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"Nem szeretjük, azt aki arra 
kényszerít minket, hogy ne azok 
legyünk, amik vagyunk; de azt sem 
szeretjük jobban, aki arra kényszerít, 
hogy azoknak mutatkozzunk, amik vagyunk. 
Azt szeretjük, aki azt hiszi, hogy azok 
vagyunk, akik lenni szeretnénk."

Paul Valery



I útra album

Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem
Vezetői

Dr. Fráter Loránd
Rektor
Rector

Dr. Papp Gyula
Tudományos 

rektorhelyettes 
Vice Rector

Dr. Mari Albert
Klinikai 

rektorhelyettes 
Vice Rector

Talár igen, talár nem...

Ha le tudtad győzni magadban saját álláspontodban való kételkedni tudás kínjait, úgy a 
legjobb úton vagy afelé, hogy betölts egy, a személyes felelősségvállalást igénylő posztot 
és készen állsz arra is, hogy előbb-utóbb elfogadd saját véleményedet. Persze a hivatal 
betöltéséhez kell egy kis frátermettség is.
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Dr. Szilárd János 
prorektor
Prorector

Az élet nem hahostorta...
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I)r . S z e in e r e  G y ö rg y

L ________________1

Dr. Füzesi Kristóf

L — — --------

D r .B e n e d e k  G y ö rg y
Dekán Dékánhelyettes Dékánhelyettes
D e a n Associale Dean Associate Dean

Dékáni Hivatal
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Támogatja a magyar tudományos életet 
Magyar nyelvű kiadásaival lehetőséget biztosít a magyar 

tudósok hazai és külföldi megismertetésére
Külföldi szakfolyóiratok beszerzését vállalja 
Tanfolyamok, továbbképzések rendezését vállalja 
Kérésére kiadja tudományos kongresszusok anyagát

SPRINGER SZALON

1075 Budapest 
VII., Wesselényi u. 28. 

Telefon: 251-5755 
Fax: 251-5973

Nyitva naponta: 10-18 óráig
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ANATÓMIAI, SZÖVET- ÉS FEJLŐDÉSTANI INTÉZET 
DEPARTMENT OF ANATOMY HYSTOLOGY AND

EMBR10L0 GY

Dr.Csillik Bertalan
egyetemi tanár 

Professor

Mottó: "Könnyebb erek közt szelektálni, 
mint szelek közt erektálni"

Csillik prof előadáson: "A vagina a penis negatívja, de csak akkor, ha az benne van"
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A BÜTYKÖS ANATÓMIÁJA

ELŐSZÓ AZ ELSŐ KIADÁSHOZ

Jelen munkánk az első önálló anatómia atlasz. Atlaszunk szerkesztése nehéz évekre 
esett. Sok személyi, tárgyi, pénzügyi és tanulmányi (anatómia kollokvium) nehézséggel 
kellett megküzdenünk. Sajnálatos, hogy jó idejében megkezdett munkánkra ilyen nehéz idők 
fordultak.

Annak a felismerése, hogy a körülöttünk zajló események folytán a magyar 
Bütykös Szekta saját tankönyvére kell támaszkodni, arra késztetett bennünket, hogy más 
irányú munkásságunk (italozás, szórakozás) rovására időt és erőt szenteljünk az anatómia 
atlasz megírására ... Minden igyekezetünk arra irányult, hogy a leküzdhetetlennek látszó 
nehézségek dacára is elérjük a nagy alkoholista nemzetek eme legreprezentánssabb 
műveinek színvonalát.

Az anatómia rajzolás természetében rejlik, hogy a rajzolónak nemcsak a technika, 
hanem a szakszerűség szempontjából is fel kell fognia a bemutatni kívánt készítmény 
értelmét és lelkét, alaki sajátosságait és a szerzők szakszempontjait. Az így kellően 
felkészített rajzolóink az odabaszós bütykös koktél nagy mennyiségű fogyasztása miatt 
kénytelenek voltak munkájukat részben megszakítani, részben végleg abbahagyni. E 
körülményeknek tudható be, hogy rajzaink nem olyan egységesek, mint ahogy azt mi 
kívánnánk és egy absztinens bíráló elvárná.

Kezdettől fogva arra törekedtünk, hogy az anyagot ne túl sok ábrára aprózzuk, és 
így különösen az antialkoholisták összefüggő képet kapjanak az anyagról. A tárgykör 
sajátosságából folyik és a borszakértő számára érthető, hogy a BÜTYKÖS ANATÓMIA 
A t l a s z  első ábraanyaga nem ölelhet fel mindent, minthogy az a mű további kiadásaiban 
ki szokott forrni.

Az ábrákat nagyrészt a SZOTE Tudományos Alkoholizmus Tanszékének 
munkatársai és a Bütykös Szekta Főpapjai készítették.

Csupán az eredetiség látszatáért nem tartottuk indokoltnak, hogy az egyszerűbb 
anatómiai viszonyokat a nemzetközi irodalomból már kiforrott ábrázolástól eltérő 
beállításban mutassuk be. Bonyolultabb részleteknél a tanítási és gyakorlati szükségletek 
szem előtt tartásával arra törekedtünk, hogy ábráink a szokványos beállításnál 
szemléltetőbbek és így könnyebben érthetőek legyenek.

Szeged, 1987. november havában.
A SZERZŐK
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labium major 
tollúm loutijculi

- p e s 6 a r i u m  

c o r p u s  b a t t i c u l i

.pedis bubjculi

Biitschli sajátságos cytoplasma-elmélete Többmagsoros hengerhám 
kehelysejltel
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BIOFIZIKA INTÉZET 
DEPARTMENT OF BIOPHYSICS

Dr. Szalay László 
egyetemi tanár 

Professor

Mottó: "Ne zavard a (dram)köreimet"

1DIODA
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Talán mégiscsak olcsóbb lett volna egy fázisceruza...
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BIOKÉMIAI INTÉZET 
DEPARTMENT OF BIOCHEMISTRY

Dr. Guba Ferenc
ny.egyetemi tanár 

Professor

Dr. Nagy Zsolt 
egyetemi tanár 

Professor

Dr. Dux László
egyetemi tanár 

Professor

Mottó: "Gubaszt, mint egy púzok"
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Abban az időben rendszeresek voltak az ilyesfajta összejövetelek. Mindenki, ki 

organikusan rendben volt, részt vehetett, ám a szervetlenek kiszorultak.

Történt egyszer, hogy Lizinnek éppen citromsav-ciklusa volt, ennek ellenére a vén 

kujon Van dér Waals letépte róla hidrogénjeit és kivetkőztette elektronfelhőjéből. Libresse 

észrevétlen maradt, így saját biztonsága fennakadt egy triptofán. Bár mindig volt kéznél 

kodon, ám sokkal több volt az antikodon. Egy kifejezetten sötétebb alak, Alifás (devizá(n)s 

hallgató), Valinra mászott csendesen. Szegény prolinknak már csak egy utolsó utcasarki 

ribóz jutott, ezért inkább girázta. A sarokban húzódott meg a jó öreg Alanin, reszkető 

kezében a pirofaszfáttal. Tartotta nekik a csodalámpát.

Ekkor váratlanul kivágódottaz ajtó. Arginin, a magándefektív beviharzott. Mindezt 

az erkölcsi fertőt látva ferment benne a pumpa, GABA sem tudta miért, hisz már sok ilyet 

látott. Végezte a kötelességét s rögzítette az ’in flagranti’ történteket, amit később 

megdönthetetlen bizonyítékként el is fogadtak a válóperben. így hát megbízója, Mr. Benzol 

végre felbonthatta a házasság szent kovalens-kötelékét, s visszaadhatta gyűrűjét a céda 

spinének mindannak ellenére, hogy ekkor már állapotos volt. Tudta, hogy ő nem lehet az 

apa, hisz már rég szünetelt az ionos vonzalom közöttük.

Pár hónap elteltével így született meg a kis nascens oxigén, mely rövid, de 

agresszív élete során többször megtámadta az állandóan közelében ólálkodó Tubuli-Semini 

Ferit. Ettől a perctől kezve Lizint is kiüldözték az enzimankós hidegbe, s anorgazmikussá 

tették. Bele is pusztult...
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ÉLETTANI INTÉZET 
DEPARTMENT OF PHYSIOLOGY

Dr.Benedek György 
egyetemi tanár 

Professor

Mottó: “Az álom Éti vagyok"

Élettan demó
Ábrázolja grafikonon annak a decerebrációs rigiditásban szenvedő +18 Celsius- 

fokos testhőmérsékleten tartott, 45 fokos szögben lemezjátszó korongjára rögzített (78-as 
fordulat) újszülött hermafrodita hangyászsünnek a pletysmographiásan mérhető funkcionális 
residuális volumeningadozását, amelynek iv. tolouidinkéket, Congó-vöröset, illetve 
nyomokban genciánibolyát adtunk, miután immunrendszerét Cyclosporin A-val gátoltuk és 
RES-sejtjeit egyenként cytoplasmájüktől megfosztottuk!
A helyes eredményhez figyelembe kell venni, hogy a laborterem északi fekvésű és az 

asszisztensnőnek 2 keresztes pozitív volt a Wassermann-tesztje. (1 perc)

Benedek prof az utolsó előadáson:

"...és akkor megjelenik az orgazmusnak nevezett psychosomaticus fenomén, mely 
manapság az üdvözülés cserejelensége."
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Hogyan sikerült elszakadnom a fö ld i valóságtól...
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Na tüzelnek már azok a C-rostok?!
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GYÓGYSZERTANI INTÉZET 
DEPARTMENT OF PHARMACOLGY

Dr. Szekeres László
ny. egyetemi tanár 

Professor

Dr. Papp Gyula
egyetemi tanár 

Professor

Mottó: "Rigevidon, Ovidon,
jobban véd, mint a koton, 
édesanyám, édesanyám 
m 'ért nem szedted egykoron ? "

"Colleginae non agunt, nisi copulata "
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Első előadás:
Oőőőőő..., - 1-2 óra... közben gyakorta hallott hangsor:Oőőő...
Az előadás frappáns befejezése: Oőőő...
Második előadás:
Előadás kezdődik. 20 perc szünet.
Előadó be. - Elnézést kérek a tisztelt hallgatóságtól, de éppen most jövök a rektor úrtól, 
5 perce szerveztük meg a Makedón Kardiológiai Társaságot, az elefántcsontparti 
orvosegyetemet. Egy kicsit hamarabb is kell befejeznünk, mert egy óra múlva indul a 
gépem, hisz a kantoni Deficites Myocardium Társaságnak én leszek a tiszteletbeli refrakter 
szaka.
Harmadik előadás:
Előadó be. (kissé ápolatlan (borostás, félszeg, ijedt, riadt stb.))
A gyógyszerek, amelyekről ma szó lesz, csak a Coca-Cola mámorban fetrengő angolszász 
dekadencia országaiban lehet kapni. Importálni sem érdemes, mert a Kárpát-medencén belül 
nem hatnak, kizárólag mellékhatásuk van. (Legfőképpen az, ha erotikától fülledt júniusi 
éjszakán a szer fogyasztója békés kuratkozási szándékkal kolleganőjét albérleti barlangjának 
összes termeibe csábítja, s azt látja, hogy maradék férfiasságának ékéből mindössze perecet 
lehet fonni). Ez penis durus-sal antagonizálható. Ha a beteg ezután úgy érzi, hogy sötétben 
is megérzi a fingszagot, forduljon az intézetvezetőhöz, mert ez csak vele antagonizálható. 
Nélküle én sem vagyok antagonizálható!
Negyedik előadás:
Előadó: nőnemű. Az előadás egy adjunktusi szövéghgel kezdődik.
Koncentrálási képesség: romlik.
Ok: Az előadó jól proporcionált két mellső szervéhez közeli hallgatóknál a vér elindul 
könnyen meghatározható véghcélja felé. A cerebralis keringés a limbikus rendszerre 
lokalizált. Vér: lent. A hallgatóság előbb transzba, nadrágjának diszkrét tisztítása után a 
férfilelkekre oly jellemző filozofikus állapotba kerül: "anginázni vagy csöcsörészni? Ez itt 
a kérdés!" Tán pitykézni, vagy többet, hogy a dolgok sosem érnek Véghet...
Vizsga: Lassult psychomotoriumú, magas malignitási fokú vizsgáztató, vastag 
szemüvegben. Valami szotyolafélét majszol. Nyomjon meg egy gombot! -...Szünet... - Ne 
a kolleganőjén! -...Szünet... - Még egyet!... Még egyet!...stb. Mindet megnyomta? 
Lássam!... Még egyet!... Mind megvan??? Még egyet! Addig nyomja, amíg mondom... 
Cholinerg receptorok? Ne nyomja! Eleget nyomta! Ezt akartam. Mondja! Előbb izgassa, 
aztán gátolja! Mondom, hogy izgassa,... meg van bukva. Nem izgatja? Viszontlátásra! 
Másik vizsga: Kérdés: - Őőőőőő...
Tanársegéd: Előbb dolgozza ki!
- Jó, de őőőőőő... ha a nő terhes, asthmája van, nem olvasta a Rómeó és Júliát, az AV- 
csomóját nem lehet kibogozni, és syphilise negatív inotrop, akkor mivel lehet a chinidinjét 
kiváltani a patikából?
- Szekerinnel, gyermeken 7-oxo-szekerinnel, esetleg szekerinettával (Szekeres & Szekeres, 
1951, 1952/a és b,...1991 első fele).
- Oőőőőő... Nagyon jó, őőőő..., nem akar TDK-zni?
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Formulae Abnormales

Fröccs Major FoAbno Halál-sikoly FoAbno

Rp/ Vinum album
decis duas (2.0 kortv) 
Aquae mineralae 
decim unam (1.0 böfi) 
Misce fiat solutio 
Da ad vitrum múltúm 
S.: negyed óránkánt 3x1, 

vomitus előtt

Rp/ Vodka (aquae minoris)
Decis semis (0.5 pillanat)
Gin Gordon’s 
Decis (az) semmis 
Cognac Napóleoni 
Decis Semis (0.5-ektőle)
Unicum Zwacki
Decis Jancósz (3.0, várom a párom) 
Misce fiat emeticum
Da ad korsó semilitrum (refr: da, da, da...) 
S.: Aááááá...!

Sivatagi szájpadlás FoAbno 
(Palatum desertum)

Coctail amnesiae sec. FoAbno

Rp/ Martini sicca (dry)
Decim unam 
Vinum siccum 
Decim (sosem) unam 
Pusta Vodka
Decis (hi)semis (mec nem isz) 
Misce fiat confiisio 
Da sub signo veneni 
Da ad resustitatem 
Signetur de Francé

Rp/ Vinum Ru-borom 
Lutram tertiam 
Vinum Ru-borod (a Tiédet!) 
Millilútram vmpaM 
Palinki koseri 
Circumscripti tutti (frutti)
Contude cordis feminini totálé 
Ut fiant lege artista (Salto Mortale)
Da ad "egy tojást bazmeg"
Pungate sivosale calibere minim unam 
S.: kapd be
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IGAZSÁGÜGYI ORVOSTANI INTÉZET 
DEPARTMENT OF FORENSIC MEDICINE

Dr. Földes Vilmos
egyetemi tanár 

Professor

Mottó: "Földest rá!"

Hosszú kések éjszakája
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RÉMTÖRTÉNET

A tavasz első pillanatai. Vidám madárcsicsergés zengi be a vidéket, 

színpompában úszik minden ezen a csodálatos, Virágos Kis réten. No de mi 

ez?!! Velőtrázó halálsipoly hasít bele a levegőbe. Beletelik néhány perc, amíg 

pontosan sikerül megállapítani a hang irányát: A tetthely nem messze a 

golfpálya Földes részétől található, ahol a lyukat nő veszi körül. A nagy 

kitolás már megvolt. A vashiányos gyereknek hirtelen szöget ütött a fejébe... 

majd bedobta a tóba. A gyermek tehát nem a boldogságban úszik. A 

túloldalon egy ember haLászik, ki is fogja. Kifacsarja belőle a vizet, majd 

kiakasztja a napra száradni. Alig telik el néhány perc láthatóan pánikszerű, 

kapkodó mozdulatokkal az árnyékba veti, nehogy túlexponálja...

Félelme alaptalan volt, hisz a később elvégzett colorimetriás vizsgálat 

azt igazolta, hogy a sötétebb színt a gyermek erősen kolompáraid jellege 

okozta. A hatóság csak később fedezte fel, hogy mintegy mellékleletként 

idegenkezűleg egy Stradivárit pengetett, így az önkezűség gyanúja és a 

gyermek fel sem merülhetett...

Ha az anya is fellélegezhetett volna a mi bűnügyünk is tovább tartott 

volna! (No de nem eszik olyan forrón a Kosát!!!)
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KÍSÉRLETES s e b é s z e t i  in t é z e t  
DEPARTMENT OF EXPERIMENTAL SURGERY

Dr. Nagy Sándor 
egyetemi tanár 

Professor

Ezt is elbaltáztuk...
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KÓRÉLETTANI INTÉZET 
DEPARTMENT OF PATHOPHYSIOLOGY

Dr. Telegdy Gyula
egyetemi tanár 

Professor

Dr. Lázár György 
egyetemi tanár 

Professor

Mottó: "Akadémis.., akad más is"

S feljőve az nap, s lön ismét világosság.
Az Úr megropogtatá az éjszaka meggémberedett ujjait, s így gondolkoda:

" Már megint reggel van." Fölvevé házipapucsát, s megindula párnázott ajtajú irodája felé; 
helyet foglala tanügyi szabályzatokkal s vizsgabeosztásokkal teli asztala mögött, s mondá: 
"Ám legyen, elküldém a Megváltót, s ma meglátjuk, mire megyen..."

Ezalatt odalenn is kivilágosoda, s a tanítványok megborotválkodván s ünnepi 
saruikat kipuculván megindulának ama bizonyos Utolsó Vicsorára az Gecsemáni kertnek 
irányában. Odaérvén az égnek madarai és a földnek minden barmai, mit sem sejtvén 
sereglenének, sokasodénak s szaporodának. Az egyre tornyosuló intő jeleket figyelembe se 
vevén ők egy tágas tisztást keresőnek, s ott helyet foglalának.

Emez idillt az addig láthatatlanul várakozó pribékek lőrék meg, kiket amaz bibliai 
legendárium szerint Jűdás értesíte (ki Tégla vala, s szintén velük készülődé az Utolsó 
Vicsora elfogyasztásához). Midőn emez pribékek közibük rontának könyveiket elszedvén, 
zsebeikben turkálván s gondolataik közt fürkészvén, nagy lön emez tanítványok bégyulladá- 
sa. A gaz latrok — legkiváltképp egy azoknál testesebb, amolyan vezetőféle — a 
szerencsétlenek elméjével föl nem fogható s számukra egészen homályos "mediátorokról", 
"opszoninokról", "kaszkádokról" vallaták őket; s mivel egy bizonyos Sl-nek nevezett 
irdatlan szörnyűségről sem tudának, elhurcoltatást és megfeszíttetést helyezőnek borús 
jövőül elibék.

Látá ezt az Úr, s gondolá, jól van ez így. S asztalán már szaporodnak is a 
szerencsétlen sorsú tanítványok elhullását szegélyező pótvizsga-utalvány nevezetű szörnyű 
mementók. ... s lön újra estve ...
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A tanítványok

Bár jó  célzó hírében állt, elpuskázta ...
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NÉPEGÉSZSÉGTANI INTÉZET 
DEPARTMENT OF PUBLIC HEALTH

Dr. Dési Illés
egyetemi tanár 

Professor

Mottó: "A Tücsök egész nyáron csak muzsikált.
A Hangya viszont szorgalmasan dolgozott. 
Ősszel meg is döglött mind a kettő."

JÁRVÁNYÜGYI JELENTÉS

Szeged város lakói között 1991 őszén egy új, eddig ismeretlen betegség ütötte fel 
fejét. Tudósaink CASINO-LÁZnak nevezték el, ugyanis önkísérletek százai során - miközben 
testi és anyagi biztonságuk oly sokszor forgott kockán (ill. roulett keréken) - 
bebizonyították, hogy a betegség terjedése egy bizonyos műintézménnyel áll szoros 
kapcsolatban.

Előfordulás:
Szakértők eddig csak idősebb egyéneken észlelték a betegség tüneteit, akik még 

a két világháború közti időszakban fertőződtek meg, de mivel a szocialista rendszer 
sikeresen felszámolta a fertőző gócokat és a betegség fennállásához folyamatos contaminatio 
szükséges, ezen esetek igen jól gyógyultak és csupán enyhe tüneteket mutatnak (pl. szombat 
esti ultiparti 10 filléres alapon). Fiatalabb egyéneken is észlelték a tüneteket, de 
mindegyikükben közös volt, hogy előzőleg külföldön jártak, különösen az igen fertőzött 
helyeken pl. Monté Carlo, Las Vegas, Macao városokban, ahol igen nagy veszélynek 
vannak kitéve rezisztenciával egyáltalán nem rendelkező honfitársaink. A betegség vectora 
a zöld posztó táptalajon igen jól tenyésző, nagyon virulens emberi parazita az un. krupié.
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Ezen állatfaj vadon élő, evolúciós zsákutcát képviselő primitív mutánsa a gypsy non 
domestificans cserepessoriensis. (angolszász nyelvterületen az irodalom Here is the red, 
where is the red - syndroma, röv. HIR-WIR-syndromaként említ). Rendkívül magas 
rizikócsoportba tartoznak a szegedi egyetemisták.

Pathomechanismus:
A betegség elsősorban az idegrendszert támadja meg, főleg a premotoros aeraban 

az óriás "no more Bets-sejleket", melyek az aszociális pályákon keresztül szoros 
összeköttetésben állnak a Money-sejtekkel. Ezen utóbbi sejteket Change Money, a híres 
Split Egyetem kutatója fedezte fel. A sejtek pusztulása hozza létre a CASlNO-LÁZra jellemző 
tünetegyüttest.
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stíN T éve t& T és

-P éN tSM 'M ouí 
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HOtOULATtX)
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ájula's
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Tünetek:
Ellenállhatatlan kényszer a sorbanállásra legalább húsz percig.

Végtagremegés, kéztördelés, a körmök körömágyig való rágása a kerék forgása közben. 
Erősen progrediáló esetekben a betegek már képesek egyik szemükkel a golyó, másikkal 
a kerék mozgásának szimultán követésére, mely horizontális és rotációs nystagmust idéz 
elő, s ez már a mesencephallicus-syndroma jele.
A levegőtlen és füstös helység hatására bekövetkező nagymértékű hypoxia és hypercapnia 
tovább súlyosbítja a szellemi retardatiot és ennek következtében megfigyelhető a nagy 
tétekkel kis esélyű számkombinációk megjátszása. Ezen kívül a bolygó hollandi ideg 
izgalma miatt izzadás, csuklás, collapsus, deszamekem coma figyelhető meg.
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Az elvesztett tőke miatt a betegeknek elcsattan a töke és ezért a farmertüdő analógiájára a 
scrotum megnyitásakor Casino-tojás nevű elváltozás látható.

Diagnosis:
A kifejlődött tünetek alapján egyértelmű. Látens esetben agybiopsia végzendő és 

ennek festése Jeton (ejtsd: zseton) szerint.

Szövődmények:
A vektorral való szimbiózis miatt lóverseny, kártya, kurvázás és tőzsdére járás 

észlelhető. Szerencsére Szeged város geographiai adottságai és klímája nem kedvez sem a 
lóverseny, sem a tőzsde elterjedésének.

Therápia:
Oki therápia nem létezik, a hangsúlyt a megelőzésre kell helyezni. Konzervatív 

kezelésként a szociálisra rendszer visszaállítása jöhet szóba. A rizikócsoportba tartozó 
lakosság kitiltása a fertőzött helyekről, illetve pszichiátriai gondozása látszik hatékony 
megoldásnak. B6 és ágynyugalom. Substitutios therápiaként az ösztöndíjak emelése hozhat 
végleges és kielégítő megoldást.

Prognosis:
Tök rossz, mert pár éven belül kialakul a Manirexia DOLOROSA Gravis.

3. YOUTH HOSTEL 
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IGAZOLVÁNY- 

IDŐSEBBEKNEK IS

4.YOUTH HOSTEL 
IGAZOLVÁNY • 
KÜLFÖLDIEKNEK

6. SZÁLLÁSFOGLALÓ 
VOUCHER, 

SZÁLLÁSFOGLALÓ 
LEVELEZŐLAP
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MIKROBIOLÓGIAI INTÉZET 
DEPARTMENY OF MICROBIOLOGY

Dr. Oláhné 
Dr. Béládi Ilona

egyetemi tanár 
Professor

Dr. Molnár József

egyetemi tanár 
Professor

Mottó: " Nagy galandom északon "
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A vizsgán ez az intézet biztosított elegendő időt a tételek kidolgozásához... 
Egy gyöngyszem (a’la Szepi)
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ORVOSI BIOLÓGIAI INTÉZET 
DEPARTMENT OF MEDICAL BIOLOGY

Dr. Molnár János
egyetmi tanár 

Professor

Mottó: " Drosophyla genom oltár, 
Meggyóntat előtte Molnár
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ORVOSI GENETIKAI KÖZPONT 
DEPARTMENT OF MEDICAL GENETICS

Dr. Szeinere György
egyetemi tanár 

Professor

Mottó: "Szem erre, szem arra... "
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ORVOSI VEGYTANI INTÉZET 
DEPARTMENT OF MEDICAL CHEMISTRY

Dr. Kovács Kálmán 
egyetemi tanár 

Professor

Dr. Penke Botond
egyetemi tanár 

Professor

Mottó: " KO-Valencia-Bayern München: 0:2 (ez már önmagában is) 2-es"

Metán-morfózis? — Metamorfózis!
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OSZTRÁK-MAGYAR BIZTOSÍTÓ RT. f r

ORVOS FELELOSSEGBETOSTIAS

Noti kdl aggódnia. 
Kórházban is segít a  Providencia



PATIIOLÓGIAI INTÉZET 
DEPARTMENT OF PATHOLOGY

Dr. Ormos Jenő
egyetem i tanár

Professor

Mottó: "Halottaktól vagy jót, vagy semmit.

Ilát, ennyit drága halottunkról.
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Most pedig a formaságok:

Holtverseny
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V. Halottvizsgálatot végző orvos példánya

Halottvlzsgálatl bizonyítvány
_y_,__é v f o l y a m

A  halott

1. családi és utóneve:

2. neme: férfi, nő* 3. személyi igazolvány száma:

4. születési halya: ----------------------------

anyja neve: — K o v á c s  Z o l t á n

Időpontja: hó « 5 0 5 5 ? «  hop0-5 ....

újszülötteknél: —  -  ó r a ----------- perc
_ t<1 , ,. . ... , I I .  K ó r h á z  D e t o x i k á l ó  Á l l o m á s
5. utolso állandó lakóhelye:----------------------------------------------------------------

A  hozzá tartó iá

6. neve: -U N IC U M ______________________

8. lakcíme: b á r m e l y - s a r k i  io iz A r l .

A  halál

9. helye:

7. közelebbi megjelölése: — ZM ACK...

f ö l d  a l a t t

10. közelebbi megjelölése: —S á í M .

11. időpontja: év hő -M á  j u s . . . ----- nQp

A kezelőorvos
12. n e « :  S a n y i  p i n c é r _______________________

p e r c ----

13. munkahelye, rendelője címe: 

A  halottvizsgálatot végző ORMOS

14. n e v e : -------------------------------

F a s o o o o o o r !

JENŐ " M i t  t e t t  v e le m  e z  a J e n ő ! . . . '

. ... i . P a t h o l o g i a i  I n t é z e t
15. rendelője, osztálya, c ím e :--------------- ------- -r-------- -------

16. kórbonctani vizsgálatot, hatósági boncolást, eljárást tart szükségesnek*

17. indoka: h i r t e l e n  h a l á l

A  kiállítás kelte: -

P. H. o hotottvizagólotot véqs6  orvot olóiróta
18. A  halottasházba szállítás Időpontja:

19. Az eltemetésre engedélyezett idő: —

20. A  halál okát megállapította (körzeti orvos, kórboncnok stb.) ------— --------- - ------ --------

1. a) Kóz«den ok' I. o) - M a lá j  s i k n l v .  N a o y - t m ih é .

R p  t n n K n k n k  t  p 1------- ---------

21. A  halál 
oka

(A halált közvetlenül előidéző 
betegség vagy állapot)_______

b) Megelőző ok. okok
(A fentire vezető megelőző 
betegség vagy óllopot)_______

c) AJ a p beteg ség 
(A halál alapjául szolgáló
betegség, óllopot)____________

Kísérő betegségek vagy állapotok ||.

b)
s z i g o r l a t

I I I .  é v

D rm o s  -  T ó s z e g i  -  I v á n y i
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TÁRSADALOMORVOSTANI INTÉZET 
DEPARTMENT OF SOCIAL MEDICINE

I-------------------------1

I________________ I

Dr. Zalányi Sámuel Dr. Peto Éva
ny. egyetemi tanár egyetemi docens

Professor Associate Professor

Mottó: "TOT vizsgától nem félteke... " 
(ld. 1990 Medicus-napok III. év csujogatók)
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ANESZTEZIOLÓGIAI ÉS INTENZÍV TERÁPIÁS INTÉZET 
DEPARTMENT OF ANESTHESIOLOGY AND 

INTENSIVE THERAPY

Dr. Lencz László 
egyetemi tanár 

Professor

Mottó: "Anyám könnyű álmot ígért..."

