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Kedves Végzősök!
Majdnem Orvos-, Fogorvosdoktorok!

Nem orvosként szólok hozzátok, csak néma szemlélőtökként, kinek ajtaja mindig nyitva állt és áll 
előttetek. Winston Churchill mondotta: "minél messzebb tudunk visszatekinteni, annál távolabbra 
látunk előre". Személy szerint többségetek múltjára csak 5 évre tudok hátranézni, akkor is olykép
pen, hogy a két szakra 514-en próbálkoztatok helytállni, s 184-en nyertetek felvételt. Ha betekin
tettem színjeles, saját vagy szülői hagyományápoló kész-tetésre pályázóként benyújtott okmánya
itokba, valamennyien megerősítettétek, hogy már a bölcsődében orvosi pályára készültetek és csak a 
hivatástudat, embertársaitok gyógyítására való késztetés vezérelt benneteket eme ISKOLA padjaiba.

Fogadalmat, gólyaesküt tettetek, ismerkedtetek, majd jött a hidegzuhany, az első három szűk 
esztendő alapozása, a kollektíva "fogyókúrája", az Egyetem lyukas, feneketlen "zsebét" folytonosan 
foltozó UV-jegy vásár, a hivatali bürokráciát növelő - gyakori anyakönyvi, szoptatási, temetkezési, 
gyógy- de legfőképp pszichiátriai kezelési igazolásokkal alátámasztott vizsgahalasztási, szorgalmi 
időszaki pótvizsgázási láz, a jogsegély kérés, amellyel gyakran szórakoztattatok. Gondolom: az 
igazoltnak tekintendő igazolatlan távollétek megmagyarázására, a kötelességteljesítést kiskapuzó 
joghézag kitöltéssel pótló indoklásra. "A küzdelmek során bizton gondoltatok gyakran Ti is, ha nem is 
egy dal idézetével, néha csökkenő soraitokat nézve a költő soraira:

"Egy húr hiányzik, és játszunk tovább 
És megint csak eggyel kevesebb 
És vannak eltört húrok, 
melyeket nem lehet megjavítani.

• Néhányat igen és újból hangzanak
És ez a dal végtelen 
És játszanunk kell és játszunk tovább."

Az idő hamar letelt. Eljött célotok, a NAGY BETŰS "KLINIKUM", ahol a jobb sorsra "elszenderülni" 
képes is kitűnő lett, ha igyekezett, esetleg véletlen, s talán egy röntgen- vagy izotóp sugár hatására 
nem kapott neurózist, eme három tárgy mélyebben zuhanó osztályzata eredményeképpen, hogy ne 
láza, hanem átlaga múljék rajta. Bőrgyógyászati szeplőt indexetekben vezetett kórkép(lete)teken 
ezentúl már csak egy-egy gyár- (vagy krematórium?) látogatás utóhatása okozhatott, az is egy 
mindent átfogó népegészségtan jegyben, ami bármily keser is számotokra, az intézet "C" részlege által 
ideológiailag is alátámasztott, jogászok és manager vendégelőadók részéről sem "súlyozott" osztályzata 
későbbi tesztbeli állam- (vagy várt álom-) vizsgátokon még mérlegre kerülhet.

Buliztatok, amiért többségében szeretett, akkor nem túlontúl kedvelt vezetőitek gyakran megejnye- 
ejnyéztek benneteket. Rendszert, rendszereket váltottatok - a dráguló életen és néha a 
leértékelődésen kívül észrevettétek? - hisz annyira lekötött benneteket a kötelező óralátogatás 
eltörlése, a péntek délután és hétfő délelőtt mentes munkanap kivívása, majd visszaállítása körüli 
aggodalom, amelyről gyakran a vezetés csak a professzori bejelentésekben tükröződő 1-7 fős 
óralátogatási "dicséretekből" értesült. Felszámoltátok a katalógust, de oktatóitokat gyakran és 
mélyrehatón elemeztétek, minősítettétek, sőt mi több, urambocsá' szavaztátok (leszavaztátok?). 
Hallgatóztatok, a betegeket egyenként és harmincadszorra is koppintgattátok, szerencsés esetben 
kampóztátok, fúrtátok, kötöztétek, kísérgettétek, kikérdeztétek, a vizsgára láz- és kórlapoztátok. 
Láttatok, hallottatok, - felügyelettel kezeltetek? - és elkezeltetek, egymáson, egy máson valamint egy 
mástól? tanultatok. V. év felére jelessé váltatok?! Kértetek szüneteket tüntetésre, diáknapokra, 
ortodox húsvétra, a Ramadan kimenetelére, kongresszusokra, tortatúrákra, sportnapokra, utóbbi 
időpontját meg is változtattátok, hogy a "nagyszámú" tehetség mindenütt indulhasson a csapat 
sportágként kiírt tízpróbákban.

Eltelt életetek öt éve. Közületek 180-an lassan orvosdoktorok, 20-an fogorvosdoktorok lesznek. Mint 
titeket szolgáló, láttam jó és rossz napjaitok. Megkérdezhetném, még mindig orvosok akartok lenni? 
Remélem igen?! Azt is remélem, hogy legtöbbötök az is lesz! Nemcsak papíron. Akaratból, 
felkészültségből, tudásból, hivatásból. Csak úgy érdemes. Olyan hivatást, kivételes szolgáltot 
választottatok, amelyre egész életetekben készülni kell. A gondtalannak tűnő évek elteltek. Most már 
a távolra kell látni.
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Szent-Györgyi Albert mondta:" Az Egyetem feladata hármas: legősibb hivatása gyűjteni, terjeszteni és 
gyarapítani az emberi tudást. Második feladata: kis számban nevelni a jövőnek tudósokat, akik 
majdan ezt a hivatást tőlünk átveszik. Újabb eredet, de nem kevésbé magasztos az Egyetemnek 
harmadik hivatása, nevelni a haza részére polgárokat, akik el vannak látva a szellem fegyverével." 
Mindezen feltételt idézett névadónkról elnevezett Egyetemünk biztosította számotokra. Remélem, az 
általa elképzelt egyéniségekké váltatok. Tanultatok iskolateremtőkön, oktatókon, elismert, kiváló 
nevelőkön, elsajátíthattátok az alapokat. A többi rajtatok múlik, előttetek áll.

Lassan elballagtok, helyetekre mások lépnek. Ne feledjétek, az Alma Mater mindenkit visszavár, ha 
Szegeden jártok, mindig megkereshettek, s tájékoztassatok sorsotokról. Ezen évkönyv, amely 5 év, a 
papír ördöge által néha csalós, de számotokra élményt jelentő eseteit rögzíti, később emlékké válik. 
Nem árt, ha tudjátok, készítése ötlete elsőként 1962-ben öltött írásos formát. Gyakran forgassátok. 
Kívánok valamennyiőtöknek még egy "gondtalanabb, élményteli" évet s utána egy felelősségteljes, 
gazdag jövőt.

Dr. Lednitzky András
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Tagozatvezető

Dr. Penke Botond 
tanszékvezető egyetemi tanár

Dékáni Hivatal
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Anatómiai Intézet:

Dr .Csillik Bertalan 
prof. emeritus

"...Amikor Barátommal 
Cajallal kajáltam..."

Orvosi Biológiai Intézet:

Dr. Molnár János 
egyetemi tanár

Orvosi Vegytani Intézet:
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Orvosi Informatikai Intézet:

Dr. Hantos Zoltán 
tanszékvezető 
egyetemi tanár

Biokémiai Intézet:

Dr. Nagy Zsolt 
egyetemi tanár

Biofizikai Oktatási Csoport

Dr. Maróti Péter 
egyetemi docens
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Élettani Intézet:

Motto:

„Az élet az energia oldaláról nézve csak 
a bomlás egyik formája. "

Dr. Benedek György 
tanszékvezető 
egyetemi tanár

Dr. Molnár János 
egyetemi tanár

Pathológiai Intézet:

Dr. Ormos Jenő 
prof. emeritus

' Vissza kő* gyünni, oszt mög kő' próbáni."
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Kórélettani Intézet:

Dr. Lázár György 
egyetemi tanár

Dr. Telegdy Gyula 
akadémikus

tanszékvezető egyetemi tanár

Népegészségtani Intézet:

'Amikor elmentünk tényleg majdnem meghaltunk 
nagyokat ásítva a padra dőlve aludtunk...

( Zorán- (D)és-Illés)

Dr. Dési Illés 
tanszékvezető

Dr. Bárány Ferenc 
egyetemi tanár
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Pharmacológiai Intézet

Orvostani Intézet

Dr. Papp Gyula 
akadémikus

tanszékvezető egyetemi tanár

Orvosi Genetikai Intézet

“STOP THE RACISM!”
“A négerek csontváza több hasonlóságot 
mutat a majmokéhoz, mint a fehérekéhez. ”

Dr. Varga Tibor 
tanszékvezető 
egyetemi tanár

Dr. Szemere György 
egyetemi tanár

Kísérletes Sebészeti Intézet
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I. Belgyógyászati Klinika

Dr. Lonovics János 
tanszékvezető egyetemi tanár

Dr. Sonkodi Sándor 
egyetemi tanár

Dr. Ferdinándy Kond 
c. egyetemi docens 

(fertőző betegségek)

II. Belgyógyászati Klinika

Sebészeti Klinika

Dr. Balogh Ádám 
tanszékvezető 
egyetemi tanár

-Állítólag három évig tanultuk a sebészetet 
",Jó előadások voltak... "

(PROF.)
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Dr. Baradnay Gyula 
c. egyetemi tanár
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Ideg-Elmegyógyászati Klinika
Ne hamarkodd el az elmeháborodott gyógyítását, 
mert néha jó  a hülye a háznál."

Dr. Vécsei László 
egyetemi tanár

Dr. Janka Zoltán 
tanszékvezető' egyetemi tanár

Fogászati és Szájsebészeti Klinika

Dr. Fazekas András 
egyetemi tanár
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Idegsebészeti Klinika

Orthopédiai Klinika

Dr. Mészáros Tamás 
tanszékvezető egyetemi tanár

Traumatológiai Klinika
"...és a beteg megköszönve a kezelést 
kiment a kórbonctanra."

( Tanár ú r )

Dr. Sándor László 
egyetemi docens
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Pulmonológia tanszék

Urológia tanszék

Dr. Kraszkó Pál 
tanszékvezető egyetemi tanár

Dr. Kiss Attila 
klinikai főorvos mb.vezető

Gyermekgyógyászati Klinika

Dr. Pintér Sándor 
tanszékvezető egyetemi tanár

„Ha a gyerek szopik,
az orvos és nővér nyugodtan lefekhet."

Dr. Füzesi Kristóf 
egyetemi tanár

Dr. Virág István 
egyetemi tanár

Dr. László Aranka 
egyetemi tanár
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Radiológiai Klinika

Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika

Dr. Kovács László 
tanszékvezető' egyetemi tanár

Dr. Herczeg János 
egyetemi tanár

Dr. Gellén János 
egyetemi tanár
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Onkotherápiás Klinika

Dr. Thurzó László 
egyetemi docens, mb.vezetó'

Központi Izotóp Laboratórium

Dr. Csernay László 
egyetemi tanár

Központi Kémiai 
Kutató Intézet

Dr. Dux László 
egyetemi tanár, mb.vezetó'

Központi Klinikai Mikro
biológiai Laboratórium

Kocsisné Dr. Nagy Erzsébet 
egyetemi docens,mb.vezetó

Dékáni Hivatal

Rédli József 
testnevelő

Dr. Lednitzky András 
hivatalvezető

Testnevelési Csoport
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Idegennyelvi Intézet

Endokrinológiai Önálló Osztály

Dr. Julesz János 
tanszékvezető egyetemi tanár

Dr. Szarvas Ferenc 
egyetemi tanár

Aneszteziológiai és Intenzív Therápiás Intézet

Dr. Méray Judit 
egyetemi tanár

Dr. Lencz László 
egyetemi tanár

Belgyógyászati 
Intenzív Osztály

Dr. Rudas László 
egyetemi docens

Véradó állomás

Dr. Gál György 
egyetemi tanár
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Ez itt az ANTI-Reklám helye!

1. Az egészséges életmód megszállotjai elég hülyén fog
ják érezni magukat,amikor majd ott fekszenek a kór
házban és belehalnak abba, hogy semmi bajuk.

2. Ismertem valakit, aki leszokott a dohányzásról, az 
ivásról,a sexről és a fűszeres nehéz ételekről. Makk- 
egészséges volt egészen az öngyilkosságig.

3. A túl sok egészség egészségtelen.

4. A jóból fantaszikus lehet a sok.

“Cselekedj a természet rendje szerint,
Sose erőszakold a dolgokat...
Lásd meg a nagyot a kicsiben,
Lásd meg a sokat a kevésben,
A rosszat is jóval viszonozd.”

- Lao Ce -

VOLL - féle computeres diagnosztika 
YAMAMOTO - japán akupunktúra

Hagyományos kínai akupunktúra 
Számítógép által vezérelt elektro - lézerpunktura

Dr. Gogh Edit
ideggyógyász

főorvos

Lézerzuhany - kezelések

PSYCHO-NATURA BT.
ORVOSI

RENDELŐ
5440 Kunszentmárton, Mátyás király u. 21. 

Telefon: 56/461-248

Rendelési idd:
hétfő: 13 - 18 óra
csütörtök: 10 - 16 óra

Dr. Kiss Mihály
med. univ. 

főorvos
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Osztályfőnök, alias Tóth Gábor.
Aki látta, hallotta vagy látta azt, 

aki látta, hallotta azt,
aki hallotta az kérjük magas jutalom fejében 

jelentkezzen a legközelebbi ötödévesnél!
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1. CSOPORT

Mocsai KrisztinaBoros Szilvia Pohánka Tünde

Jeremiás Attila Horváth Endre Szabó Béla

A kezdő csapat:
Boros Szilvia, Cziniel Mónika, Hegedűs Imre, Horváth Endre, Jerémiás Attila, Kovács János, Magyar 
Katalin, Mocsai Krisztina, Nagy Rolland, Pohánka Tünde, Simon Emese, Szabó Béla, Tóth Anita, 
Tóth Sándor, Tucity Németh Klára, Adél Saleh Ahmed,
Fawaz Thabet Nagii

A vendégiátékosok:
Almási Enikő, Pietkowska Janette, Beniczky Sándor 

A befejező összeállítást illetően pedig: lásd a fényképeket!
Most pedig - minden további bevezetés helyett - következzenek azok a sztorik, amelyek még vidámab
bá tették csoportunk amúgy sem szürke hétköznapjait.
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ANATÓMIA:

1. Már az első napon megnyilvánult csoportunk mindenhonnan elkéső hajlama. A tankönyvekért áll
tunk sorban a pince előtt, amikor évfolyamtársank óráikra nézve elindultak az anatómia gyakorlat
ra, föladva pozíciójukat. Mi úgy döntöttünk, hogy ha már ennyit álltunk kivárjuk a sorunkat. 
Mindössze húsz percet késtünk a háromórás gyakorlatról, de ez épp elég volt. Tóth Lajos fújtatva 
fogadott minket az ajtóban. Már mindenki fehér köpenyben ücsörgött a boncteremben, amikor bevi- 
harzott lelkes csoportunk. - '  Szóval maguk az egyes csoport?! ' - villantotta ránk kék szemeit Tóth 
tanár úr. Később tudtuk meg, hogy nem is olyan jó dolog az, ha Tóth Lajos megjegyez magának 
valakit.

2. Marhaszem-boncolás közben egy hang beszól, kérdését Tóth Lajoshoz intézve:
- Minden marhának kék a szeme?
- Tudtam, hogy nem fogják kihagyni. - jegyezte meg Tóth tanár úr.

3. Szigorlat előtt elrettentésül Tóth tanár úr saját metszeteit hozta be szövettanra:
- Hát még ezt sem ismerik fel? ... Pedig naponta találkoznak vele! - hatásszünet - : Mellbimbó ! Na 
ugye, hogy ismerik !

4. Szövettan gyakorlatról lógtunk meg egy alkalommal. Türelmünk egészen a kétórás gyakorlat 19. 
percéig tartott, és mivel nem jött meg a gyak. vez. ( Bálint Erika ) angolosan távoztunk. Másnap 
tudtuk meg, hogy alig két perccel kerültük el egymást és mivel nem talált ránk, panasszal ment 
Csillik professzor úrhoz. A fegyelmitől tartva bocsánatkérésre mentünk a profhoz.
Néhány nap múlva röppent fel a hír, hogy Bálint Erika pontatlansága miatt fegyelmit kapott. ( '  Aki 

másnak vermet ás, maga esik bele.')

5. Végezetül - annak jellemzésére, hogy milyen mély nyomokat hagyott bennünk az anatómia - álljon 
itt egy mondat az ötödéves évkönyvíró-buliról, mely Bandi szájából származik:
- Ez a Csillik szegény, ez meghalt már, ugye ?

ORVOSI KÉMIA:
Első előadáson : Penke Botond bevonult a terembe. Mialatt jegyzeteit és gondolatait rendezte, a pad
sorok közül egy költői kérdés :
- Ki ez ? A kazánfűtő ?
Csak később jöttünk rá, hogy a rideg külső érző szivet takar.

BIOFIZIKA:

Kriszta eltörött kulcscsontja és felkötött karja láttán Laczkó Gábor :
- Ezek a hallgatók mindent kitalálnak, hogy ne járjanak gyakorlatra.

ORVOSI BIOLÓGIA:

A biológiával mi úgy jártunk, mint a rossz kisgyerek, aki kint játszik az udvaron :
“Ragad rá némi kosz , de az le is jön egy fürdéssel.” Ezért csak egy történet álljon itt örök mementóul: 
Miután már jópárszor elmondták nekünk, hogy veszélyes gyógyszereket ne pipettázzunk szájjal, Béla 
lenyelte a phenolt. Szemere prof. jött le elsősegélyt nyújtani. Javaslatára Béla egész gyakorlaton tiszta 
alkohollal öblögetett. Óra végére kellemes emelkedett hangulat töltötte el.

A
Élettan:

1 Szeptember végén, amikor már túl voltunk az első néhány élettan előadáson, egy egyébként csendes
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kora őszi éjszakán Attila ' enyhén ' illuminált állapotban a Dóm téren hirtelen szembe találta magát 
a feleségével sétálgató Benedek proffal. Attila első megnyilvánulása :
- B...d meg, Téged már ismerlek valahonnan !
- Benedek :... ?
Attilát alig bírták elrángatni a tett színhelyéről. Másnap reggel már korán jelentkezett az élettan 
intézetben, hogy bocsánatot kérjen . Év végéig rettegett a szigorlat miatt, de átment. Vajon hogyan 
csinálta ?

3. A csütörtöki duhaj kodás után Kati és Klári gyakorlat alatt az alvás témakörének boncolgatása 
közben álomba szenderült. Lelkes megjegyzése óra végén:
- Témakörünk nagyon szép volt, ahogy a kolléganők is demonstrálták.

4. Gyakorlaton:
Janó: - Mi ez a büdös ? Lehet, hogy patkány !
Emese: - Az asztal alatt erősebb !
10 perc múlva.
Janó : - Én már nem bírom !
Emese : - Üljünk át máshová !

Átültek és fellélegeztek.
5 perc múlva.
Janó : - Jóisten ez jön utánunk !

Ekkor vetődött tekintete cipője talpára, ahol ldb kb. 5 cm átmérőjű, közel kerek alakú csip
kézett határú, elmosódott szélű, a cipő talpának nívójából kiemelkedő, sárgás - zöldes - barnás 
színű, szem csézett felszínű, környezetével összeakaszkodó, bűzös szagú elváltozás ( 
KUTYASZAR ) volt látható, de főként érezhető.

KÓRBONCTAN:

1. Az első gyakorlat legnagyobb meglepetése : Anita a bonctermbe lépés után 10 percen belül elhagyta 
a termet. A boncmester utánament, majd kérdéssel fordult hozzánk :
- Miért nem mondtátok, hogy terhes ?
Csoport: ?

2. Miután gyak. vez.-ünk gondosan ecsetelte a gallérmetszés jelentőségét és fontosságát, Jerémiás 
második vagy harmadik metszésével kicsipkézte holttest nyakát. ( nem dicsérték meg érte )

3. Zábrák tanársegéd megvilágosodást nyújtó kérdése :
- Mi az, ami hasonló elváltozást hoz létre, mint az, amire gondolok, de mégsem azt, viszont hasonlít 

arra az elváltozásra, ami itt fekszik az asztalon ?

4. Tiszlavicz doktor : '  Inkább legyen az orrom borvirágos, mint a fogam vízköves.'

MIKROBIOLÓGIA:
A gyakorlati terem ablakából jó  kilátás nyílt a Dóm térre - mellesleg ez jelentette az egyetlen 
szórakozási lehetőséget is, a rejtvényfejtést leszámítva. Egy alkalommal Attila kinézett és meglátott 
két egymásba feledkezett tizenévest:
- Jé ezek kúrnak !
Mire a gyak. vez : - Hát, ez az akceleráció!
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IDEGEN NYELV =  ANGOL:
Angoltanárunk, Steven Mácsai, a nyelvkönyv leckéit színi előadás formájában adatta velünk elő. Egy 
szereposztásnál azonban problémája akadt:
- És ki játsza a porszívót ?

SZÜLÉSZET -  NŐGYÓGYÁSZAT:

1. Gyakorlatvezető kérdése:
- Mitől mérjük a conjugata vera obstetricat ?
Béla : - A SYPHILISTÓL a promontoriumig.

2. Krisztáék beszélgetése egy ifjú nőgyógyásszal :
- Szívesen benéznék a medika szobába, ahol hat lány van.
Kriszta : - Mind a hatan menstruálunk.
- Nem baj, engem nem zavar egy kis hüvelyi folyadék.

3. Kati gyakorlaton vitába szállt Vajda doktorral, ugyanis az új tankönyvben nincs benne tágulási 
szak időtartama. Vajda doktor az ellenkezőjét állította, és biztos lévén magában fogadást ajánlott. 
Kati azóta is várja a Dóm Perignon-t...

PULMONOLÓGIA :
Gyakorlaton Béla heroikus beavatkozással véghezvitt egy mellkas punctiót. Utána joggal lehetett 
izgulni a beteg életéért. Másnap Béla telefonálni is akart Deszkre, de többen javasolták neki, hogy 
inkább a pathológián érdeklődjön a beteg sorsa felől.

SEBÉSZET:

Vizsga negyedév végén :
Bandi és Kriszta vizsgázik. Bandi felel, Kriszta a tételek közt kotorász, Varga doktor röhög. A tételek 
nem voltak olyan átlátszóak, mint amilyennek mondták beharangozták őket. Krisztának sikerült egy 
kp. vértelt tételt kiválasztania. A vizsga kellemes hangulatban zajlott. A végén Varga doktor csak 
ennyit jegyzett meg :
- Gyerekek látom készültetek, csak a lényeg sikkadt el valahol.

ORTHOPÉDIA:

Jókai doktor véleménye a csoportról:
- Krisztáról: '  Elszabadult fürtjeid Deutsch Tamásra emlékeztetnek, csak ő egy kicsit nőiesebb.'
- Beniczky Sanyiról : ' Olyan vagy fiam, mint az Izráeli Felszabadítási Szervezet elnöke. - Kláriról : ' 
Jól mutatnál géppuskával a hátadon, szerb népdalokat énekelve.

ANGOL:

Attila több soron próbált bevágódni angol tanárnőnknél. Volt, amikor teniszezni hívta a jobb jegy 
reményében. Sőt Bandival több irányból kíséreltek meg a tanárnő lelkivilágára hatni, például túrós
rétessel, a koronával a Burger Kingből, virágcsokrokkal. Amikor Atti megtudta, hogy évvégi jegye 
csak hármas lesz, tiltakozni kezdett:
- Tanárnő, én Londonban is voltam !!!

NUKLEÁRIS MEDICINA:

Tesztírás. A nő névsort olvas. Síri csend a teremben. Szabó Bélához ér a felolvasásban. Csőszi beordít: 
■ Nincs itt.
Az évfolyam hangos nyerítésben tört ki. Béla megpróbálja magára terelni a nő figyelmét, de ez nem 
sikerült neki. Végső elkeseredésében a tollához nyúl, de nem rendeltetésszerűen használja. Ennek és a
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gravitációnak köszönhetően a toll a nó' fején landol, mire a nő feleszmél, hogy Béla jelen van. 
Béla elérte célját és megírhatta a tesztet.
P. S.: Egy kérdésünk van - tesztíráson minek katalógust tartani ?

NÉPEGÉSZSÉGTAN :
Gyakorlaton :
- Ha egy kutya megharap valakit az utcán, mit csináltok ?
Béla : - Beoltom a kutyát!

NEUROLÓGIA:

Gyakorlat:
Fiatal Marfan - syndromás, mitrális prolaszusban szenvedő, 190 cm - nél alig nagyobb nőbeteg 
ágyánál. Engelhardt doktor kérdezi:
- Hol találkoztatok már ezzel a betegséggel ?
Béla teljes hangerővel : - A kórbonctanon !

TERMÉSZETGYÓGYÁSZÁT:

Dem ó:
A kérdés : Mik a test fő enrgiapályái ?
Lázasan lapozgattunk a jegyzetben, ám csak kínaiul találtuk meg. így aztán papírra is vetettük a 
választ - képírással.

BELGYÓGYÁSZAT:

1. Kovács Attila, gyak. vez.:
- Kérdés támolygó autoimmun betegünkhöz ?
- SLE ? ( = Esel - e )

2. Ugyancsak Kovács Attila egy dekompenzált szívbeteg mellett:
- Ez nem az az állapot, amit a Nationale-Nederlanden biztosít!

Emlékeink képekben :

2. Az ifjú Titán - Pepino, Mesi kisfia.

1. Szépasszony - völgye - No com- 
ment! Elsős évfolyamkirándulás
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EGYÉB
1. Bandi mi volt életed rémtörténete ?

- Amikor megismerkedtem Szabó Bélával az első előadás szünetében.
Béla válasza:
- Ez volt a pillanat, amikor egy sorban ültem a szerb maffiával.

2. Jerémiás, Sándor Zsolti, Oláh Csabi, Béla, Bandi római jog előadáson, mint renitensek jelentek 
meg. A terem hangulata ebből a magból kezdett dezorientálódni, mire az előadó k itört:
- Nyugodtan elmehetnek, már kinyitottak a kocsmák !
Erre évfolyamtársaink nem kis feltűnés közepette távoztak.
Rá egy hétre, sajnos a jogászoknak befigyelt egy előrehozott zéhá római jogból.

3. Bandi és Béla buli után hajnali 4 - kor a Mignonban itta meg a búcsúvodkát. Utána, kilépve az ajtón 
meglátták, hogy vörös az ég alja.
- Biztos tűz van ! És ez a sok hülye ember nem veszi észre - szólt Bandi.
- Akkor viszont muszáj Szegedet megmentenünk az Évszázad Tüzétől! - felelt Atti.
Bandiék gyalog elindultak megmenteni a várost,a Retek utcáig jutottak. Majd onnan rémülten 

hazarohantak a kocsiért, és azzal indultak tüzet keresni. Tarján szélén már elhagyták a körtöltést, 
amikor megpillantották a TÜZET, amely tulajdonképpen az algyői olajkutak gázfáklyája volt. 
Tanulság nem mind tűzvész ami fénylik.

4. Egy Tibor-Béla napi bulit követően Janó meglehetőse illuminált állapotban ,egyszál pólóban próbált 
hazatalálni.A külső ajtót még kinyitotta ,de a belső ajtó előtt elvesztette a kulcsát.Hideg volt és nem 
tudta kinyitni az ajtót. Becsöngetett. Erre egy idegen hang:
- Menjen innen, rendőrt hívok!

Janó:-Híyjon csak rendőrt, akkor legalább megmondja,hogy ez az én lakásom. Engedjen be legalább 
az előszobába, majd ott reggelig elalszom!
5 perces anyázás után a hang tulajdonosa ráébredt, hogy a hang az latta lakó szomszéd és útba igazí
totta egy emelettel lejjebb. Janó hátranézett és a lépcsőt meglátva azonnal kijózanodott.

HOLDVILÁG
A Dunántúlról érkezett hozzánk,híreink szerint már középiskolában kimagaslott társai közül 
egyéniségével.
Egy évig volt csoporttársunk és tagadhatatlan ,hogy színt hozott életünkbe.Alljon itt néhány történet 
róla:

1. Biológia demonstráció
Már mindenki elhelyezkedett névsor szerint ülve az Oktatási előadójában, amikor berobogott egy 
jelenség: Ő! Mackónadrágban, frottírzokniban, strandpapucsban, oldalán az elmaradhatatlan, 25kg 
teherbírású polietilén szatyorral.

2. Holdvilág kedvence csoporttársaink közül Cziniel Mónika volt. Öt ugyanis állandóan az atomfiziká
val ostromolta. Móni rövid úton eltanácsolta, de mindhiába:
-Mit álmodtál?-kérdezősködött tovább Holdvilág. Majd következőkérdése, mindeb átmenet 
nélkükNem akarsz az operabarátok körének tagja lenni?

3. Holdvilág-kollégiumba költözése után pár héttel-a hajnalban hazaérkező vidám emberek fogadását, 
nemes előzékenységgel, egy kukával intézte el. Mindezek után kihívta a Rendőrséget, mivel akkor 
még nem volt SZOTE-RENDÉSZET.

4. Végül Holdvilág aláírása egy biofizika katalóguson: Sigmund Freud 1. csoport
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2-ES CSOPORT

Sághy Levente Simon Gábor Banai Zoltán

Lei Gábor

Nemes Csongor

llyés Attila Dán Anett

Ï

^  > 
Szőke Anna
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Bady Endre:
M^jd megmondom, kinek az unokája...

Egy fejes unokája vagyok én,
Pontért síró, protekciós gyerek.
Hé, Bizottság, jó lesz tán szóba állni 
Becses személyemmel, bár pontom kévés.

Pontom kévés, s a jegyem egyenes.
Hé, Bizottság: sok rossz fehér köpeny,
Mi lesz, ha patrónusom érdekemben 
Közbenjár? Úgy is fel kell, hogy vegyen

Hajön a hír, Hé Bizottság, mi lesz? 
Katedráitok mögül megszökik 
Hitvány hadatok? Ha majd nagy röhögéssel 
Mégiscsak bejutok?

Ahogy minket láttak:
(** Csak az jöjjön, aki bírja...”)

"Ha nem bírod már elviselni...’ ’ (Akik itt hagytak)
Melegh Györgyi, Papp Zoltán, Bajarbold, Bassel Mansour és Szandzsi?

"Menni kéne...’ ’ (Akik átigazoltak)
Forgon Mónika, Rácz Gabriella

"Gyere, gyere ki a hegyoldalba...’ ’(Akik jöttek)
Bencsik Gábor, Lei Gábor, Nemes Csongor 

...és ahogy mi láttuk az egyetemet (kívülről):
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A  HIERARCHIA
DÉKÁN:

Magasabb épületeket helyből ugrik át, erősebb, mint egy mozdony, gyorsabb a kilőtt puska
golyónál, vízen jár, tanácsot ad az Úristennek, néha a Rektornak is.

DÉKÁNHELYETTES:
Alacsonyabb házakat ugrik át helyből, erősebb, mint egy kis tolatómozdony, éppoly gyors, 
mint a kilőtt puskagolyó, nyugodt tenger esetén tud vízen járni, beszélt az Úristenhez.

TANSZÉKVEZETŐ:
Kis házakat, hátszéllel, nekifutásból átugrik, majdnem olyan erős mint egy tolatómozdony, 
gyorsabb a légpuskagolyónál, fedett m edencében já r a vízen különleges kívánság 
jóváhagyásakor beszélhet az Istenhez.

PROFESSZOR:
Egy rozoga kunyhón nagy nehezen átveti magát, kötélhúzásban a mozdony legyőzi, ki tud lőni 
egy puskagolyót, jól úszik, néha beszél hozzá az Isten.

DOCENS:
Amikor megpróbál átugrani egy épületet nyomot hagy a falon,fut a vonat után, néha el tud 
sütni egy puskát anélkül, hogy megsebezné magát, kutyaúszásban éviekéi, beszél az álla
tokhoz.

ADJUNKTUS:
Beszalad a házakba, három esetből kétszer megismeri a mozdonyt, nem adnak neki töltényt, 
nem marad fenn mentőmellény nélkül a vízen, a falaknak beszél.

TANÁRSEGÉD:
Belebotlik a küszöbbe, amikor megpróbál bemenni valahová, azt mondja “csihuhúú”, össze
fröcsköli magát egy vízipisztollyal, magában beszél.

HALLGATÓ:
Ő AZ ISTEN
Annak ellenére, hogy Ő az ISTEN, megesnek vele dolgok, íme:

Szövettan gyakorlat
A mikroszkóp okulárjára tapadva mindenki próbálja elhitetni Tóth Lajos Tanár Úrral, hogy retten
tően érdekli az éppen tárgyalt metszet. Emiatt a teremben síri csend. Tanár Úr az ablakban áll és a 
kinti világot fürkészi, csak időnként közöl néhány fontos dolgot. Hirtelen ismét megszólal: 
Figyeljenek csak, bagzanak a macskák!

Csongor alakítása anatómia szigorlaton. Tétele: a férfi gát.
A kidolgozás után magabiztosan fogott hozzá a felelethez.
- A férfi gát az anustól a rima pudendiig terjed.
Tóth Lajoshoz közel állók szerint, a Tanár Úr csak másnap tért magához.

