakorlaton az epeut betegségekről volt szó:

- Milyen az icterusos patkány?
- Olyan mint egy kanári.

Szintén szövettan gyakorlaton

Mit csinálnak a spirális erek?
Tibor: Aspirálnak

Tibor (bármikor, bárhol):
- Mediális... Úgy értve, hogy laterális.

Még negyedévben történt:

Egymáson a három nagy belkönyv. 
Mi az, virágot préseltek?

Böbe néni:

"Nem lehet a Márta másé, 
mert a Márta már Tamásé."

Ceni füstkarikákat ereget, Márta a m édium  hozzá. 
(Ez még az első évben történt.)

Tibor kecskerime:

"Egyen meg az enyészet, ha ez itt egy tenyészet!"

Sebészet gyakorlaton:

Egy mammographiás képet mutat a gyakorlatvezetőnk, Dr. Márton. Tibor nézegeti, sőt bólogat, és 
megjegyzi:

- Oh, igen. Nagyon szépen látszik minden!
Majd fél perc múlva:
- Ez nem a húgyhólyag? ... Én azt hittem!

Kérdés Szilárdnak:

- Milyen injekciós tipusók vannak?
- Muszkos, iv., para..

Tóni nem csak eszik, hanem  fő z  is.
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KÉPREGÉNY-RÉM REGÉNY, avagy egy házibuli története

Mát hé Tibi meglátogatta bolygónkat

A  Földön élni csak hősként érdemes!
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A z  az igazság, m ég innék  
egy pohárral!

Kórélettan kollokvium:

Tanács Robi (Ödön) "vizsizik", már csak egy UV lehetősége van. 
Gecse tanár úr: Ha a szivemre hallgatnék, ki kellene hogy rúgjalak. 
Robi: Még jó, hogy néha az eszére is hallgat az ember!
(Ezek után kettest kapott)

Egy a sok kórélettan demó közül:

Kérdés: Mely hormonok indukálják a surfactant termelését? 
Tibor: Emlékszem, a könyvben ez a jobb oldalon lent van. 
Pisti: Ez nem földrajz!

A  képen kedvenc csoportvezetőnk, amint a 
"sajtreakció" első tüneteit demostrálja

Tibor fiil-orr-gége szigorlaton:

Kérdés: Mi a diftéria másik neve?
Tibor: Szamárköhögés?
Professzor úr: Szamár az van benne, de az 

te vagy, fiam!

Mi a különbség az asthma és a fojtogatás 
között?

Ismét Tibor: A fojtogatásnál kék foltok 
látszanak...
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Változtak az idők?

IV. éves vizsgaélményeinket meséljük egyik, a csoporthoz 
hűtlenné vált társunknak:

Képzeld, valakit visszahívtak az egyik vizsgán!
Gazsi: Ti most már igy mondjátok, ha valakit kirúgtak?!

Idézetek híres emberektől:

Ormos professzor úr

Egyik előadásán felsóhajt:
- Iszonyatos, mennyi halottunk van itt a kórbonctanon!

Csanády professzor

-"Néma vitium nincs, csak süket orvos."

Varró professzor

"Az élet nagy teher."

"Az endoszkópos vizsgálat olyan, mint a szerelem, vagy sikerül, vagy nem. Ha nem sikerül, nem kell 
erőltetni!"

Ismeretlen bölcselkedő

"Jobb zseninek lenni a mazsolák között, mint mazsolának a zsenik között."

Psychiatria előadáson Dr. Pető

"Kisiparosok vagyunk, hozott anyagból javítást vállalunk. Csere vagy nincs, vagy minimális. Reklamáció
nincs!"

Dr. Ferdinándy Kond

"Medikusnak csak monosynaptikus viccet szabad mondani!"

Czigner professzor

"Autodidakta az, aki magától marha."
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És s^Ját filozófusunk, Tibor

"Nekem már nem kell ügyelnem a filozófiára, mert e dicsó' természet vigyázott filózó fiára."

IV. év, belgyógyászat gyakorlat: Kolbászmérgezés gyanúja állt fent (mármint nem a kórházban, hanem 
köztünk a campingben).

- De van antidotuma, a lekváros kenyér! (Ceni)

A képen látható, ahogy önmagát nem kiméivé 
igyekszik bebizonyítani a szer hatékonyságát.

(De én csak a hattyúkat akartam megetetni! • a
szerk.)

Urológia gyakorlaton hangzott el Szalay István 
gyakorlatvezetőnk szájából:

- Mi a panasza? - kérdezi az orvos.
- Hát, kérem az, hogy mindig lepisilem a cipőmet!
- 3x1 Seduxen. Kérem a következőt!
Egy hét múlva ismét megjelenik a beteg.
- Lepisilja még? - kérdi az orvos.
- Lepisilem. De kit érdekel?!

Heteroanamnézis (a meny):
- Miért hazudnék? Én BM dolgozó vagyok!!

Aj övó' kezdete:

Magyar Flóra Anna Máthé Dávid
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Pisti egy házibulin

Sokan elbizonytalanodtak abban, hogy milyen szakot válasszanak maguknak. Ezért megkérdeztük 
házijósunkat, a nagy emberismerőt, Tibort, hogy szerinte kiből mi lesz.

Tibor jóslatai:

1. Pisti - röntgenes vagy labororvos lesz, mert ott nem kell sokat dolgozni
2. Irén - belgyógyász, de ott is csak ápolónő
3. Tóni - szülész-nőgyógyász, mert ott sok a pénz
4. Szilárd - szülész-nőgyógyász, okot ld. Tóninál
5. Ceni - idegen is el tudlak képzelni... (a rácsok mögött? - kérdezi egy hang hátulról)
6. Tibor - traumatologus, mert imád barkácsolni
7. Délia - mindenki szerint gyerekgyógyász
8. Kriszta - most pont nem akar orvos lenni

És ez lett a vége:



HEWLETT

Authorized Dealer
PACKARD

—  computer —  medical  —  analytical —

Kedves Vásárlónk!

Az EURO-CAL kft. forintért árusít amerikai orvosi műszereket, 
berendezéseket és computereket.

Néhány termék kínálatunkból:

HEWLETT-PACKARD
Neonatális és felnőtt monitor 
Telemetriás cardiotocograph 
Értékelő és ambuláns EKG 
Ultrahang készülék

VICKERS MEDICAL INTERNATIONAL
Intenzív és transzport inkubátorok 
Újszülött élesztőasztal 
Intenzív Infant Care System 
Noninvazív bilirubinométer

INVTVO
Omega vérnyomásmérő monitorok 
Pulzus Oximéter 
OMNI-TRAK monitorok

PHYSIO CONTROL
Defibrillâtorok

rvAC
Infúziós pumpa 
Syringe pumpa

Amennyiben a m egrendeléssel egyidőben készpénzzel vagy 
átutalással rendezi számláját, akkor 5% kedvezményt nyújtunk.

ERO-CAL k ft
6720 Szeged, Oskola u. 16. 

Tel./Fax: (62) 21-689
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8. csoport

Tomcsányi Barbara

Földesi Gyula

Páczi István

Császár Tímea

Altmayer Anita

Nacsa János

Szarvas János Varga Zsuzsanna Thury Attila
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ANATÓMIA

Turbó, a pionír anatómus döbbenetes abnormitást vélt felfedezni az egyik ér lefutásában a demonstrációs 
végtagon. Pechjére a kérdés demón is szóba került. Miután felmondta ötösre Mihály Andrásnak a könyvet, sietve 
hozzátette: "De a mi karunkon nem igy van, mert..." "A mi karunkon... kettes." - szakította félbe az adjunktus.

Emésztő demó

Nógrádi Tóni: Pars abdominalis trunci sympathici (röhögés)
Szarvas Jani: Eddig már nem jutottam el.
N.T.: És akkor meddig jutottál el?
Szári: Hát... a nyelvig.
Végül a nyelvizmokból kettest kapott a Rohadt.

Tóth tanár úr előszeretettel tett fel hirtelen kérdéseket azoknak, akik nem figyeltek az órán.
- Szarvas! Milyen kémhatásu az ondóváladék?
- Hogy? Mi? - állt fel lassan Szári.
- Édes fiam, milyen az ondó?
Halk súgás a többiek felől: Lúgos!
Szári magabiztosan: Nyúlós!

Kovács Annamária bonctermi gyakorlaton a következő' kérdést tette fel:
- Hol található az öreglyuk?
Szarvas Jani bökte ki a triviális választ:
- A koponyán!

Anatómia demó előtt mindenki körmét rágva meredt a könyvbe. A mindig oly csendes Gyula hirtelen kitört: 
"Pistike, ne szaladgálj az asztal körül, mert odaszögezem a másik kezedet is!"

Nacsa János "tutkó" igazolásai:
1. Nacsu egészséges önbizalommal nyújtja át Tóth Lajosnak igazolását, ami előző szerdára a plasztikai 

sebészetre szólt. Látván Tóth Lajos arcán a kétkedést, buzgón elkezdi magyarázni a beavatkozás lényegét.
Tóth Lajos szívott egyet a cigarettájából és csak ennyit szólt:
- Édes fiam, ne fáraszd magad, szerdán ott nincs ambuláns rendelés.
2. Egy másik alkalommal Pór tanár urat próbálta etetni ugyanígy, de most Tímea lőtte le a poént.
Jó hangosan megkérdezte: - Janó! Ez az az igazolás, amit Anita irt Neked?

Barbara antómiából szigorlatozott. Alapmetszet előtt azon izgult, hogy ne kapjon méhet, mert arról nem 
szívesen beszélt volna. Ahogy az már lenni szokott, Mihály András csalhatatlan érzékkel emelte ki a tékából a 
rettegett metszetet.

Barbara mindent egy lapra tett fel, s be sem rakva a mikroszkópba lazán odavetette:
- Ó, tanár úr? Ez az uterus! Nem ad egy másikat?
Mihály András döbbenten követte az utasítást, de azóta egy makroszkoposan felismerhetetlen példány van 

forgalomban.

Tóth Lajos egyik előadáson a reflexek magyarázata közben hirtelen rámutatott egy srácra:
- Mit csinál kolléga, ha a strandon belelép egy égő csikkbe?
Barbara sietett a megszeppent kolléga segítségére:
- Káromkodik!
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BIOFIZIKA

Csoportunk lányainak jelentősen csökkent az esélye a férjhezmenéshez. Biofizika gyakorlaton Anita és 
Zsuzsa szokás szerint képtelen volt összeállítani a kapcsolást (ugyanis hiányzott Gyula, aki mindig tudta mit hova 
kell dugni).

Maróti tanár úr döbbenten meredt a miire: "Ezt még az 5 éves fiam is össze tudná kapcsolni... Tudják mit? 
Magukat még véletlenül sem venném feleségül!"

Biofizika szigorlaton Maróti tanár úr lelkét nagyon érzékenyen érintette Zsuzsa felelete, ami már eleve úgy 
kezdődött, hogy "A délmagyarban olvastam..." Ezek után nem csoda, hogy visszahívta egy kis izes pletyóra az UV 
keret terhére.

LATIN

Latin órán, az egyik mondat fordítása szabad stílusban Janó szerint: "Az összes hátizom a szív bal 
kamrájából ered."

Jellemző, hogy a szokatlan elképzelés csak a tanárnőnek szúrt szemet.

A here és a mellékhere nevének ejtése helyesen, Janó nyomán: g

(Kisí j m e t f c k h i a )

OROSZ

Nacsu már az első oroszórán bevágódott Vágvölgyi Editnél: "ja tramvaju, tü tramvajes, on, ana, ano 
tramvajet..."

A félévi vizsgán az előre betanult dialógus közben Páczi Pisti kérdése nagyon idegenül hangzott számára, 
ezért válasz helyett roppant találékonyan feltette saját 2-3 kérdését ömlesztve.

Időközben legendássá vált orosz tudása a szigorlaton tetőzött, amikor a "kétes" körülmények között ötösre 
"Íródott" írásbelije után szóban kényszerült felelni. Itt saját kezűleg irott puskájába olvasási nehézségek miatt 
belefulladt.

A difkiosztás ceremóniáján röpködtek a szép érdemjegyek, mig a fiatal, ambiciózus orosztanárnő Nacsuhoz 
nem ért.

- Kettes - hangzott kajánul - de hol van János?
- Sajnos el kellett mennie, mert már indult a vonata a Balatonra - mentették ki a többiek.

ÉLETTAN

Lelkes Zoli csak egy élettan gyakorlatot helyettesített nálunk. Mivel nem ismert senkit, a katalógus füzetből 
feleltetett.

- Nacsa János! - hangzott az első név.
Nacsu úgy elmerül az anatómiakönyvben, hogy meg sem hallotta a nevét. Páczi Pisti készségesen ugrott fel a 

helyéről, s két csoportnyi diák nevetése közben felelt egykettedre.

Élettan gyakorlaton Turbónak fel kellett rajzolnia a táblára a McBurney pontot.
- Jó? - kérdezte lazán.
- Igen, ha a betegnek situs inversusa van. - válaszolta Kapás Levente.
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Harmadév

Páczi Pisti harmadévben emelkedett csoportvezetői rangra. Újdonsült hatalmával élve kiadott egy körlevelet: 

"Csoport lányai!
A csoportvezető az első éjszaka jogát fenntartja!"
Jó poén volt, nevetett rajta mindenki, de ő már két hét múlva el is felejtette az egészet. Egy nap az a 

meglepetés érte, hogy Anita személyesen felkereste. Még jobban meglepődött, amikor Anita közölte vele, hogy az 
első éjszaka miatt jött. Örömében és zavarában nem zárta be a kollégiumi szoba ajaját, hanem rögtön Anita 
kezeléséhez látott. Egy perc múlva megjelent Nóra, szintén az első éjszaka miatt. A felhevült csop. vez. nem bánta 
a dolgot. Hamarosan újabb lány érkezett, s itt már gyanús lett a dolog. 10 perc alatt ott volt az egész csoport, s Pisti 
egy ilyen vidám csoportbulival kezdhette pályafutását.

Kórbonctan

Demo, este 9 óra.
Dillmann Józsi: Miről ismered meg a pneumonia crouposat?
Turbó: Hát... arról, hogy kruppog.

Ezen demo után Turbónál ünnepelt a csoport. Már mindenki megitta a maga adagját, a hangulat kitűnő volt, 
amikor Nóra lélekszakadva, falfehéren beszaladt az erkélyről.

- Lezuhant Páczi Pisti!
Mindenki azonnal kijózanodott és rohant az erkélyre. Pisti mozdulatlanul feküdt lent a kövön. Hanyadt- 

homlok szaladtunk le az udvarra megnézni él-e még. Pisti csak akkor röhögte el magát, amikor Dillmann Józsi a 
carotisát tapintotta. Pisti szerencséjére a buli lincselés nélkül folytatódott.

Mikrobiológia

Páczi Pisti minden mikro gyakorlaton körlevéllel örvendeztette meg a csoportot. Az egyikben ez állt: 
"Lányok! Az MTA megbízásából felmérést végzek. Válaszoljatok a következő kérdésekre:
1. Igénylitek-e az orális ingerlést?
2. Igénylitek-e a penis kézzel való érintését?"
A megrökönyödésből Barbara ocsúdott fel először:
1. Igen, kézcsók formájában.
2. Lábbal. Pisti, rálépek a töködre!
Hamarosan véget ért a gyakorlat és a körlevélről elfeledkezve szétszéledtünk. A dolog pikantériája az volt, 

hogy egy hét múlva gyakorlatvezetőnk, Berencsi Klára szemlesütve jött órára és pironkodva megjegyezte:
- István, ez a papír azt hiszem a magáé. Az egész intézet jót szórakozott rajta.

Belgyógyászat

Kardiológia gyakorlaton Páczi Pisti anamnézist vesz fel. A végén a beteg bátortalanul megkérdezte:
- Drága doktor úr! Mit javasol, mit csináljak most ezzel az én beteg szivemmel?
Pisti tömör válasza - kevesebb pornófilmet kellene nézni!

Szári, a harmadéves medicus betegfelvételt gyakorolt gyűrött arccal az egyik kórteremben. Csodálkozva 
kérdeztük meg a kint várakozó hozzátartozókat:

- Nem tetszik bemenni?
- Nem. Addig nem, amig a professzor úr bent van.
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Puszi, Újvidék fekete titánja harmadévben került a csoportba. Szári, aki mindig is élénken érdeklődött az 
arab kultúra iránt, tisztán artikulálva szólította meg az újdonsült csoporttársat:

- Szervusz, Szarvas János vagyok. Téged hogy hívnak?
- Puhalák Attila - igy Puszi.
- Attila? Ezt használod? És mi az igazi neved? - csodálkozott Szári.

Kórélettan

Mezei Zsófi névsort olvasott fel az első kórélettan órán.
- Abdul Jabbar. Ugye az Te vagy? - mutatott Puszira - és hogyan szólíthatlak?
- Szólíts csak nyugodtan Attilának! - válaszolta Puszi.

Mezei Zsófi kórélettan gyakorlaton sokat nyaggatta Szárit. Egyik váratlan kérdésre:
- Hogyan mérnél centrális vénás nyomást?
- Hát... nem tudom.
- Mit csinálnál először?
- Lefektetném a beteget.
- Hogyan?
-... Először meghívnám vacsorázni, aztán..

Mezei Zsófi kérdezi Gyulától:
- Milyen a steatorrheas széklet?
Gyuszi: Ajtóból diagnosztizálható!

Páczi Pisti kórélettan UV-n izzad Gecse tanár urnái. Egyszer csak felkiált: Ott egy szúnyog a tanár úr 
homlokán!

Gecse tanár úr nagyot csapott meglehetősen magas homlokára, majd megszemlélve az ereményt a 
tenyerében csak ennyit szólt:

- Szerencséd van. Hármas.

Sebészet

Szombat éjjel a sebészeti ügyeletre behoznak egy férfit, aki elbotlott. Fején nagy seb, arca és ruhája csurom 
vér, az orra borvirágos, a belőle áradó alkoholszag miatt mindenki diszkréten arrébb húzódik. Az illető még csuklik 
is. Csak Janó, aki egész életében absztinens volt, veszi a fáradtságot, hogy mélyen a bácsi szemébe nézve sejtése 
irányában puhatolózni kezdjen:

- A bácsi ivott?

