


O P 
O0 



Kaland, játék, kockádat 

ÉVKÖNYV 

SZENT-GYÖRGY ALBERT ORVOSTUDOMÁNYI EGYETEM 

ÁLTALÁNOS ORVOSI KAR 

NAPPALI TAGOZAT 

1993-1999 



SZTE Egyetemi Könyvtár 

m 



HELYZETKÉP.. . 

A városkapu egyre nagyobbodik előtted, ahogy hátasod biztos léptekkel közelít az ismerős falak 
felé. Hazaértél. Arra vágysz, hogy lepihenj a kandalló előtt, egy jó kupa borral kezedben és elgondolkozz a 
hátad mögött hagyott út viszontagságain. Sok mindenen keresztül küzdötted magad, harcoltál óriásokkal 
és gonosz törpékkel, de sokan voltak, akik segítettek is utadon. Amikor elindultál, még nem tudtad, mire 
vállalkozol... 

. . .belépsz a nagyterembe. Már sok harcos és varázsló megérkezett az avatásra, akik mind azért 
zarándokoltak el idáig, hogy megkeressék a rég elveszettnek hitt diploma medicinae-t. Ez a papiros sok-sok 
nemzedékkel ezelőtt a Rektoriánus varázslók tollából íródott, akik azóta rejtélyes körülmények között el-
tűntek a világunkról. Még ma is titokzatos eró öleli körül azt az ősrégi szentélyt, ahol az első szavak fel-
fénylettck a viaszkos papíron. A mágusok munkáját erőt és védelmet adó rúnák díszítették, csak a kivá-
lasztottaknak téve lehetővé, hogy az írást magukhoz vegyék, életre keltve jótékony erejét. Nagyon hosszú 
ideig szolgálták a kaszt papjai a rektoriánusok elveit, akik a diploma medicinae-t azért alkották meg, hogy 
Klinikumból kiűzzék Morbidionus híveit. Ok voltak, akik ellen a varázslók oly sokáig küzdöttek, egyedül 
járva a világ útjait, nem sok eredménnyel. Sokszor a jó maradt alul, a végletekig küzdve azért, hogy az ár 
tatlanok életét jobbá és szebbé tegyék... 

Aztán összefogtak. A világ jobbá vált, sokaknak könnyebbséget hozva, felvirágoztatva Klinikum 
mezőit, királyát - IX. Chirurgiust - erőssé és igazságossá téve. Az emberek boldogok voltak, sokasodtak, 
kiterjesztve tudásukat, újat megismerve váltak biztos uraivá kicsiny világuknak. Talán a tudás okozta túl-
zott magabiztosság, talán más miatt, valahogy alkalma volt Morbidionusnak beférkőzni közénk. I lét évvel 
ezelőtt a diploma medicináé eltűnt. Senki nem tudja, hol lehet most, csak egy árva kislány látta a szentély 
előtt, hogy csuklyás papok kijőve a kapun, lovaikon menekültek tova, északi irányban. Senki nem látta 
őket, még a toronyőr sem tudja, hogy miképpen mentek át a városkapun. Ketten voltak. Morbidionus 
képtelen elpusztítani az írást, a rúnákat nem győzheti le. Chirurgius tanácsadói úgy vélik, hogy a rektoriá-
nusok főpapjai közül fog valakit elrabolni, majd rákényszeríteni erre a szörnyűségre, mivel csak a felszen-
telt papok képesek megsemmisíteni. Az őrség megerősített, még így is érezni a mágia feszülését a város 
felett, ahogy a papok és a varázslók védik elméjüket a kutató gonosz elől. 

Ahogy leteszed a kardod magad mellé a márványpadra, hallgatod a többieket. Sokféle harcos 
gyűlt össze, köztük elfek, amazonok, törpék, goblinok, varázslók, hobbitok és tolvajok is. Tudod, hogy 
közülük sokan nem térnek vissza ide, Morbidionus szolgái a végsőkig fognak harcolni ellenük. Kétség fog 
el, hogy eléggé megtanultad e mesteredtől a leckét, megpróbálod felidézni a szavait: „Kreonisa, fuler ti 
esad regem." - „Indulj utadon előre, bátran!" Tudod, hogy ez sokkal többet jelent a puszta szónál, feltölt 
energiával, érzed, hogy a mester ott van veled, ahogy az eligazító felolvassa az esküt. Kihúzod magad, mert 
tudod, hogy nemes cél érdekében mormolod a szavakat, amelyektől a homlokodon megjelenik a diploma 
legnagyobb rúnája, furcsán bizsergetve a bőröd. Ahogy kilépsz az épületből, felkötöd a pántot a homlo-
kodra, habár a jel elhalványul. Tudod, bog)' ha veszélyben leszel, segíteni fog, de el is árulhat rosszkor fel-
izzó aranyfénye. 

A felcsketteket csoportokra osztják, szám szerint tizennégyre. Mindannyiuknak egy vezetője van, 

egy-egy szakasz tíz-tizennégy jól felfegyverzett emberből áll. Úgy döntesz, bog)' csatlakozol valamelyikhez. 

Yálassc^ egy számot és /apo^g a hocgá tartozó oldalho% 
1. csoport: 17. 8. csoport: 85. 
2. csoport: 25. 9. csoport: 95. 
3. csoport: 37. 10. csoport: 109. 
4. csoport: 53. 11. csoport: 121. 
5. csoport: 63. 12. csoport: 129. 
6. csoport: 65. 13. csoport: 135. 
7. csoport: 75. 14. csoport: 136. 
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Mi vagyunk az első csoport (némber van), már annak idején is úgy válogattak minket össze. Hogy mi min-
denben vagyunk elsők? 

n n m , . - Betti első a névsorban - nem utolsó 
M ^ n f f f H : B H a sorban. Állandó lakhelyének bizonyta-

| E n . .. lanságában is első, de a kollégiumot ő 
H H L f l B M | H b A H n | H H é j M tűri a legjobban. Első év óta, még nya-

ranta is sikerült kiharcolnia a kollégiu-
pSpfJ jT. « ^ l l H M p k ' ' J É B B ' 1 mi lakozást. Vizsgahalasztási tehetsége 

világszerte ismert, túl sok ember köny-
velte első helyre, mely kényszeríti ót 
újabb és újabb elhalasztásra. Bár sokan 
tanulnak tőle. 

Rita Robival verseng a legjobb nyán 
gyakorlatok megszervezéséért. Első a 
tanulásban, folyton nyelvórákra rohan 
(angol, spanyol.. .) , vagy előadásjegy-
zeteit próbálja előkeríteni; az ő jegyze-

Edit a kérdések feltevésében az első. A 
viták provokálásában (a gyakorlat-
vezetőkkel) szintén ő jeleskedik. Az 
utolsó szó is mindig az övé: „Most már 
mennem kell tornát tartani." 

Orsi az első közülünk, aki családot 
alapít. Első - vagy inkább verseng az 
első helyért Edittel - a tornatartásban 
is, hiszen a SZOTE felkészült aerobic-

oktatóját ismerhettük meg benne. Ezen 
kívül, holtversenyben Balázzsal, leg-
többet vizsgázott pathologiából ki-
használva az összes lehetőséget (6 db). 

tei ugyanis kódoltak - néhányan pró-
bálkoztak már a dekódolással-, de a 
csoportban az ő írása a legolvashatatla-
nabb. 



Lipi az első, aki rá tudta venni a csoportot az alkoholfogyasztásra. Ő abban is az első, bog)' utolsó plusz 
tagunk - átigazolva Pécsről —, s így azonnal csoportunk legmagasabb tagja lett. 

hogy éjjel-nappal dolgozik. A „Legke-
vesebb hang, mely hallható" cím nyer-
tese is ő lett. 

Andi a hiányzási statisztikát vezeti 
nagy fölénnyel. Mentségéül szolgáljon, 

Timi az, akinek a legtöbb vizsgája ma-
rad nyárra, illetve a második dékáni 
hétben vizsgázás nagymestere. A déká-
ni kérvények száma is valószínűleg az ő 
munkásságában a legmagasabb. 

Renáta első a különcködésben: már 
óvodás korában sem ment a homoko-
zo közelébe, mondván: „Nem akarom 
magam összekoszolni." Első a hang-
versenyre járásban, a kosztümviselés-
hen, az idegen szavak használatában és 
Persze a késésben abszolút első, ver-
hetetlen, bár indoka van: „Nem talál-
tam parkolóhelyet." Ha leszidják, gyor-
san kimenti magát: „Eddig mindig si-
került éppen becsnem." - nem túl 
meggyőzően. 

Kriszta kiütéssel nyerte a versenyt: 
•.Megszabadulni az angol szakfordító 
képzéstől" címmel. Bár nem mondhat-
ni, hogy ne indított volna lavinát ezen 
©'őzeimével, ugyanis mára már csak 
Rita, Orsi, Robi és Timi tapossák a 
szakfordítás malmát. Timivel együtt 
elsö a síelésben. A csoport első és 
egyetlen demonstrátora, bár ezen a 
terén is megmutatkozik, amiben szintén első helyre pályázhat: az elégedetlenkedés. 

Robi első „fiúnk", aki nem hagyott el 
minket (a másik kettő utólag igazolt 
át), s aki az öt évet mind letöltötte ve-
lünk. Ebben — nem beszélve más 
egyébről — nem csak első, hanem 
egyetlen is. O sem rest feltenni „kije-
lentő-kérdéseket", mellyel az első hely-
re kerül mind a csoport, mind a gya-
korlatvezető falkaparási képességének 
fejlesztésében. A tanulmányaink vi-
szont azt mutatják, az órákról való 
késésben nem győzött, de a nyertesről 
majd később szólunk. 



Kati a kóbor macskák etetésében holtversenyben nyert Re-
nátával, de az összevont (kutya, cica) etetést Reni nyeri. O 
az, aki először kezdett el diákkörözni, már első év novembe-
rében jelentkezett az Orvosi Biológián. Kati kedvességét, 
bájos naivitását nem sikerült senkinek sem felülmúlnia. 

Balázs az l-es csoportra jutó dohányzást (Lipi megjelené-
séig) egy személyben teljesítette, cigarettára ó költött leg-
többet. Pathologiából neki is sikerült kihasználnia a lehető 
legtöbb lehetőséget. Tequila ivásban abszolút első hely, pro-
fi szintre fejlesztve. A csoport tózsdecápája. 
A csoportvezetők váltogatásában szinte utolérhetetlenek 
vagyunk: első volt Agi, majd Kovács Kata - ők már más 
hajóban eveznek, Edit a stafétabotot a rászakadt sok munka 
terhének elviselhetetlensége miatt passzolta - eddig úgy néz 
ki - legutolsó csopvez-ünknek, Bettinek. 
Ötöd év végi összegző - avagy kiből mi lehetett volna, ha 
öreganyámnak szólítottál volna.. . (Vagy akár még lehet is?) 

Betti kijelenti, hogy kizárólag belsőépítészként kíván érvé-
nyesülni, szabadidejében varrónő - az orvoslás már nem fér 
bele e szoros programba. 

Rita a neurológia iránt érdeklődik, de még az is lehet, hogy 
afrikai vagy dél-amerikai kunyhójában fog bennünket ven-
dégül látni. 

Edit csak fehér köpenyben tudja életét elképzelni, és PRÍMA a tornában. 

Orsi valószínűleg sebész lesz, de kiváló énekesnő vagy táncosnő is lehetett volna. 

Robi a népegészségtan elkötelezett híve. Festőművész címre pályázik. 

Andi gyermekszeretetét a gyermekorvoslás terén szeretné érvényesíteni. 

T imi a gyermek-haematologia felé vette az irányt. Bár titkos vágya az volt, hogy idegenvezető legyen. 

Renáta titkos vágya diplomatává lenni, bár a titkos-ügynökséggel is kacérkodik. Kompromisszumkötés 
esetén háziorvos lesz. 

Lipi egyidejűleg háziorvos, borkereskedő és egy 
kisváros polgármestere szeretne lenni. 

Kati a csoportunk büszkesége: bármilyen pályán kiválóan teljesítene - talán a műtétes szakmákat kivéve. 
Egyébként lehetett volna oktató, kutató, sót Afrika-járó gyógyító is, de talán a pszichiátria még sikerül ne-
ki. 

Kriszta, akiben egy számítógépes szakember és egy 
kitartóan vitatkozó ügyvéd veszett el, lehet, hogy 
örökre. Mostanában biokertész Robi irányításával. 
Ha mégis a fehér köpenynél marad, talán 
anaesthesiologus lesz. 



Balázs mindig sebész szeretett volna lenni, de orvosként csak gyermekgyógyásznak tudja magát elképzel 
ni. Ha nem orvos, hát tózsdecápa. 

Egy psz ich iá t r i a gyakor l a ton : 
Rita: Pontosan le tudná írni azt, hogy mit érez akkor, amikor rosszul van? 
Beteg: Hát, leírni nem tudom, de szívesen e lmondom.. . 

Pathologia, kórszövettan gyakorlat: 
A malignitás kórszövettani jeleinek felsorolása kapcsán gyak. vezetőnk, Karsai dr. megjegyezte, látva az 
arcunkon a kételyt (unalmat?): mag nélkül nem akarom belétek erőltetni. Ezek után felszólított bennünket 
az említett metszet megszemlélésére: akkor, most már, ti is vegyétek e lő. . . 

Pathologia, bonctermi gyakorlat: 
A tüdő kapcsán szóba kerül a lószórpárna tapintata. Krisztában felvetődik a kérdés, milyen is lehet az em-
lített dolog, és meg is kérdezi Karsai dr.-tól, aki erre szívélyesen meginvitálja, hogy talán egyszer menjen el 
hozzá, és tapogassa meg az ő valódi lószórpárnáját. 

Sebészet 
Gyakorlaton felmerül a kérdés: mi a 80 %-os érszűkület prognózisa. Vangel dr. nemesen egyszerű válasza: 
le kell vágni a beteg pracliját. (És mindezt a beteg előtt . . . ) 

Mikrobiológia 
Gyak. vez.-ünk, Megyeri Klári magyaráz a toxoplasma-fertózés veszélyéről a terhesség első trimesterében. 
Megemlíti, hogy fontos minden nap a lakásból eltávolítani a macskafaecest, mivel a fertőzés szájon át jön 
létre. Erre valaki közbeszól: 

~ De mi ebből a tanulság? - Terhes nő ne egyen macskaszart! 

Es a sokat emlege te t t neuro lóg ia gyakor l a tok mazso l á i Enge lha rd t dr . -ra l : 
E.: - Milyen arca van a betegnek Parkinson kórban? Segítek: olyan, mint nekem; egy kicsit. 
Betti (hirtelen rávágja): — Lárvaarc! 
E.: - Háát . . . én inkább pókerarcnak mondanám. 

E.: - Ki hiányzik? 
~ Robi, Renáta. 
Öt perc műlva megérkezik Robi. 
E.: - Ki az, aki megjött? 

- Robi. 
E.: - Akkor most ki hiányzik? 
- ? ? ? 

A papíron a Robi Renáta név szerepelt. . . 

Egy herpes zoster oticusos beteg kapcsán. . . 
E.: - Milyen herpes vírusok vannak? 
A csoport kórusban elkezdi felsorolni, beleértve a fertőzőn tanult legújabb típusokat is. 
E.: - Rendben, csak szerettem volna tudni, hol tart most a tudomány. 

Kata a beteg mély talp-reflexét vizsgálja. 
E.: - Egyidejűleg figyeljük a vizsgáló olfactoriusát. 

E.: - Kívül szőrös, belül nedves, legényeknek igen kedves; mi az? 
A fiúk elpirulnak, és szégyenlősen felnevetnek. 
E.: - Hortobágyi csikóskulacs. 



Engelhardr a divattervező. 
E.: - Mekkora terpeszben kell állni nehezített Romberg helyzetben? 
Edit magyaráz, végül bemutatja saját maga. 
E.: — Rendben, csak a nadrág szárára voltam kíváncsi, hogy mennyire bő. . . 
(Edit aznap trapézszabású farmerben volt.) 

Renáta próbálgatná, melyik irányból esik jobban kezére az Achilles-reflex kiváltása, mire Engelhardt: 
- Ne aggódjanak, ez olyan, mint a Káma Szútra, minden helyzetben lehet csinálni... 

Betti: - Lehet egy személyes kérdésem? 
E.: — A centit nem mondom meg. . . 

A beteg pszichiátriai státuszán elgondolkodva gyak. vez.-iinket megihlette a téma: 
- Hogyan lehet megkülönböztetni a pszichiátert a betegtől? 
- ? ? ? 

- Amelyiknél a kulcs van, az az orvos. 

Kata: - Hány éves korig van hajnalban erekció? 
E. (mosolyogva): - Majd 20-30 év múlva megmondom... 

Imre bemutatkozása . 
Belgyógyászat gyakorlaton Imre a szívhatárokat próbálja kikopogtatni csigavonalban befelé haladva. A 
csoport dermedten néz. 
Mire Madácsy dr. megszólal: 
- Végül is, így is lehet. Tegnap este olvastam a gyerekeimnek a Winnetou-ból; az indiánok is valahogy így 

kerítették be az ellenséget. 

Be lgyógyásza t UH-os gyakorlaton. 
Robi: - Ez az UH ki tudja mutatni a terhességet is? 
Gyak. vez.: - Naná, itt szoktam a barátnőimet is megvizsgálni. Az asszisztensnők mindig panaszkodnak, 
hogy túl sok zselét használok. 

Szülészet gyakorlaton. 
Renáta műtősruhában egy másik műtőscuccal a kezében ballag lefelé a lépcsőn. Találkozik az ügyeletve-
zetővel. 
- Figyelem magát, látom, hogy falaz a barátnőjének. 
- Nem falazok neki; nem vagyok én kőműves. 

Urológia demo után: 
A hypospadiasissal kapcsolatban egyesek úgy töltötték ki a tesztet, hogy ennél a húgycső a penis dorsalis 
oldalán nyílik. Kisebb vita alakult ki erről, és a fentiek egy képviselője úgy próbálta álláspontját védeni, 
hogy kifejtette, az említett szerv kapcsán a ventralis és dorsalis felszín nézőpont kérdése. 

További kérdés a demoval kapcsolatban a röntgenes föorvosnóhöz: 
- Tumor miatti nephrectomia előtt milyen vizsgálatot kötelező elvégezni? 
- CT-t. 

- És ha csak UH, VIP, angio-, és fizikális vizsgálat között lehetett választani? 

M M P I 

Egy pszichológia gyakorlaton a csoport MMPI személyiségtesztet töltött ki. Legnagyobb meglepetésünkre, 
az eredmény szerint Kata és Renáta férfias jellemek. 
Rudisch dr-nak már majdnem sikerült is őket meggyőznie erről, amikor kiderült, hogy a számítógép egy 
elírás folytán férfiként értékelte ki őket, és ez alapján nemükkel harmonizálónak vélte a személyiségüket. 



Szintén az MMPI teszt kitöltése közben hangzott el: 

~ Szokott-e lenni látomása? 

~ Mi az a látomás? 

~ Kimeg)'ek a kertbe, és apám, látom, ás. 

Renáta, Betti és Robi az alternatív terápiás lehetőségekről 
diskurálnak. Renáta kérdi Robit: 
~ Melyik betegséget lehet kézrátétellel gyógyítani? 
Rctti gondolkodás nélkül rávágja: 
~ Az impotenciát! 

Traumatológia gyakorlat. 
Gyak. vez.: Láttatok már vékony fona-
lat? 

Orsi: Azt, amit atraumafikus tűvel 

használnak? 
Gyak. vez.: Igen. 
Csoport (kórusban): Persze, láttunk. 
Gyak. vez.: Akkor jó, mert én még 
n e m, ugyanis ez csak mikroszkóppal 
láth ató, mivel kb. tízszer vékonyabb a 
hajszálnál. 

Igazságügyi orvostan előadáson 
hallottuk: 

~ Mi a különbség Isten és a profesz-
szor között? 

- ??? 

"" Isten sohasem akart professzor lenni. 

Népegészségtan 
Gyakorlaton a gyak. vez. rászól az egész órán beszélgető 
Robira: 

~ Az iskolaérettség alapvető feltétele, hogy valaki a két 
szünet közötti időben csendben tudjon ülni. 

Es most következzen egy történet, Robi sa já tos st í- H f l M É ^ ^ ^ l .m .. .A ^ S y v l B f c ^ 
lusában tá la lva : \ f H f ^ ' - i 
>.A testnevelés óra keretében kinn voltunk Tápén lova- J g P ^ 
golni. A tulajdonos állandóan verte a lovakat, így azok HL i V ^ ^ t N l 

mindentől féltek, ami mozog. Épp szokásomhoz híven _ ' ^ " ^ j H f c ^ 
ügettem a karámban körbe-körbe, amikor az idegbeteg fcf 
aUat, akin ültem (lévén Nelli, akit igencsak kedveltem Á I 
csodás együttműködő készsége miatt, már foglalt volt) 
megriadt a szénaboglyát fedő nejlon csapkodásától a szél-
ben, hirtelen 90°-kal irányt változtatott, és átváltott vágtá-
ha. Engem még ez sem rendített (azaz inkább: lendített) 
meg túlságosan, kezdőt meghazudtoló hidegvérrel viselkedve a nyeregben maradtam. A bestia azonban 
lejvesztve próbált szabadulni minden emberi lénytől; így hát alig néhány ugrás után a fejét leszegte, elöl 
kitámasztott, és megállt. Sajnos nem úgy én: mintegy 3 métert repültem gondolatban tovább vágtázva, 
majd becsapódtam a kiszórt fenyóforgács és a jó, dagonyás tavaszi sár keverékébe. A ló átugrott fölöttem, 
majd tett még néhány tisztcletkört mielőtt megnyugodott. 
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De nem ez volt az egyetlen eset. Egy másik alkalommal - nem én akartam — a szürke, félszemű csődör 
hátára kerültem. Nos, téved, aki azt gondolja, hogy sztereotip gondolkodásra vall, ha azt tételezzük fel, 
hogy eg)' csődör és egy kanca vagy kancák csak egy bizonyos dolgot tudnak egymással csinálni. Alig né-
hány környi séta és ánusz-szagolgatás után, ügyet se vetve lovasára lovam felugrott az előttünk riszáló kan-
ca hátára, és bizony, ahogy már az ilyenkor csak lenni szokott..., történt volna végig a dolog, ha nem te-
rem ott a tulajdonos és intéz néhány szemrehányó, rendreutasító szót a céda állatokhoz, akik ezután visz-
szatérve a testnevelés órai keretek közt ildomos viselkedéshez, végül is megemberelték magukat." 

Ha a továbbiakban másik csoporttal tartas% lapopg arra oldalra: 

8. csoport: 85. 
2. csoport: 25. 9. csoport: 95. 
3. csoport: 37. 10. csoport: 109. 
4. csoport: 53. 11. csoport: 121. 
5. csoport: 63. 12. csoport: 129. 
6. csoport: 65. 13. csoport: 135. 
7. csoport: 75. 14. csoport: 136. 
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AKIK KEZDTÜNK: 

Csillik Anita 
Németh Ferenc 
Nóvák Zoltán (Zozo) 
Rácz Gábor 
Schrem Aurél (Relli) 
Szalai Csilla (Szalajka) 

Szilágyi Csilla (Szicsi) 
Túri Annamária 
Valastyán Péter 
Velkei Tamás 
Yégh Rita 
Zimmermann Zsolt (Cina) 

ELHAGYOTT BENNÜNKET: 

Végh Rita (V. év második félévében a 
ködös Albionba távozott) 

ÁTUTAZOTT: 

Felvinczy Erika (II. év második félév-
ében tett nálunk rövid, e g y féléves lá-
togatást, de a várható nehézségek, főleg 
az élettan szigorlat gondolata meghát-
rálásra késztette). 

Playmate címlap 1994 
Anatómia 
Szicsi Tóth Lajosnál vizsgázott. Már kimondta a tételéhez kellő kulcsszót: agyhólyag, csak ezt a Tanár Úr 
nem hallotta. Várakozva néztek egymásra, majd a Tanár Úr megszólalt: 
- Agyhólyag, maga hólyag! 

AKIK TÁRSULTAK: 

Csap László Attila (II. év első félév-
ében) 
Sonkodi Balázs (IV. év első félévében) 

Gábor Kalló doktornál demózott az urogenitális részből, befóttön kellett magyaráznia az uréter lefutását. 
Ha Gábor egyszer beindul, olyan gyorsan képes beszélni, hogy ember legyen, akt megérti. Ezt Kaló doktor 
nem nidta, így amikor Gábor elkezdett darálni, egyre kerekebb lett a szeme, a szája kezdett tárva maradni, 
majd a becsület megóvása érdekében egy négyessel gyorsan, kérdés nélkül helyre küldte Gábort. 

Angol 
Máthé tanárnő hosszasan kísérletezett, hogy kapcsolatot tudjon teremteni a televízió és a videó között. Jó 
néhány kudarc után lágyan ránézett az elöl ülő Ferire, majd megszólalt: 
- Feri, I need your magic touch! 

Mikrobiológia 
Gyakorlaton Peti előírásszerűen sterilizálta az oltókacsot, aztán letette maga mellé a nem kifejezetten steril 
asztalra. 
- Mit csinálsz? - jött a kérdés a gyakorlatvezetőtől - Gondolod, az steril maradt? 
- Ja persze! — nézett rá Peti, majd ráfújt a kacsra - Kész! 

Itt ismerhettük meg Hófehérke új kísérőit, a gyulladásos törpéket is: 
Hapci, Vidor, Rubor, Calor, Dolor, Tumor és a kis Functio Laesa 

- Milyen, a kórokozót elölő szertípusokat ismertek? 
- Baktericid, virucid, fungicid meg suieid. - bölcsen Zoli. 



~ Melyik osztályra megyünk ma? — 
kérdezte Gábor az egyik gyakorlat 
előtt. 

~ A gastrora. 
~ Húú, ez aggastro! - jött a reagálás. 

Valkusz doktornő endokrin gyakorla-
ton: A három gratius 

~ Azért nagyok lehetnek ám a szórá-
sok a normál laborértékekben! Teszem azt a 10 nmol/1 körüli tesztoszteron-szint ugyanúgy férfit je-
lent, mint a 30-35 nmol/l-es érték. 

~ Az lehet, de a minőséget inkább ne firtassuk. - mondta 
Tamás. 

Előadáson: 

~ Azért nehogy azt képzeljétek, hogy csak beteg ember 
mellett fertőződhettek meg! Most, ahogy itt ültök elő-
adáson, a 45 perc alatt is 2-3 tbc-baktériumot biztosan 
beszippantotok. 

~ Na ez az! Ezért nem jártam én be ide! - így Peti. 

Szintén előadáson hangzott el: 
~ Próbáljátok meg többször átolvasni az anyagot. Tudjá-

tok, ismétlés a tudás anyja! 
~ Félévismétlés meg az apja! Szép család! - reagált Tamás. 
~ Vizsgán meg a jó k . . . anyja! - kontrázott Peti. 

Csoportunk rendkívüli figyelmet szentelt az orvostudomány 
mellett a humán tárgyaknak is. így például a nyelvi játékok 
kifejezetten a mániánkká váltak (a magyar nyelv mellett a 
franciázást is imádtuk és igencsak gyakoroltuk is). 
Jöjjön itt néhány példa a magyar nyelvből, pl. egy 
eszperente: 

Egy kettes egyletes elmereng (egyetemes eszperente): 

Befejeztem szerepem eme Szegeden elhelyezett felcser-
c e t e m e n . Hetes helyett egyel kevesebb esztendeje kezd- Éljenek a szabályok 
tem szemeszteremet, de ezennel befejeztetett. 
Egyszer fejembe vettem egy eszement elme-lehelletet: sebeket s lelkeket kezelek. Eme eszme ereje lete-
pert, ennek megfelelve cselekedtem s jelentkeztem. Rengeteget szenvedtem, egyre nehezebb teszteknek 
kellett megfelelnem, de egyszer kezembe egy levelet vehettem, melybe remegve lestem bele, de benne lel-
kendezve felfedeztem: FELVETTEK!!!! 

Belgyógyászat 
Anamnesis felvétele egy 70 éves bácsi-
nál: 

~ Tetszik fogyasztani valami élvezeti 
szert? 

~ Tudjátok fiaim, kezdetben volt 
Adám. Aztán az Isten megterem-
tette az élvezeti szerekel. Kezdte 
mindjárt a nővel. Tehát fogyasztok. 