Lajos egyik éjjel, kivilágítatlan biciklivel a Kárász utcán igyekezett hazafelé, természetesen belebotlott 
egy ott strázsáló rendőrbe. Rövid fölényes kioktatás után a rend intelligens őre megkérdezte:
- Aztán hol dolgozik ?
- Orvostanhallgató vagyok - hangzott az őszinte válasz, mire a biztosúr felvonta a szemöldökét, s 

mutatóujját magasba emelve rávágta:
-A h a ... JA T E !
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Évfolyamkirándulás másodévben, Veszprémben. 
Végig szakadt az esó'. Az állatkertben is jártunk. 
Zoli igen sok idó't töltött az állatok királyának 
ketrece előtt. Ezzel magyarázta, hogy oroszlánsza- 
gú lett a sálja. A valódi ok azonban az volt, hogy a 
buszban Anett és Lajos rábukkant Zoli felelőtlen 
módon őrizetlenül hagyott sáljára, és a nevezett 
ruhadarabbal törölték szárazra átnedvesedett 
lábaikat. Zoli erről mit sem tudva sálja kellemetlen 
kipárolgását az oroszlánoknak tulajdonította.Nem 
értette, s az út hátralevő részében sem tudott 
napirendre térni afelett, hogy miként lehet ilyen 
büdös egy állat.
P.S.: Zoli minderről három évig mit sem sejtett, 
csak az évkönyvírás közben derült ki az igazság.

K órélettan gyakorla t
Gyakvezérünk egy nehéz kérdést tesz fel Cson
gornak, de ő nem tudja a választ, s mentegetőzik:
- Elnézést kérek tanárnő, de nem tudtam készülni! 
Némi rosszallás után oktatónk ugyanezzel a 
kérdéssel L. Gáborhoz fordul, mire ő:
- Elnézést, de együtt tanultunk!

Distalisan censurasva

Harmadév, második félév eleje. Csaba kérdezi Kláritól: “’Te miből tanultál szövettanra?”
- Én a Lapist olvasgattam. -Válaszolta Klári.
Levi, aki tanúja volt a párbeszédnek, maga elé motyogva eltöprengett:
- Hmmmm. Lapis,Lapis...Ez a név olyan ismerős nekem valahonnan.”

Pulmonológia utáni hógolyózás közben a fiúk megdobták a szanatórium fűtőjét, majd igazi médiai- 
sokhoz hűen megfutamodtak. A feldühödött, vérző orrú dolgozó sűrű káromkodások közepette még a 
buszunkra is felvánszorgott. Kereste, de ott nem találta az ülések között meglapuló bűnösöket. 
Másnap a srácokban felébredt a lelkiis
m eret, s fe lkeresték  az áldozatot.
Csaba a rá jellemző hangerővel a fűtő 
holléte felől érdeklődve így határozta 
meg jövetelük célját:
- Keressük azt a fűtőt, akit tegnap 

hógolyóval pofánb....tunk !!

Trauma ügyeletben
Megfáradt ügyeletes, százszor elis

mételt intelem:
-N e legyetek  traum atológusok! 

Bedobtunk néhány más szakmát, de 
mindegyikben talált valami rosszat.

- És a szülész?
- Az jó  !- Kapta fel a fejét, majd elgon

dolkodott - csak akkor van baj, ha 
beteg a pina!

Kávét iszííík.
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Radiológia gya korla t
Natív hasi rtg. képet néztünk. Gyakvezérünk jel
legzetes sötét foltokra mutatott a felvételen:
-Mi lehet ez? - kérdezi.

Bélgázok - mondták többen is.
- És latinul ?
-???
- F- fel kezdó'dik - próbált segíteni.
- Fing - mondta valaki a hátsó sorokból.

Népegészségtan gyakorlat a krematóriumban. 
Levi szokásához híven késve érkezett. Hollétünk 
felől érdekló'dött egy bizarr kinézetű munkástól.
- Orvostanhallgatókat keresek. -Valószínűleg a 
munkás számára nem volt egyértelmű a kérdés, 
mert visszakérdezett - Élőket ?

Ugyanott a krematóriumban, a ravatalozóban.
A gyakorlat végén a művezető néhány itt dolgozó 

A legyek ura  titokzatos halálesetét ismertette a műintézmény
történetéből:

- Képzeljék el, hogy az építés első napján az egyik munkás a markoló kanalában lelte halálát. Később 
az első felravatalozott az épület tervezője volt.
Mire Lajos:
- És maga nem fél ??

Még mindig a ravatalozóban. Mindenki csodálko
zott, mennyire impozáns kívül-belül az építmény. 
Vezetőnk is hasonló véleményen volt és megerő
sítésként még hozzátette, hogy pár éve egy olasz 
vadászcsoport busza fékezett le a ravatalozó 
bejáratánál és a legelső munkástól afelől érdek
lődtek, hogy merre található a Recepció.

Idegsebészet gyakorlat
A gyakvezér kérdése:
■ Mi lehet az a hypodens terület a bal hemispheri- 

umban?
S.Gábor: - Tán cysta.
- Jó, de milyen cysta?
Mire Lajos: - Cholecysta.

Szintén idegseb, gyak.
Kérdés: - Hogyan lehet az epidurális haematomát 
tíz nap után diagnosztizálni?
S.Gábor: - Pathologián.

Még mindig idegsebészet
Kérdés: - Hogyan hal meg az acusticus neurinomás 
beteg?
Gondolkozunk, majd Lajos: - Nem hallja ha jön a 
vonat. OH A A H H A
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Szülészet gyakorlaton

K érdés:- M ilyen endo- 
scopokat ismertek ? 
Felsoroltuk amit tudtunk 
(fiberoscop, bronchoscop, 
rectoscop , gastroscop , 
stb...).
Miután már nem ju tott 
több az eszünkbe, Rácz 
Gabi szeme hirtelen fel
csillant:
- Fonendoszkóp!

Népegészségtan gyakor
laton a tejüzemben jártuk.
Útban hazafelé Györgyi 
Kati néhány, a szigorlaton 
várható kérdést dobott be,
amelyekre megpróbáltunk válaszolni. íme egy gyöngyszem

Micsoda buli

-Mondjatok tejjel terjedő' beteg
séget!
S. Gábor válasza:-Laktóz intoler
ancia.

Szövettan gyakorlaton valah
ogy az irodalom került eló'térbe. 
Egy kérdés m erült fe l : - 
Gyerekek, ki írta a Cyranot?
Zoli a metszetnézésből felpillant
va: -Valami Bergerac.

Kérem a következőt.

Traumatológia gyakorlat
A gyakorlatvezető a pertrochanter 
femurtörésről elmélkedett.
-Hát ezt a betegséget úgy lehet 
elkapni, hogy az öregasszony lefor
dul az éjjeliről.

Anatómia gyakorlat

Gyakorlatvezetőnk kérdése:
- Mit tudtok mondani a musculus 

genioglossusról?
Anna válasza:

- A nyelvcsonton ered, és az os 
pubison tapad. Csoportunk zenés-táncos ajándákkosara a 

szlovákiai sítáborban
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Zoli és Lajos egy meggondolatlan 
pillanatukban úgy döntöttek, 
hogy a szívsebészeten kezdik 
meg TDK-s karrierüket. Úgy 
hitték, eddig nem is rem élt 
távlatok nyílnak meg előttük. Az 
első alkalommal műtősruhába 
beöltözve, fél nyolctól izgatottan 
várták bebocsáttatásukat a 
m űtőbe. Az idő haladt, a 
lelkesedés lankadt. Közben 
zajlott az osztály mindennapi 
élete és senki észre se vette 
hőseinket. Tíz óra körül Zolinak 
elege lett és megszólalt: - Na 
még tíz percet TD K -zzunk, 
aztán gyerünk haza!

.  . - , . Neonparédé...HÚÚÚKorbonctan gyakorlat
-Gyakvezér:’ ’Hogyan hal meg a cirrhosisos beteg?”
L. Gábor volt hivatott a válaszra, s nagy levegőt véve ily módon kezdte : ‘ ’Hát...,a halálra két módszert 
tudnék.... ”

Korbonctan szervdemó
Egy évfolyamtársunk (lásd. 3. csop.) tíz 
Percig forgatott kezeiben egy női emlőt, 
kapitális mellbimbóval a közepén.
- Ez egy nyelv - mondta végül, miután 

felismerni vélte.
Mire Lajos a mellbimbóra mutatva:
'  Ja, és az ott akkor a papilla circumval- 

lata.

Szemészet demó
Sziklai adjunktus : -Hogyan terjed a paratrachoma? 
Anna: -Szexuális úton?
Sz.: -De hogyan?
Anna gondolkozott, majd kibökte: -Ujjal.

Élettan előadás
A professzor lelkesen magyarázott. Hirtelen egy kétforintos gurult 
le a lába elé a hátsó sorokból. Benedek felvette a földről - Látják, 
érdemes volt beszélni!

A prostata fantomja -avagy a négy test (üreg )or

A Laokoon csoport
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Kórisméink:

Bozó Attila:
Caput bonum

Daru József:
Ptosis generalisata (palpe- 
brae, abdomen,...etc,) et ver- 
bae perversae sine interrup
tions

Györgyi Katalin:
Ambitio totalis

Miczák András:
Obstipatio linguae verbális 
chr. continua repetitiva non- 
curativa

Pataricza János:
Symbiosis perfecta cum phar- 
macologia et pedes hypermo- 
torici m onotonici in direc- 
tionem circularis

Tajti János:
Logorrhoea repetitiva. 
Anamnesticus adat: aeropho
bia. D.S.: Ha ezt nem tudod, 
Te is, meg Te is, meg Te 
is...meg fogsz bukni!!

Tóth Péter:
Trem or m asseterica ob 
Rágógumi et hyper-kinesis 
mandibulae

Hány sört ittatok fiúk ?

Ü G l Á R li S
M EDICIN/E
ÚJ M A G Y A R  O R V O S I  H Í R M O N D Ó

Zábrák József:
Imitatio non perfecta Falco 
cum pili cum substantia 
gelatinosa. Deviatio obliqua 
non rom antica in d i-rec- 
tionem Csongor

Néhány gyakorlatvezetőnk  
(nevük a tanredben):
Educatio sine com-petention- 
is medicináé generális totalis 
congenita

Motto:
"Ha egy beteged a terápiád 
ellenére mégis meggyógyul, 
abban a véletlen  is hibás 
lehet.”

A magyar genetikai csoda

Csoportunk szponzora 
a D . A . -V/.

PONTMUTÁCIÓ

Hatévesek lettek a Szemere hetesikrek
36
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3-AS CSOPORT

Újházy Tünde Oláh CsabaBurkus Szabolcs Nagy Ilona

Kosztopulosz
N ikoletta

Vizi Zsolt Czire ZoltánOzsváth Szilvia

Niyaz Taw fig Csont Tamás P. Nagy Orsolya

Vancsura Zoltán
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Karikatúrák

Újházy Tünde

Kosztopulosz
N ikoletta

.

..... **>\ Y

Burkus Szabolcs

Vizi Zsolt Ozsváth Szilvia Czire Zoltán

Bihal Gabriella Vancsura Zoltán

3 8



meoiKUSHOCK

Ezek voltunk:

Akik velünk jártak:

Kádár Péter V oh SOTE
Kovács Kati IV oh SZOTE
Kiss Orsolya végzős az élelmiszerfoiskolán
Ali Abdulmoghni IV oh SZOTE
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Sajnos nem lehet egy csoport 5 évének élményét néhány oldalon leírni. A sok küzdelem és 
tanulás mellett azért volt egy-két esemény, ami felvidított bennünket. E pár sor legyen csak 
emlékeztető, a többi úgyis a szivünkben él tovább. Lehet, hogy néhány történet a kívülálló 
olvasó számára nem mindig humoros, de számunkra örök emlék.

Szilvi névnapi bonbonját éjszaka a zenélő szökőkútnál kóstoltuk meg. Egyszer csak Gabi felordít: 
- Ez zselés b...d meg!

Mikrobi vizsgán:
Mándy Yvette: - Mit adna Staphylococcus fertőzéskor ?
Csaba: - Penicillin....
Mándy Yvette: - ???
Öt perc szünet után, miközben M.Y. kezébe veszi a Csaba indexét. 
Csaba: -... -ázzál rendelkezik, így rezisztens.

Barabás doktor traumatológia gyakorlaton a törés tüneteit demonstrálja a betegen:
- Halljátok, hogy krepitál ? ( A beteg eltorzult arccal üvölt a fájdalomtól.)
- Na, most akkor mindenki sorjában egyenként nézze meg. ( 14-en 
voltunk. )

Traumatológia:
Csabi: - Tudna most mutatni egy gerincsérültet
Barabás doktor - Most nincs egy sem, de nemsokára, ha érik a meggy,
mutatok....

Orthopédia gyakorlaton betegvizsgálat a feladat. Párosával kap
tunk beteget. Óra végén mindenki demonstrál a gyakveznél.
Orsi és Szilvi a keresztszalagot vizsgálja.
Orsi: - Ez most fáj ?
Beteg: - Most nem.
Orsi: - Nem ezt beszéltük meg!

Endocrin gyakorlaton Valkusz doktornő a therápiáról: 
" Ezen a betegen már csak a hemiemberektomia segíthet."

Angol órán a tanárnő V. Zoli kérdésére negyedórás kimerítő választ ad. 
V. Z o li: - Aha, most már értem a kérdést.

Szabadtéri pikniken Csabáék telkén roston sertést sütöttünk. Niyaz 
számára beszereztünk 1 szelet marhahúst is, nehogy szó érje a ház elejét. 
Niyaz kíváncsian oson a tűz mellett tüsténkedő Csabához:
- Te, melyik a marhahús ?
Csaba: - Ez, ni.
Niyaz: - Nem lehetne inkább ez? -bök rá egy jóval nagyobb szeletre.

Endocrin gyakorlaton Valkusz doktornő kiosztja a betegeket. Csabához és 
Nikihez fordul:
- Ez az ágy legyen a tieték...
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•m és 
csak 
lálló

Nyári csoporttalálkozó
alkalmával éjszakai kocsi
kázásra került sor. Kb. 
k ilencen egy dzsippel a 
T iszaalpárt szegélyező 
bozótoson át vezető földú
ton repesztettünk és az 
egyik buckánál Zsolti 8-as 
dioptriás lencséje kirepült 
a szemüvegéből. A baleset 
színhelyére visszatolatva 
mindannyian lázas keresésre indultunk a vaksötétben. Zsolti biztató szavai visszhangoztak 
fülünkben:
"3x5 cm-es üveglencsét keressetek. Ja és lehet, hogy nem lapjára esett!

Pathologia demo:
Karsai L.: -M i az oka a zsírmájnak? Légy szíves sorolni!
Csabi: -Hát... először is...egyéb.

Szövettan gyakorlaton Orsi eltörte a placenta 
bejelenteni az esetet.
Titkárnő: - Milyen ügyben jött?
Orsi: - Metszettörés.
Titkárnő: - Mi a neve?
Orsi: - Placenta.
Titkárnő: - De a neve?
Orsi: - Placenta.
Titkárnő: - De a magáé?!

Ferdinándy Zsolt gyerekgyógy. 
gyakorlaton referál:
“Az újszülött ARDS-ben szenve
dett, surfactantot adtunk neki, 
ennek ellenére meggyógyult.”

szövetet tartalmazó metszetet és a titkárnőhöz ment

Anatómia gyakorlaton Jójárt Juli az erekcióról irat röpdolgozatot /hogy legyen mit olvasgatnia 
lefekvés előtt/. Következő héten a kijavított dolgozatok közül V. Zoliét kiemeli.
Julika: - Zoli azt írod, hogy erekció kapcsán a penis párhuzamos lesz a hasfallal. Őszintén szólva én 

ilyet még nem láttam.
Zoli: - De hát én ezt valamelyik könyvben olvastam.....

Szülészet gyakorlaton ultrahangos vizsgálat közben:
Pál A.: - Mondja kollegina, milyen szervet lát a képen? - mutat a beállított herére.
Orsi: - ??
Pál A.: - Naaa, biztosan látott már ilyet! Egyébként az előadáson ezt is megmutattam.

Urológia gyakorlat:
Niyaz: - Mi lesz a vérelfolyás útja , ha eltávolítják a kitágult vénákat varicokele kapcsán ? 
Oyak. vezető: - Bevallom, én is gondolkozom rajta , miközben ilyet operálok.
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Seb. gyakorlaton “ Szép” doktor egy lesüppedő ülőkéjű 
vászonszékben ülve magyaráz,C. Zoli eközben lóbálja a 
lábát. Egyszer csak:
Dr.: - Jaj!!
C. Zoli:-Mi van?
Dr.: - Seggbe rúgtál, b... ki!

Niyaz: - Hát, olyan kisugárzó... 
Csabi: - Ja, az Erzsikébe!

Urológia gyakorlaton végén: 
Gyak. vez.: - Van még kérdés?
Niyaz: - Igen, az mitől van, ha fájdalmas az ejakuláció? 
Gyak. vez.: - És milyen jellegű a fájdalom?

TDK konferencia előtt:
Csaba: - Izgulsz?
Gabi: - Nem izgulok, b... meg! Jó leszek, b... meg!

Bőrgyógyászat: / a bó'rtünet leírása /
Orsi: - Az elváltozás lyukas férfi tenyérnyi.

A férgekről tartott gyakorlaton jólképzett népegészségtan gyakorlatvezetőnkhöz intézett kérdése 
Csabának:
Csaba: - Elnézést, flatus-szal is lehet férgeket eltávolítani?
Zavart arckifejezés, füzetbe tekintés , majd megszületik a precíz válasz:
- Nem tudom pontosan, esetleg a ritkábbak közül, de általában más gyógyszereket alkalmazunk.

Kórbonctan szervdemo:
Dr. Zábrák Vancsura Zoli kezébe ad egy szervet. Zoli hosszasan szemléli, majd magabiztosan rávágja:
- Ez egy nyelv.

Nagy röhögés közepette dr. Zábrák keserű fintorral csak ennyit mondott rezignáltam
- Hát bizony kolléga ez egy női emlő.

Csaba egyik népegészségtan gyakorlaton alszik.
Dr. Barabás adjunktusnő:- Ne aludjon!
Csaba:- Nem alszom, csak ha nem látok, akkor jobban hallok.

Gyógyszertan gyakorlaton dr. Váradi P. bölcsessége :
-Ahol lyuk van, oda tesznek gyógyszert.

Bőrgyógyászat gyakorlaton dr. Korom Irma adjuntusnő a metszetkészítő gépre mutatva: 
-Nézzétek meg azt a metszetet ami ott van a tőkén!
-Kinek a tökén adjunktusnő ?- kérdezte Csaba.

Pulmonológia gyakorlaton kerek árnyék látszik a tüdő rtg képén.
Gyakorlatvezetőnk kérdése: - Mi ez ?
Csaba: - Cryptorchismus.
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Niyaz: - Gyerekek, egy nagyon jó film megy a moziban: “A réteges fóka” . 
( Megjegyzés: a film Róbert de Niroval “A rettegés foka” )

Angol órán a tanárunk és a csoport csak nagy nehezen tudta 
bike nem hegyi bika.

Első' angol órán Vízi Zsolt bemutatkozik:
- Máj ném iz Zsolt Vájzáj. Ájm kém from sziti Makó.

Csaba fél percet késett a bőrgyógyászat gyakorlatról és Korom 
adjunktusnő egyből beírta hiányzónak. Gyakorlat végén Csaba 
odasomfordál hozzá:
- Elnézést, ha a többiek elmentek, bepótolhatnám a késést?

Idegsebészet gyakorlaton egy több hete bennfekvő epilepsz
iás betegről magyaráz gyakorlatvezetőnk.
Gabi: - Es orvos látta már ?

Sebészet gyakorlaton fiatal gyakorlatvezetőnk a csoport minden lánytagjának szívét megdobogtat
ta (kivéve Tündiét ). A gyakorlaton Tünde mellett ült, és a magyarázás hevében rácsapott Tünde 

lése combjára ( a szép kezével). Erre Gabi:
- De jó neked, b.... meg!

Csaba kérdése a beteghez: - Fogyaszt alkoholt?
Beteg: - Nem.
Csaba: - És mennyit nem?

neggyőzni V. Zolit, hogy a mountain-

Szülészet:
ja: Pál Attia kérdése: - Mit adna annak a betegnek, akinaek gátrepedés miatt a rectumát is össze kell

varrni, hasfogót vagy hashajtót?
V. Zoli: - Hasfogót,hogy később érje el a fertőzés a műtéti területet.

Pál Attila: - Milyen fogamzásgátló eszközöket imertek? 
Orsi elsőként válaszolva: - Apróra vágott szivacsdarabok...

Kórélettan vizsgán:
Telegdy: - Beszéljen a szívruptúráról.
Orsi: - Háát... általában ... nőknél gyakoribb. 
Telegdy: - Ezt honnan szedte?
Orsi: - Olvastam...
Telegdy: - Esetleg a Kiskegyedben, ha megszakad a 
szív.

Belgyógyászat gyakorlaton Niki, Szilvi és Csaba 
vizsgál egy idősödő férfibeteget.
Csaba: - Szokott szédülni?
Beteg: - Nem, csak ha szép lányokat látok.
Csaba kaján vigyorral: - És most szédül?
Beteg: - Nem, most nem - bizonygatja határozot
tan.
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Niyaz és Csaba szülést segít:
- Nyomjon mintha kakálna!

Némi púzás.
- Jó, most nyomjon úgy, mintha szülne.

- Ez a gyerek meleg.
Dr Ferdinándy: - Ez a pszichosexuális viselkedés ebben 

nem fejló'dött ki.
Szilvi következő' mondata: - A heréje már leszállt.
Dr Ferdinándy: - Igaz, igaz, de talán kezd a kutacsánál.

Népegészségtan gyakorlat, gyakorlatvezető': - Milyen sterilitást okoz a 
mumpsz szövó'dményeként kialakuló orchitis?
V. Zsolt: - Apait.

Orsiék Mayer Péter doktortól érdekló'dnek a januári neurológia vizsgarendről: 
Orsi: - Péter, szerinted érdemes jönni január 13-án? Péntekre esik.
Péter: - ???
V. Zoli: - És vigyázzatok, mert van még decemberben is egy ilyen nap, ugya

nis idén szilveszter is péntek 13-ra esik - Korábban tudnillik Niyaz 
elhintette neki ezt az 'információt1.

Ica kérdése Tündétől az 'izgalmas' biofizika előadáson: 
- Az órád óránként kettyent egyet?...

Idén újra beindult a SZOTE klub. Tünde és Ica minden egyes szerdán ott 
van nyitástól zárásig .....  Ruhatárosok .

Kedvenc oktatóink:

Dr. Korom Irma
"Akisnadrágmaradhat.."

Dr. Mayer Péter
"Ne urológiait, neurológiait"

Dr. Mucsi Zoltán
"Nyugodtan aludjál!"

Dr. Pál Attila
"A pofám leszakad..."

Dr. Vass Zoltán
"Szióka ! Hogyi vagyi ?"
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Fotó album

v * p : «

No com m ent

TOURIST
6720 Szeged, Dáni János u. 7.

Tel./Fax: 481-562 
431-708

Kongresszusok szervezése.
Repülőjegy értékesítés.
Szakmai utak szervezése.
Szálláshelyek biztosítása külföldi kongresszusaihoz, 
utazásaihoz.
Üdülések, sítúrák, körutazások.
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Cuci anatómiából vizsgázik Tóth Lajos tanár úrnál. A hangulat a szokásos.
-Na, mondja gyorsan mennyi a normál thrombocyta szám?
-Hát..... 30000?
-Micsoda?!? Akkor magának a szájából is vér folyna!- ordít Lajos- Tűnjön a szemem elől...vagy mégse! 
Várja meg a következőt, mindjárt megy az is maga után!

Latin óra. Szódolgozat. A ragozandó 3 főnév a táblán. Mindenki eleve 3 pontról indult, igya max
imális pontszám 30, 18-tól kettes. Sonka csúcsteljesítménye 2 pont.

Zsolti anatómia szigorlaton új szövetféleséget fedezett fel: kis nagyítással parotis, nagy nagyítással 
pancreas. A szövet egyébként glandula submandibularis volt.

Angol óra. Big
Moustache, alias Mácsai 
István kom olyra vete a 
figurát és egész órán 
angolul monologizált. Az 
óra végén jött a kérdés :
-Ki mit értett?
-A Kárász street elég kive
hető volt mondta Monyó.

Getting on- 27-es lecke. 
Szellemi színvonalunknak 
megfelelően mindenki egy 
m ondatot olvas. Cuci 
hiába focista, nem tudta 
kicselezni és heteken 
keresztül mindig ő  olvas
ta: “’We gipsies have a 
power.”

Anatómia. Jójárt Juli dolgozatot Íratott. A téma az erekció mechanismusa. 
Felháborodásunkra megjegyezte, azért iratom, hogy legyen mit olvasnom unalmas estéimen.

Évának gondjai voltak a gyomrával. A II.-es kórházban Bálint Erikával 
futott össze, aki másnap anatómia gyakorlaton a szondázásra utalva így 
érdeklődött:
-Na, megdugtak?

Biokémia szigorlat. Cucus nagy lendülettel tíz lapot teleírt.
Rohán megjegyezte:
-Ha legközelebb jössz papírt is hozzál. 
Jött legközelebb.
Papírt nem hozott.

Boncoláson két fiú kommunikál:
- Mókus, ideadnád a vesetálat?
- Oké, Cuci!
Iványi zavartan felnézett és megkérdezte: 
-Egészséges érzelemvilágú fiatalok között vagyok?
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Traumatológia vizsga. Sándor profinak feltűnt Robi divatos függöny haja: 
-Hát magának miért ilyen a haja?
-Tudja Professzor úr van egy kis fejem, egy nagy testem, két 
elálló fülem- muszéy ezt valahogy kompenzálni!

Bel gyakorlaton Hajnal adjunktus (Pirkadat) levitt bennün
ket az ultrahang laborba. Fél óráig nem szólt semmit. Kis cso
portunk különösen értelmes képpel próbálta megfejteni a 
képernyőn felvillanó szürkés pöttyöket. Türelmünk fogytán 
valamelyikünk megszólalt:
-Mi is az amit látunk?
További szünet után:
-Inhomogén pancreas.
Erre a gyakorlatra is kibeszélte magát!

Mókus és Cucus beteget vizsgál a belgyógyászat gyakorlaton.
-Ezt a beteget ismerem, pancreas fej carcinómája van de úgy tudja, hogy 
pancreatitise van- súgja Cuci Mókusnak.
Erre Mókus kellő hangerővel:
-És áttétei vannak már?

Betegfelvétel a sebészeti klinikán. Beront Józsi, a művelt beteghordó, felkapja a szomszédos ágyon 
fekvő 30 kilós beteget:
-Kovácsné drága, öltözzön! Tanga, bugyi, zokni, sál, nagykabát, yes, yes, jó hideg van odakünn!
A rémült asszonyt bepakolta a kocsiba, majd hozzátette: -Ha redibe vagyunk le go!

Radiológia gyakorlat. Palotai gyak-vez:
-Zsoltikám! Ha ég a piros lámpa az nem azt jelenti, hogy be kell menni, mert 
odabenn várnak a lányok, hanem ha bemész utána már hiába várnak a lányok!

Dinnyetörés kapcsán
•„••Valamilyen relytélyes okból ma körbebetonozzák a játszótereket, 
így ha az ember kiviszi a gyerekét letöprenghet azon, hogy futkosson-e a mászó
ka alatt egyfolytában, mint a mérgezett egér vagy kezdjen el másik gyereket 
csinálni.

Angol óra *’with W ittenber
ger” .
'Z so lt, maga m iért nem jár  
angol órára?
-Nyelvvizsgára készülök.

Rulmonológia gyakorlat.
Robi és Cuci beteget vizsgál. 
Robi divatos veszkójával 
•amerikai gumicsizma) már az 
első lépésével összetörte szeren
csétlen asztmás beteg oxigén- 
vezetékének üveg toldalék- 
készét, majd látva a kékülő, ful
ladozó beteget, így szólt: 
'Elnézést, szóljak orvosnak?
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Szülőszobán Gabi így kezdte leírni a szülés lefolyását:
-Az amelyiknek eleredt az orra vére...

Robi beteget vesz fel a nőgyógyászaton:
Első kérdése: -Élt-e nemi életet a terhesség 
alatt?

P s z ih iá t r ia  gyakorlaton: ‘ ’ Remélem a 
Schizococcust nem kapjátok el,lelki teher alá 
pedig ne álljatok! (Kovács Zoltán)

G yerek  g y a k o r la to n  bemutattak egy súlyos phenylketonúriás 
kisfiút, akivel otthon nem tartatták be a diétát. Miután a klinikán 
hosszas munkával sikerült rászoktatni az okádék ízű tápszerre, Ali 
odament hozzá:
-Misiké, kérsz egy kis csokit?

t
Robi és a népegészségtan:
1. Első kiszállásos gyakorlatunkat Robi egymagában a krematóriumban töltötte, 

amíg mi a sterilizálóban voltunk.

2. A másodikat ő a kenderfonóban, mi pedig a szövődében töltöttük (most mi 
voltunk rossz helyen)

3. Szemét Tamás ismerkedni próbált:
-Igaz, hogy Félegyházán a Bankfaluban cigányok laknak?
-Mi van b...meg ,te onnan jöttél?

A sebészeti klinikán
az egyik lép cső for
dulóban egy sebész ma
gyarázza egy öreg 
nénikének:
-Tetszik tudni az a baj, 
hogy spazmusban van 
az egyik sphinktere.

Idegsebészet gyakor
laton Ali az 
eszm életlen , comás, 
daganatos bácsitól 
próbálkozott felvenni 
az anam nézist. De 
mint művelt orvostan
hallgató bem utatko
zott:
-Ali vagyok-20dB 
-Ali vagyok-40dB

-Ali vagyok-80dB

Népegészségtanból számítógépes gyakorlat elején megkaptuk a használati
utasítást:
-Ne rejszoljanak a klaviatúrán és ne kapirgáljanak, mint tyúk a szardombon

Bőrgyógyászat gyakorlaton tapasztalható lankadatlan figyelmünkre jellemző,
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hogy Zsuzsa volt a harmadik aki megkérdezte, hogy volt-e már vala
kinek ilyen baja a családban?

Szülészet gyakorlaton Bitó megkérdezi Orsit, hogy milyen szagú 
illetve ízű az ondó. Meglepő módon Orsi nem válaszol. Erre Bitó 
tovább kérdez: ”  Milyen színű az ondó?”  Szintén nincs válasz.
- Orsikám, ha nem találkoztál volna még vele, legalább a tankönyvben 
olvastad volna el.

Neurológián Szuper-a Zoli kíváncsiskodott, hogyan vizsgáljuk a XII-
es agyideget.

- Megkérjük a beteget, hogy csukja be a szemét 
és csókoljon meg!- mondta Zsolt.
- Hát, nekem ez még nem jutott eszembe-vakar- 
ta Zoli a fejét.

Cucus szabadidejében játékvezető a focipályán. 
Egyik reggel hatalmas monoklival jelent meg.
-Megéri ez Cucus?- kérdezte Zsolti  ̂..
-Meg hát! Egy év múlva már partjelző lehetek a 
rnegyei II.-ben.
-Es mennyit kapsz érte?
-1500-at. _>(|
-Mennyi a benzinpénz? __
- 2000 .

-Akkor oké! Cucus, mint balek

Ötödév végére sokat okosodtunk. Mókus holmi elülső vagináról beszélt egyik 
gyakorlaton.

Az évkönyvírás lázában Dia még valami maradandó 
emléket is szeretett volna.
-Majd lerúgom a vesédett-ajánlotta Sonka.
Mókus ezzel szemben valami mélyreható beny
omást” akart tenni Diára.

"Nálad van az anyag?
Mire felfogta a kérdést eltűnt az illető.

Nyáron a csoport Bánkúton élvezte az életet. Tehát evett. Monyó,
az est háziasszonya szülte az ötletet: a páncélos gyíkhúst melegítsük a tűzben. Mindenkinek tetszett 
az ötlet, így a kozerv felbontatlanul került a parázsba. Valami nagyon gyanús volt a helyzetben. A 
relytélyt Sonka oldotta meg : Ez fel fog robbanni!
Mindenki hanyatt-homlok menekült. Nem véletlenül. A lunchhús darabjai 2m sugarú körben lan-

5 1

Neurológia gyakorlaton az utolsó kérdést Judit tette fel: 
-Mi miért mindig csak férfiakat vizsgálunk?
-Mert ez a férfi osztály- szólt a válasz Szupera Zolitól.Zolitól.

Egyéb történetek
Monyó telefonra vár a nagyáruház passagen. Hirtelen odasúgja 
v&laki
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doltak (szerencsére repeszdarabok nélkül!). Az új, robbantott gyíkhús persze a porból is elfogyott.

Sami: Jó lenne ,ha benne lenne!
Most élek mint ember, nem tanulok, mint állat. 
Mi van picim, Rifampicin?

Sami Ben főszakács

Mókus féle axióma: 
-Két lehetőség van: A és B

Összesített 
listavezetős 

gyűjteményünk
A csoport fényes tanulm ányi 
szereplését tükrözi, hogy 4 és fél év 
alatt 120 UV-t gyűjtött. Ez 10-es szemé
lyenkénti átlag, pedig volt akinek nem 
volt egy sem. Az UV-kból 20 elnökös és 
2 rektori vizsga volt.

Szokásos rablóhusis buli Cucusnál.

5 2
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5. CSOPORT

Mottó: ’’ ...jól csak a szívével lát az ember.

Ami igazán lényeges az , a szemnek láthatatlan.”