Élni és élni hagyni...
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I. SZ. BELGYÓGYÁSZATI KLINIKA 
FIRST DEPARTMENT OF INTERNAL MEDICINE

Dr. Varró Vince Dr. Lonovics János Dr. Sonkodi Sándor
ny.egyetemi tanár egyetemi tanár egyetemi tanár

Professor Professor Professor

Mottó: "Látjátok beleim szümtükkel mik vogymuk..." 
"Meghajtja, mint HolcZINGER a Varró gépet"

FERTŐZŐ BETEGSÉGEK 
DEPARTMENT OF INFECTIOUS DISEASES

Dr. Ferdinándy Kond
c. egyetemi docens 
Associale professor

Mottó: "Légy HÍV tenmagadhoz!"
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A borról pro és kontra
"...Bizony a kelleténél több bor szörnyű betegségek, rettentő nyavalyák okozója.
Ám ha vérmérsékletünknek megfelelően iszunk belőle, nagyban hozzájárul testünk 
gyarapodásához, tiszta vérré válik, segít az emésztésben, és minden porcikánkat áthatja 
jótékony erővel, bátorságot önt belénk, élesíti elménket, vidítja szívünket, fölélénkít, 
vesénket serkenti, szelet hajt, növeli a természetes testmeleget, erősíti a lábadozókat, 
étvágyat gerjeszt, tisztítja a vért, megszünteti a dugulást, megfelelően elosztja a táplálékot, 
jó színt csinál, elhajt minden fölösleget.
Ez hát jó. De nézzük csak, hogy mi van az érem másik oldalán, és lássuk a rosszat!
E nemes, drága nedű, a kipréselt szőlő leve, ha miként a korhelyek, szertelenül, mód nélkül 
isszák, meg tudja dermeszteni az egész testet, elfojtván annak természetes hőjét, mint 
ahogyan a gyöngécske tűz is kialuszik, ha nagy halom fát zúdítanak rá. Árt az agynak, 
megtámadja a tarkót, és gyöngíti az idegeket, ennélfogva gyakorta okoz gutaütést, azaz 
hűdést, bénulást, nyavalyatörést, görcsöt, merevedést, reszketegséget, szemkáprázást, 
szédelgést, porckopást, letargiát, őrjöngést, süketséget és náthát. Ezen kívül megrontja a 
jóságot, a jámborságot és tocsogóvá, handabandázóvá, kötözködővé, hazuggá, 
tisztességtelenné, paráznává, hazárdjátékossá, gőzös agyúvá, olykor még gyilkossá is teszi 
az embereket. Árt az emlékezetnek is, úgyhogy aki túl sokat iszik, szórakozottá válik. Hát 
a köszvény, a csúz meg a többi ízületi nyavalya? Mind a szertelen ivásból fakad.
...Egy szó mint száz: jó, ha az ember tudja, melyek a mértékkel elköltött bor jótéteményei, 
de tudnia kell azt is, hogy mekkora kárt okoz, ha nem tart mértéket, avagy silány bort 
iszik, mert a bor mindkét utóbbi esetben végtelenül ártalmas...
Még a Szentírás is azt mondja, hogy a mértékkel elköltött bor öröm a testnek, öröm a 
léleknek, egészséget ad testnek is, léleknek is a józan ivás."

BANDELLO
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Miért jobb a sör a nőknél?

(plagizált)
1. A sört egész hónapban élvezheted.
2. A sörfoltot ki lehet mosni.
3. A sör mindig türelmesen vár.
4. A régi sörösüveg visszaváltható.
5. A sör sohasem késik.
6. A sörnek nem kell virágot venni.
7. Sör mellett lehet nőzni, de nő mellett sörözni...!!!?
8. A sör csak hahzik, sohasem habozik.
9. A sört ha otthagyod, nem fenyeget öngyilkossággal, vagy terhességgel.

10. A sör nem lesz féltékeny, ha megkívánsz egy másik sört.
11. A sorból van választék.
12. A söriváshoz nem kell búvárruha.
13. A sör nem beszél vissza.
14. A sör 70 év után is jólesik.
15. A sört maximum egyszer látod viszont.
16. Több sör együtt sem beszél hülyeségeket.
17. A sör olcsóbb.
18. A sörnek nincs anyja.
19. A sör kupakját könnyű levenni.
20. A sörödet biztos megkapod.
21. A sör nem borul ki, ha nőszagúan jössz haza.
22. A sörnek sohasem fáj a feje.
23. Egy éjszaka több sörrel is elbírsz.
24. A sört mindig könnyű ledönteni.
25. A sörödet megoszthatod barátaiddal.
26. A sorról mindig tudhatod, hogy te nyitottad ki elsőnek.
27. A sör mindig nedves.
28. A sör nem követel egyenlőséget.
29. A sör nem hagy el: - másik férfiért,

- másik nőért,
- másik sörért.

30. A sört nyilvános helyen is élvezheted.
31. A sört nem érdekli, hogy mikor mész el.
32. A hideg sör is jó.
33. A sört nem kell megmosni, mielőtt megkóstolod.
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ENDOKRINOLÓGIAI ÖNÁLLÓ OSZTÁLY ÉS 
KUTATÓ LABORATÓRIUM 

DIVISION OF ENDOCRINOLOGY

Dr. Szarvas Ferenc 
egyetemi tanár 

Professor

Dr. Julesz János
egyetemi tanár 

Professor

Dr. Faredin Imre
egyetemi tanár 

Professor

Spirituálé (a’la Neoprimitív)

"A törpe az ágyból jött, s az ágyba tér 
Tíz órát küszködik egy vájatért 
A tárna mélyén veri ki - a falat 
S kiadja az erejét a robot alatt

Tizenhat éve szervezett a törpe is 
Mert náluk is működik a törpe-KlSZ 

Készül már az idei munkaterv 
Hófehérke kezében az alapszerv

Az erdő mélyén, ott, ahol a madár se jár 
Tárnájába jár a fránya bányavájár 
Bár kicsi a törpe, de kegyes a sors 

Hófehérke hallgat, mert a kezünk gyors"
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II. sz. BELGYÓGYÁSZATI KLINIKA 
SECOND DEPARTMENY OF INTERNAL MEDICINE

Dr. Csanády Miklós 
egyetemi tanár 

Professor

Dr. Tényi Mária
egyetemi tanár 

Professor

Évkönyvünk méltán egyik legnépszerűbb rovata:

v y  V  Szív küldi V  V ¥
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BELGYÓGYÁSZATI INTENZÍV OSZTÁLY 
DIVISION OF INTENSIVE CARE

Dr. Sági István
egyetemi docens 

Associate professor

Volumenpótlás. Ami sok az shock!
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BŐRGYÓGYÁSZATI KLINIKA 
DEPARTMENT OF DERMATOLOGY

Dr. Dohozy Attila
egyetemi tanár 

Professor
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A bor monológja
(avagy csöBŐRből vödörbe)

Hogy mi késztetett arra, hogy életemben először, hallgatásomat 

megtörve szavakba öntsem (v)érzéseimet!? Pattanásig feszült kollagénjeim 

nem bírják már tovább ezt a gyűrődést!! A minap a következő történt velem: 

Légiriadó volt. UV sugarak bombáztak és elacnésították a terepet. 

Bár gazdám (az a büdös Q) próbálta fényvédő krémekkel megóvni épségemet, 

mindhiába. A 10 fucktor is kevésnek bizonyult. Pórusaim eltömültek, s 

levegő után kapkodtak olyannyira, s akkora volt a pánik, hogy még Sir Tüsző 

is begyulladt. Hiába próbáltam menteni az irhámat; lesültem a képéről.

Auspitzbe deportáltak, ahol őröket rendeltek mellém. Leukoplastra, 

a kápóra kifejezetten pikkeltem. Egy percre sem hagyott magamra, 

egyszerűen tapadt rám. Egyetlen előnye volt ennek a szoros kontaktusnak: 

tudtam, hogy amíg a közelemben van újabb támadás nem érhet.

Egyik reggel az Epilátor parancsoló szavára ébredtem. Őrzőmet 

elszakították tőlem. A lázadó Sir Tüsző is odaveszett. Ekkor hirtelen 

megjelent a színen ügyetLenke és c(l)ini£«.s\van cryoktatott. Megfagyott 

ereimben a vér, s a Vater Pacc-ra vágta magát. Mégiscsak én Husztam a 

rövidebbet, így kristályosodott ki bennem az örök tanulság:

" N e  s z ó l j  h á m , n e m  f á j  h e l y e m !"
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FOGÁSZATI ÉS SZÁJSEBÉSZETI KLINIKA 
DEPARTMENT OF STOMATOLOGY

Dr. Mari Albert
egyetemi tanár 

Professor

Dr. Kovács Ádám 
egyetemi tanár 

Professor

Ne szívd a fogad!!!
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FÜL-ORR-GÉGE KLINIKA 
DEPARTMENT OF OTO-RHINO-LARYNGOLOGY

Dr. Czigner Jenő
egyetemi tanár 

Professor

Mottó: "Ha Beethoven ismerhette volna őket... "

Orvos: Hogy van?
( a páciens mutatja a torkánál a csövet: légcsőmetszés után van )

Orvos: Jaj, bocsánat.
( s mivel megérti, hogy a páciens nem beszélőképes, blokkot és ceruzát vesz elő, írja 
Hogy van?
( avval a blokkot-ceruzát átnyújtja a páciensnek , válaszadásra.

A PÁCIENS átveszi a blokkot-ceruzát, írja: Nem vagyok süket!

Czigner professzor Úr egy órás előadásban fejtette ki, hogy nem ér rá kitölteni 
évkönyvi tesztünket, s nem szeretné, ha az évfolyam az ő poénjaiból élne meg. Magunk is 
kívánjuk ezután - Tisztelt Czigner professzor Úr -, hogy ezentúl Ön is mind több süket 
fülre találjon!

(Nagymajtényi adjunktusnőt külön üdvözöljük - lásd mint fent!)
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GYEREKGYÓGYÁSZAT 
DEPARTMENT OF PEDIATRICS

Dr. ßoda Domokos
egyetemi tanár 

Professor

Dr. Pintér Sándor
egyetemi tanár 

Professor

Dr. Füzesi Kristóf
egyetemi tanár 

Professor

Dr.Gyurkovits Kálmán

1________________ 1

Dr. Kovácsné

1_______________

Dr. Virág István
dr. László Aranka

egyetemi tanár egyetemi tanár egyetemi tanár
Professor Professor Professor

Mottó: "Kicsi szívem, kicsi szám... 
M ’ért hagytál itt anyukám?!"
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Előadáson hallottuk

Pintér prof. az athrophiáról:
" . . .  Veri a fejét, vagy valamilyen testrészét ...

Ugyancsak a Professzor úr az asthmáról:
" . . .  Nem szabad a kislánnyal a fűbe menni, menjenek inkább betonra, ott nincs 

allergén."

És még egy poén:
"Akkor fekszik le nyugodtan az orvos a védőnővel, mikor rendben vannak a 

gyerekek."

Gyertek PICinyeL !
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IDEG- ÉS ELMEGYÓGYÁSZATI KLINIKA 
DEPARTMENT OF NEUROLOGY & PSCYCHIATRY

I------------------------ 1

l_______________ J

Dr. Heiner Lajos Dr. Szilárd János Dr. Domonkos Jenó' 
egyetemi tanár egyetemi tanár ny.egyetemi tanár

Professor Professor Professor

SÍKIDEGMŰVEK

Mottó: "Egy hosszú pálya egyáltalán nem biztos, hogy a neuromuscularis kapcsola
toknál ér véget. “

A skizofrén
Nem kér normál karbolszappant,
Viszont formál szarból kappant.

A jegyzet
Külön köszönetünket fejezzük ki Pető docens úrnak, az érdekes epizódokkal 

tarkított pszichopathológiai jegyzeteiért. Javasoljuk, hogy a II. javított kiadásban a javítást 
vegye komolyabban, mintsem a kiadást. Különösen nehezen viseltük vulgár-freudista 
magyarázatait, szexuális szokásaink lerafinériázását, valamint a közti- és középagy 
rendszeres összetévesztését. (Ld.: Dr.Pető Z.: Általános pszichopathologia, 52., 64. és 65. 
oldal, valamint a Testi betegségekhez társuló psychiatriai kórformák, 11. oldal)

Az előadás
Köszönjük Szentistványi docens úr felejthetetlen,(általa) kimondhatatlan előadását, 

melyben prezentálta a cerebrohepaticus inzultus Broca-áreára kifejtett deprimáló hatását.
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Alkoholosa:

" A szőlőből leszűrhető tanulságot a 
bor tartalmazza, s a részeg mondja ki. ”

A l k o h o l i s t á k  Koch poz i t í v  
aranyköpései:
- Rossz lehet alkoholistának lenni, mert 
egyáltalán nem ihat szeszt.
- Ezzel a két kezemmel fogok talpra 
állni!

Ü zen e tek  egy-egy be lső
v i l á g b ó l  a k i n t i e k n e k
(Graffiti):

Ödipusz! Hívd fel anyádat!

H a  ismét rátettem egy lapáttal
Ha totál vagyok, kösd  e cédulát a gomblyukamba és

KÉRLEK VIGYÉL HAZÁI
K é r:...............................................................

........................................u tca .... ......szám

Ke kopogj, csak  egyszerűen tegyél le ez ajtó előtti 
Ha a fe le ségem  megjelenik, pánikszerűen menekűljl 

Előre is nagyon  köszönöml

A formanyomtatvány

És Jézus szólt hozzájuk: "Mondjátok ki vagyok én?" És ők felelék: "Te vagy létünk 
alapjának eszkatológiai manifesztációja, a kerigma, amiben interperszonális kapcsolataink 
legvégső értelme tárul fel előttünk." És Jézus szóla: "Mi?"
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Bármelyik fejlett országban megközelítőleg tízszerte nagyobb a valószínűsége annak, hogy 
valaki elmegyógyintézetbe kerüljön, mint annak, hogy bekerüljön egy egyetemre.

A neurotikusok légvárakat építenek, az elmebetegek beköltöznek, a pszichiáter beszedi a 
lakbért, a pszichopaták pedig betörik az ablakot.

Csak mert paranoiás vagy, még nem biztos, hogy nem akarnak elkapni.

Mi az apátia?... Nem tudom, és nem is érdekel.

A halál az a sötét bevonat, amely nélkül semmit sem láthatnánk a tükörben.

Meghalni nem is olyan rossz - de másnap szörnyen érzed magad.

Ha te szólsz Istenhez, imádkozol; ha Isten szól hozzád, skizofrén vagy.

Nem lehetsz részeg, ha kapaszkodás nélkül tudsz padlón feküdni.

Belül van az ember
azután kívül azon amin belül volt
Ürességet érez mert
belül nincs semmi
Azon van hogy belülre kerüljön
a külsőnek az a belseje
amin valaha belül volt
mihelyt megpróbál belülre kerülni
azon amin kívül van:
föl falni akar és fölfalatni
belül birtokolni a külsőt és a külsőn
belül lenni

De így nem sokra jut. Belsővé akaija 
tenni a külső belsejét, és a külsőn 
belülre akar kerülni. De a külsőn 
nem kerül attól belülre hogy belülre 
kerül a külső mert
bár a külső belsején teljesen belül van 
önnön belsején azonban kívül 
s ha a külsőt belsővé teszi 
üres marad mivel
mindaddig amíg belül van az ember 
a külsőnek még a belseje is külső 
és önmagán belül még mindig nincs 
semmi
Soha nem is volt más és 
soha nem is lesz

R. D. Laing
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ORVOSI PSZICHOLÓGIAI OKTATÁSI CSOPORT 
SECTION OF MEDICAL PSYCHOLOGY

Dr. Molnár Péter
egyetemi tanár 

Professor

Mottó: “A lélekgyógyász csak akkor ismerheti fe l betege baját, ha az neki nagyobb
mértékben van meg."

IDEGSEBÉSZETI KLINIKA 
DEPARTMENT OF NEUROSURGERY

D r . B o d o s i M ih á ly
eg y etem i tanár

Professor
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KÖZPONTI IZOTÓPDIAGNOSZTIKAI LABORATÓRIUM 
CENTRAL ISOTOPE DIAGNOSTICS LABORATORY

Dr. Csernay László 
egyetemi tanár 

Professor

KÖZPONTI KÉMIAI LABORATÓRIUM 
CENTRAL LABORATORY FOR CLINICAL CHEMISTRY
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eg y etem i tanár

Professor
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KÖZPONTI MIKROBIOLÓGIAI LABORATÓRIUM 
CENTRAL LABORATORY FOR CLINICAL 

MICROBIOLOGY

Dr. Földes József
egyetemi tanár 

Professor

KÖZPONTI KUTATÓ LABORATÓRIUM 
CENTRAL RESEARCH LABORATORY

D r. K ása Péter
eg y etem i tanár

Professor
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ORTOPÉDIAI KLINIKA 
DEPARTMENT OF ORTHOPEDICS

Dr. Mészáros Tamás
egyetemi tanár 

Professor

Mottó: "Gipszbe merevedett álmok"

Zimankó
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RADIOLÓGIAI KLINIKA 
DEPARTMENT OF RADIOLOGY

I útra album

Dr. Vadon Gábor Dr. Fráter Loránd
egyetemi tanár egyetemi tanár

Professor Professor

"Ha megnéznek egy felvételt, és azon látszik egy izé-mizé, arról láthatja mindenki, hogy 
az egy izé-mizé, és nem egy mizé-izé. De ha már meg kell szúrniuk egy beteget, akkor azt 
taccsra vágják." (Vadon)

A mapvar CT
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SEBÉSZETI KLINIKA 
DEPARTMENT OF SURGERY

Dr. Karácsonyi Sándor 
egyetemi tanár 

Professor

Mottó: "... és álla halála vérmosta fokán 
diadallal várta be végét... "

Ej, epekő 
Doktor Úr kend 

Endoscóppal látja itt benn?

Lám, jó az Isten, jót ád 
Szaporítja a kend dógát.

Ne szaladjon itt fel s alá, 
Tegyen műtőlámpa alá!

Elég baj az, rémlik mintha 
Meg se száradt vón’ a tinta 
Vörös diplomámon melyet, 
Hat disznóért vesztegettek.

Jönnek itt a nyavalyások, 
Síró-rívó skrofulások, 

Gondom-bajom szaporítják, 
Éjszakámat háborítják.
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Műtősfiú, hegyezd füled, 
Hadd beszélek mostan veled, 
Régi cseléd vagy a háznál, 
Mindig emberül szolgáltál.

Törlést, tampont, mindent kérek,
S ha elkezdeném a műtétet,

Azon nyomban legyél sportos,
És iziben keríts orvost! (Ormost)...

Amas, bloody Xmas
(Elnézést az öngól nyelvű ábráért!)
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SZÍVSEBÉSZETI ÖNÁLLÓ OSZTÁLY 
DIVISION OF CARDIAC SURGERY

Dr. Kovács Gábor 
egyetemi tanár 

Professor

Dr. Felkay Béla
egyetemi tanár 

Professor

TRAUMATOLÓGIAI ÖNÁLLÓ OSZTÁLY 
DIVISION OF TRAUMATOLOGY

I-------------------------1

l________________ l

Dr. Sándor László
egyetemi docens 

Associate professor

Mottó: "Már harmadszorra vágom ezt a gerendát, s még mindig rövid!
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SZEMÉSZETI KLINIKA 
DEPARTMENT OF OPHTALMOLOGY

Dr. Süveges Ildikó 
egyetemi tanár 

Professor

PEEP-SHOW
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SZÜLÉSZETI ÉS NŐGYÓGYÁSZATI KLINIKA 
DEPARTMENT OF OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

Dr. Kovács László 
egyetemi tanár 

Professor

Mottó: "Pecunia non ölet"

El-Vetélkedő
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TÜDŐGYÓGYÁSZATI TANSZÉK 
DEPARTMENT OF PULMONOLOGY

Dr. Kraszkó Pál 
egyetemi tanár 

Professor

Concerto Kraszko

A mai napon egy, a maga nemében egyedülálló koncertnek lehetünk fültanűi. A 
nyüzsgő nézőtéren egyesek kifejezett izgalommal, a gyengébb ideszkzetűek lélegzetelállva 
várják a soha vissza nem térő élményt. Két jeles személyiség is megtisztelte az előadást, 
Rónáid Reagin és Charles Bronchon, így eme kivételes alkalomnak megfelelően mindenki 
nyákkendőben feszít. A zenkar is hangol. Magabiztosak, hisz számos próba (epic)után 
vannak. Mindannyian a MESTERT várják. Mint tudjuk, egy rendkívül termékeny szerzővel 
állunk szemben, kinek életművét egyetlen eszme határozta meg: "Amit asthma megtehetsz, 
ne halaszd holnapra". Igen, megérkezett! Síri csönd honol a teremben.

/. Tétel: Allergo
Halk sípszó hallatszik a távolból, amit egyre erősödő búgás vált fel. De (aller)Géniuszunk 
nem éri be ezzel a hangerővel!
Provokálja, igen provokálja őket. A termet betölti a nagybetűs ZENE, melyet kiegészít a 
látványtervező, háttérben megjelenő, rendkívül ötletes kompozíciója: Lila ajkak törzsi tánca 
Dyspnoe bárkája kürül.

II. Tétel: Allergetto
Tél van. A pódiumról hóropogás hangzik, és meghökkentő hangeffektusok társulnak hozzá. 
És ekkor a két vendégművész (resi)duált kezd játszani. Egyikük virtuóz módon pengeti meg 
szállagos pleuracallusait, míg a másik megállás nélkül pergeti dobverőujjait. Hátulról
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elfolytottan kapcsolódik be a tuberkórus.
KapCOD/1 Levegő után

Slejm, ki a Gennyek Urát játsza intubáján, tekintélyt parancsoló orgánummal taszítja a 
többieket a poklok Kochójába...

Vas taps
Vasfüggöny
Vastüdő

Aki utoljára elhagyja a termet, kapcsolja ki a respirátort!

Azt hiszem, kicsit homáros a Rtg-kép...
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UROLÓGIAI TANSZÉK 
DEPARTMENT OF UROLOGY

Dr. Scultéty Sándor
egyetemi tanár 

Professor

Mottó: "De jó  itt a kontinensen, 
pláne így inkontinensen!"

(per)VERZIÓK EGY TÉMÁRA
(Elba-szonett)

Hímringyónk, ki jól szituált, 
Régen tudja mi a rectum,

Amióta prosztituált,
Gumiba zárt az erectum.

Tudja mi egy testnek bája,
Bár a libidója ritkább,
Hibás andrologikája:

"Minél inkább, anál inkább!"

Hegyekben még masztúrázik, 
Akadályt hiába képez,

Homo szopiensszé válik.

Szerelemben mit sem érez,
Ebből ő már ki nem mászik: 
Ember perverz, Isten végez!
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Helyzetkép

Kajlán konyul, kúmi restell, 
bár pásztázza pőre pina. 
Inába szállt bátorsága, 
s ettől bátor lett az ina.

A slicc türelmes jóbarát, mert sosem húzza fe l 
magát. (Azonban vigyázz, szájára ne vegyen a 

város!)
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VÉRTRANSZFÚZIÓS ÁLLOMÁS 
BLOOD TRANSFUSION CENTER

Dr. Gál György
egyetemi tanár 

Professor

Mottó: "Adj vért'."
AnaeMami

IDEGENNYELVI INTÉZET 
INSTITUTE OF FOREIGN LANGUAGES

Dr. Torma József
former head o f the 

department

Demeter Éva
mb. lektorátusvezető 
appointed head of 

the department
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OKTATÁSTECHNIKAI ÉS TECHNOLÓGIAI KÖZPONT 
MEDICAL EDUCATION CENTER

Dr. Zoltán Örs 
Tamás

egyetemi tanár 
Professor

SZÁMÍTÁSTECHNIKAI KÖZPONT 
COMPUTING CENTER

I-------------------------1

L_______________ 1

Dr. Gyffri István
egyetemi docens 

Associate professor
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TESTNEVELÉSI CSOPORT 
DEPARTMENT OF PHYSICAL TRAINING

Boros Gyevi László
Head o f the 
department

TÁRSADALOMTUDOMÁNYI INTÉZET 
DEPARTMENT OF SOCIAL SCIENCES

Dr. Bárány Ferenc
egyetemi tanár 

Professor
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Címzetes Nagyuraink! Felettébb kedvelt Kisasszonyok!

ím elkövetkezett ez is: végkönyv születik. De kérdem én, mi folyik közben 
alant? Már megint, tehetném melléje unott megszokással, megrögzött K azaz 
Q-európai módjára. Hiszen erre mifelénk, ismerhetjük - hol hófehérben, 
majd vérveresben újabban zöldeskékben játszó pocsolya csobog alant. 
Mindig szélrül, mindig félbül, de hogy teljesen-egészen, úgy még soha. Ej, 
de félre bánat, félre bú - éljen a kis mar(h)abú! Kéz-lábujjaink már úgyis 
beleértek... Tehát kezdetben volt a dialektika-hektika. Néhai matrista- 
milétoszi Héraklétosz királyfitól. Ámde később, mondhatni elkésőbb, de 
föltámadtak néhai kaporszakállú urak, mit urak: elvtársak, kiknek méreteit 
jelzé, hogy izmusai lettek egy egész tudományosságnak(?) Sőt láss csodát: 
a serdültek megrontására szerveződött tanaik mögé egy egész intézet. 
Terjedett is az átkos matrizmus, miként az ragály. Doktorok jöttek-mentek 
( sőt doktrínák!) de az átkos matrizmus csak maradt! Sehol egy kis üdítő 
izmus, sőt még béfurkálódtak az szentséges históriába is! Lészen így ebektül 
szerzett tudomákos szocellárizmus, bizony néhai munk-oszt történettyiről. 
No de csak nosza! Még hogy történeti determináció! Fránya tudomákos 
híresztelés: jövőnk kiszámítható! Ki ám, a majd mit mondok micsoda! 
Egyszer fent és folyvást lent, ám hogy holnap, ma este éppen hol? 
Vissszatérőleg megjegyzém: az munk-oszt időközben az Paraditsomba ment 
bé, béke poraira. Meg az fejfájós közgarázdaságtan. Továbbá újabban 
szocelláris politika. De hogy aki legény húzná ki! Nos ily világfüggők 
között-mögött gyarapodva nőtt-növögetett ama intézet, s prédikátori által a 
matrista felcserek, patikáriusok és kurkászó béljósok seregei, mint évre év! 
Ám nagy idők múltával megelégelő az Úr serdülők rontását s szerzett egy 
roppant szelet. Nosza megindult Gorbi-főméltóságtól s tekeredett 
Vadkeletről - Napnyugatnak. (K)útba estünk, benn vagyunk, blama lettünk: 
tegnapi veresek - mai színeváltók. Itt nincs vége, hidd el végre...

( trásadalmi okító )
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AKIKRŐL MÉG FELTÉTLEN MEG KELL 
EMLÉKEZNÜNK

Dr. Bálint Gábor 
Sándor

egyetemi docens 
Ideg-Elme Klinika

Dr. Tráser László
adjunktus

Társadalomtudományi
Intézet

Bár könnyen lehet, hogy az évfolyam zöme nem is ismerte igazán őket, mégis néhányunk 
számára a saját tudományukon kívül olyan mennyiségű ismeretanyagot nyújtottak az Élet 
tankönyvéből, ami messze felülmúlja a mai oktatási rendszerre még jellemző ürességet.
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Vegyipari Szövetkezet
6725 Szeged, Kenyérgyári u. S. 

Telefon: (62) 23-522 Telex: 82-695 
Telefax: (36) 62-21-365

FERTŐTLENÍTŐSZEREK AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN
Bradoderm B radonom

rnffft.fr.' kátfmtéUtmU tú r 
K o rs z e rű , szü le*  a n t im ik r o b iá l is  
^nifiap^pim m ai feoddkcaó készíUséoy 
m űtéti beavatkozások eB tti hatásos 
kézfcrtótlcaíléshez.Börkfméló hatóanyag - 
tanalma folyamatos használat eaetéa is 
megakadályozza a M r kiszáradását. 
Hatóanyag: beazil-dodecil-bis(2-hidroxietil)- 
ammóniumklohd (Bradophca * ) fémkomp
lexeket és bőrtápláló anyagokat tártál-mazó, 
etil-alkoholos közegben.
Alkalmasáé: Töményen, hígilallanuI kell
mlirml m n / n i

Bemosakodáshoz szappannal, folyó meleg 
vízzel végzett kézmosás, nuyd alapot Icóbliléa 
utáa 5x1 perces bemosakodás, percenként 5 
ml készítménnyel. Bemosakodás! idóc 5 pete. 
Braiodetm-*zük*églet:25ml. köz*n i
3x1 perces mosakodásra, pffyffljfAnt 5 Bkl 
készítménaycl. Atato rakodáskor álmnsakodási 
idő: 3 perc. Bradoderm szükséglet: 15 ml.
A készítmény nem keverhető szappannal, vagy 
asáa aminoaktlv tisztítószerről, 
fssm sg tlás- 1 literes műanyag flakonban. 
Készük: a  OBA-GE1GY AG hatóanyagából.

higiénét kétfntSílcmkS tXMt
Korszerű, széles antimikrobsália spektrum11
hézfertőtIcnúőtxct
Hatóanyag: benzil-dodecil-bisCZ-hidroxietÜl’ 
ammóniumklorid (Bradophen1 ) Fe-és Zr  
komplexeket, bőrtápláló agyagot tartalmazó 
etil-alkoholos oldatban.
Alkalmazás: A terméket töménye*
higitatlanul kell felhasználni.
6-8 ml Bradoman oldatot a kézen, illett* 
alkaron egyenletesen kell eldörzsölni. Akti* 
behatási idő: 30 másodperc. A behatási ióí 
letelte után a kezet, szükség szerint az alksí1 
szappannal, folyó meleg vízzel mossuk meg. 
Csomagolás: 1 literes műanyag flakonban. 
Készült: a CIBA-GEIGY AG hatóanyagából
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Elmélkedések,

igazságok,

irományok

és egyéb (L)útravalók...
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"Csípőből tüzel, mint a kazánfűtő" (K.Z.)
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OSZTÁLYFŐNÖKI BESZÁMOLÓ ÉS BÚCSÚZTATÓ

"Tedd, hogy a kór ne kínozzon, még a mély seb se sajogjon, beteg békén pihenhessen,
nyomorult nyugtot lelhessen, szenvedése szelídüljön, kínja, keserve enyhüljön. "

/Kalevala 45. ének 

Rácz István ford./

Sok éve őrzöm ezt a szép idézetet, mint valami óbort, pókhálós palackban, hogy 

a megfelelő ünnepélyes pillanatban átnyújthassam Nektek. Tessék! Ha úgy tetszik, 

ragasszátok be kortexetek (L)űtra-albumába.