Pisti és Gyuszi egy sebészet gyakorlat előtt rázárták Nacsura a Medika klub ajtaját és a kulcsot zsebrevágva 
röhögve jöttek gyakorlatra. Óra után az egész csoport kiváncsi volt a rabra. Mikor betódult a felszabadító csapat, 
Pisti újból bezárta az ajtót. Ekkor tudta meg, hogy lányaink klausztrofóbiásak, mert olyan pánik tört ki, hogy 
kénytelen volt újból kinyitni. Most őt érte a meglepetés, mert Klenk Nóra egy egész zacskó pirospaprikát öntött az 
arcába.

Pisti másnap lángvörösen jelent meg. Hennával festette be a haját, azt mondták az arabok, egy mosás után 
lekopik. De ez már megint nem jött be. Egy hónapig virított a feje.

Anita, aki egyébként roppantul ügyelt nimbuszára, egy szép napon a Dóm téren meggondolatlanul felült, a 
már elballagott Vastag Aladár biciklijének a vázára. így karikáztak önfeledten, édes kettesben a vidám fiatalok, mig 
az Oktatási Épület foncsorozott ablakai elé nem értek. Ott aztán nagyot takartak. Mindezt és a vázzal 
összegabalyodó végtagok szétválogatását premier plánban egy kitóduló évfolyam és az üvegen túl inkognitóban 
maradók, usque 200-an nézték végig.
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Filozófia

Filozófia szemináriumon Besenyi tanár úr kozmológiáról áradozott. Pác/.i Pisti jelentkezett:
- A tanár úr szerint a Nap vagy a Hold a fontosabb?
- Ezt most komolyan kérdezi kolléga?
- Komolyan.
Hosszan gondolkodás után kibökte.
- Szerintem, hm... a Nap.
- Szerintem pedig a Hold.
- Miért?
- Mert az akkor világit, amikor sötét van.

Az uj iránt mindig fogékony Nacsu Besenyi 
tanár úr kérdésére világképe meghatározó 
elemének titulálta saját meggyes palacsintáját. 
Nacsu meg is Ígérte feleló'tlenül, hogy adandó 
alkalommal be is bizonyítja. Egy hét múlva meg is 
jelent mindenkit meglepve 70 darab custom made 
palacsintával. (A 6-7 óra sütögetés mindössze a 
másnapi kórélettan demójába került. - a szerk.)

A hetven darab palacsinta rekordja 
egyébként megdőlt. Negyed évben Janó Szárinál 
egy csoportbuliba - ahová kedvenc szülész
nőgyógyász és belgyógyász gyakvezetőnket is 
meghívtuk - 180 darab palacsintával jelent meg, de 
itt már senki sem nevetett, csak furcsán nézett 
Janóra, aki szintén furcsán nézett és a nyomaték 
kedvéért a fejére vett egy rézedényt.

Nacsunak eredeti elképzelése volt a 
locsolkodásról. Húsvét után másnap mindenféle 
bevezető versike nélkül Iványi Béla szemináriumán 
hátulról nyakon öntötte Anitát, penetráns illatú 
kölnijével. (Anita talán örömében sikoltozott, 
Janót pedig leültették az első sorba.) Gyorsan 
terjedt a néphagyomány, szerdán már 10 ml-es 
fecskendőkből, öt méteres távolságból osztották a 
fiuk a lányok több éves dózisát. Az. odaadó 
kedveskedést igen sajátosan viszonozták a hölgyek 
csütörtökön. Ravaszul a mesterlövészek közelébe 
férkőzve egy-egy nyers tojást vertek szét a fejükön. 
(Ez a hála? - a szerk.)

Gyógyszertan

Gyógyszertan előadáson a már vizsgalázban égő hallgatók soraiban hirtelen zúgolódás támadt, mivel az 
előadó nem utalt egyértelműen arra, hogy honnan nézzünk utána az érintett témának. Janó, aki véletlenül jelen 
volt, bátran ragadta magához a kezdeményezést és kiáltott le a hátsó sorból Szekeres professzor urnák:

- Ezt most melyik könyvből tanuljuk? Knoll-ból, vagy a másikból?
A professzor úr a 'másikat" részesítette előnyben, bár szerénysége továbbra is tiltotta a szerzőt megnevezni.
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Gyógyszertan gyakorlaton:
- Tud valaki egy antideprcsszánst? 
Páczi Pisti: Anteovin!

Pulmonológia
Zsuzsa pulmonologia szigorlata gördülékenyen zajlott. Már-már éppen készült befejezni a röntgen-képről 

szóló referálását, amikor a professzor közbeszólt:
- Most vegye le a képet, rakja föl fordítva és kezdje élőről az egészet!

V. év elsó' félév vége
Néhányan lélekszakadva rohannak fertőző előadásra, amikor az utcán találkoznak az ellenkező irányba 

sétáló évfolyamtársaikkal:
- Nem jöttök be? És ha katalógus lesz?
- Nem lesz! Ma reggel látták a Holzingert begipszelt lábbal. (Tuti tipp volt.)

Egy este a "Gyöngyé"-ben Turbó sikeres demo utáni örömteli hangulatban próbálta bepörgetni Anitát a 
táncparketten. Már csak ő bírta a fiuk közül.

- Ne forgass olyan hevesen, mindjárt elesek! - kérte Anita.
- Nem olyan nagy dolog, majd én megmutatom hogyan kell forogni - vágta rá lazán Turbó.
Anita kapott az alkalmon: Egy forgás, két forgás... Durr! s Turbónak sikerült egyszerre az orrán és a hasán 

landolnia.

Ötödévben a Rohadtak gyakorlatukat Egerben és Szombathelyen töltötték. Sopronba ment a vonat, amikor 
Janó rohanva esett be az állomásra. Megvette a jegyeket és hősies közbelépésével tartotta vissza a vonatot a 
többiek megérkezéséig. Szári és S zívós János (13. csop.) még időben érkeztek, de Gyula csak a tervezett indulás 
után 2 és fél perccel jelent meg komótos lépteivel a peronon. Mikor a vonatvezetővel beszélgető Janóhoz ért, csak 
ennyit szólt rezignáltam

- Mondtam hogy nem kell sietni! - és fittyet hányva a többiek elképedt tekintetére szép nyugodtan helyet 
foglalt a vonaton.

A Szombathelyen töltött hetek utolsó előtti napján ( márc. 14.-én) Szaii már alá akarta Íratni az indexét 
Vargha prof. úrral.

- Holnap már nem jössz be? - érdeklődött a főorvos.
- Nem, mert a Dékániba kell mennem tanulmányi és egyéb hivatalos ügyeket intézni - vágta rá magabiztosan

Szári.
- De hát holnap munkaszüneti nap van?! - csodálkozott a főorvos.
Természetesen Szári nevetett a leghangosabban jellegzetes sátáni kacajával. Ezek után Szári már aznap nem 

kívánt dolgozni és végigjárta az osztály, hogy elbúcsúzzon. Mindenki csak ennyit szólt:
- Tudjuk, a Dékáni!
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Én m ég a kérdést sem értem Hej cica eszem azt a csöpp kis szád

H ajnali ébredés I. Hajnali ébredés II.

N o  comment Going to London



e g e s z s e g m e g o r z o

t e r m é k e i l

a Szegedi Konzervgyár

M a g o s  a k o l e s z t e r i n  s z i n t j e ?

Itt ta l á l h a t ó k

Egyes nyugati szakvélemények szerint a vér choleszterinjének 1 %-os csökkenése 
2%-kal csökkenti a szívinfarctus kialakulásának valószínűségét. Ezen 
szakvélemények alapján elfogadott az a nézet is, hogy a hal rendszeres heti 1-2 
alkalommal történő fogyasztása az érelmeszesedés megelőzéséhez elegendő  
lehet. Mindezt hazai vizsgálatok eredményei is alátámasztják.

A koleszterin csökkentésében 
segítenek a Szegedi Konzervgyár

Busa konzervei.
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9. CSOPORT

Kokrehel Anikó Tóth Ibolya

Magyar Márta Tordai László Dóda Ildikó

Hegedűs Ágnes

Szász Kornélia

Molnár Sándor Haskó Márta Hajnal Gábor

Fehér Attila Máder Krisztina Bertalan Zoltán
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SZOTE
Utazási Iroda ‘86-‘92.
KÉJ UTAZÁS A KL1NIKAKERTBEN
6 nyár, 6 ősz, 6 tél, 6 tavasz, majd életfogytiglani rehabilitáció a 410 ágyas klinika összes pszichiátriai és 

neurológiai kórtermében.

UTAZÁS
A MEDl-KUSSü! nosztalgia expresszel

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ
Minden év márciusáig, egyéni elbirálás után a turnusokat szeptemberben indítjuk.

PROGRAMOK
Minden délelőtt fakultatív előadások, ezalatt a pihenni vágyókat a HBH, az Egri Borozó és a Sárkány Szálló 

látja vendégül. Egyéni javaslatokat is figyelembe veszünk.
Délutánonkénti testedzési lehetőségek:
- birkózás a gyakorlatvezetővel
- cselgáncs a tanulmányi felelőssel
- nehézsúlyú profi box az Anatómia, Kórélettan, Kórbonctan intézetek ringjében,
- úszás a boldogságban.

SZÓRAKOZÁSI LEHETŐSÉGEK
Társasjáték: - gazdálkodj okosan: 1. UV jegy 50 Ft.

2. UV jegy 200 Ft
3. UV jegy megváltásakor szerencsekártyát húzhat:

NYERT - lépjen előre egy mezőt 
NEM NYERT- menjen vissza a starthoz

Házi könyvtár: Marxtól a Tőke
Politikai gazdaságtan 
Gyógyszertan
Anatómia > regénysorozatok
Élettan

Keresztrejtvény: biológia teszt 3 tételben
Ki tud többet az élettanról és a mikrobiológiáról fél percben 20 kérdésen át.

ÉRKEZÉS
Egyénileg 6-7-8 év múlva.
A hosszú ut alatt elhullottakat az iroda saját halottjának tekinti.
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Kovács Annamária: És nagyon vigyázzanak a canalis carpi kipreparálásával! 
Laci: Erre tetszik gondolni? - mutat a csipeszén lógó képletre.

Demonstrációk: Tóth Lajos docenssel 
T.L.: Melyik artéria fut oldalt, radiálisán? 
Miklós: Az artéria laterális.

T.L.: Mi idegzi be érzó'en az arcot?
Laci: A n. facialis 5 seprüszerüen elágazó ága.
/T.L. arcán megjelent reakció alapján el is hihetnénk./

Miklós (aki később nem kapott beutazási engedélyt a Kórbonctanra) szokásához hiven nem törte agyon 
magát a tanulásban.

T.L.: Mi a nystagmus?
Miklós: - megkönnyebbülve, hogy végre egy olyan kérdést kap, amire tud válaszolni - a középfül betegsége!

Szövettan

Tóth Lajos a máj acinusaival kapcsolatos kérdést intézett Lacihoz, de többszöri unszolásra sem birt választ 
kicsikarni belőle.

Laci megunta a dolgot: Passz!
T.L. cigarettájából hatalmasat szippantva és 80 DB-t emelkedett hangszinttel: -Akkor mondja nekem, hogy 

PASSZ, ha leülök magával ultuzni, de most takarodjon, KIFELÉÉÉ!
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Dolgozatírás szövettanon

T.L.: Az MPS (monocyta fagocytáló systema) kérdésére igen alternatív válaszok érkeztek. Legjobban a 
MUCOPOLISZACHARID nyerte el a tetszésemet, jutalmaztam is egy akkora egyessel, hogy nem fért rá a 
papírra!

(Ennek hallatára Ildikó fél méterrel lejjebb csúszott a széken.)

Anatómiai kis szótár
lig. dorsalis obliquus pedis - cipőfűző'
corpus subauricularis - fülbevaló
lig. maxillaris anterior transversalis - bajuszkötő
burda dorsalis - hátizsák
lig. circumflexa lumbalis - nadrágszij
lig. acromiolumbale ant. et post. - nadrágtartó
penna alveolaris - golyóstoll
capsula supraclavicularis - sapka
anulus cianoticus circumorbitale- szemüveg
lamina vocalis - hanglemez

Biológia

Unalmas vetítés közben H. Márti és Miklós beszélget.
Márti: Miklós, te milyen orvos akarsz lenni?
Miklós: Plasztikai sebész, majd leoperálom a melled a combodra.
Márti: Ugyan Miklóskám, mire belőled plasztikai sebész lesz, már magától is addig fog érni!

Előadáson egyik évfolyamtársunk nem értette a szemléltető ábrát és értetlenségét a professzor urnák is 
kifejtette.

Molnár prof.: Majd következő órára elhozom a jegyzeteimet és abbaan megnézheti.
Attila (a hátsó sorokból): Ha szigorlaton nem tudok a prof. úr kérdésére válaszolni, én is hazaugrom a 

jegyzeteimért a Lengyel utcába.

Élettan

Gyakorlat:
Sáry Gyula: hogy szüntetnétek meg a glaucomát?
Attila nagy szakértelemmel: Az alsó hátsó quadránsba beszúrom a lándzsát majd 90 fokkal elfordítom. 
Reméljük Attila nem szemésznek készül!
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Mikrobiológia

Vizsga előtti napon: Laci becsönget az intézetbe.
Rosztóczy docens ajtót nyit.
R.: Miben segíthetek kolléga?
L.: Nem igazán sikerült mindent átnéznem és holnap vizsgázom, mit csináljak?
R.: És mit nem tanult még meg?
L.: Hát, nem tudom a vírusokat, a gombákat, a férgekkel is van egy kis problémám és a gyakorlatnak is csak 

a felét olvastam el.
R.: Azt nem tudom, hogy mit csináljon, de holnap én vizsgáztatok!

Kórbonctan

Boncolás:
H. Márti igen nagy hozzáértéssel felvágta a jobb pitvarból a bal kamrát, majd rövid gondolkodás után a 

gyakorlatvezetőhöz fordult.
M.: Azt hiszem ezt elszabtam!
Gyak.vez.:- Akár úgy is mobdhatnád, hogy elb...tad!

Kórszövettan:

Normál fénymikroszkópos képet mutatnak a dián.
Zábrák: Ezen a területen a mitokondriumokat fokozott tevékenység jellemzi. 
Sanyi: Valóban, mintha egy kicsit nagyobbak lennének!

Kórélettan

Gyakorlatok:
Az első gyakorlaton be kellett diktálni az előző évi szigorlatok jegyeit?!
Miklós: Élettan kettes, anatómia kettes, biokémia négyes.
Iványi T.: Hát az meg hogy csúszhatott be?

Gyakorlati vizsgán Nellinek fogalma sem volt hogy mia az a MAO, BAO. A nekiszegezett kérdésre igy vágta 
ki magát:

- A MAO nem más, mint a mono-amino-oxidase?!
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Kollokvium

Szabó Gyula: Mit nem ehet a beteg szóklet Weber pózitivitás vizsgálat előtt? 
Gábor: Hát húsokat.
Sz.Gy.: De van még valami amit nem ehet...
Gábor: ????
Sz.Gy.: Zöldséget, nem hallottál még arról, hogy van aki csak zöldséget eszik? 
Gábor: Az csak valami erdei manó lehet.
Sz.Gy.: Akkor most egy erdei manótól kapsz egy hármast!

Szülészet

Gyakorlat:
H. Márti vad fogyókúrába kezdett. Az eredmény sem maradt el: Gyakorlaton Szabó adjunktust kihívták a 

telefonhoz. Ezalatt Márti elosont de a köpenyét otthagyta a széken. A visszatérő adjunktus így konstatálta a 
történteket:

- Nagyon hatásos lehet ez a fogyókúra ha Márti igy összement!

Szülőszoba

Bitó doktor belátogatott a hallgatói szobába. Gábor ágyához érve gyanús csörgésre figyelt fel.
- Mi ez, ti itt isztok?
Gábor fenyegetően: Olvastuk az évkönyveteket!
- Na jó, de azért ne legyetek p.... részegek!

Aznap éjjel:
Szüléshez hívják a fiukat. Hogy álcázzák a piaszagot dupla szájkendőt vettek fel. Meglepődve tapasztalták, 

hogy a szülést levezető orvoson is dupla szájkendő volt!?

Belgyógyászat

Gyakorlatok:
Ági anamnézist vesz fel egy nénitől:
- És tessék mondani szokott-e dobogni a szive?

Takács T. (gyak. vez.): Mennyi ideig adható a betegnek Strcptomycin?
- Amig meg nem gyógyul.
- T.T.: Nem, nem!
-  ???
T.T: Hát ameddig a suttogó kérdésre nem mondja azt, hogy nem hallom!

Ismét Ági: Hogy hívják a nénit?
-Molnár Istvánné 
Ági: nős?
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Tót

A szigorlaton Anikó, Ibolya nevében is könyörög egy jobb lelkületű oktatónak: Vigyen el bennünket tanár 
úr!

- Öreg vagyok én már egyszerre kettőhöz!

Oxyológia

Szigorlat
Sanyi első felelőként lépett ki. A többiek körbevéve izgatottan kérdezték: Milyen volt?
Sanyi: - Jó tételeket húztam, tudtam is mindent, nem véletlenül kaptam ötöst!
M. Márta Sanyi után jött ki a vizsgáról, őt is megrohamozták: - Milyen? Nagyon nehéz volt?
- M. Márta: AÁA, dehogy, Sanyi is mondott akkora baromságokat, mégis ötöst kapott.

A szigorlat végefelé:
Prof.: - Annyi ötöst kiosztottam, ideje komolyabban vennem az osztályzást.
A következő felelő H. Márti volt.
Prof.: - Most látom kolléganő, hogy a maga tétele fedésben van az előző felelőével, ezért nem is kérdezem, 

felteszek helyette egy kérdést, ha tud rá válaszolni, jelest kap. Hol használnak egyenes tubust?
- Márti: Ott, ahol...
A prof. közbevág: Úgy van, a gyerekeknél

Pulmonológia

Vizsgáztató: - Tegye fel a röntgenképet és értékelje!
Sanyi: - A szivet tekintve meredek állású R tengely látható.