Rengeteg neves ellenfelem kerekedett eme egyetemen, mely egyedek egyes egyetem-elemeket vezetnek. 
Ezekben megtelepedett egy eszme: legyen nekem nehezebb menetelnem. Persze egyszer-egyszer rendes-
nek leltem eme embereket, ezen esetekben kedvenc jegye-
met (mely messze nem egyes s kettes) megszereztem. Ezzel 
zsebemben fejedelemnek megfelelt eledellel elteltem, egy 
kereveten elhevertem merengve, kezemet fejem megett 
keresztbe tettem s elszenderedtem. Este elmentem szeretett 
helyemre, melyet Szeged legszebb tere rejt, levezetve eme 
kegyetlen szenvedelmet, denszelve, vedelve s henteregve 
egyet. De egyessel s kettessel sem keseregtem, keservemet 
felejtenem kellett s fent emlegetett tetteket egyre heveseb-
ben cselekedtem. 
Szegeden felejthetetlen esetek eshetnek meg Veled s ellen-
tett nemeddel. Ezer helyet lelhetsz, melybe ezekkel elme-
hetsz, s mely esetben szerencse keze meglegyez, ested kel-
lemesen telhet el s reggel felkelve eme egyed melletted he-
verhet. Lehetetlen tehetetlennek lenned, mert erre tervezett 
szerved legfeljebb percekre enged enyhet, s testetek egyszer-
re lebeghet fent fellegekben. 
Keresve sem lelhetsz kellemesebb embereket, melyeket eme 
nevezetes kettes egyletben felfedezhetsz. Tele lett esztelen, 
gyerek-lelkes egyedekkel, de ezt nem nevezhetem pechnek s 
tehernek, ellenben ezzel ellenkezve kegynek. Szerencse ereje 
emelte ezeket egybe, s el sem engedte. Egyetlen egylet lett, 
melybe kezdetben nevezettek szemeszterekkel egyszer sem 
kevesbedtek, de beszereztek egy-egy embert, s ezzel legtes-
tesebb egylet lett, melyet jelenleg lelhetsz. (Eltelt hetekben 
egy kellemetlen eset esett meg: eme egylet megkevesbedett 
egy emberrel. Temze mellett lelt helyet, s esze egy nyelvet Ettől az egésztől falra mászok 

feszegetett). 
Eszem kereke eme egyetemen pergett rendesen. Fejem tele 
lett delejes nevekkel, melyek szerveket, sebeket, 
senyvedelmeket neveznek meg, tehetetlen, reszketeg testek-
kel s eleget szenvedett lelkekkel. - Ezeket egyszer nekem 
kell kezelnem! - rettenek meg. Megjegyzem, ezt e percben 
teljesen lehetetlennek lelem. 
Ezen merengtem mekegve, de ezennel befejezem, mert 
esetleg elegetek lett! Legyetek elevenek, rendesek, szerelme-
sek s neves felcserek! 
Szeretettel: 

Kettes Egylet 

Don Thomas és a barátnője 
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De szegedi 
adunk, de a 

voltunkat sem tagadhattuk meg, ezt az egyes emberek ö-betűs nevei jelzik. Magyarázatot nem 
legtöbb esetben nem fog nagy nehézséget okozni kitalálni a névadás miértjét. 

Laci: sörgörcs 
Feri: esztörgomi rettönötös 
Gábor: högyi embör 
Balázs: göndör-böndör 
Szicsi: szöcs-köcs 
Peti: törzsfőnök 
Cina: tömösz-gyömösz 

Anita: tűzről pöttönt 
Zoli: sörös gyerök 
Relli: jösz-mösz 
Szacsi: örök tökölő 
Ancsa: löts' go 

Tamás: rögtön vörösödő embör 
Rita: elmögyök 

Szülészet 
Gábor, Zoli meg Balázs hajnalban érkeztek visz-
sza szülőszoba gyakorlatra, igen jókedvű állapot-
ban. Szerencsétlenségükre amint megjöttek, pont 
akkor jött Viski dr. kérni egy hallgatót műtéthez 
asszisztálni. A három delikvens (valószínűleg 
állapotuknak betudhatóan) szabályosan versenyt 
futott a műtétért. Gábor nyert. 10 perces kam-
Pozás után kezdett álmosodni, és egyre bizony-
talanabbul tárta fel a gát tájékát. Pár perc múlva 
Viski dr. megelégelte és megszólalt: 
"" Gábor, te mindig ilyen könnyen kicsúszol a 

hüvelyből? 

A gyakorlatvezetőnk egyébként a Viski-Borthai-
Sei" páros volt. Év végén stílusosan kaptak is 
tőlünk e g y üveg whisky-t meg e g y üveg bort. 

Pu lmonológ ia 
Kraszkó prof. Vizsga után Balázsnak: 
~ A maga édesapja a Sonkodi professzor? 
~ Igen! 

- Nahát! Pedig ó egy okos ember! 
A vizsga mellesleg kettesre sikeredett. 

Népegé sz s ég t an 
A gyakorlaton Csernobil ártalmairól magyaráz-
tak: 

- Tudjátok, a sugárzás Magyarországon nem 
igazán éreztette a hatását. Inkább csak a 
Zempléni-hegységben, de ott meg szinte nem 
is élnek emberek. 
De! Például én! - szólalt meg halkan Csilla 
(from Sátoraljaújhely). 

A konyhán is voltunk látogatáson. Éppen a gya-
korlat végén kapott túrós rétest meg piskótát 
e (tük, mikor Zoli teletömött szájjal megszólalt: 

Bezzeg a szeméttelepen nem kaptunk sem-
mit! 

- Dehogynem! - vigyorgott Balázs - Ott volt 
csak az igazi svédasztal! 

Egy újszülött megpróbáltatásai I II 
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Katasztrófa-elhárítási gyakorlaton Zoli: 
- Hogy hívják a földrengés által sújtott övezetben a bevásárló-centrumokat? 
_ p 

- Richter-Skála és Epi-Centrum 

Dési professzor úr előadáson mesélte, hog}' japán dohánygyári munkásnőknél tömeges nikottnmérgezés 
történt hüvelyen keresztül, mert a lábuk között tartották a dohányleveleket. 
- Hibás a gyár - mondta - , mert ha legalább egy gumiköpenyt adott volna a munkásnóknek... ! 
- Szegényeknek senki nem mondta, hog}' ne csak a szexhez használjanak gumit! - vigyorogtunk a hátsó 

sorban. 

Számítás technika 
Ötödévben a szigorlatok során elterjedt, hogy Cina, aki talán a legjobb számítógépes az évfolyamban, ket-
test kapott, mert kihúzta a számítógépes tételeket, és nem tudta őket. Az egészben csak egy betú nem 
stimmelt. Nem Cina, hanem Cinta volt az "áldozat". 

Jelentés a Detoxból 
(Addiktológiai ambulancia) 

Neurológia 
Az epilepszia fejlődéséről megtudhattuk 

Járdánházy tanár úrtól, hogy az első 
komolyabb antiepileptikus kezelést 

Antonius kapta, nevezetesen egy rabszolgát, 
aki görcs közben mindig lefogta őt. 

Megismerkedtünk az alvási bénulás fogalmával 
is, amikor alvás után a tudat előbb ébred fel 

mint a test, és az ember egy darabig képtelen 
megmozdulni. 
- Ez azért a férfiak nagy részénél nem nagyon 
fordul elő. Ott a test egy bizonyos része sokkal 
hamarabb ébred a többi résznél, de még a tudat-
nál is! - reagált Tamás. 

A Klüver-Bucy szindrómát tanulva 
(majomkísérletekben az ilyen betegségben szenvedő 

állat tömören fogalmazva eszik, alszik és kefél) egy lágy sóhaj 
hallatszott. 
- Ez igen! Ezt kellene elkapni, nem a náthát! 

Idegsebészet 
Szalajka kikérdezett egy beteget. Megpróbálta összefoglalni a dolgot Kuncz doktornak, de ó néhány mon-
dat után belekérdezett: 
- Melyik lábon kezdődtek a beteg panaszai? 
- Hááát. . . ! - bizonytalankodott Csilla., mire a beteg: 
- Na? Na? Mit meséltem, kislány? Mondja csak, ha emlékszik még rá! Na? Gyerünk! 

Kuncz dr.: 
- A subarachnoidalis vérzés gyakran jön létre ütésszerú tarkótájéki fájdalom képében pl. közösülés köz-

ben. 
- Az nem biztos, hogy subarachnoidalis vérzés! - szólt közbe Zoli. _ ? 

- Vagy alacsony a plafon az ilyen testmozgáshoz, de az is lehet, hogy szép csendesen közbeavatkozott a 
nő férje. 



Fül-orr-gégészet 

Gyakorlati vizsgán Peti próbálta nyugtatgatni a beteget: 

~ Izgul? Ne tessék izgulni, végül is én fogok vizsgázni! 

~ Az lehet, de gégerákom meg nekem van! 

Szemészet 
Kolozsvári prof.: 

~ Az a nyomorult Borrelia mindent okozhat, talán a terhességet leszámítva. Azt más kórokozó csinálja! 

A demón Polgár Nóri megkérdezte Aurélt: 

~ Toxoplasmosisnál hol lesz fehér folt a retinán? 
- ? 

~ Hát a maculánál! 
~ Akkor ezt hogy kell mondani? A betegnek makulátlan lesz a látása? 

Zoli érdekes kérdést kapott szemészet vizsgán: 

- M i a V E P ? 
Szemész körökben egyszerű lenne a válasz. Visual Evoked Potential. Zoli azonban egy kissé elkalandozott 
egy másik szakterület irányába, és hanyag eleganciával megszólalt: 
"" Vákuummal Elért Potenciál. 

Urológia 
Balázs betegbemutatásnál el 
akarta mondani, hogy az általa 
vizsgált bácsi sokat jár ki vizelni, 
de mindig csak egy kicsi sikerül 
neki. így oldotta meg a 
problémát: 

A bácsinak sokat kell vizelni, 
de nem eleget. 

' örök dr. egy, a külföldi oktató 
videón látható idős beteg 
állapotára: 
Ez a szegény bácsi már olyan rozzant, 
hogy még felültetni is csak vitális indikációként lehet! 

Cina egy idős bácsi mellett ácsorgott az urológiai kezelő előtt. Egyszer csak elviharzott mellettük egy csi-
nos szőke nővérke. A bácsi megszólalt: 

- Azért a szemed ki ne essen! 
~ Hát az azért nem fog! - mondta Cina. 

~ Na! Aztán miért nem? Csak nincs valami baj a Te szerszámoddal is? 

Fintér dr. egy régi esetéről: 

~ A srácnál semicastratiot kellett csinálni. Nem hitte el, hogy attól még ugyanúgy viháncolhat a lányok-
kal, így műtét után amint lehetősége volt rá, kikocogott a WC-re, és egy gyors menetet lezavart a bal 
kezével. Minden rendben volt, így másnapra behívta a feleségét. 

Traumatológia 
lomka dr. az egyik gyakorlaton arról beszélt, hogy lehet a csontokat összecsavarozni, milyen lemezeket, 
pótlásokat, szegezéseket, fúrásokat, fűrészeléseket lehet használni. Rákövetkező héten a 3. Csoport hall-
hatta ugyanezt. Mikor megláttuk őket, valaki felsóhajtott: 
~ Hajjaj! Úgy látszik, most nekik van barkács szakkörük! 
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Bartha dr. volt a gyakvezérünk, vele viszont nem sűrűn találkoztunk, mert ideje nagy részét a FIDESZ 
választási kampányának szentelte. (Végül eredménnyel, mivel parlamenti képviselő lett, úgyhogy utólag is 
gratulálunk neki. Azért szeretnénk megjegyezni, hogy érzésünk szerint ezt nagyban köszönhette a feszült-
ségmentes hátországnak is, amit csoportunk az igen foghíjas gyakorlatra járással igyekezett biztosítani.)-
Általában Sándor tanár úr helyettesítette ót. Első helyettesítésekor így lépett oda hozzánk: 

- Maguk melyik frakció? 
- A kettes. 

- Az melyik? A FIDESZ-es? 

Pszichiátr ia 

Ezen a gyakorlaton emlékeink szerint 
főleg Ancsa sziporkázott. íme néhány 
aranyköpése: 

Az egyik beteggel való beszélgetés 
közben kiderült, hogy dührohamaiban 
a lakásban lévő műszaki cikkeket 
szokta kihajigálni az ablakon. Ancsa 
szép halkan hátraszólt Szicsinek: 
— Te! Nem kellene megtudnunk, hol 

lakik? 
Diliház I 

Az egyik gyakorlat után kiderült, hogy Ancsában egy kissé túlteng az Én-tudat. 
- Volt bent valaki pszichiátria gyakorlaton? - kérdezte Tamás. 
- Igen, hárman. - Ancsa. 
- Kik? 

- A Szicsi, a Feri, meg az én. 

Oxyológia 

Gábor késve érkezett a mentőtiszti tanfolyamra. Az előadó tőle is megkérdezte a standard kérdést: 
- Hányas voltál oxyológiából? 
- Négyes! Na de amúgy kitűnő vagyok!! 
Bőrgyógyászat 
Dobozy professzor úr az AIDS-előadáson: 
- Egy vírusnak annál rosszabb tippet nem lehet adni manapság, mint hogy amerikaiakat betegítsen meg-

Szerencsétlent azonnal a legkisebb atomjáig szétszedik, kikutatják. 

I gazságügy i orvostan 
Kozma dr. egy boncoláson: 
- Gyerekek! A vesével nem kell finomkodni! Markodba kapod, és egy szép, karéjos, kézközépcsontig 

hatoló metszéssel felvágod a vesemedencét. 

Mojzes professzor úr egy előadáson: 
- Az az igazság, hogy az exhibicionizmusról nem szívesen beszélek a sexualmedicina témakörében, mert 

azt mondják, bog)' minden egyetemi oktatóban van egy jó nagy adag, különben nem csinálná ezt az 
egészet. 

Gyerekgyógyászat 
Tálosi dr., mikor megbeszéltük a kollokviumi tételeket: 
- Itt van ez az első tétel: A gyerekgyógfás^atfejlődése, mai helyzete, stb. Na ez az, ahol úgy kell kezdeni, hogy 

már a régi görögök is. . . 
- Görögök? Itt mire gondolsz? - kérdezte Rita - A spártaiak Taigetosz-hegyi módszerére? 



EGYEBEK 
A csoportunk híres volt arról, hogy minden évben legalább egyszer elmentünk együtt valahová nyaralni 
(esetleg telelni vagy tavaszolni). A dolog másodévben, márciusban kezdődött Anitáéknál, Galyatetőn, majd 
ezt még harmad- meg ötödévben is ismételtük. Másodév nyarán Szilvásvárad szerepelt az étlapon, de az 
egésznek a csúcspontja a szombathelyi nyári gyakorlat volt harmad- és negyedév után, majd a hatodéves 
belgyógyászat gyakorlaton. 

Quiz 
Kérdés: Kinek a tulajdonát képezi a képen látható glurealis 
regio? 
A megfejtéseket kérjük leadni a Szegedi Gőzfürdőben (Bcla 
néninek a portán) 
A helyes megfejtő jutalma: A vizsgálat során felhasznált 
vazelinos gumikesztyű... 





Ha a továbbiakban másik csoporttal tartass^ lapo%% arra oldalra: 

1. csoport: 17. 8. csoport: 85. 
9. csoport: 95. 

3. csoport: 37. 10. csoport: 109. 
4. csoport: 53. 11. csoport: 121. 
5. csoport: 63. 12. csoport: 129. 
6. csoport: 65. 13. csoport: 135. 
7. csoport: 75. 14. csoport: 136. 





Salamon Mónika 

Garac~i Edina 

Ko~ins^ky Zoltán 

Mihucqa Marianna 

Sziklai György 

Kovács Mónika 

Hovanyec~ Emőke 

Olgyai Gábor 

Pálinkás Eva 



Csoportkép 

Bozsó Tünde Szabó J. Attila 

IGY KEZDTÜK: ÉRKEZTEK: 

Banizs Boglárka 
Bozsó Tünde 
Chadaide Zoltán 
Garaczi Edina 
Hovanyecz Emőke 
Kovács Mónika 
Kozinszky Zoltán 
Mihucza Marianna 
Olgyai Gábor 
Pálinkás Éva 
Szabó Attila 
Sziklai György 

Gyetvai Györgyi 
Salamon Mónika 

ELMENTEK: 
Banizs Boglárka, ki egy egész-
ségügyi főiskolára távozott (va-
lami SOTE...) 

Bozsó Tünde, ki egy évvel meg-
fiatalodott 

Chadaide Zoltán, ki babysitter 
volt a brit őshazában 

Szabó Attila, ki tékozló fiú 
módjára megtért 

Gyetvai Györgyi, ki Szombat-
helyen küzd tovább 



KILENC KICSI INDIÁN 
HÍ vagyunk a hármas csoport, 
Ki mindenkor szerte vonul: 
Az első elment vadászni, 
A második Jóstákázni, 
A harmadik Lentiben maradt, 
A negyedik dinnyeföldön ragadt. 
Az ötödik gyerekeket etetget, 
A hatodik patkányokat tekerget, 
A hetedik elment csónakázni, 
A nyolcadik nyelvvizsgázni. 
A kilencedik mindig otthon alszik, 
De ha véletlenül megjelenik, 
Ott előadás katalógus nélkül nem leledzik. 

SZONETT, SHAKESPEARE UTÁN SZABADON 

Invocatio 
Itt az idő, most vagy soha 
Evkönyvünket írjuk, nosza. 
Csoportunkról szól a fáma, 
Hallgassátok szájat tátva! 

•kt medias res 
Csoportunk a „kézfogón" találkozott először, 
Tiltakoztunk is egymás ellen többször. 

Cigizni és inni mi nem szoktunk, 
Soha nem nöztünk vagy fiúztunk. 

Csoportbulink bár sohse volt, 
Üvegünk mégis mindig kifogyott. 

Ötöd évre stréberek lettünk, 
Alinden gyakorlaton aktívan részt vettünk. 

Epilógus 
Ki a fentieket elhitte 
Hat évig hiába járt ide... 

(A fenti versek megtalálhatók: Ferdinándy-Kolozsvári: Bel- és Szembetegségek c. irodalmi szöveggyűjte-
ményében) 

CSOPORTUNK PRÓZÁBAN IS INDULT, AVAGY AZ ELMÚLT ÖT ÉV CHRONICÁJA 

ANATÓMIA 

Bemutatkozás 
Eiposits prof : - Aki nem tud angolul, az ne anatómiát tanuljon, hanem angolt... lűszen manapság már 
Ujutunk Amerikába pár secundum alatt! (Kezdő angol csoport voltunk...) 



A mesterséges megtermékeny í tés a lapja 
laposíts prof.: — A kültag pipettába szívható... majd a kromoszómák örök szerelembe esvén összetapad-
nak. 

Egy adekvát kérdés 
Liposits prof.: - Van fogathajtó maguk között? 
Évfolyam: (néma csönd, döbbenet, majd hangos morajlás) 

Liposits prof.: - Uraim, maradjanak csendben! Nem tudok hangosan beszélni, öregember vagyok. 

Vi l lamos sztori 

Liposits prof.: - Képzeljék Kollégák! Minap villamossal utaztam, többet mentem jobbra-balra, mint előre 
és úgy kifeszültem a kapaszkodón, mint makrofág a lép trabeculán. 
Ceruza 
Liposits prof. a diszkriminatív tapintást szemléltette. Kezét zsebébe mélyesztve, így szólt: - Benyúlok a 
zsebembe, van benne egy vékony, kemény, hosszú tárgy, és erről tudom, hogy a ceruzám. 

Előadás Éva módra I 
Liposits prof. már hónapok óta lelkesen magyarázta az agy szerkezetét. Éppen az egyik tractus lefutását 
taglalta, mikor Éva hangosan megkérdezte: - Milyen kaktuszj 

Előadás Éva módra II 
Más alkalommal a prof. a sphincterek működését adta elő. 
Éva újabb kérdése: - Milyen színtereké 

Micsoda csoda! 
Liposits prof.: — A tapetum sejtek jellemzője a kemilumineszcencia. 
Emőke: - Kemény gumi? 

Emőke és az agy 

- Olyan vagyok, mint egy agyrágó kukac, csak rágom az agyat, de nem értem. 

S ing ing in the boncterem 

Fej-nyak tájék boncolásakor körülálltuk a tetemet. Dr. Dudás Berci megpróbált közénk furakodni, és így 
szólt Kozihoz: - Adj már helyet, légy szíves! 
Gábor énekelve: - Adj helyet magad mellett... 
Kozi énekelve: — A hullához e" ' s fejek... 
Pór tanár úr énekelve: — Meztelen váltához é j e n a vállam... 
Berci énekelve: — Engedd, hogy megkívánjam... de ezt már nem teszem hozzá. 
Csak f inoman 
A boncolás lázában égett a csoportunk, különösen G. I. Joe (Szabó A.). Pór tanár úr a kesztyűjét próbálta 
felhúzni, miközben G. I. Joe oda állt elé: - Tanár úr! Sajnos nem hoztam kesztyűt. 
Pór tanár űr: - Hát baszd meg, most mit csináljak? 

Aki kapja , mar ja 
Agyboncoláskor a hármas és a négyes csoport két asztal körül csoportosult. Chada és Buga Laci türelmet-
lenül várták, hogy végre hozzájussanak egy agyféltekéhez. Ami végül sikerült is. Kisvártatva azonban egy 
kéz hátulról el akarta vinni előlük. 
Chada: - Baszd meg, ne vidd már el! Mióta vártunk rá. 
A kéz Pór tanár úrban végződött... 



Már a görögök is... 
Pór tanár úr: - Mi a here görögül? 
G. 1. Joe: - Kripton, (chnptorchismusra gondolt...) 

Evkönyvírás közben: 
K.: - Mi az a kripton? 
M.: - Elem vagy atom, vagy mi a szar! 

Már a latinok is... 
Pór tanár úr: — Mi a gát latinul? 
G. I. Joe: - Pons. 
Pór tanár úr: - Az a híd, Te! 

G. I. Joe: - Hát mindkettőnek köze van a folyóhoz... 

Gond a nemekkel 

Kői hullát álltunk körül, mikor Kozi (a leendő szülész) elkezdte Edina hátát bökdösni. 
Kozi: — Mutasd már meg légy szíves a funiculus spermaticusA 
Egy évfolyamtársunk: - Ezt komolyan gondolja? 
Edina: - Képzeld el mi van, ha meg is találja... 
Első vizsga az egyetemen 

Mónika Dr. Mihály Andrásnál egyedül vizsgázott az elsőévesek közül, körülötte másodévesek. 
Első lépcső. 
Dr. Mihály András: - Mit lát a metszeten? 
Mónika: - Mirigyet. 
Dr. Mihály András: - Igen, de melyiket? 
Mónika gondolkozik, egyetlen mirigyet tanultunk eddig, így bátran rávágta: — Pajzsmirigy. 
Dr. Mihály András: - Nem, agyalapi mirigy. 
Puff egy l-es. 
Második lépcső. 
Mónika hibátlanul sorolta az a. iliaca externa ágait. 
Dr. Mihály András: - Ez rendben van, de most mondja az internát! 
Mónika: - Ezt még nem tanultuk. 
Dr. Mihály András: - Akkor viszontlátásra. 
Kint az öltözőben Mónika elmesélte a másodéveseknek, hogy mi történt vele, akik kisütötték, hogy ez az ó 
tételsoruk!!! Mónika minden bátorságát összeszedve visszament és a felügyelővel közölte a hírt. O aztán 
Dr. Mihály András fülébe súgta, aki falfehér arccal és sűrű bocsánatkérések közepette elölről kezdte Móni-
kával a vizsgát. Sót megdicsérte: - Ahhoz képest, hogy elsős, jól tudta a másodéves anyagot! 
Mégcredmény: 4 (jó) 

Halasztani tudni kell 
Első év vége, nyári vizsgaidőszak. Czóbel Miklós és Gábor elhatározták, hogy első nap elmennek anatómi-
ából. Végül már a harmadik hét volt mikor NEGYEDSZERRE mentek vissza halasztam. Pór tanár úr 
m á r ismerősként köszöntötte őket: - Egyszer úgyis el kell jönni! 

Felháborító! 
Mariann elmélyülten vizsgálta a tuba uterina metszetét. A háttérben G. I. Joe Gáborral közös ismerőseik-
ról beszélgetett, akik már öt éve együtt járnak, de még nem feküdtek le egymással . . . Mariann kiguvadt 
f emekke l kapta fel a fejét: - ÖT ÉEÉÉÉÉÉ VE?????? 

Eiposits prof. szemléletes anatómiája 

Hranulocyta = Motoros napszemüvegben Az artériák f e j l ő d é s e = Síelő polip 



Végszó 
Az évfolyam sportfelelőse a Dóm téri futóversenyt hirdette ki az anatómia előadás előtt, amikor a prof-
belépett, így meghallván az utolsó szavakat ezt mondta: - Jó lenne szervezni egy anatómia váltót! 

KÉMIA 

Moby Dick és Kónya Zoli 
Kémia demó előtti estére csoportunk megbeszélt egy utolsó felkészítést Kónya Zolival (gyak. vez.), aki 
miattunk egy Moby Dick koncertet hagyott ott. A rendkívüli gyakorlatra már "kissé imbolyogva" érkezett, 
olyannyira, hogy azt sem tudta, mi a különbség a karód és az anód között...(tekintete üres volt és már na-
gyon messze járt...) 

A Nagy Segí tség 
A szerves kémia képletek felidézése mindenkinek nagy fejtörést okoztak a demó alatt. Kónya Zoli oda-
ment Edinához, megnézte a kérdést és hátrament a padok mögé elrejtett könyvéhez. Rövid keresgélés 
után megtalálta a képletet, majd visszatért Edinához és feltűnés nélkül lerajzolta a lapjára... 

BIOLÓGIA 

Örök tanulság 

Gábor miután megírta a biológia szigorlaton a tesztet 86%-osra, úgy döntött, hogy neki 5-ös kell, ezért 
tovább próbált küzdeni szóban. Pónyinénak nem tetszett az aktus, így egy órás küszködés után végül úgy 
döntött, hogy kirúgja. Végül kegyelem kettes lett belőle. Gábor azóta az egyetemen soha nem próbált meg 
vizsgát javítani... 

Nem minden ehető, ami gél 
Vámos tanár úr sokadik sikertelen kísérlete után elhatározta, hogy gélelektroforézist fogunk végrehajatni 
etídium-bromiddal. Gábor (aki mindig éhes) megkóstolta a kikészített gélt. Pár perccel később a tanár úr 
bejelentette, hogy vigyázzunk, mert az etídium-bromid rákkeltő... Máig sem derült ki, miért került másnap 
kórházba, ahol két hetet töltött. 

HUMÁNGENETIKA SPEC. KOLL. 

Soha nem késő 

Mariann: - Olyan fáradt vagyok, hogy csak akkor fogok jegyzetelni, ha valami eget rengető új dolgot mond 
a prof. Elkezdődik az előadás, s húsz perc múlva Mariann szeme felcsillan, majd írja: embernek 23 pár 
kromoszómája van." 

LATIN 

Neolog izmus I 

Vágvölgyi tanárnőnél a declinatiókkal küzdöttünk. Mindenkinek el kellett ragozni egy főnevet. A tanárnő 
így szólt Gyurikához: - Herba! Gyuri! 
Azóta hívjuk „Herbatyurinak. " 



I 

ÉLETTAN 
f. 

Nem mi mondtuk 
Benedek prof.: - Vannak T meg B lymphocyták. B mint Benedek. 
Benedek prof.: - Reabszorpció magyarázata: Gondoljanak a Hamupipőke mesére... használjon szitát! 
Benedek prof.: — A Valsalva kísérlet vége: székelés. 

Benedek prof.: - Az ismétlés a tudás anyja, a félévismétlés pedig a nagyanyja. 

3 Ezek a lányok... 

t, Emőke és Tünde egyik gyakorlaton Közi köpenyét huzigálták. 
Kozi: - Lüktetést érzek a medencémben! 

Békafogás 
Lányaink undorukat leküzdve eképpen birkóztak meg a nagy feladattal: 
Emőke kézbe vette a békát, miközben oldalra nézve hullott a könnye. Eközben Éva segítőkészen odament 

:s Edinához a sarokba, és így szólt: - Nézd, én megfogom az egyik lábát, te meg a másikat! 

Egy est Le lkes Zol iná l 

Ajándékba műszart kapott. Kissé ziláltan érkeztünk múlt századi lakásába. Sebaj, alkohol volt bőven, mert 
Hint köztudott, az alkohol egyidős a világegyetemmel és minden más egyetemmel. Edina és Chada ver-
senyt ivott. Eredmény: 1 ü. Abszolút Vodka, l - l ü. sör + bor. Végül Chada kidobta a taccsot, Edina pedig 
győztesként lefeküdt (aludni). 

BIOKÉMIA 

Mitől nő a cserebogár 

Éux prof.: - Köztudott, hogy a sok alvás serkenti az STH elválasztást. 
Bogi: - Akkor Dux biztosan sokat alhatott... 

MIKROBIOLÓGIA 

Végy e g y cs ipetny i . . . 
Dr. Megyeri Klára: - Hogyan dúsítjuk a székletet? 
Néma csend. 

Á gyakvez elmagyarázta: - Mogyorónyi faeces plusz fiz. só. 
Gábor: - Magyarul fos. 

Variációk egy témára 

Gábor: — Klári, megennéd az erdőben sétálva a mosatlan földiepret? 
Ér. Megyeri Klára: - Hááát, nem! Mert biztosan levizelte egy kóbor róka. 
Gábor: - És ha mondjuk előtte két hétig éhezel? 
Ér. Megyeri Klára: - ??? 

Gábor: - Szerintem akkor te még a rókát is megennéd! 

Á témánál maradva. 

Ér. Megyeri Klára: — A cseresznyét sem mosom meg úgy, hogy a szára rajta van, mert a kosz ott marad. 
Gábor: - Akkor behozod autoklávozni? 

Egy k i s i l l emtan 

Gábor: - Edina, add ide a füzetedet! 
Edina: - Mi az, hogy add ide} Talán kérem szépen. 