Nagyon sok mély bölcsességet könnyed, vicces formában (gondolom ilyesmi lenne 

elvárható egy búcsúzó osztályfőnöktől) nem tudok most írni. Azt hiszem, amit tudtam, már 

mindent elmondtam Nektek. Emlékezzetek csak a Mecsek lejtőjén történtekre, a 

miskolctapolcai éjszakára, a sziráki kastély szaunájára, no meg a dugóspuskás vadászatra...

Ezen "tanítások" ellenére is azt érzem, én vagyok adósotok. (Az a néhány orvosi 

igazolás - sosem volt fejfájásaitokra - alig kárpótol valamit, szinte atyai kötelességem volt).

Tudjátok az úgy kezdődött, hogy 1987 őszén egy hivatalos megbízólevél arra kért, 

kezdjem meg a "neveléseteket". (Módszer rámbízva, a célkitűzés az akkori elvárásoknak 

megfelelően fogalmazva). Nem állítom, hogy teljesen tudatosan - talán túl gyorsan 

megkedveltük egymást, talán a spontaneitásban vagy Bennetek bízva - de pár évig 

halogattam a "munkakezdést". így köszöntött ránk a harmad év, vagy úgy is mondhatnám 

1989!

Ennek ellenére sem hiszem, hogy az idő bárkit is igazolna (ez az aktuál-történészek 

dolga), mégis jó tudni azt, hogy az orvosi köpönyeg belülről is fehér. Emellett fontos persze 

megjegyeznetek; beteg nélkül még a legjobb orvos is tehetetlen.

Nos, kívánom Nektek a megszerezhető összes jót, valamint azokat is, amelyekre 

jelenleg csekély esélyetek van.

Köszönöm, hogy együtt lehettünk!

Szeged, 1992. március Dr. Kovács Zoltán
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HEURÉKA, AVAGY MEGSZÍVTUK 
AZ ÉRTELMISÉGI LÉT

Főként az elmúlt idő rövid, de olykor a jövőnket is át kell értékelni. Tekintsünk 

hát előre, mi is történt velünk!

Felkapaszkodtunk a SZOTE színekben pompázó startkőre. Mellkasunkat több 

atmoszféra szakmai légkör feszítette, alattunk volt lehetőségeink kék vizének hullámzó 

ígérete. Micsoda pompás érzés! Felkészülni, start!

Elrugaszkodtunk. Fejjel előre. Csodaszép-ívű évek a légben töltött néhány év. Egy 

ideig felfelé, aztán a csobbanásig le. Csobbanás?! Hát nincs is víz a medencében! Éppen 

cserélik a táblát: "A rendszerváltás alatt a lubickolás szünetel".

Már nincs visszaút. Becsapódtunk. Testünket vér, veríték és az a jó érzés öntötte 

el, hogy egyetlen társunk sem süppedhet a medencefenék szintje alá.

Annyi országot a legkisebb kezdő is kiszorít, amennyi a fennmaradásához 

szükséges - koszi Archimédeszi

Lapzártakor érkezett: "Jelenleg a Kárpát-medence sportolásra alkalmatlan."
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Medikális bölcsességek

Ryuga: Orvos

Újévkor így szólott az orvos, 
míg rázogatta jobbomat: 

"Remélem, az idén is támogat."

Tankönyből kimaradó ének

Jó lenne hinni, hogy az ostobák, 
az alattomos árulók és 
a gyilkos besúgók is 

meghalnak egy napon.

De sajnos,
erre vonatkozóan semmi nyom, 

mert folyton csak a rosszal 
szembenéző igazak neve van a 

sírfeliratokon.
Ladányi

Halál, szóltam a gonoszhoz,
Megfogadom, leszek orvos,

Kímélj, s hálából neked 
Adom betegeimet!

Lessing

vedd be ezt a szert 
majd nem ordítasz.

Életed elveszi 
könnyebbség vigasz

R. D. Laing

Ha a beteged terápiád ellenére mégis meggyógyul, abban a véletlen is hibás lehet...
Dr.Bubó

A tudomány fejlődésének leginkább akadályozó tényezői a dogma és a tekintély.
Romhányi
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Öröm nélkül lehet élni, de remény nélkül nem.
Eötvös

Az öregség fokozatosan progrediáló betegség, aminek abszolút rossz a kóijóslata. Még 
senki sem élte túl!

Lorenz

Aki nem átall az igazság és a tudomány területén tekintélyével fellépni, az az istenek 
kacaján csúszik el.

Einstein

Nincs rosszabb út, mint az általad választott úton bukni.
Hankiss

Ha valaki maga nem lehet a fény forrása, legalább lámpavivőként világítsa meg mások 
útját.

Markusovszky

A tanítványnak túl kell szárnyalnia mesterét. Ez a fejlődés törvénye.
Széli

...vedd eszedbe, hogy a Föld legveszedelmesebb jószága a mérges doktor!

Moliere

Aki mindig egészséges volt, végzetszerűen hülye marad.
Martin du Gard

Orvos, gyógyítsd meg magad!
Lukács evangéliuma

Orvosilag

Rövid helioterápiás kezelés után féltem, hogy karanténba kerülök, de végül 
mégiscsak felszálltam egy zsúfolt mentőkocsira egy csomó gyengélkedő közé. Ott rögtön 
diagnosztizáltam egy isiászos kalapszalaggal tüntető és akut zsiráfiázisban valamint 
gasztricizmusban szenvedő egyedet. A juvenilis kretén egyszer csak hisztérikus attakot kap, 
mivel egy kakochimiás illető kontraindikált masszázsban részesíti tyúkszemét. Az epeömlés 
rövid ideig tart, és a beteg elkülönítőbe vonul utókezelésre. Később megint megpillantottam 
a pácienst a Szent Lázár ispotály előtt, amint egy sarlatánnal konzultál valami furunkulusz 
pektorálisz ügyében.

Quineau
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Egy évfolyamkirándulás pillanatai

A három ütemű Otto motor

Szív Sűrít Kipufog

Hím lő Ne harapj!
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Ilyenek leszünk mi is? BOR/voje Surdilovic

AltAtyó dal
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A FLASKADŐR

Egy Volán busz szédítő sebességgel száguldott a szerpentinen lefelé. (Legyen ez 
az első mondat hangulatfestő bevezetés. Mielőtt azonban érzékenyebb lelkű 
Traumatológusaink bemosakodni indulnának, szögezzük le, a potenciális tragédia nem fog 
bekövetkezni.) Az utastérben csaknem mindenki aludt.(Kivétel a sofőr és e sorok szemfüles 
írója, úgyis mint első szerző...) Az az embercsoda is aludt, aki a címben fogalmazott 
flaskadőr elnevezésre teljes joggal tarthat ezentúl igényt. Lábaközt jól megkezdett 
demizsonját szorította, kezében szenny- és öntaszító sajátsággal bevont boroskupája 
imbolygott. (A zsánerkép csupán ennyit mintáz, a háttér is elmosódott, talán nem is 
lényeges...A tudat reflektorának fénypontja most úgyis a mell magasságban kinyúló kar, a 
félig töltött imbolygó kupa, és az alvó ember összefüggéseit elemzi.) A bármikor kilöttyenö 
vörösbor reális veszélyeivel a Flaskadőr körül szendergők tisztában voltak, nyugalmuk 
azonban mégis tökéletes bizalomról árulkodott. A busz újabb kanyarhoz ért. A szenny- és 
öntaszító sajátsággal bevont, de szigorúan kézivezérelt boroskupa újabb bonyolult manővert 
hajtott végre a tér és idő tengelyek mentén. Egyetlen csepp sem ment kárba!

Tisztelt olvasó! Kimondom hát a bűvös szót emlékművet állítva ezzel az emberi 
evolúció új hajtásának, egy hajdan volt negyedéves orvostanhallgató zseniális kinesztetikus 
képességeinek: Sanyika!
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A halak és a nők hasonlatossága

Egy ifjú bájos érintetlen lányka
Olyan, mint a szardínia pléhdobozba zárva.
Igen sokan vágyakoznak rája,
Pláne, hogyha szép a doboz kiállítása,
Aki elfogyasztja arra ínyenc falat vár,
Bár a doboz felbontása kissé bajjal jár.

A serdülő leányka aranyhalacska,
Tanyája egy kis tó, egy kis tavacska,
Ha kisüt a nap az oldalára fordul,
Érte sok halásznak a nyála kicsordul.
Tudja ezt a kishal ezért kacérkodik,
Bár a csalétektől mégis kicsit óvakodik.
Egyszer elérkezik annak is a napja,
És ha nem nagy a horog, hát diszkréten bekapja.

A tüzes menyecske olyan, mint a harcsa 
Állóvízben lenni szerencsének tarcsa,
Bár izgatja őt a horgon a csalétek,
Nem kapja be, mert az társadalmi vétek. 
Ha a halász türelmes, munkája sikerül, 
Egyszer a harcsa is horogra kerül.

A félvilági nő olyan, mint a cápa, 
Ravasz, kiszámított minden pillantása. 
Kizárólag tisztás vizeken tanyázik,
És éjjel-nappal zsákmányra vadászik.



Neki már nem árt sem eső sem orkán,
Mert igen sok zsákmány lecsúszott a torkán.
Aki kihalássza veszélyben is forog,
Ha nem vigyáz, hát tönkremegy a horog.

| útra album

Az öreg anyóka olyan, mint a cethal,
Ő már nem válogat, mindenfélét felfal.
És ha kitátja rettenetes száját,
Reszket szegény halász, menti az irháját. 
Ötét kihalászni kicsit nehéz bizony,
Nem elég egy horog, kell neki egy szigony

Kedves hallgatóim kik ezt hallottátok,
Vonjátok le ebből a tanulságot,
Jól vigyázzatok mit cselekesztek,
Mert ti isszátok meg a levit ennek,
Mert ha egyszer tönkremegy a horog,
Bizony sok idő eltelik, míg azt rendbe hozod.

(ismeretlen,de sokat tapasztalt szerző)

Ha szeretnél egy halat, jótanácsként mondom,
Hogy a pecázásnál legyen Nálad kondom!

Hogy ha pedig konzerv, attól magad óvjad,
Amikor felnyitod, meg ne vágd az ujjad!

(RUMCI)
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Félre-értelmezó' kéziszótár
(Tímár György után)

Ab Óvó: Speciális kisdedóvó, ahol az AB-bizottság jóváhagyása nyomán eltávolított 
magzatokat őrzik napközben. Az intézmény élén a spiritusz rektor áll.

Állóképesség: Férfiak kondíciójának mutatója, szemben a női fekvőképességgel.

Anamnézis: A beteg beszámolója emlékezetkiesésének eredményeiről.

Anilin: (Sztyepán Vasziljevics) Állami-díjas szovjet vegyészprofesszor, az aníliás nyalóka 
feltalálója.

Apnoe: Noé apja, aki gyakran megszűnt lélegezni.

Appendix: Egykori magyar királyné, Vak Béla felesége.

Aszpirin: (Iván Szergejevics) Kutató orvos. O találta fel a vizeslepedőt.

Baktérítő: A délövi kecskék civilizálásával megbízott misszionárius. Kiképzése speciális 
intézményekben, úgynevezett baktériumokban történik.

Bisex: Angol grófság a főleg férfiak lakta Essex és a jobbára nők lakta Sussex között.

Clitoris: Görög hetéra, akit izgatásért lecsuktak. (Erényövvel)

Csikló: 1. Bozótosok környékét kedvelő mozgékony állat (Hetaera Lubrica), a vízicsikló 
rokona. Alapjában visszahúzódó természetű, de ha ingerük, megvadul. Fő 
előfordulási helye az Altáj és vidéke.

2. Egykori, s immár újra működő közlekedési eszköz Budapesten. Az alagút 
bejáratától kiindulva föl-lejár.
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Dementia praecox: Tüzelőszállítás előtti őrjöngés.

Dizentéria: Afrikai állam Nigériától és Drogériától délre, Entero Septol pasztillisszimusz 
vezetése alatt. Az ország jellegzetes nemzeti eledele a becsinált.

Egészség: Két feleség.

Elmész: Melegebb éghajlatra küldött ideggyógyász.

Eustach kürt: Az egyetlen olyan fúvóshangszer, melyet füllel kell fújni. (Nem tévesztendő 
össze a dobhártyával, melyet a fölönk botjával verünk.)

Felcser: Völgyből a hegyre zúduló jégár.

Genitália: Olasz tartomány volt Casanova kormánzósága alatt.

Hárpia: Alkoholtól idegbeteggé vált, kötekedő öregasszonyok gyógykezelésére neurológu
sok által javasolt húros hangszer, melynek idegei a páciens szüntelen hadoná
szásától épp úgy becsavarodnak, mint a betegéi. Ez utóbbi ennél fogva kénytelen 
lesz egy húron pendülni, majd egyen sem. A kezelés szigorúan csak violinkulcsra 
zárt osztályokon alkalmazható.

Hemorroidák: A fél alvilág, ismertebb kifejezéssel: az alfélvilág vérszomjas istennői a 
görög mitológiában. A legenda szerint Euklidész győzte le őket egy csonka kúppal.

Heroin: Elkábított hősnő.

Hidrokortizon: l.Vizitündér. 2.Fürdős lotyó.

Idegdúc: Hibbant galambok szanatóriuma.

Infarktus: Szívbeteg tintahalak farkuszonyában megrekedő fekete festékanyag.
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Isiás/: Klasszikus eposz. Hősnője Zsáha királynője.

Kamatyol: Kiszámítja a befektyetyés után járó százalék összegét.

Kemotaxis: Magánfuvarozó, aki a pénzszag felé hajt.

Kihágás: Coitus interruptus.

Lefitymál: Körülmetél.

Makkegészséges: Olyan férfi, akinek nemmi baja sincs.

Mandibula: Miss Mandi állkapocsszerű vulvája.

Meddőhányó: Üres gyomorral öklendező bányász.

Nyelvespus/.i: Felvágottal töltött habcsók. Ismert afrodiziákum.

Nyirokcsomó: Feledékeny sebészek által emlékeztetőül a nyirokérre kötött csomó. 
(Jelentése: 'Holnap itt nyirok’.)

Operál: Énekesek torkából műtét útján vágja ki a magas cét.

Orális: Súlyos kór, a beteg folyton a szájában hordja az óráját.

Odipus/.i: Az anya szájon csókolása.

Pesszárium: A legrosszabbra való felkészülés.

Pirulás: Szégyenlős patikus.

Porhanyó: Miszlikbe aprított öregasszony. Legnépszerűbb változata a porhanyós.
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Reszekál: Halottat újra bosszant.

Rigor: Hullamerev énekesmadár.

Rubeola (Giuseppe): Olasz ökölvívó Európa-bajnok. Rendszerint kiütéssel győz.

Spermium: Egykori római tartomány Phallocratus Maximus helytaró vezetése alatt. Innen 
származik a rondó nevű tojástánc.

Székrekedés: Hangját vesztett illemhely.

Szimultán: Két egyszerre jelentkező álbeteg.

Szurdok: Az ülőgumók közé injekciót beadó orvos.

Trafipax (Lord of): Angol tudós, a Brit Tudományos Társaság levelező tagja. Fénykép
fölvételekkel sikerült bebizonyítania az emberi bélműködés ill. az autóvezetés 
antagonizmusát, amennyiben az első esetben a szorulást követi a gyorshajtás és a 
gáz, a másodikban a gázt és a gyorshajtást a szorulás.

Varicella: 1 .Speciális kórházi helyiség, ahová a bárányhimlősöket hegszáradásig elkülönítik. 
2. Varia abbé összkomfortos bútorzatú hajdani börtöncellája If várában.

Visszér: Hegynek fölfelé folydogáló patak. Nehezen, épp csak néhány csomóval halad, 
ezért aztán forrásához sokára is ér vissz.

Zábrák: Csíkos lovak kórszövettanát prezentáló ábrák.
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III. év - medikus napok
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CSUJOGATÓK

Akit fellőnék rakétán, nem más mint a kedvelt dékán.

Szép lány bája jaj, de csecse, mégis megszívatta Gecse.

Szalmonellás kukorica, ettől tüzel Béládica.

Hogy ha többé nem jössz későn, nem lesz többé maszturbéjsön.

Itt a tavasz, Drehert iszok, kemények a clitorisok.

Elég hétszer - mondja Kata, nem vagyok én fallokrata.

Piros lámpa ajtóm felett, faszt markoltam kilincs helyett.

Meglátszik a pofidon, használ már az Ovidon.

Belet hegedül az Ormos, nem segít már ezen orvos.

Megfogtam a cicid ÓÓÓÓÓHHH! - Elkapott a libidó.

Ösztöndíjam zsebem húzza, tele lesz velem a Búza.

(in memóriám Satya): A dékánin régi védjegy, de kelendőbb az UV-jegy.

Egy kis cafka az utcárul, Herpes Simplex vírust árul.

Az egyetem hulladékán, már hat éve él a ... koldus.

A’sszem már lassan lefekszek, mert romlanak a reflexek.

I útra album
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Oktatói megmérettetés

1. Neve ? Beosztása ? Iskolai végzettsége ? Hobbyja- 
lobbyja ?

Gecse Árpád, egyetemi docens
Szüleim szerint jártam iskolába, az Orvosegyetemre már én is emlékszem.
Hobby-m: az ÉLET és a jazz 
Lobby-m: Hallgató Párt-i

Dr.Kovács Attila, Klinikai orvos, 6 osztály plusz egy év továbbképző a zeneiskola zongora 
szakán, újságíróképző tanfolyam, matematika, kémia és könyvbarát szakkör, háromnapos 
KISZ-továbbképző tábor, ja...és azt hiszem egy egyetem is volt valahol közben. Hobbym 
az éneklés, lobbym: hiszek egy összetartó baráti társaságban.

Neve: Fráter. Beosztás: időnként megkapja rendesen. Végzettség: törekszenek rá. Hobbyja: 
radiológyja.

Dr.Boncz István. Egyetemi adjunktus. Pszichiáter. Hobbym nem a lobbym, lobbym nem 
a hobbym.

Dr. Csillik Bertalan, egyetemi cadaverologus és synaptokémikus. Iskolát "csak" 
alapítottam ( lásd Magyar Tudomány, 1990: a szegedi neurohisztokémiai iskola), amit 
természetesen nem végeztem (ki). Hobbym: vízisportok és muzsika, de főleg az 
elektronmikroszkópos labor. Lobbym: nincs; kizárólag a POFOSZ-nak vagyok a tagja (mert 
épp elégszer pofo.sz.Vdk meg különböző hatalmasságok).

Dr. Benedek György, orvosegyetem, 
hobby: tőrvívás elektromos találatjelzővel 
lobby: professzornak képzelem magam
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Dr.Földes Vilmos Zsigmond
- odahaza: betanított segédmunkás
- egyébként olyan régen kiosztották, hogy már nem is emlékszem rá
- egyetem, három tánciskola és egy faiskola
- az óvoda hiánya egész életemben végigkísért
- az unokáimmal való játék

Dr.Lászik András, egyetemi gyakornok, hobbyja: hulla-hopp.

Dr.Papp Gyula
- egyelőre hamisítatlanul klerikális: Papp
- egy egész tanszék lelkipásztora, egyesek szerint püspöke és sok más egyéb...
- "Sub auspiciis” orvosi, ami legalábbis a lelkek orvoslására egyelőre még elég hasznos.
- "Workoholismus" hazai és nemzetközi szinten. Szeretem a jó társaságot, ezért az 
egyszemélyes, "független” lobby híve vagyok.

2. Tud-e az egyetemen elterjedt fedőnevéről ?

Nos Rectum
(Fráter Loránd)

Sajnos nem, pedig legalább a mozgalmit jó lenne tudni.
(Dibó György)

Igen, Igazságos Vili bácsi, egyébként mindenkinek FOCI vagyok.
(Földes Vilmos)

Ha van fedőnevem, nem tudok róla, azonban néhány korábbi évfolyam Churchill alábbi 
mondását szívesen használta személyemmel összefüggésben:
"Nem ígérhetek mást, csak vért, verítéket és könnyeket"

(Gecse Árpád)
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3. Emlékszik-e még ránk, ha igen, miért ?

Mert szépek! - szépek?, okosak! - okosak? vagytok. És állítólag minden kiskaput és 
joghézagot kitöltve orvosok szeretnétek lenni.

(Lednitzky András)

Az évfolyom választott képviselőire igen, akiken keresztül az évfolyam az' előadásokon 
képviseltette magát.

(Sándor László)

Arra a 14 ismerős arcra emlékszem, akik rendszeresen látogatják a belgyógyászat 
előadásokat (ahol vetítek). Ok igen érdeklődő arccal, kultúráltan tudnak aludni.

(Kovács Attila)

4. Kit tart magánál okosabbnak, és miért ?

Elnézést, de a SZOTE tanrendjéből nincs időm most az összes nevet idemásolni!
(Kovács Attila)

Magamat: az okosabb enged.
(Fráter Loránd)

Azokat a pácienseket, akik problémáikkal hozzám fordulnak.
(Boncz István)

Murphy után szabadon - mindenki okosabb nálam, mert:
1. Minél idősebb vagyok - annál okosabb vagyok.

II. Minél okosabb vagyok - annál okosabbak azok az emberek is akikkel nap, mint nap
találkozom.

III. Minél okosabbak azok az emberek, akikkel nap, mint nap találkozom - annál 
fondorlatosabban és agyafúrtabb módon fognak átverni.

(Gecse Árpád)
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Gerald Edelman New York-i biokémikust. Nem (csak) azért, mert Nobel-díjat kapott 
(különböző díjakat igen nagy barmok is kaptak), hanem azért, mert olyan extrapolációra 
volt képes, ami nekem álmomban sem jutott volna eszembe: hogy t.i. az immunrendszer 
memória-sejtjeinek működéséből vezesse le az agy működési elveit.

(Csillik Bertalan)

Nem lehetne a kérdést fordítva feltenni? Kinél tartom magam okosabbnak?
(Benedek György)

A Jóistent, kötelességből...
(Papp Gyula)

5. Mit érez legnagyobb sikerélményének velünk
kapcsolatban, illetve esetleges kudarcának ?

Siker: eddig még nem vertek meg. Kudarc: hát még ennyire sem méltatnak?
(Fráter Loránd)

Nem válaszolhatok. Mint pszichiáter is köt a titoktartás.
(Boncz István)

A kérdés két részére együtt válaszolok: Az évfolyammal a legnagyobb sikerélményem az 
volt, hogy igazán nagy kudarccal az egész év folyamán nem leptek meg.

(Gecse Árpád)

6. Mi a legnagyobb marhaság, amit vizsga közben tőlünk 
hallott ?

A rendszerváltás után kihalnak az öngyilkosok.
(Boncz István)

Legnagyobb marhaság? Vizsga közben? Tessék mondani, mi az a vizsga, mert a 
marhaságot azt értem... < (Tráser László)
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Szoros verseny, sőt holtverseny alakult ki olyan válaszok között, hogy pl. Rtg- 
kontrasztanyagként legjobb a bárium-karbonát, az anilin egy német vegyipari cég, s az 
emberi szervezet összesen 25-30 különböző molekulából áll.

(Penke Botond)

Hogy a női prostata sokkal kisebb, mint a férfié. De meg kell mondanom, hogy ezen egy 
orvosdoktori oklevéllel bíró szegedi kollégátok túltett, aki tegnap úgy referált nekem egy 
férfi betegéről, hogy a "Douglasban fájdalmas resistencát jelez".

(Csillik Bertalan)

Amikor egy, már hetedszer vizsgázó kolleginátok sehogy sem akart rájönni, hogy a 
hormonok mellett mit termelhet a here, én rávezetni próbáltam és megkérdeztem, hát mitől 
esik teherbe egy nő? Az ő válasza (egyszerűen): az erekciótól.

(Benedek György)

"Az energiatakarékos fiú", akinek veséje jobb kőolajtermelő (vizelet fajsúly: <0.900), mint 
a kuwaiti olajmező. Mottó: A felszínen maradáshoz vese kell!
"A legtechnikásabb lány", aki a jó EKG felvétel elkészítéséhez az első kritériumként azt 
mondta: - A férfibeteg mind az öt végtagjára felhelyezném, a megfelelően érintkező 
elektródákat. (Csak meg ne rázza!!)

(Gecse Árpád)

A szeméremcsont törése halálos betegség (ha ez így lenne, a szeméremcsontot ért gyakori 
direkt behatás az évfolyam jelentős részét már kipusztította volna).

(Sándor László)

- Fevételi előtt: orvos akarok lenni!!!
- Felvételi után egyetemistaként: orvos akarok lenni ?!
- Szigorlóként: orvos akarok lenni?
- Az lettem...

(Lednitzky András)
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Hallottam egy emlékezetes marhaságot, ami talán nem is teljesen az. Az egyik szigorlatozó 
arra a kérdésre, hogy mi a leghatékonyabb rovarirtó, azt mondta: ’Légycsapó!’

(Papp Gyula)

7. Ön hogyan puskázna a saját vizsgáján ?

A/ Ha rövidlátó lennék, akkor annak a lánynak a módszerét alkalmaznám, aki hatszöletű 
ironjára a kórélettan válogatott fejezeteit tűvel bevéste, amire akkor jöttem rá, amikor a 
fekészülés alatt szemüvegét levetve elmélyülten és igen hosszasan tanulmányozta 
írószerszáma oldalait.
B/ Ha nem lenne szőrös a lábam és skót lennék, akkor annak a lánynak a módszerét 
választanám, aki kétoldalt magasan felvágott hosszú és bő szoknyában vizsgázott és a 
kérdésre történő felkészülés ideje alatt sokszor, mélyen elgondolkodva nézett maga elé a 
"földre”. Átsétálva az asztal másik oldalára, semmi gyanúsat (harmonikapapír, piperedoboz, 
kézitáska stb.) nem találtam. A vizsga elteltével, amikor az Indexéért jött - amit az asztal 
felőlem eső oldalán adtam át - lépésenként kivillant egyik, majd másik combja, ahol a 
kórélettan, filctollal felírt néhány fejezetét láttam magam előtt. (Sajnos nem volt módomban 
sem a már beírt jegyet megváltoztatni, sem mélyebben elmerülni a feljegyzett részletek 
valódiságában).
A puskázásról általában:

I. Aki puskázik - buta marad.
II. Aki sohasem puskázik - az őrült, vagy bolond.

III. Aki csak néha puskázik - azt rajtakapják
Következtetés: Aki buta marad - annak lesznek a legjobb jegyei az Indexben.

(Gecse árpád)
A. Nem a puska számít, hanem a kaliber.
B. Ha A választ meglátja Puskásnét menten B választ.

(Boncz István)

A visszakapott pisztolyommal.
(Földes Vilmos)
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Én már nem puskáznék, nekem már géppuskáznom kellene!!!
(Édes István)

Kiraknám magam mellé az általam írt könyveimet, és lapozgatnék bennük.
(Lencz László)

Nekem a puskázásnál jobb módszerem van. Egy volt évfolyamtársamtól tanultam. Kihúzta 
a tételét és hozzá se fogott a kidolgozásához. Mikor rá került a sor, fogta a mellette ülő 
tétellapját és kidolgozott munkáját, a saját tételét pedig odacsúsztatta a se köpni se nyelni 
nem tudó kollegájának.

(Szemere György)

8. Mit írna fel az intézete falára spray-vel hajnali 3 
órakor ?

"Kerékpárt, hordágyat és éjszakás nővért a falhoz támasztani szigorúan tilos"
(Kovács Attila)

Valami könnyfakasztót: "Vigyázz, a pszichiátrián dolgoznak!"
(Boncz István)

"MORS BONA NIHIL ALIUD". Szabad magyar ferdítésben: Szép halál, fél egészség.
(Csillik Bertalan)

"Ne engedjétek, hogy a vakolat után már a tégla is kihulljon az intézet falából".
(Pintér Sándor)

"PATKÁNYOK!"
a patkányok

(Benedek György)
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"Csak a tesztemen át"
(Szemere György)

"Falra firkálni tilos, amiért törvény b...ta büntetés jár”.
(Földes Vilmos)

Az attól függ, hogy normál spray-vel, vagy intim spray-vel.
(Édes István)

"Éjjeli menedékhely részegek és a társadalom számkivetettjei számára" (a megállapítás 
nappalra is vonatkozik).

(Sándor László)

9. Lásd a 4. kérdést, csak őszintébben !

Elnézést, de a SZOTE Tanrendjéből nincs időm most az összes férfinevet idemásolni!
(Kovács Attila)

Azokat akik problémáikkal NEM hozzám fordulnak.