Gyakorlaton H. Márti és Zoli rectalis vizsgálatot gyakoroltak egy bácsin. A vizsgálat után a beteg 
megjegyezte:

- A hölgynek sokkal finomabb keze volt.
Mire Zoli: - Persze, mert ő az ujjával csinálta!
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Bőrgyógyászat

- Hogyan kezelnétek a corona psoriaticát? 
Sanyi: Sapkával?!

Klinikai genetika

Szemere prof. első előadásán büszkén mondta:á
- Az én 26 éves működésem alatt csak 11 genetikailag károsodott gyermekem született! 
Szegény professzor úr!

Gyerekgyógyászat

Egy két hónapos hypotoniás csecsemőt vizsgáltunk. A gyak. vezető elmondta a statusát, majd hozzánk 
fordult:

- Mire lennétek még kiváncsiak?
Ági: Székletét, vizeletét tudja tartani?
Ildikó halkan megjegyzi: Én is erre gondoltam!
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Hát igen. Idáig is eljutottunk. Küzdelmes pályafutásunk során kis csoportunk alaposan megfogyatkozott. 
Tizennégyen indultunk, ennyien maradtunk. Megfogyva bár, de törve nem...

Ballada a 10-es csoportról

14-en elindultunk, lelkes volt a nagy csapat,
Azt reméltük, kitartással ledöntjük a falakat.

Ám sokáig nem kergettük a szép álmokat,
Tanáraink gondoskodtak, ne építsünk légvárakat.

Első évben Csillik profnál tanultuk a boncolást,
S kollokválva néhány társunk ott is hagyta a fogát.

Szövettanon Tóth Lajosnál jó nagyokat hallgattunk,
És a padban, megrémülve, mint a nyulak lapultunk.

Kovács profnál buzgolkodva hallgattuk a tanokat,
Kémiára mit se vetve aludtuk ki magunkat.

Samu bácsi is megkérte, mutassuk be magunkat,
Létszámunkat kevesellte, s megírta a Dékánnak.

Biofizikából Hevesi volt a gyakvezünk,
Tönkre is ment év végére az idegrendszerünk.

Takácsné és Villányiné tanították a latint,
De minekünk, biz‘ túl magas volt a szint.

Sziszi bácsi megpróbálva Pégét tömni a fejekbe,
Sóher Sándort, Csóró Csabát is elővezette.

Tanították: 100 éve már megmondták a marxisták,
Orosz nélkül nem lesz orvos a diák!

Hogy ne legyen belőled rossz hazafi,
Ideje volt honvédelmet is tanulni.

Ha az órán elzsibbadt már az agyad,
Aerobic közben frissíthetted fel magadat.

Nyári napnál a Balatonnál süttettük a hasunkat,
Mit sem sejtve az előttünk álló gondokat.

Másodévben Benedeknél sok-sok békát boncoltunk,
S közben néhány társunktól ismét csak elbúcsúztunk.

Megőszülve, hajat tépve a genomot forgattuk,
Molnár profnál is egy-két társunkat elhagytuk.

Ezek után, néha-néha, még együtt is buliztunk,
S megpróbáltuk jólérezve teletömni a hasunk.
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Anatómiából is eljött a nagy szigorlat,
Annamari, Te át engedsz ugye majd?

Biokémiából meghallgattuk a Gubát,
Le is tettük sikeresen a vizsgát.

Harmadévben ismét hárman elfogytak,
Kik a sok bacival nem boldogultak.

Kórbonctanon Ormos prof. mögijesztget.
Hogy a szigorlaton nem tudunk majd öleget.

Zábrák Józsival is eljött a nagy nap,
S együtt örültünk, hogy ez a lépmetszet mily szép nagy!

Kórélettan sem volt soha ilyen kedves még,
Mert 111-re nyert mindig az ellenfél.

Belgyógyászatot, sebészetet is már tanultunk,
S végre egy-két beteget is láthattunk.

Negyedévben gyógyszertan volt a nagy akadály,
Amit néhány társunk ismét csak nem ugrott át.

Orthopédián Jókai volt a kedvencünk,
Mert megmutatta, hogyan mozgassuk a fenekünk.

Radiológia, pulmonologia is jöttek sorba,
Néha-néha nem kis gondot okozva.

Azt nem értjük, sok fogásznak mire is kell az 5 év, 
Hiszen nekünk fogászatra egy nap is bőven elég.

Szülészeten 3 napig bent laktunk,
De szülést levezetni azóta sem tudunk.

Oxyológián nyomkodtuk az Ambu-babát,
S reméljük, majdan nem fujjuk fel a beteg gyomrát.

Ketten másik csoportba átugortak,
Úgy gondolták, ott jobban érzik majd magukat.

így hát ötödévre öten maradtunk,
A gyakvezeknek nem kis örömöt okoztunk.

3 kérdés - 3 válasz. Boda prof. uj játéka,
Megmutatva utoljára, mit tanuljunk meg hiába.

Nagyon szép tárgy az igazságos, csak sok benne a gyilok, 
Hogy fogjuk ezt megtanulni, az bizony még titok.

Fül-orr-gégén Nagymajtényi okoz sok-sok örömet,
Arra kérve, hogy a vizsgát ismételjük csak meg.

Urológián sok érdekest tanultunk,
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S közben egy-két katétert is feldugunk.

Szemészet és bőrgyógyászat is mind remekek, 
Tudják, hogy a diákot hogyan kínozzák meg.

Közegészségtan, Te drága, téged se hagyunk ki,
S közben a sok BE-KI-ből nem látszunk mi ki.

Szemere prof meghívott minket előadásra,
3 kérdést juttatva minden órán kidolgozásra.

Pszichiátrián is sok beteget mutatnak,
Ezek ugye nem ránk hasonlítanak?

így lett hát a nagy csoportból kis csapat,
S reméljük, az utódoknak elég tanulságot szolgáltat.

A  kezdő csapat...

Emlékezetes pillanataink (All Rights Reserved!)

Tündi, a tapasztalt medika, az első év végi ápolástan gyakorlaton - mint mindig - remekelt. Lévén még kezdő 
a szakmában, egyszer derűs perceket szerzett az osztály dolgozóinak. Történt pedig, hogy kétségbeesetten rohant ki 
az egyik kórteremből:

- Doktor úr! Az egyik beteg félrebeszél! Állandóan a madarát követeli.
Mint utóbb kiderült, csak pisilnie kellett a szerencsétlennek, de nem volt a keze ügyében a kacsája, ezért 

kérte Tünditől.

Másik alkalommal a kövezkető jelenetnek volt szem- és fültanuja a traumatológián:
A beteget darabos bokatöréssel szállítja be a mentő, és pechére éppen egy túlbuzgó fiatal orvos látja el 

aznap az ügyelete. Collega noster vizsgálgatja, egyre csak vizsgálgatja azt a fránya bokát, a beteg meg egyre jobban 
óbégat. A végén kettőjük közül az orvos nem bírja tovább:

- Fogja már be a száját, jóember, nem is fáj az, csak úgy érzi!!
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Az egyik biofizika gyakorlaton Ferinek és Ervinnek a Höppler-féle viszkoziméter jutott. Ervin miután a 
műszerhez való golyót sehol sem találta, kétségbeesetten fordult Hevesi tanár úrhoz:

- Tanár úr! Sehol sem találom a golyómat!
- Ez bizony nagy baj fiatalember. Lássa, én már elmúltam ötven éves, mégis megvan mind a kettő.

Szövettan. Ervint a mikroszkópnál felelteti Tóth Lajos. Tanár úr az uterus metszetét teszi be, melyben Ervin 
az oesophagust véli felfedezni. Lajos:

- Mondd fijjam, te tényleg ilyen ökör vagy, vagy csak megjátszod magad?!

Zsuzsa (aki ötödév elején dezertált a tizenhármas csoportba) az anatómián aratott több ízben 
közönségsikert. Miután Poberai adjunktusnő kiosztott pár elégtelent a lépből, rátért a nyirokcsomóra. Mivel a 
következő öt ember jegyeinek összege sem haladta meg az ötöst, kénytelen volt elmagyarázni a nyirokcsomó 
struktúráját kis csoportunknak. Ezek után megnyugodtunk, hogy vége a feleltetésnek. így szinte derült égből a 
villámcsapásként érte Zsuzsát az adjunktusnő hivó szava:

- Jöjjön csak ki, kollegina, s beszéljen nekünk a nyirokcsomókról!
- Ezt ismételjem meg? - hördült fel Zsuzsa- Akkor már inkább a lépet!

Edit "kedvencei" közé tartozott a szervdemó harmadévben. Különösen azért, mert Tiszlavicz doktor tartotta. 
Egyszer a limfomák tünetei után érdeklődött diszkréten Edittől. Miután a válasz - hogy is mondjuk csak - hagyott 
némi kívánnivalót maga után, a felbőszült pathologus a következőkre ragadtatta magát:

- Jól jegyezze meg kislány, ezt még az óvodások is kórusban szavalják:
"Nagy a lépe, nagy a mája,
Malignus a limfomája!"

Idézetek Edit élettan demóiból:
Kérdés: Mit nevezünk aszfixiának?
Válasz: A belégzést csak néha szakítja meg kilégzés. (Még szerencse!)

Másik alkalommal:
Kérdés: Mi a spinális shock egyik legfontosabb vegetatív következménye?
A magától értetődő válasz: Retentio uterina. (Hűha! Ezt mi se tudtuk)

Persze Marcsi sem maradt ki a csoportéletből. Az egyik belgyógyászat gyakorlaton a gyakorlatvezető a 
következő furfangos kérdéssel rukkol elő, Marcsihoz fordulva:

- Mit tenne akkor, kollegina, ha egy kivérzett, súlyos állapotban lévő beteget szállítana a mentő Önhöz az 
ügyeletbe éjnek idején?

- Nagyon megijednék.
-Jó. Először. De utána?
- Nagyon sajnálnám a beteget.
- (?!)... Oké. Mondjuk transzfuziot kötne be. De mi van akkor, ha a beteg erre elkezd remegni, mint a 

nyárfalevél?
- Hát... hoznék egy plédet és betakarnám - hangzik a praktikus válasz.

Kórélettanon gyakvezünknek, Mezei Zsófinak Czeczon Zoli (ejts: Cecon) volt a kedvence. Egyszer a 
szívritmuszavarokról volt szó. Zsófi kérdése:

- Zoli! Mikor változik meg a szívben az ingerületvezetés?
- Például ha a szívizomrostmembrán sérül.
- Nagyszerű! És mondanál rá példát?
- Mondjuk ha valakit szívenszurnak.
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Színhely ugyanaz, csak a szenvedő alany más. Zsófi az icterusok diffcrcnciáldiagnózisa kapcsán érdeklődik 
S:mon Ferinél.

- Na és hol helyezkedik el a pancre^sfej?
- A patkóbél homorulatában.
- És mi van még ott?
- Hát az epekővezető csatorna! - hangzik a magabiztos válasz.

Hisham tömör véleménye az urológia lényegéről:
"A beteg vagy tud pisilni, vagy nem."

Részlet szeretett gyakorlatvezetőnk, Dibó adjunktus úr repertoárjából: "A vertebrobasilaris insufficicntiát 
rettenetesen nehéz vizsgálni, mert sajnos nem mehetek be az agyába, hogy megnézzem, rendben van-e minden. 
Mert ha bemegyek, azt már úgy hívják, hogy kórbonctan."

Végezetül Murphy törvényeiből ajánlanánk néhányat tisztelt évfolyamtársaink figyelmébe utravalóul:

"Ha az orvosod megnevezi betegségedet, ebből még nem következik, hogy tudja is, mi az."

"Orvosságnak nevezünk minden olyan anyagot, amely patkányba fecskendezve tudományos közleményt 
eredményez."

"Alkoholistának nevezünk bárkit, aki többet iszik az orvosánál."

"Ha kibírja a beteg, hogy nem megy el orvoshoz, még meg is gyógyul."

"Ha állapotod javulni látszik, valószínűleg azért, mert orvosod megbetegedett."

"Ha az orvos felállította a diagnózist, akkor a beteget előbb-utóbb hozzáigazítja."

"Ha szép a varrás a hason, még nem biztos, hogy sikeres volt a műtét."

"Dg.-i törvény: sohasem a gyógyszer a rossz, a betegek vannak felcserélve."

"Légy türelmes a betegeddel. Hiába izgulsz, mert arra a kérdésedre, hogy hány éves, úgyis csak azt mondja, 
hogy mikor született."

"Ne sajnálj nagy pénzt kérni a betegtől. Akkor is sokallja ha keveset kérsz.”

"Csak emlékedbe idézem, - hiszen úgyis tudod - hogy ha beteged meggyógyult: az Isten segítette meg és ha 
meghalt: te tetted a sírba."

"Az orvosi pályán minden ut mindig nagyon kemény, még ha virágokat szórnak is rá."
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11. csoport
Medicoma

Fejes Kinga

Marton Imelda

Nagy Károly Agócs Szilvia

Zsikla Veronika Szikszai Attila
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This is thc group 1 lth!

A csoport magja: Agócs S/ilvia
Bahcsányi Judit 
Fejes Kinga 
Kovács Tibor 
Martin Csilla 
Marion Imclda 
Nagy Károly 
S/iks/ai Attila 
Zsikla Veronika

Ezek alapján az összetétel 33 % XY mig 66 % XX kormoszómaszerelvényű.

Akikre emlékezünk "In memóriám post mortem":

Balogh Emese 
Stégermájer Györgyi 
Olajos Éva 
Papp (Fütty) Zoltán 
Vajner Ildikó
Fleischmann Enikő (áttelepült az 5. csoportba)
Zsibrita Ildikó Mónika (Budapest)
Nádas Katalin (Debrecen)
Siszler György 
Iglal Matook
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És most a fiuk néhány szóban bemutatják egymást:

Kovács Tibor:
Tibi a "nambör van" a csoportban, aki mellesleg a csoport "uszóbajnoka" is (vizkiszoritása majdnem 0,1 

tonna és nem tud úszni). Ő mindent meg tud magyarázni, sőt annak az ellenkezőjét is. O mindenben 
überelhetetlen; nem tudunk olyan hamar elkezdeni egy demóra vagy vizsgára a tanulást, hogy ő már ne vegye át 
legalább egyszer az anyagot. Ennek ellenére nem nagyon csörtető, legalábbis makroszkoposan nem. Jó fej és nagy 
fej; nem lehet nem szeretni. Ezt a véleményt csak az anatómus patkányok nem teszik magukévá, mivel félelmükben 
még a ketrectől is kirágják magukat, ha a "mészáros” megjelenik az állatházban. Vizsgaidőszakban is lehet rá 
számítani: bármikor képes teljes létbizonytalanságba hajszolni csoporttársait a függelékek kiegészítéseihez 
csatlakozó legfrissebb szakcikkekből vett tények ismertetésével. Élettani tulajdonságaira nézve lásd a "Nagy Károly" 
cimü fejezetet.

(Irta: Nagy Károly)

Nagy (Big, Bigger, Annál Is Nagyobb) Károly:
A csoport "ping-pong asztal" háttal biró egyénisége. Muscularis méreteire jellemző 1,5 SE (Schwartzenegger 

Egység) átmérőjű bicepse. Élettanilag igen ismeretlen species, jellemző rá a hideg verejték nagycsöppes eloszlása, 
főleg a frontális régióban, stresszhelyzetekben, mint pl. vizsgák előtti várakozások, kényes kérdések.

Kiváltható nála a hátrafésült haj előre borzolásával az irodalomban Nagy-reflex néven említett jelenség, amit 
az angol források reverz Kovács-féle avagy "Benedek sem tudja" reflexnek említenek.

Kedvenc módszere (bár van még hátra néhány vizsga), hogy ha valami indiszkrét kérdést kap, sajátos módon 
válaszol. Erre példa a következő eset: Anatómia demó az urogenitalis rendszerből Mihály adjunktusnál:

Dr. Mihály: Mik a diaphragma urogenitale izmai? ,
Big Charles felsorol minden apró izmocskát.
Dr. Mihály: A legfontosabb kimaradt, gondolkozz!
Károlynak izzik az agya, homlokán megjelenik a hideg verejték, de eredmény nem születik.
Dr. Mihály: Na hát ha nem megy, megmondom. M. sphincter urethrae ext.
Big Charles a homlokára csap - emiatt apró verejtékcseppek szóródnak szét - majd ez has kiböki: Ja, a 

Wilson-izom!
Mihály adjunktus erre elvörösödik, de azért beír egy négyest.
A módszer azóta többször sikeresen bevált, tudtán kívül szenvedő oktató bőszen elhitte az akkor hangzás 

alapján kitalált szerzői neveket és soha nem létezett syndromákat.
Tehát ebből következik, hogy a hallgató (ebben az esetben Big Charles) sokszor okosabb, de minden 

esetben dörzsöltebb az oktatónál.
(Irta: Kovács Tibor)

És most lássuk a csoport 33 %  fiújának 3 %-át! Súlyban. Ez a termetes egyéniség 
Szikszai Attila:

Ő a csoport "business man"-je, mindenhol és mindenkor volt egy "embere" ideinek semmi hasznát nem 
vettük, és soha sehol nem találkoztunk velük; mindazonáltal létezésükről nem nyitunk vitát.

Gecse Árpádnak egy demón tett felelőtlen megállapítása szerint ő volt a csoport lazája. (Az évkönyv írása 
során Sziki kikérte magának ezt, ugyanis ő az évfolyam lazája titulust kapta. Ezzel a szerkesztő bizottság nem ért 
egyet.)

Különös ismertető jele: legalább 50/nap frekvenciával csoporttársaira használt kifejezései, úgymint jóképű, 
széparcú, eccerű.