HP 

Dr. Megyeri Klára: - Hát igen, a Grál-lovagok kora lejárt. 
Gábor: — Sajnos, Gram-negatív vagyok. 

Neolog izmus II 
Dr. Megyeri Klára: - Mi az E. coli által okozott kórkép? 
Gábor: - Szabad Jamzmus, 

Egy ősi foglalkozás 
Dr. Megyeri Klára a Southern-blof technikát magyarázta. 
Gábor: — Jaaa! Magyarul ezeket futtatom. 
Chada: - Mi vagy te, stricit 
Dr. Megyeri Klára: — Szóval nehéz a lányokkal bánni, ha összevissza futkároznak. Ezért koncentrálják őket 
egy felületen. 
Gyurika: - Aztán nem kapunk levegőt. 

KÓRÉLETTAN 

Gyakorlaton történt 
Dr. Mezei Zsófia: - Mi az opszonizáció? 
Kozi: — Olajozás? 

Dr. Mezei Zsófia: — Tegyük fel, hogy bekapunk egy antigént... 
Bogi: - Mit??? Orálisan??? 

Nem mi mondtuk 
Lázár prof.: - A vetítővásznat nem húzom fel, mert még leszakad és agyonüti az embert. 

Telegdy prof: - A corpus pineale fény hatására aktiválódik, és ez hatással van a hormonelválasztásra. Te-
hát a vak nőknél a menses később indul meg. 

PATHOLÓGIA 

Mesebel i Afrika 

Első előadásra berobbant Mikó prof. Cechi-színű inget, olajzöld nyakkendőt és barna nadrágot viselt-
Napsütötte arca sugárzott, szőke haja és szakálla világított. 
Gábor: - Hol volt ez, szafaririí 

Ki korán kel, takarítóra lel 
Gábor még tavasszal is rendszeresen járt előadásokra. Egy hétfői alkalommal furcsállotta, hogy rajta kívül 
senki sem jelent meg. Aztán 8 óra körül az üres terembe beléptek a takarítók... És akkor kezdett el gon-
dolkodni azon, hogy talán a hétvégén állították hátra az órát... 

J éééü ! 
Mónika és Gábor jelent csak meg a gyakorlaton és tanácstalanul álltak egy tetem melett. Rövid idő múlva a 
boncmester felvilágosította őket: - Nagy a /épe, nagy a mája, ma/ignus a lympbomája. 

Jó tett helyébe. . . 
Rectum boncolása közben kibukkant egy szarkolonc. 
Dr. Igali László: - Látjátok, ez a pathológus paraszolvenciája. 



S i S 
Szökésben 
Egyik gyakorlaton Emőke, Mariann és Mónika a belek megtisztítását és felboncolását vállalta. A gyakvez 
néhány másodperc alatt kihegedülte a tetemből, majd a lányok elé tolta az egész halmot, akik rövid tanács-
kozás után úgy döntöttek, hogy még áztatják egy kicsit a bélmosóban. így a bél a kissé zavaros küllemű 
v 'zbe került, a lányok pedig a boncterem legkellemesebb helyére, az ablakba. Hamarosan megfeledkeztek a 
bélmosóról, ahol azonban a bél megunva a várakozást szép csendben elindult a lefolyóba. 
Ér. Igali László: - Hogy áll a bél boncolása? 
Emőke: - A bééél??????? 
A következő pillanatban a dermedt csendben három pár kéz kutatta át a vizet. 
Mariann: - Megvan! 
Majd a néhány centis szakaszt megragadva, mintha mi sem történt volna, együttesen kihúzták a világgá 
mdult szervet a lefolyóból. Hamarosan tisztán, felvágva tálalták az egészet elképedt bámulóik elé. 

GYÓGYSZERTAN 

Reklám 
Pataricza doktor a hashajtók alkalmazásának lényegét így foglalta össze: - Míg ön durmol, dolgozik a 
Éarmol. 
(Gyógyszerész karon így tanítják: - Míg ön alszjk, dolgozik a Darmol.) 

HOGY is VAN EZ? 

Az első gyógyszertan előadást Dr. Leprán István tartotta. 
Kérdés: - Tudjátok hogy ő a Mezei Zsófi férje? 
Válasz: - A félje ? Nem a fia} 

PÜLMONOLÓGIA 

IQ 
Gyakorlat közben megszólalt az orvosi szoba telefonja. Kozi vette fel: - Halló! Itt Despk! 

*NESZTEZIOLÓGIA 

Egy fontos e m b e r 

Ér. Hortobágyi Anna az előadásán az éjszaka történteket meséli: - Zentay fóorvosék behoztak a trauma-
tológiára egy bogishivják. szíven szórtat. Szerencsére közel lakom a Klinikához, így hogyishivják telefonos 
nasztás után hamar beértem. Mivel a hogisbivják. Simonka prof. és a bogyisbivják Szécsi prof. is a Klinika 
közelében lakik, ezért őket is behívtuk. 
Gábor: - Érdekes, én is a Klinika közelében lakom, mégsem szólt senki. 

TERMÉSZETGYÓGYÁSZA T 
^ ^ v e z : - Ha egy részegnél nem sikerül a lokál anesztézia, akkor kiegészítjük verbális anesztéziával az 
erzéstelenítést. 
Esoport: - ??? 
Gyakvez: - Magyarul lebasszuk a beteget, hogy ez nem fájhat neki! 



SZÜLÉSZET 

Csak precízen 
Kozi: - Mónika, te az előjátékot is megtanultad? 
Mónika: - Miért? Csak fél oldal! 

Mindent a m a g a idejében 
Dr. Koloszár Sándor: - Mikor kell a magzatot hosszfekvésbe fordítani? 
Gábor: - Az első trimeszterben. 
Dr. Koloszár Sándor: - Csipesszel, mi? 

Szakmai ártalom 

Emőke: — Ezután a szülészet gyakorlat után 1 hónapig frigid leszek. 

Szeretlek is, m e g nem is 

Egy szülésről készült videót néztünk végig többször. Amikor már harmadszor értünk a gátmetszéshez 
Gábor megszólalt: - Ezt utálom a legjobban. Kozi, te hogy vagy ezzel? 
Kozi: - En imádom! Egyszerűen imádom! 

PSZICHOLÓGIA 
Egy addig nem látott, sármos fiatal doktor érkezett az előadóba. Hogy-hogy nem a szexualitás volt az elő-
adás témája; ezért „lányos zavarában" csak suttogva beszélt a mikrofonba. 
Előadó: - Lehet érteni, amit mondok? 
Edina: - Nem, gyere KÖZELEBBI 

ORTOPÉDIA 

Ami igazán lényeges , az a szemnek láthatat lan 
Mónika a csoport kérésére csöndben jegyzeteli if|. Dr. Virág György szavait. O már harmadszor magya-
rázza a hátulsó asztalfiók tünetet, de még mindig nem látjuk a vizsgálat lényegét. Megkérjük, hogy negyed-
szerre is mutassa meg. O csendben odahajol Mónikához: - Szerintem Braille-írással jegyzetelj, mert ezek 
vakok! 

Selejtező 
If). Dr. Virág György: - Kérdezzétek ki a beteget! 
Kozi: - Mitől ilyen a füle? 
Beteg: - Birkóztam, tagja voltam a Los Angelesbe induló válogatottnak. 
Mariann: - Futballozik??? 
Kozi: - Hova készült, Sidney-be??? 

BELGYÓGYÁSZA T 

N e m mi mondtuk 

Varró prof.: - Az orvos számára az a legnagyobb élvezet, ha a betegét eltilthatja valamitől. 

Dr. Ferdinándy Kond: - A sebést^ azzal küldi orvosho* a betegét... 

Dr. Ferdinándy Kond: - Ha lenne sonkánk, csinálhatnánk ham & eggs-t, ha volna tojás. 
Dr. Ferdinándy Kond: - A sebész addig nem műti meg a beteget, amíg nem tudja a plazma Nikkel szintet. 
Dr. Ferdinándy Kond morbid vicc mesélése után: - Már féltem, hogy nem fogják megérteni. Mint a jogá-
szok, akik csak a monossjnaptikus viccet értik. 



Dr. Fcrdinándy Kond: - Ma már annyira elterjedt az angol nyelv használata, hogy a sírhantot is serkentnek 
mondják. (Sir Hant) 

Egy előadó az ITO-ról: - Mindenki ember, meg a szülész is- Vagy mégsem? 
Egy előadó az ITO-ról: —Ha elcseszed a vércsoport meghatározását, a főnököd lesz olyan sperma, hogy 
henne hagy a szarban. 
Egy előadó az ITO-ról: - A z eszméletvesztés gyakori oka, hogy a pacemaker 5-6 év alatt kimerül. Olyan, 
mint maguk. 

Eiatal doktornő kezeli a vetítőt Lonovics prof. előadásán. Beragadt az egyik dia, a doktornő paprikavörö-
sen megoldja a problémát, a prof. pedig némán nyel egy nagyot. Folytatódik az előadás, de a vetítő most 
sem engedelmeskedik kezelőjének, aki pár perces próbálkozás után sem tudja a gépet jobb belátásra bírni. 
A kínos csendet a prof. ingerült hangja töri meg: - Hívjanak már végre egy emberi. 

Gyakorlaton történt, avagy egy intellektuel intelmei 
Dr. Kovács Attila: - Erre az anémiára jellemző, hogy citromsárga színű a beteg haja, valamint leggyakrab-
ban ősz hajú, öreg néniknél fordul elő. 
Emőke: - Ősz? Hát nem citromsárga a haj? 
Dr. Kovács Attila: - Tényleg! (rövid csend, majd elgondolkozva megszólal) De akkor mt a sárga?}} 

Dr. Kovács Attila: - Az anémiát legjobban a kötőhártya vérbősége alapján lehet diagnosztizálni. Ilyenkor 
megkéred a beteget, hogy nézzen felfelé, és ha fennakad a szeme, hát akkor kezdheted újraéleszteni. 

Gyakvezünk a széklet Weber vizsgálatára akarta rávezetni csoportunkat. 
Dr. Kovács Attila: - Hogyan győződsz meg arról, bog}' véres a beteged széklete? 
Gábor: - Hát belenézek a vécébe. 
Dr. Kovács Attila: - Nem rossz gondolat, de tegyük fel, hogy a tanyán csak pottyantós WC található, és 
sötét van. Mit használsz akkor? 
Gyurika: - Hát, elemlámpál. 

Gyakorlat elején a folyosón ült a csoport, mikor egy csinos nővérke éppen egy létrán igyekezett felfelé. 
Dr. Kovács Attila tekintete végigszaladt a nővérke lábain: - A fiúknak mondom, jegyezzék meg jól, hogy 
házinyúlra nem lövünk, ...csak ha támad. 

Mindent vagy s emmi t 
Szerencsés csoport voltunk, hogy végigszurkolhattuk Dr. Kovács Attila diadalmenetét a népszerű vetélke-
dőben. A vetélkedő során Attila kedvence természetesen Márta lett. Egyszer óriási gonddal jött be gya-
korlatra: Az Avonmore forduló során kartonszámra nyert joghurttal nem tudott mit kezdeni. 
Edina: - Majd mi segítünk megenni! 
Rövid csend után rábeszéltük Attilát, hogy hívjon meg bennünket joghurtot enni. így sikerült megolda-
nunk égető problémáját... 
Alikor megtudtuk, hogy megnyerte az Opel Tigrát, hoztunk neki ajándékba egy lufit: 1 LŐVE TIGRA 
felirattal. Az első léggömböt Edinának sikerült szétdurrantani az alagsorban, mire hirtelen megjelent egy 
nővérke: - Spent Ég! Felrobbant az oxigénpalack? 

Amilyen a mosdó , olyan a k agy ló 
P r - Valkusz Zsuzsanna: - ...tehát az elégtelen STH elválasztás miatt a kislány hormonpótlásban részesült, 

sikeresen olyan magasra növesztettük, mint amilyen magasak osztályunkon a professzorok. 

Rangfosztás 
Rérdés a harmadik hematológia gyakorlaton. 
Rozi: - Ezután már mindig úgy lesz, hogy egyik héten kardiológia, a másikon pedig anémia} 
Gábor: - Anémia??? Kozi! Ne fokozd le ezt a tudományt! 
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Nem mind reuma, ami fénylik 
Kardiológia gyakorlaton a gyakvez betegünk kórképének etiológiáját próbálja kihúzni belőlünk. 
Dr. Gruber Noémi: - Van-e a betegnek rheumás megbetegedésre utaló adat az anamnézisében? 
Salamon Mónika: - Igen. Gyakran fáj a dereka. 

Ambulanc ia 
Bejön a beteg, kit többször elküld a doktor, hogy a családorvosához menjen a betegségével. A beteg újra 
visszajön, mire Dr. Szepesi: - Tudjátok mi a diagnózis? Pbymosis cerebri. 

GYERMEKGYÓGYÁSZA T 

Nem mi mondtuk 
Pintér prof: - Három évig szülésznek készültem, aztán végül mégis orvos lettem. 

Pintér prof: - Tudják mi a szülész legfőbb erénye? 
Hallgatók: - ??? 
Pintér prof: — Hát az, hogy türelmesen vár a lyuk előtt. 

Virág prof: - Az orvos és a sebész között van az aneszteziológus. 

Virág prof: - Bizonyos kor után az ember meg tudja harapni a saját szemét. 

Virág prof: - A kongenitális szívhibák diagnosztikája és követése egyetemünkön kiválóan megoldott. No, 
de nem vehet minden gyakorló gyermekorvos egy UH készüléket és hozzá egy Fors/er Tamást. 

Virág prof: - A GH-ban olvastam a jövő heti menüt. Látom kiírva, hogy Maggi leves, csak elképzelni nem 
tudom. Mert a paradicsomlevesben paradicsom van, a becsinált levessel már bajban vagyok. De mi lehet a 
Maggi levesben??? 

A két véglet Virág szerint 
Szigorló I (4 éves gyermeknek, kézfogás után): — Mondd, kérlek, az utóbbi időben volt valami egészség-
ügyi jellegű problémád? 

Szigorló II (70 éves bácsinak, vállveregetve): - Tatám, aztán dugás után gyün a vér? 

Kincs, ami nincs 

A folyosón tébláboló csoportunk a mindig mosolygós Virág profba botlott, aki nem bírt szó nélkül elmen-
ni mellettünk: - Hányszorosára gyarapszik az újszülött súlya 1 éves koráig? 
Kozi szemérmesen rávágta: - Háromszorosára. 
A prof a többiekhez fordult: — Vigyázzanak erre az emberre, túl sokat tud! 

TRA UMA TOLÓGIA 

Nem mi mondtuk 

Dr Nacsai: - A könyök elmerevítésénél meg kell találni a megfelelő szöget. A beteg az orrát is ki tudja 
fújni, és a seggét is meg tudja törölni! 
Dr Nacsai: - A fixateur externe úgy rögzít, mint a kurva élet. 
Dr Nacsai: - A beteg jobb karjába beraktunk egy baszott nagy platinalemezt. 



BŐRGYÓGYÁSZA T 

Nem mi mondtuk 
Dobozy prof a szifiliszről: - Ejnye, de komolytalanok vagytok... akárcsak én. 

Dobozy prof a szifiliszről: - E z a legdemokratikusabb betegség. A pápától a pártvezérig, Széchenyitől Ady-

'g mindenkit elért. 

Mindenki magából indul ki 

Dr. Korom Irma az elemi bórjelenségekból demóztat: - Emőke, mondj példát nodusra! 

Emőke: - Nodus haemorrhoidalis. 

Majdnem 

Dr. Korom Irma rámutatva a vitropresszorra: - Hogy hívják ezt az eszközt? 

Emőke: - Vitrectom... 

IGAZSÁGÜGYI OR VOSTAN 

Nem mi mondtuk 
Dr. Mojzes László: - Tudják-e, mi a különbség a professzor és az Isten között? 

Hallgatók: - ??? 

Dr. Mojzes László: - Hát az, hogy az Isten soha nem akar professzor lenni. 

Dr. Mojzes László: - Tudják-e, mikor volt az első szívátültetés? 

Dr. Dési Illés: - Egészséges hullákon végzett vizsgálatok... 

Dr. Dési Illés: - A legjobb biológiai védekezési módszer, amikor a speciálisan kitenyésztett baktériumok 

megeszik a kártékony rovarokat. 

Dr. Dési Illés: - Elmondhatjuk, hogy a magyar emlők nem bírják az Egyesült Államokat. 

Genius loci 
A krematóriumból kifelé jövet Gábor bepillantott a büfébe: - Nézzétek, kapható hamuba sültpogácsd. 

NEUROLÓGIA 

Tak tyúk is ismeri az órát 
Dr. Szok Délia: - Agraphia egyenlő írásképtelenség, alexia egyenlő olvasási képtelenség... 

Kozi: - És azt hogy mondják, ha valaki nem ismeri a számlapos órát? 

Dr. Szok Délia: - ??? 

NÉPEGÉSZSÉGTAN 

Nem mi mondtuk 

Éva: - Az vak. 

Jó pap is holtig tanul 
A vizsga előtt. 

Emőke: - Szerinted hány thalamus van? 
Eva: - Hááát... egy! Miért, szerinted hány? 



Emőke: - Szerintem is. De itt azt írja, hogy " ...a spinothalamicus rostok nagy része az ellenoldali 
thalamusban végződik...". 

UROLOGIA 

Az utód 

Az első gyakorlaton bemutatkozunk gyakvezünknek. Sallai Laci mint idegenlégiós tisztelte meg jelenlétével 
csoportunkat: - En a biokémián gyakorlatot tartok, ezért szeretnék ehhez a csoporthoz járni gyakorlatra. 
Dr. Béli László: - Ne bassz ki! Csak nem a Duxot helyettesíted? 

Mutasd a köved, megmondom ki vagy 
Pajor prof: - Hogy néz ki a húgysav köves beteg? 
Csoport: - ??? 
Pajor prof: - Hát kövér, vastag nyakú, pirospozsgás arcú, hentes vagy kocsmáros kinézetű. 
Később. 
Dr. Béli László: -. . .és hogy hívják a húgysav köves beteget? 
Csoport: - Pajor l^ászjó!!! 

A nagy mecss 
Félidő: 1:0 
A katéterezőben csoportunk a gyakvezre várva József-napi ajándékon gondolkozott. 
Éva: — Na mit vegyünk neki? Pezsgőt... és még mit? 
Utána belépett a helyiségbe Dr. Béli László: - Túl kevés a szék, hozzatok be egy padot! 
Mónika: - Egy hamutartót is!!! 

Dr. Béli László (a dohányos) meglepetten nézett Mónikára... 

Végeredmény: 1:1 

Ezek után a gyakvez kikérdezte Mónikától a fél urológiát, aki hősiesen állta a sarat. 
Dr. Béli László: -Mondd csak, nem akarsz Te urológus lenni? 
Morbid 
Előadó: - Bejön Makóról Szegedre az ambulanciára reggel egy beteg, ki hosszas kérdezgetős után meg-
mutatja, mit rejt a kis zacskója: egy levágott péniszvéget. 
- "Hát az úgy volt doktor úr, hogy tegnap az ex-menyasszonyomnak a nászéjszakáján, dühömben levág-
tam az új vőlegényének a micsodáját..." 
Semmi gond, lényeg, hogy megvan. Telefon ide, telefon oda, végül megkerül a "tárgy" gazdája: Jó kezek-
ben van, már ápolják kórházban, Budapesten... 

KEDVENC SCHLÁGEREINK 
Dr. Pór István - Hull az elsárgult levél 
Dr. Lelkes Zoltán - Eladó, kiadó most a szívem 
Dr. Mezei Zsófia - Mondd kis kócos 
Dr. Boros István - Hamvadó cigarettavég 
Dr. if). Virág György - Nem leszek sohasem a játékszered 
Dr. Koloszár Sándor - Minő guminő 
Dr. Kormányos Zsolt — Egyszer véget ér 
Dr. Szok Délia - Száguldás, Porsche, Szerelem 
Dr. Kovács Attila - Pest megér egy estet 
Dr. Szenohradszky Pál - Egy tisztes őszes halánték 
Dr. Korom Irma - Csak a szépre emlékezem 
Dr. Dudás Bertalan - Az ész a fontos, nem a haj 
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Dr. Velőssy Borbála - Állj meg kislány 
Dr. Barabás Katalin - Én édes Katinkám 
Dr. Kanka Andor - Ballag a katona 

FUTOTTAK MÉG 
Dr. Pál József - Nem vagyok én apáca 
Dr. Pál Attila - Kölyköd voltam 
Dr. Megyeri Klára - Csinibaba 
Dr. Varga Albert — Sandokan 
Dr. Bitó Tamás - Haggyá má békibe 
Dr. Zentay Attila - Kicsit szomorkás a hangulatom 
Dr. Kónya Zoli - Ó, miszter alkohol 

Dési-Barabás-Vetró-Schultz-Nagymajtényi - We are the WORLD 
Úr. Jebelovszky Éva - Sárika egy kicsikét butácska 
Dr. Végh Pál - Nem csak a húszéveseké a világ 
Dr. Gecse Árpád - Ahogy lesz, úgy lesz 
Dr. Szabad János - Ne gondold, ó ne, hogy tied a világ! 

A KÜZDŐ CSAPAT 

Edina a tanulásban nem volt rest, 
Másnaposan is mindig tökéletesen fest. 
Barátok voltak ők sok éven át, 
D, Éva és Ernő: a három gráciák. 

^möke szőke haja lebbent az égen, 
Mikor indexekkel rohangált kezében. 
Átlátta ő a fénymásolás káoszát, 
f'ó hibáját: chronikus álmodozását. 

Mónika volt évfolyamunk utolsó reménye, 
Derrtókon, vizsgákon szuper volt szereplése. 
A könyvhöz is lemdott ülni, 
Ha nem kellett neki hegedülni! 

Zolira sok nő csak rábámult, 
Elénk tekintete mindent elárult. 
Gyakorlatokon mindig fülelt, 
De leginkább a szülészeten ügyelt. 

Mariann sem adta fejét búsulásra, 
%*z, a munka miatt a bulikat elodázta. 
Sokszor mondta, hol van Gyula, 
Hétvégén rohant haza, szállt az út pora. 

Gábor; csoportunk nagy tudású tagja, 
Szívsebészeten a nővér team tagja. 
Lustaságával tett minket tönkre, 
De azért őrizzük meg öt emlékezetünkbe! 

Eva, kinek mosolygós, de komoly az arca, 
Megmutatja: most már készen áll a harcra. 
Aerobic, szoli és sok más dolog, 
Hogy miért ilyen csinos? Az titok! 

Móni első gyakorlatra harmadévben bejött, 
Arcára rögtön a rémület költözött. 
Mindannyiunknak megvan a saját maga baja, 
Tudja meg mindenki, az ö városa: Baja! 

Gyurika az órákra sose járt, 
Szívünkhöz mégis közel állt. 
Bár a világ közepe szerinte Békéscsaba, 
Doktorrá eddig nem lett felavatva. 



Ha a továbbiakban másik csoporttal tartasz ^P°ZZ arra aZ oldalra: 

1. csoport: 17. 8. csoport: 85. 
2. csoport: 25. 9. csoport: 95. 

10. csoport: 109. 
4. csoport: 53. 11. csoport: 121. 
5. csoport: 63. 12. csoport: 129. 
6. csoport: 65. 13. csoport: 135. 
7. csoport: 75. 14. csoport: 136. 
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VERS, A NÉGYES CSOPORTRÓL 

Csopi (Feri) 
Kis csoportunk vezetője 
Jó főnök lett őbelőle. 
Ellátja a csoport baját, 
S nem hibázik sose talán. 

Díja ezért nem is csekély, 
Irigye is akadt elég. 
Fentiekért sok lány álma, 
De a neje otthon várja. 

Mik lós 
Azért csiszolja az eszét, 
Hogy ő legyen a legjobb sebész-
Hétvégenként a mentőben 
Járja a tanyákat bőszen. 

Két dologért repes ő 
Számítógép és egy nő. 
Amióta párja Heni, 
Ót az orránál fogva vezeti. 

Erika 
Hol kedélyes, néha morcos, 
Jobb gyufáját nem kihúznod. 
A csoportunk okos lánya, 
Szabad János tanítványa. 

A muslicákat boncolgatta, 
Mért élvezte, ó se tudja. 
Átpártolt az endocrinra, 
Magony Sanyit jobban bírja. 

Iván 
Nagy az esze, nagy a szája, 
Negyvenhatos a csukája, 
Kisebb zűr ót meg nem rázza, 
Humorral lel gyógyírt rája. 

Táncot ígért minden lánynak, 
Szavát ő már be nem váltja. 
Az asszony őt otthon várja, 
S Szívseb ITO-n a munkája 
így a csoport ntkán látja. 

Bug i 
Buga pajtást 'hová lökik, 
Ö mindig a talpára esik. 
Neki mindig sok dolga van, 
Gyakorlatra nem jár gyakran. 

Vizsgán fel a szemüveggel, 
Érdemjegyet emel eggyel. 
„Nem érdekel, ki mit oktat, 
Leszek inkább lemezlovas!" 

Lac i 
Sokat ó nem, kettőt, ha szól, 
Kedvessége árad akkor. 
A lovait úgy imádja, 
Sokat is zeng róluk szája. 

First lady-je szíve álma, 
Kissing disease lett az ára. 
Teste, lelke összetörve, 
Mégis kilábalt belőle. 
S egy tuti nő lett szeretője. 

Zsolt 
Eljött a harmadév is sorban, 
Mikor hozzánk Zsolt betoppant. 
Száguldozik Trabijával 
S hullnak a nők garmadával. 

Figyeljetek FEB-esek, 
Én most plakátragasztásra megyek, 
De az elnök én vagyok, 
Dolgozzatok!! Dolgozzatok!! 

Akik jöt tek-mentek 
Két évig volt velünk Zsuzsa, 
Keresztje az anatómia. 
Mire te már orvos leszel, 
Egy kisbabát ó felnevel. 

Vele együtt tűnt el Gábor, 
Kit szintén az anatómia gátolt, 
De ezt ó már rég nem bánja, 
Csak egy év lett érte kára. 

Későn jött és korán ment el, 
Egy évig bírtuk idegekkel. 
Ágiként jött mihozzánk, 
De a neve immár csak RAK. 

Korcsik József éles agya 
Kemény fából van faragva, 
Gondolati szövevénye, 
Ki látja át? Ő se, én se. 



S hogy e verset miért írtuk, 
Ka jó, ezt is eláruljuk. 
Kern akartuk azt, hogy más 
Ejon rólunk kritikát. 

Andrea és Ildikó 
Mi voltunk a két író. 
Tudjuk, e vers nem túl nagy mű, 
Legtöbb rímünk egyszerű. 
De mi mégis azt reméljük, 
Lesz e vers méltó emlékünk 

E Z TÖRTÉNT VELÜNK AZ ELMÚLT ÖT ÉV ALATT: 

I- Év 

Kémia gyakorlat - nevezéktan 
Mindenki tudta a nevezéktant, kivéve L. Ivánt és B. Lászlót. A gyakorlatvezetőnk, Györgyi felrajzolt egy 
számunkra felismerhetetlen vegyületet a táblára, és azt kérte, hogy nevezzük el. 
(Értetlen döbbenet). 
Györgyi ránk nézett: Mi van, nem tudjátok? 

Erre felállt M. Katalin, egykor „kedves" csoporttársunk és sértett önérzettel azt válaszolta: Ez annyira tri-

viális, hogy azt hittem, Ivánt vagy Bugit kérdezed. 

Félévi számonkérés a Bevezetés a megelőző orvostudományba (Preventív orvostudomány) tárgy-
ból 
A csoportból egyetlen ember volt, aki becsületesen lelkiismeretesen készült, J. László. A szorgalmas tanu-
lásának eredménye az volt, hogy a csoportból egyedül neki kellett beszámolnia e „nagyon fontos" tan-
tárgyból a félév elfogadásához.. . 

B- László, aki erre a vizsgára semmit sem tanult és meglátta saját teszteredményét (kiválóan megfelelt), 

hangosan felkiáltott: TUDOM ÉN EZT A PREVENTINT! . . . 

Biofizika gyakorlat 
B- László és L. Iván, akikben már ekkor is buzgott a hivatástudat, már év elején megszerezték az előző 
cvfolyamtól az egész éves, már leosztályozott biofizika jegyzőkönyveket. így nem volt nehéz számukra egy 
gyakorlat sem. Egyik alkalommal, amikor mérések helyett a „kész" jegyzökönyveik mellett ültek, és beszél-
gettek, odament hozzájuk Várkonyi tanárnő, és meglepődve vett észre: 
7 Már készen is vannak? 
Es ekkor feltűnt neki „valami": 
"7 Már le is osztályoztam?!! 

Es egy határozott mozdulattal kettétépte „nehéz" munkájuk gyümölcsét . . . (így ezen a gyakorlaton dol-

gozniuk is kellett!) 

Biológia gyakorlat: 
Első biológia gyakorlaton a gyakorlatvezetőnk (M. Endre) közölte velünk az orvosi biológia egyik fő alap-
kövének számító tételét, miszerint: „Az ajtó azért van, hogy be legyen csukva, mert különben elveszti a 
funkcióját." - erre az egyre még ma is emlékszünk, köszönjük Orvosi Biológia Intézet! 