(Boncz István)

Az igazság, hogy mindenki hülye, de Ti és én persze okosak vagyunk, igaz is, Ti is 
kezdtek gyanűsak lenni.

(Dibó György)

A kengurut, mert az üres erszénnyel is tud ugrálni.
(Szemere György)

Mondtam már, a Rektort és az O helyetteseit. Na jó, a HŐK tagjait. Elég?
(Tráser László)
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10. Ha megbetegedne, gyógyíttatná-e magát velünk ? 
(Indoklás!!!)

Igen, de csak hölgyekkel, mivel egy nő karjaiban még meghalni is élvezet...
(Gecse Árpád)

Nem, mert családunkban mindig erős volt az életösztön.
(Kovács Attila)

Nem szoktam megbetegedni, s különben is a betegségek 95%-a magától, orvosi kezelés 
nélkül (vagy annak ellenére) meggyógyul. Természetesen az évfolyam iránti lojalitásból 
megengedném, hogy adott esetben volt tanítványaim rajtam gyakoroljanak és tanulják 
mesterségüket. Elvégre én is sok lombikot eltörtem kezdő koromban...

(Pétiké Bolond)

Isten ments. Natura sanat - medicus curat (de nem engem!)
(Csillik Bertalan)

A második "csecsemő- és gyermekkorban" igen.
(Pintér Sándor)

Ha egyszer meg kell halni, a körülmények kevésbé érdekesek. Mindenesetre előre kérlek 
Benneteket a következőkre: Ne tegyetek majd elmés megjegyzéseket!

a. vegetatív funkcióimra
b. szellemi képességemre
c. arra, hogy ennek a tüneteit már 1988-ban lehetett látni

(Benedek György)

Csak a szerelmi bánatomat gyógyíttatnám az évfolyammal! Indoklás: csak...!
(Édes István)
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Persze, de csak köpölyözés, vízkúra és érvágás (nem túl nagy!) jöhetne szóba.
(Lászik András)

11. Hogyan vezetné Ön a Béke-tanszéket? 
(Boldogasszony sgt.- Vitéz u. sarok)

Erre nem mernék vállalkozni: körülöttem soha sincs béke.
(Fráter Loránd)

Elengedett kézzel.

(Boncz István)

A Béke-tanszék vezetése nem okozna gondot, de egy radikális változást bevezetnék: 
kizárólag saját termésű, tájjellegű boromat ("Badacsonyi Rettenetes") engedném árulni. Az 
eredmény láttán néhány hónap múlva magas kitüntetést kapnék az Alkoholellenes Ligától.

(Penke Botond)

Miért a Tanulmányi Osztályt "józanabbul" , "cikk-cakkosabban" lehet?
(Lednitzky András)

• •
12. On mivel és hogyan világítaná át 
rektorunkat? (Indoklás kötelező !!!)

Jupiterlámpával a Szabadtéri színpadon, amint elszavalja a "LÓCI ÓRIÁS LESZ" c. verset, 
utalván ezzel saját életútjára.

(Kovács Attila)

Mivel erre is szükség van, tükörből.
(Fráter Loránd)
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Dicsfénnyel, mert attól nem kap sugárártalmat.
(Boncz István)

Mindenesetre valami nagyon kölstségessel! Gondoltam arra, hogy egy kínai 
közvéleménykutató irodát bérelnék fel, hogy hasonlítsa össze a Raccs-Kli-Fú 
Természetgyógyász Egyetem alkotmányát a mienkkel.

(Benedek György)

Csak röntgennel, de szelíden és nem VADON.
(Gecse Árpád)

Fáklyával, szélben - az indoklás ebből következik.
(Földes Vilmos)

A Rektor urat átvilágítani nem kell félnetek jó lesz ha mindnyájan beleegyeznek én nem 
ellenzem.

(Tráser László)

Rektorszkóppal, bár tudom, hogy ez csak egyoldalú átvilágítást tesz lehetővé.
(Varró Vince)

Természtetesen röntgen sugárral, mert ez eddig nem látott értékeit is biztosan felszínre 
hozná (eddigi intézkedései még nem voltak olyan fémesek, hogy a nem röntgenszeműek 
számára is észrevehetőek lettek volna).

(Sándor László)

A reflektorfény erre nem alkalmas, marad tehát a Röntgen, a CT és egyébb modem eljárás, 
de csak akkor alkalmazandó, ha megfekszi a gyomrát az, amit kontraszanyag helyett a 
funkciójában nyelnie kell.

(Szemere György)
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Holdfénnyel, mert szeretem az álmos tekinteteket.
(Lászik András)

13. Ha lenne három kívánsága, Ön mit kívánna?

Három aranyhal, három tóban, három halászfelszerelés.
(Boncz István)

Nen valószínű, hogy a kívánságok teljesülnének, mégis leírom:
1, Érjük meg azt, hogy a páciens akkor fizet az orvosának, amikor egészséges, és 

nem fizet, ha megbetegszik.
2, Bizonyítsák be a kutatások, hogy teljesen hamis Lorenz és Lévi 1. tétele, 

miszerint az agresszív emberek közül az intelligensek, az intelligensek közül viszont a 
legagresszívebbek lesznek vezetők.

3, Ismerjük meg az ember teljes génkészletét és derüljön ki, hogy az ember nem 
egy aggresszív területvédő faj (hanem éppen ellenkezőleg), s az emberi evolúció utolsó 
10000 éve (az írott történelem) csak félreértés volt.

(Penke Botond)

Három kívánság? Inkább tanács: Tégy úgy, ahogy helyedben mindenki cselekedne. Ja igen, 
foltéve hogy jót akar! A Főnöknek mindig (gyakran) igaza van. És el ne feledjem: 
demokrácia van. De azért van remény...

(Tráser László)

+1 Fiorentina-Napoli ?

Bíróverés
(Csillik Bertalan)
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Hallgatói megmérettetés

ÁLLAMVIZSGÁD PRÓBATESZT

1. A hyperphallomatosis congenita tünetei közé tartozik, amennyiben nem:
1) -akkor igen
2) -az sem baj
3) -bár nekem lenne ilyen

2. Egy nö dülöngélve megy az utcán:
1) -ez a nő ivott
2) -ez a nő Yvette
3) -árnyékban 45°

3. Egy indián eszméletlenül fekszik a mezőn:
1) -apacs
2) -anyacs
3) -gyutacs

4. Mi az APUD?
1) -Alkoholista Parasztok Ugató Dalárdája
2) -Abortált Pribékek Undorító Darabjai
3) -A tied

5. Hány agyideg van?
1) -tanszékenként változó
2) -sok
3) -kevés
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6. Az alábbiak közül melyik igaz leginkább a fehérvérsejtekre?
1) -fehér
2) -vér
3) -sejt

7. Bivalyalsó-röcsögén a körzeti rendelőbe egy torkát fájlaló beteg érkezik. Mit tesz 
ön?

1) -meggyógyítom
2) -nem gyógyítom meg
3) -azonnal gégemetszést végzek

8. A nővér riadtan ront be az ügyeleti szobába és közli önnel, hogy Józsi bácsi 
lenyelt 6 doboz pezsgőtablettát. Mit tesz ön?

1) a) -megpofozom a nővért
b) -megpofozom Józsi bácsit

2) -fölébredek
3) -jót röhögök a hülyén

9. Félig fagyott embert hoznak a mentősök. Mire gondol először?
1) -szent isten, lehet, hogy nyitva hagytam otthon a hűtőt!
2) -mostmár tényleg elviszem egyszer a gyerekeket síelni
3) -már megint rosszul állították be a mentő légkondicionálását, a múlt 

héten is volt két égett
10. Hány üregből áll a szív?

1) -most áll vagy szív?
2) -passz
3) -melyik szív?

11. 13.5 ml 0.9%-os NaCI-oldatból mekkora volument tud felszívni egy 2 ml-es 
fecskendőbe? (szobahóm., atm. nyomás, 65% relatív páratartalom)

1) -mindig hülye voltam matekból (meg oroszból)
2) -attól függ hány ml-es a fecskendő
3) -mindkettő
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12. Mit jelent az, ha valakinek piros a torka?
1) -míniumot ivott
2) -a beteg aggravál, de nem szed rá!
3) -kérem, én nőgyógyász leszek!

13. Miért akar orvos lenni?
1) -miért ne?
2) -ugyan mi másra lennék én jó?
3) -ki mondta, hogy orvos akarok lenni?

13 + 1. Hogy érzi magát?

1) -sajnos ezt a fejezetet régen ismételtem
2) -nem értem a kérdést
3) -kérem, én nőgyógyász leszek!

Telibe találatok:

13 + 1 : te teljesen meghülyültél, gratulálunk! 
11-13 : többet kellene innod!
6-11 : ki vagy rúgva!
6 alatt : te csaltál!
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United Way Délmagyarország Alapítvány
6724 Szeged, Eszperantó u. 1.

Telefon: (62)24-824
Célja:a magyarországi nonprofil humán szolgáltatások létrejöttének segítése, karitatív hálózat létrehozása a 
Dél-Alföld régiójában egészségügyi, szociális és oktatási programok támogatására.
Alapelvei:

1. közösségi elv - az érdekelt közösség tudja legjobban, hogy milyen segítő tevékenységre van szükség
2. küldetés, elkötelezettség - a preventív segítő tevékenységben.
3. nyilvánosság - munkáját a közösség nyilvánossága előtt végzi a telekommunikációs eszközök 

segítségével.
4. függetlenség - nem kapcsolódik egyetlen párthoz, ideológiához, sem hatalomhoz, de 
eggyüttműkődik a célok megvalósításában.
5. Csak erős és boldog emberek alkothatnak egészséges közösséget.

Támogatói: vállalkozók, vállalatok, pénzintézetek éves és egyének havi kisösszegű támogatással 
Bankszámla szám: OTP Csm. lg. 289-98008 665-34714-0

Az alapítvány konkrét feladatai
1. A szociális szolgáltatások tám ogatása körében:

- Egyedi támogató formák a kiszolgáltatott gazdasági és szociális helyzetben lévő differenciált segítésére
- Szociális gondozói hálózat kiépítése
- Család-és ifjúságvédelmi szolgáltatások
- Rokkantak és mozgáskorlátozottak ( rokkant: az összes fogyatékos) érdekvédelmi munkájának támogatása
- Megváltozott munkaképességűik rehabilitációját szolgáló munkalehetőségek kialakításához anyagi támogatás 

nyújtása
2 . Kulturális-, oktatási-, és nevelési jellegű tevékenység támogatása:

- Iskolai mentálhigiénés nevelési programok anyagi támogatása, környezetbarát nevelési formák elteijeszlése
- Oktatási, fejlesztési programok céltámogatása
- Munkanélküliek képzésének, átképzésének segítése
- Tehetséggondozás pályázat útján

3 . Egészségügyi szolgáltatások támogatása:

- Az egészséges életmód, a korszeiú táplálkozás, hazai felvilágosító, és népszeiűsítő munkájában való részvétel
- A régió egészségügyi intézményeiben folyó kutató, gyógyító munka anyagi támogatása
- Meddőségi problémák országos programjában való részvétel

4. Egyéb területen:

- Lakossági jogsegélyszolgálat bővítése
- Non-profit jogi és gazdasági ismeretek teijesztése
- A régió karitatív szervezeteinek, alapítványainak és egyesületeinek feltérképezése, és a regionális adatbázis 

és információs hálózat kidolgozása, az országos hálózathoz való kapcsolódása
- Az adományok pénzügyi bonyolítási rendszerének felállítása, a támogatók körének folyamatos bővítése
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ÜZLETEINK:
Uudapüst V., Váci u. ll/a . 1052 
Budapest 111., Lajos u. 38. 1036 
*■ s o r n a , Soproni u. 77. 0300 
1jVoi.a , Városháza u. 2/a. 5700 
Kalocsa, Szent István u. 50. 6300 
Kiskunhalas, Bokányi Dezsó út 3/a. 6400 
Keszthely, Pethő u. 4. 8360 
Kőszeg, Rákóczi u. 23. 9730 
'^ 'S , Jókai tér Goldmarkl Üzletház 
K'óeok, Hódi János köz 2. 8600 

Kárász u. 10. 6720
Szolnok, Ifjúsági Központ, Hild tér 1. 5001

Minőségi játékok
Gőtz babák 
Plüssfigurák
Lógók
Plagmobilok



1. CSOPORT

Gall Gabriella Santha Beala

Duehai Pál Török Norbert Sípos Anikó

Virányi Zsolt Klenk Nóra Michalovits Gábor

Kaiser Lás/.ló

S/eniaiinay Judit
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Pali, aki mindig keresi az igazit, 
de sajnos minden tankönyv csalódás neki. 
SZOTE klub, Tisza-Gyöngye, Kaszinó, 
de mégis egy az út: a Központi Kutató.

Gabi, kinek hosszú lába csábító, 
sok férfi szerint egyszerűen izgató.

De Gabi tanul, sportol, iskolába jár, 
így nagyon sok fiú pórul jár.

Pisti, aki cardiologiai eset, 
sok nővérke bele is esett.

Az elváltozása nem malignus, 
lényeg, hogy a nő legyen benignus.

Laci, a szőke királyfi, 
kis békából lett évek alatt a ’fi’.

Csak megérte ez a gyötrelem,
Laciból igazi férfi terem.

Miki, az abszolút tisztaság, 
akit a becsületesség szelleme hat át. 

Szerényen, csendesen megjelen, 
hogy mindenki vigasza legyen.

Anna, a csoportot anyaként fogja ölébe, 
de néha kimerül lengyel testvérisége. 

Ilyenkor az ’A’-t és az ’Á’-t erősen keveri, 
de gyermekeit mégsem mostohán kezeli.

Gábor és ’Öcsém’a két nagybarát, 
ennél ideálisabbat senki sem talál. 

Legyen az Kaszinó, vizsga, szerelem vagy bál, 
egyik bukik, amásik talpra áll.

Bea, a csoport lelke, 
testét az aerobic nevelte.

Sokat beszél, sokat nevet, 
metronómja gyorsan ketyeg.
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Anikó, a nevetésre legjobb partner, 
legtöbbször csiklandoznunk sem kell. 

Vidám, huncut kék szemekkel, 
más embereket is nevetésre kelt.

Judit, a hűség példaképe, 
de szerencse is a csillagképe. 

Szerelmével, szorgalmával kitűnik, 
s évekkel a buzgósága sem szűnik.

Norbi, aki mindig álmos, 
természetes hibemációja átkos.
Lesz az életében olyan pillanat, 
melyről a késés végzetes marad.

Zsolti, aki csak mosolyog, 
s közben mindenkiről ítéletet alkot. 

Ilyen adottsággal igen könnyű, 
hiszen minden kívánsága azonnal teljesül.

Nóra, a csoport esze, 
Trabantjába befér a társaság fele. 

Nóra is szeret nevetni, 
annál inkább gyakorlat végén kérdezni.

Első- oroszóra

-Minyja zavűt Nyikolaj Nyikolajevics Kuznyecov.
-...? - Takácsné zavartan néz.
-Mert az apámat is Miklósnak hívják.

Anatómia

Emésztő demó
Kérdés: - Miért van a pancreasnak kettő vezetéke?
Válasz: - Hát ha az egyik eldugul, ott a másik.
De hát ez nem a WC lefolyó! - fűzte hozzá Török Ágota.

Urogenitális demó
- Mit gondolsz, melyik a szimpatikus; az erekció, vagy az ejakuláció? 
Némi gondolkodás után: - Nekem mindkettő szimpatikus.
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KIR demó
- Milyen színű a liquor?
- Szalmasárga...(súgás hátulról)... ha kóros.

I útra album

Kórélettan

Gecse tanár úr egyik gyakorlaton megkérdezte, hogy ovulációkor a gyermekre váró nő hol 
méri a hőmérsékletét.
Gábor: - A hüvelyben.
- És mivel méri, kolléga?
- Hát a hőmérőmmel.

Kórbonctan

Kórszövettan gyakorlaton Zábrák doktor fogós kérdése:
- Kiben fordul elő prostata rák, Kaiser úr?
- Hát, pl. a férfiakban.

Szervdemó
- Mondjanak egy vérképző szervi daganatot!
- Haematoma

Mikrobiológia kollokvium

Zsolti tételhúzás után leült kidolgozni a tételét. Az egyik címnél rémülten forgatja signetta 
tolláit, sehogy sem találja a "Neisseria Pestis" baktériumot. A vizsgáztatóhoz fordul 
tanácstalanul: - Elnézést, nem emlékszem, mi is pontosan a tétel címe, N. Pestis? 
Rosztóczy tanár úr szemét meresztve kérdezi: - Miii??
Majd készségesen helyreigazította: - Talán a Yersinia Pestisre gondol?
- Persze, persze... - válaszolja Zsolt.
Feleléskor a tankönyvet szó szerint előadta. S egy gondolat foglalkoztatja a vizsgáztatót: 
"Az a gyanús, ami nem gyanús".
Végeredmény: elégtelen.

Élettan

Demó előtt Kapás Levente tankönyvet lapozgatva minden bekezdésnél megjegyezte: - Hát 
ezt nagyon kell tudni.
Egyik gyakorlaton nehézségei támadtak a Hendelson-Hasselbach egyenlet levezetésével, 
mire Zoli kisegítette.
Gabi: - Hát Levente, ezt nagyon kell tudni.
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Belgyógyászat

Anikó betegvizsgálat után hatalmas lépet referál, a probléma csak annyi, hogy a beteg lépét 
már régen kivették.

Harmadévben első anamnaesis felvételnél egy 70 éves falusi bácsi ágyánál egyikünk az 
élvezeti szerekről érdeklődött tapintatosan: - Kábítószert fogyaszt-e, pl. Technocolt?

Fül-Orr-Gégé

Gyakorlaton a beteg kitátja a száját.
Hartai főorvos úr csillogó szemmel kérdi:
- Na, látjátok a tüszőket?
Mire Gábor: - A Graafot is.

így indultunk
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Kedvenc oktatóink

Böbe néni (Lázámé Husztik 
Erzsébet)
Gecse Árpád 
Hartai Pál 
Horváth Örs Péter 
Csató Miklós

VÉGÜL

VÁGYAINKRÓL és KILÁTÁSAINKRÓL

Szülész-nőgyógyász
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Sebész
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tu-

Traumatológus
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Anaesthesiologus

Psychiater
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Orthopedus

Gyerekgyógyász
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Katona-orvos
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Gyerekgyógyász
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Különleges orvosi es 
anatómiai szoftverek

Ú Apple M acintosh
HEWLETT-PACKARD
INVIVO
Pacific Data Products 
Vickers Medical

számítógépek és szoftverek 

orvosi berendezések és számítógép perifériák

életjel-monitorok 

számítógép periféria tartozékok 

újszülött intenzív berendezések



2. CSOPORT

Nagy Miklós. Kazár Agnes Fekete Eszter Nemcsók Attila

Gazdag Erika Miklós Andrea Bajzák Jenő

Naszódy Péter Fazekas Márta Fintor Gabriella Tschürtz Nándor



A Sz fH per-csoport
_ A  sz / 2 -es k ü lö n ítm én y  h ite les  k rón ika  ja

^ k ezd e tb en  p ersze  m ég  ez a c so p o r t sem  volt 
s z / .  A k k o rib a n  m ég  k isc so p o rto so k  ( )

r

^oltunk. É desan yán k  f  ó zo tt és m o so tt rán k , 
idővel azonban - a kár sa jto n  a pen ész - mi is 
M egnőttünk. H a nem is ekkorára  Cigi), de a zért 
elég n agyra , h o g y  fe lv e g y e n e k  az egyetem re, 
bizony hiába vo ltu n k  elég  nagyok, k icsikének  
éreztük  m agu n kat, m ert nem  lá ttu k  m ég  az út
Vegét, de m a g á t az u ta t sem  ( ;]J\T ). A z  évek

i< ?*\
sorári azonban legom bolyítottuk emlékezetünk 
fo n a lá t, s e z t m os  
kialakul a vá zla t  
bátra van  m ég

ú jr a  f  el go m b o ly ítva

bu kkan ó
e s y ~ M /P

. A  m ásik  k a p u ig  
sarok, ese tleg  
. D e ta lán  m o st jo b b

bökkenő

feszha v issza té rü n k  a fo n a lu n k  m ásik  végéhez...
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... 5 é v v e l  e z e l ő t t ,  n a p s ü t é s e s  ő s z i  r e g g e l e n

Aztán minden év őszén akadtak ilyen reggelek.

. a k k o r i b a n  e g y  ő s z i  e s t é n  ...

Aztán máskor is akadtak ilyen esték.

Meg ilyenek.

Nagyon ritkán volt ilyen este is, 
ha jól emlékszem öt év alatt csupán 

egyszer fordult elő:

A z t á n  j ö t t  a  m á j u s ,  m a j d  a  j ú n i u s .

... S a  v i z s g á k  m e n t e k ,  k i n e k  i g y ,  
K i n e k  ú g y  ^  ~
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Nagy igyekezettel készültünk életünk első 
anatómia demójára. A szemléltetésre kiadott 
csontok elszállítását Péterre bíztuk, látva 
fizikai erejét, ügyességét. De ki tudja 
hogyan, Péter egy óvatlan pillanatban 
megbotlott, a táskát elejtette és egyensúlyát 
elvesztve rálépett a csontokra. Ettől kezdve 
már csak "csonttörő"-nek hívtuk. Az 
Anatómia Intézet által kirótt büntetés: 100, 
azaz egyszáz forint.

Latin ó ra

A duodenum jelentését taglaljuk:
- ...tehát tizenkét ujjnyit jelent - mondja 
"Szép" Takácsné.
Fazi: Széliében vagy hosszában?

Társadalomorvostan szeminárium

Az adjunktusnő a referálandó téma felől érdeklődik, 
agy csend, majd Jenő hirtelen felpattan:
- Kezét csókolom! Bajzák Jenő, "Demográfia".
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Kémia gyakorlat

Méla unalommal csepegnek a büretták. 
Mindenki várja, mikor történik meg az 
átcsapás. Gabi még mindig erőlködik, hogy 
kinyissa a saját bürettáját.
Siker koronázza munkáját: Recccs !!! 
Gyakorlatvezetőnk:
- Gabriella, ideadná a kezét?
Gabi félénken odanyújtja.
- Hogy magának milyen erős keze van! 
...Meggondolnám, hogy a kezébe adjam-e!

Anatómia szigorlat

Király Kata kegyelmes szívének hála, 1 + -al 
Nándor a boncasztal mellé került. 
Egyszercsak a prof tűnik fel a termben.
Prof: - Mutassa meg a m. flexor pollicis 
longust!
Mellé.
Prof: - Akkor talán a m. flexor digitus 
superficialist!
Mellé.
Prof: - Honnan jött maga, kollega?
Nándor büszkén: - Sopronból!
Prof: - És azt tudja legalább, hogy miért 
Poncichter a Poncichter?
A válasz elhangzása után a prof beleegyezően bólint: 
- Na jó, adjunk neki egy kettes alá alát.

Anatómia demononstráció

Remegő lábbal állunk a hulla körül. Már lassan átesünk a nehezén, amikor Annamária 
kiszemeli a n. medianust.
- Na, mi ez?
Balázs: A n. radiális.
- Kolléga, maga elmondhatja, hogy egy szón rúgtam ki!
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A következő ember Nándor:
- Mutassa meg a n. medianust!
Nándor tanácstalanul keresgél. Kérdően felnéz...
- Na látja, magát egyetlen szó nélkül rúgom ki!

Haematológia gyakorlat

Gyakorlatvezetőnk utasítására megpróbálunk 
kettesével rendeződni. Pisti még egyedül 
álldogál, így Gazsi őt kéri közös beteg- 
vizsgálatra:
- Leszel a párom?
Mire Pisti:
- Édes kicsi szívem, én már mással vagyok.

Kórbonctan gyakorlat

Andrea és Karesz gastrointestinalis apparátust 
mustrálgatják a bélmosóban. Egyszer csak egy 
furcsa cuppanásra leszünk figyelmesek:
- Gyerekek! Lefolytak a belek!!
Öt perces kollektív (a népmeséből ismert) 
küzdelem eredményeként mintegy 30 cm-nyi 
béldarabot sikerült megmentenünk.

Mikrobiológia gyakorlat

Kellemes tavaszi délután, langy meleg. A szokásos: zsongás és érdektelenség a tenyészetek 
iránt. Gyakorlatvezetőnk már a saját hangját is egyre kevésbé hallja. Türelmét elvesztve 
kifakad: - Most aztán ti tizen-huszan menjetek ki, de azonnal, különben én megyek ki, és 
mindenki igazolatlant kap.
Erre az ajtóhoz legközelebb ülő négy ember önfeláldozóan kisietett. (Véletlen, hogy 
évvégén pont ők kaptak egyes gyakorlati jegyet?)
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Kórszövettan gyakorlat

Eszter játszi könnyedséggel 
roppant ketté egy metszetet. 
Zábrák Józsi: - Egy százas lesz, 
kollegina...
És már nyújtja is át a csere 
metszetet.
Tovább vizsgálgatunk, újra éles 
reccsenés.
Z. Józsi: - Kétszáz, kollegina.

Kórszövettan

Álló levegő...Cigarettafüst...Villany le...Tollak sercegése 
a papíron...
A falon: Pneumonia tuberculosa caseosa.
Zábrák Józsi hirtelen közénk csap a pálcájával:
- Na, és akkor ez micsodának a micsodája is, Kázár 
Ágnes?

I. Belklinika krónikás kórtermében anamnaesisfelvétel:

- Milyen panaszokkal jött be 
a néni?
Válasz nem érkezik, han
gosabban próbáljuk:

- Milyen panaszokkal hozták
be?

- He? - emeli fel fejét a 
néni.

- Mivel tetszett bejönni?
- Mentővel, aranyoskám, 

mentővel...
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Csoportbuli

Hagyományos tespedtség után hagyományos 
jókedv. Máté eszeveszett rongyláb-figurákat 
produkál.
- Hát ezt hol tanultad?
Máté: - Én már így születtem.

Szülőszoba (hajnali három óra)

Félálomban állunk a kismama mellett. Felsír a 
baba, felriadva nagyobbra nyitjuk szemünket. 
Gazsi rápillant az újszülöttre, és meglepődve 
felkiált: - Nahát, milyen ismerős!

Gyula otthoni szerelésben hülyíti szeretett 
kutyáit. Egy idegen szól be a kapun:

Szia, Öcsi! Édesapád itthon van?
Igen, tessék bejönni.
Na, hogy megy a suli? Hányadikos is 
vagy?
Negyedikes.
Hát akkor most lesz az érettségi!
Nem, én a SZOTE-ra járok.
Zavart csend.
Jaj, elnézést, hogy letegeztem...
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Közeg gyakorlat

Attila a szokásos okból hiányzik. 
Oktató: - Mi van ezzel a fiúval?

- Talán beteg.
Oktató: - Jaj, szegény! Mi baja?

- Talán amoebiasis...
Oktató: ???

- Miért? Egyiptomban nem az a gyakori?

- Egyenként? - kérdezi meglepődve Andrea, 
fogok érteni semmit.

Bőrgyógyászat gyakorlat

Anamnaesist kellett felvennünk. A kérdések 
között még igen nagy szünetek voltak. 
Szekeres tanárnő segíteni próbált:
- Hát, ha másképpen nem megy, próbáljátok 
úgy, mint a barkóbát!
Miki: - Szabad a gazda!

Urológia gyakorlat

Ismerkedés az osztállyal és a gyakorlatveze
tővel:
- Béli László vagyok, hát ti?
Halk moraj, kivehetően elhangzik; - Kettes 
csoport.
- Na akkor bemutatkoztok? - jelentőségtelje
sen Andreára néz.
- Felőlem lehet kettesével is, de akkor nem
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3. CSOPORT

Szabó Tünde Schindclhauer Axel

Marion Péter Pechan Krisztina Horváth Imre

Pecznik Éva Bond ár Andrea
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Ő SÖ K  JÖVEVÉNYEK H Ő SÖ K ,A K IK  KIÁLLTÁK A
M EGPRÓBÁLTATÁSOKAT

Bondár Andrea 
Csábi Valéria 
Kasza Erika 
Kiss A. Zsolt 
Marosi Edina 
Marton Péter 
Pálinkás Andrea 
Pechan Krisztina 
Sárvári Sándor 
Szabó Tünde 
Szelva István 
Vadon István 
Vendloczki Anna

Bogdán Zsolt 
Horváth Imre 
Iglal Matook 
Kállai Róbert 
Monse Ilona 
Papp Zoltán 
Pecznik Éva 
Schindelhauer Axel 
Hajnal Zorica

Bogdán Zsolt 
Bondár Andrea 
Horváth Imre 
Marton Péter 
Pechan Krisztina 
Pecznik Éva 
Schindelhauer Axel 
Szabó Tünde 
Veréb Ilona

Az induló csapat
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EL-olvasták neveinket, avagy változatok egy névre
4Bondár A.: - Bodnár, Bordán
Bogdán Zs.: - Bognár
Pechan K.: - Pecsán, Pekhán
Pecznik É.: - Pecsnik, Petnik, Petrik
Schindelhauer A.: - Zsindel..., na mondjad csak hogy hívnak, vagy az a bizonyos itt van? 

Költségeink:
Krisztina: 100 Ft. (nagyon kezdő!!!)
Tünde: 200 Ft. (ez már jobb)
Zsolt: 450 Ft. (lesz ez még több is)
Imre: 550 Ft. (kezdődik az elitte)
Éva: 650 Ft. (bronzérmes)
Axel: 900 Ft. (Nur!?)
Péter: 1650 Ft. (és ő nem volt félévismétlő!??)

Egyetemünket anyagilag nem támogatták:
Ilona és Andrea /elég szégyen/.