/Antoine de Saint-Exupéry/

Kiss Csaba Yassin Haza Abdulrahman
Mohamed

Kasza Beáta

Körtvélyessy
András

Sárfi Andrea

Sarkadi István

Barabás Zsolt Farmasi Róbert

Zátonyi Adél

S akik még a csoport tagjai voltak:

Ammer Mária, Belecz István, Gór Tímea, Halász Judit, Őze Ágnes, Pipicz Imre, Varga Franciska, 
Musa Sarkya, Wael Bajbouj, Gamal Mohamed

5 4
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“EZEK VAGYUNK”
írta Farmasi Róbert 
(in alfabetical order)

ábdul-Rnhman Mohamed: Maga a megtestsült jemeni napsugár, a vidám a szorgalmas, arab Svejk,
a magyar lányok Minden Vágya. A maffiózó-kabátos Csiszolatlan 
Gyémánt, aki a szlenget is beszéli. Hazájába hazatérve király lesz. 
Remek szakember.

Barabás /snlt.: Ejtőernyős új fiú. Tiszántúli jelenség, klasszikus késés kategóriában csoport és 
világelső. Kollégiumi jól informált révén peszimizmusra, aggódásra hajlamos. A cso
port legsúlyosabb egyénisége, aki szakállal hordja szemüveget. Sörmenő és házinyúl- 
ra lő Szereti a diszciplínában a korrekt beosztásokat, csoportosításokat és felsorolá
sokat. Késő augusztusi vizsga nélkü csonka óriás. Remek szakember.

Eacm aaLBíibfilllA  Kiskunsági Nemzeti Park közeléből származó, egyébként szintén ejtőernyős 
tyfiú, aki nem egy előadásra jóró típus, de legalább nem zavarja a lelkiismerete. 
Szakállal hordja a szemüveget ő  is /ebben ő az iskola alapító a csoporton belül/. 
Humor Harold beállítottságú, filmbuzi augusztus bolondja. De ő is remek szakem
ber.

Kasza RfótH A Mátra bőrgyógyász reménysége, Vidróczki hazájának avatott-bakancsos ismerője.
Csendes, szomorú, meghúzódásra hajlamos, a Szerény Becsületes Orvostanhallgatók 
Körének szinte egyedüli tagja. Hajlamos előadásra járni. Basszuskulcs! Remek szakem
ber.

Kiás Csqfrn; A szeged vidéki régió-pontosabban Tiszasziget-feltörekvő egyénisége, a szülésztanári 
karrier építésének Mestere. Kiváló autós, autószerelő, technikai „Ahhoz értő emberty- 
pus” , akinek kereskedői vénája is domborodik. Ezenkívül érzi, tudja a labdarúgást. Ő is 
remek szakamber.
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Körtvélvessy András: D élm agyarországi Arc. A Look o f H ódm ezővásárhely ‘ 9 0 -’ 95.évi
versenysorozat abszolút kategóriájának abszolút első  helyezetje. 
Testsúlyspecialista, kalóriavilágbajnok. Távolabbi céljai között szerepel a 
bírói foglakozás gyakorlása (jogi végzettséggel). Extrovertált remek szakem
ber.

Sárfi Andrea: Felvidéki magyar typus. Messziről jött ember azt mond, amit akar, pláne, ha előbb 
mondja, mint ahogy gondolja. Tetszik vagy nem tetszik: tetszikezik. Anamnesis spe
cialista, szemésztanár, ha lehetne áttáncolná az éjszakát. Remek szakember.

Sarkadi István: Tiszántúli gyökerű, fiatal managger-medicus, illetve jövendőbeli yuppie-szülész for
málója. Magán információ statusának köszönhetően képes a tömeg előtt járni és 
határozott céljait megvalósítani. Ő is érzi és tudja a labdarúgást. Remek szakember.

Yassin Haza: Jemen Gyöngye. Ritka megjelenésű formája a hallgatóknak, aki nem fossa a magyar 
szót. Egyébként versérzékeny. A „Kell a buli kell a Nő”  életeszme igenlője, aluszékony. 
Remek szakember.

Zátonyi Adél: A tiszántúli királylánya: Adélk. A csoport egyik motorja (nem dieselmotor!), akit még 
zavar néha egyre halkuló lelkiismerete. Húzóágazat. A fénymásolóipar üdvöskéje, 
odafigyelő, gondos. Remek szakember.

A következő autóimmun betegségek 
léteznek:
- Tireoiditisek - Hashimoto, Mata Hari

Mi az adekvát kérdés a dü löngélő 
autoimmun beteghez?
- eSeL-E?

Ilyen finom, meleget már rég éreztem a számban!

Ne itt...! Orvosérteim iség
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EZ TÖRTÉNT VELÜNK AZ 5 ÉV ALATT

Erdős Attila mentőkérdése Andihoz:
- Mi a syphilis primer behatolási kapuja?
- A szájnyálkahártya 
/Erdős Attila a székről le/

ABDUL GYERMEKGYÓGYÁSZAT KOLLOKVIUMA - BETEGVIZSGÁLAT
Az orvos meghagyja, hogy anamnesis most nem kell, csak vizsgálja meg a 14 éves fiút.
Megkopogtatja, meghallgatja, de csak megkérdi, hogy mi a panasza:
- Kisgyermekkoromban kivették a bal herémet.
Referálva az orvosnak előadja mindezt, aki kérdőn néz rá, majd eggyütt járnak a dolgok végére.
A fiú az ágyban kajánul vigyorog. Megtalálják mindkét heréjét. Mire Abdul az egyiket megragadva ezt 
mondja:
- Most már tényleg csak egy lesz!

TÓTH LAJOS ÉS A SZÖVETTAN
Síri csöndben folyik a szövettan gyakorlat T oth Lajos jelenlétében. Egyszer csak a metszet jellegzetes 
ropogása, majd recsegése hallatszik. Erre Tóth Lajos:
-Ki volt az?
A delikvens felteszi a kezét.
-Én.
-Mi tört el?
-A penis.
-Jó, akkor a magáéból készítjük az új metszetet.

k ö r t e  a u g u s z t u s i  t r a u m a t o l ó g ia  v iz s g á j a
A vizsgáztató az idegvarrat sebészi technológiája felől érdeklődik. A válasz.
- Egy elképesztő vékony fonállal, egy félelmetes nagyítású mikroszkóppal, atomhalál pontosan össze
varrjuk az idegvégeket.
- Maga mindig ilyen stílusban vizsgázik? Ez nagyon tetszik nekem. Jeles.
- Igen, de sajnos nem minden vizsgáztató díjazza így.

a b d u l  é s  j o e  b e s z é l g e t é s e  e g y  m a r a t o n i  m ik r o b i  g y a k o r l a t o n
- Jemenben nem lehet csak úgy járni a nőkkel. A nősülés pont olyan, mint vizsgán a tételhúzás. 
Kiválasztasz egy nőt és elveszed - vagy jó, vagy rossz. Kihúzol egy teteit - vagy jo, vagy rossz.

k ö r t e  é s  m a r ó t i  b io f iz ik a  v iz s g á n
- Mivel mérné a csillapodási időt?
- Stopperrel.
- Mivel?!
- Egy iszonyú pontos stopperrel.
- Az úgy már jó.

ANDRÁS ÉS A KÓRBONCTAN SZIGORLAT
András erőtelje “Ő” betűvel beszél (mivel Hódmezővásárhelyen lakik) .
Szigorlaton Ormos Jenő, akik köztudottan minden magánhangzó helyett O -t hasznai, ot szigorla

to zta ^ .
- Maga gúnyolódik vagy vásárhelyi?
András magabiztosan:
- Vásárhelyi vagyok.

5 7
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A  világ, mielőtt Isten megteremte a 6. csoportot. . .

Aztán kezdetben vala. . .

6 4
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Befutók, avagy akik ellen nem lehetett mit tenni.

A maradvány DSA-technikával készült képe

Jöttmentek, avagy akiket az UV-fény megcsapott:
-Balázs Piri Zoltán
-Bálint Andrea (rá a Beledivel egyáltalán nem emlékszünk)
-Béni
-Dongó László
-Fawaz
-Németh Éva
-iQ. Szálkái Antal
-dr. Túrái Zoltán
.... Árpád - a szemüveges

1. Antal Miklós:Ha a fogkrém már kibújt a tubusból nehéz visszanyomni, (kép 1 )

2. Bán Péter: Aznap, amikor Isten megteremtette Pétert, már nem csinált semmit, csak üldögélt és 
jól érezte magát.(kép 2: Péter érkezése a csoportba)

3. Beledi Ági: Minek ez a nagy felhajtás a szeretkezés körül? Akkor már inkább a fogorvosomhoz
megyek testi örömökért. . . . .  , . . . .  .
Ha valaki olyan nagy mint én, nehéz szerénynek lenni (Muhammad Ali - amerikai 
boxoló)

4. Dobó Magdi (csoportunk gyűrűs mennyasszonya).
- Magdi, keresett a Feri!
- Milyen Feri?

Ha bárki nyilvánosan kijavítja a kiejtésedet, minden jogod megvan ahhoz, hogy 
orbavágd.
Bözsi: - What's the time?
Magdi: - Yes.
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5. Kozma Anita: A tűsarkat egy olyan nő találta fel, akit homlokon csókoltak.

6 . Kővágó Levente: Próbálom úgy megszervezni az életemet, hogy jelen se kelljen lennem.(kép 4) A
számítógép segít elvégezni minden olyan feladatot, amit számítógép nélkül el 
sem kellene végeznünk.

7. Lantos Szilvia: Úgy csillog a szemed, mint az alpakka öltönyöm nadrágja. Ami engem illet, fel
nőttnek lenni kizárólag a dohányzás miatt érdemes, (kép 5)

8 . Letoha Annamária: Csoportunk vezetője (a bűnbe).
A vezér ne előzze meg nagyon a csapatát, mert seggbe lövik.
Nem vagyok olyan normális, mint amilyennek látszom.(kép 6 )

9. Marik Laci: Hogy öreg volt-e? Amikor meggyújtották a gyertyákat a születésnapi tortáján, hat
ember hőgutát kapott, (kép 7)

10. Novotni tíóbert: A telefon a kedvenc hangszerem.
Nem vagyok sznob. Kérdezzenek meg bárkit. Úgy értem bárkit, aki számít, (kép 8 )

11. Sárkány Adrienn: Bemelegedni sem volt ideje.
'Ó, ha rózsabimbó lehetnék, 
rámszállnának szépen a lepkék...'

12. Simon Tünde: Néha megkérdezik, mi a titka a mi hosszú házasságunknak. Minden héten kétszer
időt szakítunk arra, hogy elmenjünk egy étterembe. Finom, gyertyafényes vacso
ra, lágy muzsikaszó, tánc. A férjem keddenként megy, én péntekenként.(kép 9: 
Mindenhova elviszem a férjem, de folyton hazatalál)

13. Szűcs Zoltán: Harmadévben tette be a lábát a csoportba, (kép 10)
Legnagyobb keserűségemre minden nap egyre bölcsebb leszek.(kép 11 - 90fokonként 
elforgatva=4kép, lsd.: sexlapok)

14. Khalid Al-Zanin: Bármi, amiben egy csöpp élvezet is van, az vagy erkölcstelen , vagy
törvénysértő, vagy hizlal, vagy disznó.

15. Redwan Hejazi: Én nagyon szertem a disznókat, mégsem esik nehezemre, hogy megegyem
őket. (kép 1 2 )

Történetek
I. évfolyam

Anatómia: Első anatómia demó előtt, amikor a csoport tagjai halálsápadtan szagolgatták a spiritusz
ba áztatott formás al- és felkarokat, Miklós lenézően felénk fordult: - Nem tudom, hogy ti mik akartok 
lenni, de én demonstrátor leszek itt az anatómián.
Helyszín: kollégiumi leányszoba.
Időpont: a szövettan füzetek leadási határideje előtt egy nappal.
Klement Zoli nekilátott a 30 darab metszett megrajzolásánál. A harmadik oldal után megunva a 
pepecselést egyszerűsítéshez folyamodott - egymásra rajzolta őket. így született az 5-ös számú 'ujjbegy 
a vaginában' c. remekmű (oktatási segédanyag).

Késő estébe nyúló tavaszi szövettan gyakorlaton a macskák kéjes nyávogása hallatszott be.
Anita együttérzően: - Szegények!
Ríja : - Ne sajnáld őket, most a legjobb nekik!

5. hét szövettan gyakorlaton Klement Zoli titokban Ágihoz fodult 
(suttogva): - Hogy hívják azt a szőke kancsi csoporttársunkat?
- Emese.
- Koszi...Mesiiiiiiiii!

Novotni Robi szövettan gyakorlaton egy határozott mozdulattal kettétörte a penis-metszetet. A fagy
ott csendet Tóth Lajos törte meg:

66
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- Mi volt ez?
Ijedt válasz.
- Rendben. Menjen ki, fizesse ki, és iratkozzon át egy másik csoportba.

Helyszín I. - Latin óra.
Helyszín II. - Liliom u. 1 2 .
Ági, Réka, Ríja Helyszín II.-ben a latin órába nyúló mellbó'ség versenyt rendeztek. Izgatottan várták 
az eredmény hirdetést. Aztán negyedórás késéssel megjelentek - ki elégedetten, ki kevésbé - a 
Helyszín I.-en.
Földi Tamás (latin tanár) a késés oka után érdeklődött.
Rija : - Most érkeztünk a mellbőség versenyről.
F. T. : - És ki nyert?
Rija : - Réka, 72 cm-rel.

T ársadalom orvostan.
Gyakorlaton az intézet tudományos munkatársa lelkesen mesélte praxisa egyik felejthetetlen esetét: 
... és amikor behozták a beteget, láttam, itt azonnal cselekedni kell. És egy határozott mozdulattal 
visszatettem a femurt a vállizületbe.'
Tapsvihar.

Sportuszoda, május eleje, reggel 8  óra.
Ági és Rija dermedten úszkáltak a szerelemtől fűtött Réka mellett, hogy az a felkelő nap fényénél 
megláthassa szíve választottját, amint kilép az uszodára nyíló erkéje ajtaján.
És akkor nyílt az Egtó... s kilibbent rajta egy szőke bombázó.
Ezután inkább a jégpályára jártunk.

III. évfolyam
Belgyógyászat gyakorlat.
Grúber Noémi cardiologus: - Mivel tudnátok diagnosztizálni az acut myocardialis infarctust?
Miklós: - Terheléses EKG-val.
Mikrobiológia gyakorlaton baktérium tenyészetet készítettünk oltokaccsal. A kacs sterilizálását 
annak izzássig való hevítésével kellett elvégezni. Leventére akkor figyeltünk fel, amikor ott állt előt
tünk és hurkapálcáján csöndesen lángolt a szintén leoltáshoz használt vattapamacs. A biztonság ked
véért ő azt is sterilizálta.

Harmadév vége táján egy madárdalos tavaszi estén Rija, Miki és Szűcsi elindultak mulatni. Először 
betértek az Egri Borozóba, máid zárórakor áttértek a Mojo-ba májra edzeni. Az alapozóból csúc- 
skisérlet lett, így hajnali kettőkor, záróra idején hullámzó kcdélyállapottó és gyomorral szedelegtek ki 
a vendéglátó egységból Mikor az áitó elfitt Miki és Szűcsi est fát ketfelol megtam^slva a sliccévé! 
kezdett babrálni, Rija elemi ösztönétól hajtva nekifogott egy Cooper-t lefetn, hazafele. A frak eloszor 
kiabálni próbáltak, amiből végül egy vállrándításra futotta, es szinten haza indultak. Miklós másnap 
reggel az ágyában ébredt, Szűcsi viszont az Ady téren álló „ m a k ó l a l ^ l p n c c s é n  tíxt magahoz 
ásók, lapátok, csákányok társaságában, a talicskát pedig valami bunkó tehhanyta. Attól kezdve a 
bodegát kulcsra zárták.

IV. évfolyam

k S ° w ^ tT k fe b e n  »“csoport szórakoztatása érdekébe a csoportvezető elmondott egy viccet:
" Két pogácsa találkozik az utcán. - Helló, hallom felvételiztél az egyetemre.

- Igen.
- És? Felvettek?
- Hülye vagy?! Egy pogácsát?!"

^ T s S ^ é ^ e C r t s t i Í  a gyakorlatot tartó orvost. Az "Orvosi táblán" orvosok nevei sorakoztak, 
mellettük, hogy mely telefonszámon találhatók. Az első név láttán nevetésünk jarta be a klinikát:
Dr. Pogátsa. (- Hát mégis felvették!!!)

Szülészet:
Mottó I.: Valahol ezen a földgolyón 10 másodpercenként világra 
Piálnunk, hogy megakadályozzuk ebben!

hoz egy anya egy gyereket. Meg kell
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Mottó II.: Tanuljatok, mert meg fogtok bukni, de nem a vizsgán, mert ott nem lehet, hanem az élet
ben! (Dr. Kecskeméti László)
Mottó III.: Az emberiségnek több ezer évre volt szüksége ezen ismertek megszerzésére. Becsüljétek 
ezt meg azzal, hogy megtanuljátok! (Dr. Kecskeméti László)

Szülészet gyakorlat, májusi napsütés, bogárzümmögés, délután három óra, status digestivus, a cso
port körbenül Kecskeméti László társaságában. A gyakvez bágyadtan kérdez valamit, majd feje 
lebukik, és belülről nézegetni kezdi a szemhéjját. Szűcsi megpróbál egy eréjtelen választ intézni az 
alvó emberhez. Rövid küzdelem után feladja és megjgyezi: "Na, ez kimaradt." Kecskeméti egy röpke 
perc múlva felriadt, és gerincvelőből újra kérdez. A feleletet meg sem hallotta...

Szülőszobai gyakorlat.
Helye: Szülészet és Nőgyógyászati Klinika, szülőszoba- vizsgáló.
Ideje: kb. este 8  óra.
Szereplők: Thurzó docens, Mészáros adjunktus és Bitó, valamint Péter, és Robi.
Kopogás, majd az ajtóban megjelenik a pizzás fiú:
- Elnézést kérek, Bán Pétert keresem. Meghoztam a rendelt pizzát.
-...? ...? ...?

Anesthesiologia. Reggel 8  óra 5 perc, Új Klinika.
Ríja nagy elégedetten lép be élete első anesthesiologia előadására. A tanteremben három angol 
évfolyamos üldögél. Ríja felmegy az első emeletre, hogy megérdeklődje az előadás pontos helyét. Az 
előző héten előadást tartó Dr. Gál Edit zokogva távozik, az erősebb idegzetűek közlik, hogy az előadás 
a sebklinikán folyik. A klinikakertben Rija összefut Dr. Becsei Attillával, az Anesth. Intézet tanul
mányi felelősével, aki kíváncsian néz a lányra.
Rija : - Képzeld, az anesthesiologia előadás nem az Új Klinikán van, hanem a sebészetin.
B.A. : - Igen, már 5 hete.

V. évfolyam
Népegészségtan. Mottó: A munka káros az egészségre - Prof. Dr. Dési Illés.
Idén első népegészségtani gyakorlatunk a szeméttelepre vezetett.
Buszsofőr: - Orvostanhallgatókat hozok.
Portás: - De ez itt a szeméttelep!?
Buszsofőr: - Nem baj.
Fogadóbizottság híján egyedül indultunk neki, bár kicsit tanácstalanabbul a 6  m magas szeméthegy
nek. A nyarat idéző melegben a lányok rövid szoknyában, körömcipőben, a fiúk világos nadrágban.
- Maguk hova mennek? - kiabált utánunk a megkésett telepvezető.
- Gondoltuk, megkezdjük a válogatást. - hangzott Robi határozott válasza.

Idézet Szűcs Zoltán, Népegészségtan terepgyakorlatok c. könyvéből.
"A szegedi piac hírhedt a közbiztánság gyatra voltáról. A környék hemzseg a seftes, nepper, zugárus, 
zsebtolvaj nemzetiségi elemektől. Hygieniai szempontból a piactér zsúfolt, szemetes, az árúfelhozatal 
vegyes. A zöldség-gyümölcs standok meglepően rendezettek, az áru szép. A többi árust inkább 
messzire elkerülném."-no comment (mondta a nyugdíjas gyakorlatvezető.)

Bőrgyógyászat.
Az első gyakorlatok egyikén az elemi jelenségekkel való ismerkedésünk hajnalán Rijára hárult a bet- 
gevizsgálat feladata, mert ő  ült mellette. Kiszemelt betegünk testék maculák, papulák, tuberek, nodu- 
sok, crusták, vesiculák... stb borították. - Na mik ezek?
-Hát...maculák - hangzott kissé bizonytalanul csoportvezetőnk válasza.
-Valóban, ha jó messziről nézzük, az egész beteg egy nagy macula- szólt kedvenc bőrgyógyászat gya
korlatvezetőnk, Dr. (nagyon) Kemény Lajos.

A herpes simplex helyi kezeléséről diskurálrunk gyakorlaton:
- Amikor a vesiculák már megjelentek, teljesen felesleges a virostatikumokkal való therápia. Ellenben 
ha a tünetek első megjelenésekor elkezdjük a kezelést, megelőzhetjük a hólyagok kialakulását. Ezért 
legyen egy tubus Zovirax az autóban, egy a munkahelyen, egy otthon és egy pedig az állandó 
szeretőnknél - Dr. (nagyon) Kemény Lajos.

Andrológia gyakorlaton a fejlődési rendelleneségekről, ezen belül a hypo- ill. az epispadiasis-ról volt
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szó. Dr. Szalay István - Ez az elváltozás a húgycsó' rendellenes helyen való nyílása miatt nemzőképte- 
lenséggel jár, hiszen az ondó nem kerül a hüvelybe.

í - Ez fejlődési rendellenesség nélkül is előfordul - hangzott tapasztalt csoportvezetőnk megállapítása.

Neurológia.
Mottó: Magyarországon az alkoholizálás állampolgári kötelesség. - Dr. Dibó.

3 Bejön a beteg 220-szal, ami a Forma-1 -en jó, de vérnyomásnak kicsit sok - Dr. Dibó.
i
3 Pszichiátria gyakorlaton egy fiatal, lekötözött, erősen szedált, schisophren nőbeteg ágyát álltuk

körül, miközben gyakorlatvezetőnk a beteg kortörténetét ismerteti, az felemeli a fejét, körülteknt, 
rámered Szűcsire, és így szóla:
- Jé, ez a Jézus, ez a Szekeres tanársegéd úr, a többit nem ismerem.

Idegsebészet.
Dr. Papp Tibor: - Hogyan keletkezik a thrombus?
Ríja: - Hát...turbulens áramlás keletkezik, és ...
Dr. P.T.: - Igen, nagyon jó, van ilyen szó. Jó, hogy ismersz egy idegen szót, és ha mindenre bemondod, 
akkor egyszer majdcsak bejön.
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K is c s o p o rtu n k  tag ja i vo ltak :

A b d u l M a n a a :L  Húgával együtt («■ S zib a ) a kezdőcsap
athoz tartozott. Jól rajtoltak és többeket 
megleptek azzal, hogy kiestek a mezőny
bő l.A d é l S a le h : ©  Disszidensként 
érkezett hozzánk egy másik 
csoportból,(© F aw az) és azóta segít fel
tornászni csoportátlagainkat. A gyakorlatok örök hozzászólója, aki 

még a gyakorlatok utolsó perceiben is képes színes hozzászólásaival, de még 
inkább kérdéseivel csigázni lopva órájukat nézegető csoport
társait.
A m m e r F e re n c :©  Akiről nehéz bármit is mondani, mivel csak 
harmad év első félévében volt (át)szállóvendége csopor
tunknak, ez idő tájt is többször találkozhattunk vele az iskolka 
mellett, mint a tudomány oltárai előtt. Egyébként is, minek 

strapáljuk magunkat, Ferit úgyis mindenki ismeri.
(Ha valaki mégsem; nos az idén is lesz 48 órás 
rock and roll buli, ott megláthatja 1:1 nagyság
ban.)
B a g i R ó b e r t :©  (“Rob szívem”- ez B.Era volt;
“Bagira”- ez HH.) Egy rosszul induló v izs
gaidőszak kényelmetlenségei elől menekült hoz
zánk. Röpke két félév is elég volt, hogy igaz 
menedéket is találjon csoportunk illusztris hölgy
tagjánál, Simahajnál T ó th  E r ik a ) , hódításához felhasználva borzas fejű 
kutyáját, Lizát, mert ugyebár - ahogy Robi mondta -, akit Liza szeret (mármint a 
gazdáját), az rossz ember nem lehet. Emellett hangulatos kéjlakával nagyban hoz-
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zájárult a csoportbulik zavartalan (?!) lebonyolításához. Vadtrabantos hírében áll 
B a lá z s  E r ik a :©  A Jaj, de k is  tü n d é r vagy! - mozgalom élszemélyisége és 
aktivistája. (Akiknek eddig nem sikerült elny
erniük ezt a címet, azok most már sírhatnak, mert 
nemigen lesz rá több alkalmuk itt az egyetemen!)
Az Apáthy Koli réme. Detti és Ammer Marcsi 
megrögzött szobatársnője. A puskakirály, aki 
képes volt a kémia szigorlatra - a kánikula kellős 
közepén - télikabát vastagságú (de speciálisan 
vizsgára szánt) ruhában beállítani, és a vizsgáz
tatónak nem esett le a húszfillér, miért... (naná, 
hogy ötösre vizsgázott!)
C h o m ia k  W a ld e m a r :©  A lengyel színek kimagasló képviselője csoportunkban 
(185 cm).
B agi R ob i mellett ő tette a legtöbbet a csoport
tagok cipőtalpkopási relációinak csökkentése 
érdekében.

B o d ó  Z s o l t : ©  Mindnyájunk legnagyobb 
sajnálatára csöndes személye csak átmenetileg 
tartózkodott nálunk, azután - néhány barátságot 
hátrahagyva - eltávozott közülünk az alattunk járó 
évfolyamba. Bár azóta néhányszor vissza-vissza- 
tért, főleg farsang táján, hol ékszerteknősnek, hol 
káposztának álcázva magát.
V ic z iá n  Á g n e s : ©  Az ideiglenesen csopor

tunkban állomásozó hallgatók csapatának tagja, aki azóta 
oktatóinak idegeit rongálja a Jogi Karon. Hajrá Vicus! 
F a w a z  T h a b e t N a g i:©  Adellel együtt került hoz
zánk, hogy azután óraszám vigyorogja át az 
összes gyakorlatot. Őt viszont nem kellett lefog
ni, ha a gyakorlat végi hozzászóláskról volt szó.
F e jé r  L u k á c s  L á s z ló : ©  Soproniként a 
legtávolabbról körünkbe érkezett csoporttársunk,

a JATE

aki hamar az Apáthy Koli jeles személyiségévé vált, s első bull
áink discjockeyja és hangulatmestere lett. Csirkepaprikásának 
fenséges ízét aligha feledjük!
Nevével fémjelzett másodév végi fantasztikus fertőrákosi kalan
dunk is, mely éjszakai túrájával - a Fertőtó melletti mocsarat is 
megjártuk, és majdnem találkoztunk Hány Istókkal - örökké emlékezetes 
számunkra.

M a g y a r  L á s z ló : ©  “Hülye Laca!” (ez Detti 
véleménye volt) - "Ha a szüleim ezt elolvassák, 
azt mondják: fiam, ezért kár volt egyetemre járni.”
(ez meg Laca véleménye volt Detti véleményéről)
Laca a sportsman: kézilabda, foci, body building, 
wado-ryu - edzés lehetőleg előadások idejében.
Egyetlen kivétel a sebészet volt. Egyszer egy

marad
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gyanútlan belgyógyász megkérdezte, jár-e előadásra.
-Csak sebészetre, mert sebész szeretnék lenni.
-No de nem gondolja, hogy korai még a szakosodás?

H alas i H e n r ie tte l©  Hene - a két Elekről érkezett lány egyike («  S osó), akiket a
Semmelweiss Koli nevezetes szobatársnöivé 
avatott fergeteges humoruk, s akik sokat 
lendítettek kezdeti - és kissé csikorogva induló - 
csoportbuliainkon. A rettenthetetlen Republic 
rajongó leányzó később a Hit Gyülekezetének 
oszlopos tagjává vált, s az utóbbi időben inkább 
csak a villamosok utazóközönségét tartja ret
tegésben egy-egy gyomorhangon elmorgott 
“Kérem a jegyeket ellenőrzésre!” - felkiáltással. 
Már eddig is számos kezdő bliccelő lyukasztotta 

ki miatta vészhelyzetre fenntartott jegyét.

M a rtu s  M ó n ik a :©  Csoportunk talán legszükszavúbb, legszendébb teremtése, 
ámbár...
- Ezt nyugodtan kihúzhatod Csaba, ezt a szöveget nyugodtan kihúzhatod - mond
ta csöndes határozottsággal, amikor... ( a nyomda sajnálattal közli, hogy az itt 
következő részt valaki utólag kisatírozta)
- Móni szobatársai (« "H en e , S o só ) ez úton kívánják 
cáfolni a fenti híreszteléseket, állítják, hogy nem szűk
szavú, sőt csipkelődni is szeret, és nem csak átvitt 
értelemben. (El is nevezték Csipkemónikának.)
N ag y Á g n e s  K riszta : © Őscsoporttársnönk, a cso
port “anyja” (ezt ő mondta így annak idején - bár azóta

változott a csoport koreloszlása).
Már a kezdetektől legkevésbé fél
szeg hölgyeményként párszor rá 
bíztuk a kellemetlenkedőkkel és
naivan lelkes oktatókkal (“ -Akinek van valamilyen hoz
záfűznivalója, mondja nyugodtan!”) való elbánást. Aztán érdek
lődve szemléltük, amint az illető Ági lazán közvetlen stílusától 
gyötörten, zavartan kapkodja fe jé t.
R u d n e r B e rn a d e tt:©  Detti, Féldeci, Rudi, Csoki, Csökött, 
Csökevény, Vezikula, Mikrobody, Picur, Törpe, Törpilla, Kis 
Hörcsög, Kistündér (ez utóbbi persze Erika termése volt) 
« B a lá z s  Erika
Csoportunk legszükszavúbb teremtése, (ezt persze ő mondta - 

de ki hiszi el?!) Azt viszont, hogy a legaranyosabb, csak igen kevesen vonták két
ségbe. Kicsi és aranyos, e két dologban olyannyira hasonlított a gremlinsekre (F 
Szörnyecskék), hogy Apáthis csoporttársai eleinte megpróbálkoztak szaporításá
val: betették a kádba, és vizet eresztettek rá. A kísérlet nem járt sikerrel, bár egye
sek a gremlinsekhez való filogenetikai hasonlóságként vélték felfedezni, hogy a 
kádból kimászó csuromvizes lényecske igen mérgesnek és gonosznak bizonyult - 
lehet, hogy valaki enni adott neki éjfél után?

Barátnőjével ellentétben csak egyszer puskázott életében - a balsiker nem is 
maradt el. Adalékul álljon még itt «  P é te r meglepett megjegyzése - miután 
együtt vizsgáztak egy alkalommal:
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“ -Jé, Detti, te okos vagy!” (Hát most nem meglepő!)

S c h ö b e l T ím e a : ©  Legkésőbb hozzánk csapódott 
sorstársunk. Különleges ismertetőjele, hogy a többiekkel 
ellentétben neki gyereke is van. Fenti tényezők miatt cso
portbulikon, és estébe nyúló szórakozásokon való fellel
hetősége meglehetősen korlátozott.
S e lm a  A b d a lla  M o h a m e d :©  Szudáni csoporttársnőnk.
Előbb az angol évfolyamra távozott, majd nálunk folyta
tott tanulmányait félbehagyta, s hazatért.
S o ó s  I ld ik ó :©  Sosó, az eleki páros másik tagja («- 
H en e), aki a Semmelweiss Koli zavargásai közt is rendít
hetetlen fogyókúrájával ejtett ámulatba minket. Később 
az alattunk levő évfolyam tagja lett, s inkább a 
Gyermekkórház, majd a II. Belklinika tüzrölpattant nővérkéjeként égette feles 
kalóriáit. A kezdetben lelkes Republic rajongó leány 
időközben egy sorsfordító döntést hozva a Hit 
Gyülekezetének tagja lett.
S z e le p c s é n y i K lá ra :©  Akinek általában öt perccel a 
gyakorlat kezdete előtt kezdenek határozott úticéljai kör
vonalazódni, amelyek azonban nem esnek 100%-ig 
egybe a gyakorlat helyével.
S zib a  M a n a a :®  Nyelvzseni. Néhány alkotásai közül: 

fakarácsony = karácsonyfa 
tílus = stílus
...azóta félek a kutyától, mióta megkergetett egy 
hosszú hajú kutya.(Lizát sem szereti - pedig az 
párszor őt is lelkesen képennyalta; «~Bagi R ob i)

T ó th  E rika  H a jn a lk a :©  Simahaj - Kéretik nem lehajnalkázni!
A csoport szorgalmas tagja, aki azonban öt szemeszter lelkiismeretes és ered
ményes tanulás után rájött, hogy az egyetemen kívül más is létezik a világon. 
Ezért aztán fogta magát, és kiköltözött albérletbe gyanútlan csoporttársunkhoz,

r B agi R o b ih o z , aki másfél hónapig bírt ellenállni a 
■  csábításnak. Azóta is egymást “boldogítják”.