Kémia szigorlat: 
hl- Miklós a „Zsírban oldódó vitaminok" tételt húzta. Minden eszébe jutott, „csak" a képletek nem. Mie-
'°tt rá került volna a sor, ránézett T. Angéla docensnőre, és szerényen így szólt: 
"" Tanárnő, hogy bírja ezt a vizsgáztatást, egész nap étlen-szomjan! Már délután 2 óra van, és még semmit 

nem tetszett enni! 
^tre a docensnő: 



- Hát, ha tényleg úgy gondolják, lenne egy szendvicsem, amit szívesen megennék, ha nem zavarja magU' 
kat. — erre a szendvicsével együtt kiment... 

Miklósnak - persze - „eszébe jutottak" a képletek.... 

Ápolástan 4 hetes nyári gyakorlat : 
M. Miklós feladata egy corpulens beteg vérnyomásának a megmérése volt. A beteg felkarja olyan vastag 
volt, hogy a vérnyomásmérő mandzsettája állandóan szétpattant. Ezért azt is össze kellett fognia, bog)'e 

„nehéz" feladatot végre tudja hajtani. Ügy gondolta, hogy ha leguggol, akkor könnyebben végre tudja ha|-
tani e bonyolult feladatot. Es nem vette észre a mögötte gőzölgő ágytálat. Persze az ágytál egész tartalma 
M. Miklós hátán landolt, a nővérkék nem kis derültségére... 

II ÉV: 

Anatómia gyakor lat : 
B. László, L. Iván és Chada (3. csoport) 
- csoportunk kiváló tagjai - , az egyet-
len igazán demonstratív agy körül ül-
tek, és vigyáztak, hogy senki tóliik azt 
el nem vegye. Hirtelen egy jegygyűrűs 
kéz nyúlt be a látótérbe és elszántan 
megragadta az agyat. 
- K***a anyád, el ne vigyed mán-

bődült el Chada. A kéz, mely Poór 
István, már húsz éve megbecsült 
egyetemi tanársegéd vállában vég-
ződött, hirtelen megállt a levegő-
ben, és letette az agyat a helyére. 

M. Miklós a tőle már megszokott módon a csoporttársait „vizsgáztatta": 
- Mi a funkciója a musculus cremasternek? 
- Hererázó izom. 
- Es még? 
- ? ? ? 

- Rögzített here mellett a törzset hajlítja!!! 

M. Miklós félévi anatómia vizsgáján a szövettani metszetét elemzi M. András docens úrnál: 
- A metszeten, középen többrétegű, csillószőrös hengerhám van, amely csatornát képez. Ez a metszet a 

penis, ami valószínűleg a tövéből készülhetett, mert a férfi húgycső proximális részén található ilyen 
hám. 

M. András csodálkozva belenéz a mikroszkópba, és így szól: 
- Hát kollega úr, ez a hám tényleg többrétegű, és ez nem normális, de a metszet nem a penis, hanem a 

gerincvelő... 
(Az eredmény nagy harc után egy kis kettes lett) 

Cs. Zsoltnak „kedvenc" tantárgya az anatómia volt. Sikerült is rekordot döntenie, 9^szer vizsgázott a 2 év 
alatt. A szigorlata (persze ez is elnökös volt) remekül kezdődött. T. Lajos docens fogadta. Ilyen csodás 
kezedet után - s miután végzett kedvenc tételével, a női gáttal - , már csak a metszet volt hátra. Örülvén a 
felismerésnek, hogy mi van a metszeten, azzal a lendülettel vissza is adta a tárgylemezt Lajosnak. Erre O: 
- Ne siessen, kolléga! Milyen sejteket lát a metszetén? 
- ? ? ? 

- Úgy mégis, ha rátekint?! 



Erre Zsolt fogta, és a fény felé fordította a kis üveglapot, és szabad szemmel vizsgálni kezdte. Erre T. La-
jos nyugodtan, de 220/140-es tensioval így szólt: 
~ legye vissza a metszetét, különben kirúgom! 

(csupán annyit kellett volna mondania, hogy a metszeteken kis és nagy sejtek láthatók; az eredmény kettes) 

Szintén Cs. Zsolttal történt egy anatómia gyakorlat alkalmával. A szem volt a gyakorlat témája, és marha-
szemet kellett boncolni. T. Lajos magyaráz: 

Figyeljék meg, milyen szép kék a szeme! 
Erre Cs. Zsolt ártatlanul megkérdezi: 

~ Minden marha szeme kék? - és akkor vette észre, hogy a T. Lajos szeme is kék... 

M. Katalin és az élettan (meg a félévismétlés): 

Rati önbizalma nem súrolta a napot, csak az eget. Az egyik élettan demó után megállította K.Andit, akit 
ePpen kirúgtak. 
"" Figyelj, Andi! Az a helyzet, hogy én elég jól értem az élettant és a tényanagokat is jól tudom, úgyhogy 

szívesen segítek neked, ha akarod. 
Ezután Kati félévet ismételt kétszer egymás után, majd befejezte az egyetemet. 

III. Év: 
E félévben új csoporttársnóvel bővültünk, aki új dimenzióban közelítette meg az orvostudományt: 

Belgyógyászati propedeutika, első gyakorlat, II. sz. Belgyógyászati Klinika Ambulancia 
Az egyik ágyon egy cachexiás küllemű, 40 év körüli nőbeteg fekszik, kidülledő szemekkel. Alapos kikérde-
2 es után, melyben megtudjuk, hogy a beteg legfőbb panasza az, hogy mindig éhes, mégis fogy, a szíve ál-
landóan szalad, és gyengének érzi magát, a csoport körülállja a beteg ágyát. 
I • László dr. - Szerintetek mi lehet a beteg baja? 
R- Ágnes tapintatos és pontos diagnózisa: 
"7 Szerintem rákos! - üvöltötte büszkén. 
Ágnes beceneve e naptól kezdve egyszerűen RÁK lett. 

Ugyanezen a gyakorlaton történt: 
Egy kb. 80 éves aggastyán családi 
anamnézisét kellett felvenni. K. Ágnes 
első kérdése a beteghez: 

- Bácsi, a szülei élnek még? 
A bácsinak hallókészüléke volt. K. 
Ágnes suttogva megkérdezte: 
- Mióta van hallókészüléke? 

Pathológia szigorlat 
M. Miklós, hosszas felkészülés után 
elment pathológiából szigorlatozni. 
Miután sikeresen túljutott a beugró 
teszten, következő lépcső a boncterem 
volt. Sosem bírta az intézet ezen helyi-

Segét, de ekkor különösen rosszul érezte magát, és, hogy ennek nyomatékot adjon, belehányt a mellette 
alló bélmosóba. Éppen, mikor végzett ezzel a procedúrával, odament H. P. Rozália egyetemi tanársegéd, 
aki miután látta, hogy M. Miklós megtörölte a száját, elkezdte a vizsgáztatást. A non-infektív 
er>docarditiscknél már meg is álltak, és nem is mentek tovább. M. Miklós a rosszulléttől, na meg a sikerte-
L'n vizsgája eredménye miatt falfehéren elhagyta a szeretett termet, és „kipihente" rosszullétét az utóvizs-
gára készülve. 



Kórélettan: 
B. Ferenc és M. Miklós elhatározták, hogy TDK-zni fognak. E velős elhatározás után felkeresték kórélet-
tan gyakorlatvezetőjüket, K. Annamária docens nőt, aki szeretettel fogadta őket. Elmondta, hogy Ó mivé' 
foglalkozik, és mélyen ajánlotta, hogy ez nagyon jó téma. B. Ferenc és M. Miklós az egészből nem értett 
semmit, és olyan gyorsan, ahogy kitűzték e nemes célt, olyan gyorsan le is tettek róla. . . 

IV. ÉV 

Be lgyógyá sz a t gyakor l a t 
V. Borbála adjunktus nő a vizsgált betegről kérdezte a csoportot. Tekintetét kérdőn B. Lászlóra szegezte, 
és finoman érdeklődve így szólt: 

- Na, és milyen a beteg bélhangja? 
B. László, aki előtte mindent alaposan megvizsgált, csak a bélhangokat nem, nagyot nyelt és segítséget 
remélve a többiekre nézett. A csoport többi tagja szemét lesütve tanácstalanul állt, mikor B. László szeme-
ben megcsillant a felismerés fénye, és így szólt: 

- Stridoros! 

Szü lésze t gyakor l a t 
B. Tamás egyetemi tanársegéd minden gyakorlaton fekete ponttal jutalmazta a rossz megnyilvánulásokat 
ill. a nem megfelelő magaviseletet. A legtöbb feketepontot O. Erika érte el: 27-et gyűjtött össze. Ezennel 
üzenjük B. Tamás tanársegéd úrnak: 28 feketepont! 

Sebészet gyakor l a t 
Negyedévben, vagy talán az egész egyetem alatt egyik kedvenc gyakorlatvezetőnk (főleg a lányoknak) F-
József (Furák József) volt. Sebészet gyakorlat után L. Ildikó és O. Erika (a csoport két szem lánya) haza-
felé ballagtak. Kicsit furcsállták és szóvá is tették, sőt ki is tárgyalták kedvenc gyakorlatvezetőjük aznapi 
szokatlan viselkedését. 

- Eddig O tartotta a legjobb gyakorlatokat, most meg egyenesen meghülyült. 
Na, e g y hét múlva meg is kaptuk a magunkét. Furák doktor szórói-szóra tudott a róla elhangzottakról-
Ugyanis a titkárnője pont a lányok után ballagott, és figyelmesen végighallgatta a két lány beszélgetését-
(Kedvenc doktorunk magyarázatot is adott furcsa viselkedésére: nagyon zavarta, hogy az előző gyakorla-
ton 2 fiú a csoportból egyetlen percre sem volt képes figyelni a „fontos" megbeszélnivalók miatt. E köz-
játék után persze minden visszatért a rendes kerékvágásba.) 

Pu lmono lóg i a gyakor l a t 
A csoport éppen egy betegnek az esetét beszélte meg Sz. Klára gyakorlatvezetőnkkel, amikor is K. XXX 
professzor bejött, és elkezdett kérdezősködni. A csoport persze nem tudott semmit . . . Gyakorlatvezetőnk 
megpróbált kimosni minket: 
- Tudják ők ezt professzor úr, csak meg vannak illetődve. 
Gyorsan és velősen jött a teljes igazságot tartalmazó professzori válasz: 
- Tudják ezek a fenét! - és e g y legyintés kíséretében kiment. 

Agi állt a röntgenkép előtt, típusos pneumonia képét kapta. Gyakvezérünk megkérdezte, milyen terápiát 
javasolnánk. Soroltuk a penicillinszármazékokat. Amikor kifogytunk a tudományból, megszólalt az ad-
junk tusnó: 

- Én a harmadik generációs cephalosporinokat ajánlanám, mert ez széles spektrumú, hat a Gram negatív 
és Gram pozitív baktériumokra is, és átmegy a vér-agy gáton. 

- Na és ennek meg mi értelme van? — kérdezte Ági. 

Allergiapróba. Agin az egyik allergénre négy keresztes reakció alakult ki. Mire a gyakvezér kedvesen 
Fenistylt hozott neki, hogy kenje be vele a karját. 



Ez valami placebo? - kérdezte okosan. 

Mikrob iológia gyakorlat 
Agi több mint három hetet tanult a kb. hat napot igénylő mikrobiológia kollokviumra. A második félév 
megkezdése után két héttel gyakorlaton beszélgettünk a torokgyíkról, ami angina néven ismeretes orvosi 
körökben. Látszott Ágin, hogy elgondolkozik ezen a dolgon, majd megszólalt: 

Ez ugyanaz, mint az angina pectoris, ugye? 

Belgyógyászat gyakorlat 

Szívinfarktust túlélt beteg, típusos tünetekkel az anamnézisben. A bal karba kisugárzó fájdalom ismertetése 
utan a gyakvezér megkérdezte Agit, mire gondol a tünetekből. 
~ Hát, - kis gondolkodás — valami szívbetegség. 
A gyakvezér arca kezdett vörösödni, de erőltetett nyugalommal tovább kérdezte: 

Mégis, ezen belül mire gondol? 
~ Atherosclerosisra. 

Köze van hozzá, de mégis mi lehet ez? - kérdezte a gyakvezér már kissé ingerülten. 
Hát amikor a billentyűk nem jól csapódnak és . . . — a többit már nem tudtuk meg, mert az adjunktus úr 
nem bírta tovább, és tajtékozva félbeszakította Ági okoskodását. 

K Iván , B. László és K. Ágnes közös beteget kapott vizsgálatra. A beteg jó mentális státusban volt, kelle-
mes volt vele beszélgetni. A kezdeti ijedelem után azonban Ági is bekapcsolódott a beszélgetésbe. L. Iván 
kérdezett: 

"" Szokott oedemás lenni a lába? 
~~ Nem szokott - válaszolt a beteg. 
"" És szokott-e dagadni a lába? - kérdezte Ági. 
A beteg tűrőképessége nem volt Ágira kalibrálva: 

- Nem vagyok hülye, mondtam már hogy nem! Figyeljen oda hogy mit kérdez! 

K- Ágnes és a gyermekgyógyászat 
vizsga 

Hogyan tudná bizonyítani, hogy 
gyulladás van a szervezetben? 

~ Vörösvértest süllyedéssel. 
~ Igen, és még? 

Angiográfiával! (Es nem rúgták 
ki!!!) 

Szülőszoba: 
Éjfél körül a vidám orvostanhallgatók 
v°nulnak császármetszésre. Zs. György 
l s vonul a sectiora, beront a liftbe: 

A harmadikra - köpi oda félvállról 
a mellette álló takarítónő külsejű 
hölgynek. 
A sectiora tetszik menni? - kérdezi 
a nő. 

Igen, oda tetszek. 
En is oda megyek, mert én fogok altatni - válaszolta a nő szerényen, és ekkor villant ki a „takarítónő" 
táblája, Dr. X. Y. főorvos. . . 

E közben B. László öltözik be „kampózni". L. Iván a környéken téblábol. Az anaesthesia folyamatban van, 
a beteg alszik, kezdődik a műtét. L. Ivánnak oda szól a szülész főorvos: 

Dugja már be a leszívót a csatlakozóba! 
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- Milyen gombot? — kérdezte Iván, és megnyomta a gépen lévő piros gombot, mellyel egy csapásra ki-
kapcsolta az anesztes gépet. Az orvosok reakcióját nem részletezzük... 

Végre elkezdődik a műtét. Dr. Bunford vezette a sectiot. Oda szól, a lelkesen kampózó B. Lászlónak: 

- Mi a neved? 

- Laci. 

- Nincs valami más? 

- De igen, Buga. 

- Na ez már jó lesz. . . 

Nehéz szülés, szűk medence. Hogy biztos ne legyen komplikáció berendelik 23-kor az osztályvezető főor-
vost, aki délután hamarabb volt kénytelen hazamenni hevesen fájó discus hermája miatt. Persze ott vannak 
az orvostanhallgatók is, és mivel éhesek, telefonon rendelnek pizzát. Már a szülés megindulása előtt érez-
ték, hogy ebből baj lesz. Természetesen a telefon akkor csörgött, amikor két szülész vákuummal és fogó-
val próbálta világra segíteni a gyereket. Az osztályvezető főorvos idegesen felkapta a kagylót, torzult egyet 

a feje, majd elordította magát: 
- Ki az a Buga?!?!?! 
A többi nem publikus. . . 
Végre megszületett a baba. A kollégák már nagyon éhesek. Rohannak le az oivosi szobába, ahol pizzáz-
hatnak. Zs. György a szülőszoba ajtaja előtt belebotlik a kissé ideges apukába. 

- Na, fiú vagy lány lett? — kérdezi? 

- Gratulálok uram, egészséges kislány lett. - vágta rá a hallgató. 

- Legutóbb is kisfiút akartunk - mondta csalódottan az apa. 
Zs. György ekkor egy kicsit elbizonytalanodott. O ugyanis nem nézte meg az újszülöttet. 

- Nem vagyok benne biztos, lehet, hogy mégis fiú — próbálta vigasztalni az apukát . . . 

H e m a t o l ó g i a v i z sga 
K. Ágnes már hál' Istennek és kis csoportunk tevékenységének nem a csoporttársunk, de a teljesség ked-
véért leírjuk ezt a sztorit. Tudni kell azonban, hogy Agi olyan, mint a rádió, akármit mondhatsz neki, o 
csak mondja a magáét . . . 
K. Ágnes első vizsgája sikertelen volt és az utóvizsgán olyan tanárnő vizsgáztatta, aki még senkit sem rú-
gott ki. 

- Milyen sejtek vesznek részt a véralvadásban? Hogy megkönnyítsem a válaszát, lerajzolok ide kettőt. 

- ? ? ? 

- Na jó, az első vörösvértest. Mi a másik? 

- Prosztaglandin — vágta rá Ági csillogó szemmel. 

- Micsoda?? Egy sejtről van szó. 
De Ági ragaszkodott a prosztaglandinhoz. 
Utolsó kérdés: 
- Mi a hematokrit? (már felvételin is kérdezték) 
- A hematokrit a thrombocytaszám, és az értéke 500000 - mondta Ági. 
A doktornő egyszerűen nem hitte el, hogy komolyan gondolja ezt a választ. Megpróbálta meggyőzni Ágit> 
hogy a hematokrit nem ez. Végül már ő is elbizonytalanodott, és megkérdezte a többi hallgatót: 
- Praefort László, Ön szerint mi a hematokrit? 
Ö elmondta a helyes választ, Ágit pedig ezek után kirúgták. K. Ágnes erre Praefort felé fordult, és ezt 
mondta: 
- Praefort, odakint beszélni akarok veled. 
Ez volt az első elnökös belgyógyászat kollokvium esete. 



Bőrgyógyászat gyakorlat 
Minden gyakorlat után ostromoltuk a gyakvezért vélt vagy valós bőrgyógyászati problémáinkkal. Egyik 
alkalommal M. Miklós azzal a kérdéssel fordult a főorvos asszonyhoz, hogy ó valószínűleg penicillin érzé 
keny, és szeretné kideríteni, hogy valóban az-e. J . László erre szellemcsen megjegyezte: 
~ Na de Miki, akkor mi lesz a Neisseria gonorrhoeae-iddel? 

Egy másik alkalommal L. Iván az alkalomhoz illó viccet mesélt el: 
Miért eszi meg a román gyerek az anyját? 

~ ? ? ? 

Mert csak anyajegye van... 

Trauma gyakorlat 
Gyakorlatvezetőnk az arthroscopia lényegét igyekezett szemléltetni: 

Olyan, mintha egy női öltözőbe kukucskálnánk be egy fali repedésen/résen keresztül. . . 

Szemészet demo 
A félév során az egyetlen demonstrációnk ez volt. Senki sem remekelt, de egy kis „illegális" segítséggel 
uiindenki kivágta magát valahogy. B. Lászlóval a következő történt: 

Gyakorlatvezetőnk azt kérdezte tőle, hogy mivel diagnosztizálná a kcratitist. Mindenki súgott, ahogy csak 
hidott. B. László próbálta „meghallani" a helyes választ: 

Dézsmatáblával?? 
Mem igazán ez volt, amit mondania 
i l l e t t volna, így súgtunk tovább. B. 
László nemsokára egy lépéssel köze-
'ebb jutott megoldáshoz. 

Dézslámpával... 
Hát, még ez sem volt az igazi. Súgtunk 
tovább, de ekkor már mindannyian 
fetrengtünk a röhögéstől.. . (A helyes 
valasz persze a réslámpa volt, de B. | S S S k 
László erre a demó végéig nem jött rá.) . £ 

„ i, Ö P S 
ül - Orr - Gége gyakorlat 

Egyik alkalommal a gégetükrözésról 
v°lt szó, és nem mindent a betegen 
Próbáljunk ki, először a gyakorlatve-
zető önként jelentkezőt kért, akin majd 
0 bemutatja a vizsgálatot. O. Erika fel is áldozta magát, és mivel „vizsgálható" alanynak bizonyult, min 
denki rajta kísérletezett. Amikor B. Ferenc került a sor, ó is fölmelegítette a tükröt, de Erika megkérte, 
ugyan nézze már meg, nem túl meleg-e. Az eredmény: hólyagos égési seb B. Ferenc kezén. . . 

B enedek: 
-Inkább a placentát nevelte volna fel anyád helyetted" 

Hatural Killer sejtek jellemzése: 
-Olyan, mint Magda Marinko: természeténél fogva öl." 

kórélettan demó: 
i-
^°vacs Annamária: „Ovális alakú w t - i vannak a hüllőknek, mint például a lámának." 
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Anatómia 
Liposits professzor előadásokon diákat vetít, és a következő dián csendes, nyugodt tájkép, lemenő nap egy 
tónál 

„Relaxáljunk! Behunyom a szemem, remélem, semmi bajom nem esik!" 

Discriminatív tapintás demonstrálása előadáson: 

„Becsukott szemmel meg tudom mondani, mi van a zsebemben"- turkál a prof a zsebében, majd -,,hegyes> 
elég kemény tapintású... Ez nem más, mint a ceruzám!!!" 
Tesztírás előtti utolsó előadáson „Aki nem érti, az tekintse mozinak az egészet!" 
Valaki hátulról: „Az Oroszlánkirály nem lehetne?" 

Előadáson a második órára mindig felére csökkent a hallgatók létszáma. A szünetben nyitva maradt az 
ablak, valaki lement és becsukta. E közben zajt csapott, mire Liposits professzor: „El ne menjen!" 

Ha a továbbiakban másik csoporttal tartasz^, lapozg_ arra az^ oldalra: 

1. csoport: 17. 8. csoport: 85. 
2. csoport: 25. 9. csoport: 95. 
3. csoport: 37. 10. csoport: 109. 

11. csoport: 121. 
5. csoport: 63. 12. csoport: 129. 
6. csoport: 65. 13. csoport: 135. 
7. csoport: 75. 14. csoport: 136. 



Zsiga György 

Soltész^ Alex Szfíls Áron 



Sztorikat láscl a betétlapon! 

Ha a továbbiakban másik csoporttal tartasz IaP°ZZarra a\ oldalra: 

1. csoport: 17. 8. csoport: 85. 
2. csoport: 25. 9. csoport: 95. 
3. csoport: 37. 10. csoport: 109. 
4. csoport: 53. 11. csoport: 121. 

12. csoport: 129. 
6. csoport: 65. 13. csoport: 135. 
7. csoport: 75. 14. csoport: 136. 





CSOPORT-TERÁPIA 

A Bíróság a vádlottakat bűnösnek találja a Btk.l74/B§03 alapján a középiskolai tanulmányaik alatt tettest 
minőségben, előre kitervelten elkövetett Továbbtanulási tájékozódási kötelezettség szándékos elmulasztá-
sának bűntettéért, és a vádlottakat 6 évig terjedő Fegyház fokozatban a SZOTE-n letöltendő szabadság-
vesztés büntetésre ítéli. 

Tettesek: 
Prof. Dr. Liposits Zsolt 
Prof. Dr. Mikó Tivadar 
Dr. Gecse Árpád 

„A börtön ablakába soha nem süt be a nap . . . " 
jó magaviseletük miatt enyhítették büntetésüket, igaz csak fél évre, de feltételesen szabadlábra helyezték 
őket: 





CL • 

REJT-VENY 
SZENT-GYÖRGYI ALBERT ORVOSTUDOMÁNYI EGYETEM 

II . s z . BELGYÓGYÁSZATI KLINIKA 

6720 Szeged, Korányi fasor 6. Tel.: (62) 321-011 

Térítésmentes vény 
Név: .... 
Lakcím: 

Jogcím: szakmunkástanuló, üzemi baleset, honvédelmi kötelezettség, 
Eü. Rendelkezés, közgyógyellátás: 

D.S.: A képen látható részletek beazonosítói között egy Ford Mondeo-t 
sorsolunk ki, melyet a nyertes átvehet a Tápéra vezető út balos 
kanyarénak árkában. 

P. H. 

orvos aláírása 
Átvevő aláírása: 

S^OIE %f<MtcU 



Börtönünkben csiszolódtak a kis fogaskerekeink és fáradtak a neuronok: 

ANATÓMIAI. 
Lipó: Mi az a mesaxon? 
Laci: Nem tudom. 
Lipó: Mennyi van belőle? 
Laci: Sok. 

Lipó: Nem, abból csak cg)' van . . . 

ANATÓMIA II. 
Kalló: Hát akkor legyen a pénisz . . . és a szájüreg! 
Zita: Rendben. (. . .és kapcsolatba is hozzam őket?) 

ANATÓMIA III: 
Hajas fejbőr metszet. 
Lipó: Mit lát itt? 
Zita: Mirigyeket. 

Lipó: De mégis milyen mirigyeket? 
Zita: Savós mirigyeket. 
Lipó: Hol vannak savós mirigyek? 
Zita: A szájüregben a nyálmirigyek. 
Lipó: És látott már Maga nyáladzó fejű embert?! 

BIOLÓGIA GYAKORLATOK 
Jég Veled! 

KÉMIA 



KÓRÉLETTAN 

Gecse: Miért gyakoribb nőknél az epekő? 
Laci: Elzsírosodnak! 
Gecse: Eddig ötös! 

PATHOLÓGIA SZIGORTAT ELŐTT 

Krisztián: A Tószegi szakállas? 
Többiek: Nem, nő. 

PSZICHOLÓGIA SZIGORLAT 

Vizsgáztató: Milyennek kell lennie a pszichológusnak? 
Norbi: Azt olvastam, hogy nem kell túl intelligensnek lennie! 

BELGYÓGYÁSZA T GYAKORLA TOK 

Várakoztunk a gyakorlatvezetőnkre, Lengyel dokira. 
Krisztián: Ki az a Lengyel doki? Olyan ismerős a neve! 
Győző: Biztos nagy ember lehetett, egy egész országot neveztek el róla! 

Dr. Kovács Attila: Hogy élesztesz újra? 
Laci: 2-ót nyomok, ötöt fújok! 

Krisztián anamnézist vesz fel: 
- Diabetese van? Hypertoniárol tud? És nycturiája?... 

NYÁRI GYAKORLA TON 

Három, terminális állapotban lévő beteg már két hete 
ugyanabban a kórteremben fekszik, amikor egy nap, 
különböző időpontokban exitáltak. 
Dr. M.: Holt-versenyben a Szabó bácsi győzött! 

HAEMATOLÓGIA GYAKORLATOK 

Dr. Benkő: De jó frizurátok van srácok! En 
is lenyíratom az enyémet! 



GYÓGYSZERTAN 

Ér. Torday Lászlóról: 
..Ha beengednék a dzsungelbe, nagyon otthon érezné magát!" 

NEUROLÓGIA 

Szok Délia a Sclerosis multiplexről beszél: . . . és létrehoztak a 
Betegeknek SM klubokat i s . . . 
Győző felébred: Mi?! Sado-maso-klubokat? 

NÉPEGÉSZSÉGTAN 

Barabás Katalin: Mert mindig vannak diákok, akikért érdemes! 
Krisztián mély álmából ébredve: Mindent hallok! 

BŐRGYÓGYÁSZAT 

Krisztián: Hogyan lehet elkülöníteni az erysipelast az orbánctól? 

Krisztián: Hol jelentkeztek először a kiütései? 
Beteg: A mellemen. 
Krisztián: A mellemen? 

MENTŐSTISZTm. TANFOLYAM 

Nóvák Zoli: Tudod, hogy fognak Téged hívni, amikor vonulsz? 
Bdikó: Na, hogy? 
Zoli: Ambus Ildi! 

BÜL-ORR-GÉGÉSZET 

Ér. Nagy Armand a beszédértésről: 
~ Mert ugye, Ti értitek, amit én mondok. 
Zita: Háát, nem mindig! 

SZEMÉSZET 

Ér. Papp Andrea: Most beszéltem a Háry-Kovács doktorral, mindjárt jön. 
Krisztián: Ki az a Háry-Kovács? 
Néhán; 'an: A gyakorlatvezetőnk! 
Laci: Nem Kis-Kovácsnak hívják? 

Következő gyakorlat előtt: 
Barbara: Láttam Háry Jánost, most ment ebédelni! 

É S ÍGY SZÓLTAK ŐK 

Gsanády Prof. az ASA adagolásáról: 
•Álinden nap 75mg vagy 150mg másnaponta. A gond 
Csak az, hogy a betegek mindig elfelejtik, hogy melyik a 
Hásnap." J> 



Pintér Prof. a szoptatásról: 
„Melles akcióért meg kell dolgozni, nemcsak a csecsemőnek!" 
„A szülész erénye: ül a lyuk előtt." 

Dési Prof.: 
„Amit csinálunk az állatokkal, azt csinálják velünk a másvilágon!" (Patkány pénisz vénába való oltásról 
beszélt, a tanácsa: inkább kerüljük.) 

Dr. Barabás Kati: 
„Fölfelé nyalni, lefelé taposni és biztos a karrier!" 
„Tudás, készség, attitűd - ezt a három dolgot kéne elsajátítani az egyetemen." 
„Az orvosi mesterség az művészet!" 

Dr. Ferdinándy Kond: 
„Ha lenne sonkánk, ehetnénk Ham and Eggs-et, ha lenne tojásunk." 

Dr. Zentay a gyomormosásról. 
„Vigyázat! Harap a kis disznó!" 

Dr. Fráter Loránd radiológia: 
Felvetített kép, senki nem tudja mi az. Rávezető kérdés: 

- Mondjon egy patikát! 

- Sas! 