A bátor félévismétlők: akik 3000 Ft-tal támogatták az egyetem költsévetését: Zsolt, Éva, 
Imre.

A végeredmény: 13600 Ft /ezért már egy Orvostudományiadnak 2 évi felújítással együtt/.

Mottó: "A halál az egyik legnagyobb fordulópont az ember életében."/Prof. 
Földes V ilmos/

Belgyógyászat gyakorlat

Imre, az "okos", 80 éves, alig mozgó néninek felteszi a kérdést:
- Tessék mondani, genetikai betegsége familiárisán előfordult-e?
Néni: - He?!

Anamtiézis felvétel közben: a medica kérdezget: - Szabó bácsi, volt valami a tüdejével, 
májával, veséjével, heréjével??
Szabó bácsi: - Ja, a herém, az még tavaly télen elfagyott!!

Pulmonológia gyakorlat

Ez a vers keletkezett: - Vastüdőben jól érzem magam, az sem baj ha rövid a hajam.
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Szülészet gyakorlat

Fütyi doktortól sok okosat tanultunk, pl.:
- Az epesavak keringenek a vérben (csak úgy)
- Ami a hüvelyből folyik az a genny. (Mi nem ezt tapasztaltuk — a lányok —) 

Mikrobiológia előadás

Az utolsó három sor beszélget, mire Béládi professzorasszony kiborul és felíratja a neveket. 
A következő előadáson felháborodottan mondja, hogy Jakus László neve kétszer szerepel 
a papíron. (O már akkor nem is volt az évfolyamtársunk — Madonna, Michael Jackson nem 
tűnt fel?!)

Neurológia gyakorlat

Somogyi docens: - Ebben az épületben délután már nincs egy szabad lyuk sem, mindent 
betöltötték. (Szeressük egymást gyerekek!!!)
Szintén Somogyi tanár űr: - A betegen, aki bejön a rendelőmbe, rögtön látszik, hogy n. 
accessorius bénulása van. Lóg az egyik válla.
Binya: - De előtte nézzük meg, hogy van-e a kezében szatyor?

Fül-orr-gége

Binya hajnalban, tanulás közben döbben rá, ki történelmünk legnagyobb fül-orr-gégésze:
I. (Szent) István, aki Vazul fülébe forró ólmot öntve kalorikus nystagmust váltott ki.

Egyperces, a 'la Nagymajtényi adjunktusnő
(avagy, hogyan lehet egy perc alatt megtanulni repülni)
Izgatott kétórás várakozás. Izzadás. Vegetatív dysfunctio; tételhúzás, 1 óra 15 percig tartó 
kidolgozás, 60 másodperc felelés.
Adjunktusnő beugr(at)ó kérdése: - Mi a centrális és perifériás faciális parézis közti 
különbség?
Péter: - A centrálisnál a homlokráncolás nem marad meg. (Talán...)
Adjunktusnő: - Köszönöm, kérem az indexét — még egy pillantást vetve a következő tételre 
-- ne búsuljon, a következőn is biztos megbukott volna.

Fertőző

Ferdinándy tanár úr: - Tudják most jöttem az Elysee palotából.
(A hallgatóság értetlenül néz.) Szóval a Dékáni Hivatalból, ahol mindent elyseelnek 
(elizélnek).
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Bőrgyógyászat

Rossz emlékű félreértés: Az évfolyamtársak legnagyobb meglepetésére Axel betéved az 
előadásra reggel nyolc órakor. Szokatlan megerőltetéstől fáradtan, de szorgalmasan 
jegyzetel, többek között az Auschwitz-tünetet. Ezen a napon gyakorlaton is erről a témáról 
volt szó. Csoporttársai döbbenetére, jajj ez más! kiáltással kijavította Auspitz-tünetre.

Szemészet

Miért élveztük a szemészet gyakorlatot?! Az első gyakorlatok egyikén Andrea és Éva nagy 
élvzettel az asztal fölé hajolva boncolgatják a marhaszemet. Örömmel tapasztalják, hogy 
a fiúk végre elismeréssel adóznak munkájuknak. A gyakorlat végén kiderült, hogy aminek 
adóztak az domború, csipkés Triumph és elöl kapcsos!!!

Mivé válunk öt év múlva? (a hármas csoport metamorphosisa)

Bogdán Zsolt: Hüvely Matyi, aki egy gazdag nőt vett feleségül (Kovács Mónikáné) és 
három csinos fiatal szeretőt tart.

Bondár Andrea: svájci gleccsreken síelő pszichiáter. Férjét követő disco-pata.

Horváth Imre: Bel- és gyermekgyógyászat professzora, gyermekei doktora.

Marton Péter: A vadak trófeái között (végre) egy nő is horogra akadt.

Pechan Krisztina: A híres neurológus, aki kiváltotta a radiális reflexet ulnarisan. Az 
általános iskolásoknak adott zongora- és matematika órák díjából 
megvásárolta az első reflexkalapácsát.

Pecznik Éva: A sebész vénájú, férficsábász hölgy hálójába kerített egy görög 
multimilliomost.

Schindelhauer Axel: Megalapítja az első magyar magánklinikáját Schwarz-waldban.

Szabó Tünde: Megjelenik első verses kötete: Hajam gránátalma, homlokomon felhős 
mélabú c. (Szerintünk a gránátalma inkább mahagóni.)

Veréb Ilona: A Cilának végre sikerül az összes volt gyakorlatvezetőnknek Zastawa 
alkatrészt szállítani.
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Így készüli az évkönyv

A világ első számú fogkrémje, amelyet mi is 
leteszteltünk.

Ln már ilyen öreg vagyok.'

A három grácia
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- Ahh, Éva, a kezed!
- Most ne ezzel törődj! Filmeznek!
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Na menjetek má... 
(Buli után a takarítás!!!)

Demók előtti 
bokros teendők
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S a lib e r  B .T .
Speciális területekre kialakított komplett 

számítógépes technológiát kínálunk Önnek, 
és újabbak fejlesztését vállaljuk.

Eddig kifejlesztett rendszereink:
fogorvosi kartoték rendszer 

fogtechnikai laboratórium szervezés 
szenzoros információs rendszer 
vonalkódos számlázási rendszer 

anyagnyilvántartás 
ingatlanközvetítő hálózat 

színrebontó program 
bélyegzőkészítő rendszer

Saliber B.T
Szeged, Oroszlán u. 3. Tel.:(62) 12 019
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4. CSOPORT

Fekete Marianna Marton Z"han

Kelemen Edit Hódi Veronika Bit«' Klara

Mészáros Judit Mari Zoltán Mihok Emese B««r%endég lanos
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Medical Unscientific Year-Book Archives, n + 1(1992) 
Copyright 1992 Elsevier SZOTE Publishers 000/0092/$9999 
MZ/X 1 6905022929 
All rights reserved

Kombinált, válogatott stresszingerek 
long-term hatásai emberen

Bánhegyi,Cs.G.; Bitó.K.; Borvendég,J.S.; Fekete,M.; Hódi,V.D.; Kecskemétig. K.;
Kelemen,E.; Kerekes,Zs.; Mari.Z.K.; Marton,Z.; Mészáros,J.F.; Mihók,E.;

Molnár,E.; Olajos,E.
(Group of Medical Students of N°4, 1987-1993, SZOTE)

INTRODUCTION

Az elmúlt néhány évezred alatt számos vizsgálat történt az ember többszörösen 
kombinált terhelése által kiváltott szomatikus, mentális, pszichomotoros, valamint 
emocionális hatások tisztázására (1-5). Kutatócsoportunk az idézett munkák ismeretében 
látott hozzá komplex önkísérletének összeállításához. Vizsgálati módszerünk alapvetően új, 
korábban soha nem került még kipróbálásra. Tekintettel ennek veszélyeire, kísérletünket 
vállalkozó orvostanhallgatókon, önkísérlet formájában vittük véghez.

MATERIALS(FATHERIALS) & METHODS

A kísérleti alanyokat nem a szokásos módon, random választottuk ki, hanem 
állóképesség, etilrezisztencia, rátermettség, tolerancia, valamint felvételi pontszám szerint 
szelektáltunk. Kontroli-csoportra (nem terhelt) vonatkozóan nem közlünk adatokat, de 
akármelyik JATE, illetve JGYTK csoport választható erre a célra. Ugyanakkor a vizsgált 
csoportot két részre osztottuk, hím és nőnemű populációra. Alanyaink a következők:

Lánypopuláció:

1. Bitó Klára: hosszas előzetes tesztelést követően csatlakozott kísérletünkhöz és mivel 
ebben állta a próbát, másrészt pedig nem vett részt a kísérlet teljes egészében, így extra 
terhelést kellett kiállnia (két gyerek + egy férj).

2. Fekete Mariann: a nagy sza-sza-sza-szakács; a polyphasias eredetű időnkénti apnoe nem 
befolyásolja feltétlen kötési reflexét. A reflexet kiválthatja: bármilyen előadás, illetve sötét 
(elsősorban diavetítés). Rezisztens hyposomniáját még az sem befolyásolta, hogy kísérlet 
közben bekötötték a fejét.
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3. Mihók Emese: a kísérlettel 
járó eszeveszett hajsza néha 
létrehozta esetében a közismert 
tüneteket: somnolentia, söpör, 
odor. Kísérleti toleranciája olyan 
fokúnak bizonyult, hogy többen 
feltételezték: ereiben össz-vér 
csörgedez.

4. Molnár Edit: a legkatego-
rikusabban visszautasítja a 
feltételezést, miszerint az 
Ómolnár az ő őse lenne. A kísér
lethez való csatlakozása secun- 
daer módon történt, azonban az 
így fellépő hiányosságokat pótlan- U  ke" szálln,? Pedl^ ü‘yan Jó Vült!
dó a csoport létszámának gyarapí
tására tett kísérlet(ek?)et, eredményesen.

5. Mészáros Judit: vezéregyéniség, pozíciójában az sem ingatta meg, hogy több 
alkalommal készültek minden kétséget kizáró dokumentumok, ahol jól látható, hogy 
zugiszik. A kísérletvezetők a terheléses teszt egy jellegzetes, súlyos komplikációját figyelték 
meg esetében: a még kevéssé ismert raktározási betegséget, a lábbeliosis chronicat.

6. Olajos Éva: az első volt, aki 
a csoport belterjes populációvá 
válásának elkerülése érdekében 
külső kapcsolatot hivatalosított.
Az együttes kísérleten túlmenően 
helyközi tanulmányutakra is 
vállalkozott, szűkebb vizsgálati 
területe: az IN-gázok.

7. Hódi Veronika: a kísérleti 
csoport kotlósa, ill. nagymamája 
egyszemélyben, rögeszméje, 
hogy a csoport egyetlen lelki 
egységbe kovácsolható; ugyan
akkor nem mindennapi rémhír
terjesztő készségével messze
menően hozzájárult az önkísérlet 
sikeréhez (pánikkeltés, stressz).
Bár közös cselekvésre szólító 
ötletei néha süket fülekre és béna 
kezekre találtak, a kísérlet
tartama alatt legalább néhányszor mindenkihez közel állt (ült).

Ezennel átadom eménkű nagy botot, 
Melyet otthon használhatsz, 

mint marchall botot.
S ha már végképp nem tűrheted, 

Ezzel őt lovaggá ütheted.
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8. Kecskeméti Ilona: elsőként a világon létrehozta a kísérleti csoport jegyzetbankját, 
továbbá 48 karátos karikagyűrűjével jó eséllyel pályázik a Guiness Bookba való bekerülésre. 
Kényszerbeteg: ismeretlen eredetű drive által motiváltán minden órán megjelenik. Krónikus 
előadáslátogatási kényszerét (mely egyébként a populáció 2. számú tagjánál is megvan, de 
nem deríthető ki, hogy a kórkép melyikőjüknél primaer) még a kísérlet 5. évében sem tudta 
levetkőzni (!).

9. Kelemen Edit: local media(Jancsó), elsőként fogalmazta meg a dömping syndroma 
lényegét egyszerű, mindenki számára világos (szinte bohém) stílusban. 1987.IX. 16. óta 
szívja utolsó szál cigarettáját, melynek eddigi hossza 124800 (mire ezt olvasod, több) 
centiméter. Miss Temperamentum, ki a magas, kreolbőrű, őszülő halántékú, fehér lovon 
érkező mesebeli herceget várja, aki ágyba viszi... a reggelit.

Fiúpopuláció:

1. Bánhegyi Csaba: (pseudo?)mammophylia acuta hyperergica. Ha magas aktivációs 
szintet ér el, az embernek az az érzése, hogy humorzsákban aludt. Rossznyelvek szerint 
kedvenc étele a szűzérmék zöld kürettel. Progresszív, menthetetlen abscinentiája a 
kísérletvezetők legkitartóbb erőfeszítése ellenére (ami nem semmi) is absolute rezisztensnek 
bizonyult. Obiigát függelékei a páros pótszervként

2. Borvendég János: benfentes körök szerint ő 
a kalapos király. Kitűnő célzó, poénjai 100- 
105%-os találati arányt értek el a kísérlet időtar
tama alatt. Esetében jól kifejezett chemotaxis (és 
chemokinesis) figyelhető meg, érzékeny 
sör-receptorokkal rendelkezik. Különleges 
névmemóriával és fejlett név-rekombinációs 
készséggel bír. A megterheléses kísérlet biz. 
elemei (szeminárium, gyakorlat) igen heveny 
protektiv somnolentiát váltottak ki nála.

3. Kerekes Zsolt: hypersonor. A pacséri Don 
Juan. Tekintettel kutatási területére és 
eredményeire, tisztelői nemes egyszerűséggel 
csak így hívják: a Sperm-Asz. Lehengerlő 
előadásmódjával több kísérleti megterhelési 
ágenst (gyakorlatvezetők, vizsgáztatók) tett 
egysíkúvá. Az előbbi szerzőnél leírt somnolentia 
protectiva kifejlesztésére eredményes próbál
kozásai voltak. A kísérlet hajnalán az immáron 
klasszikus megállapításával vált ismertté, mely 
szerint "Amíg az ember meg nem nősül, baszkódik erre-arra." Az axiómát a kísérlet során 
módosította (a kísérlet megterhelései?), miszerint: "Az ember baszkódik erre-arra."

lelentkező processus temszutőformis.
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4. Mari Zoltán: Izomidomár és capsaicimbora 
(az utóbbit illetően természetesen tudományos 
alapon). E tanulmány fő értelmi szerzője, sőt 
balatoni kísérleti telepén néhány vizsgálati alanyt 
túlterhelési próbának is alávetett. A nagy ho-ho- 
ho-horgász. Horgára egy alkalommal egy igen 
nagy sellő akadt, akit aztán rögtön feleségül is 
vett. Szerencsére ma már tilos párbajozni, 
különben valamennyi demóztatóját, vizsgázta
tóját kihívta volna vitás kérdések kapcsán. Az 
ellenfél egyébként a kosárlabdában, a 
rock'n'roll-ban és a birkózásban is esélytelen. 
Az utóbbihoz a HBH-szetélyben edzett, s 
fejlesztette ki tiszteletet parancsoló metaboli- 
zációs képességét.

5. Marton Zoltán: önbizalmi- 
osis stabilisata. Elzavarta a 
külföldi beruházókat, akik 
szájüregében kisméretű tejal- 
vasztó üzemet létesítettek volna. 
Gyanakvó típus, O az, akinek a 
hal is keselyű. Szkeptikus 
természetét mi sem jellemzi 
jobban, mint szokásos megjegy
zése: HI-FI a piszi. Tekintettel 
munkatempójára, manuülős 
szakmát szeretne.

Az ún. harmadik 
populációt azok alkották, akik 
tekintettel a kísérlet súlyos 
megterheléseire, ill. egyéb 
halaszthatatlan féléveikre saját 
elhatározásból a kísérletben való 
résztvételüket fölfüggesztették: És jolt a Tenkes kapitánya...
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1. Fejes Márta: holléte, helyzete ismeretlen és a határon túli körülményekre való 
tekintettel bizonytalan.

2. Gál Zsuzsa: fejlődése során mind nagyobb lélekszámú városokat célzott meg. Néhány 
állomás ezen az úton: Esztergom, Szeged, Budapest. Hogy jelenleg hol tart, azt nem 
tudjuk. Kitűnő albérlettel rendelkezett, távozása után csoportbuli-deprimáció lépett föl.

3. Lékó Julianna: tranziens nyári szellőként suhant át csoportunkon, mialatt (de 
szerencsére előtte és utána is) kitűnő sakkozókat nevelt a magyar sakkélet számára.

4. Mundrucz Erika: a lánypopu
láció csoportbulikon előforduló 
részének kiváló okítója volt kap
csolatteremtés és megtartás tárgy
körben. Világraszóló produkciót 
tervezett (miszerint a II. év végi 
átlagjavító vizsgákat egyszerre le
tenni), de előre nem látható téte
lek ezt meghiúsították.

5. Papptamási-Nagy Gabriella 
(alias Nagy Gabi): a csoport 
Doajenje és indikátora: szerény 
kuncogása alapján bárki könnyen 
lokalizálhatta a csoportot 10 
km-es körzeten belül.

ó.Pecznik Éva: csupán röpke periódusra tisztelte meg csoportunkat résztvételével, de 
optimális feltételeit nem találván meg, tovaszállt (lásd egy csoporttal előbb).

RESULTS

Most pedig a kísérleti megterhelések néhány emlékezetes eredményét szeretnénk 
leközölni, s így széles nyilvánosság elé támi, hadd röhögjön más is.

1. Anatómia:
a) Első demo, felső végtag. A meglehetősen kemény vérfürdőnek köszönhetően a csoport 

jelentős része nem volt comfortban, miután Bodor tan. segéd távozott. Volt aki 
káromkodott, volt aki mélabúsan maga elé meredt. Mesi azon kevesek közé tartozott, aki 
átment. Ez jó. De többen mondtak nem szépeket, amikor megkérdezte:
"Gyerekek, az erek meg az idegek hol vannak a könyvben?” (A "Szent János” első 
kötetében ugyanis csupán a csontok, izmok és ízületek szerepelnek.)

b) Középső demo, zsigerek, mindenféle. Zsolti demózott, mikor megkérdezték tőle, hogy 
a plexus pampiniformis az milyen ág.
Zsolti riadtan: - Páratlan zsigeri!
Pór tanársegéd meglepődötten: - Miért, magának hány heréje van?
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c) Utolsó demo, érzékszervek. Török Ágota exgyakvezérünk azt próbálta kihúzni 
Csabából, hogy hogyan is nevezik a szemrést:
Ágota: - Akkor mondjál egy akármilyen rést!
Csaba (azonnal): - Rima pudendi!

d) Fej-nyakból aztán demózni is kellett, mégpedig a tetemen mutogatva a képleteket. 
Demóztatónk (nevét most fedje homály) rossz kedvében volt. Igen sokan szálltak, ebből 
öten azért, mert nem tudták megmutatni a m. omohyoideust. Csak mikor Annamari 
visszatért tudtuk meg, hogy szegény hullánknak nem volt ilyen izma... A poén pedig az 
volt, hogy a demón Zsolti végül megmutatta az illető izmot (ötöst is kapott), megmentvén 
ezzel a mutatvánnyal az utána következőket.

e) Mari Zoli ezen a demón valahogy jól elkapta a fonalat, J.J. többször is megdicsérte, 
hogy így kell ezt csinálni. A tömeges katasztrófa végén J.J. búcsúzóul dühödten a fejünkhöz 
vágta, hogy az egész azért történt, mert ilyen rondán boncolunk. Meg is kérdezte 
mérgében, hogy ki volt az, aki ilyen förtelmesen elcseszte a dolgot (és már fogta is a tollát, 
hogy beírjon valamit az illető neve mellé megakadályozván ezzel a szigorlaton való 
átmeneteiét), mire Zoli előlépett, hogy ő boncolt. J.J. arckifejezése rögtön megváltozott, 
majd derűsen megjegyezte, hogy látszott is rajta, hogy tud tájékozódni a hullán.

0 Szövettan gyakorlaton piktováloztunk, a metszetek fölismerése bekiabálási alapon folyt. 
Az egyik metszet fölvetítésekor Mari Zoli a hátsó sorból beüvöltötte, hogy tuba uterina 
(helyesen), amit B. Zsuzsa gyak.vezérünk valószínűleg nem hallott meg, hallotta viszont 
az első pádból adott választ, miszerint "valami urogenitális” (ezt viszont Zoli nem hallotta). 
Úgyhogy amikor B.Zs. megkérdezte, hogy: - Jó, de melyik? (mármint az urog. melyik 
része), Zoli kicsit meglepődött (gondolván, hogy mutasson neki valaki olyan hisztológust, 
aki megmondja egy tuba-metszetről, hogy melyik), majd válaszolt: - Hát a bal!

2. Kémia:
a) Egyik gyakorlaton Editke valamit kérdezett Somlai Csaba gyakorlat vezetőnktől. Editke 

(akit elmondása szerint rendkívüli mértékben idegesít, ha egy férfiingen a felső gombok be 
vannak gombolva), olyannyira elmerült kérdésének szakmai útvesztőiben, hogy önkéntelenül 
kezdte kigombolgatni gyak.vezérünk inggombjait. Még mielőtt az alhasig juthatott volna, 
Somlai Csaba meglepetten (mondhatni megrökönyödve) menekült hátrálva Editke 
vetkőztetési hóbortja elől.

b) Az első gyakorlatok egyikén szintén Editke került középpontba. Kémiai jellegű 
problémáját ezúttal nem gyak.vezérünknek, hanem a magánál kémiai problémákban 
jártasabbnak hitt többieknek tette fel. Mi pedig belázasodva a lehetőségtől, hogy 
megcsillogtassuk kémiai ismereteink felsőrendűségét, egyszerre kezdtünk minimum ötfélét 
magyarázni sok decibellel. Editke eleinte kapkodta a fejét ide-oda, remélvén, hogy sikerül 
elkapnia valami infőt, majd beletörődőén maga elé meredt. Amikor végre egy percre 
megfáradt a magyarázó csapat és csönd lett, Editke csalódottan megjegyezte:
- Most már azt sem értem, hogy mit nem értek.
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3. Orosz:
a) Vágvölgyi Edit (tanárunk): - Dohányozni?

Mi: - Kurity.
V.E.: - No és a rágyújtani?
János: - Kutykurity!

b) Az óránk a szemészet tanteremben volt, ahol a világítást a tanterem bejáratánál és a 
második sorban, a vetítő mellől is lehet kezelni, ahol Gabi ült. Valahányszor az ajtó mellett 
V.E. megpróbálta felkapcsolni a villanyt, Gabi vele szinkron lekapcsolta. Nagyon 
szomorúak voltunk, mikor az órát az áramszünetre való tekintettel elmaradtnak kellett 
nyilvánítanunk.... (Sajnos a poén csak egyszer sült el.)

4. Élettan:
a) Gyakorlaton a patkány igen piciny epevezetékét kellett volna megkanülálni egy annál 

alig vastagabb szondával, ami precizitást, koncentrációt, finom mozgáskoordinációt követelt 
meg a jelölttől. Mesi nagy-nagy buzgalommal dolgozott, így sikerült is lendületből átvágnia 
az aortát. A véroszlop először valami furcsa szökőkútként fölfelé spriccelt, de utána jutott 
a vérből a környéken minden felé, például a Mesi mellett asszisztensként tevékenykedő 
Zsoltira is. Mesit a patkány kínja a vérezgetéssel nem nagyon izgatta, neki az volt a dolga, 
hogy bevezesse a szondát, úgyhogy munkához is látott. Kisvártatva megjegyezte őszinte 
meglepődötséggel a mellette álló eltorzult arcú Zsoltinak: -Jé, ez megdöglött!

b) Lelkes Zoli a Starling-egyensúlynak a tüdőcapillárisban való sajátos megvalósulását 
szemléltetve a Coliin's-kísérletet ismertette, melynek során egy ló tüdejébe 6 óra alatt 25 
liter vizet csepegtettek (és mind felszívódott!). János szeme a csodálatos eredményt hallva 
felragyogott: - És így született a víziló!!!

c) Békás gyakorlaton a kísérleti team (mind lányok...) tagjai közül senki sem akadt, aki 
elment volna alanyért. Verocs elunta a nőies nyavalygást, határozott léptekkel elindult az 
üveghez és kiemelt egy szép példányt. Már indult volna vissza, mikor felsikoltott: -Nem 
tudom, hogy kell fogni a békát! - azzal már el is engedte a jószágot, amely boldogan 
ugrálva kalandozta be a gyakorlati terem padlóját.

5. Biokémia:
Miután János Jakab Györgyi néven kereste az intézetben gyakorlat vezetőnket, Várkonyi 

Zsuzsát, meglehetősen kínos perceket élt át, mikor bevezették Jakab Györgyi szobájába és 
nem volt képes megmondani, hogy kit is keres tulajdonképpen (azt tudta csak megmondani, 
hogy nem Jakab Györgyi az, akit keres, ugyanis felismerte, hogy nem azonos a 
gyak.vezérünkkel). A kellemetlen epizódot követő gyakorlatunkon V. Zsuzsa kissé 
ingerülten mutatkozott be újra és azt kérte, hogy a továbbiakban lehetőleg ezen a néven 
keressük az intézetben.

6. Kórbonctani
a) Első demón Marton Zoli felelt meglehetősen megnyúlt latenciaidővel. H. Andrea már 

elég feszültnek tűnt az első félóra után, mire Editke menteni próbálta Zolit:
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- Á, mindig ilyen lassú! Miután elült a nevetés és a latenciaidőben nem mutatkozott 
érdemi változás, Andrea kétségbeesetten megkérdezte:
- Ez mostmár végig így lesz? Hát...János és Csaba voltak hátra...
b) Kórbonctan szervdemón Tiszlavicz tanársegéd nagy üzletet ajánlott: - Aki megmondja, 

hogy mi ez itt a szíven, az kap egy ötöst!
Mari Zoli lelkesen: - Pitvari myxoedema! Válasz: -Nem talált! Bal fülese.

7. Kórélettan
a) S. Zoli Editkét faggatta démon. A második kérdése nem volt lehetetlenül nehéz: 

dumping syndroma. Annál nagyobb meglepetést váltott ki Editke magabiztos válasza:
- Ez az, amikor egy nagydarab, 80 kg-os ember jól bezabál, rosszul lesz, aztán lefekszik 

aludni! (Samyai Zoli bevallotta, hogy ha ez így lenne, lehet, hogy neki is félnie kellene 
egy-egy vasárnapi ebéd után a syndromától, majd Mari Zolira mutatott, hogy neki viszont 
biztos.)

b) Gecse tanár úrnál demóztunk haematológiából. Mari Zoli a chronikus myeloid 
leukémiáról értekezett. A sok mese nem hatotta meg a Tanár Urat. Megkérdezte:
- Jó, jó, de milyen korban jelentkezik leginkább a betegség?

Bár Zolinak az egzakt választ illetően csak sejtései voltak, találékonyan válaszolt:
- Hát olyan jóóó férfikorban lévő embereken! (Válasza ötöst ért.)

8. Belgyógyászat (apácazörej 2.):
Mesi az apácazörejről kérdezte Zsoltit, aki aprólékosan elmagyarázta a III. szívhang 

keletkezési mechanizmusát, majd mondókája végén elégedetten felsóhajtott:
- Hát kb. ez lenne az.

Mire Mesi: - Még mindig nem értem, hogy ha az I. hang után jön a II. és a II. után az I., 
akkor hol van a III.?

9. Traumatológia, sebészet:
Mivel az utolsó gyakorlatra néhányan a rézkarcvásárlás örömére elfogyasztott áldomás 

miatt széles jókedvvel érkeztünk, Nacsu úgy döntött, hogy nem betegágy mellett gyakorlati 
vizsgázunk. Jutka kapott egy rtg-képet, amin a kóros eltérést kellett felismernie. Addig 
eljutott, hogy az egy láb, mégpedig gyereké, de kórosat sehogyan sem akaródzott találni 
(egyébként ez a súgó-csapatnak sem sikerült... A szerk.). A kritikus várakozási idő elteltével 
Nacsu megszólalt:
- Márpedig a szög nem fiziológiás az ember lábában! (Legalább 100-as szög volt.)

10. Szülészet:
a) Gyakorlaton a hymen imperforatus ellátásáról volt szó. Gyak.vezünk elmondta, hogy 

teljes atresia esetén az incisiot 5 és 7 óra között célszerű elvégezni. Ica kicsit csodálkozott 
a dolgon, ezért rákérdezett:
- Miért olyan korán?
- Többen lehurrogtuk, hisz nekünk nyilvánvaló volt, hogy délután kell csinálni.
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b) Szülőszobás gyakorlaton Éva mosakszik be műtéthez. Pál Attila gyorsan melléáll, és 
csutakolás közben megjegyzi: - Én kefélek a legjobban!
Éva csuklóból visszaszól: - Ilyen bemondásra nem szoktam elhinni.

11. Oxyológia:
Mesi vizsgán a mesterséges légzés lehetséges mechanizmusait ismertette:

- Van szájból-szájba, szájból-orrba és orrból-szájba.

12. TÓT:
a) Előadáson vetítés első évben. Előadó: -...és nézzék milyen tiszta Leningrádban a 

levegő!
János: - Elnézést kérek, de ez nem Leningrád, hanem Bécs és a Belvedere.
Előadó: - Hm. Na mindegy, de ott is ilyen tiszta a levegő!

b) Verocsnak úgy jött ki a lépés, hogy negyedév végén utolsó vizsgájára (TÓT) nem 
tanult irdatlanul sokat, így vizsga előtti nap kellett a puskát fénymásoltatnia ... Egyetemi 
pályafutásának első aláhúzott ötösét kapta.