V arga  P é te r:©  A másodév elején csatlakozott trió tag
jai közül az egyedüli, aki ma is a 
csoporttal tart. Akadémikus 
eszmefuttatásait a gyakorlatokon 
szájtátva hallgattuk, s egy gon
dolat formálódott bennünk: pro

fesszor lesz belőle, akárki meglássa.
(Saját bevallása szerint inkább népjóléti miniszter szeretne 
lenni.)

V e s z é ly  C s a b a : ©  Szeretett csoportvezetőnk.
Csoporttársainak jó barátja (és időnként sofőrje). A nép 
atyja. (Ki merte azt mondani, hogy itt személyi kultusz 
van??) Mindezeken kívül a maga szerény zsenialitásában a 
fenti sorok szerzője.
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Az elsöfélév vége után nagy komolykodva szavazócetlikt 
kezdett kiosztani mondván, hogy a csoportvezetőt félévre 
újra kell választani. «“Abdul megjegyzése a témához:
-Jó lesz Csaba még egyszer, meg nincs jobb...

Yem  T e v y n e a th :©  A magyar nyelvvel való nehézségei miatt 
idejekorán elhullott kambodzsai csoporttársunk, aki azóta 
otthon tanulja a medicinát, s most negyed éves. Nyelvújítói 
tevékenységének köszönheti Detti számos beceneveinek 
egyikét, a “Deci’’-t, amely a Lukács féle nómenklatúra szer

inti “Féldeci”-ként vonult be a történelembe.

* * *

A legálmosítobb gyakorlatokon is történhet valami érdekes. Az egyik gyakorlaton a szemészeti ultra
hangokról tartottak hosszas, véget nem érő előadást, amelyet a csoport nem éppen értelemtől csillogó 
szemmel, sokkal inkább üveges tekintettel maga elé meredve hallgatott. Nem lévén elegendő ülőhely a 
helyiségben többen a sarokban ülve, falnak támaszkodva próbálták kihúzni a hátralevő időt. Egyikük, 
Bagi Robi a szomszéd szobába nyíló ajtót választotta támasztékul. Kicsit később - hogy kényelmesebb 
legyen - a kilincsen könyökölve hallgatta a gyakorlatvezetőt...

A robajra páran felébredtek...

HH - kissé ferde szemű, de egyébként színmagyar csoporttársunk épp kollégiumi szobája felé bakta
tott, amikor egy csapat, a Szemi előcsarnokában gyülekező ázsiai gólya megpillantotta. Igencsak 
megörültek neki és gondolván, hogy honfitársra leltek, melegen üdvözölték, és hosszan barátságosan 
beszéltek hozzá - feltehetően kínaiul. Hene jó fél perces döbbent hallgatás után tudta csak kinyögni:

-De..., de én ezt nem értem!
Ezt már a kínaiak sem.

Csoportunk tudásvágya alighanem a különféle nyelvi órákon hágott tetőfokára. Néha már futásra 
készen lestük a nyelvtanárt, no meg persze az órát, hogy a legkisebb késés esetén is élhessünk a tanul
mányi szabályzatban előírt maximum tíz perces várakozással, és az órát elmaradttá nyilváníthassuk. 
Egy ilyen alkalommal történt, hogy a csoport a Kisoktatási épületből a Tisza part felé indult haza a 
kollégium okba - nehogy a tanárunkba botoljunk útközben. Már sikerrel elju tottunk a 
Gyerekklinikáig, mikor egy láthatóan oktató külsejű, feldúlt férfiú rontott ránk:

-Ne menjenek sehova! Maguk azok a gyógytornászok, akikkel szemináriumom lesz?! - és vádlón ránk 
mutatott.
Magyar Laca fejét csóválva hárította el az alaptalan vádaskodást:

-Nem kérem, mi angol menekültek vagyunk.

A biológia gyakorlatok örökzöldje a Drosophila Melanogaster. Lukács és Laca éppen azon igyekeztek, 
hogy - nagy sebészi talentumukról adva tanúbizonyságot - a fenti vadállat nyálmirigyét eltávolítsák. 
Váratlanul Mónika - legszendébb, de egyben talán legszemfülesebb csoporttársnőnk - a következő 
párbeszédre figyelt fel:

-Fogd már meg valahogy!
-Vigyázz, elszáll!
-Kapd már el!
-Na jó, vegyünk egy másikat... - és ismét előröl ugyanez.

Csoportunk e két hős ifija arra vállalkozott, amire más még nem; a védtelen lárva helyett a már kife
jlett, és igencsak mozgékony felnőtt ecetmuslincákat vették célba. Gyakorlat végére majdnem sikerült 
is nekik...

Yem Tevyneath, ázsiai csoporttársunk egyik demója - élettanból:
Kérdező: -Milyen vércsoportantigének vannak a 0 vércsoportban?
Tevi (a maga ízes kambodzsai akcentusával): -Nincenek.
Kérdező (ingerülten): -Hogy mondhat ilyen marhaságot? C vércsoport nincs is...
Többen is alig bírtuk meggyőzni szegény Tevi ártatlanságáról.
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Az anatómia gyakorlatok levegőjét - a hullaszagon kívül némi utálat lengte át. Erika a gyakorlatok 
szüneteiben mély undorral áthatva vetette le a kesztyűjét, jól láthatóan azon igyekezve, hogy hozzá se 
kelljen érnie, miközben kifordítva félreteszi, hogy azután a szünet után ugyanilyen finnyásan vegye 
vissza.

Az egyik alkalommal azonban, alighogy kihúzta a lábát az ajtón, Lukács és Laca rávetették magukat 
az elárvult kesztyűre. Detti pedig a terem ajtajában állva figyelt, nehogy az áldozat a kelleténél hama
rabb érkezzen vissza a tett színhelyére.

Senkinek nem tűnt fel semmi, amíg a szünet végeztével Erika vissza nem tért, és nagyot sóhajtva, 
méla undorral visszaereszkedett kesztyűjébe. Majd enyhén felsikoltott:

-Milyen ez...? - nyilván arra a nyirokra célozva, amit a kesztyűben talált.
-Kifordítottuk - magyarázták neki készségesen Lukácsék.

Az egyik szociálpolitika órán gyakorlatvezetőnk felemlegetett egy aznap reggel elhangzott rádióinter
jút. Kérdésére, hogy aznap reggel ki hallgatta a rádiót, egyedül Csaba jelentkezett.

-Elmondanád röviden és tömören, hogy miről volt szó?
Csopvezünk rövid és frappáns beszámolója valahogy így kezdődött:

-Ööö... nos...ööö... tehát hogyis mondjam...eöö, tehát tulajdonképpen... szóval akkor...öö... izé...

Az évfolyam jelentékeny hányadára nézve a pathologia szigorlat letétele életük legjelentősebb 
katarzis élményei közé tartozott. így lehetett ez Erikával és Dettivel is, akik már az első lépcső után 
úgy érezték, jelentős lépést tettek a szabadulás felé. A boldogságtól szó szerint énekelve léptek ki a 
boncteremből:

-Soha többet boncterem... soha többet boncterem... - énekelték hangosan. Odakünn csiviteltek a 
madarak, és verőfényes kora délelőtt volt.
Aztán bejutottak Tószegi docenshez du. háromkor.
Három óra öt perckor pedig ismét a folysón álltak...
Egy héttel később már egészen csöndben jöttek ki a boncteremből.

Itt szeretnénk köszönetét mondani a Pathologia Intézet dolgozóinak, akik enyhítve a várakozás sa
nyarú perceit kockacukrot juttattak senyvedő csoporttársainknak.

A biokémia demó után számtalan feldúlt reklamáló kereste fel a javítást végző oktatókat. Rohán 
tanár úr ekkor is, mint mindig nagy megértésről tett tanúbizonyságot.

-Elnézést tanár úr, nem lehetne esetleg még egy pontot adni erre? - mutatta Vicus a ponthatár alatt 
egy hajszállal levő dolgozatát.
Rohán, mint empata:
-Hogy adhattam erre ennyi pontot...? - és levont még egy pontot. Vicus elkullogott.

A radiológia szigorlatokat talán leginkább a rektor úr rávezető kérdései tették felejthetetlenné.
-Na, mi van a Mikulás hátán? - kérdezte az aneurizma fajták felsorolásában elakadt csoporttársnőn

ket. Persze ő arra gondolt, hogy zsák.
-Puttony! - vágta rá Detti.

A vizsga végére zaftos kis röntgen képét tartogattak a radiológiai intézet oktatói. Hogy a vizsga ezen 
része ne legyen túlzott tagló a vizsgázásban megfáradt medikus számára, előzőleg konzultatív jelleggel 
bemutatták a képeket a hallgatóságnak. így mindenki egy csokor diagnózissal a fejében mehetett vizs
gázni, remélve, hogy majd csak összepasszítja valahogy a betegségeket a képekkel. Persze, ha valaki 
összetéveszti az összepasszítást az összepaszírozással...

Csaba szeme már akkor felcsillant, amikor a kapott két kép egyikét az ultrahang képet megpillantot- 
ta: egy egynemű szervben elhelyezkedő gócos elváltozást:
-Ez egy pancreas pszeudociszta - vágta ki lelkesen.

A vizsgáztató lelkesedése kevésbé volt határtalan:
■És milyen csontokat lát a képen.? - mutatott a páros másik tagjára, egy CT képre.
-...öö ez itt a medencecsont - egy kérdő pillantás a faarcú vizsgáztató felé. Majd igen elvörösödve:
-Akkor ez a kismedence, és ... egy uterus leiomyoma.
-Hát ez egy logikus következtetés. Mert ha nem pancreas pseudocysta, akkor ugyebár csakis uterus 

leiomyoma lehet.

A kezdeti -még szinte kőbaltás - időszakban a GH. és a hallgatók között ingázó csoportvezető min-
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dennaposnak számított. Ekkor történt, hogy csoportvezetőnk az egyik szerdai napon egy gépelt papír
fecnivel rohant be a kollégiumba.

Kedves Csoportvezető!

Sajnálattal közöljük, hogy az elmúlt hónapi ösztöndíj kiosztásakor kalkulációs hiba történt. Kérjük 
szólj csoportársaidnak, hogy e hét szerdájáig személyesen jelentkezzenek a gazdasági Hivatalban a 
BÖHÖM /Belső Ösztöndíj ellenőrző Hivatal Összesítő Munkacsoportja! irodájában, ahol számukra a 
680 Ft különbözetet kifizetjük.

BÖHÖM

Mindez egy április elsejei napon történt. A zért volt ak i bement...

Waldek egy napon - mert mik meg nem történnek az emberrel - ellátogatott egy másik csoport 
népegészségtan gyakorlatára, hogy pótolja elmaradt levegő gyakorlatát. Mivel abban az időben nem 
igazán jeleskedett az előadások látogatásában a meglátogatott csoport egyedei menten körbefogták és 
szép szavakkal kérlelték - nehéz gyermekkorukra, sanyarú sorsukra és még ki tudja mire hivatkozva, 
ugyan nem maradhatna-e el a gyakorlat.

Waldek barátunk persze csak a vállát vonogatta, mondván, hogy ez aztán tényleg nem rajta múlik. 
Mire aztán a kérlelők csapata még lelkesebbé vált. Mígnem egy, hajdanán Waldekkel induló csoport
társuk emelkedett szólásra:

-Gyerekek, engedjétek meg, hogy bemutassam egy évfolyamtársunkat...

Az Élettani Intézetben a hallgatók gyakorlati szigorlaton adtak számot tudásukról. Miután Erika 
kesztyű nélkül, ám igen határozott mozdulatokkal szívott fel vért egy fecskendőbe, Török Tamás - 
gyakorlatvezetőnk - igen rosszallón célozgatott ezt látván hepatitiszre, AIDS-re...

Ezután Tamás Dettihez fordult, aki egy vérrel teli fecskendőből próbált megtölteni egy Westergreen 
csövet, ám a dugattyú nem mozdult, még Tamás bátorítására sem.

-Hiába nyomom, nem megy - tájékoztatta Detti a vizsgáztatót.
-Az nem lehet. Csak szorosan jár egy kicsit - kötötte Török Tomi az ebet a karóhoz - nyomd meg

erősebben!
Detti megnyomta teljes erőből... Török Tomi kb. egy óra hosszat mosakodott utána.

A harmadév végi nyári gyakorlatot Szombathelyen töltöttük, s hétvégéinken a környéket 
térképeztük fel. Nem volt ez másként azon a szombat délelőttön sem, amikor a szomszédos Velembe 
rándultunk át egy kézműves kiállításra. Mivel egy órával a nyitás előtt érkeztünk kapva kaptunk a 
velünk tartó pesti házaspár javaslatán: a nyitásig nézzük meg az írottkői kilátót, amely a térkép 
szerint 1,5 km-es sétával közelíthető meg. Kis csapatunk útnak indult. Gyanúsnak akkor kezdett 
tűnni a dolog, amikor az átlag 30°-os emelkedőn futó erdei úton 2,5 órás erőltetett menet után egy 
olyan elágazáshoz értünk, ami a térképen nem szerepelt. Ekkor döbbentünk rá, hogy - hála az 
elnézett léptéknek - abból a bizonyos 1,5 km-ből még sajnos 10 km hátra van.

Innen már csak 3,5 órányi hegymászás, csúszás-mászás és egy fél órás nyárközepi jégeső - esernyőnk 
csak egy volt - választott el attól, hogy az egyébként gyönyörű panorámát nyújtó írottkői kilátóból 
sártól csepegve visszatérjünk. A kirakodóvásárra legalább nem volt gondunk, az addigra már bezárt.

Negyedévben csoportunk egy csodálatos 
fenoménra lett figyelmes, mely megállíthatat
lanul közelgett a félév végével: a nukleáris 
medicinára, melynek létezése sokak számára 
csak akkor vált rémisztő valósággá, mikor a 
beszámoló már a küszöbön állt. Gondosan egy 
kupacba ült hát kis csoportunk, bízván bízva 
a kooperáció előnyeiben. Vesztünkre. A 
közös munkának meg is lett a gyümölcse: az 
évfolyam tizenegy elégtelenjéből tíz a miénk 
lett!
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Milyenek voltunk ?

Kedvenc filmjeink:

Balázs Éva: Elemi ösztön,
Nu pagagyi!

Fél Tamás: Félénk vagyok, de hódítani akarok
Tuti dolog

Hajszán Tibor: Egészséges erotika
Sok hűhó semmiért

Havasi Mónika: Ártatlanságra ítélve
Ibrahim El Nader: A sakál hét napja
Iván Csilla: A kis Budha
Józsa Csaba: Cyrano de Bergerac

Hegedűs a háztetőn
Juszku Kálmán: J. K. Superstar
Kapin Mariann: A nagy durranás
Kovács Adrienn: Nicsak ki beszél most!
Mathias: Istenek a fejükre estek. Ő volt az ,aki egy bulin lelkesen bizonygatta nekünk,

hogy a mellette ülő tej fehér lány az unokahúga (Matyi ugyanis néger)
Molnár Judit: Hosszú vágta
Montaszer Bay-Buy: Szöktetés a szerályból (operafilm)
Sóti Mária: Zaklatás
Szabó Anikó: Hófehérke és a hét tirpák
Szabó Ildikó: Apokalipszis most
Tóth Norbert: Tőzsdecápák

Mágnás Miska
Vásárhelyi László: Tomboló ököl
Zoboki Zsolt: Az utolsó cserkész

Szegény legények
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Bőrgyógyászat
Gyakorlat. Anamnesis felvétele. A bácsi egy kicsit nagyot hallott. 
Ildi: Szokott-e könnyezni ?
Beteg: Igen.
Ildi: ...és mikor?
Beteg: amikor motorral megyek széllel szembe.
Ildi: Volt-e a családban valakinek asztmája?
Beteg: Nem. Soha senkinek.
Ildi: És az édesanyjának?
Beteg: Ja, annak igen!

Anatómia
M ottó: Az elsősöknek két esélye van.Vagy JÓ JÁRT nak, vagy POÓRul!

Tóth tanár úr megkért néhány fiút ,hogy a konferencia fatábláit vigyék fel a tanáriból a szövettani 
elóadóba.Jójárt tanársegédnő kiváncsi hangsúllyal fordult a szállító fiúkhoz:
-Jöttetek a faszállításra?
Vezetéses halláscsökkenésre panaszkodva felváltva hebegtünk igent meg nemet.Tanársegédnő 
ismételt kérdésére egyre határozottabban mondtunk igent.Kár, hogy mire egyöntetűen helyeseltünk,
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kiderült a félreértés.

Csabi anat tétele a Palatum  durum.
A felelet alatt Csillik professzor úr érdeklődött szenvedő alanyától: „Tudja-e ki volt Palatínus?”
,A pancsoló kislányon’ nevelkedett györgyei vagány, aki már járt Pesten, expressionistát megszé
gyenítően asszociált:,,Talán ...úszómester?”
Csillik professzor úr kínba torzult atyai mosolyát hét plasztikai sebész radírozta le. Az operációból 
kikecmergő anat. isten megadta a helyes választ: „Nádor, fiam! Nádor!

Anatómia kollokviumon Totya vizsgázik. Tóth Lajos kérdése :
-Mi az a colposkopia?
Totya aki hallott már valamit a vizsgálat lényegéről, tapasztalatai alapján próbálta pótolni a hiányzó 
láncszemeket.
-...szóval a mikroszkóp tubusát feldugván óvatosan, vigyázva az esendő hüvelyen át az uterusba, és 
oda betekintvén...
Itt megszakadt a szépen induló nőgyógyász karrier. Tóth tanár válasza többszörös húzás és igazítás 
után is így foglalható össze:-Na TAKARODJON!!!!

Anatómia demó előtti este.
Szereplők : Csaba, Kálmán, Zsolt Csaba mesél...
A lényeg, hogy nem voltunk józanokba gyengébbek kedvéért be voltunk szituéivá)
A demó, mint akadály ködös tekintetek mögött kezdett fényesen világítani (este 10-kor).
Egy ötlét:-Szerintem feküdjünk le, és reggel korán felkelve egyszer legalább olvassuk el! így friss lesz 
az információ!-gondolván a rövidtávú memória áldásos funkciójára. Az ötlet .hangszórót’ nyert. K, Zs, 
és Én egy-egy sör lehajtásával pontot tettünk a témára egy közösen használt ágyba, (fúúú a szerk)Az 
órát felhúztuk, mint utóbb kiderült nyolcra. Na ez érdekes volt, mert a demó kezdődött nyolckor.Úgy- 
hogy az este felállított tervből csak a rövidtávú memóriánkat hagytuk ki. Elmentünk... Mármint 
demózni!
Sikerült!!!
Köszönetét mondtunk-mint az Oscar-díj átadásnál-Mindenkinek. Egy dolog viszont lecsapódott már 
első éves korunkban. Hogy mi? Hát az kromoszómánk short-time memory lokuszon már történt egy 
mutáció, egy translokátió ...és a repair mechanizmusunk sem az igazi. (De már a májatok sem a 
szerk.)

Anatómia szigorlat előtt 
Szövettan gyakorlaton  lassan 
tudatosult a fejekben, hogy száz 
metszetből húszat fel kell ismerni.
Csaba a gondolattól magábaros- 
kadt és melléesik, majd felsóhajt:
-Nekem csak akkor van esélyem, 
ha a csont haránt és hosszcsiszo- 
latot felváltva rakják be!

Latin demó, az Első!
Az első latin dolgozat megírása 
után a tanárnő két dolgozatot 
emelt ki. Az egyik Csongié(ez 
románul íródott) a másik Zsoltié 
(ő Csongiról másolta).

Szervetlen kémia demó után 
Tamás interjúvolja Boti Zsuzsát:-Tanárnő kérem! Miért rossz ez az egyenlet.
B. Zs. lezserül rápillant a papíron levő egyenletre: -Ugyan Tamás! Hát ez olyan primitív, hogy meg 
sem mondom a helyes megoldást. Találd ki!
Tamás magánkívül-felháborodottan válaszol:-Na de, tanárnő kérem! En is tudnám, ha harminc éve 
ebben az intézetben dolgoznék!
A tanárnő arcán néhány tized másodperc alatt az aktív hyperaemia jelei látszottak.
■De hiszen én csak három éve vagyok itt.
(E történet megírásakor a Tamás által javasolt évszám 20 év volt. A stori ismertetésekor Ancsa felpat-
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tant az asztaltól:-írhatsz nyugodtan harmincat is!) De Ancsa nem rosszindulatból mondta(a szerk.).

Kémia tanszéken Bó'ti Zsuzsa -aki a devizás évfolyam vizsgaügyeit intézte- ajtajára ez volt kiírva: 
„Please contact me!
Susanna Bó'ti”

(Információink szerint az évfolyamból többen, húzódoztak’.)

Szemészet
Első' szemészet gyakorlaton a vizsgálati módszerek keretében a réslámpával ismerkedtünk. 
Gyakorlatvezetó'nk egyik igen kellemes küllemű csoporttársnó'nket választotta : -Ó neked nagyon szép 
a szivárványhártyád!
Adri kiszól a lámpa másik oldaláróh-Nekem a dobhártyám is nagyon szép. (Mivel elózó' fül-orr-gége 
gyakorlaton is ó' volt a páciens.) Csabi egy darabig örló'dik magában, nem tudja összeegyeztetni a hal
lottakat a látottakkal.Utolsó lehetőségként a mellette állóhoz fordul kérdó'n:
-Hogy a fenébe látja ez a réslámpával a dobhártyát???

Fül-orr-gége gyakorlat: Anonym story
Dr. Rovó:Ha felgyülemlik a váladék, akkor mit csinálhatunk?
Csoport: ....?
Dr. Rovó:-...betamponálsz, beszívsz...
Anonym: -.. .benyalsz...
Dr. Rovó:-Jó!

Biokémia
Dr. Nagy Zsolt előadásán
-Melyik aminosavon fog foszforilálódni ez az enzim?-kérdezte és a mikrofont az első sorban ülő 
Kálmán orra alá dugta, aki bizonytalan válaszát határozottan kezdte:-Szerintem...?
N. ZS.:-Nagyon helyes. Szerint mondott a kollega.
Kálmi némi látencia után büszkén nézett körül. Aznap többen előre köszöntek neki.

Mikrobiológia kollokvium
vizsgáztató: Dr.Béládi professzorasszony 
vizsgázó: Józsa Csaba
Csaba megkönnyebbülve olvasta első mikrobi tételét: Antituberkulotikumok - nem lehet probléma 
Béládi nagyasszony:-Mielőtt elkezdené, mondana egy atypusos mycobacteriumot!
Csabi: Ő ó'ó'ő,..... talán.....Mycobacterium typhi..?
Ez még a professzor asszonynak is túl atypusos volt.

Kórbonctan
Dr. Lichtenstein Zábrák József rávezető oktatása:
-3 dolognak nem szabad benne lennie, és 3 dolog pedig benne van. Bár a 3 dologból, aminek nem 
szabadna, az egyik mégis benne lehet, persze akkor, ha...
(Na mi az?)

Gyakorlaton Zámbó ( Dr.Lichtenstein Zábrák József)
-No! Mik a veseelégtelenség okai?
Csoportunk a nyolcadik, kilencedik oknál elakadt. Ezután 8-10 perces Zámbóra jellemző aktív csend 
ereszkedett a vérfoltos tálca és közénk. Egyszercsak megjelent a .segíthetek jellegű’ rejtett mosoly a 
szájzugában. Nem késett a segítség:
-Tegnap halt meg benne egy ember.
(Na mi az?)

Kórélettan
a; Totya kórélettanból kollokvál Gecsénél. Hetedikként vizsgázik. Az előtte lévő hat már elszállt. 

Folyik a véres küzdelem. Gecse tanár úr megelégedetten beírja a kettest, és megjegyzi:
-Úgy látom a végére maradtak a jobbak!

b; Kálmán másodikként vizsgázott, így könnyen kikövetkeztethető az eredmény. (Gyengébbek ked
véért Kálmi és Totya jegyében csak az ,elég-’ volt közös.
A dékániból hazafelé betérve egy ABC-be éppen beleütközött egy perselybe. A persel^ep ez állt: 

„Adakozzatok Magyarország még élő állataiért!”  Hősünk bedobott némi aprót. Vajon kire gondolha-
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tott?!

Vekker cseng. Negyed. Kedd.
Kedd? Gecse. Nem kellene bemennem!
Ebbe belebetegszem
Reggelente belem szerepe eredete reverse
Fekhejem be sem vetem
Fejem repedez, szemem lesem: eres-e?
Egy hete nem eszek esetleg levest,
De nem meleget.
Nem kellene bemennem.
Bementem.
Egyes.
Egyes?! Egek!
Emberek! Kerge elme vezette nyelvemet 
helytelenre.
Zsenge, sertelen szeretet, mely lehet nem 
terem, de vet.
S ezek keresztet vetnek e gyerekemberre.
Penke, Gecse, Benedek! Szemetekben 
lehet, Bechterew nem leszek, legfeljebb 
Bechterew-beteg.
De ne feledjetek!
Mert egyetemet nem emeltek 
Feledve szeget, cementet.
Szeg, cement.Ez leszek!
Kegyelmezzetek! Eszem edzem, nem leszek rejt 
Adjatok hát egy kibaszott kettest!!!

És egy nyerő kérdés a kollokviumról: Van-e veseköve egy DiGeorge syndromásnak? 
Válasz: Lehet, hogy van.

Belgyógyászat vizsga
Kálmán a hyperparathireoidismus tételt húzta. Laci Ferenc docens álhatatosan próbálja áthágni a 
felelő lapján található tételre vonatkazó két mondat korlátáit:
-Az előadáson volt betegbemutatás. Ott volt?
Kálmi kissé megkésve: -Persze!
L. F.:-Na, hogy nézett ki a beteg?
K. elbizonytalanodva: -Ő kissé sérült volt.
L. F.:-Nos,nem a psychéjére lennék kiváncsi! Egyébként erről RTG képet mutattam!

Egy balatoni nyár...
Egy átmulatott éjszaka után beteltek a fekhelyek és Ildinek Zsolti mellett jutott hely. Zsolti minden
féle huncutságot ígért az éjszakára, de olyan “ fáradt” volt, hogy a cipőjét se tudta levenni. Forró éjsza
ka eseményei: Két hasbarúgás, és egy orrbavágás.

Az évkönyvben már többször szereplő barátiunk - Józsa Csaba-összeveszett a barátnőjével és egyik 
barátjához - etilhez fordult.Panaszkodik ám másik barátjának:
' Kálmikám már egy hete egy vödörrel alszom.
Kálmán:-Nem lesz az egy kicsit öblös neked, Csabi!

Evkönyvírás közben:
In memóriám „Jazz kocsma”
Kálmi:-Emlékszel Csabi a mikor egyszer elmentél itt hányni? 
Csabi csodálkozva: -Hát volt ilyen?!
K. tűnődve: -Igaz, olyan hogy egyszer mentél el, nem volt.
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Kálmán és Csaba beszélget
Csaba: -Kálmikám! Úgy érzem, hogy a storyk alapján 
én tűnök a leghülyébbnek???
Kálmi: -Hát tudod... Ha már az Orvostudományban 
nem szerepelünk....

Ancsa beszélget ....magával:
Ancsa: -Na és a többiek...?
A superegő: - Ja! Hát ó"k meg szerények!!! 
Tomi: -Hát ba....-tok meg!



meoiKUSHoeK

A  9-es csoport

Kóczi Zoltán Sóti Mari Gilyán Judit Körmendy
Szabolcs



m eoiK USH O CK

1990. szeptember 01. 912
A válság csoport összeült. Helyszín a Virág cukrászda. Az ország minden részéből a legjobb ügynökök 
kerültek ide halált megvető bátorsággal leküzdve az akadályokat.
A kommandós csapat vezetője itt ismertette a harci stratégiát. A titkos cél: a SZOTE épületeiben szét
szórva elhelyezett, de szigorúan őrzött orvosi tudás megszerzése!
Az eligazítás után a csapat bevetésre indul.
Az anatómia, élettan széfjének őrzőit könnyűszerrel megtévesztettük. A tudást magunkévá tettük. 
Ah!
Lássuk a küzdelmeket!

A kezdő csapat:

Zoli, Szabi, Karádi Peti a szokásos hetenkénti turnéjáról ‘ballag’ haza éjjel. A változatosság kedvéért 
most Karádi volt matt részeg. Amíg Zoli hozta Pétert, Szabi virágot hozott Cecilnek. Mikor 
megérkeztek Zoli ágyba tette Pétert és vízbe a virágot.Elégedetten jött ki a konyhából:
- Szabi, vízbe tettem a virágot!
- Mi ez a büdös?
- Ez nem víz, ez ecet!
- Fújjuk be dezodorral!
- Pfújj ez még mindig büdös. Itt van még egy kis borotvahab is.

Cecil reggel arra ébredt, hogy egy gyönyörű virágcsokor van az ágya mellett, ami ecet, borotvahab és 
dezodor illatban úszott.

Biofizika gyakorlat. Gabi és Szabi párban dolgoznak.
Szabi: - Átlagolni kell 37-et és 38-at. Ez pont 37.5.
Gabi: - ( miután számológéppel kiszámolta ) Szabi! Ez pont annyi! De okos vagy!

Zoli biofizika vizsgán:
Laczkó: - Rajzolj egy potmétert!
Zoli vállvonogatva: - Szépet vagy csúnyát?
Laczkó elborulva: - Kettes elég lesz?

88



mCDIKUSHOCK

Vizsgaidőszak vége felé:
- Kirúgtak anatómiából.
- Miért?
- Nem tudtam a herét latinul, csak görögül.
- És akkor mit mondtál?
- Azt, hogy penis.

Csoporttársunk füzetéből:
- A férfi vaginában végződik és ez a cryptorchismus.

Második félévünk Szegeden. Két gyakorlat közben elhangzik a megdöbbentő kérdés: 
- Most itt a Tisza vagy a Duna folyik?

Anatómia gyakorlat végén Tibi és Szabi némi számolás után:
- Zoli! Hol az a 450 oldal, amit a beszedett pénzből fénymásolnod kellett volna? 
Zoli: - Na jó fiuk, meghívlak benneteket hurkázni.

Tibi anatómia szigorlaton. Boncterem:
- Pali bácsi! Kivághatom a peritoneumot?
- Ki, fiam, de ez a húgyhólyag.

Zoli anatómia kollokviumon Dr. Vereczkeinél: 
- Nevezze meg ezt a nyílást a koponyán!
- ... ?

Súgás hátulról: - Forámen incisivus.
Zoli: - Foramen incifinci.
Vizsgáztató: - Na, húzzon innen!

Zoli anatómia szigorlaton is remekelt:
Kérdés: - Mi a chorda 
tendineae?
Zoli: - Árbóc.
Ebből repülés lett.
Zolit C sillik  prof. a 
következő alkalom m al 
mór így fogadta: - Aha a 
vitorlás gyerek.

Cecil és Anikó 
biológia szigorlatra tan
ulnak. A M olnár-féle  
jegyzet mondatait értel
mezik hosszasan. Már 
másfél órája szenvednek 
vele és nem haladnak. 
Cecil: - De ezt most ho
gyan érti?
Anikó megunva a tökölő- 
dést: - Cecil most ne gon
dolkozzunk, inkább tanul
junk! Anatómia szigorlatra készülve: 

Éljen, megjött Renáta esze! -  kiált Zolika.
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A csoport útját ‘vér, verejték és könny’ övezte. ( Churchill)
Néhány idegenlégióst az aktuális politikai helyzet miatt a küldő ország visszahívott ( Délszláv körzet, 
Öbölháború ). így kisebb veszteséggel megúsztuk (-3 fő  ).Amíg tovább nyomultunk előre, az anatómia 
tudásunk védésére hátvédet hagytunk ( Karádi Péter ). Mikor utánunk indult, fekete lyukba került, az 
alattunk lévő ‘kommandóba’ fért be.

Fogászat vizsga - Zolika.
Miután a prof. felébreszti, tételhúzás - foghúzás.
A fogat fogóval kihúzzuk, aztán fontos még a lágyrészvédelem is.
- És azt mivel végezzük?

Súgás: - Tompa tárggyal.
- Hát valami tompa tárggyal, pl. ollóval??! Nem, az nem jó:

Tibi a súgó eszeveszetten mutogat a két ujjára.
- Hát valami tompa tárggyal, pl. kézzel.
- Hát az elég tompa.

Kórbonctan demo.
Erdős Attila:
- Mit tudsz a phenacetin- 
nephritisről?
- Hmmm ...
Attila segítőkészen:
- Na, mi a phenacetin?
- Hm ... Hm ...
Attila tovább segít:
- Baktérium? Vírus? Gom
ba?
- H át... ööö ... - Gomba! 
Attila:
-  ???

Zoli trauma vizs
gán.
Nekiszegezik a kérdést:
- Ismeri Jancsó Miklóst?
- Öö ... igen láttam  pár Gabikám, te ezt nem tudhatod!
filmjét. Az én 26 éves merőim sokka l jobb , m int a te Toyota Celica-d!

Pszichológián egy szomorú esetet ismertetnek egy 15 éves fiúról,aki 10 éves kora óta 
tyúkokkal és egyébb háziállatokkal fajtalankodott. Az IQ-jával akár főiskolát is végezhetne, de az 
iskolában rossz tanuló volt.
Cecil: - És miért nem tudott tanulni?
Valaki felháborodva: - De Cecil! Már hogy lett volna rá ideje amikor a háziállatokkal foglalkozott!!!

Hazafelé menet a fenti eset technikai problémáin vitatkoztunk, mikor elhangzott Zita ártatlan 
kérdése:
- De ez most fiú volt vagy lány?

Belgyógyászat gyakorlat.
A beteg mondja Zolinak:
- A maga keze alá sem kerülnék! Úgy néz ki, mint egy hentes.