(Irta: Kovács and Nagy)

Szóljunk néhány szót a csoport lányairól, dióhéjban, ami eszünkbe jutott. Hát fél óra gondolkodás után ... 
sem jutott eszünkbe semmi, de úgy hisszük ez nem a mi hibánk. Ezzel véget is érhetne a jellemzés, de hosszú 
vajúdás után született néhány prózai, néhol lírai vallomás a hölgyekről:

Kezdjük talán Verával, a csopvezzel, aminek csak akkor volt jelentősége, ha gyakorlatokon valaki 
megkérdezte, ki az. Végül is a feladatát sok másirányu elfoglaltsága miatt nem mindig látta el maximálisan - a 
maximalisták szerint - aminek következménye volt a csoporton belüli többszöri kormányválság - a csoport tele van 
maximalistával(a szerk.).
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Bár az évkönyv írásakor még Zsikla Veronika a kormányfő. Első óta.
Működésére a legjellemzőbb példa, hogy az öt év alatt nem volt olyan gyakorlat, amelyre tíz perc késésen 

belül érkezett volna, bár ő lakott "legmesszebb" a klinikától. Az Apáthyban.
Természetesen csak akkor tudtuk meg, hogy ösztöndíj osztás volt, amikor évfolyamtársainkat már illuminált 

állapotban láttuk a városban.
Az indexeket - a csoport egyértelmű inaktivitása miatt- kénytelen volt egyedül aláíratni.
További sok sikert kívánunk épitő jellegű szervező munkáihoz!

A csoport "női agya" (bár ilyet még az ide vonatkozó szakirodalomban sem találtunk) Imelda. Neve már 
etomológiailag, etimologiailag, etiologiailag, epidemiologiailag, etnikailag és etikailag (aki olvasod, itt ne hagyd 
abba!) is fontos volt nemcsak a csoport, hanem az összes gyakorlatvezető számára is, mivel minden tárgy első 
gyakorlatának fele ennek tisztázásával telt el. Ennek ellenére általában Imolának (lásd Forma-1) szólították.

A csoport ügyeletes kérdezője Kinga, aki olyan dolgokat is megkérdezett, amit talán még ő is jól tudott. De 
azért jól elszórakoztatta a csoportot. Egyszer szervezett egy bulit. Nagyon jó volt, ugyanis elmaradt. (Nem az ő 
hibájából)

Judit az idegenlégiós Jugoszláviából (egyenlőre még igy hívják, legalábbis a csoport történész jósai szerint). 
Nyelvi nehézségei nem voltak, de erre vizsgákon néha mégis hivatkozott. A fiukkal (mármint velünk) jól kijött, 
ezért tovább nem is bántjuk.

Szilvi (továbbiakban Phusylvy /kiejtése Puszi(lvi)/) a csoport "dögös macája", aki szűkszavúsága ellenére 
mégsem olyan nyuszi, mint amilyennek látszott, sőt... Jellemző tulajdonsága sziámi iker-szerű összetartozása 
Csillával.

Ilyenek hát nálunk a lányok, fiuk!!!
(írták: a Fiuk)

Most pedig emlékezzünk néhány vidám pillanatra!

Anatómia

Kinga demózik Pór tanársegédnél.
Dr. Pór: Hallott-e már a pes anserinusról?
Kinga: Neeem!
Dr. Pór: Gyakorlaton sem mondták el?
Kinga: Hmmm... Nem! (Határozott kijelentés)
Dr. Pór: A könyvben sem volt benne?
Kinga: Nem! (Még határozottabb kijelentés)
Dr. Pór: (Igen határozottan) Akkor hármas!

Szövettan gyakorlaton Puszilvi nem ismeri fel a penis metszetét. Király adjunktusnő kérdezi tőle:
- Na és ha szigorlaton kezedbe adják hogyan ismered fel?
Ezek után az adjunktusnőnél csak a szovjet zászló volt vörösebb.

Csillik professzor mondta előadáson, hogy gonorrhoeában a Bartholin-mirigyek gyulladt kivezető csöve 
stoptáblaként jelzi, hogy ne hajts tovább.

Király Kata ezt gyakorlaton igy kommentálja:De hát abban a nagy sietségben, ráadásul sötétben kinek van 
ideje erre figyelni!

Szövettan gyakorlat Kálmán tanársegédnél.
Sziki jobb lábára sántítva kiviszi igazolását, ami bokaficamot tanúsít.
Kálmán ts.: De hát a papir szerint a bal lábad ficamodott ki, nem?
Sziki erre megvonta vállát, és sántitás nélkül visszament a helyére.
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Élettan

Big Charles és Tibi egymás mellett ülnek élettan demon. A nagy izzitás közepette Charles odahívta Lelkes 
Zolit és Tibi dolgozatára rábökve megkérdezte:

- Ezt is le kell írni?
Lelkes Zolinak erre az arcára fagyott a mosoly és meg sem tudott szólalni. (Magunk között szólva ez a 

bizonyos dolog a Hamburger-shift volt, amit Tibor Hamburger-Shift néven irt le, mivel azt hitte róla, hogy 
mindkettő szerzői név. Károly mindezt szó nélkül elhitte és egy az egyben lemásolta.)

A kijavított demók átnézése után Károly felháborodottan oda meny lelkes Zolihoz:
- Zoli hogy lehet az, hogy bár én az egészet a Tibiéről másoltam, az övé ötös lett, az enyém meg négyes? 
Lelkes erre átjavitotta Tibiét is négyesre.

Politikai Gazdaságtan

Csanda Erzsébetnél vizsgázik Tibor. Kap egy kérdést, amire öt perces fejtegetésbe kezd. Csanda E. 
figyelmesen hallgatja, majd közli:

- Ez mind nagyon szép, de sajnos az ellenkezője igaz.
- Azt is bebizonyíthatom! - igy Tibor.
- Köszönöm, inkább ne! Jeles - válaszolja Csanda elhűlve.

Orosz

Vizsgán Papp Zoli némi gondolkodás után ragozni kezd:
- Ja tramvaju, ti tramvájes...

Vágvölgyi tanárnő mindenkit "nyuszizott" az orosz órán, mígnem egyszer a puskázáson kapott Károlyhoz igy 
szólt: Te ronda nyúl!

Egyik alkalommal 15 szavas mondat fordításakor egy agilis orosztudósnak csupán cs .k egv kérdése volt: Mit 
jelent az a bülo?

Biológia

Itt sok minden történt velünk, csak vicces nem, igy inkább csak néhány tanáccsal szeretnénk szolgálni az 
utánunk jövőknek.

Abszolút tanulási módszer biológia szigorlatra 
(Lehet, hogy nem vicces, de azért legalább igaz!)

Ajánlja a 11-es csoport Molnár professzornak.

Vizsgához szükséges tényezők:
1. Objektív tényezők: - asztal, kényelmes szék, toll

- szakkönyvek tömkelegé
- legalább 100 db Tudomány (ill. "Todomány")
- Molnár-Magyar értelmező szótár

2. Szubjektív tényezők: - átlag egyetemista IQ 180 felett
- jól fejlett m. gluteus max.
- átlagon felüli, un. seggelési faktor
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Ha mindez megvan, kezdj hozzá!
1. - húzd alá, írd ki, jegyezd le, olvass hozzá, jegyzeteld ki, rajzold le, gondold át, értsd meg, képzeld e l ... és 

őrülj meg!
2. Ha van még ATP-d, ismételd át! Csak addig húzd alá, amig látszik a betű!
3. És végül elérkezik a várva várt vizsga előtti nap estéje. Összeroggyanva, lefogyva, összetörve, kiborulva, 

megvakulva, kopaszon, enterális tünetektől kínozva s természetesen semmire sem emlékezve ülj az asztalhoz, 
lapozd a könyvet... és mond hozzá a szöveget.

Minden kb. 10 %-ot ér, a többi az un. "mázli faktor”.
Ezek után mit is mondhatnánk ...

Ne idegeskedjetek!

Sok szeretettel a 11-es csoport.

Kórbonctan

Szigorlat előtt Zábrák többször elviharzik előttünk a folyosón, majd hirtelen megáll Sziki előtt:
- Nem vagy ideges Attila?
- Hát nem nagyon. - mondja Sziki vigyorogva.
- Elég baj az neked!
Mire Sziki arcára fagy a mosoly és lapozni kezdi a füzetét.

Szikit kérdezik demón:
- Milyen típusai vannak a glomerulonephritiseknek?
- A, B, C, - hangzik a bölcs válasz - Bohler szerint!

Belgyógyászat

Ildi a tüdőt hallgatja fonendoszkoppal.
Nagy Marianna: Na,mit hallottál?
Ildi: Tiszta, éles, nem dobos.

Tibor anamnézist vesz fel egy 38 éves nőtől.
- Mikor vették ki a méhét?
- 1986-ban, válaszolja a beteg.
- És az utolsó menstruációja mikor volt? -hangzik a következő diagnosztikus kérdés.

Bőrgyógyászat

Szekeres tanárnő Károlyt vizsgáztatja és közben az indexét nézegeti. 
- Honnan szerezte maga ezt a képet? Ez egy szép fiú. Maga meg?

Urológia

Kedvenc gyakorlatvezetőnk volt Béli doktor. Vele történt az urológus hitvallásaként emlegetett eset.
Rectális vizsgálatra ujjhegyig felkészülve, bevazelinizve áll a csoport. Mindenki sorban betapint, majd a 

végén megszólal az urológus:
- Most jön az én dolgom - és kitörli a beteg fenekéből a vazelint.
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Egyik gyakorlaton meguntuk a 
várakozást a gyakvezérünkre, ezért a csoport 
jelen lévő aktívabb része közösen levonult a 
büfébe. Béli dr. természetesen tudta hol kell 
keresni bennünket, s mikor pár perc múlva 
megjelent, csak annyit mondott, hogy 
nyugodtan fejezzük be a reggelit és menjünk 
utána a kezelőbe. Majd a büfés hölgyhöz 
fordulva hozzátette:

- Marika, a hallgatók számláját én
állom!

Szintén rectalis prostata vizsgálatnál 
Béli doktor nyugtatja a beteget:

- Jól van Pista bácsi, nem fog fájni... igy, 
Pista bácsi... Pista bácsi...

Egy idő után aztán a beteg is megszólal:
- Kálmán vagyok.

Szintén Béli doktor ecsetelgeti, miért 
kapnak könnyebben húgyúti fertőzést a nők?

- Mert köztudottan a nők hugycsöve 
egyenes és rövid, mig a férfiaké hosszú és 
kanyargós.

Erre mindenki a csoport egyetlen jelen 
lévő fiú tagjára néz és kitör a röhögés.

Erre Béli megjegyzi:
- Na jó, maradjunk annyiban, hogy 

kanyargós.

Puszilvit kérdezik gyakorlaton:
- Mit csinálnál egy priapizmusos beteggel?
Szilvi kérdő tekintettel néz és nem szólal meg. Károly súgja neki:
- Mindent amit csak lehet és szeretnél!

Fül-orr-gégegyógyászat

Gyakorlaton súgott beszéd vizsgálatakor Károly a következő szavakat használja: szék, asztal, ablak, szék... 
Nagymajtényi adjunktusnő erre megjegyzi:
- Egy egyszerű magyar embernek is 500 szó a szókincse. Neked 3.
- No comment! - teszi hozzá Tibor.
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Holnapután
kéri?

Holnapra
kéri?

Még ma? Azonnal?

A  csoport hozzáállása az évkönyvíráshoz

Végül elgy kép a csoport egyetlen megrendezésre került bulijából. A kép a szereplők határozott 
tiltalkozására került be az évkönyvbe. Az idő múlásával az itt még csírázni látszó barátság ellenkező előjelet vett.
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12. csoport

Papp Ágnes

Török István

Seres László

Kander Klára

Czigner Andrea

Schidt György

Papp Eszter Pálfai Margit Varga Erika Farkas Edina

S akik még a csoport tagjai voltak:

Assad Imád, Katona Ildikó, Magyar Zoltán, Mohácsi Judit, Pap Péter, Patai János, Salim Mohamed, 
Ziad Ahmad



Mcdicoma 147

Dr. Király Katalin Dr. Dux László

Ked\enc oktatóink

Mottó: Az oktatás célja előidézni azt a lehető legnagyobb mértékű neurózist, amit az egyén még 
összeroppanás nélkül kibír (W.H.Audcn).

Ez itt az ősköd, melyet egyszer filozófia órán rajzolt fel a 
tanár úr, könnyebben megértendő a témát. Pedig ezen a 
téren nem szorultunk különösebb magyarázatra. 
Csak magunkba kellett néznünk.

Pedig milyen bizakodva, elszántan és tudásvágytól buzogva indultunk! Úgy éreztük, képesek vagyunk bármit 
befogadni! Ezt egyébként oktatóink is így gondolhatták, mert nekiálltak teletömni a fejünket mindennel, ami 
eszükbe jutott.

Oroszóra:

Tanárnő nem bírta megjegyezni Edina nevét.
Tanárnő: -Érdekes, mostanában olyan kevés Edina van!
Johnny /lelkesen/: -Majd mi csinálunk!

Tanárnő: -Ggye zsivjot tvájá bábuská?
Péter: -Ö...Ö....Ö....Békéscsaba.
Tanárnő: -Kák ti jégyes k jej? (hogyan utazol hozzá?)
Péter: -Ö....Ö....ö....-végre megakad a szeme a tankönyv egy kifejezésén -na trámváje!

Szigorlaton kettesével kellett dialógusokat előadni. Hógolyónak nem jutott pár, így őt a tanárnő faggatta a 
hazautazásáról. Odáig még csak kinyögte, hogy felszáll a vonatra és megérkezik a vasútállomásra. Aztán frappáns
befejezésként:

"A pátóm máji rágyílyeli jönnek értem!"
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Politikai Gazdaságtan:

Klári kiselőadásának kezdete: A munkaerő 
újratermelése általában lakásokban történik...

Klári

Biológia:

Gyakorlaton Gréti kezében egy -egy 
centrifugacsővel bámul ki az ablakon. Vámos adjunktus 
úr kérdésére, hogy mit csinál, Gréti méltatlankodva: 

"Tárázok."

Gyakorlat vezető: -Mi a restrikciós endonukleáz? 
Gréti (rövid gondolkodás után): -Középen harapja!

1983

ti lf ,♦

A z evolúció egy újabb nagy lépése

« - o rv

Anatómia:

Szövettan előadáson, töksötétben Nógrádi Tóni 
Poberai adjunktusnőnek vetít piktovállal.

Adjunktusnő: Nem jó, Tónikám!... Tolja egy kicsit 
beljebb!... Most mozgassa egy kicsit.... még.... még....még 
egy kicsit.... Most jó!!!

Gyakorlaton Johnny az emlőről tart kiselőadást:
Az emlő az újszülött táplálására szolgál..... is.

Laci és Johnny vidáman énekelgették anatómia 
demó előtt:
-Úgy el szállunk, mint a fecske magasan a levegőbe..." 
S Ion...
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Kollokvium, Edina felel a terhességről:

• A terhes nő melllékpajzsmirigye alig tud egyensúlyt tartani, és ezért a terhes nő könnyebben kap tetanuszt."

Két aranyköpés (lehet, hogy nem mi találtuk ki először):

"Éhes disznó glanssal álmodik."

"Az anusban többrétegű elszarosodó laphám van."

Biokémia:

Dux adjunktus: "Mi az alkohol legfontosabb hatása?" 
Klári: "Nystagmust okoz.”

Dux adj. kérdése a kollokviumon:
"Mi van az éhező gyermek nagy hasában?"
Erika: "Levegő."

Ilyenek voltunk...

Kicsit megviselt bennünket az egyetem
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Helyettes volt bent gyakorlaton, aki nem igazán tudott föllelkesíteni bennünket. A kegyelemdöfést így adtuk 
meg neki:

Kérdés: "Mi a legfontosabb fehérje a búzában?"
Válasz:" A keményítő..."

Itt is két aranyköpés ( ezek garantáltan a mieink):

"A pepszinnek antibaktericid hatása van."
"Extrém módon emulgeált zsír a húsleves."

Egy négyórás gyakorlat végén, még mérés előtt Gréti kiöntötte a nehezen nyert anyagot az asztalra. 
Mérlegelve a lehetőságeket, elkezdte az asztal széléhez helyezett kémcsőbe kisujjal belesöpörni. Dux adj. megállt 
mellette, érdeklődve figyelte, majd megjegyezte: "A minta szemikvantitatív visszanyerése, ugye?”

Sikeres resuscitatio

Élettan (Itt mindig nagyszerűen éreztük magunkat 
Lelkes Zoli jóvoltából):

Laci és Johnny minden felelésnél keresztbe-kasul 
súgtak egymásnak. Ezzel persze Lelkes Zoli is 
tisztában volt. Egy alkalommal Laci a feltett 
kérdésre képtelen volt egy szót is kinyögni, mire 
Zoli: "Seres, Patai egyes!"

írásbeli kérdés demón: "Myasthenia gravis.” 
Egyikünk nem igazán tudott mit kezdeni vele, mert 
így vetette papírra: "Mi a stenia gravis?"

Lelkes Zoli: "Aki nem tanulja meg a vér és vizelet 
vizsgálatokat, az vért fog vizelni!"

Lelkes Zoli: "Rajzolj fel egy akciós potenciált a 
táblára! Milyen szakaszai vannak?"
Felelő: "A, B és C..."

Lelkes Zoli: "Valaki menjen fel a táblára és rajzoljon fel egy szinapszist!" 

Imádót e tantárgy lírai gondolatokra indította:
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Élettani vers

D E M O  TÓ tD E H Ó í ■ PÓTDE m o ± .
Szeretlek, amikor a szívem kámrája 
Diastolé esetén van
Mcgjobban amikor a systole ideje egyenlő a diastolcval 
Eddig szeretlek amíg K+ aranya szívben nem nagyobb
és Na + -ban gazdag!!! (cardioplegias!!)

* * * *
Szeretlek amikor a béka mérlegben brekeg!!
De a béka csak brekeg, brekeg 
Zoli.... Zoli.... életem pokol kezedben!!! 
nincs vége!!!

A költő meghalt
1987. XI. 25.

Homsi

Ő Gyuri

Benedek professzor úr előadáson az emlékezés anatómiai alapjaira vonatkozó kísérletet némileg 
leegyszerűsítve a következőképpen foglalta össze: "Ha az okos planáriákat buta planáriákkal etették meg, akkor az 
utóbbiak is okosak lettek."

Klári (felsóhajt):" Együk meg a Serest!"

Egy este fél tízkor összetalálkoztunk Lelkes Zolival.
Giga: "Szia Zoli, buli van!"
Zoli: "Nagyszerű! Hol?"
Giga: "Nálad!"
Voltunk vagy negyvenen...
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Laci (balról), Gréti (jobbról) Csoportkirándulás 
az összes kiránduló megbukott 

élettan demón 2 nappal később (a szerk.)