- Kígyó! 

- Hepatica. 

Janka Prof: 

„A legerősebb egyéniség is meg tud At időre roppani." 
„A butaság általános emberi tulajdonság." 

Traumatológia, bordatörött beteg műtéte közben az anesztes: 

- Valami gáz van a mellkasban! 
(PTX) 

Dr. Iványi: 



BÖRTÖNMENZA 

második púpos tányér elfogyasztása után: 
Zita, ez k. . .a jó! 

^°rbi a chilis babos buli előtt: 
Ne chilis babot főzzetek! Én utálom a babot is, a chilit is, 
•g}' együtt a kettőt meg aztán főleg!!! 



Irtunk... 
és ittunk... 

és ittunk 

Gábor az n.-ik évkönyvíró csoportbulinkon: 
- De tulajdonképpen mi is az az évkönyv? 

Ha a továbbiakban másik csoporttal tartasz lapozz orra az oldalra: 
1. csoport: 17. 8. csoport: 85. 
2. csoport: 25. 9. csoport: 95. 
3. csoport: 37. 10. csoport: 109. 
4. csoport: 53. 11. csoport: 121. 
5. csoport: 63. 12. csoport: 129. 

13. csoport: 135. 
7. csoport: 75. 14. csoport: 136. 





FELÁLLÁS 

Horváth Viktor: alias Viki, Piktor, a Dzsu-Do nagy mestere, mellesleg évfolyamtitkár 
Jagicza Csilla: aki utálja, ha Jágónak hívják 
Kocsis Beáta: Belya, Kocsi, Csokis, és ahogy Viktor mondaná Bunkó 
Sipos Cintia: Csopvez, Csopi, Csintalan, vagy ahogy mindenki ismeri Cinta, a csoport koordinátora 
Soós Zoltán: Zotya, Potyi, Zupermen és egyébként a SZEFHE elnöke 
Szakács Szilvia: Szilva, a csoport sebésze 
Szabó Gabriella: Szabó Gabó, a csoport menyasszonya 
Tarkó Erzsébet: Böbe, Röpke, az örök álmodozó 
Tóth Viktória: Viki, a Rádió 88 műsorvezetője 

...ÉS AKIK MÁR NINCSENEK KÖZÖTTÜNK: 

Kovács Tibor: Tybi (ejtsd: Tájbi), Kovász Zotyi pályafutása, avagy hogyan lehet eljutni 
Kozma Attila: Kozmi, Kozmosz, lehozza a egyszerű földöncsúszó medikustól a Rektori pozícióig 
csillagokat az égről 
Ombódi Róbert: Zombi 
Szabó Lilla: Lillus 
Vilmányi Rita: Ritus, és Vilma, amit nagyon utál 

SZTORIK, SZTORIK, SZTORIK 

Élettan 
Csilla és Böbke megünnepelték a sike-
res élettan demójukat. Elmentek enni a 
Gödörbe. Mivel egy napon volt az 
anatómia és az élettan demó, kicsit 
fáradtak voltak. 
Leültek az asztalhoz. 
Pincér: Mit parancsolnak? 
Csilla: Én egy vegetatív tálat kerek. 

Angol óra 
Mi azon visszamaradottabb csoportok 
közé tartoztunk, akiknek nem volt 
nyelvvizsgájuk. így az angol órákon 
kellett ücsörögnünk, mikor mások már 
mehettek haza. Egyik angol órán egy 
szöveget hallgattunk magnón, amiből 
egy kukkot sem értettünk. Tanár nő megkérdezi: 

— Értettetek valamit? 

- Volt szó benne a Grand Cagnon-ról? - kérdezte Viktor 



~ Nem. 

~ Akkor semmit. — így a válasz 
Viktor ezután fel evvel letette a szóbeli nyelvvizsgáját. 

Patológia (boncterem) 
1 • gyakorlat: Iványi tanár úr tartott gyakorlatot. 
L - 45 éves férfi beteg látható ezen a tálcán.. . 
Belya kiült az ablakba egy kis friss levegőért. Egy kissé lesápadva. 
L - Kollegina! Ha nem vette volna észre ez nem kávéház! Ha nem bírja, inkább menjen ki! 
Belya ezután mindkét orrlikában mentolos szipókával jelent meg a gyakorlatokon. 
Belya és Viktor már első évben is nagyon jóban voltak egymással. Viktort ugyanis a Radnótiban Belya ke-
fesztapja, Kocsis Illés tanította. így Viktor, mint Illés tanítványa mindig okította Belyát a jó modorra. 
Bonctermi gyakorlatok még inkább elmélyítették ezt az érdekes kapcsolatot Belya és a Viktor között, ami 
f i a t t a Viktor most ilyen kedves rajzokat küld a Belyának, teljesen önzetlenül: 

4 
[MMÓ) 

Hát nem aranyos?! Ok ugyanis már ekkor nagyon lojálisak voltak egymáshoz. Mindig egymás után lettek 
fosszuk Csak egymásra kellett nézniük. Ahogy ezt a Belya elmeséli: Viktor csak egyszerűen elszürkült és 
fölakadt a szeme. Ennyi elég volt a Belyának is. 

Mikrobiológia gyakorlat 
Kicsit már beleuntunk a bakténumte-
nyészetek szagolgatásába, és egyéb 
vizsgálatába és Cinta galacsinokat do-
bált Kiri és Kozmi hajába, mire végül 
besokalltak. Kozmi fölkapta Cintát és 
köpenyénél fogva fölakasztotta a fo-
gasra. A gyakorlatvezetőnek sem kel-
lett több, Kozmit és Kirit kiküldte, 
Cinta viszont tovább vizsgálhatta a 
különböző baktériumokat. 

t evette abban, hogy T. V. rádiózik. T. V. alig várta az első F. 
föleit. Amikor kiderült, hogy ckcémás a hallójárata, felkiáltott: 
' udhattam volna, hogy allergiás vagyok a Rádió 88-ra! 

O. 

Belgyógyászat gyakorlat 
Bár előző csoportja igen nehezen tűrte, 
hogy Tóth Viktória egy az orvosi 
szakmával összeegyeztethetetlennek 
tűnő munkából tartja fenn magát, a 
hetes csoport a pozitívumokat is ész-
G. gyakorlatot, hogy megvizsgáltassa a 

S °ós Zotya fogászatról érkezett gyakorlatra. Hosszasan ecsetelte mennyire zavarja, hogy büdös a szája. T. 
^ • a következő szavakkal nyugtatta: 
^á se ránts, Zotyi! Ezután nem Rektor Úr leszel, hanem FOETOR Úr! 

jk 

Oh, azok az illatos táptalajok! 



A csoporttagok az évek előrehaladtával egyre nagyobb pozíciókra tettek szert. Cinta csoportvezető, Viktor 
évfolyamtitkár, Zotya diákrektor, SZEFHE elnök. Böbkc gondolta, ő is vállal valamilyen tisztséget. 
Böbke: - Természetesen ehhez magam köré támogatókat kell gyűjtenem. 
Gabó: - Persze, majd mondod, gyertek HIV-eim! 

Urológia gyakorlat 
Viktor szado-mazo terápiás javaslatai here körül kialakuló hydrokele esetén: 

— here punctio 
ha ez nem elég, szado-mazo lássuk, mit javasol a varicokele esetén: 

- anaemizálni 
(a kivitelezését tőle kell megkérdezni) 

Belvát a gyak. vez. a szájmérete alapján 
ismeri meg. Böbe erre azt javasolja: 
Mérjük a szájak méretét charierben. 
Gyak. vez.: Elég perverz dolog! - Böbe 
nem érti. 
Ma 1/2 6-ig fogok gyakorlatot tartani! 
Mit szóltok? 
Belya: Mindent az urológiáért! Én 1/2 
6-ig maradok! 
Gyak. vez.: Hűha, 80 charieres meg-
szólalt! 
.. .kicsit később: 
Zotyi: Chronicus epididimorchitis 
nincs, mert már nincsen heréje. 
Gyak. vez.: Ember! Te 1/2 7-ig ma-
radsz, ha ilyen hülyeségeket mondasz. 
Belya: Nem érzi át a paraphymosis 
therapiájának a problémáját. 
Gyak. vez.: Értetek a grafológiához? 
(Belya hülyéskedett, és büntetésből leíratta vele 25-ször, hogy jól viselkedek gyakorlatokon.) 
Viki: Igen! Ez egy nagy bunkó írása. 
Gyak. vez.: Nem osztottam ki a betegeket a múlt órán. De hülye vagyok. 
Belya (alias 80 charier): Nem én mondtam. 
Gyak. vez.: Jó! Következő órára írj e g y értekezést: Miért kell figyelnem, és miért utálom, ha más grafológi-
ával foglalkozik urológia gyakorlaton. 
Viki: Oroszi dr-t is fölavatta a Bajszos és a szakállas viccel. Kicsit lefáradt tőle. 
Gyak. vez.: U, de nincs kedvem semmihez. 
Viki: Mondjak még egy viccet?! 
Gyak. vez.: Már van kedvem, már van kedvem - menekült ki a vizsgálóból. 

Előre ittunk a medve bőrére. • • 
és jött az orthopédia szigorlat! 

Nőgyógyászat gyakorlat 
Viktor végrehajtja élete első bimanualis vizsgálatát. 
A beteg: - Azért a Doktor út jobban csinálta! 

A lapocos feltárás után a beteg a következőt mondja: - Ezt most jobban betette, mint a Doktor úr! 

Viktor szülészeten is nagyon kellemes terápiás lehetőségeket ajánl: 

Beteg 1: nagyon sok műtéte volt, tele összenövésekkel a hasürege. Hogyan juthatunk be a kismedencébe 
felkutatni cg)' cystát? - kérdezte a gyakorlatvezető 
Viktor ajánlata: Hátulról. 
Beteg 2: Meddőség egyik oka lehet, ha összenövések vannak az utcrus falán 
Megoldás: enzimes emésztés. 
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Beteg 3: Egy abortuszon voltunk bent. Viki, Csilla, Belya összeálltak egymást támogatni. Jagi ment ki elő-
t ö r . .. utána Belya . . . Viki bátran, fölényesen: I Iá, há . . . én kibírtam! 
Persze hozzá kell tenni, hogy két 190 cm-es ember mögött állt, és onnan kukucskált ki. 

Ornitológia kol lokvium teszt 
(Pulmonológia teszt hatása Böbére) 
b Mi a különbség a veréb között? Válassza ki a helyes 

megoldás(okat)! 
a) Két szárnya van. 
b) Inkább a jobb. 
c) Inkább a bal. 
d) Mégis inkább a jobb. 
Mi a közös vonása a gyurgyalagnak? 
a) Igen 
b) Nem. 
c) Kizárólag a délutáni órákban. 
d) A legmesszebbmenőkig, 

b Hányat lép a veréb eg)' évben? 
Válaszolja meg az alábbi megoldó kulcs szerint! 
A. 1 .2 . 3. igaz 
B. 4. hamis 
a) Egyet. 
b) Hatot. 
c) Körülbelül egyet. 
d) Egyet se. 

Bőrgyógyásza t gyakor l a t 
Böbe kikérdezett egy beteget, de eléggé 
tanácstalan volt. A gyakorlatvezető 
Megkérdezi: 

- Mire tetszik gondolni? 

Mire tetszik gondolni - kérdezi 
Böbe a beteget. 

Bőrgyógyászati nevezéktan: 
Esipatrix: - Zotyi belső szemzugában 
található, könnyen eltávolítható képlet. 

Mivel a gyakorlatok reggel 8-kor kez- Vigyázat! A szendeség csak álca! 

dődnek, volt némi akadálya a pontos 
kezdésnek. Viki a hajába nem tud lelket verni, minek következtében ált. 5-10 perces késéssel érkezik. 
Gabó mióta nem az Apáthy koleszban lakik, min. 10 percet késik. És amióta Belya 5 m-re lakik a klinikától 
Min. 10 percet késik. 

^ iszont a Böbe! Mindenhol ott van (pontosan, sőt valamikor Cinta előtt érkezik gyakorlatokra). Ötödévre 
ra)ött, hogy mégis orvos szeretne lenni és minden előadáson, gyakorlaton ott van. De ráadásul mindent 
Megcsinál határidőre! Ha így halad, képtelenek leszünk átirányítani egy másik csoportba. Bár néhány furcsa 

Mivel 

a) 
B) 
c) 
d) 

táplálkoznak a kakukk rovarokkal? 
rovarokkal 
kakukkokkal 
A és B is igaz 
C és D igaz 



szokását azért megtartotta: a Kisvirág előtt a delfinen hintázva lasszózik + szakállas sajtrolót eszik, na es 
Tiramisut! Amit nagyon szeret. 

Leírás bőrgyógyászaton: Viktor kabát jának bőrgyógyászat i le írása 
A szürke kabát nyaki részén 2 cm szé-
les, 30 cm hosszú, sávszerűén elhelyez-
kedő, elmosódott szélű, szürkésbarna 
színű, a szövet nívójából kissé kiemel-
kedő, tömött tapintató, helyenként 
pikkelyesen, másutt pörkösen hámló, 
korpázó felszínű, odorózus, fájdalmat-
lan, zsíros-szutykos, beívódás látható. 
A gallér kifelé tekintő felszínén, jobb 
oldalon, 4 cm átmérőjű, helyenként 
összefolyó, kerek, éles szélű, a szövet 
nívójából nem kiemelkedő, fekete színű 
macula látható. 

A beteg építészmérnök, így ért a matematikához. Panaszai között paraesthesia is szerepelt. Viktor az ér-
zőműködés vizsgálatában a graphaestesiához ért. 
- Most azt kellene megmondania, hogy hányas számot írok a lábára! 
- Nem tudom - mondja a beteg. 
- Igaz, nehéz volt - mondja Viktor - négyzetgyök kettőt írtam! 

Népegészség tan gyakorlat 
A konyhán voltunk gyakorlaton és 
bemutatták a tányérokat, amiben a 
kaját osztják az embereknek. 
Cinta: Gyerekek, ugye még senki sem 
evett menzán? 
Viktória: Nem, pláne nem tányérból. 
Viktor: Hát, ennél még a „bajszos és a 
szakállas" is jobb. (Viktor standard 
vicce.) 

Neurológ ia gyakor lat 
Böbe és a betegvizsgálat (bicepsz 
reflex kiváltása). 
- Kérem engedje el a kezét . . . En-

gedje el! 
Beteg: (nem engedi el) 
- Engedje rá a karját a kezemre, 

majd én tartom! 
Beteg: (még mindig nem engedi el) 
- Engedje cl! - elégedetlenkedik 

Böbke. 
- Elengedtem. - mondja a beteg. 
Böbe elveszi a beteg karja alól a kezét. 
- De akkor miért marad így?! - kér-

dezte a beteget 

„Böbikém, gyerünk most már aludni!" 

Küzdelem a diplomáért. • • 



Vers az extrapyramidális rendszerről 
Az agykéregből indul, s 
a striatumba jutva, 
visszaad egy ágat, 
a pars compactába. 

Az agykéregből tovább menet 
a külső pallidumba ér, 
°nnan meg a belsőhöz jut, 
s o t t eg) ' kicsit henyél 

Vers egy szeretett előadóról 

Szajnosz picsit laccsolok, 
e s nem beszélek szépen, 
pöfefégem már csak hab, 
a torta tetejében. 

Miádom, ha hallgatóim, 
hallgatják hangomat, 
s ennek érdekében 
tajuk is kényszerítem 

Katalógussal akaratomat! 
fagyon szeretem, ha 
járkálhatok fel-alá 
°tám közepében. 

Mikulásra egymáshoz írt versek: 
Rájár a rúd mostanában 
betörtek a lakásába 
Keze, lába, veséje 
Vírus ment a szemébe 

(Gabó Szilvinek) 

Kicsi lánynak nagy a haja 
Mikulás néki ezt hozta 

(Zotyi Böbének) 

töménytelen mennyiségben van jelen 
Krben 

hihetetlen számban villódzik az égen 
f í n u s z g. 

(Viki Csillának) 

A pallidumból pedig 
a subthalamus az irány 
ahol rájuk 
Luys bácsi magja vár. 

Onnan már csak a thalamus 
YA, VL az ugrás 
s máris jön az agykéreg, 
ahonnan kezdte útját. 

Tiszteljél is engem, 
te fránya hallgató 
hiszen én vagyok a 
Prof. med. udim. dudim. Manó! 

Én tudom csak azt, 
mit senki más, 
azt, hogy te nem 
tudod a medicinát. 

Ezért mondok sok szép 
okosat, fontosat, 
mit már eddig huszonötször 
hallottál tanulmányaid alatt! 

hhnden téren győz O 
hisz a neve Győző 
Ks rendkívül jól főz Ő 
Keveri az olasz ételeket 
e s a neves slágereket 
Mars tér az egyik hona 
Másikat csak a Böbe tudja 
Kemélem rájöttek már 
Ki is ez a szögedi lány. 

Az ópusztaszeri kiránduláson is jót kajáltunk. 

(Csilla Viktóriának) 



Delikvensünk agya lanyha 
Biztos segít rajta Bamba 
Drágaságunk agya izom 
Minden reggel Plusszot igyon 
Gyakorlaton mindig szellent 
Ere gyógyír a sport szelet 
S hogy ne legven annyira izgága 
Rakjuk gyorsan ezt a nyakára. (Bolhanvakörv) 

(Viktória Belyának) 

Magassága csak pár centi 
A nevében 3 "i" 
Mániája 2 új hobbi 
Szerelme a daliás Sepi 
Teremjen hát mogyi, csoki 
Ezt kívánja neked, Miki! 

(Belya Cintának) 

Erénye a "pontosság" 
A haja is hosszú már 
Mindig nevet hi-hi-há 
De nem az, kire gondolnál 

(Cinta Gabónak) 

Tapolca partján nevelkedett. 
Ételek ehetetlenek 
ha nem ilyenek. 
Három napig ha nem látunk 
borzasztóan sajnálunk, 
Nem ázol tán 
Nem fázol tán, 
valahol az utcán? 
S ha megjelensz 
kihúzol tán 
búból-bajból. 
Remélem megleled versemben neved 
kedves prezident. 

Ezt pedig az urológia gyakveznek írtuk: 
Rectum digi vizsi 
Ezt hozta neked a Miki. 

És a gyakvez ajándéka: 
Télapózacskóba helyezett sült, szelíd gesztenyék 
tömege, amit gumikesztyűre húzott gumiujp' 
kellett kitapogatni a zacskó szűk nyílásán ke-
resztül. 

MOST NÉMI ÍZELÍTŐ A CSOPORTBULIKRÓL: 

Csoportbul i Gabonái 
Hozzon mindenki a palacsintába valót, amit szeret! Viki erre 
beállított 1 kg liszttel és 6 tojással. Hát igen mindenki más-
képp szereti. Es hogy mindenki másképp csinálja, az a pala-
csintasütési módszerek láttán is beigazolódott. Viktor ugya-
nis azt mondja: „Én először jobban szeretem lenyelni a 
hozzávalókat, majd a gyomorban összekavarom, kihányom 
és ezután sütöm meg. Ja! és félig nyersen szeretem." (Hát 
igen. Ez egy élettani megközelítés.) 
Böbe palacsintasütése (az anatómiai megközelítés szerint 
demonstrálja): 
Először a palacsintát - mielőtt megfordítjuk - be kell tölte-
ni, így rögtön kész lenne, és megakadályoznánk azt a prob-
lémát is, ami a fordítás során keletkezik (ugyanis Böbe ami-
kor megfordította a palacsintát inkább egy gombóchoz ha-
sonlított, mint palacsintára.) 
Böbi kezeli a CD készüléket: 
Gergő segítségével megtalálja a STOP gombot, Belya segít-
ségével kinyitja, Cinta segítségével kicseréli a CD-ket, majd 
1 óra múlva szól is a zene. (Előző életében biztosan disc-
jockey volt.) 
Kellemes palacsinta illat töltötte meg a teret, szólt a zene, 
mi pedig beszélgettünk, azon a házi bulin, amit a Gabó ren-
dezett. Megcsördült a telefon. Gabi beszaladt, fölkapja, kö-
szön, majd szemmel láthatóan vörösödik. A körülötte ülök 
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csak zavartan kimondott szófoszlányokat kapnak el: "de hát uram, ez fenyegetés", "hát hívja ki" majd oda-
szól nekünk "halkítsátok lejjebb". A lejátszó csak épp annyira szólt, bog)' a további halkítás már csaknem a 
kikapcsolással lett volna egyenlő. Még mindig vörös. Majd lecsapja a telefont. 
~ Na mi volt? 

"" Valami Somogyi a szomszédból. Megfenyegetett, hogy ha nem hagyjuk abba a rajcsúrozást, kihívja a 
rendőrséget. 

~ Es van valami Somogyi a házban? 
~ Nem tudom, lehet, hogy most költözött ide. 
Somogyi aznap este még egyszer telefonált. Ezúttal a valódi nevén mutatkozott be: Závaczki Zoltán va 
gyok. (lásd 8. csoport) 

Böbe és Gabó 5 éves csoporttani isme-
retség után bemutatkozott egymásnak. 
Ez nem is árt, mert Böbe 2 évig Jutká-
"ak hívta a \jiczai Mariamit, aki furcsa 
Hódon nem hallgatott erre a névre. 

Gofrí sütés Be lyáná l 

•••az egész úgy kezdődött, hogy Tóth 
^ iki elhalasztotta az általa szervezett 
csoportbulit. Belva erre kitalálta, legyen 
e8V kis gofrisütés náluk. De közben 
Gsilla moziba akart menni a barátjával, 
'gv Belya felkapta a vizet, hogy 10 óra jó, a rossz és a csúf 
ütan az egészből már megint nem lesz 
Semmi. De Csilluska angol órán beszervezte Cintát, hogy menjenek el mozi után Beához gofrizni; persze 
abban a tudatban, hogy Bea otthon lesz és már várja őket egy nagy tál gofrival. Ez után Cinta felajánlotta, 
bog}- amíg Csilláék a sötétben a filmet nézik meg egyebek, elmegy Beához Krisztiánnal és segítenek a 
gofrisütésben, utána jöhetnek a korábban, moziban megfáradt vendégek. A gond csak az volt, hogy Belva 
ncm volt otthon, csak az apukája. így Krisztián és Cinta elmentünk a mozi elé megvárni Csilláékat. Egy 
°rás hidegben való várakozás után végre kijöttek, és hosszú tanakodás után úgy döntöttek, hogy mégis 

Belya csoport bulija 
Belya fogadja a fó-diszvendégeket: 
Viktort. 

"" Viktor már itt vagy? Későbbre 
vártalak! 

~ Bea! Akarsz egy új arcot? 
~ Nem. 

~ Én leszek ugyanis a jövő plasztikai 
sebésze. Csak én anesztézia nélkül 
fogok műteni! 
Viktor! Hozzám ne érj! 

~ Hát hozzám ért! - így Viktor. 

""" Viki most már fogd be a pofádat, 
mert nagyon unlak! 

Most Belya konyharuhával támadja 
Viktort, Viki pedig az összes DZSU-
Éo tudását beveti Belya ellen. 
" Ilyet nem illik egy nővel csinálni! -

reagál Mesi. 
~ Egy nővel nem, de Beával . . . 

Végre vége az évnek! Irány Sziksós tó! 



elmennek Belyáékhoz, hátha hazaért. Mikor visszaértek, 
akkor is csak az apukája volt otthon, de nem zavartatták 
magunkat, mivel O sem utasította el a partit, elkezdték sü-
tögetni a gofrit Beára várva. Eleinte - főleg a fiúk - igen 
zavarban voltak, majd miután sült a gofri, egyre jobban fel-
engedtek. Feri bácsi sem járt rosszul, mert persze Öt is 
megkínálták. Egyszer csak arra lettek figyelmesek, hogy 
Krisztián eltűnt, és a spájzban csörömpölés hallatszott. 
Krisztián bentről szólt ki "Csilla, van kakaótok?". 
Lassan későre járt, és a gofri is fogyogatott, úgy hogy végül 
már azon izgultak, hogy Belya nehogy hazaérjen. A gofri 
sütőben csak egy csökött gofrit és fél pohár narancslevet 
hagytak Belyának, hogy másnap tényleg elhiggye történetet, 
így sikerült házibulit tartani házigazda nélkül. 

Cinta a csoport diktátora, kizsigerelője, hisz mindig a cso-
portpénzt szedte az állítólagos fénymásolatokra, aztán ki 
tudja, mire költötte el. Azért van egy-két jó dolog is a 
számláján, például a sziksós-tói évzáró bulik, na meg a ki-
rándulás Opusztaszerre. Ja, és mindig ügyelt a csoporttagjai 
testi, szellemi és persze erkölcsi fejlődésére és előmenetelé-
re. 

Hát igen ! A farsangi bulin. • 

Viktor határozottan ragaszkodott ah-
hoz, hogy az évkönyvbe kerüljön bele 
állandó vicce, amivel a b e l e v a l ó b b 

gyak. vezeket mindig beavatta, és pet-
sze fárasztott bennünket. 
Ami az én véleményemet illeti, én nem 
tettem volna bele. 
A vicc í g y szól: 

„A bajszos meg a szakállas két nagyon 
jó barát, mindenben jó haverok, min-
denben megértik egymást. 
Egyszer összevesznek, összevereked-
nek. .. 

.. .mindenki adhatta saját magát! .. .és a bajszos győz." 

Öszeálh'totta: 
Sipos Cintia és még páran 

Ha a továbbiakban másik csoporttal tartass^ lapo~~ arra a~ oldalra: 
1. csoport: 17. 8. csoport: 85. 
2. csoport: 25. 9. csoport: 95. 
3. csoport: 37. 10. csoport: 109. 
4. csoport: 53. 11. csoport: 121. 
5. csoport: 63. 12. csoport: 129. 
6. csoport: 65. 13. csoport: 135. 

14. csoport: 136. 
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Tóth Mónika Búvár Tamás Nagy Gabriella 

Haulik László IjiL'zpi Marianna 

—. 

Buda Klára Závaczki Zoltán Ördögb Emese 

Szemenyei Gabriella 



Felső sor, balról: 
Závaczki Zoltán (Závó): spermahajder, spermabankár („kölcsönt adok kis kamatra") 
Nagy Gabriella: „Haladjunk már a köpenyekkel, már 2 perc eltelt a gyakorlatból!" 
Szemenyei Gabriella: Aki nem úszta meg „kivesézés" nélkül. 
Buda Klára: „Hát én most már hazamegyek." 
Ördögh Emese: „Olyan bizonytalan vagyok, nem tudom, mit csináljak.. . vagy mégsem?" 

Jöttek-mentek: 
Ala Mohamed Ahmed: A DOTE-ra igazolt át. 
lead Nabehan és Jihad Audi: azóta már boldog családapák. 
Bajarbold Bugdarcsagijn (ha Mesi jól emléxik): Ki tud róla 
valamit? 

Az UV-nélküliek, azaz Aranypedál-medáldíjasok: Klári, 
Mesi, Tomi, Laca, Závó 

OKTATÓINK MONDTÁK: 

Liposits Zsolt, anatómia professzor: 
...éppen az artériás rendszer fejlődését magyarázza: 
Nos kollégák, ki látott már polipot síelni? 

Alsó sor, jobbról: 
Búvár Tamás: Az úr kissé bogaras. (VW) 
Luczai Mariann: „Mit fogok én ezen az előadáson csinálni, csak a könyvemet, jegyzetemet, kötésemet és a 
vvalkmanomat hoztam el!" 
Haulik László: Foci, kondi, Dcvi (az érintett hozzáfűzése: - Még a sorrend is jó!) 
Tóth Mónika: „Kérdezhetek, de konkrétan...?!" (Aki jött, a,,, „„..i e , . v k , . u i m . ^ ^ . m J l 
látott és győzött.) 

Mentek: 
Takáts Judit: Szorosan a nyomunkban!! 
Fischer Tamás: Aki a POTE-ra disszidált. 
Lakos Antal: TM-tanárnak csapott fel. 



Máskor: 
~ Kollegák, ki szokott Önök közül pecázhi? 
Négy-öt kéz a magasba emelkedik... 
~ Remek - bök egyikükre, - fogott-e már cápát? 

»Azért fontos ismerniük a hüvely nyálkahártyájának ciklusos változásait, hogy alkalomadtán segíteni Oldja-
nak egy idősödő hölgyön, akinek összeszáradt, réééééém viszkető hüvelye van." 

»A kisagyat a hemispheriumokkal és a vermissel úgy kell elképzelni, mint egy, az evés síkjára 90 fokkal 
elforgatott haembörgört, középen a szójás hússal." 

Janka Zoltán, pszichiátria professzor: 
-Miután megkapta a Lux Adám díjat, e szavakkal köszönte meg: „Azért érdemeltem meg e díjat, mert it 
/ooks liké Janka." 

Boncz doktort e g y h ipochonder fáraszt ja m á r napok óta. 

~ Doktor úr, nekem lábrákom van! 

~ Komolyan? Jó, akkor menjen ki hátrafelé és csukja be maga előtt az ajtót! 

Kovács Zoltán, psz ich iá t r ia gyakvezé r : 

»A hetes csoport nyugodtan hazamehet, nehogy „full-scrotum" syndromája legyen a pszichiátriától." 
»Az erősebb dog dug" 
"Nőgyógyász = Foraminológus" 

Pajor László, újdonsült urológia professzor: 
•••aki miközben mélységes utálattal 
emlegeti az Amerika-majmolókat és az 
angol kifejezéseket unos-untalan 
használókat, folytatja előadását, mely-
Ben end-to-end, side-to-side anasto-
mosisokról, margin positive tumorról, 
Koch és Mainz pouch-ról beszél... 