90



meoiKUSHoeK

Szépen, jó l, magyarul professzoraink 
szájából:

Prof. Ormos: - szétfele ágazó
- be szokott húzódva lenni
- el van tűnve
-sz ív izm ok  rendezetlen  ren 

dezettsége
Prof. Béládi: - tehenészó'lányok

Trauma gyakorlaton anamnesist veszünk fel:
( A bácsi mindkét lába eltörött)
- Elesett?
- Meglehet.
- Autó ütötte el?
- Lehet, hogy autó volt.
- Ittas volt?
- Á, dehogy.
- Utána lábra tudott állni?
Valaki közülünk: - Dehát mindkét lába eltört!

Fogadjunk, hogy felemelem ezt a nőt!

A rendíthetetlen kérdező: - És ezek a májfoltok mióta vannak a kezén? 
És ekkor fordultunk ki röhögve a kórteremből.

Nándi nyári bel-gyakorlaton.
Orvos: - Látjátok a főorvos szexuális szünetet tart! 
Nándi: - ???
Orvos: - Baszik dolgozni.

Az évek folyamán az akadályokat egyre gépiesebben 
győztük le, az elénk tornyosuló feladatokat gerincvelőből oldot
tuk meg (->spinális állat).
Habár a központ vérfrissítést küldött néhány harcedzett 
ejtőernyőst (  Nándi, Mari ), de a csapatszellemet már nem 
bírták visszahozni.

Schneller!
Bel-gyakorlat. Ebéd utáni szieszta.
A beteg éppen WC-n volt, ezalatt a gyakvezérrel megbeszéltük a betegségét - infarctusa volt - és a 
kezelést. Mikor visszajött kikérdeztük:
Szabi: - Máskor is volt már ilyen panasza?
Beteg: - Igen, augusztusban szorító érzést éreztem a mellkasomban.
Dóri: - Korábban is volt hasonló érzése?
Beteg furcsán néz: - Igen.
Szabi: - A családban volt-e valakinek hasonló betegsége?
Beteg: - Nem.
Dóri: - Szüleinek ilyen betegsége volt?
Beteg kifakadva: - Most mondtam!
Dóri: - Igen, de én nem hallottam.
Szabi: - Nehéz fizikai munkát végez?
Beteg: - Igen, kútfúró vagyok ( mutatja a kérges tenyerét)
Dóri: - Fordult ezzel már orvoshoz?
Beteg: - Minek? Ez nem betegség!
Anikó Szabihoz: - Most cardialis vagy gastrointestinalis panaszai voltak?
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Zoli sebészet előadáson elaludt a padszélén. Tibi oldalba lökte, mire Zoli felugrott.
Farkas docens: - A, jó reggelt, kollega! Már éppen szólni akartam, hogy ébresszék fel, mert féltem, 

hogy kiesik a pádból.

Balogh prof.: - A rectum a hasüregen kívül 
van.

- Ha széklet kerül a vérbe azt 
Haemoccult teszttel mutatjuk 
ki.

Pepo doc.: - Ha van low density ( lipoprotein ), 
akkor van szamár- density is!

Sebészet eló'adás. Kintről nagy csattanás hal
latszik.
Farkas docens: - Na, valakinek leesett a vérnyo

mása.

Nyári gyakorlat. Kalocsa belosztály.
Szabi 8  óra helyett fél 9-re érkezett, mire a 
vizitelő' adjunktus:
- Na, mi van? Megjött a délutános műszak?

Ugyanitt sebészet nyári gyakorlat. A főorvos 
műt, Szabi aszisztál.
Főorvos: - Az én szemem vibrál vagy tényleg 
remeg a kezed?

Haematológia előadáson:
- Miután meghalt a beteg, ez sokat rontott az 
állapotán.

Szülőszoba. Apás szülés. Apuka álldogál a 
szépen becsom agolt ú jszü lött felett.
Figyelmessen nézegeti a kis pofiját:
- Vajon mi lehettél az előző életedben?
-  ???

Bentlakásos szülészet gyakorlat a klinikán. Hajnali 2 -kor a szülésznő azzal ébreszti a hat lányt, 
hogy a doktor úr egy tanulságos esetet szeretne bemutatni.

A casus: egy huszonéves fiatal lány feltépett 
hüvellyel, akinél a hazatérő illuminált élettárs 
okozott akut, bőven vérző, 10 cm hosszú, Z- 
alakú sebet cum mani.
Az egyik lány felháborodott megjegyzése:
- Egy Zorro!

Az előző esethez még a hüvelyt varrogató 
orvos megjegyzései:
- Még jó, hogy nincs otthon egy kis húg, hogy 

azt is beküldjék valami hasonlóval.
- Vagy egy tehén.
-  ???
- Hogy konzultációba jöjjön az állatorvos.

Óh, mindjárt hekakilok
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Szülőszoba cseng a telefon. Az orvosok 
foglaltak szülést vezetnek le a boxokban.

a válasz: ' 4 *
- Igen. V an  m á r  egy a lo m m a l.

II. b e l k l i n i k a ,  a m b u l a n c i a .  Zavaros <">reg|| , > .;C,y
nőni a/ egyik anyun. Cecil éppen \ arga l’d i t p
váltja éjszakai ügyeletes nővérként. F eh éfl " “
köpenybe átöltözve belibeg a terembe, mire a O rthopedia fizioth eráp iás gyakorla t:
néni lelkesen: Szabi: Tibi! M ilyen izgató vagy így!
- A, és itt a mennyasszony is. Milyen szép

pár! Gratulálok az esküvőjükhöz.

Renáta moziban. A ‘Nagy durranást’-t vetítik. A filmvásznon úgy tökön rúgták a fickót, hogy az 
kiköpte a heréit.
Reni ártatlanul: - Miért köpte ki a diókat?

Tibi nyári gyakorlaton muscularis injekció beadására készül elő; légtelenít, minek következtében a 
gyógynedv egy része a beteg szemébe kerül. 1  ibi vigasztaló szavai.
- Nem baj, külsőleg jobban hat!

Most itt állunk, mint csoport fejőnő, akik arra szövetkeztek, hogy a tudomány tehenének tőgyét is 
megfejjék és hatalmassat kortyoljanak a friss tejből. Reméljük orvosok leszünk. Csak egymás kezeibe 
ne kerüljünk.

Zoli sítúrára induláskor tökéletesen egyenes bottal indult. Visszafele viszont már teljesen girbe-gur- 
bával jött. Megkérdezték:
- Mi van, Zoli, te versenybottal síelsz?

- . J
c) Éjjeli őr a kocsmában

Pulmonológia gyakorlat. Ljubomir, a gyakvezetőnk

a) Soltész Rezső kiskorában
b) Körmendy Szabi

Találd ki, hogy ki ez!

Á, nem, csak ráestem.
( Zoli saját bevallása szerit kb. 1 1 0  kg, a laikus szerint 130 kg )
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Gégészet előadáson Prof. Czigner. Epizódok:
- Aki azt hiszi, hogy péntek délután talál valakit a hivatalban, az olyan, mint az operettben a naiva.

- Lehetőleg hétvégén ne legyünk betegek.

- Melyik fülön gyakoribb a dobhártyarepedés?
- A nők bal fülén, mert a férjek többsége jobb kezes.

- Attól,hogy valaki református, még elütheti a villamos.

Népegészségtan eló'adás:
-... mint ahogy az özönvíz idején Ábrahám apánk ...

Unicum előtt...

Gyermekgyógyászat eló'adás.
Virág profi:
- A sebész ismeri azt a szót, hogy leukocytosis! Sőt némelyik tud olyan szót is: balratolódás.
A szigorló ugye nem tudja, mi a balratolódás. Esetleg a Horn Gyuszira gondol.

- Kisgyerek! De sárga vagy! Nincs neked autoimmun haemoliticus anaemiád?
A gyerek, ha egy kicsit művelt, ezt mondja:
- Egy frászt! Hepatitisem van, mert okádok.

Bejön az öreg atyafi, azt mondja:
- Dr. Úr, vizsgáltasson meg, köldökzsinórsérvem van, csináltasson nekem egy amnioszkopiát. 

A takarítónő nem foglalkozás, hanem diagnózis.

Mit mond a finom úriember:
- Kérlek én ebben az utcalány időben nem megyek ki.

Ugyanazon az előadáson háromszor romlott el az írásvetítő:
- Lehet, hogy papot kéne hívni.

Nem akarok senkit megbántani, de olyan csúnya, bunkó egészséges gyerekek vannak!

Neurológia. Mari felsővégtagi paresis próbát végez egy idős néninél. 
Mari: - Hunyja le a szemét.
A beteg engedelmeskedik.
Mari: - És csináljon így! (Mari kinyújtja a kezeit)
Beteg: - ???
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Pszichiátria gyakorlat.
Dr. Kovács Zoltán: - Mit csinálunk a hasizomdystoniás beteggel, aki mindig felül? 
Tibi: - Hasra fektetjük, próbáljon meg akkor felülni.
Dr. Kovács Zoltán: - Belőled még lehet valaki.

58 éves, elesett nőbeteg az 
idegsebészeten.
- Milyen vitamint adnátok a 
betegnek?
- E-vitamint.
- És az mire jó?
-... potencia növelő.

az anxiozus- M it adunk 
betegnek?
- Szorongáscsökkentőt.
- Soroljatok fel egy párat!
- Tisasen, Dunasen... 
Fül-orr-gége gyakorlaton.
Renáta elm erülten turkál 
Nándi orrában a spekulum- 
mal. A nézelődés végeztével 
összezárja a spekulumot és a 
m űszerrel együtt néhány 

szőrszálat is eltávolít Nándi 
orrából. Közben a gyakor

latvezetőnk, aki a vizsgálat alatt ecsetelte, hogy mit kell látni, mire jó a ténykedés, megjegyzi:
-... és ha a beteg igényli, depilálni is lehet.

Dóri, A 64 fogú Fogpasztareklám.

Pszichiátria.
Avagy mit mond a pszichológus:
- Hajrá Freudi!

Idegsebészet gyakorlat. Gyakvezér mondja Tibinek:
- Te már olyan sok okosat szóltál, akár rendőrnek is elmehetnél.

Pszichiátria gyakorlat.
- Mi a digitalis intoxicatio?
- Amikor a bácsikát az urulógián megvizsgálja délelőtt az egyik csoport, délután a másik, viziten a pro
fesszor. ( Már irtózik az ujjak látványától.)

Pszichiátria.
Dr. Kovács Zoltán: - Jól van Pista! Menjen az 
adjunktusnő már várja magát!
A beteg tovább mondja a magáét.
Dr. Kovács Zoltán: - Hallja Pista, az adjunktusnő 
már ott toporog az ajtóban.
Beteg: - Ne toporogjon, menjen ki nyugodtan, ha 
pisilni kell.

Csoportközi kapcsolatok.Totya és Szabi 
hétvégéről utaznak vissza Szegedre. Párbeszéd a 
buszon:
- Te,' nem jó ötlet fogamzásgátlónak az energiafor

rás fruktózt kicserélni mondjuk mannitolra az 
ondóban?
- Ja, és akkor diabeteses anyák is szophatnának.
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A Medicában: Szabi: - Figyeljetek, Husszein szólni kíván. 
Hussein: - Á! Szóljon inkább Tibi!

P s z ic h iá t r ia .  Kovács Zoli (Dr. ) az 
UFO-őrültekről:
Egyszer utaztunk Pestre, egy konferen

ciára. A Nyugatiban két öreg hölgy 
megdöbbenve nézte az égen elhúzó hang
talan tárgyat ( kisrepülő volt ). Az egyik 
megkérdezte tőlem:
- Uraim látják azt a fénylő idegen tár
gyat?
Mire Zoli:
- Hogyne, azzal jöttünk.

Bőrgyógyászat gyakorlat
Farkas docensnő: - Ez az elváltozás be
nyomható a bőrszintjébe, ezért hívják 
csengőgomb tünetnek.
Zoli: - Miért csengő-bongó?

Sítábor. Tibi Zolinak:
- És ha nem lesz hó, elmegyünk Auschwitzba.

Judit: - Auschwitzba mentek sítáborba?

Népegészségtan gyakorlat, Dr. Nagymajtényi:
- Vége a gyakorlatnak. Van valakinek kérdése? A múltkori csoportban volt egy. A többiek majdnem
megölték. A másodikat már nem merte feltenni.

Szemészet előadás. Eset mese:
A körzeti orvos beküldi a beteget színvakság gyanújával.
Prof.: - Mutatom neki a pseudoisoch... táblát. ( két órai vizsgálat után az volt a gyanúm, hogy nincs 
semmi baja). Hányas szám van itt? - mutatok az ábrára.
Beteg: - Ebben a karikában nincs szám.

Zolika új barátnőjével, Nikivel jött a SZOTE klubba. Találkoztak Tibivel.
Tibi: - Zolika, be sem mutatod a legokosabb csoporttársadat?
Zoli: - Ez itt Tibi.
Niki: - Zoli, te minden hülyét ismersz itt a SZOTE klubban?

Csoporttársnőnk születésnapja körül elhangzott a kissé tolakodó kérdés:
- Hány éves vagy?
-25.
- Hmmm. Szeretem az érett nőket.
- Én meg az érett férfiakat!!!

Neurológia vizsgán a prof. Emánuel, 
csoportunk legszorgalmasabb és legtöbbet 
tudó tagjának a feleletét így értékelte:
- A maga tudása egy háromszögben álló 
pontok halmaza, akkor lesz teljes, ha a 
pontokat vonalak kötik össze, ezért még 
tanulni kell!
A Tibiét, aki szintén tudni szokott a vizs
gán:
- A tudása reziduális és indifferens.
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Idegsebészet gyakorlat.
Gyakvezér: - Miért nem műtjük 
meg a hydromyeliás beteget?
Csó'szi Tibi: - Mert oedémája lesz. 
Gyakvezér: - Ez jó, de nincs össze
függés. Relációanalízisben: B.

Még mindig idegsebészet gya
korlat. A terem ben fü llesztő  
meleg. Agyunk bomlásnak indult. A 
társaság teljesen használhatatlan.
- Mit csináljunk a paraplég beteg

gel?
- Fektetjük.
- Jó, de mit csináljunk még? 
-K in y itju k  az ablakot ( valaki

elméleti síkról vissza a jelenbe ).
- És ezután?
- Betakarjuk, hogy ne fázzon meg.

Egy, kettő, hárem!

- Na jó, de mit adunk neki?!! ( türelmét vesztve)
- Teát.

Csáki ‘Morgó’ Ari 
Csó'szi ‘Tud-orr’ Tibor 
Deli ‘Késő’ Anikó 
Gál ‘Karéi Gott’ Emánuel 
Gilyán ‘Blondy’ Judit 
Kara ‘Szende’ Zita 
Kóczi ‘Big Burger’ Zoltán 
Kovács ‘23’ Renáta őrmester 
Körmendy ‘Garfield’ Szabolcs 
Karády ‘Red -hair’ Péter 
Lakatos ‘Törpilla’ Gabriella 
Maksó ‘Devis’ Enikő 
Rajda ‘Vidor’ Cecil 
Sóti ‘Szundi’ Mari 
Wébel ‘ ‘ Dóra 
Zentai ‘ ‘ Nándi
Hussein ‘Hófehérke’ Dawad Raskid Ahmed Ali ... Amin
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A  10-ES CSOPORT

. m * -Mr

Mihály Emese Szalma Gabriella Bálint Beáta

Ceepil Gerelt-Ad

Jekő György

Kishonti Zoltán

Ritli Tibor

György Katalin

Polner Tibor
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Címfotó

Vissza a jövőbe

Korán hajnalodott. A reggeli nap fénye tompán tükrözó'dött vissza a rectoscop végéről. A tegnapi vizs
gálat áldozatainak maradványai elszórtan hevertek Dr. Tophus körül. Az orvos elmereng és suttogva 
ismétli a versikét:

„Ális, kális, fiskális,
Aki kakái, pisái is!”

Váratlanul az osztály mélyéről veló'trázó sikoly hallatszott. Egy nővér rohan elő kezében velőt rázva. 
Mindez azonban nem zökkenti ki katatón nyugalmából a Doktort. Szeme előtt képsorok rohannak el... 
Azok a zűrzavaros medikus évek! Az élet már akkor sem volt egyszerű. Azok az állandó katalógusok:

I Év H. Év___________ Hl. Év_________ IV. Év__________ V.Év________
A b d u lla h • •

B á lin t B e á ta • • •

B á lin t J á n o s • • • •

B ite  L á sz ló • • • • • • •

C e e p il  G e re l t -A d •

C só ti  T ím e a • • • •

A b d a lla h  D a k h lo u i • •

F o rg o n  M ó n ik a

G y ö rg y  K a ta lin • • • • • • •

Im ád •

J e k ö  G y ö rg y • • • • • • •

K a ri L á sz ló • • • • •

K ish o n ti Z o ltá n • •

K o s c s ó  J u d it •

K ő v á ri L id ia • •

L á b o ssá  L á sz ló • • • •

M ih á ly  E m e se •

M in y a  H a jn a lk a • • • •

M o h a m e d • •

• •

• • •
• • •
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I. Év II. Év III. Év IV . Év v .i -a

N y é k i G a b r ie l la • • •  • •  • •  • •  •

P o ln e r  T ib o r • • •  • •  • •  • •  •

P o u lo s  A s s im in n a • • •  •

P o u lo s  L u c a s • • •

R itli T ib o r • • •  • •  • •  • •  •

E ln a s i r  S a leh • •

S z a lm a  G a b r ie l la •

Z a ty k ó  A n d re a • • •  • •  • •  • •  •

A folyosóról géppuska ropogás zaja hallatszik. Megjött a váltás, fogalmazódik meg tompán a gondolat 
Dr. Tophus agyában. És valóban! Aphasia doktornő'közeledik futva 25.5 cm-es tűsarkú cipőjébe fekete 
bó'rbó'l készült szado-m azo öltözetében. Kezében hajtincsekkel ékesített korbácsot forgat. 
Aszomszédos nyilvánosházból jön, ahol nehéz éjszakai ügyeletet teljesített. Dr. Tophus átöleli és 
együtt az ablakhoz lépnek. A doktor széthúzza a hegyes függölyt és ki-be, ki-be, ki-be tekintget. Végül 
önkielégült mosollyal nagyot szippant, azután elhallgat. Meteoristikusan törnek rá az emlékek:

„Hajni és az ajtó ördöge ”
Egyszer volt, már ötödévben volt, amikor Hajni naivan 
megállt az ÚjKlinika külső' bejárati ajtaja eló'tt. Várt, 
várt.
-Mire vársz Hajni?-kérdezi Gyuri.
És a várva-várt fotocella helyettkinyitja előtte az ajtót.

„Irma, Te édes!”
Ceepil szokás szerint késve érkezik és az egyetlen szabad 
helyre, Dr. Korom Irma adjunktusnő orra elé ül le. Az 
ór(r)a vége felé Ceepilt megkérte, mondja vissza az előbb 
elhangzottakat.Síri csend és fuchsin szag.
Dr. K. Irma: -Nem érti a nyelvünket ? Túl gyorsan beszé
lek?
Ceepil:-Nem. Nem szoktam figyelni!

„Hyposis”
Andi. Múzeum. Csend. Mihály András. 
Kérdés: -Garat részei?
Válasz :-Epipharynx, mesopharynx... 
(S .O .S .)R ávezetó' kérdés: -G ondoljon  egy 
súrolószerre!
Bizonytalan válasz: -VIM?

„Restutitio ad integrum”
A beteg hallásjavító műtéten esett át.A gya

korlatvezető utasítására próbáljuk felvenni az 
anamnesist.
-Mik a panaszai?
-Tesséééék??

„Kopogós romi”
Beáta bőrgyógyászat szigorlaton a profnál.
-Na és milyen kemények az actinomycosis csomói?
-Nagyon.De mégis mennyire?
Csodálkozó tekintet. Dobozy prof segítőkészen veri az asztallapot. 
-H át... asztalkemény (Deszkakemény helyett)

\f
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„Status pathologicus”
Bea és Kari közösen vizsgáltak beteget pulmonologia gyakorlaton.Bea pontos statusa:
-A beteg nyakán gallérmetszés látható és olyan furcsán veszi a levegőt.
Kari gyorsan a segítségére siet:
-Olyan ajtónyikorgás szerű hangot hallat.
Gyakorlat vezető:
-Ja.stridoros.

„T & T , avagy Tibi traumája”
Traumatológia gyakorlaton Ritli Tibi érzésvizsgálatot végez egy Schanz-galléros beteg kezén. Hogy a 
beteg ne láthassa ,kezét hátra tekergeti.Többszöri sikertelen próbálkozás után Nacsai doktor:-Mi 
lenne ha becsukatnád a beteg szemét?

„ Van ujj a nap alatt’
Orthopedia gyakorlaton egy hat ujjú kislányt vizsgáltunk. Nehezen barátkozik meg velünk, 
próbákunk beszédben elegyedni vele:
-Hány éves vagy?
A válasz: ----------------------------------- ►
-Most öt vagy hat?-tanakodunk.
-Hát hat nem látjátok?

„ Tusi egy álom”
Egy 200 Kg-os Gipsy positiv XXL-es 
massza fürdetéskor éppen belefér egy 
zuhanyzófülkébe.A háta csak aspectus inferiorból a gáton át volt hozzáférhető.A kefélés után a 
főnővér engedélyezi a lábzárást.A nővértanonc visítva beékelődött és fancsali farpofát vágott.
Tanulság : Habár felül a gálya, s alul a gátnak árja azér’ a víz az úr.

„MatataKata”
Urológia gyakorlaton Kati prosztatát tapogat.
Dr. Kovács: -Na milyennek érezte?
Kati:-Mihez viszonyítsam? Nem tudom milyen a normális. 
Dr. Kovács: - Miért a barátja nem igényli?

„Receptura a félévismétlésre”
Rp./ Abi: 2x1

Zoli: 1x2 
Kari: 1x2+ 1x1

„ Libidóka”
Kari buliján hajnaltájt berepült egy méhecske az ablakon .Gyuri megveremedve megszólal: 
-Jéh, itt egy uterus! Kár, hogy nincs hozzá vagina!

„Álljunk meg egy szóra *’
Kari Tóth Lajossal bogozgatja a tétel címét.
-Mi a tétele?
-Centroilium.
-Micsodaa?
-Centruilum.
-Mit akar?
-JalCentriolum.

Máskor. A tétel a méh.Tóth Lajos kérdései:
-Hogy van a méh görögül?
-???
-Na, hát gondoljon arra milyenek a nők!
-Hát.... , hysteriásak!

1 0 1
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„Curriculum dermatologiae”
A bőrgyógyászat összefoglalása Dr. Abrahám 
György szerint:
-Ha ezt a három alapdolgot elmondjátok a 
vizsgán, baj már nem lehet!
Az elvátozás: 1. Idiopathias vagy sem

2. Papulomaculosus vagy sem 
3 .Steroidresistens vagy sem.

„Szóból ért a magyar "
Abi a kezdetek kezdetén még töri a magyart. 
A szótárból kinézte hogyan mondják azt, 
hogy marhahús. Elm ent a boltba  és 
próbálkozott:
-Maurhahaus.
-Micsoda??Mi kell?
-Múú-múú-hús.
És megkapta amit kért.

„Izzadmány”
Zoli a korbonctan szigorlaton a beleket hegedüli. A művészúr 
szemüvege a csúszási együttható csökkenésének következ
tében, engedve a gravitáció vonzásának, befészkelte magát a 
kacsok közé. A szám végén visszakérte a vakbéltől ,vele kon
takt’ lencséjét.

„Laikusok nyelvén”
II. bel ambulanciájára behoznak egy bácsit. Móni próbálja fel
venni az anamnesist.
-Tessék mondani,milyen vizsgálatokat végeztek eddig?
-Vót itt mindön. Ékágé, röggöny, még horoszkópot is csináltak. 
-Horoszkópot?
-Azt hát! Ledugták azt a nagy horoszkópot a gyomromig.

„Ébredések”
Igaszságügyi orvostanon az előadó színesen adja elő 
a toxicologiát és egy nótával illusztrálná, de nem jut 
eszébe a szöveg. Kérdezi a csoportot:
-Tudják , az a nóta...Hogy is kezdődik...Hogy is van? 
Senki sem válaszol.Újra kérdez, most már egyene
sen Polner Tibitől, aki egy ki nem pihent SZOTE 
klub után, nem igazán tud a témára koncentrálni és 
bóbiskol.
-No, hát hogy van?
-Köszönöm jól - jön a válasz.

„Villámlátogatás”
Reggeli riadó, irány az alkohol elvonó!
Csörren a telefon-gyakvezérelvonó.
Jön Timi az utolsó befutó.
Ruházata szedett-vedett, éppen felvett.
Emígyen hebegett:
- Jelenlétem jeleztétek?
- Megesett.
- Ez esetben elmegyek-azzal elszelelt.
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„Süketelés, Konfabuláció”
Bité Laci leül felelni biológiai gyakorlaton.Beszél, beszél, beszél, majd megkérdezi:
-Mit is mondtam az előbb?
Tanárnő:-Azt én sem tudom, de nagy hülyeség volt.

„Csipcsirip”
Kismamánk, Emese, a Szülészeti klinikán orvosával beszél:
-Akkor, ha legközelebb jövök csipogjak neked?
Az orvos pár perc mélázás után:
-Persze, persze, csak jó hangosan, hogy én is meghalljam.

„Kapcsoltam”
Idegsebészet gyakorlaton.
Gyakvezér: -Hol akadnak el a tumorsejtek metastatisalodásnál?

Móni: -A legjobb vérellátású területeken.
Gyakvezér:-Biztos?

Móni azonnal rutinosan:-Akkor a legrosszabb vérellátású területeken.
Gyakvezér: -Biztos? Gondolkozz!
Aztán alaposan végigméri Mónit és megjegyzi:
- Szerintem képes vagy rá.

„Fülest kaptunk”
Psichiatria gyakorlaton történt az eset,amikor Nyéki Gabi és Gyuri próbálkoztak egy bácsival szóba 
elegyedni:
-Volna kedve beszélgetni?
A bácsi azonban rájuk sem hederített. A sokadik kísérlet után a gyakvezérhez fordulnak.
-Nem akar szóba állni velünk a bácsi, mit csináljunk?
-Akkor csak figyeljétek meg a viselkedését!
Csalódottan mentek vissza a kórterembe és hosszas szemlélődésbe kezdtek. Kínos percek után bejön 
egy szobatárs, aki félvállról odaveti nekik:
-A papa kicsit rosszul lát, nehezen mozog és tök süket.
Közelebb húzódva egész sok mindent sikerült megtudni.

Aphasia belemélyeszti vörös karmait Dr.Tophus hátába. A főhős gitárszaggató ordítással ébred. Az 
ablaküvegen ettől csillag alakú repedések keletkeznek.
-Pusztulj maligna!-kiált fel Tophus a fájdalomtól elhomályosult szemlencsékkel.
Lassan mindannyian összegyűlnek. Dr. Phymosis,akire jellemző a beszűkült tudatállapot, ezért gon
dolatait most is magában tartja, végre felüti fejét. Kezdődhet a nap!
„Ezek az unalmas hétköznapok .Ki nem állhatom őket.” -godolja elrévedezve Dr.Tophus.De további 
spikulációkra nincs már idő. Né-nó né-nó, hallatszik az utcáról és már hozzák is a paroxismalis köb- 
csont-törött beteget. A rutinos Tophus a paciens seb-tibe kovalens kötést létesít. Hogy a beteg 
figyelmét is lekösse egy analgetikus mesébe kezd:
-(Én is voltam) Gólya, gólya gilice ...

Anatómia előadásokon Csillik prof. állította:
1 . A nők emberemlékezet óta festik az ajkukat,általában pirosra.Ez sexualis ingereket hordoz ,mint a 

páviánok piros ülőgumója.
2. Izgalmak esetén nagyon pirosak az ajkak,persze ehhez nagyon érzékeny testrészt kell megérinteni.
3. Szerintem a férfiak homosexualitása perverzitásíPróbálják csak ki...ezt a világ nyugati felén mon

dani.
4. Az intravénás injekció beadásának helyei:

az egér farkába, 
a nyúl fülébe, 
az ember karjába,
Csak fel ne cseréljék!

5. A Kiss-féle anatómia nem a csókolódzás anatómiája.
6 . Az impotentia coeundi gyógyításában a kézrátét ritkán segít!
7. A cremaster reflexet ne próbálják reflexkalapáccsal kivátani!
8 . Szigorlat előtti este esetleg egy jó kis séta,esetleg egy utolsó randevú,na de csak úgy szőr mentén!
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Tóth Lajos a vizsgán:
-Jöjjön közelebb...közelebb...Na, legközelebb!
Előadáson:
-Nem értem ezt a kis létszámot, pedig ingyen belépőjük van a város legkiválóbb szórakozóhelyére.

Czigner Andi szövettan gyakorlaton:
-Mindenki kapott vaginát?
-Mi csak metszeteket.

-Milyen a hám fagyasztott zsíron?
-Jeges.

Andi:-Kérek beállítani egy mucinosus végkamrát. Kérek beállítani idegkeresztmetszetet, kérek beállí
tani...
Fiúk:-Mi már egy beállítással is kiegyeznénk!

Anatómia demón Kovács Tibi kérdez:
-Milyen sejtek vannak a spinális ganglionban?
-???
-Kis , sötét, mint a hallgató és nagy világos , mint... és kihúzza magát kackiásan.

Kémia gyakorlatok:
Égtelen bűz terjeng a laborban.
- Mi ez a szag?
Dr. Hackler:-Úgy érzem -szippant egy nagyot- ebben a molekulában van egy kettős kötés!
Dr. Hackler:-Tudják, ez egy leányálom reakció.Egész éjszkán át állni hagyni.
Dr. Török Angéla Bité Laci Időtlenségeit megelégelve kifakad:
- Laci maga tényleg hülye !

Élettan szemináriumok:
Bari Feri:-Ez nem inzultáció, ez konzultáció!

Csákány Béla:-A tanulás és a tanulgatás között az a különbség, mint a baszás és a baszogatás között!

Béla egy szál pólóban vastag sállal a nyaka körül mentegetőzik:
-Azért vagyok így felöltözve, mert meg vagyok fázva.

Egy demóbóhA vvt-k phánk alakúak oldalnézetben. (Mi a phene!)

Biológia
Molnár prof:
-Elindul a kocsi... Odakozmál... a bubuc visszacsapja a farkát(?)... majd az egészet elviszi a cica.

Erről egy vicc jut a mi esünkbe:
Két székely barkochbázik.

-Sündörödik?
-Igen.
-Pöndörödik?
-Az ám!
-Csavarodik?
-Úgy-Úgy.
-Csak nem a dezoxiribonukleinsav?

Biochemia
Rosztóczy andrás:-Á Tibi! Rajtad nincs sapka, te fogsz pipettázni!

Szintén Ő:-Megkérdezem a professzort-rövid gondolkodás után-vagy azt aki tuc(ja.
A kissé para ment mesétől a beteg exitus subletalisba menekül. De a menekültek már nem rá tartoz

nak, így mint aki jó  végezte dolgát Dr. Tophus levonul a közeli Sulcus kávézóba. Komótosan leül a 
törzsasztalához rendel egy micro- és macroconídiumot.
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-Kürettel vagy küret nélkül?-kérdezi Chloasma, 
a piros és igencsak pozsgás pincém é'. Dr. 
Tophus azonban a kérdést meg sem hallja, gon
dolatai ismét elkalandoznak. Torpid vigyor 
jelenik meg arcán. Homlokreflektorán át látja 
régi önmagát:

„Tükröm, tükröm mondd meg nekik,
Én voltam az, de melyik?”
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A 11-ES CSOPORT

Farkas Gyula Gál Zoltán Kovács Andrea

Kass Ferenc

R ájter V iktória

H erczeg Tímea

Kovács Réka

Mészégető' Láng J ózsef
G abriella

Emó'di Csilla Bretus Angelika
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Az úgy kezdődött, hogy egy csoportba osztottak  bennünket.
Álljon itt egy fénykép a hőskorból:

Aztán volt, a k i m egunta, s elhagyott m inket, de szerencsére később néhányon
ide kérték  (!!) m agukat:
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KATALÓGUS:

Bretus Angelika: 
Emó'di Csilla:
Farkas Gyula:

Földesi Csaba:

Gaál Zoltán:
Herczeg Tímea:
Kass Ferenc:
Kovács Andrea: 
Kovács Réka:
Láng József: 
Mészégető' Gabriella 
Pál Zoltán:
Rájter Viktória: 
Szigeti Sándor: 
Török Enikő:

Akitói nem tudunk olyat kérdezni, amire nem válaszolna.
Reiki nagyasszony.

Aki széles mosollyal képes bármikor, bárhonnan akár félórát is késni,
s ezek után mély álomba m erül..... , majd kérdez.
A nagy Theoretische ( szóalkotásai közül: phenylchromocytoma, 
bilographia, euophthalmus )

Szerényebben Kölyökgólya, szerényebben!
Ó megtiltotta, hogy róla bármit is írjunk! Kár érte!
‘Köszike’, hogy hozzánk jötté l... Áruld már el, hogy mennyi a gáz?!
Aki minden jó buliban benne van! ( A rosszakban is. )
Kanada és az SZBK között ingázik kezében egy capuccinóval.
Ha nem cigizne, nem kávézna és nem inna, nem is Öcsi volna!
: A jegyzetkirálynő.
Halk mosolya feledhetetlen, s ez szerinte is kétségtelen.
Az ideális háziasszony, de mellé azért nem árt egy házvezetőnő'.
A kamu, akinek a prostatáján kívül mindenét ismerjük.
Úszni azért jobban tud, mint síelni. No, de a gégéje isteni.