Loptunk egy táblát Egy csokor nő
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Mikulás ajándék:

Klárinak és Grétinek együtt kellett pótdemóznia élettanból Mikulás előtt. Gréti meglepetésszerűen 
megjelent Klárinál, hogy együtt nézzék át az anyagot. Klári ajtónyitás után pánikszerűen berohant a szobába, s 
valamit gyorsan behajigált valahova. Gréti pár perc tanulás után hihetetlenül fáradtnak érezte magát, és 
vízszintesbe helyezte magát az ágyon. Klárin két perc múlva röhögőgörcs tünetei mutatkoztak, s ezek látszólag nem 
akartak elmúlni. Gréti ezt csak három nappal később értette meg, amikor hét darab hihetetlenül lapos 
csokimikulást kapott ajándékba.

Andrea és Ági:

Ági három hónapja csatlakozott a csoporthoz, amikor felhívta Andreát, akiben ennyi idő alatt csak a Giga 
becenév tudatosult.

Ági: Halló! Szia Andrea, Papp Ági vagyok.
Síri csend a vonal végén, majd Andrea kétségbeesett hangon megszólal:
-Az ki?!
Ági azóta így mutatkozik be telefonon: Szia, Azki vagyok.

Kórbonctan:

Ormos professzor úr: "Gyerekeken gyakoribb, mint férfiakon."
" Na jó, a vulvát elintéztük, most menjünk egy lépéssel beljebb, a vaginába!"

Imád elkésett gyakorlatról. Bement szövettanra, ott megírt egy dolgozatot, majd körülnézve lassan rájött, 
hogy ez egy másik csoport. Ekkor udvariasan kikéredzkedett és feljött hozzánk boncolni.

Néhány keresetlen szó a metszettékában (Zábrák dr.-nak címezve)

Kissé unom 

Én nagyon 

Én kurvára

Lacit szigorlaton a maltervesére próbálja rávezetni Ormos professzor úr:
"Építkezéseknél a téglák közé szokták tenni."
Laci szeme felcsillan: "Habarcsvese!"

Kórélettan:

Mezei Zsófi bonyolult eszmefuttatásai 
alatt a csoport totális érdektelenségről tett 
tanúságot. Egyszer Zsófi nagy örömmel 
konstatálja, hogy valaki még ábrát is készít.

Zsófi: "Mutasd, mit rajzoltál!"
Klári (büszkén): "Malacot profilból!"

Zsófi az allergia fogalmára próbált meg 
rávezetni bennünket: "Ha egy ember bemegy 
az istállóba, miért kezd el könnyezni?"

Pista: "Mert csípi a szemét az ammónia."
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Kriván Márti kérdése: "Merről merre terjed az elektromos áram pozitív illetve negatív viszonylatban?” 
Ági (Most ébred): "Mindig előre."

Demón kérdés: "Delirium tünetei?"
Johnny (elmélyülten): "Mindjárt végiggondolom...”

Mikrobiológia
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Hogyan vizsgázzunk filozófiából?

Történelmi dráma egy felvonásban

Helyszín: Marxizmus-Leninizmus Tanszék (ettől történelmi, mármint a dráma)
Időpont: A ködös múlt. (Az előadás megtekintéséhez ködlámpa használata ajánlott.)
Szereplők: Papp tanár úr, 12. csoport tagjai, egy szúnyog
Történelmi áttekintés: Papp tanár úr másik csoportjának megengedte, hogy tételt válasszanak a kollokviumon. 12. 
csoport fejenként csak egy tételt tanult meg a vizsgára.

Papp tanár úr be.
Csoport be.
Tanár úr 20 tételt asztalra ki.
-Négyen bentmaradnak, húzzanak tételt, a többieket megkérem, hogy fáradjanak ki.
Csoport nem mozdul. Meredten néz az előtte lévő húsz tételre. Kínos csend. Mégse, mert egy szúnyog 
elkezd zümmögni. Egy csattanás Pista felől. Szúnyog exitál. Mostmár tényleg kínos csend.
Tanár úr: -Na, mi a gond? Jöjjenek kérem, ne húzzák az időt!
Többen elsápadnak, ajkukat harapdálják, lábaik remegnek, stb. Még mindig senki sem mozdul.
A helyzet egyre kínosabb.
Laci, fejében a 15.-ös tétellel kilép, s szemezni kezd a tételekkel, 5% az esély,hogy belehúz.
Nem jött be. Kezében a 4.-es tétel.
Tanár úr: -Hányas tételt húzta?
Laci: -15,-öst.
Tanár úr: -Üljön le, dolgozza ki!
Gyuri, Andrea, Johnny megismétlik az előző mutatványt.
Többiek ki.
Kis szünet. Mindenki ír.
Tanár úr ki. (ismeretlen céllal)
Négy diák, mint őrült turkál az asztalon, keresi saját tételét.
Tanár úr hirtelen be.
Négy diák észrevétlenül helyére somfordái.
Tanár úr csodálkozva néz, nem szól semmit.
A tételét senki sem találta meg.
Mindenki ír.
Lásd előző sor.
Idő telik.
Lásd előző 3 sor.
Tanár úr türelmetlen.
Lásd előző 5 sor.
Lásd előző sor.
Lásd előző 2 sor.
Ciki van. Ebből (le)bukás lesz.
Lásd előző 9 sor.
Tanár úr: -Na, kezdje el valaki!
Lásd előző 11 sor.
Gyuri éhes. Siet. Randevúja van. Már úgyis minden mindegy. Kiül az asztalhoz.
Tanár úr: -Hányas tételt húzta?
Gyuri: -A 4.-est.
Emlékeztető: Ez a tétel Lacinál van.
Tanár úr: -Mutassa!
Gyuri: -Hát.....ööö.... izé..... visszatettem. Megkeressem?
Laci hátáról izzadtságcseppek halk koppanással érnek földet, Andrea foga kocog, Johnny faarccal néz.
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Tanár úr: -Ne, hagyja csak!
Nagy koppanás. (Laci szívéről leesett egy kő. Jó nagy.) Andrea mind a kb. 32 foga kilátszik. Nagy szél támad. 
(Johnny sóhajtott.)
Gyuri jelesre felel.
Gyuri ki.
Gyuri ajtó előtt: -Na, kinek kell a 9.-es tétel?
Eszter 9.-es tételt szoknyája alá be, bemegy vizsgázni.
Többit az olvasó fantáziájára bízzuk.
Csoportátlag: 4.8

Klári Pál tanár úr politika elmélet szemináriumán is szorgosan
jegyzetelt:

így az V. év vége felé eljutottunk odáig, hogy: "Az akarok lenni, ami akkor voltam, amikor az akartam lenni, 
ami most vagyok".

Végül kedvenc mondataink (kéretik megkapaszkodni, 
vagy leülni):

Funkcionális anatómia II.
"Vetületét egy a 

transpylorikus sík és a középsík 
találkozásától kissé balra 
kezdődő ponttól kb. három 
harántujjnyira lefelé szálló (ez a 
hasnyálmirigy mögötti szakasza), 
majd jobbra gyengén homorú 
ívvel jobbra és felfelé szálló vonal 
adja meg, amely a crista iliacák 
legjobban oldalra kiugró pontjait 
összekötő vízszintesnek (linea 
intertubercularis) a jobb 
medioinguinális függőleges
vonallal való találkozásához vezet 
(ez a mesenteriumban lévő 
szakasza)"

(artéria mesenterica superior)
Már megint késik az ösztöndíj

Funkcionális anatómia II.

"Piramissejtek főleg a kéreg III. és V. rétegében helyezkednek el, bár a IV. és a VI. rétegben is sok van 
belőlük, s a II. réteg jellemző sejtjei is gyakorlatilag piramissejtek."
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Genom jegyzet

"Keletkezésük mechanizmusát ma úgy képzeljük cl, hogy valamely rövidebb szekvencia, vagy néhány hasonló 
szerkezetű oligonukleotid duplikációk révén amplifikálódott, majd mutációk közbeiktatásával (tranzíció, 
transzverzió, deléció, inszerció) és további amplifikációkkal divergenciák alakultak ki az evolúció során."

(szatcllita DNS)

A fentiek alapján senki sem csodálkozhat azon hogy a következő idézet vált csoportunk kedvencévé:
"-Mi az apátia?
-Nem tudom, és nem is érdekel."

Pista kislánya: Dóra

Ági és kisfia: Dani
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13. csoport

Oroján Iván Burián Katalin Lázár Andrea Szívós János

Tapasztó Beáta Kovács Ildikó

Gémes Csaba Petrovszki Ágnes Lakos Zsuzsanna Szendrei Ferenc
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így kezdtük ....

Es így végeztük...
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ÉS AMI KÖZBEN TÖRTÉNT...

Anatómia

Tudjuk jól, milyen a vizsga az anatómián, főleg ha a vizsgáztató dr. Kovács Annamária, és a tárgy szövettan. 
Csabával esett meg a következő sztori:

Vizsgametszete a placenta volt. Csaba elmondta részletesen, sőt tökéletesen, hogy mit lát. Már minden 
vizsgázó tudta a teremben a helyes választ a jó leirásból, de hősünk csak tanácstalan maradt. Annamari segíteni 
próbált:

- Gondolkozzon! Kötőszövetes rostok között sok wt.
"S lön világosság! - tükröződött Csaba szemében, és jött a válasz: - Erectált penis!
- Na de Csaba, nem igy néz ki a penis metszet!
- Hát igen, de ez hosszmetszet!
Utána jött a mentőkérdés: az orr melléküregei... és a kirúgás.

Feri a csoportban híres szójátékairól. Ezt tanúsítja a következő eset is:
Első évben még bajban voltunk a latin nevekkel, mely jó tulajdonságunkat sikerült átörökítenünk az idők 

folyamán. Ezt használta ki Feri és próbált idegesíteni minket valamelyik demó előtt:
- Hogy van az izérzés latinul?
- Gustus - hangzott a válasz.
- És az izérzés hiánya?

- Augustus....

Demó előtt mindenki nagyon izgult. A lányok mint mindenből, ebből is jobban kivették a részüket. A fiuk 
fokozták a feszültséget:

- Mit köt össze a ligamentum gastroventriculare?
Elkezdtünk találgatni.
- A gyomrot.... a szivkamrával! - hangzott a bölcs válasz.

Mónika nagyon híres volt a csoportban, mindenki büszke volt rá, ő volt a puskázás nagy mestere. Egy demón 
az aorta hasi ágairól faggatták.

A mester próbálta leolvasni a megoldást az asztal alól:
- Véna pienalis...

Anatómia kollokviumon Csaba a mimikái izmokat kapta kérdésnek. Csak annyit tudott mondani, hogy 
vannak szemkörüli, száj- és orrkörüliek. Pór tanár úr nagyon türelmesnek mutatkozott:

- Legalább azt mondja meg, amikor ilyen csúnyán nézek ki, mi működik?
- Azt sajnos nem tudom - hangzott a válasz - de amikor mosolyog a tanár űr, az a rhisorius!
Erre kapott Csaba kettest.
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A következő esettel két lengyel társunkra emlékezünk.
Marcsin demózott. A hulla mellett zavartan mutogatott, mivel az anyagban igazán nem tudott elmélyülni. 

Ekkor jött a segítség. Honfitársa, Pjotr, mögé lépett és könyvvel a kezében fennhangon leadta az aktuális kérdésre 
a választ, természetesen lengyelül. Az idegen nyelv senkinek sem tűnt fel, mint súgás. A módszer nem mindenütt 
vált be.

Latin

Levente hiányzott az egyik órán - mivel épp áthallgatott a JATE-ra - Simi hogy megmentse, a katalógusnál 
nagy igennel válaszolt a Nyerges névre. Mindezt a névsorból tette, ugyanis arcról még nem ismert bennünket. A 
szólitásra egy pillanatig csönd volt, majd Simi ezt is átvállalva Nyerges Leventeként kezdett olvasni. Az igazi 
probléma akkor kezdődött,n amikor a következő olvasónak Simái Attila neve hangzott el. A többiek döbbenetével 
ellentétben Simi nyugodt hangon folytatta az olvasást. Ijedten vártuk, mi lesz.

A tanár úr felnézett, és igy reagált az eseményekre:
- Ja, magát szólítottam az előbb is? Akkor olvasson ... - és elhangzott egy újabb név.
Ezt megusztuk.

Villányiné (feminimum) többször próbálta -sikertelenül- behajtani rajtunk a deklinációkat.
Dolgozat feladat:
- Ragozd el a "cor bovinum"-ot.
Jani buzgón ragoz: corbo vinum...
A vége volt csak ismerős neki: vino!

Élettan

Szigorlaton Simi kérdése:
- Mik találhatók a hátsó lebenyben?
- Hátsógondolatok - hangzik a válasz.
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Belgyógyászat

Gyakorlaton Feri kérdezi az idős betegtől teljessé téve az anamnézisét:
- És tessék mondani éjszaka hányszor kell kimenni pisilni?
- Nem kell kimenni! Az asszony behozza a bilit! - mondta a bácsi és megsodorta bajuszát.

Egyik lelkes gyakorlatvezetőnk medencecsont punkciót demonstrálta, és Lidocain injekciót adott be a 
betegnek kezdéskor.

Miközben adta már, megkérdezte a beteget:
- Érzékeny valamire?
- Igen, a Lidocainra. - hallatszott az elhaló válasz.

Biokémia

Előadás előtt nagy volt a tanakodás: - Ki lesz az előadó? Andi villámgyorsan véleményt nyilvánított:
- Ha nem Dux, akkor én megyek!
- ?? (Többen félreértették)

Egyszerű kérdésre egyszerű válasz:
- Milyen zsírok vannak?
- Libazsír, kacsazsir...

Kórélettan

Gyakorlaton Simi rettentő fontos feladatot kapott: 
- Attila, rajzolj fel egy EKG görbét!

í\j\
- Hát ez még nem az igazi! 
Simi kivágja magát:
- Tudom, még tükrözni kéne!

Biofizika

Iván és Levente egész évben professzor urnák szólították Hevesi tanár urat, amit ő mindig jeles osztályzattal 
jutalmazott az ominózus gyakorlatok után, aminek jegyzőkönyvét a két fiú mindig sikeresen másolt, másról.

Az év vége felé közeledve aztán egyszer zavartan bevallotta, hogy ő nem igazán professzor.
- De mi a professzori tudását értékeljük! - szólt a fiuk egybehangzó, alig mesterkélt válasza.

Kutyajó buli van
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- Hol vannak azok a tüzes lányok?

Tót

Társadalomorvostan szemináriumon a gyakorlatvezető hölgy divatos ezüst hajlakkot fújt a fekete hajára. 
Jucóka jóhiszeműen odament hozzá, gyakorlat után, és figyelmeztette:
- A tanárnőnek falas a haja! - és büszkén mutatott a díszes hajlakkra.
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Egészségügyi szociológia

E gyakorlaton, ahol rettentő fontos információkat és adatokat gyűjthet be az ember, Simi figyelt fel erre az 
érdekes tényre:- A társadalom 8 %-a nem olvas.

És mivel nem hagyhatta szó nélkül, megjegyezte:
- Lehet, hogy 7 % vak, és felolvassák neki.

És a hírhedt oroszórák

Egyik órán felszólították Csabát, hogy olvasson.
- Nincs itt a szemüvegem, nem is látom a könyvet! - szólt a válasz.
- Jó, akkor olvasson Levente, neki itt van a szemüvege!
- De nekem meg könyvem nincs! - válaszolta Levi és felsóhajtottak az olvasás meguszásának reményében.

Takácsné reakciója Simi olvasása után:
- Nem tudom Attila ez milyen nyelven volt?!

Majd a táborokról való kérdésre adott válasza:
- KISZ, épitő... koncentrációs.

És a csoport zseniális fordításai:
"Sto prinósz pacstalon” - Mit hozott a télapó (Csaba)
"mezsdunarodnij” - transzkontinentális (Iván)
"Sto ti?" - Mi, te (Csaba)
"Ribackij basztion" - eredetileg a Halászbástya, a fordítása: buzogánytorony (Levi)

Mikrobiológia

Simít kérdezi a gyakorlatvezető:
- Attila, hogyan különítené el a laktózbontó baktériumokat a nem laktózbontóktól? 
Simi felháborodva válaszol:
- Én is bontom a laktózt, mégsem kell elkülöníteni!

Ezek a nők mennyi 
energiát felemésztenek!
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Legérdekesebb gyakorlatok egyikének - Mikro - lelkes résztvevői Ne babráld az oltókacsom!

Egyéb

Beuska fő problémája egy délutánba nyúló gyakorlat után, hogy megéri-e 60 forintért a Nagyáruház előtti 
standon egy zacskó mézes puszedlit venni.

Jani, hogy a problémát megoldja, felajánlja, hogy az ő szobájukban a koleszban olcsóbban lehet mézes puszit
kapni.

Bea zavartan próbálja menteni a helyzetet, vesztére:
- De én csak a zacskós édességet szeretem!
-  ???

Félév kezdésekor mentünk az első gyakorlatunkra, a Fül-orr-gége klinikára. Be volt zárva az ajtó. Ott állt 
egy férfi, aki nagyon nézte a kis csapatot. Jani, bízva abban, hogy a portás, és "megnyitja a mennyek kapuját" a 
buzgó orvostanhallgatók előtt, odaszólt:

- Jó reggelt kívánok! Gyakorlatra jöttünk!
- Jó reggelt! Én meg kontrollra!
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14. csoport
Medicoma

Driesz Lajos

Barna Magdolna

Bagdi Enikő' Szőke Sándor Szabó Csilla

Kiss Péter Nagy Edit Maráz Róbert

Turgonyi Éva Lábossá Gusztáv Piskorski Wojciech Marik Anikó

Simon Árpád Szentjóbi Szabó Tamás Sándor Zoltán Györbiró Zsolt
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Mottó: Vannak dolgok az életben, melyek elronthatatlanok, de a hülyék képesek véletleneket produkálni.

I. év

Anatómia

Prof. dr. Csillik: A svábbogárnak exosceletonja van, ebben különbözik az embertől.

Orvosi kémia gyakorlat

Török Angéla magyaráz. Robi közben kihúz egy fiókot. 
Angéla kissé mérgesen: Mi van abban a fiókban?
Robi: Én is azt nézem.