»Ha valaki bekerül egy urológia osz-
tályra, az tutti-frutti elkap valamilyen 

infekciót." 

»Tudják-e, hogy mi jellemző a húgy-
savköves betegre? Elhízott, középko-
rú, és a foglalkozása hentes vagy mé-
száros!" (csak az értheti ebben a vic-
éét, aki már látta Pajor professzort. . . ) 

Marcsi urológia szigorlatán kapta ezt a kérdést: 

- Egyetlen kérdéssel hogyan tudná eldönteni, hogy a beteg impotenciája pszichés vagy organikus ere-
detű? 
hl: - Volt-e már merevedése? 
P: - Hát ezt tőlem is megkérdezhetné, 18 éves koromban volt is, na de manapság... 

Mirág István, gyermekgyógyász professzor: 

»pszichológusnő = Pszichi Mici" 
»A gyermek bélrendszere 6 éves koráig gátlástalanul működik, utána pedig a gyermek működik gátlástala-
nul." 



.patkányfarkak kunkorodási együtthatója" 

Nagy István belgyógyász: 
...előadáson azt magyarázza, mennyire fontos a helyes vércsoport-meghatározás: „Nem támaszkodhatunk 
az előzetes nőgyógyászati leletekre, mindenki tévedhet, a nőgyógyász is ember talán." 

Szalay István, urológia gyakvcz: 
„A túl hosszú tökinda okozza a heretorziót." 

Tiszlavitz László, pathológus: 
„Nagy a lépe, nagy a mája, malignus a lymphomája." 

VELÜNK ESETT MEG: 

I. év: 
Szövettan gyakorlaton Kovács Tibi unalmában darabokat szedeget le szép sorjában a mikroszkópról. Nóg-
rádi doktor egy ideig nézi, majd nem bírja tovább, és megszólal: 

- Ne gyiherálja már azt a mikroszkópot! 
- Mit ne csináljak??? 

- Ne gyiherálja! 
Tibi ízlelgeti a szót — „gyiherálni..., ez milyen tájszólás, szegedi, vagy talán nógrádi?" 

Biológia gyakorlaton Jósvay Kati gyakvezér épp szétcincál egy muslicát. A csoport körbeüli-állja. Szexi 
fehér köpenye felső gombja nyitva, s nincs túlságosan aláöltözve, Fisy szemléli a látványt. Ekkor ér oda 
Závó, tudakolván, mi folyik a körben, de nem fér oda a többiektől. Gyanútlanul kérdi: - Fisy, jól látsz? 

II. év: 
Mesi és Fisy egy lyukasórán a SZOTE klinikakertben üldö-
géltek egy padon. Fisy később megszólal: 

- Mesi, akkor tulajdonképpen ez egy közös-ülés volt . . . 

III . év 
Kórélettan gyakorlatokon: 
Fisy elmélkedik az oesophagitis kapcsán: 

- A Bernstein-próba az, amikor ledugnak egy karmester-
pálcát? 

Mariann kérdezni akar valamit Pataki Imrétől: 
M: - Figyelj csak, Attila...? 
I: - Imrének hívnak. 
Laca hátulról: - EDDA! EDDA! 

Demó Mezei Zsófival, s mivel először találkozik a csoport-
tal, névsort olvas. 
M.ZS.: - Búvár Tamás! 
B . T . : - J e l e n ! 
M.ZS.: - Szoktál búvárkodni? 
B.T.: - Nem igazán. 
M.ZS.: - Jó. Fischer Tamás! 
F.T.: - Itt vagyok. És nem szoktam pecázni... 

Erre Tamás lángvörös arccal lép hátra. . . 



Demó Kis Bél ával. Tomi felel, a 
sarlósejtes anaemiával küszkö-
dik. Béla segíteni próbál, miköz-
ben Gabi még az előző kérdés-
hez súg. 
Béla: - Gondolj Gecse tanár úr-
ra! 

Eomi: (Gabi után szabadon) -
Pri apismus! 

Belgyakorlat, Fisy és Marcsi egy 
nagyon elesett beteget vizs-
gálnak. Marcsi, hogy könnyítsen 
a nénike helyzetén, ezt javasolja: 
»Csak olyan kérdéseket fogunk 
feltenni, amire csak igennel vagy 
nemmel kell válaszolni." 
Ezután az első kérdés: „Milyen panaszokkal tetszett idekerülni?" 

Pathologia gyakorlaton Tassy Dóra magyaráz Fisynek, aki a gyomrot boncolja: 
É: - Szúrj be a cardiánál, és SKICCELD végig a nagygörbület mentén! 
Fisy babrál valamit a mócsingon, próbál tájékozódni: 
F: - Hogy hol SLICCELJEM végig??? 

IV. év 

Népegtan gyakorlaton: 
Marcsi „roppant izgalmas" referátumot tart a halálozási 
atányszámokról, statisztikai elemzéseket boncolgat. Jó óra 
elteltével elfogy a mondanivaló, s csalódottan megjegyzi: 
M: - Azt hiszem, itt már nincs több érdekesség. 
Mire Laca, aki többedmagával akkor ébred fel: 
L: - Nem is szórakozni jöttünk ide! 

Körkérdés a népegtan spiráljáról: (ld. Tk. 21. old) 
Laca: - Ez az, ami csökkenti a korspecifikus terhességek 
számát. 
Móni: - Egy olyan eszköz, ami félév alatt nullára csökken-
tené a népegtan előadások és gyakorlatok számát. . . 

Haematológia gyakorlat, péntek 14-16 óra (Móni, Tomi, •* """""" w 

Závó) g J ^ l 

65 éves férfibeteg: — Januárban műtötték, de az én betegsé- J 
gem kb. 50 éve kezdődött, rheumás panaszaim voltak. . . WMÉ&J^^JM 
15"": Tudjuk, ki dolgozott az elmúlt évtizedekben a szak-
rendelésen, ki mikor volt szabadságon, milyen juttatásokat W ^ 
szeret élvezni. . . „ . . . é s akkor a lányomékhoz költöz-
tünk. . ." ^ . - ^ » » f c J / ^ K u ^ • ^ W r a f e h M ^ ^ 
I530: Tudjuk, milyen a lánya háza, melyik részén laknak az 
'dősek, mivel telnek napjaik, mit esznek. . . 
16"": „ . . . szombat este, amikor néztük a TV-t . . . " , vélemény a műsorról, „. . .kicsit fájt a fejem, vasárnap 
reggel ped ig . . . " Na, most kiderül, mi a ... baja van. „ . . .és akkor parizer volt reggel ire . . ." 



Mesi: - Laca, téged az sem érdekel, hogy fiú vagyok-e vagy lány? 
Laca: - Dehogynem, ha fiú lennél, jöhetnél focizni... 

V. év 
Szemészet gyakorlat, Laca a gyakvezér-
hez: 
- A szemész mindig az emberek sze-

mét nézi először? 
- Igen! 
- És a nőgyógyász... ? 

Kontaktlencse laboron ismerkedünk a 
lencsékkel: 
Marcsi: - Nekem is adjátok ide, mert én 
még csak keményet fogtam eddig! 
Laca: - Nekem meg csak lágy van. . . 
(lehet, hogy ezért van Devi hátrébb a 
sorban, mint a foci. . .?) 

Urológia gyakorlaton a közeli (?) kilátá-
sokról beszélgettünk. Závó szülész szeretne lenni, mire Szalay érdeklődik a lehetséges hely felől. Mi persze 
ismerjük svédszeretetét és kitartását, ezért mi sem természetesebb: 
- Svédországban tárt karokkal fogják várni! 
- Mire Szalay: - Vagy tárt lábakkal... 

Fiil-orr-gégc gyakorlat előtt az öltöző-
ben: 
Tomi: - Mesi, te úgy fésülködsz, mint 
e g y sellő a tengerparton! 
Erre Laca: - Akkor azért van olyan 
halszag! 

Laca csillogtatja urológia tudását: „M* 
lesz a következménye az ureter és az 
aorta közötti end-to-end anastomosis-
nak?" 
- ??? 

- Ilaematuriaü 

Klári egy urológia gyakorlaton Szalaytól 
azt a házi feladatot kapta, hogy váltson 

ki 20 cremaster-reflexet. Erre Móni csendben megjegyezte: „Szegény alany, majd még izomláza lesz!" 

Neurológia gyakorlaton egy 75 éves, egyik szemére születése óta vak, a másik szemével alig látó hölgy 
vizsgálata folyik. Szédülésre panaszkodik, alig áll a lábán. Móni első kérdése: 
- Kettős képet nem tetszik látni? 
- ? ? ? 

Pár perccel később Tomi veszi át az irányítást: 
- Először is csináltassuk meg vele a nehezített Romberg-próbát! 

Még urológia tanulmányaink elején jártunk, amikor Mesi és Gabi csöndben tanakodtak: 

- Hogy is van ez? Elülső húgycső, hátsó húgycső, középső.. .? 
Laca, aki sosem akar semmiből sem kimaradni, nem bírta tovább és megszólalt: 



AKIKTŐL SOKAT TANULTUNK (AVAGY BEST OF GYAKVE-

ZÉRS) 

Bari Ferenc - élettan 
Bede Olga - gyermekgyógyászat 
Kiss Sándor - pszichológia 
Korom Irma - bőrgyógyászat 
Mayer Péter - neurológia 
Ormándy Katalin - radiológia 
Szalay István - urológia 

Az egyetlen olyan évfolyam voltunk, akinek második év első 
félévében önálló tárgyként immunológiát oktattak. Ezúton 
üzenjük minden utánunk jövőnek, hogy nekünk köszönhe-
ük azt, hogy ez a tantárgy egy jó ideig nem lesz a tanterv része. Pedig sok érdekességet rejt e tárgy: 

~ Mesi, a középső nem a húgycső! (Vigyázat, a hátsó sem!) 

Csoportbulin Marcsi „vérszegénysége" van 
terítéken, s természetesen mindenki orvoshoz küldené. 
(Azóta állandó orvosi „felügyelet" alatt ál l . . . ) 
Marcsi: - Figyeljetek, engem mindenhol kiröhögnének egy ^ 
37-es Htk-tal. Főleg Gurzó (ex haematológia gyakvezünk). v 

Csoport: - Persze, hisz azt mondaná, de rég nem láttam már ilyen 
jót! 
lomi csendben hozzáfűzi: - Vagy azt, hogy az első három 
kórteremnek összesen nincs ennyi. . . 

Móninál a 72 órás szülőszoba gyakorlat teljes agyi hypoxiát 
okozott. Otthon hulla fáradtan ágyba esett, mikor néhány 
°ra szunyókálás után csengett a telefon. A telefonüzenet 
után, miszerint a nagymama elé menjenek ki az állomásra 3 
órakor, ezt írta egy cédulára: „A mamát a placenta megszü-
lése után tolózzátok meg!" 
Negyedévesek! Nehogy túlzásba vigyétek ezt a három na-
pot, maradandó károsodást okozhat! 

Népegészségtan, lcvegölabor gyakorlat: 
histitóris (neve???) kedvesen magyarázza, 
tnilyen feladatokat kell elvégeznünk. 
Némi levegő-befogás után mindenki 
hozzákezd. Gyakvez: 
~ Kimegyek egy kicsit cigarettázni, 

ha valami problémájuk van, 
nyugodtan szóljanak! 

Sz. Gabinak kis idő elteltével 
nehézségeik támadnak, és így kiált fel: 
~ Kérdezzük már meg ezt a . . . a . . 

Mukákát, hogy kell itt titrálni! 
A „Mukóka" kb. 2 lépésnyire állt tőle, 
épp a szekrényből bújt ki, és csak 
ennyit tudott mondani: 
~ Kösz. 



„Az idiotípus hálózat létére utaló bizonyíték, hogy az autoimmun pajzsmirigybetegség egyik fajtájában a 
TSH elleni autoantitest elleni anti-idiotípus antitest TSH szerűen viselkedik, és kötődik a TSH receptor-
hoz." (Falus András: Immunológia. 162. old.) 

Előétel 
- elsajtosodó granuloma Koch módra 
- (tengeri) polyp 
- kék füstölt hering 
- halhús (Wilms tu.) 

Leves 
- húsleves (- szagú friss vizelet vagy - agar, ki milyen állagban preferálja) 
- rizsié a'la cholera 

Főétel 
- vadhús (exuberans granulatio) 

krumplinyirokcsomókkal, sárga 
csirkezsírban pirítva (véralvadék ca-
daverben) 

- túrós tészta (Candida+oedema) 
- köles szerecsendióval, gombaszerű 

masszával - vegetáriánusoknak 
TBC + májamyloidosis + oesopha-
gus cc.) 

- sonkalép (amyloidosis) hagymale-
véllel (érfalszerkezet malignus neph-
rosclerosisban) 

- csirkebél (varicocele) 

MENUA 'LA CARTE„NYOLCZAS CSOPORT" MÓDRA: 

(avagy: az orvostudományok ama 
gusztustalan szokása, hogy mindenféle 
elváltozást valami élelmiszerhez hason-

- tejeskávé (foltok) ahogy Recklinghausen szereti 
- tej(láb) (phlegmasia alba dolens) 

Desszert 

Reggeli 
- málnazselé (köpetnyi adagokban) 
- lekvárszerű gyulladt lép 
- vajaskenyér pericarditis 
- szedercsíra 

- fánk cukormázzal (wt+splenitis) 
- szelídgesztenye habbal (prostata+) 
— csokoládéagar 
— kávézacc (melaenas faeces) 



Gyümölcsök: 
- szilva (ovarium) 
~ körte (uterus) 
- pcau d' orange (narancsbőr) 
- banán (bal kamra alakja obstructiv cardiomyopathiaban) 
- paradicsomsaláta (mycosis fungoides) 

Italok 
~ sör habbal talpas pohárban (kehelysejtek) 
~ szilvalé (köpet pulm. oedemaban) 

Étkezés után édes a pihenés, ha lószőrpárnára hajtjuk a fejünket! 

Haulik Laca prosztatája 

Uroflow of Závó 



Ha a továbbiakban másik csoporttal tartasz IaP°ZZ arra aZ "Idulra: 

1. csoport: 17. 
2. csoport: 25. 9. csoport: 95. 
3. csoport: 37. 10. csoport: 109. 
4. csoport: 53. 11. csoport: 121. 
5. csoport: 63. 12. csoport: 129. 
6. csoport: 65. 13. csoport: 135. 
7. csoport: 75. 14. csoport: 136. 
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KRÓNIKA 

A kilences csoport dicsőséges évei. 

Summáját írom az dicső deákok hősi tettinek, jobbulására 
mindegyiktőknek, kik alámerülni készültök a tunyaság 's ál-

mos semmittevés delejes mocsarába. 

Az idők hajnalán, midőn kiálltuk az első erőpróbát, kilenc hős bátor deák fogott össze, hogy megbirkóz-
zon az Universitas Szegediensis Medicinae tudós magistereinek elvárásaival. Csoportunk kitűnt az germán 
nyelv ismeretével 's az angolszász nyelv kerülésével. 

A csoportunk első medikái és medikusai: 
Bányai Tamás úr 
Benn Orsolya kisasszony • 
Czóbel Miklós úr 
Drexler Donát úr 
Eszes Erika kisasszony 
Kaáli Sándor úr 
Pálffy Andrea kisasszony 
Tatár Emese kisasszony 
És végezetül: Venczel Kincső kisasszony, első vezetőnk. 

Az évek folyamán e létszám folya-
matosan változott. Egy esztendő 
elteltével Attila, a sokat próbált Frank 
lovag, később Szűcs Zsolt úr csatla-
kozott hozzánk. Rövidebb ideig tár-
saink voltak az emberpróbáló idők-
ben: Vizin Gabriella kisasszony, Kaáli 
Sándor úr. 

Kiváló közösségi szellemünket jel-
lemzi a számos csoport-összejövetel, 
szeánsz, és az mozgó képes legendák 
közös élménye.(Salo, avagy Sodorna 
120 napja; Aladin; Oroszlánkirály) 

Egy szép napos nyári reggelen felkere-
kedtünk, hogy felkeressük a Magyar 
Tenger partját. Szállásunk a Balaton-
széplaki uradalomban, Vizin Gabi úr-
hölgy nyári rezidenciájában volt. Az 
élethű festményen hű ölebünk Aladár 
látható, a fajtiszta dél-angliai Pahrtwish-
család hatodik kölyke. Kezdeti nehé-
zségeinket az okozta, hogy a takarító 
személyzet nyári szabadsága egy nappal 
tovább tartott, mint amire számítot-
tunk, így magunk töröltük le a kétnapos 
port a berendezésről. 
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Jó háziasszony levén Gaba kisasszony 
azonnal fejedelmi lakomát teremtett, 
melybe mindenki beleadta gasztronó-
miai tudását, 's nemesi munkabírását. 
A hangulatról lantművészünk, Kincső 
gondoskodott. A hangulattól ihletve 
létrehozta csoportunk himnuszát is. 

A délutáni szieszta alatt Miki hozzálá-
tott az esti garden-party előkészületei-
hez. Szikkadt gallyak hiányában mesteri 
fakorona-szobrászi tehetségét vetette 
latba. Eközben Donát, hogy kondícióját 
megtartsa, squash-tudását fényesítette. 



Franky lovag bőre érzékeny a fényre, 
az nap hevétől óvó krémek használata 
után is csak éjjel tud napozni. 

Egy harmatos reggelen elhatároztuk, hogy ellátogatunk Badacsonyba. Felkerekedtünk, gőzössel egészen 
Boglárig utaztunk, majd hajóval szeltük át a Magyar Tengert. 

A császárszalonna-sütés remekül 
sikerült, az időközben összetornyo-
suló szúnyogfelhő ellenére is. 



Hangulatos borozókban kóstolgattuk 
a hegy levét. Donát behatóbban is 
tanulmányozta a bor egyensúlyra 
kifejtett hatását. 

U tünkről megtérve, melyről a legtöb-
bet Andi és Orsi tudna regélni, meg-
adtuk magunkat a testi fáradalmaknak. 

Hazatérve sem szakítottunk a nagy 
lakomák hagyományaival. Fergeteges 
fondu-, bor-, társasjáték- és kártyapar-
tikkal áldoztunk Bacchus és Fortuna 
oltárán. 



I 

Művészi hajlamainkat kiélve gyakran álltunk modellt nagy 
ikonfestóknek. 

Néha azért előfordult hogy tanultunk 
is. A képen bölcs magiszterünk logikus 
és lényegre törő előadásában a lipida-
nyagcsere rendellenességei szinte ért-
hetőbbé válnak számunkra, mint az 
egyszeregy. 

Többször előfordult, hogy a nagy 
anyagmennyiség hagyományos úton 
nem fért el amúgy is hatalmas kopo-
nyánkban, így egy egyszerűen tökéletes 
eljárással többünkön kellett memória-
bővítést elvégezni. A képen éppen 
Kincsőt próbáljuk lefogni az eljárás-
hoz. 



M 
Nemesi voltunktól nem idegen a munka sem, többen él-
tünk a pénzkeresés verejtékes módszerével is. 

A képen második vezérünk látszik, miután felöltötte új-
szerű lovagi páncélját, 's elmélyülten hallgatja postaga-
lambja szavait. 

így tengettük hát éltünket, nyájas olvasónk. Az utolsó partit, melyet elballagásunk alkalmával rendeztünk 
távol keleti népek vendéglőjében ültük meg. Erika búcsúzóul hamar egy hajócskát eszkábált össze az asz-
talon heverő fogpiszkálókból. 





Pulmonológia gyakorlat 
Gyakorlatvezetőnk lelkendezve mutatja be az osztály legújabb készülékét: „ - Már évek óta ígérgették, de 
most végre megkaptuk ezt a szívóberendezést. Nem volt valami olcsó, és csak egyet kaptunk, de el sem 
tudom képzelni, hogy hogyan voltunk meg eddig nélküle. Fantasztikus, hogy megkönnyíti a betegellá-
tás . . . " 
F.kkor szóáradatát hatalmas csattanás szakítja félbe. Miklós elsápadva dadogja: „Én csak. . . , én csak a lá-
bamat akartam odébb tenni, amikor. . . véletlenül. . . , hát lerúgódott . . ." 
Miki olcsón megúszta a hihetetlenül drága PTX-leszívó eltörését (ingyen). 

Népegészségtan gyakorlat 
Nem vette viszont ilyen félvállról a dolgokat a Népegészségtani Intézet. Emese itt tört össze gyakorlaton 
egy pótolhatatlan műszert, egy ún. Erlenmeyer-lombikot. (Műszaki leírását ld. Einstein: Műszerek a maga-
sabb kvantálfizikai egyenletek gyakorlására atomfizikusoknak c. közismert könyvében). Emese két nap 
utánjárással találta meg Tartsa Sándort (valószínűleg atomfizikust - mások szerint portást), aki végül 150 
Ft-ért megragasztotta a bonyolult lombikot („ez nem fogyóeszköz"), majd az Emese által aláírt nyugtát 
gondosan eltette (valószínűleg így véve fel ót az intézetre potenciálisan veszélyt jelentő személyek listájára). 

Pszichiátria 
Gyakorlat vég előtt két perccel Boncz dr.: - Megnéznek még egy beteget? 
Akik még ébren vannak, egymásra vagy tüntetően az órájukra pillantanak. Boncz dr. ért a szép szóból: 
- Na menjenek, mielőtt még full scrotum-szindrómájuk lesz! 

Álmosító délutáni óra. Jön a tavasz, a betegek nyugtalanok, ahogy ez a mániás néni is. Csoportunk elé áll 
és egy pontra fixálva, nem zavartatva magát belekezd betegsége (?) ismertetésébe, valahogy így: 
„Az én problémám szerelmi bánatból van, kedveseim, a faluba a Kovács Márti volt a legszebb lány, aszt 
udvarolt neki a Solti Oszkár, igen, a minap is bejött hozzám a Zsuzsika, az én kis unokám, drága csillagom, 
de tudják-e, hogy nem könnyű ezzel a dologgal élni, mert szegény férjem mikor itt hagyott, és akkor ká-
posztalevest főztem, de senkinek nem ízlett, mert most már biztos értik, mit akarok mondani, s tb . . . " 
De csoportunk - gyakvezérestül — nem közömbös ezzel a megható történettel szemben. Boncz dr. és 
Frankié izgalmában elalszik. Donát, nehogy felkavarja érzékeny lelkét a beteg állapota, védekezésül egy 
biciklisújságot olvas. A betegtől jobbra ülő hármas: Orsi, Zsolt és Tamás, akiket mélyen meghatott a néni 
története (őt próbálván feldobni) kezdetben csak diszkrét, később egyre felszabadultabb nevetésbe kezde-
nek. A nemes példát Erika és Andi is követi. Már csak Kincső és Emese az, akik egy régebbi (és valószí-
nűleg idejét múlt) pszichoterápiás módszerrel a betegre néznek és bólogatnak komoly arccal. Végül Kincső 
is úgy dönt, hogy ezen beteg esetében a nevetésterápia szignifikánsan hatásosabb lesz, úgyhogy a konzer-
vatív szellemet már csak Emese ápolja. És a beteg már csak neki mesél, mesé l . . . , majd hirtelen megfordul, 
és kifelé menet ezt mondja: „Hát ennyit akartam mondani drágáim, még beszélnem kell azzal az asszony-
nyal, akinek eltűnt az aurája, meg majd holnap jön a Zsuzsika. . ." (stb. stb.), és kisétál. 
Emese (a többi pszichoterápiás módszerrel szemben kétségeket táplálva) kifakad: „Hülyék, én már nem is 
mertem oldalra nézni, ti meg csak röhögtök!" 

Filozófiai antropológia 
A Dékániban lehetetlen időpontra helyezik a gyakorlatot. Frankié rögtön az első órán reklamál: 
„Elnézést, nem lehetne ezt az izét, ezt a meteorológiát vagy mit máshová rakni?" 

Kísérletes sebészet 
Sanya, Donát és Frankié kutyát műtenek. Irányítójuk egy ötvenes, szolid, régóta a Sebészeti Klinikán dol-
gozó szigorú arcú műtősnő, akit (valószínűleg a fiúk mesterségbeli tudása és a team munka iránt mutatott 
különleges szociális hajlama) annyira lenyűgözi, hogy a gyakorlat időtartama alatt szabálytalan időközökben 
eltűnik, és egy erősen átázott állapotú zsebkendővel a szemét törülgetve, valamint a vigyorgásra megté-
vesztóen hasonlító (valójában a meghatottság örömteli ábrázatát jelképező) arccal újra megjelenik. 
Műtősnő: - Na, gyerekek, ma ki lesz az operátor? 
Donát: - Mindég)', csak ne a Sanyi, mert ó nagyon ügyetlen! 



Műtősnő: - Tényleg? 
Sanyi (aki sebész akar lenni, tiltakozni próbál): 
- Dehogyis, csak hü... 
Frankié (közbevág): 

- Halál komolyan, a Sanyi nem ért hozzá! 
Műtősnő: - Akkor Donát, maga az operátor, Attila, maga az első asszisztens és Sándor a második asszisz-
tens. 
Sanyi duzzogva elvonul az asztal másik végére, és fűzögeti a fonalat a tűkbe. Donát már két réteget össze-
varrt, kezdi megunni. De közben Sanya bosszút esküszik. Kihasználja, hogy a műtősnő megint kiment, és 
olyanformán fűzi be a fonalat a tűbe, hogy annak a végén egy kis bunkó keletkezik, és sebész legyen a tal-
pán, aki azt átölti valahol. Frankié is látja, és már előre röhög. Nemsokára nagy szemtörölgetések között 
visszaér a műtősnő, és Donát (aki nem vett észre semmit), ezúttal csakugyan jó szándék által vezérelve 
felajánlja, hogy most már varrjon valaki más. A műtősnő visszautasítja Frankié szerény tiltakozását, és ót 
jelöli ki operátornak. Amikor meglátja Frankié öltéstechnikáját, ki tudja miért, megint ki kell rohannia. . . 

Idegsebészet 
Csoportunk meglátja gyakvezérünket, amint épp az oktatóhelyiségbe lép. (A félév vége felé járunk.) 
Utána küldjük Tamást, szóljon neki, mert kezdünk kifogyni a béketűrésünkből. 
Tamás (meglátva egy ugyanoda tartó orvost): 

- Elnézést szólna a gyakvezérünknek? 
Az orvos: - Hogy hívják? 
Tamás: — Nem tudom. 
Az orvos: - Akkor hogy néz ki? 
Tamás: - Nem tudom, de állítólag erre található. 

Etika 
Egy hosszúra nyúló etika előadáson Donát és Frankié, hogy valamivel elszórakoztassák magukat, francia-
drazséval lövöldöznek. Közben Donát zseniális módon rájön, hogy ha benyálazzák a cukrot, akkor ragad 
is. Miközben az alattuk lévő sorban Kincső a nyakáról és a fehér blúzáról a színes, nyúlós nyomokat törül-
geti, hátra fordul és szemrehányóan megkérdezi: „Ezt most mért csináltátok?" 
A fiúk védekeznek: „Erikát akartuk lőni, de ót nem mertük." 

Traumatológia 
Első gyakorlat. Mind a tízünket rászabadítják egy negyed órára, egy vállficamos betegre. Hiába erőlködünk, 
két perc után senki nem tud mit kérdezni. Emesének mentő ötlete támad, és a beteghez fordul: 
- Nem tudja, mit szoktak még kérdezni ilyenkor? 

Orvosi kémia 
Erika és M k i kissé belefáradnak a szerves vegyületek térbeli szerkezetének ismertetésébe, és amőbázni 
kezdenek. Gyakvezetőnk, Török Angéla viszont nem fárad bele, már negyedórája lelkesen magyaráz. Hall-
gatósága figyelmét minden eszközzel megpróbálja fenntartani. 

- Látják, ha ezt a szék konformációt itt felcserélem (közben jó nagy taslit vág Miki fejére) egy kád kon-
formációra (másik hatalmas csattanós Erika fején) a molekula szerkezete durván megváltozik." 

A csoport többi tagja hangosan felszisszen ezt a nagyjelentőségű tudományos közlést hal lva. . . 

Élettan 
Kincső dr. Jancsónál vizsgázik élettanból. Tétele: A fonokardiogramm. 
Kincső: - . . .és van még egy rövidebb, magasabb táp hang is. 
dr. Jancsó: - Micsoda?? 
Kincső: - Hát a második hang, a táp\ 
dr. Jancsó: - Tessék, hogy mondta?? 
Kincső: - Vagy a tup-ot nem táp-nnk kell ejteni? Elnézést, nem tudok angolul, 
dr. Jancsó (két röhögési roham között) : 



- Kisasszony, ez magyarul van, ahogy a tehén is mondja az első hangra, hogy búúú! 
Kincső: - J a . . . 
(A végeredmény jeles.) 