OKTATÓINK BÖLCSESSÉGEI

Dr. Bódi István - bár akkor még csak Bódi Pisti volt
- Ha előre hajolunk, nagyjából egyenes görbület jön létre ...
- A kitágult vénák miatt úgy néz ki, mintha a bal here lenne a legnagyobb.
- A hüvely falának tárgyalásakor csoportunk egy férfitagja kíváncsi volt arra, hogy miért van

nak azok a redők.
Bódi: Azért b.... meg, hogy élvezzél!

Prof. Dr. Penke Botond - peptidking
- Ezt a számológépet valaki az első demo után hagyta nálunk. A gép nagyon jó, de nem kíván

juk tovább használni.

Prof. Dr. Molnár János - a nagy mágus
- Az a nyavalyás kappa B aktivitás, odakozmál, ettől megijed, ijedtében elereszti a kappa B-t, 

összespice-dódott,egyébb csicsás dolog is odakozmálhat. Önként és dalolva normális 
riboszoma áll össze, bubuc-szünet-bubuc-szünet, leszédül a poli A-ról, szaga van, a nukleázok 
az egész messengert felzabálják ...

Dr. Kiss Éva - a súlylökő
- 1 0 0  fölött az életkor a normális.
- a mentőkérdés ekkor kegyelemdöfésbe ment á t ...

Prof. Dr. Nagy Zsolt - az ejtőernyős
- ahogy az energiaminimumra jutottunk, abban a pillanatban harangoznak
- CO molekula ugyancsak tepsibe kényszeríti az embert bizonyos koncentrációnál

Dr. Prágai Béla - az aranyember
- ne kapja be a köpenyét!
- A Shick próbát Shick Béla lányáról nevezték el, habár ő Ella volt!

Dr. Tordai László - szabadszájű
- Ez exponenciális görbe, de ez nem azt je len ti, hogyha Mari néni 5 éves korában 

Semicillint kapott, akkor az 82 éves korában még megtalálható benne!
- Csikófark, de ezt ne fordítsa le senki lófaszra!

Dr. Oláh Judit
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Ügyeletbe érkező beteg kétségbeesetten ostromolja a doktornőt:
- Pécsét hosszítani, pecset hosszítani!
Judit: - Én ehhez nem értek!- és felküldte a plasztikai sebészetre.
Utólag kiderült, hogy a külföldi állampolgár tartózkodási engedélyének hosszabbításához kel
lett volna egy pecsét!

Dr. Kosa Ferenc
... Frontalis ütközéskor az repül ki, aki az anyóson ül!

Dr. Járdánházy Tamás - a technika ördöge
Előadáson a fokozott agynyomás tüneteit ecsetelte:
- Amikor a bradycardia normalizálódik a neurológus nem lehet boldog, hanem farkafelvágva 

rohanjon az idegsebészetre.
- Én együtt jártam egyetemre a Beatlesékkel! Ők zenéltek, én meg egyetemre jártam.

Dr. Kálmán János
A beteg leesett abicikliről és eltörte..... a fejét!

ANATÓMIA GYAKORLAT
... az akkoriban a mozikban játszott KUROSZAWA: ÁLMOK című erotikus film volt a téma, s Bódi 
Pisti lelkesen ecsetelte a kéjérzet fokozására kifejtett hatását, mire Pálca közbevág:
- Milyen jó a kutyáknak - így a nyakörvvel állandóan élvezhetnek.

... Demo előtt Csilla Nikoletthez:
- Nincs egy Nikoletted?
-  ???
- És egy pajzsmirigyed?
( Csak egy papírzsepire lett volna szüksége )

KÓRBONCTAN
Rozi igencsak dobálta felénk kérdéseit.
- Mit nem szabad a hangszalag papillomás betegnek?
Pál Zoli: - H át... leginkább énekelni!
- Melyik splenomegáliával járó betegség, amely időnként végigsöpör az egyetemistákon?
Pál Zoli: - Syphilis.
- Mi okoz még primer májdaganatot?
Kass Feri: - Az afrikai bantu néger törzsek a susnya-bénye gyökérből húslevest főznek és a levesben 
kioldódó csersav sajnos igencsak primer májcarcinomát okoz.
Rozi némi töprengés után: - Iiiigen!

ÉLETTAN
Vérdemo előtt a folyosón Pálca agonizál:
- Te én mindent értek csak azt nem, hogy hogy fogjuk látni az eredményt, ha egy csepp vért az egy 
üveg vízbe beleteszem?
Szigorlat előtt egy éjszakával pedig már csak az őzfejtartással volt gondja:
- Mármost a beteg hogy tudja úgy tartani a fejét, mint az őzek?

BELGYÓGYÁSZAT
... itt láttunk először élő, igazi beteget ...
Ehhez azért még hozzá kell szoknunk - a betegek rovására... .
Tüdőkopogtatásnál Gyula: - Üssem még?
Anamnesis, Gaál Zoli: - Bal karba sugárzó fulladás.
Azután nyáron a hölgykoszorú ( Gabi, Andi, Csilla, Angi, Enikő ) Veszprémbe töltötte nyári gyakor
latát. Megérkezésünk után az első copfos doktort azonnal beteghordónak néztük. Később megkaptuk 
a ‘dögcédulánkat’ is. Gabi kapott először észbe:
- Ki kéne tenni a plecsnit, nehogy azt higgyék, hogy nővérek vagyunk és tudunk valamit!

Az egyik protekciós doktor a konyhából friss buktát kapott és körbekínálta a társaságot.
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Dr. ‘Copfos’ : - Ez mire való? 
Gabi: - Tudod Gyula, per os!

m eoiK USH O CK

M IKRO BI
Feri vírust adagol a 96 lyukas akármibe, azután véletlenül kiömlött valami! 
- Tanár úr! Ez tényleg vírus?
Prágai tanár úr ( a terem túlsó végében éppen nem is ránk figyelt): - Nem! 
Erre Gyula: - Á! Gondolod megmondaná?!

Csilla: - Salmonellás voltam a vizsgaidőszakban.
Enikő: - S. typhi, paratyphi vagy murium volt?
Csilla: - Murium volt.
Gabi: - Az nemcsak a patkányokat betegíti meg?

GYÓGYSZERTAN
- Mi lesz, ha a gyógyszer ID] és a receptor [RÍ találkozik?
Pál Zoli: - Doktor.

Hogy, s hogy nem a kutyatejszender képességeit vitattuk meg éppen.
Gyakvezér: - Ez egy lepke! 60-80 km/h-ra képes felgyorsulni pár másodperc alatt. 
Attis: - Micsoda gyorsulás - 20 g!
Sanyi: - Lehet, hogy hány is közben!

RADIOLÓGIA
Kevesen szóltak okosat!
Gaál Zoli tömören a CT képről: - Mi ez??? Képregény?!

SZULESZET-NOGYOGYASZAT
Dr. Vajda: - Mit lyukasztunk át abortusnál, ha túl mélyen kaparjuk ki a szöveteket? 
Réka: - A myocardiumot!

Vajda doktor újra próbálkozik, látván, hogy profik vagyunk nevezéktanból:
- Mi a neve annak az eljárásnak, amit a méhnyak vizsgálatára használunk?
Viki: - Conicotomia.

Orthopedia gyakorlati vizsga után a Gödörben nyalogattuk sebeinket. Még átvészeltünk egy 
szülészet gyakorlatot, majd Vajda Gyurival ismét a Gödörben kötöttünk ki! Gaál Zolinak két korsó sör 
is gondot okoz. A legnagyobb megrökönyödésünkre ölelgetni kezdte Gyurit. Pár kínos perc után Zoli 
végre kinyögte:
- Engedj már ki, csak pisilnem kell!

SEBÉSZETEN
Előadáson katalógust tartottak. Viki és Andi nagylelkűen felírták Gabit és Enikőt, majd észrevették, 
hogy már fel vannak írva. Ezután gyorsan kihúzták a nevüket. Mikor végigért a papír a tanársegéd 
megjegyezte:
- Egy kicsit sokan vagytok felírva!
Viki: - Pedig még le is húztunk belőle!

UROLÓGIA
Andrológián a penisprotézisről volt szó.
- Olyan drága, mint egy autó!
Csaba: - Ja, de azzal könnyebb elmenni!

1 1 0
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SZEM ÉSZETEN
Sziklai adjunktus a sorozatlövó'lézerrel éppen egy szemet “manipulált” .
- Ha hiszik, ha nem, ez 93 lövés volt 2 perc alatt!
- Sanyi, erre még te is büszke lennél! - közölte Enikő' rezzenéstlen arccal.

NEUROLÓGIA
Vizsgán Angi kissé zavart tudatállapotban próbálta kideríteni a beteg statusát.
- Legyen szíves csukja be a szemét, én meg befogom a száját, aztán próbálja meg kinyitni!
- Érintse meg a bal lábával a jobb könyökét, és húzza végég a jobb sípcsontján!
Beteg: - Ne tessék haragudni, de ezt én még egészségesen sem tudnám!
Ezek után a prof. még “megkérte” , hogy jellemezze a normál szemmozgásokat:
- Közepesen tág, egyenlő', kerek, centrális, ép szélű, parancsolásra jól reagálnak!

IDEGSEBÉSZETEN
20 perce a gyakszi vége után, mikor Búza doktor még mindég buzgón magya-rázza a subarachnoidális 
vérzés szövó'dményeit:
- ...a beteg kijön a vasospasmusából...

Feri: Mi meg a sodrunkból!

E röpke együtt töltött pár év alatt csak két csoportkirándulást sikerült összehoznunk! Erre 
azért nem vagyunk túl büszkék!

A mártélyit Andi szervezte - kár, hogy nem maradt róla “dokument” !
Sanyáéknál, Alsóörsön már egész sokan voltunk! Hatalmas lelkesedéssel próbáltuk bepótolni 

az elmulasztottakat!

A legjobb k a já kk a l m indég R éka (és Pál Zoli) bulijain  ta lá lkoztu n k .
Köszike!
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Sanya egyedi 
ajándékai Anginak:

E lőszűr ezt a  gatyát 
kaptam  - csak ex 

kluzív  a lkalm akra .

(A következő  
téla pókor egy 

W C-kefét a ján d ékozott 
m ellé)

Érdekes !

Mégsem szü letett 
egyetlen csoport
gyerekünk sem !

Keressük az elveszett 
csop ortsze llem et!
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A 1 2 -E S  CSOPORT
Egy híján 12 dühös embere

Fülöp István

IP?'1'

*
V,4

Török Ágnes

Nagy Szilvia

G yurákovits E rika

Pór Ferenc

Szarka Zoltán

Pór Erzsébet

Puha Rita

W ohlfart
Zsuzsanna

Szabó Zoltán Kardos A ttila
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Csapatunk m érkőzés előtti k ezd ő  tizenegye, mely ek k or  m ég tizen hat főből á llt

Névsor: Husam Hasan, Dancsó Géza, Szabó Zoltán, Kardos Attila, Pór Ferenc, Mohamed Ibrahim, 
Kuczi András, Balassa Levente
Fülöp István, Elsiddig Abdelrahmán, Puha Rita, Nagy Szilvia, Sohár Nicolette, Selwa Mohamed, Pór 
Erzsébet, Esmat Zeyada

A meccs elég durva volt, ha a 8  kiállítást, a 39 sárgalapot, a 3 átigazolást és a 7 cserét tekintjük.

Az összecsapás utolsó 
pillanataiban a már 
véglegesnek tűnó' ösz- 
szeállítás itt megszem
lélhető'
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Átmenő cseréink
Hansell Hedvig (2 gyermekes családanya)
Gó'si Gabriella (2 gyermekes családanya)
Nagy Kálmán 
Maher Dukmak 
Jasyn Mohamed

Különleges focimeccsünk félidő helyett öt darab ötödből állt, s menet közben lecserélték a Billroth is.
(Billroth I- Dr. Szilárd János)
(Billroth II- Dr. Fráter Lóránd)

AZ E LSŐ  ÖTÖD TÖRTÉNÉSEI

Latin nyelv “ Lingua Latina necessaria est...?!”
Az első latin órák egyikén Pisti tudatlanul, érdeklődőén kérdezte meg az egyetlen latin kifejezést, 
amit ismert:
-Tanárnő! Nemrégiben hallottam egy kifejezést és nem tudom, hogy mit jelent.
-Mondja István!
-Mi az az apenia dolorosa?
-Nem tudom, de biztosan rossz lehet -így Villányiné femininum.

Külföldi csoporttársaink késve érkeztek az órára.
-Maguk most honnan jönnek? -kérdezte a tanárnő.
-Mi Szudánbul -így a válasz.

Orvosi Biológia
Fülöpke unalmában azzal szórakozott, hogy a kísérlethez rendelkezésünkre bocsátott tojásokat a cso
porttársai kezébe dobta a szokásos magabiztosságával.
Szabó Zoli volt az egyetlen, aki közömbös arccal állt arrébb a tojászápor elől.
Fülöpke ezután jót sikált.

Egyik gyakorlaton Nicolette panaszkodva ment a gyakorlatvezetőhöz, mert megszívta a pipettát, 
amely éppen elmerült egy folyékony E. coli tenyészetben. A következményektől tartva gyakvezetőnk 
megszokott határozottsággal döntött: Attila már futott is az adequat antidotumért, amelyet egy zacs
kó tejben vélt megtalálni Nagy Zsolt.

Orvosi Kém ia
A kémcsövekkel való nagy duhajkodás közepette Rita nagy erővel összezúzott egy keverőbotot. Zolit 
felszólította Fodor Gábor (félreértés ne essék, a gyakvezetőnk!!):
-Zolikám! Behoznál egy másik üvegbotot?
Zolinak felcsillant a szeme: -Egy üveg mit?

A  M Á SO D IK  ÖTÖD TÖRTÉNÉSEI:A
Élettan:

Rita demózik I.:
Lelkes Zolival való egyik véres demónk közepette Rita felelt:
- Zoli!! Kérlek ne buktass meg, mert jövő héten Velencébe szeretnék utazni.
- Jó, utazzál csak!
- Akkor átengedsz? -csillant fel Rita szeme.
- Na, azt azért mégsem!

Rita demózik II:
Rita megérkezik, s kéréssel fordul a csoporthoz.
- Nagyon fontos dolgom van, sietnem kell. Lehetek az első?
- Jó,-egyezik bele a csoport. -De mi a baj?
- Jön hozzánk vacsorázni a Bikini együttes.! ami igaz is volt)

117



m e o iK U S H o e K

Anatómia
Gyakorlatvezetőink mondták:
Bódi Pisti: “A n. femoralis miután átlép a 
canalis inguinalison seprűnyélszerűen ! 
elágazik.”
Mihály András: “A liquortermelés napi 180 
liter.”

Rita demózik III.:
Kovács Tibi (Rita kedvenc barátjának barát
ja—protekció!!!):
- Na Rita! Találd ki, hogy a fossa naviculare a 
penisen függőlegesen, vagy vízszintesen áll!
- Hát, szerintem vízszintesen.
Kovács Tibi elpiruva kérdezte:
- Te ezt hol láttad így demonstrálva?

Szigorlat előtt gyakorlatvezetőnk a projek
tált metszetet nem felismerve kis habozás 
után jobb híján megnézte a felírást és higgad
tan közölte:
- Jól felismerhető ínszövet a képen.

Egyik szövettan gyakorlaton Mihály And
rásnak vetített a kisegítője Czigner Andi, 
néhány “vérmetszetet” . Valahogy úgy sike
rült, hogy Andinak nagyon megremegett a 
keze, így Mihály András csak higanymozgás
sal próbálhatta meg néhány fvs demonstrálását. Ő ugyan ugrált a vetítővászon előtt, de semmiképpen 
sem tudott elcsípni egy monocytát sem.

Ez a barátság m indig is m eghitt volt... 
de en n yire?

Biokémia
Szabó Zoli a szigorla
ton leírta a beugrónak 
szánt öt képletet, 
várta az ellenőrzést. 
Rohán János odament 
és ezt mondta:
- Nem rossz: ötből 
négy.
Mire Zoli: -Négy jó?
- Nem ! Négy rossz!

Nehéz súly nehezedett A ttilára. 
Talán m ég az an tóm iánál is nehezebb?

1 1 8



lUCDlKUSHOCK

A  HARMADIK ÖTÖD TÖRTÉNÉSÉI 

Kórbonctan
Hajnal Papp Rozi éppen valami bélgyulladásokról regélt a boncteremben, és annak is a gennyes, 
nyákos formájáról. Pisti, aki ekkor is nagyon figyelt, erre a két szóra felkapta a fejét és elkiáltotta 
magát:
- Miféle meggyes mákosról beszéltek ti itt?

Az elsó' boncoláson Bódi Pisti (chronicusan visszatérő', habituális gyakvezérünk) tisztán és érthetően 
elmagyarázta a szív iránymetszéseit és szakszerű boncolását. A következő' gyakorlatok egyikén 
miután Attis megkapta a szivet boncolni, az iránymetszések még egészen klasszul sikerültek, de az 
ezután következő' összekötő' vágások azt eredményezték, hogy a szivet 1 méter 20 centire lehetett 
széthúzni.

Kórélettan
Az elsó' gyakorlaton Szabó Gyula feltette az életünk sorsdöntő' kérdését. Kinek mit jelent a Kórélettan 
tanulása (Szabó Zolika legó'szintébbjeink egyike) így válaszolt:
- A szükséges ROSSZ, amit el kell végezni ahhoz, hogy az ember pszichiáter lehessen.

Éppen EKG-ról beszélgettünk (hallgattunk), amikor Szabó Gyula valami értelmes kérdést tett fel 
Ritának, aki ekkor kapta fel a fejét az asztal alól és csípőből válaszolt:
- Azt hiszem, görbe balra hátra és egy kicsit fölfelé.
Erre még Gyuszi sem tudott túl sokat reagálni.

Szabó Gyula újabb zavarba ejtő kérdése a csoport felé:
- No mi az a hiatus leukaemicus?
Erre Attis:- Gondolom nem valami anatómiai képlet.

Mikrobiológia
A csendes Megyeri Klára gyakorlatvezetőnk egyik gyakorlaton kirobbant egy nagy rendetlenség 
közepén:
- Szétdurrannak a kopoltyúim! Már megint elbugázta valaki a húslevest! ( magyarul: Hová lett a 
Bouillon táptalaj?)

A  NEGYEDIK ÖTÖD TÖRTÉNÉSEI 

Orthopédia

A klinikán voltunk gyakorlaton, amikor is az egyik 
kórteremben egy szipogó kisgyerekhez Szilvi és 
Erzsi odamentek, hogy megvigasztalják:
- Ekora fiúnak már nem illik sírni!
A kisgyerek tovább bömbölve válaszolt:
- De hát én kislány vagyok!
Vizsgaidőszak alatt december 23-án Attis abban a 
biztos tudatban indult vizsgázni, hogy Czipott Zoli 
bácsi fog vizsgáztatni. A könyvtár előtt várakozva 
szóba elegyedett egyik évfolyamtársnójével, mikor 
az ajtóban megjelent Mészáros Professzor Úr.
- Jöjjenek be!
Mire Attis: Elnézést, itt milyen tantárgyból folyik a 
vizsgáztatás?
(Mindezek ellenére a szigorlata ötösre sikerült.)
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Sebészet
Félévi beszámolókor kétféle osztályzat volt lehetséges:-jól megfelelt és

- megfelelt
Egyedül Rita kapta a : “Hát?!.... megfelelt kategóriát.
( Ugyanis akkor találkozott először a gyakorlatvezetőnkkel.)

Belgyógyászat
Pisti nagy bó'szen be akart rontani egy endokrin kórterembe, hogy megkérdezze:
- No maga meg mit meresztgeti itt a szemét?

Autoimmun osztályon Pokornyi tanárúrral töltöttünk egy teljes gyakorlatot, ami úgy kezdó'dött, hogy 
ó' lecseszte a Fiúk nagy részét, mert rövidnadrágban jelentek meg gyakorlaton.
Ezután egy beteget kikérdezve, halvány lila gőzünk sem volt a diagnózisról, mire ő segítségképpen azt 
mondta:
- Ha ez segít, a beteg anti U1RNP szintje megemelkedett.

AZ ÖTÖDIK ÖTÖD TÖRTÉNÉSEI

Bőrgyógyászat
G yakorlatvezetó'nk Ciprus-i volt: Jorgos 
“Dermatitis” . Egyik gyakorlaton így szólt:
- Ez a betegség csak görögül jut az eszembe. 
Mire Erzsi:- Jé, te tudsz görögül?

Egy alkalommal anamnézist vett fel Attis, egy 
ulcus cruris-os bácsitól. A bácsi részletesen 
elmesélte az esetét.
- Tudod, ez tulajdonképpen úgy történt, hogy 
berúgtam a motort és nem gyógyult be.
- És tessék mondani, a családjában előfordult-e 
már ilyen korábban is?
- Dehogy fiam, hát akkor még lovon jártak!

Urológia
Gyakorlatvezetó'nk Pintér Olivér volt, akinek 
kedvéért a lányok midig teljes létszámban 
jelentek meg gyakorlaton (mármint a szőkék). 
Egyik óra után érzésektől túlfűtötten álltunk a 
villam osm egállóban. Mire Pisti a tőle 
megszokott nyers modorában, igen tapintat
lanul közölte:
- Minek pedáloztok? Hisz felesége van!
Erre csoportvezetőnk felsóhajtott:
- Hogy egyes nők milyen szerencsések!
Erre Pisti:
- Honnan tudod, hogy működik-e a nervus 
“penise”?

Népegészségtan gyakorla tra  várva: 
“Faszikám , a m űsort nem te adod  / ”Szemészet

Április negyedikét, felszabadulásunk ünnepét demóval ünnepeltük meg. Csoportunk minden tagja a 
felkészültség magas fokán állt (könyvet mindenki hozott, Ági papírt is).
Erika segítségért kiáltott:
- Rita, te mit írsz még?
- A cryoapplicatiot ne hagyd ki!
- Te hülye, úgysem hiszi el, hogy ezt magamtól tudom!
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Gyermekgyógyászat
Idézett Virág professzor úrtól:
-’’Mert tudják, ha manapság van valakinek szellemi nauseája és vomitál, akkor azt képesek leközölni 
olyan szennylapokban, mint az Orvosi Hetilap.”

Szilvi és Feri anamnézist vettek fel és a bélműködésre tereló'dött a szó. Azon tanakodtak, hogy hogyan 
kérdezzenek rá a flatulenciára egy 12 éves gyerektől
- Mennek-e a szelek?
-Milyen szelek?-szólt a gyerek.
Tanácstalanul összenéztek és újra próbálkoztak:
- Szoktál púzni?
- Az mi?- értetlenül kérdezett vissza a fiú.
-Az, amikor a fenekeden kaki helyett levegő'jön ki -magyarázta Szilvi.
- Ja, fingani! Igen, azt szoktam.

Klinikai genetika

Szemere professzor úr előadáson mondta:
Turner syndromás vágya: “ Egy X és más semmi, a vágyam csak ennyi!

AZÉRT BULIZÁSRA IS JUTOTT IDŐNK

Mikulás bulin:

Aznap demóztunk élettanból, Niki nem evett semmit egész nap. A bulin finom szendvicsek voltak, ott 
csillapította éhségét. Ezután Sanyi (11-es csoportból) fölkérte táncolni, jól megforgatta, ami nem tett 
jót a gyomrának. A bulin később Nikit kedvenc gyakvezünk: Mari Zoli is fölkérte, mire Niki:
- Ne haragudj Zoli, most nem tudok menni, mert hányni fogok.
Erre Zoli:
- Hát az az igazság, ilyen kritikát sem kaptam még!
Zoli ezek után új táncpartnert keresve továbbállt.
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Őszi csoportbuli Ritáéknál:
Feri megkérte Rita húgát, hogy vigye el a szállásra lepakolni, ami kb. 5 percre volt a lakástól. Már 
mindenki nagyon izgult miattuk, amikor végre megérkeztek. Feri közölte:
- Sajnos defektet kaptam.
Mire egyikünk így válaszolt:
- És ezért kellet magad beolajozni?!

Évkönyvírás Erikánál:
Feri bontotta ki a pezsgó't (igaz még egy betűt 
sem írtunk le). Közben Erikának lelkesen ma
gyarázta:
- Tudod , a jó  pezsgóliontás olyan, mint egy 
finom szellentés.
Egy nagy durranás, mire Pisti megszólalt:
- Hát Ferikém, ez inkább egy kibaszott nagy fin
gás volt!

A zugivó
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13-AS CSOPORT

Árgyelán György

D ubrovcsik Zsolt

G áspár Gábor

Kovács K ornélia

Balogh Elem ér

Dukai Krisztián

H orpácsy Balázs

Seres Ildikó  
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Farkas M ónika

Kónya Krisztina

Suták Judit
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Dzsuba az UH-ban az I. Bel. ügyeletén éppen 

egy hölgy veséjével birkózik, aki a trutyi 

felkenése következtében kissé összerándul, de 

D zsu ’ mit sem törődve betege kicsinyes- 

ségévell, megpróbál a vese-táj felé hatolni a 

transzducerrel.A páciens segíteni próbálna egy 

kis ‘ ’befordulással” , mire Dzsuba:

- Jaj, hölgyem, ne mozogjon, majd én moz

gok...

m r

Neki csak egy volt, de az /o nagy i

/ Szent-Öyörgyi Albert 
Orvostudom ;ínvi Peycte^

Általános Crvostujl-j/nSnyj.Ka*.....
déká n t  hi v atala

f  «701 Szagad, Zrínyi u. 9. ‘ ISMÉTELTVIZSGA-JEGY

1 . ( , w' o « y  .evfolyom ................T r.........  szak

Sorkzóm: 1 7 3 4 0 3  : *
]97.3 /./.. ,0-^tonéw .. //'■ ■■  lélév 
Tagozat: nappali, esti. levelező

.... tanulókör

hallgatója az előirt

197.....  év
tót) tehet.

Ft ismételtvizsga-díjat lerótta, a ...... ....................  tárgyból

-lg ismételt vizsgát (szigorlatot, záróvizsgát, kollokviumot, beszámolót, riyakorlo-

Az ismételt vizsgo eredménye: elmélet...........................................................................
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Blumi VS Krisztián

4. stádium

1. stádium 2. stadium

3. stádium

K.O.
1 2 8
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Csoportunk aranyköpései:
- A férfi szív teljesítményének legjellemzőbb paramétere?
Néma csönd, majd:
- Erekciós frakció...-hangzik a félénk női válasz.

- Melyik a leggyakoribb kisagyi daganat?
- Purkinnyoma...

Ötödév, belgyógyászat gyakorlat, a hosszabbítás 13. perce. Téma a billentyűpótlás.
- A terhes nőnek cadaverből vett billentyűt ültetünk be.
- Mi az a kadaver? Én csak a kadarkát ismerem.

- A női nemi szervből származó vérzések menstruáción kívüli okai?
- Vulnus morsum...

A gyógyszertan demót levezető csoportbulin.
- Milyen fajtájú a kutyád?
Labrador Dolorgan keverék.

- Mi a férfi megtermékenyítő képesség alfája és ómegája?
- Furunkulus spermaticus.

Szemelvény a szervdemóról:
Az egészséges férfi mindig oligosperm...
Receptura gyakorlat:
- írj fel három doboz Aspirint, Krisztián!
- No, de mind a hármat én?

Velünk történt
A Csillik-korszak egyik anatómia előadásán:
- Az ejakulátum 2-4 ml volumenű, közismert színű és szelídgesztenyére emlékeztető szagú.
Egy sokat próbált medika a tömegből:
- Végre tudom már, milyen a szelídgesztenye illata!

Ildi Németországban volt ösztöndíjjal. Egy kint élő magyar ismerősének panaszolta, mennyire 
bosszantja, hogy a német orvosok mindig csak a vezetéknevén szólítják: ‘ ’Frau Szérez” (így olvasták a 
"Seres” -t). Erre ismerőse csak ennyit mondott: - Még te panaszkodsz! Képzeld el Lovas úrnak milyen 
kellemetlen volt, hogy a németek csak ‘ ’Herr Lófasz” -nak szólították...

Egyik csoporttársunk a szívsebészeten TDK-zott. Témavezetője éppen egy cardiomyopathiás bácsinál 
végzett cardioversiot, és közben magyarázott:
- Tudod, a cardiomyopathia általában alkoholos alapon alakul ki, de vannak idiopathiás esetek is, 
mint például ez a bácsi, aki egyátalán nem iszik, mégis CMP-je van.
A cardioversio végén csoporttársunk ébresztgette a beteget:
- Széli bácsi! Széli bácsi, ébredjen fel!
A beteg félig-meddig magához tért. A helyzet nagyon emlékeztetethette valamire mert dühösen mor
mogta:
- Hagyjon már békén, és hozzon még egy fél decit!

Kedvenc viccünk:
- Doktor Úr, maga tette föl a feleségemnek a spirált?
- Igen, persze.
- Akkor most legyen szíves levenni rólam...
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Évfolyamkirándulás, 1995. március 24., Eger.
Éppen egy pincében üldögéltünk, amikor két darab nemzetiségi vonós lenézett hoz
zánk egy kis ‘ ’folkot” produkálandó.
A kisebbik, igen barátságos és illemtudó lévén mindenkivel kezet fogott, és bemu
tatkozott. így tett Balázskával is:
- Lakatos vagyok, szia!
- Én meg Balogh! - mondja Balázska.
- A cimbalmos??!

Copyright® - 1995.
Minden jog fenntartva-mondta Elemér, majd Gé...

A  **cim balm os”Balogh
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A bölcsiben kiballagunk a járókából, 
az óvodában elbúcsúzunk a játékoktól, 
az iskolában a tantermektől, 
halálunk előtt végigjárju a földgolyót, 
és kiballagunk a világból:

‘ ’Gaudeamus igitur” .

(Az idézetek Ágai Ágnes Kamaszságok című könyvéből valók.)
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14-ES CSOPORT

Bense M árta Kiss Csaba

Nyeste M ónika

Szabó Gábor

Lei Edit
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Avagy a Félholt Költők Társasága
Művészi hajlamokkal megáldott csoportunk öt éve verődött össze. Akkor bizony még nem volt se félholt, 
se költő, de vénája már volt.

A m ikor m ég előttünk á llt a (z  élet) m űvészet:

Rövid, de velős bemutatkozás:

1. Bal felső hármas:

2. Bal felső' kettes:

3. Bal felső' egyes:

4. Fent, középen:

5. Jobb felső' egyes:

6 . Jobb felső' kettes:
7. Jobb felső hármas:

8 . Bal alsó négyes:
9. Bal alsó hármas:

10. Bal alsó kettes:

Szalay Levente /Levi/:Száz kép is kevés lett volna a sok színeshez,mellyel az 
ezerszínű ,dekoratív  jegyzőkön yveit p ingá lta .(P iroska  kritikai
mqgjegyzése:ezzel az én életemet keserítette meg biofizika gyakorlaton) 
Időközben átigazolt a SOTE-ra.
Szabó Gábor /Karcsú Szabódéiig inas/ Borotválkozási frequenciája aquarista 
szokásaival fordított arányban progrediált.Mondhatnnaquarista chronica pro
gressiva.
Rózsa Árpád. Fotó,klarinét és életművész. Málnász, gombász és alkalmi 
rókász tűzszakértó'.(Szítja és fáradtolajjal oltja.)
Kiss Csaba /Fanatic/ Az Önmegvalósító,a Kétkerekű Terminátor,a Nagy 
Világutazó/ Első óta a jövőjét alapozza. Lányokra nem sokat költ,de surf-je 
annál több van .A valutaárfolyamokból rendszerint naprakész.Dacolva az ele
mekkel két kerékkel mindig több van neki. (Le sem lehet rángatni a bicikli
jéről, pláne mióta felkenődött egy teherautó hátuljára.)
Kelemen Oguz /Blackman/Filozófus,esztéta és kritikus.Posztmodern.Neve 
viszont annál autentikusabb.Amerikába távozott tőlünk, amerikából kiábrán
dulni. (Ja így mi is mennénk.)
Rashed Abdul Gafar Rejtélyes múltjánál már csak jövője rejtélyesebb.
Luka Ferenc /Lukas Ferkó/ Gombaügynük.Egy akciójával a fél csoportot 
majdnem kiirtotta.Zord külseje szelíd lelket takar.Maradék szadista hajlamát 
kidobólegényként éli ki.
Kovács Ágnes. Röpke időt töltött velünk, nem is ment túl sokra velünk. 
Nyeste Mónika. Teljesítményorientált beállítottságát még az ötödév lazasága 
sem törte meg.Egyébként csoportbulijaink hálás házigazdája.
Lei Edit. Testét lilába,lelkét mosolyába öltözteti legszívesebben.
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11. Bal alsó egyes:

12. Jobb alsó egyes :

13. Jobb alsó kettes:

14. Jobb alsó hármas:

15. Jobb alsó négyes:

Jeke Ildikó. Ex-csoportvezetőnk. Magabiztos, határozott pontja volt csopor- 
tunknak.ó' is elhagyott bennünket.
Szabó Edina. Csopvez.Kicsi a bors ,de a minek.Elszánt jegyzeteló'(trauma 
jegyzetét talán még az intézet is kiadjajés kitartó fénymásoló. Maculatlan cso
portvezér.
Bense Márta (Duli-fuli)Az örök elégedetlen . Zúgolódik,kifogásol ,ám határo
zottan fejlődőképes. Egy jót mondtunk róla abba is belekötött.
Mezei Piroska /Piros/ A legvátozatosabb kórképekből sikerült kigyógyul
nia. (Ewing sarcoma, Hodgkin lymphoma, Coxa saltans,pánikbetegség) Vajon a 
hypochondriával hogy áll? Szerencsétlenségére EBV-je nem vaklárma volt. 
(1:64 titer)
Ceglédi Andrea Csendesen ő is átigazolt.