Pg. szeminárium

Tímea uj frizurát visel: melirozott, frissen belőve.
Szilágyi tanár úr bejön, névsort olvas, szétnéz, majd Tímeán megakad a szeme, kezét összecsapja: 
- Jé, Tímea! Most látom csak, magának meg milyen amorf feje van.

Biofizika gyakorlat

Kölyök és Guszti a csoda páros nagy munkában. Annyira, hogy Kölyök lányos zavarában rövidre zárja az 
akkumulátort. Néhány másodperc múlva Guszti felkiált:

- Gyerekek, füstöl a vezeték!
Mire Sanyi nagy műszaki érzékkel már nyúl is a főkapcsolóért, hogy áramtalanitson.
Maróthi: Kolléga, nem zavarja, hogy a hálózati áramnak semmi köze ehhez az átkozott akkumulátorhoz?

Orvosi kémia kollokvium

Péter belép, Baláspiri tanár úr nyújtja a kezét. Péter zavarában kezet fog vele. De a tanár urnák inkább az 
index kellett volna.
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II. év

Lajos és a biokémia
- A VIP ennek a rövidítése, a GIP annak, a BIP meg a gyakogkakukknak.

Sanyi és az anatómia
Szövettan: Egymagsoros hengerhám, többmagsoros hengerhám, kendermagos hengerhám. 

Allantoá(!) - mondta Guszti néhányszor Tóth Lajos tanár úrnak kollokviumon.

III. év

Lala az ünnepi ülésen
Ormos prof. oktatói jubileuma. Meghívott előadók külföldről - belföldről. A különböző klinikák és intézetek 

vezetői az előadóteremben gyülekeznek. A kis harmadéves Lala szerényen a hátsó sorban próbál helyet foglalni. 
Ruházata ünnepélyes: öltöny, nyakkendő. A bejáratnál az udvarias fogadtatáson túlesve a lépcsőn felmenet Tószegi 
tímárnővel találkozik, aki éppen két kolléganővel cseveg.

Tószegi tanárnő Lalához: -öö... Engedje meg, hogy bemutatkozzam. Azt hiszem, még nem ismerjük 
egymást. Dr. Tószegi Anna vagyok és ezek itt a kolléganőim.
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Kórbonctan előadás. Gyér 
létszám. Ormos prof. bejön, 
szétnéz, majd megjegyzi: Nono. 
De kevesen vannak!

Aztán kisvártatva
hozzáfűzi: Gyüjjenek, amig a 
saját lábukon gyühetnek.

Kórbonctan szigorlat előtt 
mindenki idegesen sétálgat, vagy 
a jegyzeteit bújja. Kölyök üveges 
szemmel mered a semmibe a 
pádon ülve. Egyszerre, mint aki 
hirtelen megvilágosodik, felpattan 
és megszólal:

- Kiszámoltam, hogy 28 
daganat metszet van és 24 
gyulladás. Érdemesebb daganatot 
mondani.

Kórszövettan

Zábrák Józsi mondja:
- Kinek volt Waldenstrom féle makroglobulinémiája?
-  ???
- Hát Bumedien algériai elnöknek! (!)

Szintén ő:
- Mogyorónyi, zölddiónyi, kialmányi... Most mit nevettek?

Kórélettan

Prof. Telegdy:
Ez egy ritka betegség, kromoszómához kötött autoszómális... (Halk moraj)
- Mondom, hogy ritka!

Kezdődik a gyakorlat, mindenki révetegen ülve haligatja a névsort. Robi öt perc késéssel, lóbálva a 
kulcscsomót, bejön.

Szabó Gyula: Az sípoló kulcstartó?
Robi kissé csodálkozva: Igen.
Szabó Gyula: és mekkorát kell fütyülni ahhoz, hogy megszólaljon?
Robi: Hát ehhez most elég nagyot, mert nincs benne elem.

Egy másik alkalommal Szabó Gyula:
- Milyen volt az orvosbál vége?
A csoport: Ki orvos itt?
Szabó Gyula: Nem orvosok járnak oda!
Lala kis fáziskéséssel: Hova? Pszichiáterhez?

Máskor Szabó Gyula háttal állva is felismeri a falra vetített EKG képeket. Elhülve kérdeztük tőle, hogyan 
csinálja?

Mire Gyula: Tök egyszerű! Ott van a tükör velem szemben a csap felett.
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Mikrobiológia

Professzor asszony mondja: a kuru főre nyelven tremort jelent.

A Dékániból Csipetke hivatalos levelet kapott:
"Nagy Edit indexében volt: Fly away” (!)
(Editke a frissen vásárolt parfüm cimkéjét hagyta az indexben)

Kiss Peti az érdeklődő
Mi az a PLO nephritis? (pyelo)
A proteus vulgáris az bab?

Belgyógyászat

Varró prof. a labordiagnózis egyik lehetőségéről irodalmian
- Futár jő, s pihegve szóla: "Itt a vizelet!"

Egy másik alkalommal a sprueval kapcsolatban:
- Képzeljék el, egy sudár, magas, szőke, jóalaku, sportos, kék szemű hölgy keresett meg. És kérem, valami 

györnyörű bélbolyhai voltak.. - egyszóval szép lány volt.

Ez itt a reklám helye! Te, ezek valamit hallottak?

A maffia szinrelép Ezért a kávéén egészen Badacsonyig mentem
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IV.év

Gyógyszertan

Szilvási Zoli az epilepsziáról:
- Most képzeljétek el azt a 16 éves, hamvas körtemellü, almafenekü, zergejárásu tinilányt, aki egy ilyen 

absance során betévedt a barnabőrü munkavállalók táborába és ott találkozik Kolompár Bendeguzzal és népes 
baráti körével. (Elképzeltük.)

Egyébként az absance egy kagylózabáló, vérbajos francia kifejezés és a dekadens coca-cola mámorban 
fetrengó' nyugati világban kiterjedten használják.

Belgyógyászat

12 óra után 5 perccel Csanády prof. az órájára néz és azt mondta: 
- Elnézést, idő van... Jogos az izé!

Ortopédia

Mészáros prof. a kétoldali csipó'ficamról:
- Legalább egyszer meg kell kergetni a lányt, hogy kiderüljön, érdemes-e futni utána.

Ugyanaz két szemszögből:
A gyerek fogja a járókát és rázza magát.
Mit mond erre az ortopéd orvos: A hátizmát erősiti.
A pszichológus: Szegény gyerek, nem szeretik eléggé!

Sanyi és Peti beszélgetnek:
- Te mi leszel Peti, ha végzel?
- Vagy mikrobiologus, vagy ortopédus.
- Szerintem legyél ortopéd mikrobiologus.

Hehe, csak én tudom, hol mérik a legjobb sört
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Nyári sebészet gyakorlat egy vidéki kórházban. Magdit beosztották kampózni egy lábszár amputációhoz. Az 
idó's néni a műtó'asztalon - már félig kábultan körülnéz:

- Hiszen reggel az az idős szemüveges doktor úr azt mondta, hogy le kell vágni a lábam, most meg maguk 
fiatalok állnak itt körül? Akkor most a borravalót kinek adjam? (A beteget Csúcs néninek hívták.)

Lengyel Tátrában jártunk

Sárkányfii árusok gyűjtés közben 1. Na, Wojtek, most lelöklek!
2. Wojtek: Hány szem tyuk van a lábatokon?
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Még mindig hátra van 10 méter! Lázas vagy picikém?

Magdi, Csilla és a lengyel tehén
Színhely: egy kis falu utcája, útban a buszmegálló felé.
A kanyarban a tehenes gazda kezéből egy tehén kiszabadítja magát. Előbb csak rövid pillantgatások hátra, 

majd futásnak eredünk. A tehén utánunk. Lélekszakadva kiabálunk az előttünk sétáló Imrének, aki kedélyesen 
szemlélve minket jót röhög, amikor a tehén az első kanyarban letér a legelője felé.

V. év

Igazságügyi orvostan

Földes prof.: A speciális rendeltetésű lőfegyverek közé tartozik a szegbelövő készülék... Kérem, ne 
mosolyogjanak, nem selypítek!

Hogy köszön két urológus?
- Hugy vagy? Ürülök neked.

És a neurológusok?
- Nervusztok.

Urológia

Gyakorlaton a herecsavarodásról volt szó, és szóba jött az az elsődleges beavatkozás, amikor egy egyszerű 
csukló mozdulattal meg tudja szüntetni az orvos a fájdalmat. Robi megkérdezte, ilyen esetben nem kell rögzíteni is 
a herét? Erre gyak. vezünk (Oroszi Tamás) spontán válasza: Te öreg, ez nem bugócsiga, hogy észnélkül pörögjön.

Szintén az ő véleménye az akupunktúráról: - Amikor Nagyfán dolgoztam, egy amerikai prof. két hétig 
tanított bennünket, hogyan gyógyítsuk akupunktúrával az alkoholistákat. Felbuzdulva, én is elkezdtem szurkálni 
néhány betegem fülét. Meg is szűnt az alkohol-dependenciájuk, helyette áttértek a ragasztóra.
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Pszichiátria gyakorlaton

A beteg orientációját vizsgáljuk.
- Na, Sanyi bácsi hol vagyunk?
- Hát Vietnamban, vagy nem ? És közben ránk kacsintott.

Fül-orr-gége gyakorlaton

Vizsgálat közben a kislány öklendezett. A mama közölte, hogy röviddel ezelőtt kiwit evett a gyerek. Erre a 
gyak.vezünk:

- Kiwit evett, ki-vis jö-vött.

Robi önvallomása: Régen n igyképü voltam, de most már tökéletes vagyok! 

Az öt év során csoporttársaink voltak:

Katarzyna Marchwica 
Hodics Timea 
Nemesváry Ági és Zoli 
Kotormán Laci

És végül kedvenc gyakorlatvezetőnk: Záborszky Zita

Kedv, remények Lillák, Isten véletek!
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FOGÁSZOK
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Oktatóink

Dr. Mari Albert 
tanszékvezető egyetemi tanár

Dr. Ki ivács Ádám 
egyetemi tanár

Dr. Szentpétery József 
nyug. egyetemi tanár

Dr. Fazekas András 
docens

Dr. Méray Judit 
docens

Dr. Sonkodi István 
docens

Dr.Gorzó István 
docens
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Dr. Kocsis S. Gábor 
adjunktus

Dr. Szentpétery András 
adjunktus

Dr. Antal András 
tanársegéd

Dr. Hoppenthaler János 
tanársegéd

Dr. Radnai M árta 
tanársegéd

Dr. Rudas Katalin 
tanársegéd

Dr. Olasz Tibor 
tanársegéd

Dr. Ferber Ferenc 
tanársegéd

Dr. Tanács Antal 
tanársegéd

Dr. Nagy Katalin 
tanársegéd
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Dr. Kapros Péter 
tanársegéd

Dr. Sipos Zoltán 
tanársegéd

Dr. Fehér Ákos 
tanársegéd

Dr. Tóth Éva 
tanársegéd

Dr. Szontágh Eszter 
tanársegéd

Dr. Halász Jenó' 
tanársegéd

Dr Traub Eszter 
tanársegéd

Dr. L. Kókai Erzsébet 
tanársegéd

Dr. Zombory János 
tanársegéd
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Dr. Bárdos Róbert 
klinikai orvos

Dr. Kertész Annamária 
klinikai orvos

Dr.Kocsis András 
klinikai orvos

Dr. Karácsonyi Sándor 
klinikai orvos

Dr. Füzesi Helga 
klinikai orvos

Dr. Benedek Gábor 
klinikai orvos
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15. csoport

Csicsai Adrienn Percnyi János

Bóka MártaTóth Éva Dinnyés József

Temesi Cecilia Zimonyi Edina
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Ahogy volt, úgy volt...

Angol óra: A tanárnő új frizurával jelenik meg. Tóth Attila bizalmasan megkérdezi:
- Tanárnő is kopaszodik!?
- .?!? Nem az enyémből csak levágtak.

Kémia vizsga: Perényi János intenziven tanul a folyosón. Juhász János megkérdezi: - Hát te meg mi a 
p...csát görcsölsz már megint? - kérdi gúnyosan, majd belepillantott Perec tételsorába. Ettől aztán Pofa lemeredt, 
gyomor összeugrik, tenyér izzad, alhasi anaemia, mivel hiányzott vagy negyven tétel a tételsorából.

Extracorporalis
masturbatio

Nőnapi műsor: Latin óránk épp március 8-ra esett. Fiaink lelkesen készültek műsorral is ebből az 
alkalomból. Az óra elején a virágátadás után a fiúk felsorakoztak. Sanyi előlépett és bekonferálta a műsor cimét: 
Hazatérés, majd meghajoltak és elvonultak. Széptakácsné meghatódva a terem közepére vonszolt egy fotelt, hogy 
jobban lásson. Feszült várakozás kezdődött. 5-6 perc után a tanárnő nem tudta leplezni türelmetlenségét.

- Most már jöhetnének a fiúk.
A lányok röhögéstől fulladozva felvilágosították a tanárnőt, aki ezek után hazaküldte a lányokat is.

Telefonbetyár
- Halló! Disznótelep?
- Nem.
- Akkor minek röfög bele?

Kutyadolog: Történ egyszer, hogy egy ebédszünetben a Somogyi könyvtár büféjében ücsörgött Éva, Cecilia, 
Adrienn, Perényi Jani és buzgón vizsgálgatták Éva kutyájának vett Multivitamin tablettákat. Ettől selymes fényű 
lesz a szőr, a körmök erősebbek és a kutya közérzete nagyszerű lesz. Ekkor toppant be Csaba és Sanyi, akik 
meglátván a Multivitamin feliratot, egyből rávetették magukat a dobozra és fejenként vagy 3 bogyót be is kaptak. 
Miután fény derült az igazságra egy kissé rosszul lettek, majd a könyvtárból a klinikáig vezető utat végigugatták. 
Egyesek még azt is látni vélték, hogy Csaba elkapart valamit az egyik lámpaoszlopnál.
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Mikrobiológiai előadás: Mécs Imre tanár úr tartott 
előadást kifejezetten fogorvostanhallgatók számára 
immunológiából: "A T lymphocytát nagy T-vel, a B 
lymphocytát nagy B-vel, az immunológiát két m-mel írjuk..."

A világot jelentő "deszkák"

Gyógyszertani szigorlat: Végh adjunktusnő 30 perce 
gyötri Sándort. - Mondjon legalább egy vesekéregre ható
vérnyomáscsökkentőt! - ..... ?! - Na mi jut az eszébe arról,
hogy Minipress? - ... Hmm, egy kávéfőző típus. Ezután 
(mármint miután az adjunktusnő felkelt, mivel padlót 
fogott) megköszönte Sándornak, hogy megkímélje magát a 
továbbiaktól.

Fogszabályozás gyakorlat: Józsi fogszabályozót próbál egy kisgyereknek, de fordítva teszi be. A gyerek 
méltatlankodva szól neki: Erre Józsi: - Jó, tudom, de így is meg kell nézni, hogy jó-e.

Fenébe! Nem látom 
csak tükörből
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Konzerváló fogászat gyakorlat; Csaba sorozatban exponálta a pulpakamrákat (pulpakamra megnyitása). 
Erre Gorzó tanár úr reakciója: - Csaba, ha ennyit exponálsz, miért nem mentél fényképésznek?

Belgyógyászati gyakorlat: Papp adjunktusnő hallgatta a beteget fonendoszkóppal. - Hallgassátok meg ti is a 
beteg szívzörejét. Erre Éva odahajolt a beteghez, csupasz füllel és tátott szájjal fülelni kezdett.

No comment

Gorzó, az aszténiás pubertás: Márta és Sanyi parodontológiai szigorlaton ugyanazt a beugró tételt kapták. 
Hajlamosító tényezők közül mindketten kihagyták a dohányzást. Gorzó tanár úr cigarettával a kezében 
megpróbálta rávezetni őket: - Nézzen rám, mit vesz észre? Sanyi: - Aszténiás alkat. - Aszténiás az öreganyád! - 
vágott vissza a tanárúr. - Márta: - Hát, az életkor. - Jó, rendben, de határozza meg pontosabban. - Pubertás vagy 
afölött. - Nagyon köszönöm, ez igen hízelgő volt rám nézve - válaszolt a tanár úr.

Az utolsó mohikán
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Dinnyés Józsi: A rendelőbe egy fiú s egy lány jön be. Józsi: Melyikőtök az Orsolya?

Szevasztok! Meg van a látlelet, 
de lehet, hogy még visszajövök

Gál Csabi: A szájsebészet utolsó gyakorlatán Csabi elkeseredésében a következő axiómát állította fel: 
Látjátok még a daganatok közt is van jóindulatú, bezzeg a szájsebészek közt egy sem.

Szájsebészet gyakorlat után meghívtuk az oktatókat a "CLAO" nevű vendéglőbe, ahol asztalt foglaltattunk 
estére. Kmeth Sanyi érkezett elsőnek, helyet foglalt és magához intette a pincérnőt. Pincérnő 1: Elnézést, de ez az 
asztal foglalt. K.S.: Tudom, a számunkra. Egy vodkát kérek. Pár perc elteltével két pincérnő érkezett rosszalló 
tekintettel. Pincérnő 2: Elnézést, de ez az asztal biztos nem az Ön számára foglalt, mert ide 8 órára 
fogorvostanhallgatók jönnek.

After love
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Némely köpés aranyat ér!

Prof. Dr. Szentpétery: "A munka bajjal jár, s a bajt kerülni kell"

Dr. Fazekas: "A lenyomat vételkor mindig ügyeljünk arra, hogy a beteg az orrán keresztül vegye a 
lenyomat ot”

Dr. Hegyesi: "A pulpaűrben a nyomás 6-8 atmoszféra" Megjegyzés: így már értjük, hogy mitől ily kemények a
fogak.

Dr. Hegyesi: "Attól, 
hogy a terhes anya sok 
szénhidrátot fogyaszt, a 
magzat még nem károsodik 
interuterin életben"

Dr. Máté Judit (TÓT):
(F;d;)^ = ejtsd fidi négyzet

(F;d;) = lásd a fentit
/fixi négyzet/

Kicsit szeles vagyok

Dr. Gorzó (Parodontológia): "Úgy mossunk fogat, hogy mindegyik élvezzen el."