Anatómia 
Elsőben divat volt az évfolyamban, bog}' Liposits prof. úr előadásainak követhetősége érdekében az ember 
diktafont vásároljon. Andi is így tett. Mivel nem volt rászorulva a körmölésre, óhatatlanul is elkalandoztak 
a gondolatai előadás alatt. így történhetett, hogy Andi véletlenül a lejátszó gombot nyomta meg a magnó-
ján a felvevő helyett. Liposits profnak megállt a kréta a kezében, amikor hirtelen tízes hangerővel megszó-
lalt egy disco-szám. Kitört a röhögés, Andi meg csak süllyedt, süllyedt. . . 

Népegészségtan 
A német anyanyelvű (Herr) dr. Schultz tör.t magfar nyelvű előadása angol ábrákkal a számítógéprendszerekről nép-
egészségtanból 
No comment... 

Oxyológia 
Csoportunk sokáig lelkesen járt oxyológia előadásra. Am cg}' kissé megváltozott a helyzet, miután a kötele-
ző kétórás gyakorlatot is megcsináltuk nov.5-én. 
A következő oxyológia előadáson: 
Mariann: — Gyerekek, amit Zentay dr. mesélt az egyik csoport gyakorlatáról, akik nov. 5-én voltak, hát az 
valami katasztrófa. Senki nem tudott semmit, senki nem készült, hát én még ilyet nem pipáltam. 
Es a következő előadáson: 
Mariann: - Gyerekek, készüljetek a gyakorlatra, nem tudom, mondtam-e már, de nov. 5-én egy olyan 
készületlen, buta csoport volt itt, amilyet még soha nem láttunk.. . 
Es a következő előadáson: 
Mariann: — Nem árt ám, ha azok a csoportok, akik most jönnek gyakorlatra, tanulnak egy kicsit, mert nov. 
5-én. . . (stb. minden órán) 

Nőgyógyászat gyakorlat 
Mivel beteg nem volt, egy ideje a méhkaparék vételét citromon gyakoroltuk. A lányok már kezdték per-
verznek érezni magukat, mert elég volt a „nőgyógyászat" szót említeni, máris csorgott a nyáluk. Egy ösz-
szevont gyakorlaton Bozóki dr. „villogni" próbált a csoport másik fele előtt, akiknek a va]szívű Kolosszár 
dr. volt a gyakvezériik. A rutin citromos hadműveletet végezzük. 
Dr.Bozóki: - Na, mi hiányzik ahhoz, hogy a méhkaparék vétele tökéletes legyen? (Szemében a „kapsz egy 
katalógust, ha nem tudod" fénye villan felénk.) 
Zsolt (unottan): - Nem tudom. 
Andi (messziről): - Tessék? 
Emese (próbálja menteni a helyzetet): 

- Az asszisztens? Vagy egy másik golyó. . . ööö makkfogó? Vagy valami új berendezés? 
Kincső (beugrik neki az előző kétórás gyakorlat egyetlen témája): 

- A steril kesztyű felvétel? 
Frankié (segítőkészen, kifejezetten jóindulatúan): 
- A beteg? 
Dr. Bozóki (A kezei ökölben, a feje paprikavörös): 

~ Hát hiába tanítalak titeket, nyilvánvaló, hogy nem hiányzik más, csak a lámpafény! 

Bozóki doktor eltökélte, hogy ha törik, ha szakad, Frankie-be beleveri a sterilitás alapjait. Előző gyakorla-
ton megtanultuk, hogy a bucit „csucsogásig" kell mártogatni a jódban, 
dr. Bozóki: - Attila, ahogy szépen sorban megtanultuk, vegyél kaparékmintát! 
Frankié: - De hát nincs jód! 
Dr.Bozóki: - Dehogy nincs! (Azzal átnyújt Franklenek egy képzeletbeli üveget, ami képzeletben tele van 
jóddal.) 



Frankié még egy ideig szorgalmasan „mártogat", aztán úgy dönt, hogy ekkora sterilitás már Bozóki dok-
tornak is elég lesz, és műveletének abbahagyása nélkül hátraszól: — Na, csucsog már? 

Belgyógyászat 
Donát és Frankié Maurer Mária doktornőnél töltik az ötödévi kétórás ambulancia gyakorlatot, 
dr. Maurer: - Fiúk, mit adnak terheségi hypertóniában? 
Donát: - ACE-gátlót. 
dr. Maurer (elsápadva): 

- Hát az műhiba! 
(Frankiehez fordulva): 

- Hát maga mit adna? 
Frankié: - Furosemidet. 
dr. Maurer: - Micsoda?? Ez is műhiba! 
Frankié (aki belgyógyász akar lenni) szomorúan összehúzza magát, és talán életében először ezt súgja Do-
nátnak: 

- Menjünk haza inkább tanulni! 

Szülészet 

Zsolt dr. Mészárosnál vizsgázik. 
Mészáros dr.: - Hogy maga még nem látott colposcopot? Aludt talán a szülészet gyakorlatok alatt? Én 
nem értem magukat. Tegnap is volt itt e g y hallgató, föl is írtam, várjon, .. .igen, itt van, Frank Attila. Isme-
ri? 
Zsolt (visszafogja röhöghetnékjét): 
- Igen, a csop. . . 
Mészáros dr.: — Frank Attila a bárom napos szülőszobai gyakorlat alatt a Il-es kórházban egy szülést sem 
látott. Ez hihetetlen. Hi-he-tet-len. És még ezt hívják oktató kórháznak! 
Comment: - Az alattunk járó évfolyam már nem mehetett a Il-es Kórházba szülőszoba gyakorlatra. 
Mészáros dr. a Il-es Kórházat ismerte. Mi meg Frankiét.. .© 

Orthopédia: 
Kincsőnek több vizsgáztató is felfigyelt a nevére, de a legérdekesebben Czipott prof reagált rá. 
Czipott prof.: - Kincső, nahát milyen név ez? 
Kincső (büszkén): - Egy régi magyar név. 
Cz: — Szerintem ez nem lehet magyar név. 
K: - Egy Jókai regényben van pedig. 
Cz: - Dehogy is, ez román név. 
K: - Dchát mondom, hogy a Jövő század regényében.. . 
Cz: — Román név az, nem kell szégyellni. 

KURZ UND GUT....(SZEMÉSZET DEMÓ) 

És amiket nem mi követtünk el, de tanúi voltunk, és nem bírjuk kihagyni. 

Anatómia: 

- Botond, a formaiint akkor töltik be az emberbe, amikor már meghalt? (S. J . 10-es csoport) 

Gyermekpszichiátria alternatív kollégium: 
Anamnézist kell felvennünk egy-két és fél éves debil kislánytól. 
- És hogy látod a világot, mi a Te életfilozófiád? (Sz. A. 5-ös csoport) 

Belgyógyászat: 
Gyakvezető: - Gyerekek, szerintetek mi ez a csomó itt a beteg nyakán? 



- Szerintem rák. (K. A. l -es csoport) 
Ezek után a beteg a főorvosnak sem hitte el, hogy csak egy akut nyirokcsomó megnagyobbodás. 

M Á S : 

Erika és Kincső elsőben eltervezik, hogy uszodába mennek. Ahogy a mesében, itt is csak harmadszorra 
sikerül. 

I. 
Fél órát várnak a 4-es villamosra egy olyan megállóban, ahol sín sincs. 

II. 
Megbeszélik, hogy adott időben a Széchenyi téren találkoznak. Másnap rájönnek, hogy Kincső az Aradi 
Vértanúk terén várakozott. 

III. 
Végre mind a ketten a Széchenyi téren várják egymást, de a szakadó esőben az esernyők alatt negyedóráig 
nem veszik észre, hogy egymástól két méterre állnak. Erika már dühösen indulna haza, amikor két lépés 
után Kincsőnek ütközik. Most már úszhatnak (a boldogságban is, hogy végre sikerült .) © 

É S OLYAN POÉNOK, AMIKET CSAK MI ÉRTÜNK: 
Simon és Béla; 
Aladár; 
Dr. Kincső; 
Soós Jóska városi sámán; 
Professzorasszony; 
Sámánasszony, ha felül a rénszarvasra.. . 

Ha a továbbiakban másik csoporttal tartasz IaP°Z\arra ax oldalra: 

1. csoport: 17. 8. csoport: 85. 
2. csoport: 25. 
3. csoport: 37. 10. csoport: 109. 
4. csoport: 53. 11. csoport: 121. 
5. csoport: 63. 12. csoport: 129. 
6. csoport: 65. 13. csoport: 135. 
7. csoport: 75. 14. csoport: 136. 



"God save the Mafia!" 

Franky Donaty Sir Thomas Ford So It Michael 
(Hollywood) (Dr. Exler) (LJpton Ice) (Taylor) Jordan), 

Tonight in the Concert Hall 

KING'S SINGERS 

Ticketts by 
the Royal Office 

Program: 

Lloyd: The king of Burger 
BAYLIES: STABAT PATER 

Josquin des prés: The prince of my bacon 
Stephen King: The pink Teddy bear 

Organizers: 



Fehér Henrietta Gugán Enikő György Melinda Horváth Krisztina 

Kovács Krisztián Kozma Róbert Kóthy Miklós 

Sebestyén Judit 

Szabó Ferenc 



1993. SZEPTEMBERÉBEN KEZDŐ CSAPATUNK: 

Dósa Anett 
Fehér Henrietta 
Gazdag Andrea 
György Melinda 
Horváth Krisztina 
Kóthy Miklós 

Sági Péter 
Sebestyén Judit 
Sepp Krisztián 
Szkenderovics Károly 
Telek Anna 
Turi Tamara 

AKIK KIVETTÉK EGY ÉVES SZABADSÁGUKA T: 

Gazdag Andrea 
Szkenderovics Károly 

AKIK VÉGLEG KIMOSAKOTTAK: 

Dósa Anett - ma már kémikus 
Sági Péter - a jövő szociális munkása 
Turi Tamara - hivatásos baby sitter 

...VERSBEN 

Ez a pár sor van hivatva arra 
hogy a 10. csoport tagjait leírja. 
Legyen első kiről szól a versünk 
Sepike, hós csopvezérünk, 

Enikő kacaja harmadévtől velünk, 
vele együtt mi is sokat nevetünk. 
Pszichológus szemmel néz a világra, 
ha kell, nem marad zárva a szája. 

kinek a vállát a csoport gondja nyomja, 
de sohasem hagyja el híres nyugalma 
S kihez minden gyakvez első kérdése: 
"Ugyan nem vagy te Sepp Robi testvére?" 

Heni a csoport legkeményebb csaja, 
kinek akármitől nem áll el a szava. 
Gyümölcstortáit mindenki szereti, 
mellyel a csoportot néha meglepi. 

Krisztián másodévben szállt be a csapatba, 
s onnan lett csoportunk oszlopos tagja. 
A konditermet sűrűn látogatja 
ezt mutatja is izmos alakja. 

Kriszta csoportunk legelső asszonya, 
ki fejét néha horgászásra adja. 
Sok csoportbulinak helyszint adója, 
gulyáslevesét mindenki imádja. 

S ezután jöjjön a Linda, 
ki a csoport legpajzánabb tagja. 
Délutánonként gyerekek tanitója, 
esténként a francia nyelv gyakorlója. 

Robi Gyula egyik vitéze 
és a SZOTE-klub bátor védője. 
Izmos alakján feszül a ruha, 
s farzsebében lapul a mobilja. 

Feri a másik gyulai vitéz, 
aki úgy gondolta, hogy a SZOTE-ra is benéz. 
Előtte Kolozsvár hős védője vala, 
de hazahívta a haza szava. 

Judit csoportunk katonás asszonytagja, 
ki eleinte harcos feminista, 
ám ötödévben ó is férjhez ment, 
s azóta boldog kismama. 

Miklós csoportunk legöregebb tagja, 
a gyakorlatokat ritkán látogatja, 
de vizsgáit végül mindig megcsinálta. 
Jelmondata: „Az élet nem habos torta!" 

Ezután következzék Anna, 
ki szintén keveset jár gyakorlatra. 
Összhangban ruhája, frizurája, 
mindig rendelkezésünkre állt lakása. 



Traumato lóg ia gyakorlat 
Gyakvezérunk, Dr Bartha László, már az első gyakorlaton kijelentette, hogy 21 óra a kötelező óraszám, de 
neki mindegy, hogy milyen formában töltjük le. Csoportunk rögtön beindította fantáziáját, hogy hogyan 
lehetne a legkisebb energia ráfordítással letudni a penzumot. 
Linda: - Nem lehetne befeküdni egy éjszakára? (ügyeletre gondolt) 
Dr Bartha: - Dehogynem! Szívesen felajánlom az ágyamat.. . 

Neurologia gyakor lat 
Dr. Szupera Zoltán első humoros megnyilvánulására közel VA évet vártunk. 
(De megérte! - a lányok) 
- Olyan sok széplány van ebben a csoportban, hogy nem is tudom zavaromban hová dugjam a jegygyű-

rűmet! 

Sebészet gyakorlat 
Judit és Linda önként vállalkozott egy vesetranszplant műtét megtekintésére. Kitartóan állták a tekintetek 
kereszttüzét, amely a dekoltázsuk ellen irányult, higgadtan visszautasították a meghívást az orvosi szobába, 
míg a végkifejletet Linda kérdése indította be: ( 0 akkor még zsenge medikus létére nem értette, hogy a 
műtétet miért a beteg elülső hasfalán végzik, amikor a vese hátul van.) 
Linda: - Én ezt nem értem hogy megy! Vagy elölről teszik be és hátul veszik ki? 
Mire a doktorok: - De jó magának, hogy úgy el van kényeztetve, hogyha elölről rakják be hátul jön ki! 

Hasi aorta-aneurysma rupturás beteg herezacskója telefutott vérrel. Dr Vangel Róbert megjegyzése a do-
loghoz: 

- Na erről aztán igazán el lehet mondani, hogy tele van a töke... 

Urológia gyakor lat 
Török doktor véleménye a magyar férfiak impotencia helyzetéről: 
- Már a gyógyszertárban összesúgnak a háta mögött: Na ennek se megy már jól a b...s. 

Egyik gyakorlatunk meghittségét egy alkalommal Pajor professzor úr zavarta meg jelenlétével. Már körül-
belül 20 perce hallgattuk, amint a piszkos imperialistákat szidja, amikor Lindánál elszakadt a cérna, (köztu-
dott, hogy intenzív érdekeltségei vannak ezen a téren) s síkra szállt az imperialisták védelmében. 
A szigorlatáig izgult, hogy nehogy hozzá kerüljön vizsgán, de megúszta.. . 

Enikő hármast kapott szigorlaton a profnál. 

Dr Toldi megjegyzése: Mi van nyuszika, nem dobtad be magad? Milyen ruha volt rajtad? 

Kriszta történetei a Skodával 

Másodéven történt, hogy Kriszta és Linda letudván az anatómia gyakorlatot, önfeledten szaladt Kriszta 
kocsijához, amellyel a Pacsirta utcában parkolt le két órával korábban. Am meglepetten tapasztalták, hogy 
a kocsi nincs sehol. Izgatottan rohangáltak az utcában fel s alá, Kriszta ugyanis már nem emlékezett pon-
tosan, hogy hol hagyta az autót. A rejtély pár óra múlva oldódott meg. Kiderült ugyanis, hogy Kriszta ku-
tyafuttában egy autókijáratban tette le a kocsit, ami történetesen egy óvoda bejárata volt. S miután a gyere-
kek másfél órát vártak az ebédre mindhiába (a Skodától nem tudták nekik bevinni a kaját), a rendőrséggel 
elszállíttatták az autót... 
A Petőfi sugárúton voltunk szociálpolitikán. Óra után Kriszta és Linda hazafelé indultak volna a kocsival, 
ám legnagyobb meglepetésükre a slusszkulcs az elülső ülésen hevert, s az összes ajtó rá volt zárva. De 
Kriszta percig sem csüggedt, hiszen köztudott, hogy a Skoda bütykét egy erre alkalmas dróthurokkal fel 
lehet húzni. A lányok meg is kezdték a dróthurok felkutatását. Feltúrták az út menti szemetet, leszedték 
egy fáról a dróthálót, végigjárták a környék házait, de mindhiába. Egyik hurok sem vált be. A két Krisztián 
is beállt próbálkozni nem törődve az arra járok ferde pillantásaival, de sikertelenül. Több mint két óra el-



teltével már majdnem feladták, amikor odament hozzájuk egy fiatal fiú - mondván, hogy neki is Skodája 
van - s egy laza csuklómozdulattal 2 másodperc alatt kinyitotta az ajtót... 

Gyerekgyógyászat 
Összevont gyakorlatunk volt az előadóban Kovács doktorral. Azzal kezdte, hogy nyugodtan hazamehet az, 
akit nem érdekel, de persze senki nem mert felállni. Viszont amikor pár percre kiment az előadóból töb-
ben is felugrottak, s hátra menekültek az öltözőbe. Mindenkinek sikerült idejében elillannia az első ajtón, 
csak Linda és Kriszta rekedt benn, mert Dr. Kovács idejekorán visszaért. A lányok hátul próbálkoztak, de 
az ajtó be volt zárva, a földszinti ablakok pedig többszörösen voltak rácsokkal biztosítva. Míg Linda a rá-
csok kifeszítésével bajlódott, addig Kriszta megkezdte a filmekben olyan jól bevált hajtűvel kinyitni az 
ajtót. De csődöt mondtak. Egyedül a második emeleti ablakokkal lehetett volna még valamit kezdeni, de 
Linda nem vállalkozott rá. Krisztát viszont az sem tántorította cl, hogy az ablakok kb. 4 m magasan van-
nak, s mellesleg az orvosi szobákra néznek, s megkezdte a kimászást. Linda alig tudta visszarángatni. Több 
ötlet híján végül feladták, s rezignáltán várták az előadás végét. Végül egy takarítónő mentette meg őket, de 
nem baj, kb. 10 perccel hamarabb jöttek el, mint a többiek... 

Plusz poén: Kriszta a szabadulás örömében az ajtón kilépve az első járdánál kificamította a bokáját... 

Első év kémia gyakor lata : 

Az első órán sikerült Anna bőrtáskáját analizálni — nem maradt utána semmi. 

Negyed év mentős gyakor lata : 

Csoportunknak sehogy sem sikerült az ambu babába lelket lehelni. Erre Zentay főorvos úr vette kezelésbe 
a csoportot: 
- Na gyerünk, ne sajnáld, harabd meg az órrát - üvöltött Enikőre - Esetleg otthon gyakorolhatnál ba-

nánnal vagy esetleg valami mással, ha hagyják. 
Az anamnéz i s felvétel nehézségeiről : 
Lindáéknak sikerült egy egész évszázadot átbeszélniük: 
- Mikor kezdődtek a panaszai bácsi? - kérdezték már-már ordítva. 

- Hát tudják kedveskéim, még amikor a Donn-nál harcoltam. - s innentől kezdve nem lehetet lelőni. 

A gyakor latszerzés fontosságáról : 

- Kedves bácsi, most a fiatal kolléga adja be az injekciót. - mondta a pulmonológia gyakorlatvezető. 
- Biztos, hogy jó lesz ez így? - kérdi a rémült beteg. 
- Ne féljen, értem én a dolgomat - mondta magabiztosan Krisztián, s a saját szemébe spriccelte a 

Ha rmad év kórélettan szeminár ium: 
Judit teljesen felháborodott azon, hogy a demóztató tanársegéd nem elégszik meg tömör, ám helyes vála-
szával, s már harmadjára kérdezte tőle ugyanazt. Elveszítve türelmét és jólneveltségét csendesen melegebb 
éghajlatokra küldte el. Bár nehezen viselte el a kritikát a tanársegéd úr, de azután ó is lenyugodott. 

Negyedév gyógyszer tan szeminár ium: 
Gyakorlatvezetőnk hamar közeli viszonyba került velünk: 
„Na, mi van apuskáim" - így köszöntött minket. 

Negyed év be lgyógyásza t gyakorlat : 
Diétájáról faggattuk obes, cukros nőbetegünket. 
- Persze, betartom a diétát, szinte semmit sem eszem. 
- Akkor nincsenek emésztési problémái. 
- A, még a töltött káposzta után se. . . 

diaphilint. 



Negyedév aneszteziológia gyakorlat: 
Judit az óra után annyira sietett, hogy kabátjával együtt a fogasról egy idegen köpenyt és egy zacskót is 
felmarkolt. A lépcsőházban vette észre, hogy egy idegen köpenyt is elhozott, s miközben át akarta venni a 
másik kezében a zacskó lehullott a földre és hatalmas csörömpöléssel széttört a benne lévő dolog, ami 
véletlenül egy csirkeitató volt, amit egy orvos kapott ajándékba. 

Harmad év pathológia gyakorlat: 
Krisztián olyan lassan dolgozott a boncoláskor, hogy a bél is inkább a lefolyóba folytatta útját, de az első 
ról sikerült visszahúzni. 

Negyed év Fül-Orr-Gégc 
Fiatal betegünk arról számolt be, hogy tornaóra alatt erősen szédül, ha bukfencezik. Eme tünetét semmivel 
sem tudtuk előidézni, mire tanárnőnk a forgószékbe ültette és Robit a SZOTF1 klub izmos kidobójár meg 
kérte, hogy gyengéden pörgesse meg. Az erő olyan jó forgatónyomatékkal hatott, hogy betegünk azonnal 
elájult. A tanárnő elégedett mosollyal nyugtázta a dolgot: sikerült bebizonyítani, hogy a kisgyereknek tér-
iszonya van. A szülőknek azt javasolta, hogy minél drasztikusabb sportot válasszanak kisfiúknak, hadd 
szokjon hozzá. 

Ötöd év idegsebészet gyakorlat: 
A fiúk közösen vizsgáltak egy középkorú nőbeteget. 

- Milyen gyógyszert szed? 

- Valamilyen papafaszt, vagy mit adnak itt nekem. 

BULIJAINKRÓL: 

Elég sokszor összejöttünk-mindig akadt valami ünnepelni valónk-és általában hiány nélkül megjelentünk. 
Jókat ettünk a lányok jóvoltából és utána mindig volt mivel leöblíteni. 

I./2. félév - kissé negatív mérleg: 
Seppike alsó szomszédja nem jól tűrte a mulatozásunkat, többször feljött rendre inteni minket - de reggel-
re megszeppenve olvastuk az ajtaján függő halotti jelentést. 
Májsejtjeink pusztulása elkezdődött. 
Seppike és Henike együtt beszélgettek hajnalban a fürdőszobában a kis rókával. 
Ezek után mindig vigyáznánk arra, hogy teli hasra iszogassunk, de több haláleset nem történt. 
Inkább más irányba orientálódott az érdeklődés. 



KÉPEKBEN 

Kriszta csodálatos babgulyása 

WMM I M 

Jaj fiúk! Ne fényképezzetek - olyan 
szégyenlős vagyok! 

Segítség, meg akarnak erőszakolni! 



Proszit - most kit is ünneplünk? 

Csavard fel a szőnyeget 

Bájos mosoly 



Koordinációs problémákkal 

Jó férjek lesznek... 

Csak szolidan, már negyed évesek vagyunk! 



Look at me... 

Az udvarlás ana. . . . . .meta . . . . . .telo fázisa. 



Krónikus bronchitis - a vitái kapacitás-
ról már ne is beszéljünk 

A szuper csapat 



Lánybúcsúztató 

Mindent a szemnek, semmit a kéznek? 

Ahogy leszállt az éj 



Ha a továbbiakban másik csoporttal tartasz laP°ZK.arra aZ oldalra: 

1. csoport: 17. 8. csoport: 85. 
2. csoport: 25. 9. csoport: 95. 
3. csoport: 37. 
4. csoport: 53. 11. csoport: 121. 
5. csoport: 63. 12. csoport: 129. 
6. csoport: 65. 13. csoport: 135. 
7. csoport: 75. 14. csoport: 136. 
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Anatómia 
Miki és Géza kérdése a boncmesterhez: 

- Mi volt a betegsége ennek a hullának? 

- Valami daganata volt, de ahogy elnézem nem jóindulatú. 

Liposits prof. bejött öltönyben, nyakkendőben a gyakorlatra, és puszta kézzel belenyúlt a szervek közé. 
Kivette a tüdőt, és odaadta Gézának. 

- Kolléga úr, demonstrálja ezt a szervet! 

- Bal tüdő. 

- Mi ez a benyomat rajta? - mutat a professzor úr az arcus aortae benyomatára 

- ? ? ? 

- Na mije van a juhásznak, kolléga úr? 

- Hát, subája. 

- És még mije? 

- Kutyája? Furulyája? 

- Nem, juhászbotja. 

Adri, II. év demonstráció a szívből. Seress Erika kérdez: 

- Mi záródik el infarctusnál? 

- ? ? ? 

- Na, milyen demo van most? 

- Az aorta! 

Élettan 
Demonstráció II. év, Földesi Csaba vallatja Gézát: 
- Mi jellemzi a PTX-es beteget? 

- Hát, fájdalma van. 

- Milyen fájdalma van? 

- Hát, iszonyatos fájdalma. 

Vérgyakorlat. 
Sztriha Laci ujjából nem jött vér, akárhogy is döfködte. Domoki Feri odaugrott hozzá, és kikapta a tűt a 
kezéből. Megszúrta Laci ujját, de továbbra sem jött vér. Erre nagy levegőt vett, és úgy átszúrta Laci ujját, 
hogy a sajátjában végződött a tű, s abból folyt a vér, Laciéból pedig még mindig semmi. 

Vizelet gyakorlat. Adri kétségbeesve rohan: 

- Gyerekek! Mi a fene az a dzsenni? 

A jegyzetben a következőt olvasta: Genny kimutatása Donne módszerével. 

Belgyógyászat 

Adri gyakorlaton, III. évben. Alkoholista, chronicus pancreatitises beteg anamnaesis felvétele: 
- Tessék mondani, májfunkciós problémája van? 
- Az nincs! 
Előadás, Dr. Nagy István a vércsoport meghatározás veszélyeiről beszél: 
„A főnököd lesz olyan sperma, hogy benne hagy a faecesben!" 
„A nőgyógyász is ember . . . talán!" 

Kórélettan 
Szulics Péter gyakorlaton szokásához híven bambán ül, néz maga elé. Mezei Zsófi tartja a gyakorlatot, 
majd megjegyzi: 
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- Péter, úgy ülsz itt, mint egy kis sas\ 
Zsófinak hasonló nagy orra van, mint Péternek, persze Péter szerint. 

Az előadás anyaga: myeloma multiplex tünetei és diagnosztikája. Adri bőszen jegyzeteli a fólián leírtakat, 
majd odafordul Évához: 

- Mi a fene az a moliette koponya? 

- Micsoda? Ezt hol olvastad? 

- Ott van felírva: molyette! 
Általában Adri az „y"-t „i"-nek olvassa, így a koponya kirágottságát moly-ette helyett moliettének gondol-
ta. 

Szöllósi tanár úr javaslata a sterilitás ellen: magnézium, C-vitamin és hüvelyesek. 

Fogászat vizsga 

Adri nem sokat tud a tételből, és a vizsgáztató négyes érdemjegyet ajánl neki. 
- Nem lehetne ötös? Mit tehetnék érte? - így Adri 
- Mit tenne érte? 
- Bármit! 
A vizsgáztató ránézett a mellette ülő jegyzőre, és azt mondta: 
- Talán húzzon egy póttételt! 

Gyerekgyógyászat 
Adri jellemző félrehallásaira egy aranyos példa: 
Pintér professzor úr első félévben a csecsemő és újszülött ápolásról beszél: 

- Nagyon fontos a bőr a bőrhöz kontaktus a szülés után. Később a legjobb, ha az újszülött cg}' helység-
ben van az anyával. Ezt "rooming in" módszernek nevezzük. 

Adri jegyzetel ezerrel, Éva véletlenül odanéz: 

- Te hogy írtad ezt a "rooming in"-t? 

- Hát így: "Rumingin". Biztos valami orosz pasi, aki ezt a hülyeséget kitalálta! 

Gyakorlaton Virág professzor kérdez: 

- Milyen színű a krepp-papír a kezemben? Lányok előnyben! 
Mire Norbi: 
- Ciklámen! 

- Úr Isten! Valaki vigye el azonnal kromoszóma vizsgálatra! 

Virág professzor gyakorlaton 

„Tudja mikor ne legyen a magyar ember beteg? Éjszaka és hétvégén. Ilyenkor az clpatkolási koefficiens 
megnő." 

„Ha volna olyan görögdinnye, mint a steril férfi, azt szeretném (magtalan). „ 

Bőrgyógyászat, lymphocyta labor 

Reggel 8 óra 10 perc, álmosan ül mindenki. Csörög a telefon. A gyakorlatot tartó doktornő felveszi a 
kagylót: 
- Tessék, lymphocyta! 
Nagy röhögés, mire Radek: 
- Aha, a KILLER! 
Urológia vizsga 

- Melyik az a vérnyomáscsökkentő szer, amelyik impotenciát okozhat? - kérdezte Kiss Attila 

- Minipress. - válaszolta Radek 

- És mi a mellékhatása? 



Az első bulik egyike 

Csoportunk SZÉPEI, OKOSAI ÉS SZERÉNYKÉI! 



És aki már nem bírta a gyűrődést... 

International SEGG show - from Poland 

É 





Én csak egy kortyot iszok! 