UI: A távozottak továbbviszik a csoport szellemét a SOTE-n. Ott továbbra is egy csoportban 
boldogítják egymást.A csoport.

De kanyarodjunk vissza félholtságunk történetéhez, mely során kibontakozott költőiségünk.
Mottó: Birkaiskola

Volt egyszer egy nagy csoda 
Neve :birkaiskola 
Ki nem szólt csak bégetett 
Az kapott dicséretet 
Ki oda se ballagott 
Még jutalmat is kapott 
így hát egy se ment oda 
Mégis áll az iskola.

Első versláb (atlankodás)
Tém a: Kezd kilógni a lóláb.

Bizonyítékként álljanak eme történetek

Anatómia
Demo. Hosszúléptű Bálint Erika(HBE) demóztat. A szenvedő alany 
Lukas a Feri.
HBE:-Hol futnak az intercostalis idegek?
LF:-A sulcus bordáéban.Hosszú nyelv 

Rövid ész, 
Sokat nyalsz, 
sokra mész. Kémia

Kedvenc gyakorlatvezetőink egyikét Nyerges Levit, aki az életre 
nevelésünkre oly nagy godot fordított -mint akkori ötödévest kérdezgettük általában az intézetekről. 
Mindegyikről mondott valami kedveset, de az anatómiáról rövid, velős választ adott:-Permanensen 
Gecik.ü!

Második Versláb (szag)
T é m a :  Itt már bűzlik valami.

Anatómia
Szigorlat. A vizsgázó már túl van az első három önmagában is 
inkvizícióval felérő lép- csőn. Mikor is T.Lajos savós szemét- 
meresztve érdeklődött a metszet mibenléte felől.
- Milyen mirigyek vannak a prostatában?
- ??...Mucinosus
Ekkor Lajos szemei már kocsányon lógtak, légzése viharosan 
átment Kussmault-ba, s az index után nyúlva halkan megje
gyezte:
-Mér’ kolléga a magáé nyálazik?!

Árpi lába képe.
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Élettan
Zoli a Lelkes felülmúlhatatlan előadásokat tartott. Hangulatban nem volt hiány. Álljon itt pár egyper
cese.
1. Anyós syndroma:

Alaphelyzet: Az anyós hysteriazik, azaz üvölt mint állat->hyperventillál-> alkalosis lakul
ki->ionisalt Ca++ csökken->hysteriás görcsbe mered.

Megoldás: Befogjuk a száját. Legalább addig sem nem beszél, sem nem lélegzik. Hosszabb
therapia esetén végleges megoldás adódik.

2. A nemi élet sarkallatos pontjai:
A spermium ellentétesen működik mint az ember. A feje után megy és a farkát veszíti el.

3. Lelkes ó'szinte sóhaja félidőiben:
Rémesen szalad az idő. Ah, perceim meg vannak számlálva. De azért ne csüggejetek a szünet 
után is én leszek.

4. Zoli szószüleményei:
Szódabikarbika.
Vattával átitatott pamacs.

Álljon még itt első epigonista alkotásunk:
V izsgaköszöntő

Berci napján bennszakad a lég 
Nagy Zsolt napján elámul a nép 
Zsákban Benedek, Hoz majd meleget 
Nincs több kérdés boldog aki él.
Már közhírré szétdoboltatik 
Bárkiből orvos nem avattatik 
Bénák legalább, aztán henyék 
Végül az átlag és a maradék.

Harmadik 
versláb (szárvédő)

Tém a: A lónak is négy lába van mégsem  
fenékig  tejfel.

Kórbonctan
Szervdemó Tisztával: -Mi az az oligospermia?
Mi: - ???
Tiszla: -Tisztelt kollégák! Minden fiatal egészséges fél fi 
oligosperm.

Költői kérdés: -Mivel előzhető meg a rák ?
Mi: -???
Tiszla: -Infarctussal.

Caverna
Tiszla: -Milyen szervekben fordulnak elő még kavernák ?
Gábor: -Penisben.
Tiszla: -Ott nem. Illetve nem tumor...

Szövettan: -Mit látunk? Na jó  segítek. Tü betűvel 
kezdődik.

Gábor hegszövetképződéssel járó axiómája:
Le se szarj.... lesz-e sarj.
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Ildikó anno azt a nemes feladatot kapta Karai Lacitól, hogy a heréket boncolja ki. Egyszercsak fel
kiált:
- A herék leúsztak a lefolyón!
Erre K. Laci odacsettint a boncmesternek:
- Józsikám a herék leugrottak a Mars-térre!

Belgyógyászat
Édes Pista volt ,aki elsó'nek vezetett be minket a klinikai vizsgálat gyönyöreibe. Első' mondata a prope- 
deutikából:
-Ez a félév csak olyan maszatolás, tapogatás, egyszóval petting.
Reklámmanagger képessége rendkívüli módon hatott ránk. Egy utánunk következő évfolyamnak 
mesélte széles vigyorral:
-Volt egy csoportom, ahol a fél társaságot sikerült bepaliznom, hogy Littmant vegyen.
Utólag kiderült, hogy a L.cég ügynöke.)

Kórélettan
Renszeresen visszatérő téma a tetania.
Gecse: Milyen jellemző tünetei vannak?
A csendből egy beszólás: Szülészfejtartás.

Semináriumon Gecse tanárúr a nyomelemeket firtatja.
-Mi tartalmaz viszonylag sok rezet?
-A rézkilincs-vágja rá határozottan Piros.

Azonban nem csak iskolába jártunk, hanem bulikba is .Sőt tartottuk is őket. Ebben az évben is meglá
togatott bennünket a Mikulás. Mártának is megjött.

És ismét egy vers: Igaz, hogy nem esik a hó
De az idén is eljött Télapó 
Mert úgy hallotta,van itt egy leányka 
Kis csomagját már nagyon várja 
Hogy ki ő, pontosan nem is tudja 
Csak fél füllel krampuszától hallotta 
Hogy két napja a Jancsóban a hegedűjén 

A Hull a pelyhest játsza 
Miközben a csizmáját fényesre sikálja 
Felkészülvén a Télapó napjára 
Hajpántot is tett a göndör hajába 
Fülére egy szép klipszet kattintott 
Melyet új kötött pulcsijához igazított 
Most már csak a Tetran B maradt hátra 
Melyet a periorális dermatitis ellen ken a szájra 
így már a télapótól joggal várhatja,
Hogy az idei év legszebb ajándékát ő kapja 
De amíg a télapó nem ér ide 
E szerény ajándékkal is meg kell elégednie 
Nincs is most már semmi hátra 
Gyere ide kedves Márta!

Negyedik Versláb (adózás)
Tém a: Kerülgeti m int m acska a fa lra  hányt borsót.

Radiológia
Előadás. A csoport egyik legszimpatikusabb megnyilvánulásaként tartja számon a Nagyfőnök 
bevezetését.
-Most megismerhetnek engem, mint a radiológia professort, és évvégén pedig, mint rektort, amikor 
jönnek majd kérni egy utolsó lehetőséget.
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Gyakorlat .Egy enyhén ethyloid,nem idén lebarnult populációból való etnikum terült el a vizsgálóasz
talon.
UH lelete: Hasi ultrahang vizsgálat helyben:

A rum okozta parenchima elváltozások echo képe 
Mellett a hasi szervek még épnek látszanak.

Dr. Horváth

Pulmo

Negyedév állandó kirándulásai Deszkre. Örökre megmarad 
emlékezetünkben, mint friss alma, banán, CHIPS, és stoppolások. 
Gyakorlatvezetőnk, kinek neve Domonka hallatán, tanácstalanság 
támadt, rendszeresen keresztkérdések tömegével zaklatottt ben
nünket:
-Na mi az ott ? Nem látják? Nem? Ott figyel egy tüdó'tumcsi!

Az idáig szerzett tapasztalatok kapcsán ismét kibuggyant belőlünk 
a költó'iség, miután a csoportformálótényezők hatottak. De most 
egy recept a verselő kedvű ifjúság verselő kedve ellen (szerk. meg
jegyzése); Rp./ Ölei hepatis Csukáé

Lagoenam originalem No.I.(unam)
D.S. Egy kanállal naponta.

Ötödik versláb (zsák)
Tém a: Vihar előtti csend.

FIUK, LÁNYOK
Vérest pisil M árta, Piri,
Van pohár te le  m ár,
Nagy Endre csak nézegeti 
Ide áll, oda  áll.
Tanokat gyárt Árpi, Feri 
Köszörül, kitalál.
Nem  m indenk it érdeke l az, 
Ha feláll, ha eláll.
V ára t épít Gábor, Csaba 
Kalapál, kiabál 
Leget, követ, fö ldet, kártyát 
tudás t vagy aqart.
M inden t tud a Móni, Edi 
Jár az agy, n incs hiány 
V izsgázta tó  nézegeti,
Ilyet rég ha llo tt m ár.
Ha bajban is van az Edit 
V a lam it kitalál,
Jön és m egy a kicsi Gabi 
hol jár, hol nem  jár.

Bőrgyógyászat.
Vizsgaelőtti utolsó gyakorlatokon már a szoká
sos puhatolózás folyt.
Csaba:Mennyire nehéz a vizsga?
Morvay Márta kedves mosolyával nyugtatott 
bennünket:-Jó a hangulat, benignusak a vizs
gán, mintsem malignusak.
Erre a gyakorlatias kérdés:
- Jó-jó , de hányszor recidivál?

Szigorlat. A sikeres receptura után hosszú 
felkészülés és beszélgetés Farkas Beával, aki 
megállapítja:- Árpád a tudásod, hát kb.közepes. 
Vette az indexet, gondolkozott és kijelentette: 
-Ma jó napom van adok egy négyest.
Megszólalt ekkor a telefon és egy baráti beszél
getés közepette bekerült az indexbe a jeles.
- Jaj mit tettem!-s eszébe jutott egy kedves régi 
emlék Obál Tanár úrról-megtanította velem, 
hogy jegyet át nem javítunk. Marad a jeles. 
Majd kiüzente az Árpáddal a várakozóknak:
-Ma mindenki egy jeggyel jobbat kap!
Ezek után Dukay Krisztiánt mégis visszatap
solta.

Egy kis időt igénybe vett mire eme kis memo
árunk megszületett. Megírása összekapcsoló
dott néhány mítinggel. Egy ilyen mámoros este 
buggyant fel Lukas Feriből a költő:
< <Én vagyok a pincelakat, ja j de fasza tyúkom 
akadt > >

“ Ó ha cin ke volnék, útra kelnék  
S innen nem a vízbe repülnék.

139



HIEDIKUSHOEK

Úgy szeretném  m eghálálni, hogy nem kellett csak egyszer
hányni.

Ha m ég egyszer hánytál 
volna, egyedül m aradtál 

volna!!!!!

A művészet terén profilt váltottunk. A prózáról áttértünk a zenei kifejezések aerájába.

Hatodik versláb (jegyzet)
Tém a: Ez még a jö v ő  zenéje!
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Kiadónktól megrendelhetők az alábbi angol nyelvű ABC Könyvek 
(a BMJ Publishing Group eredeti kiadványai)

First Year of Life (1424 Ft) 

Transfusion (1877 Ft)

Hypertension (1036 Ft)

Antenatal Care (1554 Ft)

Colorectal Diseases (1942 Ft)

Sexually Transmitted Diseases (1942 Ft)

Clinical Genetics (1942 Ft) 

Eyes (1748 Ft)

Asthma (1008 Ft)

Monitoring Drug Therapy (1166 Ft)

I S p n r Z L

Diabetes (1230 Ft)

/ s s a s i

Child Abuse (1942 Ft)

One to Seven (1424 Ft)

Spinal Cord Injury (1424 Ft)
Otolaryngology (1101 Ft)

Dermatology (1942 Ft)

Vascular Diseases (1942 Ft)

Nutrition (1391 Ft)

Healthy Travel (1554 Ft)
Alcohol (1295 Ft)

Major Trauma (1942 Ft)

AIDS (1942 Ft) Sleep Disorders (1942 Ft) Resuscitation (12.̂ 0 Ft)

Literatura
Budapest
Pf.: 603.
1539

Medica Kiadó
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Emlékszel az ajánlatunkra? Már korábban hallhattál az ABC-könyvsorozatról, mely Európa 
egyik legolvasottabb orvosi sorozata. Egy-egy szakterületről naprakész információval szol
gál, rengeteg színes fotóval és ábrával, tömören, könnyen érthető stílusban. Mindent meg
találsz, ami lényeges gyakorlati munkádhoz!

A teljes sorozat 24 külön szakterületről szól, melyek között biztosan akad olyan is, ami a 
Te felségterületed és most megjelent az 1. magyar nyelvű ABC-könyv, az

Ha Neked ez nem elég, és angolul is szívesen olvasol, a túloldalon megtalálod az ABC- 
sorozat teljes listáját, melyből érdeklődésed és kedved szerint választhatsz.

Vizsgáidhoz, vagy mert érdekel az adott szakterület, válaszd ki a könyveket, és küldd visz- 
sza a megrendelőszelvényt. Ha nem találtad meg, ami érdekel, vagy többet akarsz tudni a 
könyvekről, hívj fel minket, vagy jelöld be a megrendelőszelvényen, és elküldjük Neked 
katalógusunkat a könyvek rövid ismertetőjével. Az angol nyelvű könyveket rendeld meg 
még ma, mert az árak később változhatnak! Ma még a régi áron tudjuk küldeni!

A  k ö n y v e k  á r a  n e m  t a r t a l m a z z a  a  p o s t a k ö l t s é g e t ,  a m i  á t l a g o s a n  1 S X )  F t ,  s ú l y t ó l  é s  á r t ó l  f ü g g ő e n .  A  k ö n y v e k e t ,  
h a  v a n  r a k t á r o n ,  k é t  h é t e n  b e l ü l ,  h a  n i n c s ,  e g y  h ó n a p o n  b e l ü l  p o s t á z z u k .

Név: □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □  Bővebb tájékoztatást

AIDS
mely az angol kiadás pontos fordítása. Ára: 1994 Ft.

Júniusban megjelenik a 
az év második felében az

Diabetes,
Alvászavarok és a 
Colorectalis Betegségek.

Várjuk jelentkezésedet!

Címünk: Literatura Medica Kiadó, 1027 Budapest, Frankel Leó u. 11. 
Telefon: 135-4556, 135-4598

MEGRENDELÉS

kérek az ABC Könyvekről

Postacím:

Kötet címe Mennyiség Összeg

Összesen:

A könyvek ellenértékét rózsaszín postai csekken befizetem. A köteteket postán, csomagként kapom meg.

Dátum: Aláírás
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Fogászati és Szájsebészeti Klinika

Dr. H attyasi D ezső  
ny. tanszéke, 

egyetem i tan ár  
prof. em eritus

Dr. Fazekas András 
egyetem i tan ár

Dr. Kocsi S. Gábor 
adjunktus

Dr. M ari A lbert 
tanszék vezető  

egyetem i tanár

Dr. Sonkodi István 
docens

Dr. Olasz Tibor 
adjunktus

Dr. Szentpétery József 
ny. tanszéke, 

egyetem i tan ár  
prof. em eritus

Dr. Gorzó István  
docens

Dr. Szontágh Eszter 
adjunktus

Dr. Kovács Ádám  
egyetem i tan ár

Dr. B orbély László 
docens

Dr. L. Kókai Erzsébet 
adjunktus

Dr. Radnai M árta  
tanársegéd

Dr. Nagy Katalin  
tanársegéd
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—

Dr. Fehér Ákos Dr. H alász J en ő
tanársegéd tanársegéd

Dr. Kertész Annamária 
rendelőintézeti 

adjunktus

Vendégok ta tók

Dr. H oppenthaler  
János

fogszakorvos

Dr. Budai János 
rendelőintézeti 

főorvos

Dr. Balogh László  
rendelőintézeti 

adjunktus

Dr. Hegyesi Ferenc Dr. Molnár Erzsébet 
osztályv. főorvos ny. főorvos

Dr. A ntal András 
fogszakorvos

Dr. S tájer A nette  
klin ika i orvos

Dr. Seres László  
klin ika i orvos

Dr. Kocsis András Dr. Karácsonyi Sándor 
klin ika i orvos k lin ika i orvos

144







m e o iK u s H o c K

K irály Szilvia

Szem erédi László

Tóth Gergely A nett

16-OS CSOPORT

Oszlánczy András

Talabos Csaba

Veszelovszky Rita

Segesváry
Krisztina

Tóth Csaba Zsolt

Vincze G abriella
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A
Élettan

Előadás a vitaminokról (Benedek prof.)
D-vitamin: Mit lehet megenni egy jegesmedvéből, ami nem büdös?
-A talpát, mert abban van a vitamin.

Előadás a liquorterekről (Benedek prof.)
...és a liquor elfolyik a foramen és a Luschka-féle lyukakon.

A szem
A sötétadaptációról van szó, amit Benedek professzor az alábbi mondattal tett szemléletesebbé:-Most 
mindenki úgy érzi, mintha a tehén fenekében lenne.

Vérképzés (Benedek prof.)
Olyan mint a szép nagyanya,soha nem látta senki se.

Starling hypotézis (Obál Ferenc)
-Gondolkozzatok a kerti slag relációjában!

Élettan gyakorlat Téma a hányás.
Az élettani folyamat a következő:

1 .légzés mélyül és ritkul, majd mély légzésben leáll 
2 . a glottis zárul, a rekesz leszáll, és a hasűri nyomás nő 

Faludy Zoli átgondolva a folyamatot megvilágosodva a következő megjegyzést tette: Ha ez nincs, 
akkor fel is út, le is út.

Élettan szigorlaton!
-Mi az a pepszin? (Oszlánczi)
Válasz:-Fasz tudja. (Szemerédi)

Oszlánczi András szigorlata. Nystagmus volt a tétel. Amikor a vizsgáztató (Obál F.) megunta a 
békákról szóló eszmefuttatást, szúrós keresztkérdést intézett Andráshoz:
-Most már mondjon valamit az emberekről is! Mit csinálunk a füllel?
Válasz: -Melegítjük!

Mi van akkor, ha a beteg egyszerre hány és fosik is?
-Vacuum keletkezik.

Kórélettan
Demó Gecse tanárúrnál:
-Ajánljon nekem olyan dolgot,amiben sok Ca++ van!
Joó Csabi:-Hüvelyeseket ajánlanék.
Gecse:-Köszönöm, megfogadom.

Gyakorlat Szilágyi Zolival. A dián az infarktus EKG-ja látható. Csengery Attila:
-De hát az első képen is van Q -hullám!?
Válasz.-Igen Attila, az a normális EKG képe.

Kórbonctan
Első' gyakorlat. Életünkben akkor láttunk először friss hullát. Azonnal adódott az első kérdés:Mi 
baja volt a néninek?
Válasz: Schwannoma. Ez a Schwann-sejtek daganata.Csengeri Attila megböki a szomszédját: -Mi is 
az a Schwann sejt?-(két hónapja volt az anatómia szigorlat)

Zábrák tanársegédnek állandó szokása volt,hogy jobb kezét az ingébe csúsztatta, mint Napóleon sétál
gatott fel-le. Egy gyakorlaton Tóth Csabi hasonló pozícióban ült. Tanársegédúr ingerülten 
megkérdezi: -Maga mit csinál?
-Lazítom a mellizmomat.
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Milyen két nagy csoportja van a daganatoknak?
Benignus és benignusss!

-Honnan származik a sarcoma szó?
-??? -Veszelovszky.
-Hogy hívják a halhúst? -Zábrák.
- ? ? ?
-Sarxü!-Zábrák.
-..(Nem szarok )-Tóth Caba.

Zábrák tanársegéd szöges kérdést intézett a társasághoz. A teremben néma csend honolt,mire 
tanársegédúr a hozzá legközelebb üló' Kingához 2 cm-re odahajolt. A háta mögött ülő fiúk kihasználva 
az alkalmat hangosan cuppogni kezdtek. Mire ő zavartan felkapta a fejét és elsomfordált.

Neurológia
Neurológia gyakorlaton Török Tibi volt a főszereplő. Avramov doktornő rajta mutatta be a neurológiai 
vizsgálatot. A reflexek kiváltásánál nehézségekbe ütközött a jól megtermett végtagok láttán.
-Tibor, miért van magának ekkora lába?
-Tanársegédnő!Képzeljen el engem 36-os lábakkal!

Téma a Stroke
Avramov doktornő:-A stroke lehet minor és completed.
Többen:-Major nincs?
Talabos Csaba:-Dehogynem, itt a Timi!

Köztudott, hogy évfolyamunkon több élsportoló van, akik neurológia gyakorlatról versenyre hivatkoz
va kéredzkedtek el.
-Hol van Talabos Csaba? Ő is sportoló?-gyakorlatvezető.
-Igen,ő a sexuálatléta!-hangzott a válasz.
-És Tóth Csaba?
-Ő úgy berúgott,hogy nem bír felkelni...
Ekkor lépett be Talabos:-..... -miért én is berúgtam?!

Gyerekgyógyásza t
Az első előadás címe ez volt:neonatológia. Csengery attila habozás nélkül leírta saját elhallását:neu- 
ronatológia.

László Aranka professzorasszony előadást tart: -Az ilyen betegnek virágillatú a vizelete. Ezt 
elmondtam reggel a referátumon és a figyelem a társprofra irányult.

Az egyik gyakorlaton a koraszülött osztályon voltunk. Török Tibi belenézve az inkubátorba felsóhaj
tott: -Mikor lesz ebből akkora ember, mint én?

Népegészségtan
Egy előadás részlete:
-Van kérdés?
-Hogy tetszik lenni?-Török T.

December 1-én történt.(Ez azért fontos, mert december 18-án vége a félévnek.) Csengery Attila egy 
előadás közti szünetben a következő ártatlan kérdést tette fel:
-Fiúk, hol is van a Népegészségtan?

Oxyologia
Méray professzorasszony kortörténetet mond el:-És akkor belép a rendelőbe egy csenevész 
madáralkatú fiatalember...
Ebben a pillanatban Tóth Attila nyitott be a terembe, természetesen elkésve, mint mindig.
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Belgyógyászat
Sági tanár úr kiosztotta a gyakorlat elején a betegeket,hogy vizsgáljuk meg őket, kérdezzük ki a 
panaszaikat. Egy idő' után körbejárva a kórteremben az iránt érdeklődött, hogy melyik csoportnak mit 
sikerült megtudni a saját betegéről.
-Na, és fizikálisán találtatok valamit?
Tóth Attila:Neeemmm....vizsgáltuk.

Egy másik betegnél Sági tanár úr a crepitatiót szeretné megmutatni nekünk. Már vagy két perce hall
gatja a beteget minden oldalról, míg végül megszólal:-Sajnos a crepitációt már nem lehet hallani. Túl 
jól kezeljük a beteget.

Fogklinika
Mottók: ,,A hülye betegtől tartózkodni kell!”

/Gorzó tanár úr/
„Csak hülye beteg van!”

/Karácsonyi doktor úr/
„Katétert és szerelmet nem lehet erőltetni”

/Szentpétery professzor úr/
„Merev könyök laza csukló! Csak a masturbálásra jó !”

/Hoppenthaler tanársegéd úr/

Tanlabor
Inlay direkt mintázás a feladat. Szentpétery professzor úr izolálásként a benyálazást javasolja. 
Többünkből egyszerre tört fel a megdöbbenés:
-Beleköpjünk?
-Ezzel mintegy véleményeznénk a munkát.

Csengery Attila nagy vehemenciával, magáról megfeledkezve tömi a markában tartott modellt egy 
szondával és egy lapoccal.Mikor megkérdeztük, hogy mit csinál azt felelte: -Most sietek!

Orális biológia
Előadásban hallottuk: „A fog a csacsihalban táplálék megszerzése után mocorog.” Ez igen! Köszönjük 
felvilágosítást Marcsik Antónia docensnőnek!

Konzerváló fogászat
Hűdre a berendelő füzetbe nagy fekete +-tel jelölte, hogy új beteget kér. Karácsonyi S.:
-HudreíEzzel a beteggel mi van ?Meghalt?

Nagy tanársegédnő külföldről hazatérve gyakran él a lehetőséggel, hogy Ingével való beszélgetéssel a 
német nyelvtudását szinten tartsa. Egyszer úgy szólt kedvenc asszisztensnőjéhez:
-Können wir das machen, hogy ezt a két szekrényt kicseréljük?

Nagy tanársegédnő Mária néni (87 éves) kezelése közben:
-Na drágám !Most már nincs más hátra csak az, hogy jó sokat kell kefélni!

Fogpótlástan
Gyakorlat egyik kedvenc oktatónkkal, Antal tanársegéd úrral. A ts. úr épp egy gipszmintát tanul
mányoz. Török Tibi ránézve a mintára megkérdezi: -Ezek mind carieses fogak?
Antal A: -Nem tudom, én még nem láttam a beteget, lehet,hogy aknába harapott.

Bartha Tibi betege egy 85 éves bácsi. Már négy alkalommal nem jelent meg, mire Antal tanársegéd 
úrral együtt nyomatékosan felhívták a beteg figyelmét, hogy ha legközelebb nem jön el a kezelésre, 
akkor a Klinika nem vállalja tovább a kezelését. Búcsúzáskor Tibor még egyszer figyelmeztette a bá- 
csit:-De a jövő héten tessék eljönni!
Mire a bácsi:-Bartácskám, jöttem én mindig amikor kellett. Ez a nő az oka mindennek (a protetika 
osztály vezető asszisztensnőjére mutat). Ez a nő engem valamiért nem szeret. Tán jól meg kéne
baszni!
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Első héten a betegvizsgálatot gyakorolva Bartha Tibi vállalta a páciens szerepét.
-Stájer doktornő! Megnéznéd Tibor kompozit inlayit-kérdezte Tóth Attila.
Az inlay-k vizsgálata közben Anett:
-Hm. Gyönyörűek! A pusztert kérem! Nagyon szép munka!
(Köztudott, hogy Bartha Tibinek teljesen ép fogai vannak.)

János jó lesz ez a lenyomat?-kérdezte Attila. Perec figyelemmel szemlélte a művet, majd hozzátette. 
-Jó, de a lényeg, hogy alaposan verd ki!
Mikor Andi meghallotta Perec utasítását, csillogó szemekkel ajánlotta fel segítségét. A közös munka 
eredménye meglett, a beteg protézise tökéletesen illeszkedett.

Török Tibi lenyomatvétel közben a lámpát égve hagyja, ami a beteg szemébe világít. Koltai doktor a 
rendelő másik végéből hevesen integet, hogy kapcsolja le a lámpát. Mire ő visszainteget: „Kár a gőzért 
a bácsi vak!”

Babarczy Kinga asszisztálás közben a működő kautert az alkoholos üvegcsébe mártotta, ami ettől égni 
kezdett. Észlelvén a bajt,ijedtében a köpőcsészébe öntötte,amitől az lángra lobbant. Szerencse a gyors 
vízöblítésnek, a lángnyelvek gyorsan kialudtak. A történtek után Kinga mosolyogva próbálta meg
nyugtatni az egyébkény szívbeteg nénit.

Orthodontia
Kocsis S. Gábor adjunktus Úr megállapítása az aetiológiai tényezőkről:
“ Nekem is így tört le a fogam, hogy összekoccantottam, - fejreesés közben.”

"Éjjeli készülék nincs, éjjeli az a bili, amibe szarni kell.”

Szindromatológia előadás:
"A  Down-kóros gyereknek meg olyan mafla pofája van, mint a mongoloknak általában. ’ ’Ahogy ez a 
mondat elhangzott, Hűdre (mongol csoporttársunk) bájosan mosolyogva megfordult és hátranézett az 
első sorból. Kocsis S. Gábor egy pillanatra elgondolkozott, majd így szólt: -Ja?! Mindegy!

Szájsebészet
Halász tanársegéd Úr gyakorlatán Tóth G. Anett panaszkodott a kórbonctani boncolásokra. A 
tanársegéd Úr válasza: -Miért kisasszony, ha egy fogeltávolításkor megszökik néhány w t, akkor maga 
hazáig rohan? Ha így van, akkor tudnám ajánlani még a stewardess szakmát.

Gyakorlaton egy OPT felvételt tanulmányozunk.
Halász tanársegéd Úr:- Itt egy p.f. típusú gyökértömés látható!

- Az milyen?
- Pápa fasza. Rövid is, vékony is.

A gyakorlat végén természetesen megint nem találtuk a füzeteinket. Halász tanársegédhez fordul
tunk.
-Hol vannak a füzetek?
-Talán valamelyik fiókban.
-És Szontágh tanársegédnő?
-Ő biztos nincs a fiókban, mert nem fér bele.

Az egyik gyakorlaton Szontágh tanársegédnő kedvenc székén ülve panaszkodott:
-Ki állítgatta el megint ezt a széket? Olyan nyagda!
-Nem tudjuk.
A tanársegédnő távozása után Halász tanársegéd a következő megjegyzést fűzte a dologhoz:
- Nem attól nyagda ez a szék!

Kapros tanársegéd Úr asszisztensnője türelmetlenül rontott be az ambulanciára!
- Nincs valami csúszósotok? Vazelin, vagy valami ilyesmi kellene.
Mindenki döbbenten fordult felé. Mire ő zavartan válaszolta:
-A Kaprosnak nem csúszik!
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Előadáson arról van szó, hogy bizonyos defectusokat hajas fejbőr szájba ültetésével is pótolni lehet. 
Az eljárás hátránya, hogy a haj kinőtt a beteg szájában. Hátulról egy hang:- És elment fodrászhoz? 
Török Tibi megnyugtatta a kérdezőt:- Hátha később megkopaszodik.

Előadáson anamnézist kell felvenni egy fiatal nőbetegtől.
Szontágh adjunktusnő: -Kérdeznétek még valamit a betegtől?
Tóth Attila:- Van barátja?

Szontágh adjunktusnő írásvetítőt használ az előadóteremben. Az egyik feliratot nem bírja elolvasni, 
ezért a fóliát leveszi a gépről. Ezután nézi az üres fényt a falon:- Hova lett?

Borbély tanár Úr a nyirokcsomók vizsgálatáról:
-Egyik kezet a beteg fejére helyezzük, mint Jézus Krisztus; lássa, hogy már történik vele valami.

Bartha T. asszisztált a műtőben. A kampózás miatt elfáradt kezét egy pillanatra leengedte a beteg 
mellé, mire Borbély tanár Úr megszólalt:
-Zsebre ne tedd már, baszod.

Parodontológia
Idézetek az előadásjegyzetekből
A gyereknek extrém mély harapása van.Alig kell neki húst adni, mindig eheti a sajátját.
Minden injekciónál új tű kell. Ez olyan, mint: új nő - új gumi.
„Tudják miért hívják a corsodylt corsodylnek? Mert szerény vagyok.”
„A betegnek olyan súlyos ínyhyperplasiája volt, hogy nem tudott kapcsolatot teremteni. Na, nem hogy 
lányokkal nem, de emberekkel sem.”
„Igazi anyós protézis; éjjel úszik, nappal pofázik.”

Gyerekfogászat
Joó Csabi 6  éves "hölgy”  páciensének hosszas tömése közben Marika asszisztensnő odaszól Csábinak: 
-Csabi, mikor lesztek már készen?
-Nemsokára, már csak simogatom.

Ajánlások
oktatóinknak

Karácsonyi doktornak ajánljuk: 
a fejre szerelhető mobil telefont, 
hogy ennek segítségével telefonálás 
közben is ellenőrizni tudja üregein
ket, alapjainkat és töméseinket.

Nagy tanársegédnő betegeinek 
kezelés előtt egy hónapos intenzív 
német-angol nyelvkurzust, hogy 
megértsék a tanársegédnő utasítá
sait kezelés közben.

Hoppenthaler tanársegéd Úr:
Ú jból m egnyitotta  kapuit a 
Sárkány! Friss bőrök érkeztek

Kovács professzor Úr: Charles 
Bronson is m egöregedett már, ő 
sem a régi!

Judo tanfolyam  indul, csak haladóknak! 
K linikai ok ta tókn a k  árengedm ény!
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Koncz doktornő: Ugróegér ajánlja: Mosson fogat Blendivel!

Fazekas professzor Úr: Egy ollót körmonadatok lerövidíté
sére.

Mari professzor Úr: Ingyenes idegenvezetés a Fogklinika 
osztályain.

KOCSISOK:

Drágám , te is A ngié V-ös vagy?

Gorzó tanár Úr: Megismerkedés az új parodontológia könyvvel.

Tóth Éva doktornő': Skóciai kirándulás, félpanzió, találkozás és eszmecsere a Loch Ness-i szörnnyel.

Pelsó'czi doktor Úr: Használati utasítás a Loch Ness-i szörnyhöz.
Óvatosan fürödjön a skóciai tavakban. Jó 
vadászatot és kapitális szarvakat!

Benedek doktor Úr: Járja újra az általános iskola elsó' osztályát, 
hogy megtanuljon egynél tovább is számolni!

Vályi doktor: Te vagy az Isten !
Aláírás: Az Isten 
A Jedi visszatért!