Csoportterápia 
az ideggyógyászat

vizsgán
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16. csoport

Mészáros Brigitta Varga Tamás Meleg Erika

Szász Péter Csépány Ágnes Kosa ZoltánHajdú Gabriella

Szabó Valéria Halász Zsolt Friedl Wanda
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Anatómia

Attila anatómia demón rendszeresen a könnytavacska helyett könnytócsát mondott. Király Kata többszöri 
javítás után kifakadt:

- Na, persze és a kacsák is ott úszkálnak benne.

Györgyi anatómia kollokviumon:
Lajos: Milyen postggl. vegetatív rostok vannak a szívben? Györgyi: Pillomotoros. Lajos: Hát a 

szőrösszívűeknél biztos!

Anatómia előtt szövettanon Beöthi Zsuzsa feleltetett és a vese metszetét vetítette ki. A felelő nem ismerte 
fel ezért egy írói vénával megáldott csoporttársunk segíteni próbált:

-Nincs itt mese, ez a ...
A felelő, mivel nem értett a rímekhez magabiztosan azt válaszolta:
- Ez a csontvelő.

Élettan gyakorlat:

- Milyen korban indul be az endokrin rendszer?
- Pubertás
Hátsó sorból egy álmos hang: Milyen elvtárs?

Sebészet gyakorlat

Brigitta sziporkája:
Gyak. vez.: Mi okoz áthatolható mellkasi sérülést? 
Brigitta: Hát például vírus és baktérium.

Fogászati gyakorlatokon

Gabi protetika gyakorlaton: Végezhetek elektromos vitalitás vizsgálatot?
Hoppenthaler ts.: Lehet, és ha a beteg brékel a székben, akkor biztos vitális a foga.

Valiban még elevenen élt a kórélettani demók emléke, amikor Heidemann lapocot Ferber ts. legnagyobb 
megrökönyödésére Hagemann lapocnak nevezte.

Tamás konzerváló gyakorlaton mindig is az érzékeny leikéről volt híres. Egyszer egy remegő beteget 
következőképpen nyugtatott:

- Ne remegtesse az állát, mert elbaszom!!

Tamás kezelt egy beteget, akinek szörnyű szájszaga volt. Zsolti, az asszisztens is közelebbhajolt, de abban a 
pillanatban hátra is hőkölt és a beteg hátamögött suttogta:

- Hát ez kurva büdös.
Tamás magáról megfeledkezve kiszólt a dupla szájkendő alól:
- Tudom, hogy büdös!!

Konzerváló gyakorlaton Brigitta a betegének:
- Legyen szíves öblítsen!
Erre a beteg: - Öblítenék én, de már nincsen elég nyálam.
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Gyerekfogászaton Zsolt engedetlen betegét türelmesen oktatta fél óráig. Látva sikertelenségét, 
meglepetésszerűen:

-Öcsi pofánváglak. Ez 2 percig hatott. Utána:
-Gyerek, kitépem a nyelvedet! Negyed óra múlva a gyerek véres arccal távozott. Ráesett a Doriot-kar. 

Érthetetlen, hogy egy hét múlva miért nem jött vissza.

Gyerekfogászaton a kisgyerek életében először ült fogorvosi székben. Erika kedvesen foglalkozik vele és a 
kisgyerek engedelmesen követi az utasításait. Az üregalakítás után így szól hozzá:

- Na, Pistike köpjél szépen!
És a kisgyerek szófogadóan a köpőcsésze helyett a saját ölébe köpött egy szép nagyot.

Protetikán Tamás egy alkalommal bajszos betegről vett lenyomatot, és kissé összekente ezért a 
lenyomatanyag színére, azaz kékre változott bajszának színe. Mikor a beteg a tükörbe nézett, döbbenten így szólt: - 
Még szerencse, hogy biciklivel jöttem.

A protetikai osztályon Varga Tamás és Halász Zsolt párok fuzionáltak, legalábbis névben, és hosszú ideig, 
mint Varga Zsolt futottak. A problémát csak az okozta, hogy mindketten Varga Zsoltok voltak. Miután kiderült, 
hogy gyerekfogászaton az asszisztens Zsoltit Tamásnak szólítja, Zsolti legyintve így szólt:

- Á, nem szólok neki, még megkeverem.

Protetikán Sági Pista lenyomatot vett egy kopasz betegről. Mivel kezdő volt még, a lenyomatvétel végén, a 
beteg homlokából Pista óriási tenyérnyoma látszott csak.

Attila konzerváló gyakorlaton gyönyörű MÓD amalgámtömést csinált, tökéletes rágófelszínnel. Már csak az 
utolsó simítások voltak hátra és útban volt a gyakorlatvezető, hogy leellenőrizze a kész tömést. A gyakorlatvezető 
már ott állt, Attila mégegyszer ráfújt puszterral a tömésre és ebben a pillanatban az egész gyönyörű tömés kiszállt 
az üregből.

Konzerváló fogászaton dolgozatot írtunk, és az egyik feladat az egyenes darab lerajzolása volt. Mikor Ferber 
tanársegéd meglátta Erika kissé félresikerült phalloid rajzát, így szólt:

- Kollegina és maga fogott is már ilyet?

Első konzerváló gyakorlaton, amikor már nem fantomon és műanyagfogon gyakoroltunk és az első 
áldozatok kerültek a karmaink közé, Tamás egy frontfogba alakított üreget. A műanyag fogakhoz szokva, 
rutinszerűen belefújt a beteg szájába, így próbálva eltávolítani a törmeléket. Eszternek, a gyakorlatvezetőnek 
minden haja szála égnek állt a döbbenettől, és egy talpas egyessel honorálta a nem mindennapi beavatkozást.

Konzerváló gyakorlaton Erikának nagyon készséges volt a betege. Egyik alkalommal leesett valami műszer. 
A beteg kiugrott a székből, hogy felvegye, és mivel nem talált mást a földön, hát fogta a lábpedált és udvariasan 
feltette a steril tálcára:

- Tessék itt van, ami leesett.

Konzerváló gyakorlat

Tamás székében csinos tinédzser lány ül. Meg akarta könnyíteni a lenyomatvételt és bevazelinozta a 
szájzugokat. Kocsis adjunktus csak annyit látott, hogy az ujját belenyújtja a vazelinos tégelybe, és megszólalt:

- Te szemét, vazelinozol?

Mindannyiunk által ismert és hőn szeretett Balogh úr a Bőrklinika beteghordója, aki majdnem az összes 
hallgató székében megfordult már, mivel senkivel sem volt megelégedve. A végén igazi betanított beteggé vált. 
Igaz, hogy az üreget még nem tudta a fogában kialakítani és betömni, de asszisztálni már remekül tudott. Tartotta 
az üveglapot a cementtel és hosszú időn keresztül egy helyben tudta tartani a vattatekercstartót, sőt egy ízben saját 
magának is el tudta tartani a korpulens nyelvét és buccáját a gyak. vezetők legnagyobb meglepetésére.
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Folyik a gyakorlati oktatás a tanlaborban. Harmadéves fogorvostanhallgatók tanulják a kavitásalapítás 
fortélyait Ferber Ferenc tanársegédnek köszönhetően. Alakulnak a fantomok fogaikban az üregek kisebb-nagyobb 
sikerrel. Egyszercsak az egyik tanuló mellett felkiált a tanársegéd:

- Inkább elmennék a Bükk fennsíkra csikóhalat tenyészteni, mint magát megtanítani a konzerváló 
fogászatra!

Ugyancsak a tanlaborban küzdenek a harmadéves fogorvostanhallgatók ezúttal gyurmából formálgatnak 
különböző fogakat. Ferber tanársegéd az egyik elkészült munka láttán érdeklődve kérdezte:

- Mi ez, kubista virágköltemény?

Tanáraink mondták

Sípos tanársegéd: - Vigyázzunk, ha olyan fogat húzunk, amelyben arany inlay van, mert ha elejtjük és a 
beteg lenyeli, akkor egy hétig japán színésznő lesz.

??
Matatakakiba (egy sítábor folyamán Olasz tanársegédnek sikerült elmerülnie a japán színészet 

rejtelmeiben).

Gorzó tanár úr:
- Keleti fogkefével két hétig kádat kell súrolni, csak utána lehet fogmosásra használni.
- A fogselymet nem ki-be kell húzgálni, mert az már szex.
- Nagyon fontos a pontos, minden részletre kiterjedő anamnézis, mert nem írhatjuk ki a rendelő ajtajára, 

hogy AIDS-es buzik kíméljenek.

Ferber tanársegéd.:
- A fogorvosi gyakorlat folyamán előforduló hibák fő okai elsősorban a beteg, másodsorban az asszisztensnő 

és csak harmadsorban a fogorvos ...-tanhallgató.
- Kollega csináljon az üregbe retenciót, mert ha a beteg lemegy a lépcsőn kiesik a tömése. Persze maga nem 

hibás, miért tették a konzerváló osztályt az emeletre.

Hoppenthaler tanársegéd:
- Ne a beteggel választassunk fogszínt, mert egyes hölgybetegek minden egyes színnél sikongatnak 

örömükben.
- Vannak olyan maszek fogorvosok, akik meg tudják magyarázni a betegnek, hogy azért esik ki a tömése, 

mert a foga nem állja a tömést és kilökődik.

A tanársegéd fiatal kora ellenére elfelejtett valami abszolút jelentéktelen dolgot, és önkritikusan így szólt az
asszisztensnőjéhez:

- Györgyike, Cavintonomat!

Egyik gyakorlaton két székhez nem jött el a beteg a ts. pedig kiosztotta a feladatokat:
- Attila és Péter gyakorlásképpen lecsiszolja Ági és Gabi két felső nagymetszőjét.

Halász tanársegéd: A kemoterapeuticumok azok a szerek, amelyekkel a beteget kiirtjuk a daganat körül.

Szilvássy tanársegéd: látva, hogy aznap csak lányok vizsgáznak gyógyszertanból:
- Mi történt? Ma lesznek a karácsonyi leszbikus játékok? Elég rossz az ivarráta a vizsga szempontjából! 

(Vizsgáztató: Végh Ági)
A brómos tea hatásáról: E szer hatására a kiskatona teste anatómiai középpontjában lévő szervéből akkor is 

perecet formálhat, ha a legjobb mesztic kurvát teszik elé. Örülhet a menyasszony, mert a kiskatona vőlegénye 
nemigen tud helytállni a gáton hazatérve a laktanyából.



Medicoma 191

Ferber tanársegédts: a tanlaborban Kofferdam gumi nyálrekesz használatának bemutatása közben a ts. 
kezében elszakadt a vékony gumi:

- Hát ez a gumi már nem jó semmire, ugye Gabriella - kérdezte alig félreérthetó'en.

Zombory tanársegéd nagyon allergiás a hallgatók öltözékére. Egy pár megjegyzése az öltözékre:
Tamás rövid köpenyt kapott ruhacsere alkalmával. Zombory: Te mit keresel itt bébidollban?
Másik alkalommal Tamás ruházatára a következő megjegyzést tette: - Tamás úgy nézel ki, mint egy 

úszómester ezzel a mély dekoltázzsal, Adidas stranspapuccsal, gyűrött nadrággal.
Egy alkalommal nem éppen a fejünkre illő sapkában jelentünk meg a gyakorlaton (Hiába, ilyeneket ad a 

klinika!) Zombory tanársegéd telefonon leszólt a ruhatáros hölgynek:
- Zsuzsika, adjon már valami rendes sapkát, mert ezek mint kis pékinasok jelentek meg előttem.

Egyik kolleginánknak valahogy nagyon nem ment az alsó frontfogba az élpótlás. Miközben a többiek 
dolgoztak, ő csak forgatta a kezében a fogat, nézegette és gondolkodott. A cavitas alakításra adott idő vége felé 
odafordult Attilához:

- Te, hogy lehet ebbe élpótlást csinálni, hiszen ennek elcsúcsosodik a vége.
- A gyökércsúcs volt.

S végül

V. év elején a hallgatóság egy-két előrelátó tagja elkezdte magánrendelőjét felszerelni, melyet igen sajátosan 
a konzerváló osztály bevonásával oldottak meg. Ebből az időből való röpke egypercesünk.

Címe: Oszlopok.

Bemegyek a konzerváló osztályra 
osz‘ lopok!

Egy leendő szájsebész tépelődése:

"Fekete fellegek 
Varjak, varjak, 
Nem varrók!"



/V LdU=lSHungária
Airlines

Nem kell Budapestre utaznia!!

M inden repüléssel kapcsolatos ügyét helyben elintézzük:

-reservation 
-ticketing
-air tours programs 
-special tours 
-air cargo
-lost baggage claim

a MALÉV Szegedi jegyirodájában.

-helyfoglalás 
-jegyeladás 
-air tours programok 
-szakmai társasutazások 
-air cargo
-elveszett poggyászok és kárügyek ügyintézése

6720 Szeged, Oskola u. 5 tel: 62/24-200
62/11-810



We cane fron nany different cultures and countries.
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Group 1.

(A) Ahmed Abdelhalim Osman (B) Saed Ahmed Abdelghany (C)Ebrahim Amani Sarabi

(D) Ahmed Hussain Ali (E) Julie Potzik (F) Mahmoud Hussein Ali

(G) Scott Hervey Foerster (H) Retm Hammad Ayyad (I) Sassan Kaveh

(J) Walid Khalil Salha (K) Elhadi Ahmed Mahil
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Group 2.

(O) Khadder Hussein Aweidah (O) Kirti Nigam

I t l
(R) Hamdi Mahmoud Alkhaiili (S) Matan Sternberg

(N) Basse! Bardan)

(Q) Khaldeun Hussein Aweida

(T) Paz Eilat

A l l
(U) Ebrahim Foroghi



Ahmd Wizard of Oz (A)

Mohammad A li (F)



Hashish Charming (L)

Jew-Lick Pot-Sick (E) Ebrahim Ait-Money (C)

Caught Her Hussain ‘the Waiter’ (O)



Scott heavy forest-ranger (G)



Call-Doom Hussein Aweidah (Q)



AS WE LEAVE

As we leave and say good-bye 
And hear the teachers heave a sigh 
Praying the next batch will be 
Not as troublesome as were we 
We go down memory lane 
Remembering the fun and yet the pain.
Of how we escaped Maroti's chains!
And crammed anatomy with such knack 
That Csillik's brain did we crack!
And then came physiology 
Oh! how Zoli loved to fail 
And while Benedek stroked his beard 
And gave the verdict most feared 
Out of forty did twenty he pass!
And onto Ormos went the class 
like the victims in a court 
were we examined by Ormos 
Who knew such a gentle old man 
Could be such a terror 
When it came to exams!
Not to spead of Gyula Szabó
"You Know Nothing" muttered he
And passed us onto Dr. Geese
Whose platelet theories were beyond belief.
Then came Szekeres and his drugs
So high on clouds did we fly
that Mészáros was stunned
How come no broken bones to fry!
Oh! Dobozy can rest assured 
We know acne from a mile ashore!
Thanks to Varró and his clan 
We know our guts inside out!
And to Kovács’s expert hands 
Under which we learnt how 
Not only to deliver babies 
But money into bank accounts 
Yes, Virág does prove the rule 
That paediatricians are all kids 
But, people don’t be fooled 
They’re the best at sides of cribs.
In otitis media perfect are we 
Thanks to staff of E.N.T.
But, may be not in public hygiene 
Knows it well does Nagymajtényi 
Of all skills we learnt in O.T.
The best is still, I can't see.
So, as we leave and say good-bye 
And hear the teachers heave a sigh 
Once again we thank all 
For making med-school such a ball!!

Kirti Nigham
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"We’ve analyzed Dr. Jekyll’s formula 
...it’s vodka martini"

Finger-Lickin’Fun

" Defector

The burden o f being over weight is not something 
you have to face alone!!!
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I  think I did. a good job. 
they slept well during class!

I  always dreamt o f going to med. school!

Look who’s looking...

Smiling at our fate!

Looking for a home for your 
puppies, kittens, dogs or Cats? 
Contact Experimental Surgery 
Department at SZOTE for the 

best prices on used pets.
Dial "D"for $!

>
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'SZOTE Healt Club"Dead-man!

Remembering how we used to be! Simple pleasures are the best!
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Farewell letter to the class of 1992

*

Forget - Me - Not

I swear by Apollo, the physician, by Asclepius, by Hygeia, by Panalea 
and by all the gods and godness, making them my witness, that /  will carry 
out, according to to my ability and judgement this oat hand indenture. To 
hold my tutor in this art equal to my own parents, to make him partner in my 
lovelihood; when he is in need of money to share mine with him; to consider 
his family as my own brothers, and to teach them this art, if they want to 
learn it, without fee or indenture.

The Hippocratic Oath

Gyula Szabó M.D. 
tutor

A TR IB U TE TO GYULA

Of all the people we are grateful to, for helping us during our long struggle through medical school, we 
would particularly like to mention our beloved tutor, Dr. Gyula Szabo. Yes, Gyula made life hell for us during our 
study of pathophysiology. Never will we forget the midnight oil we burnt learning pathophysio, Only to be faced the 
next day by Gyula saying, "oh, come on guys, don't be stupid!”

But, between failing us, he helped us out in a lot of tough and embarassing situations. He was not only our 
tutor but our very good friend. Our last words to Gyula:

‘We swear, by Aphrodites, to take our tutor as our parent and look him up for MONETARY and emotional 
support as he, our good parent, should give. And we, as his children, promise to be as obnoxious as possible, to 
make his life as miserable as he made ours, to take his own children as our brothers, to teach them to terrorize him 
as we were not able to do so ourseles, and last but not least, we promise to be at his bedside to support him when 
the need arises; after all, we passed E.C.G.'s with him, didn't we?

Class of 92
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4

Little hands, big problem

Warning
Do not drink this water.

m w c

Back on Drugs

I t ’s Alimentary

Fun with Files
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They were a great hatch! Who’s gonna miss ’em ?!
Pity they are leaving!

A  Forinsic Case

Middle-east goes west!

Mini, Moe and Jack

It’s all in the curriculum

Team effort is a lot of people 
doing what / say!!

Haunting the cadavers?
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The first words we learnt in Hungarian were "nem tudom magyarul" and "nem értem". Dr. Kahanne and 
Demeter Éva tried their best to reverse our statements to "Igen értem!" We think that we gave them a tough time, 
not attending lectures, always complaining about how Hungarian was such an illogical language and in general 
giving them a migraine.