13. Gyerekgyógyászat:
Szűcs adjunktus előadáson: - Kérem ennek a gyereknek golyófeje lenne, ha golyó alakú 

lenne a feje.

14. Szemészet:
Gyakorlaton csodálattal vizsgáltunk egy comea-transplantátumot réslámpával.

K. Editke megkérdezte: - Hű, de szép! Ezt ember csinálta?
Horóczi doktor elgondolkodva: - Hát... a Sziklai adjunktus úr!

14. Fül-orr-gégészet:
Mesi vizsgázott Nagymajtényi adjunktánál.

A kérdés a szokásos: - Na mekkora a Bellocq-tampon?
Mesi: - ?...
N.E.: - De mégis! Mint pl. az ökle?
Mesi mustrálgatván az öklét: -Hát...sz...iigen.
N.E.: - Na figyeljen ide! Hogy fér be egy ökölnyi tampon az orrgaratba?!
Mesi felcsillanó szemekkel: - Ezen gondolkoztam én is!

15. Kísérleten kívül történt:
a) IV.év első csop.buliját a Hágiban rendeztük. Mivel nem nyilvánítottuk zártkörűnek, 

eljött Zsoltival Deák Endre is (12. csop.). Az egész este azzal telt, hogy Csaba és János 
hevesen, egymást túlszárnyalva udvarolt Editnek: bókokkal tömték, vicceseket mondtak 
neki, a teremben lévő összes vázából összelopták neki a virágokat. A buli végén Endre 
szerényen mindössze egyetlen mondatot szólt Edithez csöndesen: - Akkor a jövő héten 
találkozunk. Edit később feleségül ment hozzá és gyermekének anyja.
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b) Évkönyvíró csop.bulin a sokadik feles és intellektuális hullámvölgy után kártyaparti 
segítségével próbáltunk túllépni a krízisen. Többen játszottunk (a padlón) és mindenki úgy 
próbált helyezkedni, hogy legalább a saját lapjait lássa. Ennek köszönhetően olyan eredeti 
pozíciókat vettünk föl, amit ha egy magára valamit is adó gruppenpomo-film rendezője 
látott volna legalább 10 órányi anyagra való ötlettel lett volna gazdagabb. Az idillt enyhén 
szólva megtörte Marton Zoli Jánoshoz intézett kissé nyers javaslata: -Ne dugd má' ide azt 
a büdös lábad! János hanyag eleganciával exkuzálta magát: -Ne haragudj, nem tudtam a 
ruhatárban hagyni!

c) Éva és Mari Zoli a franciázásról beszélgettek. Éva a hozzájuk csatlakozó Csabának 
szegezte a kérdést, hogy szeret-e franciázni. Csabát kicsit felkészületlenül érte a kérdés, így 
lesütött szemmel elvörösödött, majd elsápadt, végül elhaló hangon kibökte: -Az attól függ. 
É. & Z.: - Mitől? Cs.: - Hogy ki a harmadik.

d. Exra terhelés: csoportkirándultunk!

A helyi lovászjiú egy rövid 
nőgyógyászati beavatkozást 

hajt végre.
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DISCUSSION

Elvégzett kísérleteink egyértelmű bizonyítékok arra, hogy a kérdésfelvetés 
megtörtént. Eredményeink minden kétséget kizáróan igazolják, hogy a kísérleteket 
elvégeztük. Nyilvánvalóvá vált továbbá az is, hogy ezeket az eredményeket leközöljük. A 
leírtak alapján leszögezhető, hogy munkánk további kérdéseket vet fel. Elsőként ismertük 
fel egymást az egész évfolyamról. Eredményeink alátámasztják azt az elképzelést, 
miszerint... Az évekig tartó sötétben tapogatózás után végre fény derült arra, hogy... 
Bebizonyítottuk továbbá, hogy... (A hiányzó információkat a közlés előtt néhány perccel 
rabolta el a computerből egy gyanús külsejű számítógépvírus. A tettest elfogták, jelenleg 
rendőrségi kihallgatása folyik. Az előzetes hírek szerint, az elrabolt értékes információkat 
DNS-be kódolva próbálta átcsempészni a határon.)
Mindezen tények egyértelművé teszik, hogy eredményeink méltán tekinthetők 
világraszólónak, nem kevésbé a kísérleti alanyok és a szerzők.
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MENEKÜLJÜNK!
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5. Csoport

Knézy Krisztina

Nyerges Levente

■

Tóth Edit

Kas/ala Károly Apjok András Csepregi László

Szabó László Papp Tibor Czár Andrea

Garay Géza

•>: '

Bcrccz Ildikó Csík János
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ÖT ÉV -  NÉHÁNY TÖRTÉNET

Még elsőben történt, hogy csoportvezetőnk 
elhatározta, meglátogatja a barátját Budapes
ten. Az egyetlen akadályt a szülei képezték, 
de Edit, mint mindig, most is talpraesett 
volt: - Képzeljétek! Csoportkirándulás lesz a 
hétvégén! - És hová mentek? És egyáltalán 
hol lesz a szállás? - Tudjátok a Pintér Gábor 
papája gondnok Szenttamásiban a turistaház
ban, és ott féláron alhatunk. Azóta eltelt 
négy év, és mint tudjuk, Pintér apuka a 
"gondnok" szédületes karriert futott be; 
jelenleg O a Gyermekgyógyászati Klinika 
professzora.

Szövettan gyakorlat

Edit szexei

Feladat: vérkenet készítése egy csepp vérből. Andi most sem aprózza el a dolgot. 
Izgatottan néz a mikroszkópba, de hiába, nem lát benne semmit. Levegő és Gyuri bácsi 
után kapkod, majd együtt fürkészik a gyanús kenetet: - Úristen! - hőköl hátra Gyuri 
bácsi - Mi ez kislány? Mi ez? - Hát — buggyan elő Andi önérzete — vérkenet!
Ez??? — fordul el Gyuri bácsi iszonyodva - de hiszen ez VÉRTÓCSA!

Szülőszoba

Történt egyszer, hogy Szabó Laci, aki 
szülőszobás gyakorlatát töltötte és éppen láb 
között szemlélődött, amikor meghallotta, 
hogy a nevét kiabálják a folyosón.
- Telefon Szabó Laci! Telefon!
Lacika boldogan rohant:
- Szabó László. Tessék, kivel beszélek?
- Hát anya vagyok, nem ismersz meg?
- Hmm. Hát van itt egy-két anya, melyikkel 
beszélek?
Mint utóbb kiderült, Dr. Szabó László 
ügyeletes tanársegéd édesanyjával beszlélt.
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Ugyancsak szülőszobás gyakorlaton történt:
"Nagytudású" Német Gábor dr. peckesen sétált a folyosón, s beszélgetni támadván 
kedve, odament egy köntösben sétálgató nőhöz:
- Hogy vagyunk, hogy vagyunk? - tette fel a kérdést.
- Köszönöm doktor úr, jól.
- Hát a szülés mikor lesz?
- Dehát tegnapelőtt szültem, doktor úr.
- Igen?! És kinél szült?
- Magánál doktor úr!

Pulmonológia gyakorlat

Lelkes csoportunk 3 perccel korábban befejezvén gyakorlatát elsőként szállt fel a buszra. 
A terhes várakozás perceit elkerülni igyekezvén, hosszas rábeszéléssel meggyőzte a 
buszvezetőt, hogy a stréber 4. csoport már rég elment a helyijárattal.
Mi már Deszk határában jártunk, mikor is Mari Zoli épp a 3. érdeklődő kérdését 
szegezte a gyakvezetőjüknek.

IV. évben történt

Cs. Laci és T.Edit előadásra igyekeztek a 410 ágyas Klinika modem előadótermébe. 
Nagy meglepetés érte Őket, mikor a két csukott ajtó között megszeppent középkorú 
férfira bukkantak:
- Mondják már meg kérem, hogy működik itt ez a lift? - kérdezte tőlük a falon lévő 
gombokat nyomogatva. S eközben az előadóból dühösen ordított valaki:
- Ne kapcsolgassák már állandóan azt a rohadt villanyt!

Idegsebészet gyakorlat

Történt egyszer, hogy mindig lelkes gyakorlatvezetőnk, Tarjányi adjunktus nem tudott 
elbújni a csoport elől, mikor gyakorlatra érkeztünk. A nagy találkozás örömére ÍO 
percen keresztül magyarázott egy betegről,kinek subarachnoidális vérzése volt. Ezek 
után demonstrálni kívánván az esetet, bevitt minket a beteghez. Újabb 10 perces 
anamnaesist követően, mivel a beteg a világ összes kincséért sem akarta kimondani a 
kulcsszót, hogy "véres liquor", rákérdezett: - És ugye véres volt a gerincvize?
- Nekem soha - válaszolta a beteg.
- És maga mindig ezen az ágyon feküdt?
- Igen adjunktus úr.
Ekkor már Ó is tudta - amit mi már vagy öt perce - hogy ez a beteg nem az a beteg, és 
hümmögve kilökdösött minket a folyosóra.
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Bőrgyógyászat gyakorlat

Egy idős nénit vizsgáltunk, akinek arcába 
gázolaj freccsent és azt követően, vörös, 
maculopapulosus elváltozás jelent meg 
ugyanott.
- Na mire gondoltok?
- Contact dermatitis - vélte valaki.
- Herpes zooster ophtalmicus.
- Nekem volt egy barátom - szólalt meg 
András - akinek a macskája beleesett a 
gázolajba, azután kihullott az összes 
szőre és végülis megdöglött.
Azt persze említenünk sem kell, hogy a 
beteget mindezek után elég nehéz volt 
meggyőzni arról, hogy vele mindez nem 
fog megtörténni.

András és Lacika kex-szel

Éppen egy fiatal "kreol bőrű" szifiliszes beteg gyógyulását figyeltük nagy-nagy 
ámulattal. Egyik idomairól nevezetes csoporttársnőnk (C.A.*) nem leplezett 
érdeklődéssel kérdezte: - És meddig fertőz még?
Mire egy fantasztikus agyú csodagyerek (itt írhattok csak Garayt) beszólt:
- Andikám még egy pár hetet vámotok kell!
(* 'zár ’ndi)
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APRANAX®_____
275 mg filmtabletta mV 200

N em  g lu c o co rtic o id o k
HATÓANYAG: 275 mg naproxenum natricum filmtablettánként. ATC kód : M 01 AE 02
Hatás: A naproxen-nátrium vízben jól oldódó, a gastrointestinalis traktusból gyorsan és teljesen felszívódó, nem steroid 
típusú gyulladáscsökkentő, prosztaglandin szintézis gátló, analgetikus és lázcsillapító hatású. Gyorsan felszívódik, így 
fájdalomcsillapító hatása a beadástól számított 20-25 percen belül jelentkezik. Felezési ideje hozzávetőlegesen 13 óra. 
Kiürülése a vizelettel történik.
A szérum fehérjékhez erősen kötődik (99%).

JAVALLATOK: Akut és krónikus fájdalomcsillapítás az alábDi esetekben:
— Gyulladásos, degeneratív ízületi megbetegedések: reumatoid arthritis, osteoarthritis, spondylarthritis ankylopoetica. 

Akut köszvény.
— Lágyrész gyulladásos megbetegedések: bursitis, tendinitis.
— Posttraumás fájdalmak: rándulások, zúzódások.
— Postoperatív fájdalmak.
— Dysmenorrhoea, IUD felhelyezését követő uterinális görcsök.

ELLENJAVALLATOK: Túlérzékenység naproxen vagy naproxen-nátrium tartalmú készítményekre.
— Acetilsalicilsav és más nem steroid gyulladáscsökkentővel szembeni allergia.
— Gyomor- nyombélfekély. -
— Terhesség — szoptatás.
— Súlyos vese- és májkárosodás.

ADAGOLÁS:
— Gyenge, középsúlyos fájdalmak esetén szokásos adagja felnőtteknek: 550 mg (2 tabl.) kezdő dózis, amit 6-8 órás 

időközönként 275 mg (1 tabl.) adaggal lehet folytatni legfeljebb 1375 mg napi adagig (í^tabl.) az első nap, továbbiak 
bán maximum 4 tabl./nap.

— Gyulladásos és degeneratív ízületi megbetegedések kezelésére akut esetben kezdő adag 1100 mg naponta 2 részre 
osztva, fenntartó szokásos dózisa 550—1100 mg naponta, 12 órás időközönként 2 részre osztva. A napi adag eloszlá
sát a panaszok jelentkezésének függvényében kell meghatározni. PL: éjszakai fájdalom esetén javasolt adagolás reg
gel 1 tbl., este 2 tbl.

— Akut köszvény kezelésére 825 mg (3 tabl.) kezdő adagot követően minden 8 órában 275 mg (1 tabl.) adható a roham 
megszűnéséig.

— Dysmenorrhoea, IUD felhelyezését követő fájdalmak esetén kezdő adag 550 mg (2 tabl) folytatva a 6-8 óránként 275 
mg (1 tabl.) adaggal 3-4 napon keresztül.

— Dysmenorrhoea megelőzésére a menses előtt két nappal kell a kúrát elkezdeni 550-825 mg napi adaggaMnapi 2-3x1 
tabl. 8 óránként) és folytatni 5 napon keresztül.

A tablettát szétrágás nélkül, kevés folyadékkal kell bevenni.

MELLÉKHATÁSOK: gastrointestinalis tünetek: émelygés, hányinger, gyomorégés, gyomortaji fájdalom, dyspepsia,
székrekedés, hasmenés előfordulhat.
központi idegrendszert: fejfájás, álmosság, szédülés
egyéb : allergiás bőrreakciók, bőrkiütés, börviszketés, stomatitis, verejtékezés, fulzúgás, hallás látászavar, ödéma, 
dyspnoe, palpitáció is.
Egyes esetekben Na retenció előfordulhat, ezt a szívelégtelenségben szenvedő betegeknél figyelembe kell venni. Igen 
ritkán megfigyeltek haematemesist. a peptikus ulcus perforációját, colitist, a májfunkció romlását, haematuriát, nephri- 
tist, leukopeniát, thrombocitopeniát és anafilaxiás reakciót is.

GYÓGYSZERKÖLCSÖNHATÁSOK: Együttadása kerülendő
— magnéziumoxid és alumíniumhidroxid tartalmú antacidumokkal (gátolják a naproxen felszívódását). 
óvatosan adható:
— orális anticoagulánsokkal (az anticoaguláns hatás fokozódik),
— szulfanilurea típusú antidiabetikumokkal (hypoglycaemia veszélye),
— fenitoinnal (toxicitás fokozódik),
— lithiummal (emelkedik a lithium koncentráció),
— béta-receptor blokkolókkal (anti- hipertenzív hatás csökken),
— methotrexáttal (a methotrexát hatás toxicitás fokozódik).

FIGYELMEZTETÉS: Az Apranax és Naprosyn kezelés egyidejűleg nem végezhető!
Ha a beteg anamnezisében előzetesen gyomor- bélrendszeri betegség és/vagy peptikus fekély szerepel, csak fokozott
elővigyázatossággal adható. Gyomor és nyombélfekély esetén nem alkalmazható a készítmény.
— 10? g/l vagy az alatti haemoglobin koncentráció esetén tartós kezelés alatt időnként ellenőrizni kell a haemoglobin 

szintet.
— Csökkent vesefunkciójú betegeknél a kreatin clearance meghatározása, majd a terápia alatti nyomonkövetése és en

nek megfelelően a dózis csökkentése szükséges.
— Az Apranax 1 tablettájával 25 mg nátrium bevitele történik, amit a terápia során figyelembe kell venni azoknál a bete

geknél, akiknek korlátozott lehet a nátrium felvétele.
— Krónikus májbetegség, cirrhosis esetén a dózis csökkentése szükséges.
— A vérlemezke aggregációt gátolja, ezt a vérzési idő meghatározásánál figyelembe kell venni. Az orális antikoagulán- 

sokkal együtt adva a protrombin időt eleinte gyakrabban kell ellenőrizni és tartós Apranax kezelés esetén ajánlatos a 
haemostasis ellenőrzése időnként.

— Szulfanilurea típusú antidiabetikumokkal együtt adva a vercukorszint eleinte gyakrabban ellenőrzendő, az antidiabe 
tikum adagját esetleg újra be kell állítani.

14 évesnél fiatalabb betegek kezelésére nem alkalmas a készítmény magas hatóanyagtartalma miatt.
A kezelés ideje alatt szeszesital fogyasztása tilos!
Gyógyszertúladagolás esetén a béltraktusból való eltávolítás, gyomormosás és aktív szén alkalmazása javasolható. A
haemodialyzis a naproxen anion erős proteinkótése miatt nem eredményezi a plazma koncentráció megfelelő csőkké
nését.
M EGJEGYZÉS: Csak vényre adható ki!

CSOMAGOLÁS: 30 db filmtabletta

Forgalomba hozza: Alkaloida Vegyészeti Gyár Tiszavasvári Syntex Corp USA licencia alapján.
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ELMEKÓRTANI MANKÓ

T an u lság o s  ese tek  
saját praxisunkból

Bemutatván 13 jellegzetes 
kóresetet és azok therápiáját, 
avagy fejezetek az egyéb
ként épnek született és 
önmagát annak képzelő elme 
bicsaklásairól, 1 g-s 
gravitációs mezőben, 1987- 
től napjainkig terjedő, 
részletes observatio alapján 
(mentett papíron).

I. beteg (Dorotovics SZÜMŐCS)

Külcsínyét tekintve akár a kontroll csoportba is tartozhatna, mivel felépítése 
viszonylagosan szabályosnak mondható, bár ajkai között néha Marlboro feiratű füstölgő 
kolbászkákat szorongat. Hóna alatt időnként zöldes színű színes papírdarabokkal kitöltött 
tasakszerű képlet jelenik meg (eleinte ez szabályos periodicitással volt megfigyelhető, ám 
utóbb igen rendszertelenné vált). Ekkor hangja néhány dB-lel erősebb és pár oktávval maga
sabb lesz. Népszerűségi 
indexe betegtársai körében 
ilyenkor több 100 %-kal 
megnő. Különös érdek
lődést tanúsít az igen drá
ga, színes címkés üvegek
ben tárolt, erős physio- 
logiai hatású folyadékok 
iránt. Bármely éghajlaton 
kitűnően tenyészik, felté
ve, ha a már említett szí
nes címkés üvegek bizto
sítva vannak. Mozgásszer
vi statusában figyelemre Speciális élethelyzet: Néhány páciensünk ügyeletben, Vezérünk
méltó, hogy speciális fehérben. (II. Kórház, bentlakásos szülészet gyakorlat) 
körülmények
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(úgy mint 3000 m vagy nagyobb tengerszint feletti magasság, fagy-pont alatti hőmérséklet, 
40 fokosnál meredekebb, behavazott talaj, jódli, entweder Gösser oder Schwechater Bier, 
Milka csokoládé, stb.) között hely változtatási szokásai gyökeresen megváltoznak : az addig 
szokásos NIKE vagy ADIDAS alapú járásról többé-kevésbé sagit-talis irányú ATOMIC 
eredetű siklásra tér át. Chronicus cselekvési kényszerben szenved, ti. folyamatosan arra 
kényszerül, hogy betegtársai ügyes-bajos dolgait kénytelen-kelletlen intézze.
Dg.: Homo montatus lesiclicus

II. beteg (Dudás PÖTI)

Termetét tekintve a haranggörbe egyik szélességét képviseli s nem a felfelé eső 
értékek irányában. Eme tulajdonságának ellentmondani látszik a rendkívül nagy mennyisé
gű, igen heterogén, esetenként megállapíthatatlan eredetű ill. összetételű, néha tengeri 
(herkentyű [1]) táplálék, amelyet elfogyaszt. Számára különös élvezetet jelent a víz, bár 
nem kifejezetten mint ital, sokkal inkább az alatta való tartózkodás, pláne ha abban vele egy 
időben az imént említett tengeri herkentyűk is vannak. Az emberekben leginkább azt 
szereti, hogy van anatómiájuk és jól boncolhatok [2], valamint, hogy macerálva ill. 
formaiinban sokáig elállnak. Néha kisebb rágcsálók is eltűnnek környezetében, mely állatok 
sorsa nehezen felderíthető, de egyes ismeretlen telefonálók szerint német kollegáit is 
meghazudtoló felfedezéseket tett |3],[4). Mindenféle robbanószerkentyűk előállításával és 
ezek szárnyas állatokra való felerősítésével 
és beüzemelésével is szívesen tölti idejét 
[5]. Ezzel teljes joggal kivívta a 
Nemzetközi Állatvédő Liga dísz-doktori 
kinevezését. Az ellenkező nemű egyedeket 
nem tartja túl sokra [6], bár ez nem 
tekinthető kórosnak és csak reá spe
cifikusnak. Habár nem megbízható források 
szerint titkos svájci bankszámláiról nagyobb 
összegeket utalt át az illegalitásban dolgozó 
Magyar Feminista Mozgalomnak és a Nők 
Lapja szerkesztőségének.
D g.: M icroanatom us agressivus
germanicus.
I r o d a l o m j e g y z é k :

[1] Bért Dudás, András Apjok : How to 
Fight Against the New-fashioned Syndrome 
"Octopus Arm G astric Mucose 
Inflammation with Vomitation behind the 
Tent" (OAGMIVT-syndrome). Red Cross 
Handbook, 2nd Issue, 1989., Kosovo 1990. Szilveszter, ezután tényleg nem ivott(!) 
Polje. 1991. dec. 31-ig.
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[2) Bertalan Dudás, Onkel Paul : Intracraniale 
und intraabdominale Fingerübungen in Lebenden 
Menschen mit Klaviermusik und Kerzenlicht. 
Zeitschrift Uber den Vivisectionen, vol. 5, 
(1942) 29-36., Reichenbach ad Fiels (Baden 
Württenberg).
|3] Bert Dudás : Autodestructive Lysis of the 
Red-Eyed Newbom Rat Tail. Siberian Sadists’ 
Paper, vol. 23, (1991) 3612-3625, Verhnyl 
Puthilowka Menshevinsk.
(4] László Szabó, Bert Dudás : Organisation and 
Structure of the MTP (Hungárián Talentocratic 

Pöti, a medveöiő(1990. Szilveszter) Party) and the Propagation of the Very
Intelligent Way to Keep Us Away from 
Washing-Tone. Backside of the PSP, -under

light copying-
[5| Dudás Bertalan : Senyvesztő kórokat kiállott, leromlott betegek rekonvaleszcenciájának 
elősegítésére adott gyenge galambleveshez (eperlevél-tésztával, Túrós Lukács szerint) 
szükséges galambhomogenizátum előállítása kálium-permanganátból, kénporból és 
glicerinből álló hevesen explodáló keverék segítségével. Acta Amorphologica Hungarica, 
12 (1987) 64-193., (átv. Magyar Szén- és Ércbányák Vágatrobbantó Mesteri Szabályzat,
II. kötet, 23. fejezet, 5.§-ának lábjegyzete)
[6] Dudás Bertalan : Magányos férfiak E’szterifikálása, avagy a lónak is négy lába van, 
mégis megbotlik. Fürge Ujjak Évkönyv (1991).

III. beteg (Horváth COLOS)

Bizonyos szavakat előszeretettel helyet
tesít határozottan kiejtett "lófasz" hangsorokkal, 
sőt néha gyakorlatilag egész szókincse ebből áll; 
néhány töredékes harlemi slang kifejezést leszá
mítva. Naprendszerünknek valószínűleg nem a- 
kad olyan talpalatnyi helye, ahol már ne kerék
pározott volna versenyszerűen (kivéve a Satumus 
gyűrűit, de ott is valószínűleg csak azért nem, 
mert félti a méregdrága szingó gumikat a defekt- 
től). Környezetében apró, törékeny és szennye
ződésre hajlamos tárgyakat felejteni felelőtlenség 
(csillár, kakukkos óra, konyakos pohár stb.).
Bármilyen körülmények között és bármilyen tu
datállapotban képes szaporodni, feltéve ha megfelelő számú női egyed biztosítva van (bár 
a kopás-állóságra itt sem árt gondot fordítani - sapienti sat).
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Ha összeadnánk azt az időt, amit elmon
dása szerint különféle versenyszerűen művelt 
sportokkal töltött, Kufu fáraó anyai ükapjának 
1989-ben esedékes házassági évfordulójának 
évszáma jönne ki (aszpikban fogant II. Hajszesz 
fáraó legkisebb lányával).

Kézügyességére jellemző, hogy 
bravúrosan tud ceruzát, filctollat hegyezni (meg 
a fülét). A saját maga beszerzett, és a családdal 
módszeresen megszerettetett kis háziállatokat 
képes akaratán kívül pillanatokon belül meg- 
üttetni a Gutával, aki már szinte családtagnak 
számít náluk. Betegünket valószínűleg még sem
milyen szakorvos nem figyelmeztette, hogy 
laborleletei között extrém magas STH szint 
szerepel, és igazán ideje lenne már össze
forrasztani azokat az epifízis fugákat. Különös 
vonzalmat tanúsít hasznavehetetlen jenki bóvlik 
iránt, amiket előszeretettel cipel haza nyári 
túráiról. Megfigyelők cáfolják azt a feltételezést, 
miszerint családi gépjárművük üzemeltetését a 
Ewing Oil Company Ltd. sponzorálja.
Dg.: Bicyclicus infundibulophalloricus

IV. beteg 
(Kertész RUMCI)

A beteg igen súlyos fizikai statussal (mintegy 
1 mázsa) került felvételre. Testszerte erős, 
aranybama hypertrichosisa miatt, amely a háton és a 
pofazacskókon a legkifejezet-tebb, ruhátlanul is 
erősen felöltözött benyomást kelt. Bőre zsíros és 
szakadékony. Konyakkal való kínálás során a betegen 
jól kiváltható a Musset-féle jel, egyéb alkoholszár
mazékokra sokkal gyengébben reagál. Ösztönösen és 
igen nagy fokban irtózik bármilyen testi 
erőfeszítéstől. Tulajdonságai között, amelyek az 
enyhén visszataszítótól a közepesen undorítóig 
terjednek igen figyelemreméltó, hogy amire 
rátelepszik, az nem lóg ki alóla. Doxas-máját 
meghatározza, hogy egészségügyi dolgozónak képzeli 
magát, igen ügyesen és logikusan képes utánozni 
különféle orvosi tevékenységeket (pl. alkohol

Kikopott mellőle mindenki, 
de maradt "Ó"
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fogyasztás, csapba vizelés, nő-nemű 
egészségügyi dolgozók kerge-tése).
Imitációs képességeihez tartozik, hogy 
etiles állapotban vagy nagy mennyiségű 
növényi alkaloida hatására megtévesz
tően képes ásványhoz, külön-féle 
nyitva- és zárvatermő növényekhez 
valamint egyszerű használati tárgyak
hoz hasonlítani, mint pl. cipőkanál, 
lú d - ta lp b e té t ,  tó ra s z e k ré n y , 
stb. Kedvenc kifejezései: "ócsó, 
ingyé’". Kedvenc időtöltése a 
kufárkodás, az általa be-tegtársainak 
feltett kérdés : "...mennyit engedsz a 
felébő? He ? ...mit acc ér-te?".
Folyadékszükséglete pathológiás, 
megközelíti ötvenhárom varacskos-disznó évi vízigényét dagonyában számítva.
Dg: Polyphagus circumcindatus

V. beteg (Kovács SÜNPOCA)

Vizsgálati csoportunkba némi látencia idővel került felvételre. Ismert visszaeső. 
Fizikális vizsgálata során erősen hypertrophiás-hyperkeratoticus fülcimpa tűnt fel. Az 
elvégzett kiegészítő vizsgálatok a systemas betegség lehetőségét kizárták. Neurológiai 
kivizsgálása során több nagy tudású kollegánk próbálkozott - sikerrel - gluteális tájékáról 
EEG regisztrálásával. Habitusát tekintve érdekes hasonlóság fedezhető fel Bőrharisnyával 
és Kurázsi mamával, bár még senki sem látta ekhós szekérrel közlekedni. Betegünk 
paranoiás félelemmel viseltet városunk elit közönségű szórakozóhelyeivel szemben, de 
chronikusan fellelhető kétes hírben álló zenés mulatókban és más TÁKas ivókban (ld. Búza, 
Nájlon, Vakegér, Sárkány, Hangulat, Ződtakony, Vidám Rizsőr-HM VH). Bizonyos megfi
gyelők baráti társaságában magát Jézus Krisztust is látni vélték. Anamnézisének gondos, 
részletes felvétele és mindenre kiterjedő kivizsgálása nehézségekbe ütközik, mivel 
betegtársai között csak elvétve lelhető fel, többnyire titokban tartózkodik a világon, de 
akkor is csak szürkület után. Befogását az éjjeli órákban lepkehálóval javasoljuk.
Dg.: Megalocimbaclipsosis gigantica geotropica (Bugát : fülfittyelmény tetemes köss önt}’ük 
okán)

VI. beteg (Laczi ANGI-na)

Kiegyensúlyozott lelki és fizikai állapotban került felvételre, bár észlelésének 
kezdetén bizonyos fokú introvertáltság volt megfigyelhető. Több éve gondosan observáljuk, 
de súlyos állapotában - a néhány átmeneti jelentéktelen remissziótól eltekintve - változás

Road idill (1991. Miskolc)
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nem történt. Th.: palliatív megoldásként magunk is az általa választott kezelést javai Íjuk : 
1992 augusztusában önként összekapcsolja életét egy számunkra ismeretlen beteggel.