V. évre sem lettünk jobbak 

I lyenek vol tunk. . . 

jámbor Adrienn Nagy Norbert 

S^abó-Bic^ók Antal 
Es^es Gabriella 

Ha a továbbiakban másik csoporttal tartass^ lapozz arra oldalra: 
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2. csoport: 25. 9. csoport: 95. 
3. csoport: 37. 10. csoport: 109. 
4. csoport: 53. 
5. csoport: 63. 12. csoport: 129. 
6. csoport: 65. 13. csoport: 135. 
7. csoport: 75. 14. csoport: 136. 
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Pataki Krisztina Pelle Beáta Posztós Roland 



Eleinte üresen akartuk hagyni ezeket az oldalakat, de egyeseknek talán fel sem tűnt volna, mások azt gon-
dolták volna, hogy nyomdahiba, megint mások azt hihették volna, hopgy innen is elkéstünk. Nekik készült 
ez a „műhiba". 

A kezdetek 
Az első hét végén feltűnt, hogy minden csoportnak volt már nyelvórája, csak nekünk nincs. Akkor még 
nem ismervén a nyelvoktatást a SZOTE-n, bementünk a Dékáni hivatalba a fogalommá vált Anikó néni-
hez érdeklődni: 

- A csoportunk nyelvóráit nem írták még ki, legyen szíves, megmondani, hova menjünk. 

- Hányas csoport? 

- 12-es. 

- Ja, az a selejtcsoport!? 
Az ügy hátterében az állt, hogy nem adtuk le időben a nyelvórai jelentkezési lapot. Már akkor mindenhon-
nan elkéstünk. 

Biofizika 
Rita és Vera dolgoztak egy párban. Az első gyakorlaton Vera kijelentette, hogy ő matek tagozatos volt, 
elvállalja a grafikont, van egy tuti módszere, csinálja Rita a mérést. A módszer bevált, de kivitelezése egy 
kicsit elhúzódott. Idő hiányában kénytelenek voltak a grafikon alakját emlékezetből berajzolni. Pont a 
könyvbeli ábra tükörképe lett. Mondanunk sem kell, Verát egész délután furdalta a lelkiismeret, nem győ-
zött bocsánatot kérni. Rita nagy röhögések közepette vitte el biliárdozni, hogy megvigasztalódjon. Követ-
kező gyakorlaton mindketten meglepődve tapasztalták, hogy 4-est kaptak, s azért nem 5-öst, mert nem 
volt feltűntetve a tengelyeken a mértékegység. Rita meg is állapította: 

- Látod Verus, nem lesz gond ezzel az egyetemmel. 
Zárójelben jegyezzük meg, hogy csak nekik nem lett (eddig). 

Egy másik alkalommal kaloriméterrel kellet méréseket végezni. A gyakorlat elején Ritának még arról sem 
volt gőze, hogy melyik gyakorlat következik. Vera is csak azt tudta, melyik műszeren mérnek. Gyakorlat 
végén egy szép nagy ötöst kaptak a jegyzőkön bemutatásakor. Csak egy hét múlva derült ki, hogy az egy 
héttel későbbi gyakorlat mérését csinálták meg az a heti helyett. Mindig is megérte készülni a gyakorlatok-
ra. 

Orvosi kémia 
Maratoni gyakorlat volt, mindenki türelmesen titrált. Két ember volt csak nyugtalan: Balázspiri tanár Úr és 
Szani. Ok tudták, pár perc múlva kezdődik a foci döntő a TV-ben. Szani az első kísérlet után elvesztette a 
türelmét, azt mondta: 

- Figyeljetek! Meg)' ez gyorsabban is. Vaktitrálás. 
Kicsit hátradőlt, és csukott szemmel egy laza mozdulattal teljesen kinyitotta a büretta csapját, majd néhány 
pillanat múlva elzárta. A kapott szín megfelelőnek tűnt, gyorsan elvégezte a számításokat. A többiekkel 
ellentétben maximális pontossággal dolgozott. l :0-ra kikaptunk... 

Élettan 
Mari Zoli az EKG-t magyarázza, miközben némi klinikummal próbálja színesíteni a mondókáját. Az ST-
depresszióról és T-inverzióról mondja, hogy biztos jele az ischemiának. Éva egyszer csak megakad a jegy-
zetelésben: 

- Minek is a jele a negatív T? Az isiásznak? 

Biokémia 

Az a bizonyos gyakorlat hajnali 8-kor kezdődött. Kriszta pillái még a szokottnál is mélyebbre süllyedtek a 
monoton szeminárium alatt, mikor hirtelen megcsörrent a szomszédban a telefon. 
- Azt hittem, te voltál. - szólt révetegen, aki szembeült vele. 
Mire Kriszta: 



- Persze, álmában csönget e g y kicsit. 

Jakab Györgyi egy másik gyakorlaton rámutatott Rolandra: 

- Magának még a szeme sem áll jól! 

Kórélettan 
Kiss Béla gyakorlatvezetőnk az alvási apnoe szindróma tüneteit sorolja: 
- fáradékonyság 

- koncentrálási zavar 

- alvászavarok 

- Azt hiszem nekem is ilyen van. - szólt közbe Roland. 
Béla folytatja: 
- nycturia 
- impotencia. . . 

Egy későbbi gyakorlaton a Fanconi-szindrómáról esett szó. Kiss Béla diktálja: 

- microcephalia 

- mentális retardáció 

- hypogonadismus 

- Most mit nézel úgy rám? - kérdezte Stofi Rolandtól. 

Kórlettan gyakorlat előtt az ebédszünetet rendszeresen a JATE-klubban töltöttük. Stofi távollétében a 
papírral telt hamutálca véletlenül kigyulladt. A piromán csoport a tűzijátékban gyönyörködött, amikor 
megjelent a tagba szakadt kidobó fiú vörös fejjel és azonnal intézkedni kezdett: 

- Szerintetek normális dolog tétlenül nézni, hogy leég az egész klub? 

- Miért, te mindig csak normális dolgokat szoktál csinálni? - kérdezte Józsi. 
A hangulat a tetőfokára hágott mire Stofi visszaérkezett. Angyali ábrázattal melengetni kezdte kezét a láng 
felett: 

- Valami baj van? 
Ezután átszoktunk a Vízmű Klubba. . . 

Egy Vízmű Klub utáni kórélettan gyakorlaton épp az anémiáról beszélgettünk: 

- . . . a vaginális fluor is megváltozik. 
Stofi, aki eddig elmerülten vizsgált valamit mikroszkóppal, hirtelen felkapta a fejét: 
- Fluor? Az jót tesz a fogaknak. 

Kiss Béla: 

- Minden, ami a vérrel kapcsolatos -émiára végződik. 
Laci: 
- Biokémia! 

Később az anémiával kapcsolatban hangzott el a kérdés: 

- Tudjátok, mi az a morbus virgorum? 

- Hát persze! Szűzen meghalni. - vágta rá Stofi. 

Patológia 
Kásái kb. a huszadik költői kérdését tette fel a csoportnak. IStofi egyszer csak besokallt. 
- Mit gondolsz, ha én ezt mind tudnám, akkor itt lennék? 

Belgyógyászati propedeutika 
Kriszta és Vera első önálló betegvizsgálata. A részletes anamnézis után (kutya, macska, unoka stb.) elkez-
dődik a vizsgálat. Vera, miután kikopogtatta a tüdőhatárt, felszólítja a beteget: 



- Legyen szíves, vegyen egy mély levegőt, és tartsa benn! 
Vera után Kriszta következik a vizsgálattal. Amikor a tüdőhatárokhoz ér ő is udvariasan felszólítja: 
- Most tessék egy jó nagy levegőt venni és benntartani. 
- De hisz még az előző is benn van. - rémül el az enyhén kékülő páciens. 

A kardiológiai osztályon vagyunk. A.kórteremben egy jóvágású fiatalember fekszik. Kriszta az óráját bá-
mulja: 
- Egész menő karórája van ennek a fickónak, csak kár, hogy olyan hangosan ketyeg. 
Eletünk első műbillentyűs betege volt. . . 

Vera anamnézist vesz fel egy idős szívbeteg nénitől. 
- És fulladni tetszik-e? 
- Nem tetszik, de fulladok. 

Kísérletes sebészet 
Vakbélmútétet végez a szakavatott team: Bcus, Kriszta és Vera. Miután Kriszta a jobb kezében tartott ollót 
beleejtette a hasüregbe, a gyakorlatvezető megkérdezte: 
- Mond, te balkezes vagy? 
- Igen. Kétbalkezes. 

A csoport átváltozó-művésznóje Pelle Bea. Az még csak hagyján, hogy több gyakorlatvezető állította, hogy 
nem látta még a gyakorlaton - sót radiológiáról még el is akarták üldözni egy merész frizuraváltás után - , a 
csúcs mégis az volt, amikor sebészet gyakorlatvezetőnk nem akarta aláírni az indexét. Végül az húzta ki a 
csávából, hogy az indexben levő fényképre sem hasonlított. 

Szülészet 
A gyakvezér kérdez: 
- Behoznak hozzátok vaginális vérzéssel e g y 60 éves asszonyt. Mire gondoltok először? 
Egy hang a tömegből: 
- Fenyegető vetélés. 

Gyógyszertan 
Farkas Bandi helyettesít: 
- Ne haragudjatok, nem tudom megjegyezni a neveket. 
2 perccel később: 

- Szilvi, lég)' szíves gyere ki a táblához! 

Fül - orr — g é g e 

Egy lyukas dobhártyájú beteget vizsgáltunk. A néni kifejezetten megrettent a sok fehér köpeny láttán. 
- Fület még nem is vizsgáltunk. 
- Csitt, még megijeszted! 
- Ugyan már, nem is hallja. 
Már csak Csillára várunk. 
- Mióta kismama egyre többet kell várni rá. - zúgolódik Roland. 
- Neked is lesz majd egyszer gyereked. - csitítgatja Szilvi. 
- Lehet, hogy már van is . . . 

Agi gégetükrözésre készül, Kriszta az áldozat. Ági hosszasan melegíti a tükröt, majd egy határozott moz-
dulattal készül elvégezni a feladatot. Kriszta riadtan rászól, miközben kezével reflexesen védekezik: 
- Nézd meg, nem meleg-e! 

Sebészet 



Kriszta keze első fokú égési sérüléseket szenvedett. . . 

Radiológia 

Jó hírünknek nem tett túl jót, hogy a gyakorlatkezdés időpontját meglehetősen rugalmasan értelmezzük. 
Ez gyakorlatvezetőinknek nem okozott gondot - sokszor kellett még így is öt perceket várnunk - , de a 11-
es csoportnak annál inkább. Sok mindentől megkímélhették volna magukat, ha megtanulják, a közös gya-
korlatok 10 perccel később kezdődnek. 
A késés koronázatlan királynője Csilla. 18 percre van kalibrálva. Am az egyik radiológia gyakorlatról annyit 
késett, hogy még ó sem mert bemenni, már inkább a pulmonológiára vivő buszhoz ment. Ezúttal viszont, 
az elhúzódó radiológia gyakorlat miatt, a csoport többi tagja nem ért oda a buszhoz, így legközelebb egye-
dül neki nem kellett pulmonológiából pótolnia. 

Népegészségtan 
Több kirándulást is tettünk az utóbbi időben, hogy megismerkedjünk a környékbeli nevezetességekkel. 
Egy ilyen kirándulás kapcsán eljutottunk a krematóriumba is. Az „üzem" bemutatása során Laci a dolgo-
zók mentálhigiénéje miatt aggódva tette fel a következő kérdést: 

- Mondja, hogy bírják ezt a munkát? 

- Semmi különös, csak akkor káromkodok, ha túl sok a hulla. 

Neurológia 

Agi vizsgázott. Részletes és pontos neurológiai anamnézis és vizsgálat után erősen gyanította, hogy a be-
tegnek sclerosis multiplexe van. Átment a másik kórteremben vizsgázókhoz és az ajtóból mondta nekik: 
- Képzeljétek, nekem sclerosis multiplexem van. 
A középső ágyon felült egy beteg: 
- Nekem is. 

Pulmonológia 
A deszki busz indulására ezután kínosan ügyeltünk. Kényszeres pontosságunkat Deszken a piacon és a 
kórházi büfében ellensúlyoztuk. 
Az egyik gyakorlaton a következő történt: Sonfai főorvos úr éppen egy aktuális RTG kép kapcsán kíván-
csiskodott, amikor megcsörrent egy mobiltelefon. Rögtön minden szem rá szegeződött. Laza mozdulattal 
elővette a készüléket, melynek az oldalán levő gomb érintésére legördült a beszélő része. 

- Halló, tessék.. . 
De továbbra is csak csörgés, csörgés. . . Enyhén zavarodottan kapott a másik zsebéhez, ahonnan előkerült 
a kettes számú mobiltelefon. 

Csoportunkban összesen 20 fő fordult meg. Aki legkevésbé bírta, 3 nap után hagyott el bennünket. Fülébe 
jutott ugyanis, hogy a patológiai intézet pikkel ránk a sok félévismétlő miatt és ki akarnak szórni minket a 
szigorlaton. 

A mi csoportunkból nem bukott meg senki. . . 

Ha a továbbiakban másik csoporttal tartas~ lapozz arra oldalra: 

1. csoport: 17. 8. csoport: 85. 
2. csoport: 25. 9. csoport: 95. 
3. csoport: 37. 10. csoport: 109. 
4. csoport: 53. 11. csoport: 121. 
5. csoport: 63. 

6. csoport: 65. 13. csoport: 135. 
7. csoport: 75. 14. csoport: 136. 
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I. ÉV 

Anatómia 
Az egyik gyakorlaton egyikünk elvesztette boncolás után a csipeszét. Mindenkin kereste. Egy hét múlva a 
következő gyakorlaton rátaláltunk a hulla lábszárában. 

Sípos Balázs demózik: 
Feleltető: - Milyen alakja van a nyaki csigolya nyúlványnak? 
Balá~s: - ?! 
Feleltető: - Hát fecskefarok! 
Balázs: — Fogalmam sincs milyen az, sose láttam fecskét! 

Győző Tóth Lajosnál vizsgázik: 
Tóth Fajos: - Ez mi? 
Gjő~ő: — Mi mi? 
Tóth Lajos: - Most már semmi! Egyes! 

Zsoltlka fordítva tette be a metszetet, persze nagy nagyítá-
son csodálkozott rajta, hogy mi az a nagyított koszos ujjle-
nyomat. Persze négyest kapott! 

Gyakorlaton a férfi nemi szervekről volt szó. 
Njunyu: Adrienn, ha ezt felállítod, ötös lesz a szigorlatod! 

Szigorlat előtt pár nappal a bonctetemben a szerveket né-
zegettük. Megszólal Zsuzsa: - Ez most a bal lép? 

Sumák egy nappal szigorlat előtt felment Béciékhez (ahol 
Adám is ott volt): 

- Ti mit mondanátok ahhoz a tételhez, mondjuk, hogy 
hámszövetek osztályozása? 

Erre ók persze kapásból elkezdték sorolni, amit kellett. De, 
hogy hiba ne csússzon a dologba a fiúk elővették a Funkcit 
is. Erre Sumák meglepett reakciója: 

— Jé, ez így benne van a könyvben? 

Megkérdezik Altay Zolit: — Mit kell látni a csiga metszeten? 
Zolika rövid gondolkozás után: - A bőrispmtömlőfí! 

Elsősegély gyakorlat 
Edina újraéleszt. Két szívmasszázs után: - Elfáradtam!. . . 

Előadó: - Mesterséges lélegeztetés történhet orrba vagy szájba. 
Adrienn: - Hát én bekapom az egészet! 

Latin 
Az óra már negyed órája tart éppen a deklinációkat tárgyaljuk. Megérkezik Balázs, majd egyenként végig-
kérdez mindenkit: - Kértek Tic-Tac cukrot? 

Jóska dolgozatírás közben hangosan: - Győző! Latin után somlói játszik? 

- A sine és a cum elöljárók milyen esettel járnak? 
Kicsi: - AbdullalÁ (persze ablativusra gondolt) 



Biofizika 
Feleltető: - Mi a Doppler effektus? 

Balázs: - Hát amikor én állok és jön felém a mentőautó, azután távolodik, és ezt különbözőként hallom. 

Bevezetés a megelőző orvostudományba 
Dolgozatíráskor egy német anyanyelvű felügyelőnk volt. Tört magyarsággal megszólal: - Aki lop, csal, 
oldalra vizsgál, attól elveszem. 

II . ÉV 

Élettan 
Demó végén Török Tamás megszólal: — 
Csabi és Zsuzsa itt maradnak beszá-
molni, a többiek elmehetnek nyalni! 

Egyszer Adrienn, Bea és Zsuzsa egy 
héttel korábban külön demóztak, mert 
következő héten sítáborba utaztak. A 
demó Török Tamás kis szobájában 
zajlott az ITO-n. A végén kifele jövet 
Tamás a kint álló nővérek szeme láttára 
megigazította a nadrágját és hátraszólt: -
Na jó voltam, lányok? 

Immunológia 
Vizsgán Balázs kölcsön puskával pró-
bált szerencsét. Pár perc múlva kétség-
beesetten kérdi a mellette levőt: - Mi ez a sok ezüst? (Természetesen Ag-ekról volt szó.) 

I I I . ÉV 

Gál Zsolti pótdemózik haematológia és 
láz témákból. 
- Mi a szideroblasztos anémia? 

- ? ? ? 

- Akkor inkább azt kérdezem, hogy 
mit tanultál? 

- A lázat jobban tudom. 

- Akkor mik a láz jótékony hatásai? 

- Miért olyan is van? 

- Akkor azt mondd meg, hogy mi az 
anémia? 

- Vérszegénység! 

- Jól van kettes! 

Kórélettan 
Kórélettanból mindenki pótdemózott. 
Szabó Gyula: — Hova mentek demó után, merre van mostanában az orvostanhallgatók tanyája? 
Endre: - A kamionparkolóban! 



J 

Gyakorlaton EKG-t néztünk. Edina kapta az elsőt. Hosszas gondolkodás után sem tudott felismerni 
semmit a számára ismeretlen vonalak tengerében. Kiss Béci segíteni próbált és akkor jött rá, hogy Edina az 
elmúlt tíz percben fejjel lefelé fordítva nézte azt . . . 

Első demón többen elszálltak a tbc-s 
nyirokcsomó szerkezetén. 
Következik Zsuzsa: - Háát, van egy 
centrális nekrózjó... (Ezek után érdekes 
módon ó is követte a többieket.) 

Egy másik demón Pálka doktor megér-
deklődte Zsuzsától, hogy mi a gyomor-
fekély szövődménye. 
Hosszas gondolkodás után felelőnk rávágja: - {Jlciis! 
Ennek hallatán kedvenc gyakorlatvezetőnk az előtte levő íróasztalba kezdte verni fejét, miközben segítsé-
gért kiáltozott. 

Pathológia 
Edina első gyakorlaton a boncteremben 
annyira megnézte a hullát magának, 
hogy a kontaktlencséje beleesett a has-
üregbe. Sajnos még tíz perces keresgé-
lés után sem került meg, pedig többször 
használatos lencse volt. 

Demón Pálka Pisti kérdez: - Mi a neve a gyomorrák ovarium metasztázisának? 
Zsolti gondolkodás nélkül rávágja: - Krukkenbukker tumor! 

Szájsebészet 
Gyakorlaton voltunk. Egy akkor ötödéves lány, Ági szintén ott volt. 
Bejött érte a barátja Barnabás: - Adjunktusnó, elvihetem az egyik hallgatóját ebédelni? 

Válasz ~ Ig e n ! Béla elmehet! 

I V . ÉV 

Népegészségtan 
Előadáson a fertőzések behatolási ka-
puiról volt szó. 
Előadó: — Lehet kíiltakarón keresztül, 
aerogén. . . 
Bé/a: — Erogén\ 

Sebészet 
Gyakorlaton: 
Petri adjunktus: - A májnak nagy a rege-
nerációs készsége. A gyíknak is ugye 
kinő a farka, ha levágják. Embernél ez 
nincs így . . . sajnos. . . 

Neurológia 
Gyakorlaton mesél az intelligens beteg: - Volt nekem egy olyan súlyos influitjám, hogy még inflációt is ad-
tak.(persze infúzióra gondolt) 

fl I 



Konzerváló 
A tanlaborban Kicsi nem tudta meg-
hajlítani a gyökércsatorna átöblítő tűt. 
Háta mögül megszólal Szentpétery 
professzor űr: - Hát. . . hát. . . hát maga 
tipikus... NŐ! 

Szentpétery professzor úr: — Olyan kis 
vattaszálcsát tekerjenek a Kerr tűre a 
gyökércsatorna kiszárításához, mint a 
legkisebb szúnyog kisasszony intimbetétje! 

Olasz adjunktus úr: - Miért csökkentik a Black féle módosított üregalakításkor a preventív extenzió mér-
tékét II. osztályú üreg approximális részén? 
Beus: - Hát gondolom a fogmosás miatt. 
Olasz: - Hát azért már akkoriban is keféltek az emberek! 

Protetika 
A tanlaborban Zizi kivitte az általa ké-
szített teljes felső protézist végső elbí-
rálásra. Benedek doktor beletúr a hajá-
ba: — Te jó Isten! Te szeretnéd, ha ilyet 
tennének a szádba? 

V. ÉV 

Szemészet 
Demó után az adjunktusnó kifogásolta, 
hogy a dolgozatok tele vannak helyes-
írási hibákkal. Korányi Gyuri például a 
szemhéjat természetesen ly-al írta. Ani-
kó a bclövelltséget írta egy 1-lel. 
Anikó: - Akkor is két 1-lel kell írni, ha 
utána ts következik? 

Protetika 
Altay Zoli munka közben borszeszégót 
használt, melynek lángja kissé jobban 
égett, mint máskor. Kollegánk úgy kísé-
relte meg a lángot eloltani, hogy 
Káltespray-t fújt rá. A palack irányából 
fújó lángcsóva még a hősünk melletti 
székben ülő beteg már amúgy is hiá-
nyos haját is megpörkölte. 

Ági körludat ragaszt be és Radnai adjunktusnó tanácsára az interdentális térnek megfelelően hosszú cérna-
szálakat helyezett el, hogy a fölösleges foszfátcement könnyebben eltávolítható legyen. A szomszéd szék-
nél egy aggódó beteg elrettenve figyeli sorstársát, akinek a cérnák a válláig lógnak. Meg is kérdezi az asz-
szisztáló Szuzit, hogy mi történik kedves sorstársával. Szuza protetika szigorlat előtt egy héttel tanácstalan. 
Gáborhoz fordul, aki teljes komolysággal ezt válaszolja: 

- A beteg most jött a szájsebészetről. Alveoluskorrekciót végeztek rajta. 
- És ilyen hosszúra hagyták a cérnákat? 



Konzerváló 
Altay Zoli alapozáshoz készülődvén 
nagy buzgalmában összekeverte a fosz-
fátcement porát tonogénnel. Titokzatos 
módon az a fránya foszfátcement nem 
volt hajlandó megkötni. 

Zolinak mindig is voltak saját gondola-
tai a fogászat rejtelmeiről: pl. a beteg 
nedves arcát puszterrel szárítgatta... 

Anikó a gyakorlatra öt perccel később fut be. így mentegetőzik Ferber tanársegéd úr előtt: - Elnézést ké-
rek, de azért késtem, mert a buszom minden megállóban megállt! 
Edina még később jött: 
F.: — Maga honnan jött? 
E.: - Az Apáthy kollégiumból. 
F.: — Csak azt ne mondja, hogy magának nem volt elég széles a járda! 

- Hát persze! 
Szűzi kissé megrökönyödött a válaszon, 
de persze teljes nyugalommal tájékoz-
tatta betegét az egészen újszerű varrat-
technikáról. 

Bartha doktor délutáni konzultációt tart. Odaszól egyikünknek: 
- Mondd meg a portásak, ha az ügyeletes orvost keresik, a múzeumban vagyok! 
Győző: - Most balzsamozzuk! 

Ferber tanársegéd úr a gyakorlaton az 
órai tervről faggatózik. 
Altay Zoli: - A múlt órán restauráltam 
egy fogat, de még egy kicsit dolgoznom 
kell ma rajta... 

Parodontológia 
Gorzó tanár úr: - A kórokozóknak a 
legjobb táptalaj a vér. Ez azon alapszik, 
hogy a véres agáron még a bolha is 
megtelepszik. 

Gorzó tanár úr a mandibula luxációt 
utánozva furcsa arcot vág. Felteszi a 
kérdést: - Mi lehet a blikk diagnózis? 
Sumák: — Mentális retardáció! 

Gorzó tanár úr: - Ezek szerint ezt könnyen meg)' utánoznom... 

Gorzó tanár úr: - A fogselyem használati utasítása a következő: A fogak közé vezetve felfelé húzni mind-
két felszínen. Nem ki-be húzogatni! - az valami más. 

Gorzó tanár úr: - A papillák alakja idővel változik, sorvad, luk keletkezik a fogak között, így könnyen ki 
lehet köpni a fogak között. Ezért nem megyek közel magukhoz. 

Gyakorlaton anamnézis felvétel: 



Gyakorlaton részletes betegkikérdezés-
kor: 

- Milyen kemény a keféje? 
A beteg gondolkodik, majd: 
- Eleinte kemény, azután megpuhul. 

Gyermekfogászat 
Vizsgán: 
Jóska: — Maradó metszők felszínes szu-
vasodását gyermekkorban elcsiszolással kezeljük. 
Kókai adjunktusnő: — Kívánom magának Józsikám, hogy magának is elcsiszolják! 

- Milyen gyógyszereket szed? 
A beteg elkezdi sorolni a listát. Ez után 
következnek az általános állapotra vo-
natkozó kérdések: 

- Menopausa? 

- Nem, azt nem szedek! 





Ha a továbbiakban másik csoporttal tartasz lapozz arra ax oldalra: 

1. csoport: 17. 8. csoport: 85. 
2. csoport: 25. 9. csoport: 95. 
3. csoport: 37. 10. csoport: 109. 
4. csoport: 53. 11. csoport: 121. 
5. csoport: 63. 12. csoport: 129. 
6. csoport: 65. 
7. csoport: 75. 

Ha időközben megtaláltad a diploma medicinae-t, akkor lapozz a H5. oldalra! 
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. . .A HARC VÉGET É R T . . . 

Kezedben a papiros összetekerve egy hengerben pihen, védetten a gonosztól. Érzed, ahogy a ka 
rod ereje sokszorosára nő, egész testedet elönti a melegség és a nyugalom. Két napja nem ettél semmit, és 
három hete küzdesz a végső harcban. Társaid közül sokan elestek, ők soha nem térnek vissza. Mégis öro 
met és békét érzel magadban, a homlokodon a varázslók rúnája mindennél fényesebben ragyog, de te mé 
gis olyan élesen látsz, mint még soha. 

Körülötted a tömeg egyre nő, ahogy betérsz a szentélybe, majd a kapuk bezáródnak. Hirtelen fé-
nyesség borít el mindent, majd egy hang megszólal: „Kerülj beljebb gyógyító! Most már közénk tartozál, 
erőd örökké Rektorianust szolgálja!" Nyugton veszed tudomásul, hogy ami elrendeltetett, annak be kell 
következnie. Ruhád szakadásai eltűnnek, a harcban szerzett sebeid csodálatos módon heg nélkül befon-
nak. Tudod, hogy erre te is képes leszel egyszer, ha a főpapoktól mindent megtanultál, és egyszer elfogla 
lod a helyed közöttük. Addig is lesz munkád bőven.. . 

Tiszteletteljesen letérdelsz, leteszed magad mellé a kardod és a hengert. Az utóbbi alatt a talaj fé 
nyesen világít, majd pár pillanat múlva felreppen a főpap kezébe: „Lég}' áldott ifjú harcos, népünk örök 
hálája övezzen!" - kezével int, majd szeme felizzik és Te ismét az utcán találod magad, az ünneplő tömeg 
ben. Mindenki meg akar érinteni, hiszen tőled gyógyulást remélnek. Kicsit feszélyez a sok kéz, még emlék 
szel Morbidionus láthatatlan kezének szorítására és a nyakadhoz nyúlsz. De a seb már régen eltűnt... 

. . . beesteledett, és a kandalló előtt, egy jó kupa borral ülsz legkedvesebb székedben és elgondol 
kozol a hátad mögött hagyott út viszontagságain. Eszedbe jut, hogy mestered szavai mindig erőt adtak, és 
hogy utadon a rúna sokszor megacélozta a kardodat. Hány és hány buktató lepett meg, olykor sebesülten 
menekülve a túlerő elől. Hat év telt el. Sokakat már itthon sem találtál meg, Morbidionus keze elért idáig 
is. „ . . .az a hideg, kegyetlen szorítás, csak az ne lenne mindig a torkomon.. ." - gondolod magadban, és 
tudod, hogy még sok álmatlan éjszakát fog okozni ez a félelmetes kép. 

Eszedbe jutnak a barátok, akikkel vállvetve harcoltál a rémségek ellen, akiknek sokszor köszön-
hetted szerencsédet, és akiket mindig segítettél túljutni a gondokon. A mai napon pedig együtt ünnepelté 
tek meg a sikereteket, közösen italozva, nagy lakomát csapva. Édes-keserű emlék, hogy valami véget ért, 
talán néhányukat soha nem fogod látni. De emlékük ötökké elkísér utadon, mint az a kép ott a falon. Nem 
tudod, hogy kit ábrázol, ki festette, mikor, milyen célból. Csak azt tudod, hogy ereje mindig jókedvre derít. 
Alomra hajtod a fejed, és a párnádba fojtasz egy mosolyt. 
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