Kőhalmi doktor Úr: Egy új nyakkendó't a néhány számmal kisebb 
mellénye mellé!
A betegei számára: értelmezó' Kőhalmi szótárt

Kókai adjunktusnő: Nutra sweet édesítőt, hogy ne legyen ennyire 
savanyú.
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Fogklinika öltöző: Megbeszélés szerint elkezdődött a párbeszéd Bartha Tibor és Tóth Attila között. 
T. A.: -Te!Figyelj Tibor megkaptam a műszert! Tudod amit a múltkor említettem.
B. T.: -Mutasd! Itt van?
T. A.: -Persze, figyelj, ez az!Nem tudom még pontosan hogy működik, le kellene fordítani a a 
használati utasítást. De marha jó mert nem kell annyit vesződni a protkókkal! Csak benyomod az 
anyagot, ez a gép megrezegteti és kirajzolódik a protézis határ, mert a különböző nyálkahártyatípusok 
fölött az anyag más színű lesz.
(Csengery Attila háttérben öltözködik és fülét hegyezi.)
Cs. A.: -Mi ez??? (Igyekszik bekapcsolódik a párbeszédbe, nehogy kimaradjon valamiből.)
B. T.: -Ma, vagy holnap kipróbáljuk. De mi ez itt a tetején? Ez a 220V, 50Hz, 4001/h?
T. A.: -Ez a teljesítmény.4001 lenyomat anyagot lenne képes óránként megrezegtetni. Itt ezen a 
lyukon töltjük be a mátrixot, a másikon meg a katalizátort.
Cs. A. (hatalmas érdeklődéssel): -És ez tényleg ilyen jó? 50Hz-es, hát ez, ez a legjobb! Majd mutasd 
már meg nekem is, hogy működik!

Utóirat: A műszer valójában egy akváriumszivattyú volt, 4001 vizett szűr meg óránkén, a fent 
említett lyukak a levegő és víz áramoltatására szolgálnak. Nem ő volt az egyetlen, aki elhitte és aki 
úgy reagált: „50 Hz, az a LEGJOBB!”
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1

Vásároljon ön is

ADEX®-tői>
A gazdaságosság és p recizitá s fogalm ának m egtestesítője.

1
W ilkmann-féle

1. , gingivo-rezonátor:

-220-110V 

-50 Hz

-4001/h 

- 6  transistor 

-5W

Patent .Nr.3609138

Ön is sokat vesződik a funkciós lenyomattal? Ez már a múlté!
Nagy segítség m inden fogorvosnak a teljes foghiány pótlásánál. A szilikonbázisú, 
kondezácóval térhálósított, speciális lenyom atm assza-rendszer és lenyom atvételi 
technika lehetővé teszi a protézis határainak azonnali kijelölését. Az 50Hz-es 110 
illetve 220 V-ról üzem elő készülék a le
nyom atanyagban elektrokém iai reakciót 
indít el, mely az elm ozduló nyálkahártya 
és az a la p já b a n  fe s z e s e n  ö s s z e n ő t t  
n y á lk a h á rty a  h a tá rá t e g y érte lm ű en  
k ira jzo lja . A  len y om a ta n y a g  s z ín v á l
to zá sa  -m e ly  ta r tó s  m a ra d -k ije lö li  a 
k ü lö n b ö z ő  s z e r k e z e tű  te rü le te te k e t .
További lehetőségek (computeres scintil- 
lotom ia  és rön tgen d iffrak cios  spektru- 
m a n a liz is ) m ég  p on tosa b b á  teh etik  a 
funkciós szél határát.
A  rezonanciaindukált elektrokémiai kon
denzáció egy új fogalom.
Ismerje m eg ön is a jöv ő  útját!

Kérje ingyenes tájékoztatónkat!

ADEX Zahnfabrik

B. T. Aq Gm bH München, BD

M agyarországi képviseletünk levélcíme:

SZEGED, Pf. 11.

TEL: 06 99 341096 és 06 62 314336

__________________ _____________________________________________________________________________ S.
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1, Be t u d n a  ö t  s z ó b a n  m u t a t k o z n i?

Prof. Janka Zoltán:
Dr. Boncz István:
Dr. Tóth Lajos:
Dr. Bozó Attila:
Prof. Penke Botond: 
Dr. Kovács Zoltán:

Prof. Szemere György:

Prof. Benedek György: 
Dr. Gecse Árpád:
Dr. Kovács Attila:
Prof. Dobozy:

- Egy pszichiáter nem lehet ennyire bőbeszédű.
- Egy Tisza-partra vetett lélekbúvár.
- "Nem tanultok, mind mögbuktok!" Elég?
- Jókedv, bajusz, gyakorlatiasság, közvetlenség, tisztelet
- Öt szó: Penke Botond vegyész, egyetemi tanár
- A pszichiáterek verbális dominanciájának cáfolataként állíthatom: Igen!Be 

tudnék öt szóban is mutatkozni.
- Dr. Szemere György, de mivel ez csak három szó, lehetőségem van arra, hogy 

válaszul arra, amit rólam mondanak, Rostand után szabadon válaszoljak: 
"Én pedig Cyrano Hercules deBergerac"

- Szakállas, morcos, tornacipős, élettanász, professzor.
- Gecse Árpád hobbym: ÉLET, Jazz
- Be, ha érdekelne bárkit is...
- Nem, 5 szó még körül sem érne.

2 , M iv e l  k e r e s n é  a  k e n y e r é t , h a  a z  E g y e t e m e n  m e g s z ű n n e  a z  á l l á s a ?

Prof. Janka: 
Dr. Boncz:
Dr. Tóth:
Prof. Penke: 
Dr. Bozó:
Prof. Szemere:

Dr.Kovács Z.:

Prof. Benedek: 
Dr. Gecse :

Dr. Kovács Attila:

Prof. Dobozy:

- A kenyeremet? Majd csak kisütnék valamit.
- Gondoznám a pékek sütnivalóját.
- Ezt a 2000. év március idusán kérdezzétek!
- Elmennék Badacsonyba a szólómét művelni és napszámoskodni.
- Kuruzslással.
- Kutyatenyésztéssel, mégpedig több okból. Eló'ször is imádom a kutyákat 

/talán értek is hozzájuk /, másodszor, mivel viszonylag keveset ugatnak, har
madszor pedig, mivel többet és adómentesen lehet keresni velük.

- Nem merem leírni, mert fó'nökeimben olyan irigységet generálna, hogy azon
nal elbocsátanának.

- Azt hiszem megvalósítanám gyerekkori álmomat: orvos lennék.
- A SZOTE disco helyein ’lépcsőn járást segítő1 szolgálatot hoznék létre, a 

kijáraton túl is kimerészkedők számára vakvezető kutyákat alkalmaznék, a 
járóképtelenek számára a közvetlen /HULLA/-szállitást szervezném meg a 
kollégiumokhoz és az Egyetem minden egységéhez. Jelszónk lenne: Ha nem 
kéri is visszük.

- Reklámszövegeket írnék pl:,,Spermabank-a bank , ami igazán közel áll 
Önhöz." vagy „Amióta az Ultra Pamperst használom, semmilyen problémám 
nincsen professzori viziteken."

- Politikai pártot alapítanék.

3 , M i t  s z ó l n a  h o z z á ,h a  v a l a k i  k ö z ü l ü n k  f e d e z n é  f e l  a  r á k  g y ó g y s z e r é t ?

Prof. Janka:

Dr. Boncz: 
Prof. Penke:

Dr. Kovács Z.:

Dr. Tóth:
Dr. Bozó:
Prof. Szemere:

Prof. Benedek:

- A rák gyógyszerét? Alaplistára venném. A Nobel-díjasok alaplistájára.Ezután 
alapjáratba helyezném és hátramenetben Stockholmba irányítanám.

- A meglepetéstől egyszerre csak hátrafelé járnék.
- Támogatóleveleket gyűjtenék, hogy az illetőt azonnal terjesszék fel orvosi és 

élettani Nobel-díjra.
- Mint hajdan volt oktatója elkezdenék emlékezni arra a rendkívül fogékony, 

derék, szorgalmas hallgatóra, akinek orvossá cseperedésében magam is részt 
vállalhattam. Szerényre szabott emlékirataimban pedig a felfedezéssel kap
csolatos személyes érdemeimről szólnék, (de csak á t t é t e l e s e  n!).

- Igencsak elcsodálkoznék, de Tőletek minden kitelik.
- Őszintén örülnék a sikernek. Nyugodtan dohányozhatnék tovább.
- Mi ez a feltételes mód? Nagyon remélem, hogy ezt valaki Önök közül 

megteszi.
- A nagy számok törvénye alapján még a kisegítő iskolában végzetteknek is
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van erre egy valós probabilitásértékben kifejezhető esélye.
Dr. Gecse: - Ez lenne életem legnagyobb meglepetése, mert ehhez mérten, nagyon

kevesen kaptak ötöst kórélettanból.
Dr. Kovács Attila: - Inkább azt fedezzéttek fel ,mint az Always plust!
Prof. Dobozy: - Örülnék.

4, M l LENNE AZ ELSŐ INTÉZKEDÉSE, HA Ö n LENNE A REKTOR?

Prof. Janka:

Dr. Boncz:
Dr. Tóth:
Prof. Penke: 
Dr. Bozó:
Prof. Szemere:

Dr. Kovács Z.: 
Prof. Benedek:

Dr. Gecse:

Dr. Kovács Attila:

Prof. Dobozy:

- Az Universitason minimum universatus (legalább egy dologban jártas) 
személyeket alkalmaznék.

- Még nem tudom, de az biztos, hogy megHÖKkenteném az Egyetemet.
- Azonnal új rektorért kiáltanék.
- Vállalkoznék a lehetetlenre: keresnék egy jó gazdasági főigazgatót.
- Kísérletet tennék arra, hogy a gyakorlati képzés valóban az legyen.
- Ne adja Isten! Férfinak születtem, s egy rektorral általában olyat csinálnak 

amit csak a nők kedvelnek.
- Ha én lennék, akkor már nem kellene több intézkedés.
- Rövid türelmi időt kérnék a sajtótól, amig nem szidalmazhatnának /mondjuk

3 évet/
- A sok munkában elernyedt hallgató és oktató számára regenerációs szolgál

tatást vezetnék be, megfelelő anatómiai adottságokkal és tudással rendelkező 
medikák közreműködésével.

- Erre a kérdésre a Hungária együttes dalával felelek:
„A táncparkett ördöge lehetnék,
S a biciklimet Cadillacre cserélném.."
- Lemondanék.

5 , M i t  t e n n e  a n n a k  é r d e k é b e n , h o g y  a z  e g é s z  é v f o l y a m  j e l e n  l e g y e n  a z  e l ő a d á s a in ?

Prof. Janka:

Dr. Boncz: 
Dr Tóth: 
Prof. Penke:

Dr. Bozó:
Prof. Szemere:

Dr. Kovács Z.:

Prof. Benedek:

Dr Gecse:
Dr. Kovács Attila:

Prof. Dobozy:

- Egyszerű. Kiemelt faj-és létfenntartó ösztöndíjakat osztanék szét minden 
előadáson. A kettő közül valamelyik csak bejön.

- Csodát.
- Megtiltanám az előadások látogatását.
-Isten  ments, hogy valaki m egjelenjen, hiszen azonnal vége lenne a 

bennsőséges, családias, szinte intim légkörnek ami az orvosi kémia előadá
sokat jellemzi! De, ha mégis rá lennék kényszerítve, akkor óra végén 
teniszütőket, Miki-egereket, déligyümölcsö tés kémia szakkönyveket oszto
gatnék a megjelent hallgatóknak.

- Csak magamat adnám.
- Még az sem elég, amit eddig tettem? Akkor már csak az marad, hogy -tan

teremkímélés céljából - az előadásaimat a Körössy Halászcsárdában tartsam.
- A megoldás néhány éve adott. Egy könnyen begyakorolható intrapszichikus 

művelettel, a mindenkor betévedő 20-30 fő előtt, lélekben az egész évfolyam 
oktatójának minősítem magam.

- Az ösztöndíjat és a szociális segélyt részletekben adnám ki - minden óra 
végén.

- Megtiltanám az óralátogatást.
- A professzorok színes fényképét osztogatnám hazavitelre. Ezekkel bárki tet

szése szerint tehetne bármit (..és a szakállrajzolás csak az egyik ötlet!)
- Kibővíttetném a tantermeket.

6 , M i t  v e z e t n e  b e , h o g y  a z o k a t  s e n k i  n e  l á t o g a s s a ?

Prof.Janka:
Dr.Boncz:
Dr Tóth:

Prof. Penke:

- Mit vezetnék be ? 220 Voltot a padsorokba.
- Bevezetném Bokrost.
- Az erre irányuló kísérletek már folyamatban vannak. Kérdezzétek az 

Illetékest!
- Ez a könnyebb feladat: kötelező lenne minden hallgatómnak megkóstolni az 

1979-es évjáratú "Badacsonyi olaszrizling" néven címkézett saját termésű 
boromat.
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Dr. Kovács Z.: - Gondolom, a saját fizetésem fokozatos csökkentésével el tudnám érni, hogy 
egy ponton túl már én sem járjak be

Prof. Szemere: - Két-három alkalommal én sem mennék el. Negyedszerre már biztosan nem 
lenne ott senki.

Prof. Benedek:
Dr. Gecse:
Dr. Kovács Attila: 
Prof. Dobozy:

- Minden órán tápanyagok élettanát adnánk le - éhgyomorra.
- Fizetni kellene az óralátogatásért.
- Személyesen a professzorokat osztogatnám ki hazavitelre.
- Miért, így járnak?

7, M l VOLT AZ A LEGVICCESEBB ESET AMIRE VISSZAEMLÉKSZIK EGYETEMISTA ÉVEIBŐL?

Prof Janka: - Amikor Boncz Géza ma már hivatásos humorista és akkori SZOTE Klub

Dr. Boncz: 
Dr. Tóth:

vezetővel leltárt csináltunk a klubhelyiségek berendezési tárgyairól. Akkor 
tanultam meg, hogy a hagyományos értelemben vett szék jellemzői közé a 
négy láb nem tartozik és a függöny biológiai csoda, mivel a leltárhiány 
kivédése céljából egy erőteljes tépő mozdulatra osztódással szaporodik.

- Azt mondták nekünk: "Lenin...él" - közben bebalzsamozva mutogatták.
- Bőrgyógyászat szigorlaton subacut ekzemás beteg vizsgálata után három 

adekvát kenőcsöt írtam fel. A vizsgáztató docens honorálta is buzgalmamat: 
"Mit csináljon ezzel a beteg? Egymás tetejére kenje? " És máris bevéste 
életem egyetlen közepesét. (N. B. : A vizsgáztatóm által hónapok óta ered
ménytelenül kezelt beteg a hetenként váltogatott kenőcsei receptjét nyomta 
a kezembe

Dr. Bozó: - Élettan beszámolón adott frappáns válaszom. 
Kérdés: Ki volt Linné ?

Prof Penke:
Válasz: Hát Lin neje.

- Az a villamosutazás, amely előtt egyik kedves évfolyamtársnőnk kabátzse
bébe egy frissen felboncolt békát tettünk és ő ezt adta át a jegy ellenőrnek.

Dr. Kovács Z.: - Inkább kínosnak nevezném, csak ennyi idő távlatából tűnik viccesnek. Egyik 
endokrinológiai gyakorlaton (1979) joviális barackot nyomtam egy 130 cm-es

Prof. Szemere:
emberke fejére (32 éves volt!).

- Sebészet gyakorlaton voltam, s akkor még a betegfelvétel a medikus feladata 
volt. Behoztak egy 19 éves lányt, aki elmondta, hogy három hónapja 
leányszálláson lakik és száraz koszton él, s most két napja rendkívül nagy 
hasi fájdalmai vannak. Mivel erősen anaem izálódott, riasztottam az 
ügyeletes tanársegédet, aki - végigmenve a hierarchián /adjunktus, tanár/ - 
végül a professzornál kötött ki. A professzor utasítást adott, hogy tegyük fel 
a műtőasztalra, ahol gyorsan kiderült, hogy ruptorált a tubája. Mikor a beteg

Prof Benedek:

felébredt, a professzor elé tette egy fiolában az eltávolított tubát az embrió
val és ezt dörmögte: Na, Lelkem, ilyet nem lehet száraz koszttól kapni!

- Belgyógyászat gyakorlaton anamnesist vettünk fel. Az öreg magyar a családi 
anamnesis felvétele kapcsán elsírta magát, hogy mennnyire szereti a 
feleségét. Hüppögve mondta - - Húsz éve élünk együtt és még azt se mond

Dr. Gecse:
tam neki, hogy az anyád p...

- Évismétlő évfolyamtársam anatómia szigorlat előtt nem tudta elképzelni,

Dr. Kovács Attila:
vajon hogyan jut tovább egy nagyobb falat a viszonylag kicsi 'öreglyukon'.

- Sajnos egyetemista éveim már olyan rég voltak, hogy inkább a belklinikái 
működésemből idézek két esetet: l.,-82 éves nénin kellett sternumpunktiót 
végrehajtani .Menet közben odaszólok bátorítólag:,,Mamikám! Most jól 
szorítsa össze a fogait, mert fájni fog! "Mire 0 : „Aranyoskám! Kivegyem a 
fiókból???"

2 .,Idős bácsik fekszenek tömegével a kórteremben.Az egyik állanddóan méri a 
lázát, óránként kiáltja oda a nővérkének: „Évike! 38-3! "Erre feleszmél egy 
napok óta kómában lévő papa: „De kinek a javára??"

8, VÁLASZTANA-E KÖZÜLÜNK HÁZIORVOST MAGÁNAK?

Prof. Janka: - Hogyne, ha az illetőt Csillagnak hívják.
Dr. Boncz: - Nem, csak családorvost, mert házam az nincs.
Dr. Tóth: - Nyugodt szívvel, mivel nekem is van orvosi diplomám.
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Dr. Bozó: 
Prof. Penke:

- Én inkább a hosszú, nyugodt életet választanám.
- Háziorvost csak 80 éves korom után fogok választani, akkor talán körül

nézek az akkor 50 éves szegedi orvosok között.
Dr. Kovács Z.: 
Prof. Szemere:

- Szívesen, ha a kolléganő' követné terápiás javallataimat.
- Hadd mondjak egy nagyon profán (félre)idézetet:
"Meghalni csak pontosan, szépen, ahogy a csillag megy az égen, úgy érdemes."

Prof. Benedek:
Dr Gecse:
Dr. Kovács Attila:

- Amíg nem akarok orvoshoz menni kettőt is.
- Igen, de csak hölgyet, mivel egy Nő karjaiban még meghalni is élvezet.
- Hogyne, 1-2 szőke, vagy barna csinibabát és gyakran rendelnék konzultációt 

a betegágyamnál...
Prof. Dobozy: - Igen, úgyis magamat gyógyítanám.

9, Ml VOLT ÉLETE LEGNAGYOBB MEGLEPETÉSE?

Prof. Janka: 
Dr. Boncz: 
Dr. Tóth:

- Kellemetlen lehetett, mivel a Freud-i elfolytás értelmében elfelejtettem.
- Amire kidolgoztam egy pszichoterápiás eljárást kiderült, hogy nincs rá beteg.
- Jó tíz évvel ezelőtt a hallgatóktól, mint legkedvesebb oktatójuk, "Arany 

Plessziméter" kitüntetésben részesültem. Azóta is ez számomra a legbecse
sebb elismerés.

Dr. Bozó: - Baselban jól megnéztem egy nőt. Szembe jön. Gyönyörű idomok, fan
tasztikus mellkasfal, testhez álló ruha. Itt van előttem. Ekkor látom a nadrá

Prof. Penke:
got feszítő "óriási meglepetést".

- Amikor 30 éves szorgos kutatómunka és 53 év élettapasztalat után végleg rá 
kellett jönnöm, hogy az emberi nem alapjában mindenütt és mindig egyfor
ma és a mostani gondok-bajok talán már az egysejtűeknél elkezdődtek.

Dr. Kovács Z.: - Kellő tapasztalatok híján korainak találom a kérdést, mivel az élet legna

Prof. Szemere:

gyobb meglepetései azok, amelyeket csak másokkal kapcsolatosan tudunk 
elképzelni-így a legnagyobb még hátra van.

- Mikor Amritsarba /Punjab, India/ utaztam egy kongresszusra és Delhiben /a 
belföldi repülőtéren/ át akartam szállni, de az őr feltartóztatott, közölve, 
hogy oda csak érvényes jeggyel lehet bemenni. Mire megkérdeztem: és tessék 
mondani, hol lehet jegyet venni? Mire ő: odabent.

Prof. Benedek:
Dr. Gecse:
Dr. Kovács Attila:

- Amikor lebontották a Dóm téri nézőteret.
- Még semmin sem lepődtem meg életemben.
- Az amikor a gimiben a IV.osztály közepén, magyar-történelem fakultációs 

létemre megtudtam, hogy már kora gyermekkoromtól kezdve orvos akartam 
lenni.

1 0 , Ö n  s z e r in t  m i  v o l n a  a z  a  s p e c iá l k o l l é g iu m , a m e l y  é r d e k e l n é  a  h a l l g a t ó s á g o t ?

Prof. Janka: - A foszfatidilinozitol kaszkád, mint szignál transzdukciós mechanizmus jelen-

Dr. Boncz:
Dr. Tóth:
Dr. Bozó:
Prof Benedek:

tősége a Niagara vízesés kanadai és amerikai oldalán élő maradvány indián 
törzsek közötti jel kommunikációban.

- A beteg, mint az orvos adminisztrációs tevékenységének gátló tényezője.
- A férfi és női tenyészrészek anatómiai leírása Bugát Pál nyomán.
- Ilyen nincs.
- Az 1 Az idei államvizsgakérdések ismertetése’ speciálkollégium számíthatna 

talán 70 százalékos részvételre.
Dr. Gecse: - Az orvosi diploma megszerzésének pathomechanizmusa, különös tekintettel 

a kollokviumok és szigorlatok kirekesztésére.
Prof. Penke: - Életem legszebb, legérdekesebb speciálkollégiuma az volt, ami teljesen 

elmaradt. Azóta is emlegetjük mennyire szerettük volna végighallgatni. Címe 
különben a következő volt: "Matematikai elmekórtan trigonometriai alapon

Dr. Kovács Z.:
bizonyítva".

- Régóta melengetett tervem, a ’Gyógyászat természete’ c. spec. koll., amit kb. 
2 év múlva fogok meghirdetni. (Talán lesznek még közietek olyanok, akik...)

Prof. Szemere: - Ilyen speciálkollégium  cím re sok lehetőség van, de egy se tűr 
nyomdafestéket. Nagy érdeklődésre számot tartó tankönyveimet viszont csak

Dr. Kovács Attila:
egyet tudok: Tanuljunk könyen, gyorsan semmit.

- Engem annak idején a SPECIÁL kollégium leánylakói érdekeltek...
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Prof. Dobozy: - A sexuális úton terjedő' betegségek, különös tekintettel a terjedés tech
nikájára.

1 1 , M i t  t e n n e , h a  a z  e l ő a d á s á n  ( g y a k o r l a t á n ) u l t iz á s o n  k a p n á  a  h a l l g a t ó k a t ?

Prof. Janka: - Belenéznék a lapokba és Szegeden lévén idéznék egy szilveszteri kabaréból: " 
Megmondta azt doktor Tímár, ez az ulti nem ulti már".

Dr. Boncz: - Közölném, hogy vizsgán is érvényes a kártya I. számú fő törvénye :"Nyerni 
lehet, bukni muszáj."

Dr. Tóth:
Dr. Bozó: 
Prof. Penke:

- Beülnék negyediknek kopogni.
- Álló kibicnek lóg a töke, ülőnek meg kuss.
- Nagyon nem szeretem az ultit, mindenképp kötelességemnek érezném, hogy 

a jóval bonyolultabb tarokk alapelemeire megtanítsam hallgatóimat.
Dr. Kovács Z.: 
Prof. Szemere:

- Ulti(mátumo)t intéznék hozzájuk és emelném a téte(le)ket!
- Attól függ, milyen tétben játszanak. Ha elkártyázzák a diplomájukat, semmi

Prof. Benedek:
kifogásom ellene.

- Ha egyszer rajtuk van a fehér köpeny a gyakorlaton nem szólnék egy szót

Dr. Gecse:
sem.

- Előadást tartanék arról, hogy a ’vidéki’ orvosképzéshez a tarokkozás, a

Dr. Kovács Attila:
'városihoz' a bridgezés az elengedhetetlen.

- Úgy rájuk ijesztenék,hogy egyből bemondanák a durchmarst és a redurch- 
marst a leginkább rontó bemondást a HASMARSot.

Prof. Dobozy: - Ha pontosan érkeznek semmit.

1 2 , V a n -e  o l y a n  v iz s g á n , v a g y  e g y é b  h e l y e n  á l t a l u n k  s z ü l t  ö k ö r s é g , a m ir e  m é g  v is s z a e m l é k 
s z ik ?

Prof. Janka: - A vizsgák ezután következnek, anterográd emlékezésem még nem eléggé 
kifinomult konkrét esemény felidézéséhez. Érzésem viszont, hogy jó ökörség 
szüléséhez nem hideg mozdulatlanság, hanem izzás (agysejtek) és forgatás 
(kiforgatás) szükséges, miként a jó ökör sütéséhez is.

Dr. Boncz: 
Dr. Tóth:

- Az előző kérdés, arra még emlékszem.
- Sajnos, vagy a Ti szerencsétekre, nincs már emlékképem, mert ALOIS 

ALZHEIMER letette már a névjegyét. (Mit is kérdeztetek?)
Dr. Bozó: - Traumatológia kollokvium. Ahány vizsgatétel annyi baromság, /lásd: törött

Dr. Penke:
csontok szegecselése, koponyatörött fejgipsze...... /

- Vizsganapokon, rögtön a vizsga befejezése után az agyamból azonnal törlők 
minden aznapi eseményt, gondolatot, így tudom megőrizni egészségemet és

Dr. Kovács Z.:
jó kedélyemet.

- Mindenre emlékszem, nem vizsgán, egyébnek mondható helyen történt, de

Prof. Szemere:
sem az ökörséghez, sem a szüléshez nem lett közöm...

- Életem legjobb szigorlati aranymondása ez volt: A mikroszkóp egy olyan 
eszköz, amely két részből áll, az objektívból és a szubjektívből. Néha ez

Prof. Benedek:
milyen igaz.

- Amire emlékszem az, hogy feleletválogatós tesztben Dukmak kolléga úr 
19.39 százalékos dolgozatot irt, amikor véletlenszerűen 23.3 százalékot dob
hatott volna. Egy másik, amikor Lábossá kolléga úr tankönyvből kimásolt 
szöveget olvasta fel a szigorlaton egészen addig, hogy 1. 2 0 . ábra.

Dr. Kovács Attila: - Inkább szüljetek ökörségek helyett bébiketlEgy kis ízelítő a Mi hajdani 
ökörségeinkbőh-Élettan szigorlat, írásbeli: A tejelválasztás szabályozása: „A 
tejet az emlők választják el.A z emlő páros szerv, TÖBBNYIRE nőkön talál
ható!"

Prof. Dobozy: - Tudjátok, az elefánt...

1 3 , Ö n  s z e r in t  m ié r t  n e m  i l l i k  h o r k o l n i  e l ő a d á s o n ?

Prof. Janka: - A kérdés szinte adja a választ: 'Mert felébreszti a többi alvót'
Dr. Boncz: - Zavarja a többi alvót.
Dr. Tóth: - Azért nem illik, mert a hangos horkolás felébresztheti a békésen szen

dergőket.
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Dr. Bozó:
Prof. Penke:

Dr. Kovács Z.:

Prof. Szemere:
Prof. Benedek:
Dr. Kovács Attila:

+ 1 ,  Ö n  s z e r in t  m e l y

Prof. Janka:

Dr. Boncz:
Dr. Tóth:

Prof. Penke:

Dr. Kovács Z.:

Prof. Szemere:

Dr. Bozó:

Prof. Benedek:
Dr .Kovács Attila:

Prof Dobozy:

- A monoton zaj álmosítja az előadót.
- Az előadások nappal vannak, a horkolás mint természetes védekezés csak 

éjjel szükséges és hatásos, ezért a nappali horkolás alapjában véve szükségte
len, felesleges és kifejezetten szelekciós hátránnyal jár.

- A rendszeres légvételnek ez az akusztikusán túltelített manifesztációja az 
érdeklődés felkeltésének permanenciájában és irányultságában kompetitív, 
így az előadóban nyílt hegemonista törekvéseket asszociál, amely mint 
frusztráció veszélyezteti a hagyományos (hallgatói, oktatói) szerepek töré
keny komplementaritását.

- Előadáson horkolni azért nem illik, mert esetleg felébreszti az oktatót.
- Mert a hangos tetszésnyilvánítás sem illik.
- Nem kell az előadót elkényeztetni:néhány idősebb rövidlátó professzor nyil

ván ütemes helyeslésnek vélné..

INTÉZKEDÉST KELLETT VOLNA ÁLLATKÍSÉRLETEKNEK MEGELŐZNI?

- A leghumánabb funkció, az értelem, tökéletesen nem tesztelhető állatkísér
letekben. így azután nem csodálkozhatunk azon, hogy az életben milyen dön
tések születnek...

- Az Embervédő Egyesület megalakítását.
- Pavlov kutyáján teszteltem volna a tandíjfizetési kötelezettség bevezetését. 

Az eb(adta) Talán gyoorsaban és jobban tanult volna, ha a rajta elvégzett 
"kísérletekért" (lásd felsőoktatás reformja) még fizetnie is kellett volna.

- Az emberiség önmagán, önmagával szeret leginkább kísérletezni. Ha viszont 
létezik egy Teremtő, vagy valami felsőbbrendű Rendező Elv (Törvény, 
Logosz, stb. - nem kívánt rész törlendő), az a véleményem, hogy már nagyon 
unhat bennünket és az egész civilizációnkat és nemsokára egy teljesen új 
állatfajjal fogja végigfuttatni evolúciós és civilizációs kísérleteit.

- Nos, ami az utóbbi éveket illeti több ilyen intézkedés is volt. A humán 
tapasztalatok azonban arra vergálnak, hogy nem lett volna etikus az alacso
nyabb rendűek ilyen célokra való felhasználása.

- Az oktatói fizetés "rendezést". Jancsó professzor mondta a háború után:"Nem 
lehet kísérleteket végezni, mert nincs egér. Mert az egér az megdöglik, ha 
nem kap enni. Mert az egér az nem egyetemi tanár !".

- A gyakorlati oktatás jelenlegi rendjét. Ok: Friss diplomával kikerülve az 
ÉLET-be annyit tudunk, mint egy adrenalinnal kezelt decapitált zöld
varangy.

- A tandíj bevezetését.
- A márciusi kormánydöntéseket, de ezek híján csak mi maradtunk olyan álla

tok, hogy szabadon kísérletezhetnek velünk..
- A tandíj bevezetését.
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Egyszer volt, hol nem volt

Ki Kicsoda?
1990-ben levélen

(rendszerváltás előtt)

1994-ben levélen 
(rendszerváltás után)

SZOTE Telefonkönyvben

1239 Streitmann Károly Dr. Ápolónő Gyermekklinika

1353 Jován Zoltán Gazdasági nővér Kge Új Klinika

r s ís fa m k c n u u

Nem álont 
a szentest 
egyetem

Itt a konkurencia...? 
Gyermekeink itt folytatják...?

”Én 58 éves vagyok. Merem remélni, hogy még 
tanítani fogok ezen az egyetemen." Dr. Badó Zoltán 
az Orvostudományok doktora mondta ezt, amikor 
Ferró József, a szentesi Bibliotheca Universalis 
igazgatója és Dr. Gyulay Ákos közgazdász-vál
lalkozó társaságában a Kurca-parti településre ter
vezett Harvard-típusú egyetemről beszélgettünk. 
Az apropót pedig az adta, hogy Badó tanár úr a 
minap kapta kézhez a Selye-könyvtár és az egyetem 
szellemi atyjának, a kaliforniai egyetem profess
zorának dr. Szabó Sándornak a telefaxát. Ez 
lényegében egy megbízó levél a szentesi universitas 
szervezésére.
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• ALAP PENICILLINEK 
Oxybion szirup 
Vegacillin tabletta 
Maripen tabletta 
Penicillin injekció 200 000 E,

1 000 000 E
Promptcillin és Promtcillin forte 

szuszpenziós injekció 
Retardillin szuszpenziós injekció 

400 000 E, 1 000 000 E

• SZÉLES SPEKTRUMÚ 
PENICILLINEK 
Amoxicillin 4 g/80 ml porszirup 

250 mg kapszula 
750 mg tabletta 
1000 mg tabletta 

Penglobe 400 mg filmtabletta

A BIOGAL
GYÓGYSZERGYÁR
ANTIBIOTIKUMAI

A  yatásos terápia

oiztos tudatában...

1
I

• SZÉLES SPEKTRUMÚ
p -L A K T A M Á Z STABIL PENICILLINEK
Augmentin por sziruphoz 156 mg/5 ml 

375 mg filmbevonatú tabletta 
625 mg filmbevonatú tabletta 
600 mg i.v. injekció 
1,2 g i.v. injekció

• AM INOGLIKOZIDOK 
Brulamycin 40 mg/1 ml injekció 

80 mg/2 ml injekció 
szemcsepp

• MAKROLIDOK 
Eryc 125 mg kapszula 

250 mg kapszula

• ÚJ M AKROLIDOK
Klacid 250 mg filmtabletta

granulátum szuszpenzió 
készítéséhez 125 mg/5 ml

• CEFALOSPORINOK
Epocelin 0,5 g injekció; 1 g injekció 
Cefobid 1 g injekció
(B-Pfizer) 2 g injekció
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