A betegnek valószínűleg imperatív hallucinációi vannak, amelyek arra késztetik, 
hogy hosszú évek óta rendszeresen unalmas és időrabló előadásokról részletes feljegyzéseket 
készítsen. Sponzorait tekintve nincsenek pontos információink (PAX, PARKER, 
ROTR1NG), sőt az általa hordott ruhadarabokon sem fedezhetők fel P1ÉRT emblémák.

Legveszélyesebb téveszmélye : orvos akar lenni. Kezelésünk ez esetben hatástalan
nak bizonyult.

Fentebb említett feljegyzései igen nagy népszerűségnek örvendenek és széles 
körben terjednek fénymásolás útján. Ezért úgy véljük, hogy betegünk újjáéleszteni látszik 
ama bizonyos Romulus és Remus legendát, miszerint tudományos emlőin orvosgenerációk 
nevelkedtek.

Hangulatától függően paroxizmálisan előfordul, hogy verbálisán képes lepipálni 
egy, az adeni kikötő Vérszegény Révkapitányhoz címzett lebujában darvadozó enyhén 
romlott erkölcsű, félszemű basaliomás (korábban Timbuktu Szingapúri nagykövete és 
leánykereskedő) cápavadászt, vagy akár a SZOTE-n frissen végzett orvost is. Például : 
"mennyünkmá a pinkóba!”.
Dg.: Graphomania chronica non curativa

VII. beteg (Makay DÓRA)

Közösségünkben szignifikáns eltérések okozása nélkül jelent meg. Majd több évig 
latensen persistalt, apróbb jelentéktelen, sporadikusan megjelenő hangulati tüneteket okozott 
betegtársaiban, amelyek kezelés nélkül vagy palliatív therapiára rest. ad. int.-mai gyógyul
tak. Betegünk különleges parajelenségeket mutat, melyek alapján joggal feltételezzük, hogy 
látja a jövőt - közel egyes vízussal. Tekintettel feminin jellegére az újonnan felfedezett 
tünetegyüttest NOSTRADAMA-sy.-nak neveztük el. Agresszív therápiánk (10%-os letali- 
tás!) ellenére ragaszkodik téveszméihez. Az általános véleménnyel szemben cipői még 
mindig bőrből és nem fából készülnek (Hollandia). Consilium : konzervatív therápia nem 
javallott.
Dg.: Non solum dolorosa séd etiam periculosa est.

VIII. beteg (Marton KOCSONYA)

Jellegzetes beszédzavarokkal jelentkezett, amelyek többnyire környezetében okoztak 
panaszt. Megjelenése patognomikus a bicyclica continua típusú tünetcsoportra. Állapota a 
motorizáció elterjedése ellenére progrediál. Környezetében elszórtan döglött - valószínűleg 
táplálékhiány miatt cachexiás - agyevőket lehet látni.

Status : QUO
A jéghideg Coca Colát leszámítva még nem találta meg az igazit. Betegtársai 

hangulatát szélsőségesen tudja befolyásolni, általában pozitív irányban : az un. "LUSTIG- 
GELACHTER" (angolszász ir.-bán FUCKIN' CRAZY CHICK - "FCC”) szindrómát váltja
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ki. Ennek fő tünetei : rafinált nemi cselekményekre való felszólítás (coitus ante portás), 
enuresis, bradycardia stb.

Az orvostudomány határterületein kutató munkatársaink több alkalommal megpró
bálták teljesen atípusos személyiségét számítógépen modellezni. Kísérleteik azonban csődöt 
mondtak, mivel az adatok betáplálása után a monitoron mindannyiszor a 

SYNTAX MEMORY ERROR !
GOTO HELL !
HELP, HELP !!!
*****#$$$$***$$#@®@®<®@@****+*

felirat volt olvasható.
Jellemző reakciói közé tartozik az obszcén ajánlatokkal kiváltható - decerebráció 

után is mutatkozó (Spinális rfx) - "Szabi nemá!" kiáltás. A reflex korlátlanul kiváltható, 
nem fárad.

Az általa nem ismert, vagy ismeretlennek vélt dolgok iránt tanüsított magatartását 
közismert régi latin közmondással jellemezhetjük : "NAIVITÁS DELECTAT".
Dg.: Logorrhoea sigmatica confabulatorica

IX. beteg (Mohamed KEFÍR)

Messziről jött ember azt mond, amit akar. Kül- és egyéb takaróján lőfegyvertől 
származó sérüléseket nem találtunk. Alvási periódusai folyamatosan hosszabbodnak, gyak
ran somnolens. Diumális ciklusa enyhén óvóid. Homloka lassan sacralis régiójához közele
dik. Lelki alkatára a hypersensitivitás és instabilitás jellemző. Ebből adódóan néha igen 
agresszív, ilyenkor szemében nem bengáli, hanem afgán tűz ég. Eleinte igen rosszul tolerál
ta az általa "abdzsau"-nak nevezett toxicus folyadék hatását, minek következtében azt elő
szeretettel regurgitálta és öntette SOFIX-szal tisztára súrolt csempézett felületekre. 
Konzekvens ADH indukció hatására toleranciája megnőtt.

Saját egészsége érdekében a közelmúltban leszokott saját cigarettájáról. Ebből is 
nyilvánvaló, hogy állapota vészesen progrediál, de szerencséjére a kezelésből hátralevő 
kevés idő alatt exacerbáció nem valószínű. Pszichopathológiai elváltozásai elhelyezkedését 
nem befolyásolják, ugyanis neki van egyedül tuti állása.
Dg.: Kérem ba kunét

X.  beteg (Seres BLOODY-MARY)

Férjétől felvett heteroanamnézis : "Az üregi nyúl hozzá képest kismiska, anális 
inkább ..."

Status : folyamatos megfigyelése során bebizonyosodott, hogy a parthenogene- 
zishez semmi köze sincs. Jelen időpontig nulliparának tekinthető, utóbbi időben erős 
meteorizmusa miatt puffasztó ételtől eltiltottuk, ill. részére nőgyógyászati consilium 
véleményét kértük.
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Személyében egyesülni látszik 
csoportunk egy másik vizsgált közösséggel (9. 
csoport). Egyelőre még nem dönthető el, hogy 
hol kezdődik az egyik és hol végződik a másik. 
Jelen panaszai között említést érdemel, hogy 
időjárástól és évszaktól függetlenül imád 
HÓGOLYÓzni. Konyhaművészetével a "cloaca 
maxima" megtisztelő címet nyerte el, ugyanis az 
általa készített torták a klozetben kötöttek ki. 
Dg.: Unipara nonparthenogenetica nostra

XI. beteg (K. Szabó BOTI)

Környezetében periódikusan előfor
dulnak olyan baseball-sapkás egyének, akik IQ 
értéküket tekintve rendkívül szellemesen el 

tudnak csevegni egy cserép muskátlival, illetve az idegen nyelven beszélők akár egy cserép 
agave-val is. Sokéves statisztikák szerint még senkit sem szállítottak sebészeti osztályra 
lyukas hasfallal a betegünk bőbeszédűsége miatt.

Ismeretségi körébe boncmesterek, hullamosók, mentősök valamint számítógép ope
rátorok tartoznak. Időnként magára csukja IBM-PC-jét és hosszan dohányzik benne, bár ezt 
a szokását manapság levetkőzni látszik. Néha bőrkabátja megvadul vagy depresszióba esik, 
ilyenkor ráncos és szürke lesz s kísértetiesen hasonlóvá válik betegünk bőréhez. Fizikai 
terhelésre (ami több, mint három lépcsőfok) 
gyakran dyspnoeval, extrasystoléval illetve 
hörögve kiejtett "bazmegapukámmámeginmi- 
lyenrosszüvagyok" hangsorokkal válaszol.
Nehezen szaporítható, ugyanis nehezen éri utol 
a nőstény egyedeket. Rendkívül elhanyagolt, 
leromlott fizikai statussal, katatóniához közeli 
állapotban került felvételre, vitális indikációval.
Az eltelt öt év alatt állapota rendkívül lassú, de 
folyamatos javulást mutatott. Különös vonzalmat 
mutat egy Buddy Holly nevű ismeretlen beteg 
iránt, és doxasmái közt egy róla elnevezett klub 
is szerepel. Ez tudatában olyan erősen 
perseverál, hogy ez már egészségi állapotát és 
anyagi helyzetét is veszélyeztetni látszik.

Minden pillanatban azt várná az ember, 
hogy a kohéziós erők hiányában lepottyan valamely kiálló testrésze.
Dg.: Hernia disci compacti

Itt még Semivirgo Subintacta(...a 
Pöti...)
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XII. beteg (Pálka PISTI)

Friss, ámbár rendkívül tanulságos eset (egy éve ismert). Állandó ptosis (de Homer 
trias nincs!), lassú, néha egészen skandáló beszéd, testi és szellemi amortisatio 
manifesztálódik. Különleges képessége, hogy residualis levegőjét egy sóhajjal képes 
kipréselni tüdejéből. Tekintete néha kimondottan tejüvegszerű. Gondolati íve konkáv. Életét 
érintő fontosabb ügyekben tájékozottsága a Szent Kereszt Kápolna lépcsőjén kíntomázó vak 
kolduséval mérhető össze. Kifejezetten ébernek tűnő állapotban is fellelhetők alvási orsók 
EEG leletében, ezért további vizsgálata során fokozott óvatosság javasolt.

Zárójelentés : Állapota, sőt önmaga sem progrediál - sehova.
Dg.: Agonicus hypothyreoticus

XIII. beteg (Abdul HABÁR Jabbar)

Erősen pigmentált állapotban vettük fel klinikánkra. Bőrgyógyászati consilium : 
sine morbo. "Beállított“-ságát tekintve sohasem ittas, általában benignus. Sűrűn jár 
könyvtárba, annak is leginkább az alagsorát kedveli, ahol etnikai találkozókon szokott 
résztvenni. Állkapcsa állandóan le-fel mozog, s mint utóbb kiderült, ez nem tic, hanem 
többnyire rágó, esetenként (nyelvi félreértések miatt) egyéb gumi van benne. Mohamed 
nevű betegünk az ő cigijéről nem szokott le. Valószínűleg a bőr öregedését megelőzendő, 
sohasem jár szoláriumba. Szereti Nagy Ferót, kedvenc strófája, melyre szívesen csápol : 
"Je, je, je... mén!".
Dg.: Benignus hyperpigmentatus

Az utolsó dánszentmiklósi golfítítífior: 
AZ UTOLSÓ VACSORA (KÓBÁSZ)

Az első önálló műtétünk, és 
- gyümölcse (II. Kórház, trauma 
tológia)
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Figyeljük meg betegeink viselkedését az alábbi szituációkban!

Anatómia gyakorlat, névtelenségben maradt kollegánk aranyköpése:
- Mi idegzi be a rekeszt?
- Nervus phrenicus
- Honnan jön?
- Az aortából...

Angi elmélyülten tanulmányoz valami kórélettani brossúrát.
- Mi a fene az a "3-lymphocyta" ?

- Hülye, az "B-lymphocyta" !!

Áron találóskérdést tesz fel:
- Mi az a SZÍVÁTŰTETÉS ?

- Hát amikor ŰTET1K a SZÍVÁT ...

Áron űjabb találós kérdése:
- Hogy van a kenguru többesszáma?
- ??!!
- KENTEK GURÚNAK...

Berci (mint demonstrátor) egy anat demón furfangos, ravasz kérdést tesz fel:
- Mi idegzi be az agyat?
- Hát a gerincvelő ... (ismeretlen fiatal versenyző válasza)
- Na jó, persze érzőén. No de motorosán mi?

77?

Biokémia gyakorlaton valamely összefüggésben elhangzik, hogy "geci". Erre Sefir barátunk 
nyelvi problémái miatt szómagyarázatot kért. Mi megtettük. Mire Anita:
- Esz tényleg ászt jelenti? De komolyan? Nemá?!
(Tényleg fel kellett világosítanunk...)

Pszichiátriai betegbemutatáson egy teljesen schizophren nőbeteg cigaretta után kutat a 
fürdőköpenye zsebeiben - nem volt neki. Bea segítőkészen :
- Tessék venni, nekem van! - és egy egész dobozt nyújtott felé, mire gyakorlatvezetőnk 
képe eltorzult... Majd Bea magyarázóan:
- De hát biztos nikotinéhsége van szegénynek!

Traumatológia gyakorlaton a humerusnyak-törésről és a combnyaktörésről van szó. Laci 
elábrándozik: - Azért a MÉHNYAKTÖRÉS se kutya!
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Törzs-nyak tájék demóra Szabi kizárólag (!) csak az emlőt tanulta meg. A demó napján 
átment a szomszéd csoporthoz, akiknek a gyakvezetőjéről hírlett, hogy hozzánk fog jönni. 
Elhintette, hogy a hatos csoport úgy tudja, hogy az emlő nem anyaga a demónak és ha 
valakit nem szeret, ezt kell tőle kérdezni. Szabit nem szerette - kapott is egy ötöst. Mire 
Szabi: "Csak a mammáról álmodom!"

Haematológia gyakorlat, anamnézis felvételét gyakoroljuk. Anita faggat egy fiatal, 
feltehetően Hodgkin-kóros fiút (ante fmern), akinek a submandibuláris régiójában egy kb. 
almányi daganat lógott.
- És téged nem zavar ez a daganat?
- ...???!!! (csoportunk reakciója)
- És mondd, nem fáj ???? ...

Életünk első anatómia demóján a felső végtagból Mousah Ktkhani gubbaszt a sarokban, 
rénszarvas arccal bámulja a boncterem kövezetét, s idegesen babrál a felső végtag ér- és 
idegtanával foglalkozó oldalak között.
- "Ázz maar nam volt, ugye?!"
- De volt ! (csoportunk)
- "Da ázz maar tényleg nam kallatt" - és rábökött a tenyéri artériás ívek képére.
- De-de !
- ... .magába roskadt, ott hagytuk...
Kicsit később:
- Mit csinálsz Mousah?
- "Haaat féelek..."
Elkezdtük csapkodni a hátát, viccelni, egyszóval próbáltuk egy kicsit felvidítani. Mire így 
reagált:
- "Volt nekem egy baraatom, Szíriaaban, sokat viccelt - mindjaart meghalt..."
- Kivel viccelt?
- "Haat velem."

Ugyanezen a demón Jójárt Juli felkéri Mousah-t, hogy mutassa meg a nervus medianust az 
alkaron, erre az hevesen elkezd turkálni csipeszével a hulla hónaljában és közben 
szabadkozik: - "Bocsaanat, nehezen eertek meeg madzsar..."
Juli megismétli a kérdést, hangsúlyozva, hogy az ALKARON! Erre Mousah vígan turkál 
tovább ugyanott.
- Ez bizony elégtelen - mondja Juli.
- "De ez volt csak edzs keerdes! Tesseek meeg keerdezni!"
- Ez egyes...
Mousah bedühödött: - "Eddzses, eddzses, nem is tudok rendesen madzsar!"
- Az mindegy, egyes.
Erre Mousah tökéletes tápéi magyarsággal:
- " "Te idegbeteg hülye kurva!!"" (Mousah értesüléseink szerint még mindig másodéves...)
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Pulmonológia gyakorlaton melanoma által adott tüdőmetasztázisról készült RTG-képet 
néztünk. A hosszas megbeszélés végére Anitában megérlelődött egy kérdés:
- A melanoma benignus vagy malignus formájáról van szó itt?

Neurológia gyakorlaton Áronék egy többek között emlékezetzavarral is küszködő betegről 
referálnak. Áron határozott biztonsággal közli:
- A betegnek AMNESZTIÁJA van.

Szabi szövettani találóskérdése a RES-ről:
- Hogy hívják az izomszövetben lévő makrofágokat?
- ...???
- SZARKOFÁG...

Pszichológia gyakorlat vége felé a gyakvez a lift-reakcióról kezd mesélni (a liftben lévők 
mindegyike választ magának egy sarkot). Berci filozófikus alkat lévén, elmerengve a 
problémán:
- És tessék mondani, az emberek általában az alsó vagy a felső sarkot részesítik 
előnyben...? (Vége is lett a gyakorlatnak rögtön)

Pszichiátria gyakorlaton üldögélünk kb. fél órája. Nyílik az ajtó, belép Pisti és a róla szóló 
részben leírt módon kisóhajtott residuális volumenével közölte :
- Eltévedtem, baz’ meg!
Leült és elaludt.

Urológia gyakorlaton therápiás kérdés hangzik el :
-Mit  adunk veseköves betegnek ?
Abdul : - HÚGYLAZÍTÓT.

Vizsga előtt egy nagyon kedves iráni volt csoporttársunk (Béni) magyar szokás szerint 
szerencsét akart nekünk kívánni, s azt akarta mondani, hogy "egy nagy kalappal", így 
sikerült:
- "Lee á kalappal!".

Neurológia gyakorlat az epilepsziáról.
Gyakvez.:
- Mi előzi meg a temporalis epilepsiát ?
- Szagaura.
- És a frontálist ?
- IZAURA... - válaszolta Szabika.
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Veszprémi nyári gyakorlaton a belgyógyász főovos egy izgága idős nőbeteg kapcsán 
beavatott minket az urémiák csoportosításába:
- Tudjátok fiúk, két féle urérnia van: az A és B típusú. Az A amit ismertek, a húgyvérűség. 
És tudjátok,mi a B ?
- Nem...
- Hát az a húgyagyúság, no nála erről van szó.

Boti és Áron gyomorbajos arccal gubbasztottak fent az élettan előadó valamelyik hátsó 
sorában, élettan szigorlaton, egyiküknek sem volt kedve lemenni tételt húzni. Már jócskán 
dél felé járt az idő, amikor Áron elunta a dolgot és lement, leült Benedek prof. elé és 
kihúzta az alábbi tételeket: "ABO vércsoportrendszer, Fehéijeforgalom, Kopuláció".
Alig hogy kidolgozott tételei elmondásába belekezdett, Benedek professzor úr hasa 
hatalmasat kordult és a vizsgáztatást átadta Jancsó tanár úrnak. Boti ezen felbuzdulva 
nekiiramodott és szintén tételhúzásra adta a fejét, de mire Áron (teljes sikerrel) befejezte 
kissé dagályos feleletét, a professzor úr jóllakottan és újult erővel foglalta el ismét a helyét 
és Botit percek alatt ki is rúgta.

Fogászat szigorlatra érkeztünk egyetlen "áttanult" éjszaka után. Mindenki elhatározta, hogy 
bármi történjék, akár a legpofátlanabb eszköz segítségével is, de le fog vizsgázni. Már bent 
ültünk, amikor Berci bocsánatkérő vigyorral beóvakodott az ajtón. Rögtön — az egyébként 
tökéletesen átlátszó papírra gépelt — tételekkel teli asztalhoz lépett és azok közt legalább 
három percig abszolút természetesen válogatni kezdett. Olyan sokáig és olyan 
szemérmetlenül tette ezt, hogy még az egyébként angyali türelmű, igen lojális 
vizsgáztatónkat is sikerült kihoznia a sodrából:
- Hát nem létezik hogy ennyi tétel közül nem tudott még választani egyet, amit el is tud 
mondani!!!
Mire Berci : - De, tessék elhinni, hogy létezik... (Mi is megerősítettük.)

Közegészségtan gyakorlaton megtekintettük a Krematóriumot. Az intézményben körbejárván 
eljutottunk a kemencékhez, ahol egy fogatlan, igen leépült (tipikusan a kegyeleti szakmában 
dolgozó) fűtő, kis csoportunkat meglátván kimondottan jó kedvre derült és messziről — 
hogy mindenki hallhassa — így rikkantott:
- Helló, Boti!!! (A történet hitelességét Boti vitatja.)

Mikrobiológia gyakorlaton a pigmentet termelő baktériumtörzsekről szóló gyakorlatvezetői 
fejtegetést izgultuk éppen végig, amikor az erős figyeléstől Lacinak káprázni kezdett a 
szeme (saját állítása szerint ugyan valami porszem hullhatott bele) s vadul dörzsölni kezdte. 
Mikor rákérdeztünk, mi baja, így válaszolt:
- PIGMENT A SZEMEMBE...
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Szövettan gyakorlaton Kálmán Gyuri bácsi (71-es) kihívta Bercikét a táblához, hogy 
rajzoljon egy fibrocytát. Berci rajzolt is, de pechjére a Funkcionális Anatómiát a végéről 
kezdte el olvasni, és az ott közölt elektronmikroszkópos képen a fibrocyta éppen 
keresztmetszetben látszik. Berci megörült a képnek és nem is lapozott tovább. Ennek aztán 
az lett a következménye, hogy keze nyomán a táblán egy leginkább a megtaposott 
hamburgerhez hasonlatos alkotmány jelent meg. Gyuri bácsi ökölbe szorította a 
szemöldökét, ezzel sikeresen eltakarta az orrát, lenyelt néhány nem túl hízelgő kommentárt, 
majd beírta az elégtelent és helyére zavarta. A későbbiekben (miután Berciből demonstrátor 
lett) több gyakorlatot tartott vele közösen.

Szintén Gyuri bácsival esett, hogy egyszer - a már fent említett - Mousah-t megpróbálta 
feleltetés céljából rábírni arra, hogy rajzoljon egy lymphocytát (ez egyébként nála standard 
kérdésnek számított és bármit rajzolt az ember, a legritkább esetben lehetett így egyest 
kapni). Mousah hosszasan morzsolgatta a krétát, aztán nagynehezen kibökte :
- "Elneezest, kedves thenar ur, neem tuttam most taanűni."
- Aztán ugyan miért nem, kispajtás ?!
- "Haat, meert anyukaamnaal voltam..."
- És hogy-hogy, hát hova valósi vagy te ?
- "Haat..., Szíriaaba...".

Biokémia szigorlaton Jakus Laci (aki azóta a "SOTE padjait koptatja") fekete öltönyben, 
gyászszalaggal a zakóján jelent meg, de ez akkor még nekünk valahogy nem tűnt fel. 
Később derült csak ki, hogy rögtön a tételei kihúzása után tüntetőén szomorkodni kezdett 
és a vizsgáztató érdeklődésére közölte:
- Elnézést kérek, de nagyon rossz lelkiállapotban vagyok...
- És miért, mi történt ?
- Tegnap temettük a kisöcsémet, leukémiás volt...
Jakus Laci rövid úton kapott egy négyest. Az öccse pedig (leszámítva, hogy a bátyjára 
hasonlít) ez idő szerint is kitűnő egészségnek örvend.

Kórszövettan gyakorlaton Zábrák doktor az ábrákat mutogatva éppen elidőzött kissé a 
melanómánál: - Ez a daganat nagyon kicsi, rendkívül agresszív és iszonyúan rosszindulatú - 
és szemeit az égre fordítván hozzátette: - ez a legrosszabbik fajta.
Berci erre felkapta a fejét:
- Te, Áron, ez tök olyan mint én vagyok!!!

Urológia gyakorlaton az urémia speciális tüneteiről faggatódzott a gyakorlatot vezető 
doktor. Viszonylag jól összeszedegettük a válaszokat, de amit hallani akart, az még mindig 
nem hangzott el. Bea próbálkozott:
- Talán az, hogy táskák lógnak a szeme alatt.
- Mi akarsz te lenni tulajdonképpen ? - kérdezte a gyakvez.
- Bőrdíszműves! - vágta rá Áron.
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7. Csoport

Bcck Nóra Bodonhelyi Zsolt Szeleczki Imola

Csemi Tamás Barna Edina Simon Ferenc Deme István

Bognár Gábor Kiss Olga Bálind Sándor Radnóti Judit
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Mottó: "Senkit sem érdekel igazán, és senki sem érti igazán, 
hogy mit csinálnak a többiek."

- Jó lesz ez, mit gondoltok?
- Jónak nem jó, de igaz.

Angol nyelv
- Beszéljen István arról, hogy mit csinált a tavaszi szünetben?
- Tanárnő, hogy mondják angolul, hogy "magánügy"?

Orosz nyelv
Torma tanár úr: - Gyerekek, mi lenne, ha az év végén mindannyian 
elmennétek nyelvvizsgázni?
Imola: - Csoda.

Orvosi kémia
Dóra: - Tanár úr, mivel sem az én párom nincs itt, sem a Nóráé, lehetne- 
e, hogy most mi párosodnánk, és együtt csinálnánk meg a gyakorlatot?
- Melyikük tud pipettázni?
- Én, én úgy imádok szívni! - feleli átszellemülten Dóra.

Anatómia
- Na sziasztok, megyünk mikroszkopizálni.
- Mit akartok nézegetni?
- Hogy-hogy mit? A penisemet! - vágta rá Mészáros. A lányok nem jöttek zavarba: - Csak 
még azt nem tudjuk, hogy elég lesz-e a kis nagyítás, vagy a legnagyobb kell, hogy lássunk 
is valamit.

Jójárt Juli: - Gyerekek, miért nem akar senki boncolni? Most itt a lehetőség...
Nem tudom, mit fogtok majd csinálni, ha sebészként ott álltok a műtőben, és fekszik 
előttetek a tetem ...

Vizsgáztató: - Melyik vénát nevezik anyósölőnek?
Magony: - Vártam ezt a kérdést, mert mindenki mondta, hogy ezt sosem hagyod ki.
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-Nos akkor?
- Hát a választ sohasem mondták hozzá.

- Miért sárgul be a beteg pancreatitisnél?
- Hát mert ... ki mondta egyáltalán, hogy besárgul?
- Én mondom ... Legalább azt mondd meg nekem, hogy hova ömlik a 
ductus choledochus?
- A jobb oldali angulus venosusba - válaszolt diadalittasan Armand.

- A gyakvezér a névsort silabizálja: - Csík János ... hol van a Csík?
- János: Itt, de Eszik.
- Ezt a pimaszságot, enni a boncteremben?!

Armand szigorlata
1. lépcső: Alapmetszetek. Dr. Fischer átnyújtja az első metszetet.
Armand elegánsan megtörli zakója ujján, majd a fény felé fordítja, s 
anélkül, hogy a mikroszkópba helyezné, visszaadja, s közli, hogy a metszet uterus. Dr. 
Fischer elégségessel honorálta Armand makroszkópos diagnózisát.
2. lépcső: Múzeum, Dr.Kovács Annamária. Armand tétele: circulus arteriosus Willisii.
Az adjunktusnő kitérő kérdése: - Legyen szíves vázolni az a. vertebralis lefutását!
Armand határozottan: - Az a. vertebralis a csigolyatest előtt fut.(Annamari arca elkomorul) 
Armand: - A csigolyatest mögött? (Annamari a fejéhez kap)
Armand: - Mellette??! (Annamari a padlón)
Armand: - Akkor adjon egy csigolyát!
Erre a tételére Armand már csak l +-t kaphatott. (Szigorlata hármasra sikerült)

Vizsgáztató: - Mi a cremaster reflex?
Armand: - Hát ... hát simogatni kell.
- És mégis mit?
- Mit, mit: a penist!

Kollokvium - Mészáros a sasszem.
- Felismerte a metszetét?
- Hááát... chondrocytákat vélek felfedezni...
- Micsodákat?!
- Ja, nem jól mondtam, ez inkább a thymus.
- Miii...?
- Ja, most látom csak, hogy ezek a kis izék pyramissejtek.

Biofizika
Gábor és Nóra mérnek. Mészáros nagy hangon magyaráz, az egész labor visszhangzik. A 
gyakvezető türelmét vesztve odarohan: - Mondja kislány, süket maga, hogy állandóan
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ordítozni kell magával?!

Armand a gyakorlaton a kapcsolási tábla felett: - Miért pont abban a 
lukban van az az izé?
Edina: - Nem tehetek róla, az a pasi dugta be.

Biokémia
Ruzicska: - Mire emlékeztek kémiából?
Bálind: - A könyv alakjára ...

Élettan
Jancsó: - Ki volt azokon az előadásokon, amikor a 
táplálkozást adták le? Senki?
Armand: - Én lehet, hogy voltam... Én egyszer, 
valamikor voltam egy előadáson...

Jancsó: - Mondják, magukat semmi sem érdekli? Fogadjunk, még sosem voltak az egyetemi 
könyvtárban.
Levente: - Tanár Úr! Én már voltam.
- És mit vett ki?
- Ja, hát semmit, csak egy üzenetet kellett átadnom.

Szövettan
Edina: - Hát ez nem igaz! Soha életemben nem jöttem volna rá, hogy ez 
a penis, hacsak úgy beteszi ezt nekem valaki a vizsgán...

Kórszövettan
Zábrák: - A múlt gyakorlaton valamiről mondtam valamit. Eszik János, 
tudod mi az?

Sebészet
- Mi a jellemző az artériás vérzésre?
Gábor: - Az, hogy keményen fröcsköl.

- Mi a legfontosabb a tetanuszos beteg kezelésében?
- Ingerszegény környezetet kell számára biztosítani.
- Na, akkor jó távolra kell vinni a 

Dórától...

Császár: - Most beszéljünk a lőtt sebekről! Ha valakinek fejlövése van, mit kell zárnunk? 
Tamás: - Hát akkor már csak a koporsót...
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Kórbonctan
- Mondd meg, mi a Basedow-kór konkrét szemtünete!
Nóra: - Hajói emlékszem, valami ophtalmopathia...

Bálind Sándor hozza az igazolást: - Szeretném igazolni a múlt heti 
hiányzásomat, és egyben a jövö hetit is igazolnám, ha lehetséges...

Szemészet
Félév végén dr. Hammer Helga előadásán:
Czeczon: - Te, ki ez a nő ?
Bognár: - Hát nem ismered ? O a profhő.
Czeczon: - Hú de jó, hogy ma bejöttem, a vizsgán legalább őt felismerem.

Belgyógyászat
Gyakvezető: - Mit láttatok a beteg hasán?
Gábor: - Semmit.
- Jól megnéztétek?
- Igen.
- Biztos hogy alaposan átvizsgáltátok?
- Igen, teljes részletességgel.
- Akkor miért nem tűntek fel a tenyérnyi haematomák?
- Ja, hát a takarót nem vettük le a betegről.