Sure learning Hungarian language was one of our most difficult tasks and we all went nuts trying to figure 
out how to pronounce Ű&Ö! But, by the end of fitht year, I think all of us have maintained enough Hungarian to 
say to them:

"Nagyon szeretünk benneteket! Köszönünk mindent!"

Class of 92
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MEMORIES FOR A LIFETIME

If I had to sum up my experience here in Hungary, in five words or less, I would say, tough, a constant 
struggle, bizarre, challenging, rewarding. If I had to answer "Would you do it all over again?" I’d say, No, not if I 
knew then what I know now.

On the other hand, if I had known that the first time I ever went white water rafting that I’d fall over a thirty 
food water fall, I would never had done that either. Well, I would go white water rafting again. And I would 
probably come to Hungary again - only better prepared. Coming to Hungary was like falling over thatwater fall - 
shock, fear, excitement, determination to survive. In both instances it was either "sink- or swim.” I’m happy to say 
that I survived both!

I’ve had a love-hate relationship with "this place” ever since I’ve been here. At times I can’t wait to leave. 
But, funny enough - the times I have been away it takes only a week before I find myself missing it here and I can’t 
wait to get back to my tiny apartment and be awoken at 4 o’clock in the morning by the neighbors’ roosters next 
door.

I’ve had many strange experiences. When I was first learning the Hungarian language my landlord kept 
asking me to go dancing with him. Looking hurriedly through my dictionary I tried to tell him that he wasnt well- 
known to me and instead I told him that he wasn’t well-equipped! In my country this expression has rather 
suggestive connotations. Then four months later I found out he had been in jail for indecent exposure. There was 
"Gypsy Song" - the drunk gypsy who followed me from tram to bus to Centrum Aruhaz back to bus again - all the 
while singing to me and trying to give me his money.

I’ve learned so much more than just medicine here. A new culture and society, new ways and traditions - not 
only of Hungariens but of all the many students here from so many different countries around the world. I’ve 
learned how to get along with different kinds of people - and have had occassion to learn how not to get along with 
them also! Sometimes it’s been a constant struggle not to give in to the overwhelming frustration of living in a 
different culture, of learning a new language, of the demands of medicine, of being away from home. But I’ve 
learned that limitations are possible to overcome. That determination and perseverance pay-off. Mixed-in with all 
my struggles are many times of joy and happiness, warmth and friendship, and pride in having made it this far. 
Living here has taught me that life truly is a journey full of innumerous possibilities; that it’s the journey and not 
the journey’s end that is important.

Perhaps Carole King, an American songwriter, says it best for me, "My life has been a tapestry of rich and 
royal huss." My experience here has woven some of the richest and most vibrant hues into the tapestry of my life - 
and I’m sure that many years from now their colors will still be living in my memory.

Julie Potzick

Aerobic and Anaerobic 

Bacteria
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To the 5th year English-course:

The position of a physiology professor is is not the most popular one at a University. The physiology lectures 
are numerous and often boring, the tests and interim exams are annoying and the final exams are usually very 
unpleasant.

However, all this must be ragarded as necessary prerequisite for obtaining a medical degree. After all, it is 
worth knowing something about the heart or the bowels for instance before entering a clinical sourse. Thus, I hope 
that 3'ou will all remember only the sunny part of physiology training (If there was any). On the occasion of Your 
finishing the 5th year, I wish You every success for the future. It is a nice feeling for me to know that you will 
become good doctors.

Yours sincerely

Professor György Benedek 
Chairman Department of Physiology 

Szent-Györgyi Medical University 
Szeged, Hungary

Y / H i D o T

SENSE O F  ü é j A - V ü
With every Hev/  
C L A S S  ?
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"THE RIGHT STAFF": 
The Cardiology Gang

Dr. Cardiomegaly

(E cho-freak)

Vl 4 AW I 
M
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Turn anything old 
into $$$.

everyone wins

Counts on a SECURE BIRTH

\

\

Donations or Gifts??!

Pure and Simple

'There’s nothing I can do foryou- 
you are a duck."
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I WANT 
AMAN!

Go for it

Hey baby, I  got what it takes...

I  don’t go for the fakes, 
and neither should you !!!
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History HIAsk Dr. Mom

Mirror mirror on the wall 
Who is the fairest o f  all ? Up for adoption
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EXAM TIME BLUES

Zits, shits, yellow skin 
another day’s night - 
lets pack it in.
Only to wake and begin again.

Papers, pencils, books and pens 
surround my desk like an old 
dustbin.

Details, outlines, notes to make 
I think I’ve got a stomach-ache.

No food at home - afraid to go out 
by the time I’ve returned 
might forget what I’ve learned.

Coffee, cola, cigs and snack 
stomach burns - ulcer attack?

Hours gone by - boredom sets in 
forget about any high ambitions. 
What’s on TV- 
wish I had Sky - 10 o’clock 
has the posta arrived?

Moaning, groaning pacing the floor 
threw my books against the door.

Headache, butt-ache, double vision 
brain cells gone under 
nuclear fission.

Pressure, stress, no time to think 
call the shrink - I’m over the brink.

Five more hours left to go
’til the morning’s verbal fencing match.
Think! How to win, outscheme the Prof.
or should I just
tell him off!?

Morning’s come - up at four 
just review one time more.
Seven thrity - time to leave 
my stomach gives one last heave.

Out the door I notice with awe 
'ife exists out side my four walls.

At the exam I wait for hours.
Professor dear is showing his power.

UH OH - my number’s up!
Four questions I must choose.
Time to think - stop shaking 
in my shoes.

Forty-five minutes, an hour 
goes by - questions, answers 
the time just flies.

The Prof, puts a hand to his head 
gives it a shake and 
I’m filled with dread.

He thinks for a moment 
closes his eyes and then 
he looks up with a grin so sly.

Thoughts of quitting, giving up 
Oh God - I’m gonna throw up!

Well, he said,
what should it be - five,
four, two or three?
Just not a one! I cried in reply. 
Congratulations, he said 
You’ve got a five.

This is a baby... ?! Well, I  think she is... 
So, what was I talking about??
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SAVINGS ACCOUNT? 
...ER-WHAT 

SAVING $ ACCOUNT ?
ONEY

MACHINE

o«o a□  HCB* LJ
□ r = i  □a 1-----1 a

After Medical School

FIT FOR KIDS
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Can it still compete ?

Oxyology: What is your first action by seeing somebody lying down unconciously
on the street?

Ashis: Call a doctor!!!

The Good, the Bad and the Ugly !!!
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Dear Mom and Dad, 
I finally got my 

medical diploma...

Hello, Dean’s office... 
Is anyone listening?

Med. student: Excuse me prof., how are we going to shift to free market economy in 
Hungary?

Prof. Telegdi: By increasing English Program’s tuition fee!!! 

Should I go to SZOTE??

'I

“ Y o u  w i l l  le ad  a d u ll  and  b o r in g  l i f e  
w i th  o n ly  one  b ig  s u rp r is e  in  s to re  fo r  

y o u . T h a t  w i l l  be $43,000, p le a se .”

c ^ o l
a )  7  M i 'r s '

"Maybe y o u ’d better order 
in English. You just asked  

him to pour warm coleslaw  
in his underwear."
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Who says we don’t get enough practical 
experience in SZOTE ?!

It is an upside down world

Mammary genesis

'New kidds around the block
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PATHOPHYSIOLOGY OF WISDOOM: BY GECSE

A FEW ADVISES TO YOU:

1. ) If everything seems bad,
just remember that 
tomorrow will be different 
not better, but different.

2. ) Start off each day with a smile...
and get it over with....

3. ) Remember
behind every schedule there is someone runing....

4.) You can’t buy friendship-
enemies are also free!

Research workwrs:
"I just got tried of 

guinea pigs, guinea pigs...

Look at the bright side:
In a year you can easily pass 

the clinical subjects.

ETnOFATHOGENESS
OF 

M. D.

OTMCft GYNECOLOGIST 
SUNGiON
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Health and nutrition

Hmm! What’s for dessert?

To health and fitness

Bet m y finger tastes better.

Spoon is too small Good service

Cutting calories.

did l  transfer to Pécs?

Great taste, no waste. Back to basics!!!
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Great meals begin here!

tip!
*Mgj(I

The taste I  love

Californian sun isn’t as I

Taste of healthy life

o'V

Please, is there more ?

Wish the wife was such a cook!

I t ’s never enough!

Oops! A bone!

Bitch ’n good

I ’m here for fifths!!!

Quick! Before they notice.

Great nutrition
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LAST BUT NOT LEAST

So, it’s over, five long years of struggling is over. As we leave, I’m sure that we all left some traces of us in 
Szeged, and also I’m sure that we’ll take a lot of things with us, all our memories, painful ones, happy ones, all our 
friendships, our enemies.

What we have shared together is a lot, it is more than five years tears, joy, sadness, happiness... all kinds of 
feelings. All the embarassing situations we’ve been in, all the trouble we’ve been through... I don’t think anyone 
could ever forget any of these things. Well, One thing is for sure:

Szeged, you will always be on our minds; 
out of sight but never out of mind!!

Adieu !

Reem Ayyad

Here are the students’ last words to Szeged:

Julie Potzick

My grandma used to always say "One door closes another door opens". But when I leave here I don’t think 
the door will completely close, it will always remain oper within my memories.

Kirti Nigarn

To meet and deport is the way of life But to depart and meet is the hope of life I hope to see you all again 
sometime, somewhere

Walid Salha

Szervusz Szeged.

Mahmoud Ali

I will miss you Szeged! Class of 92: Don’t count your chickens before they hatch!!

Ebrahim Amani

Szeged, please don’t eat this much fat with your food!!

Hamdi Alkhalili

I will never forger you In my heart forever!

When I get married, I’ll come back to Szeged for my honeymoon.
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Matan Sternberg

Thanks for the education, hospitality and the good will.

Khadder Awaidah

Good memories, but glad to leave it...
That day will be the first day of the rest of my life.

Amjad Ali Butt

For me, Szeged was a garden and SZOTE was a rose. In this garden, and now, how can I forget the smell of 
the rose...

Ashish Sharma

Goodbye, ciao, szia, viszontlátásra, Goodbye Szeged ... Look out world Beware, The Americans are coming. 

Bassel Bardan

I’ll leave Szeged and will take all my memories with me.

Khaldoun Aweidha

Szeged is a town that I will never forget, with it’s good memories and its people, but the wheel of life must 
continue and man must always look for new adventures and new prospects in life.

Scott Forester

I’m stuck with you like peanut butter is stuck on bread.

Saed Abdel Ghani

East or W est....Szeged is the best.

Sassan Kaveh

As we all witnessed you go through various social, economical and political changes that followed in the 
country, you also watched us all grow into mature, responsible and knowledgable medical practitioners which is the 
beginning of a long and competetive future for everyone of us.

During the last half-decade, we have gone through experiences that takes many a long life. At this very sad 
but special moment all I can say is "Chuckin A"!!!
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Ahmad Ali

Szeged is a city not to be forgotten.

Paz Eilat

Since 1986 I’ve had the privilege of seeing Szeged grow and develope, going from a communist-run city to a 
democratically-run city. I’ve made many friendships which I’m sure will not end with my departure.

I will always haw a warm spot in my heart for the place I called home for 5 years. I just hope that SZOTE * 
will learn from Szeged and will follow its steps.

Ahmad Osman

I like Szeged because I felt it is a part of me. This part contains a lot of memories which I will never forget. 
Szeged was my home since I came here and I can not find any words better that "I love you Szeged whatever you 
are."

Elhadi Mahil

To the city of "SUN SHINE" Szeged:
I will never forget my happy life which I spent with you during my studies. With my admiration, hoping to 

return one day.

Ebrahim Foroghi

When I think that I have to leave Szeged then all 4 chambers of my heart fill up with bloody tears, but now I 
have to say Ciao, all my darlings in Szeged and goodbye to all my lovely days that I have spent in Szeged to study 
medicine.

I will never forget, as my best friend once said: What has passed is passed, bad memories or good ones, hold 
on to the future and look forward.

H ext



A FAREWELL NOTE

So Soon has time flown by
We reached the end with a triumphant sigh.

Slooging through demos and exams 
We finally made it to the victory stand.

And as the time to depart comes nearer 
Each moment spent yesterday is dearer.

We remember the difficulties of settling down 
In a foreign land, in a foreign town.

As this is the time to say good-bye 
We thank all who helped us by.

Only one thing we ask from you 
Remember fondly - graduates of 92.

Kirti Nigam
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TINKTÚRA
érelmeszesedés elleni készítmény 

Az óreimeszesedés elleni tinktúra 5 gyógynövényből készült, 
összflavonoidtartalomra standé rtizalt gyógytermók. Összetétele, deklarált 

hatóanyagtartalma biztosítja a gyógyhatést

A KÉSZÍTMÉNY KOMPONENSEI:
-  a galagonya termés koronária-tágító;
-  a vadgesztenye levél csökkenti az érfalak fragilitását, gátolja a protrombin- 

termelődésót;
-  a hársfavirág enyhe dluretlkum;
-  a cseresznye és megyszár, valamint a gyöngyajak herba hlpollpemlzáló. Ez 

a hatás megnyilvánul mind a vér összlipid-, koleszterin- és triglicerldszintjé- 
nek csökkentésében, mind a szöveti koleszterin-tartalom növekedésének 
gátlásában. A már kialakult dlslipidómlát Is visszafejleszti.

AJÁNLJUK:
az arteriosclerosis kezelésére a gyógyszeres terápia és a diéta kiegészítéseként

ADAGOLÁS:
naponta 3x30 cseppet vízbe, teába vagy üdítőitalba cseppentve, étkezés után.

KAPHATÓ:
gyógyszertárakban, gyógynövényszaküzletekben, valamint a REANAL 

Finomvegyszergyár Diagnosztikai Boltjában.



Március óta
új hanglemezbolt SZEGED-en 
a Kárász utca 12. sz. alatt 

Tel.: 62/12-387

- hazai és külföldi lemezek
műsoros kazetták,

- komolyzenei kiadványok
- különlegesen nagy CD választék

SINCE LAST MARCH
A NEW RECORD SHOP

WAITS FOR YOU IN SZEGED!

-foreign and hungarian records 
-recorded cassettes 
-classical music 
-wide choice of CD records 
-mail-order service

Magánkereskedők és állami üzletek 
kiszolgálása!

Csomagküldő szolgálat.
Egyedi megrendelések, egyéni 

kívánságok 
teljesítése!

Nyitvatartási hétfő-péntek: 9-18-ig.

szombat : 9-13-ig.

We serve public institutions, 
retailers and private 

customers as well.
We fulfill your special request 

so
come and buy now!

open hours: Mon-Fri : 9am.-6pm 
Sat : 9am.-lpm



FLORIN
V E G Y IP A R I

S Z Ö V E T K E Z E T

6701 Szeged, Pf. 49 
Telefon: (62) 26-002, 11-853 

Telex: 82-455

VEGYIPARI SZÖVETKEZET

B odephen®

múszertisztítószer-koncentrátum

Alkalmazási terület: gasztroszkópok, fiberoszkópok. duodenoszkópok, bronchoszkópok, rektoszkópok és tartozékaik, 
valamint száloptikás eszközök Kohrsolin® iD endoszkóp-fertőtlenítő szerrel kombinált, fertőtlenítő hatású tisztítására.

Alkalmazási koncentráció ás behatási Idő: 10 tf%  Bodephen® + 2,5% Kohrsolin® iD endoszkóp-fertőtlenítő szert 
tartalmazó oldat 2 perces behatási idővel.
A Bodephen® múszertísztító önmagában nem rendelkezik fertőtlenítő hatással.
A Bodephen ® és Kohrsolin ® iD kombinációjú oldat csak 24 óráig tárolható, és minden egyes endoszkóphoz külön oldatot 
kell használni.

Csomagolás: 5 literes műanyag kannában.

Készült: a BODE Chemie GmbH hatóanyagából.

»



MEDIKAI FÉMBÚTOR = FÉMKER KFT

A MEDICOR alapítású Fémker Kft örökölte az egészségügyi 
fémbútorok gyártásának hagyományait, s ezt jól kiegészíti a szervezeti 
megújulásból fakadó rugalmasság, kezdeményezőkészség.

A Kft profilját:

- kórházi ágyak
- műszerkocsik
- műszerasztalok
- egyedi egészségügyi fémszerkezetek stb.

képezik.

Kérje termékismertetőinket!

Cím: Fémker Kft 
6900 Makó 
Rákosi u. 6

tel: 65/12-377 fax: 65/12-948 telex: 82486

MEDIKAI FÉMBÚTOR = FÉMKER KFT



C hem o th erap eu ticu m
antivi ralis

HEVIZOS
kenőcs

H erpes v íru s fe rtő zésekben  a l

ka lm azható  lokális készítm ény. 

A  kenőcs hatóanyaga a herpes- 

v íru s  D NS szin tézisébe ava tko 

z ik  he. Pzáltal gáto lja annak 

szaporodását. A  fe lv it t  dóz is 

je len tő s  része  a bő rben  lo k a li

z á ló d ig  a kezelés során á lta lá 

nos hatás nem tapaszta lha tó .

H atóanyag
80 mg 3 -(2 -dezox i-fl-D -ribo - 

fu r a n o z i l) - S - iz o p ro p i l- u r a c i l ,  

10 g v íz ze l lem osható szuszpen- 

z ió s kenőcsben.

javallatok

H erpes s im p le x  re c id ivans , 

he rpes zo s te r és he rpes p ro ge 

n ita lis  re c id ivans he ly i keze lé -

Ellenjavallat

Je len leg nem  ism ere tes.

Alkalm azás

A  beteg b ő r fe lü le te t naponta 

3-5 a lka lom m al k e ll vékonyan  

bekenn i. A  keze lé s i id ő  ta r ta 

ma 3-5 nap, am e ly  k ivé te le sen

az eset sú lyosságátó l függően 

6-12 napra em e lhe tő .

Mellékhatás
Enyhe égő, á tm eneti csípős é r 

zés.

Megjegyzés

*  Csak vényre — egyszeri 

alkalommal — adható ki.

Csomagolás
1 tubu s (10 g).
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