Egy másik gyakorlat
- Találkoztatok már valahol ilyen kórképpel? - kérdezi az oktató a betegágy mellett.
- Persze, a múltkor láttuk ezt a kórbonctanon.

Radiológia
- Képzeljétek, ma már van transrectalis ultrahang is. Gondoljatok bele, milyen kellemetlen 
lehet az ilyen vizsgálat a betegnek.
Bálind: - Már akinek...

Urológia
Olga hiányzik az első gyakorlatról.
Oroszi: - Kit érdekel közületek az urológia? Akar valaki urológus lenni?
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- ? ... Az Olga.
- És ő profi, vagy csak hobby szinten érdekli?
- Majd meglátod...

Pályán kívül
Zsolt: - Gyerekek, jöttök kajálni?
Tamás: - Én nem vagyok éhes.
- Hát mi vagy Te..., állat, hogy csak 
akkor eszel ha éhes vagy?

A fiúk a könyvtárban szokásos 
stílusukban társalogtak. A könyvtáros 
néni lelke mélyéig felzaktatva, 
szelíden:
- Fiatalemberek, kérem távozzanak, ez a kultúra otthona! 
Mészáros: - Na gyertek f...k, húzzunk innen a p...ba.

Edina elgyötörtén érkezik a fogorvostól. Szája zsibbadt, haja zilált. 
Magony: - Hát Te hol voltál?
Edina: - Miért, nem látszik?
Magony: - Ja, látom már. Fodrásznál, ugye?

Fiúk társalgása előadás előtt:
- Helló, primitív!
- Szia, nyomorék! Téged is beevett a fene?
- Hát gondoltam, benézek, ha már felébredtem.
- Tegnap olyan részegek voltunk, mint az állat.
- Jó buli lehetett...
- Uhüm. F...kodtunk egy jót. Te meg gondolom szétmagoltad az agyadat.
- Hagyj már a nyomoroddal, b....kám.

Kollégium 214-es szoba:
Armand: - Tamás, Te hol voltál tegnap? 
Tamás: - Az téged ne érdekeljen.
- Na mond már meg!
- Hagyj már, kopj le.
- Ha megmondod este pizsamát cserélek.
- Hm. Akkor sem mondom meg.
- Tudod mit? Le is fürdőm, ha elárulod.

- Ennek a srácnak miért van kopaszra vágatva a haja?
- Azért, mert hullott a feje.
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VÉGE
- Várjatok gyerekek a két újról még nincs poén.
- Na akkor Jutka és Feri gyorsan csináljatok valami jót, 
van még fél perc az évkönyv leadásáig.

Címünk:
ZÉNÓN Biotechnológia Kft

6720 SZEGED, Berzsenyi u. 3. 
Tnl/Fn* *: (62) 26-703

■■   ...... — — t t*
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8. Csoport

Szabó Sarolta Dezsőd Ferenc Kádár R.la Illyés Sándor

Nagy Péter Csenke Péter Kozma KatalinPölös Krisztina
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A felejthetetlen csoportkirándulás

Első év végén gondos előkészületek után úgy nézett ki, hogy sikerül összehozni egy 
csoportkajaktúrát. Sanyika, a főszervező, izgatottan várta az érkezőket, helyettük azonban 
csak ilyen tartalmú táviratok érkeztek: Katát és Ildit járványos hasmenés gyötörte, Sarolta 
vakbélgyanús volt, Pölit tüszősmandulagyulladás döntötte le a lábáról. A túrára végülis csak 
négy fiú érkezett meg, s Sanyika azóta nem szervez semmit.

Ez a dialógus Jancsó Gábor tanár úr és Judit között zajlott le, az élettan kollokviumon. A 
közismerten halk szavú Jancsó docens kérte Juditot, hogy fejtse ki a véleményét a Bayliss 
effektusról.
- A penis effektusról? - kérdezett vissza Jutka, kissé félszeg csodálkozással.
- Igen, a Bayliss effektusról. - erősítette meg Jutkát vizsgáztatónk.
- A penis erei paraszimpatikus........ - vágott bele meggyőző magabiztossággal a sikamlós
témába Jutka.

Csenke I. törvénye
"A hányásban mindig van répa."

Biofizika gyakorlat
Az első "párosodás" mindenkiben mély nyomokat hagyott. Gabinak Salem lett a "partnere" 
(Mi csak hagymás Salemnek hívtuk magunk között). Salemet fején találta Ámor íja, (vagy 
szíven nyila??? ) és egy gyakorlaton így szólt Gabihoz:
- "Gebi, Dzsere velem Siriába!"
Gabi maradt, Salem repült..... az ÁOK-ról.

Urológia szigorlat
Kérdés: - Mekkora egy normális here?
Mónika hosszas gondolkodás után rávágta: - Lúdtojásnyi.

Belgyógyászat gyakorlat
A beteg ágya mellett álltunk és a másnapra tervezett choledochuskövének eltávolítását 
elemeztük. A gyakorlatvezetőnk próbálta megnyugtatni a szorongó beteget:
- Nem lesz semmi vágás, a kő eltávolítása egy egyszerű eszközzel, az un. Dormia kosárral 
történik.
Jutka arca felragyogott.
Tudjátok ez az, ami bele szokott szakadni a betegbe - bátorította tovább a nénit.

Nagy Peti -- a szinkrontolmács
Peti és az angol nyelv... Itt kezdődtek a problémák. Hősünk a következő mondat
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fordításának gyűrkőzött neki: "Meat with vegetables".
Hosszas gondolkodás után, Peti a profik magabiztosságával közölte:
- Találkozás a zöldséggel.
(Mit mondjunk, szék nem maradt szárazon!)

Biológia szigorlat
Gyakorlati vizsga, reggel 7 óra.
Tétel: Fáziskontrasztmikroszkóp
Miután Kata Pónyi Mama minden keresztkérdésére kielégítő választ adott, Pónyi Anyánk 
megkönyörült:
- Na, akkor nézzük meg, amiről beszéltünk! - s ezzel leült egy mikroszkóphoz.
Kata gyorsan melléült, és elkezdte mutogatni a mikroszkóp részeit. Pónyiné figyelmesen 
végighallgatta, majd kedélyesen azt mondta:
- Hát fiam, magánál csak az volt hülyébb, aki az elektronmikroszkópot kereste itt a 
gyakorlatos teremben.
Ugyanis a szóban forgó tárgy az asztal másik oldalán volt.

Orosz óra Fábricz tanár úrral
Kis kedvencünk, Pöli szokás szerint egész órán nyomta a sódert. Mire a tanár úr:
- Pölös, a szöveg fölös!

Népegészségtan (katalógus)
-  ...Czeczon? - Hollandiában
-  ...Csenke? - Angliában
-  ...Dezsöfi? - Kisteleken (ha,ha,ha)...

Tamás, az idegenvezető
Az első éves ismerkedési bulin Tamás és Feri jól egymásra találtak, a felhalmozott 
"szőlőlé" nagy részét (olyan jó magyarosan) mögitták. Négyen mentek hazafelé (Hajni, Ildi, 
Tamás, Feri). Tamás, az egyetlen szegedi vállalta, hogy hazairányítja a kis csapatot. Miután 
másodszor is a Szent-István térre vezette őket a sors (Tamás képében), az etilgőz miatt 
kissé lemaradt lányok félve megjegyezték:
- Itt mintha már jártunk volna!
Erre Tamás magabiztosan magyarázni kezdte, hogy Szeged egyik fő nevezetessége az, hogy 
két teljesen ugyanolyan teret is építettek. Ettől számítva még három és fél órát bolyongtak 
a városban.
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Kórbonctan szigorlat
Előzmény:
A medicus napokon Ormos prof. hatalmas sikerrel adta elő a következő dalt:
"Fürdik a nagycseplesz eves-bűzös lében,
Méláz a pancreas a gyomor tövében,
A gerincoszlopra támaszkodva mondja,
Mért is adtam fejem rákos burjánzásra.’
A nagy sikerre való tekintettel megígérte:
’Aki a pancreas cc.-t húzza a szigorlaton és elénekli ezt a dalt, annak ötöst adok.’
Kata, az örök mázlista persze, hogy ezt a tételt húzta ki:
’Most mit csináljak??? Énekeljek, vagy feleljek? Abszolút nincs hallásom!’/Miért, hangod 
van?(a szerkesztő)/
- Professzor úr, én nem tudok énekelni!
- Akkor talán próbálja prózában kollegina!
Az első két sor még ment magától, a többit Ormos proffal duettben énekelték.
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Németh István

Molnár Attila

Hus/.ka Ildikó S/.épküti Sándor Lénárt Marianna
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Görbetükör
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Valamikor a régmúlt időkben az asztrológiát még tudományként ismerték el, és 
tanult emberek művelték. Mivel a jövőben egyre több sötét foltot láttunk, iskolázott 
emberként, még idejében elkezdtük ennek a misztikummal telt világnak a felderítését. 
Elődeink tapasztalataira, ill. saját megfigyeléseinkre alapozva rádöbbentünk arra, hogy 
bizonyos csillagkonstellációk milyen komoly hatással vannak az ember sorsának az 
alakulására.

Vizsgálódásaink elején nehéz dolgunk volt, mivel fényhez még nem szokott 
szemünket elvakította egy nagy vörös óriás, mely úgy tűnt, hogy mozdíthatatlan és 
"SZILÁRD". Nem adtuk fel a reményt, hisz tudtuk, hogy ebből a csillagból is 
törvényszerűen fehér törpe lesz. Be is következett. Elénk tárult a nagy világEGYETEM ...

Pali bácsi jegyében
LOCAUSA no: Egy távoli Csillig-rendszerben
Klasszikus ókori műveltségű professzor veti rád árnyékát. Megtudod, hogy eme helyen a 
már jó l ismert geocentrikus világkép helyett annak dyslexiás változata az egocentrikusság 
mán ifesztá lódik.

Szövettan gyakorlaton mikroszkopizálás közben Áron felcsattan:
- Mi a faszt nézek ??? ... Ja, ez éppen az ...

A mérleg jegyében
l o c a u s a  T to :  a  b e n z o l  g y ű r ű jé b e n

Előtérbe kerül életedben a véletlen, s meghatározóvá válik. Gyötörnek kényszer képletek, 
melyek lelkivilágod szerves részévé válnak. Eszetek mégis vág, mint a Penke!

Találékonyságból már 1.-ben is jelesre vizsgáztunk. íme a tavasz utolsó pillanatai: 
1988. június. Nyár volt, meleg, sütött a nap és a monokini kezdett tért hódítani hazánkban. 
És ehhez gyülekeztek a felhők 171 kémia tétel formájában, 
június 14. Attila
6 óra 15 perc: Attila tudta, hogy Kovács prof. gyengéje a foci, és azt is tudta, hogy az saját 
gyengéje a szteránvázas vegyületek. Hírszerzői jelentéseiből az is kiderült, hogy a prof. 
nem tud ellenállni a Népsport csábításának. Főleg EB idején. Vizsga előtt vásárolt egyet. 
Kirívóan zakója zsebébe helyezte.
6 óra 55 perc: A könyvtár előtt. Attila tudta, hogy sorsa ettől a perctől függ.
6 óra 56 perc: A prof. bekapta a horgot. Szinte könyörögve kérte az újságot. Attila 
megkegyelmezett. Szemével ellenszolgáltatást követelt. Az üzlet megköttetett.
6 óra 57 perc: Attila tudta ... A tételt!??
7 óra 30 perc: A vizsga 3 percig tartott. Az eredménye már nem volt kétséges.
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Június 16 Győz6
12 óra 22 perc: Győző tudta, hogy itt az ideje a titkos fegyver telepítésének. 80 darab 
bármikor bevethető superbiztos, superpontos A/4-es méretű puskáról volt szó. Két oldalra 
elosztva zakója belsejébe varrta.
12 óra 38 perc: Győző tudta, hogy vizsgájának végkimenetele fordítottan arányos a prof. 
éberségével. Csatáját utolsóként vívta meg.
12 óra 47 perc: A tervbe hiba csúszott. Győző nem tudta melyik tételt kell pontosan 
elővenni. Egyetlen esély maradt. Többet kell kitépni. Megfogott három téíelt. Egyik 
biztosan az. Rántott rajta. Megpattant egy húr (cérna). 40 titkosfegyver az ölében hevert. 
12 óra 48 perc 17 sec: Győzőben felmerül a kapituláció lehetősége 
12 óra 48 perc 31 sec: Teljesen fegyvertelenül is a küzdelmet választja.
12 óra 48 perc 33 sec: Győző megkezdi a fegyverek álcázását. Begyűri nadrágja 
hátuljába.
12 óra 56 perc: A táblánál felel. A felelet jól indul. Hirtelen a nadrágszárban 
elindulnak lefelé a puskák. Győző egy másodperc alatt leizzad. Mindenáron meg kell 
akadályozni a lebukást! Hasát behúzza, tomporát kidülleszti. A profot sikerül 
megtévesztenie: Bechterew kór? Alázatos tisztelet? Megúszta ezt a bevetést is.

A Bak(térium) jegyében
l o c a u s a  n o :  a l u d t - t e j ú t

Ha agarod, ha nem agarod ezt meg kell tanulnod! Mire a végére érsz gyökeresen 
átalakulsz. Metamorfózisod lényege: agyad barázdái kisimulnak, homlokodon elmélyülnek.

Mikróból gyakvezérünk Taródi Béla volt.
T.B. - A parazitológiai fertőzések többféle úton mehetenek végbe, pl. kézzel.
Attila másnapos szendergéséből riadva: - Tanár úr, miért pont mézzel?
T.B. - Én tudom magamról, hogy beszédhibás vagyok.
Zsuzsika, mint mindig segítőkészen: - Nem mézzel, vízzel!
Taródi magába roskadva rogyott le a székre.

A gipszöntő jegyében
LO CAU SA TtO: ahová minden szervezett, vagy szervezetlen frac-túra vezet 
Nem érted a helyzetet. Egyre gyakrabban késeinek a környezetedben. De csak varrj, míg 

felkel majd a nap!

Történt egyszer Attilával, hogy torna órán Szepi jóvoltából szalagszakadást 
szenvedett. Kapott egy csinos gipszet a lábára. Mivel mozogni nem tudott vele, megkérte 
lakótársát, Pály Petit, hogy mentse ki szüleinél a hétvégi hazautazás alól, anélkül, hogy 
nagyon megijednének. A távirat így sikeredett:
"Talpig gipszben vagyok. Ha gondoljátok látogassatok meg."
Attila szülei egy óra múlva Szegeden voltak (Békéscsaba-Szeged 100 km!!!)
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Az ikrek jegyében
LO CAU SATtO : Akadémikus jellegű viták sem döntötték el pontosan.
Vigyázz! Komplikációkkal tarkított szülés előtt állsz. Előreláthatólag mindketten 

faifekvésűek, így óhatatlanul először ezen perspektívából látod meg őket. A kitolási szak is 
eléggé hosszadalmas lesz, de a sorozatos összehúzódások végül is eredménnyel kecsegtetnek. 
Végül két, a magzatra szabott, jó  tanács terhességed utolsó napjaira.
A magzat: Kerüld el a tűzveszélyes helyeket, hisz esetleges találkozásod a gyulladással 
sokáig visszavethet lendületedben.
B magzat: Esélyed annál nagyobb a sikeres vizsgára, mennél jobban megközelíti az 
arcszíned a márvány asztalon fekvőét.

Kórélettani gyakorlaton:
Ildi: - Nőknél mennyi idő alatt alakul ki a sűlyos ascites?
Hogi: - Három év.
Pisti sokat sejttető vigyorral: - Szóval hatodévre már ...

Kórszövettan gyakorlat:
Zábrák tanár úr kedvencét faggatja. Ám Győző előrelátóan informálódott az előző 
csoporttól a várható kérdésekről. Zábrák odakönyökölt Győző asztalára és 20 cm 
távolságról merően a szemébe nézett:
- Na, Tóth Győző, a primaer májrák aetiológiája?
Győző szeme felcsillant: - A fogamzásgátlók kritikátlan szedése!!
Zábrák saját szavai súlya alatt megroppanva a táblára borult, s a visszafojtott röhögés rázta 
egész testét...

A szűz jegyében
LO C AU SATtO : a  f e k e t e  l y u k  k ö r n y é k e

Hatással van rá a nyilas és a bika. Legkedveltebb együttállásuk a Bika a Szűzben.
Eléd tárul a női nem herpeszeinek és terpeszeinek mély harmóniája. Mindenki megkapja a 
maga portióját. A szűz bár félénk, mégsem száll (vag)inába a bátorsága és átpetforál egy 
más állapotba.

Szülészet gyakorlaton a női nemi ciklus hőmérsékleti görbéjét tanulmányoztuk. Pisti szokás 
szerint elkésett. Értetlenül nézte a grafikont, s próbálta megfejteni (már a kiskutya is arra 
b...ott rá, hogy próbálkozott - a szerk.).
Pisti: - Mi az a mens?
Gyak. vez.: - Találd ki!
Pisti, az angolórák virtuóza: - Férfiak többes száma...
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A Velorex jegyében
l o c a u s a  n o :  a  g ö n c ö t  h á r o m  k e r e k é n e k  m e g fe le lő e n

Találkozol egy véres kezű Mészárossal, ki megszegi a kőkemény Czipott. O már úgyis 
megette a kenyere javát.
Hogi a szigorlatra készülvén teljesen elveszett a szerzői nevek dzsungelében. Vizsgán a 
veleszületett csípőficam című tételt húzta.
Czipott tanár űr: - Na, milyen konzervatív terápiás lehetőségeket ismersz?
- " Rudzsi " bugyi! - vágta rá büszkén Hogi.
Czipott fölhördült: - Rudzsi?! Ez nem egy olasz gumigyáros!!
(commentár:rugi bugyi: ejtsd, ahogy írva vagyon!)

Az anya jegyében
LOCAUSA 710: a csillag naevusok helyén 
Sorsod az alábbi epigramma irányítja:

" Mint barom, ki Húsz echos Szekeret,
Lenkén öltözve vizsgálod a sok ragyás beteget 
S ha nem ereszted Dobozba zárt szellemed,
Menj haza, s tanulj még egy keveset!"

Simi szigorlatozik Szekeres tanárnőnél:
- Hol fordulhat elő a Queyrat-féle erythroplasia?
Simi: - A nemi szerveken.
- Nem a nemiszerveken, csak a férfi nemi szerven.
Simi, a következményekkel nem számolva: - De, hát több penis az már nemiszervek. 
És a tanárnő arca az UV-fénytől sugárzott...

A rák jegyében
LOCAUSA no: maiig néhány fényévre a Diagnóza galaxistól, az Exit tömegvonzásától 
irányíttatva.
Ez a rák nem hátrafelé halad, hanem progrediál. Egy bélVARRÓ mellett nem lóghat ki a 
beled a magolástól. Crohn és Grún most ne legyen vicced alanya. Irányítja érzésed 
aranyeres vérzésed.

Pisti beteget vizsgál a kollokviumon, majd referál a statusról:
- Mintha a máj egy picit nagyobb lenne a kelleténél.
Tényi professzor asszony: - Igen, igen három harántüjjal és a göböket is jól lehet tapintani.
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A téBOLYGÓ jegyében
l o c a u s a  no: az Androméda kődben (nem várható a feltisztulása a közeljövőben'.) 
Tudatod alá rejtőzöl. Köpenyed zsebét hálás betegeidtől kapottpara(noia) húzza. Diszkrétén 
hallgatsz a diffúzán széteső előadásokon, melyek mély (ST) depresszióba taszítanak. Vizsgád 
előestéjén schizofények gyúlnak a sötétben.

Az elő pszichiátria gyakorlatok egyikén a gyakorlatvezető az anamnézis fevételét próbálta 
bemutatni. Aztán kikérte a csoport véleményét, ki mit figyelt meg. Attila teljes 
komolysággal:
- Nekem az tűnt fel, hogy a beteg válaszainak utolsó szavát mindig megismételted.
Lajkó adjunktus lelkendezve: - Nagyon ügyes vagy! Nagyon ügyes vagy, hogy észrevetted, 
másoknak ez nem szokott feltűnni, pedig ez egy gyakran használt pszichiátriai fogás. 
Attila: - Igen, igen. Nekem is csak azért tűnt fel, mert szinte egyáltalán nem értettem a 
beteg válaszának első szavait.

Sok vihart megélt csoportunk másik jellemző 
tulajdonsága az volt, hoyg szeretett és tudott is jókat mulatni, s gyakran mulatott be 
áldozatot Bacchusnak. Egy ilyen szolid bulin született a következő versike is, na nem tőlünk, 
hanem egy alkalmi poétától Zoliék lépcsőházából:

Csoportunk tagjai a csillagokat követve messze földre kalandoztak el, főleg a keleti, 
egzotikus tájakra. A nagy távolság és a bizonytalan közlekedés miatt nem mindig (szóval 
sohasem) értek vissza tanévkezdésre. Ezt mutatja az alábbi képeslap szövege is, amit Attila 
küldött a csopveznek:
" Üdvözletem küldöm Pekingből. Az idő rossz, a 
kaja szar, nagyon rosszul érezzük magunkat, csak 
egy valami vigasztal, hogy Nektek már 14-én 
kezdődik a suli. Puszil: Attila
Ui.: Az egyetem felé beteg vagyok, meghaltam, 
temessetek el, a második héten majd feltámadok."
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Üzenet egy szomszédnak

Egy házban, ahol szócső a fal, 
Elég, ha egy olyan lakik,
Ki kán-kánt táncolva visítva, 
Mások nyugalmán masírozik!

Nem számít neki este, vagy éjjel, 
Úgy hiszi, hogy az ajtón belül 
Kényére ordíthat, ha jól esik, 
Mivel fontosabb nincs rajta kívül.

Ha aludni szeretnénk magnó üvölt, 
Aztán meg vendégeivel sikít;
Mintha szándékosan akarná gyötörni 
Szenvedve tűrő szomszédait.

Merthogy szomszéd ember lehet, 
Eszébe sem jut biztosan,
Egy a fontos számára csupán,
Hogy azt tegye, mi kedvére van!

Bár ez a helyzet cseppet sem lírikus 
Mégis rímekben esedezünk;
Legyen oly kedves:
Hogy örömeit se ossza meg velünk!

És óvszer van nálad?!
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Les Varyes Centuries 
ET

PROPHETIES
de Maistre

MICHEL NOSTRADAMUS
(avagy a 10. csoport titokzatos könyve)

___________________________________________________________ I útra album

Az orvosok és a humor közti kapcsolat köztudomásúlag — mint minden ami fontos 
a szakmában -- Hippokratésszel kezdődött, aki 2500 évvel ezelőtt felállította a humoralis 
elméletét. Eme kivonatolt rövid összefoglalóban egy másik orvos -- Nostradamus -- 
próféciáival találkozhatsz, nyájas olvasóm, melyek papirosra vetésük idején igaz még 
érthetetlenek voltak az emberiség számára, de remélem ma már Te is -- mint jó humorú 
hírében álló -- mögé látsz ezen soroknak. A jósversek mára, mintegy 460 évvel a látomások 
után értelmet nyertek. A jóslatok többnyire rövidek, tömören vannak versbe öntve, 
megfogalmazásuk pedig — mai füllel — egészen szokatlan.

Tehát lássuk, íme in médiás rés:

Prolog: "De c in q  cens ans p lu s  conp l l ’on Peruira,
C eluy q u ’esto it l  ’om em en l de  són  tem ps,
P uis á un  co u p  g ra n d e  c larte donra ,
Q ue p á r  ce siecle  les rendra  írescontens. "

Ami sokak számára érthetőbben így olvasható:

Prolog: “Ö tszáz éven  á l inkább  m esén ek  tartják  
A zt, am i d ísze  volt korának.
U tána egy  csapásra  v ilágossá  válik,
A m i e  században  őket nagyon  elégedetté  teszi. "

Remélem, ezentúl nem veszed zokon, 
ha csak ez utóbbi formára hagyatkozom.

1 ,1 . “A n a g y  városra  gyors és h irte len  roham .
M ely  zúdu l rá  tizanhal ijjoncban ,
És h a t év ig  tartó  csend , hallga tás után  
K ezdve o k ítá su k  m eg ta p a szta lá sb a n ."

Ezek lehetünk akár Mi is, igaz már csak tizenöten és közben voltak kik elhagytak 
minket, de ezért ne hibáztassunk ilyen időtávlatból egyvalakit...
A "nagy" csoporton egy gyors áttekintés:
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Adrienn: "Kecses, m a g a s dám a  ki j ő .  
M ellében  szerete t, m egértés elrejtve  
C sak Te, k i fe l tö rö d  e  zárat 
Találhatsz képm ásodra  benne. ’

Béla: "A m agányos fé r fi t  m egsiivegezik. 
N em  so k  id ő  leiék  
S  ko rsó  f i i le  helyett 
K ariká i u jjára  rákem ényílék. "

Bea: "N apfényes világ szü lö tte  k i szélsőséges  
P o n tok  közö li evez, m élybe é s  a z  égbe  
S  rá le l egy  kom olyabb  em ber, k i m egzabolázza  
É s egyenes m edrei m ula t n e k i ."

Pisti: "Több év  szőke  kö té l u tán ,
A n yuga lm á t m egta lá lván ,
G yakori lesz G old  sö rb en , m int p ih eg ő  
É s sen k i nem  tudja  k i a z ú j szerető. “

Gyuri: “A k o sá r  és n ők  na g y  szerelm ese, 
D ohány  é s  b o r  nek i e llensége,
D e egy ’’k o s á r "  u tán  visszájára fo rd u l,  
A sp o rt ö rö k , a n ő  visszatér. "

Kriszta: "A vágyak a sszonya , ki 
N em  tű ri, ho g y  ő t nagyon  elnyom ják;  
É gi szekéren  óceán t szárnya lva . 
C sillagos zászló  burko lja  m agába. "

Szepi: "Am it fe g y v e r , láng  nem  tud  véghezvinni. 
A zt a z éd es  nye lv  a  tanácsban  m egteszi. 
M a jd  nyu g ta tó  csendbe v isszavonu lva , 
É lvezi b éké jé t ő  és  szép  asszonya. ‘

Helga: "K önnyen h isz  ham isa i a  na iva .
D e m in t szép  rózsa  lesz csodálva  
E g y n a g y  h erceg tő l m egkívánva , 
Távoli b o ldogság  kirá ly i vá ro sb a n ."

Mohamed: "H arcos Szíria  vidékéről,
S zü le tik  ha ta lm as M oham ed  törvényéből;  
S zam árhá tas p á rb a jo zá s helyett 
Ó  fa la k  kö zt ta lá l egyetem i helyet

Laci: "K ele i-E urópa  legszebb  fé r fi  lesle  

H abzso lva  é letei, m i szép
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Andrea:

E g ycsö vű  fe g y v e r é i  m agasba  em elve, 
M in d en t m aga  a lá  vei és  idői nem  kím él.

"Nagyon j ó  asszony  lesz.
É s p á rja  is rem ek,
K i h o zzá  h ű  és terhe  
Sem  fe le s le g e s ."

Zsolt: "N agy d inasz tia  lesz e  fé r fiú  állal. 
H ata lm as, a ká r  több  szá z éven  át; 
A d d ig  m íg  nem  tö r  fe leb a rá tira ,
S  távo l tartja  m a g á t a c h iru rg ia ló l."

Péter: "M agányos sz ige tkén t lassú  fo ly á sb a n . 

E lérve  eg yed ü l: a p én z  s  a z élet; 
M ajdan  kelten  h ó d ítják  m eg azt.
M i eg yn ek  bevehete tlen . “

Piotr: "V ilágnak ism eretlen  em bere, 

C satlakozva  a z idegen  lég ióhoz m enetel, 
S  k ik  egyhelyben  á llnak , csodálják:
A p ró  term et m ögö tt o lt a  nagyság  ?"

Edit: "Ok kelten  titokban  összeeskiivének, 
H ó n u k ellen  tengeri vá lla lkozásra;  
S  m eg u n va  p o m p á i és  fé n y t ,  
V isszajönnek a b izonyta lanságba . “

János: "Nagy já té k o s , k i idegen  s  m eg tér  
Új h e lye t keres ódon  fa la k  közö tt, 
S  ta lá l ném a  tetem eket 
S eb ek tő l f e l l é p v e ."

Pa vei: "Idegen h a jó  a len g e ti v ihar állal, 
P artra  vetőd ik  a z ism eretlenben ,
Nem  aka d á lyo zzá k  A tlan ti-szelek  sem  
F elő le  h ír  nem  jö n ,  csak  O  m aga . "

Tamás: "A na g y  h ite l, az a rany  és ezüst bősége  
M egvakítja  a z é lveze tvágy ,
S  oda h a g yva  m inden t, m i fo n to s  
L esz O  kivá lva  a kirá ly . “

F.János: “A z  Ö reg , la szerén y  és csendes, 
L eg n a g yo b b  veresége ú jra  ism ételve; 
Ide jekorán  e ltá vo zék , h ogy  
K edvét le lje  m iben  leheti. "
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1.2. "Az ö reg  ép ü le t bűzös és m erev,
F ala it p ip a jü st sz ínezi sárgára;
K opasz F ejek  s les lek  hevernek  szerte ,
A m it be léd töm nek , m inden  elfelejtve. “

Mily pontos látnoki utolsó sorok, 
hiszen már akkoriban sem volt mindenki meg
elégedve képességeinkkel. így Tóth Lajos leg
drágább gyakvezünk is gyorsan észrevette La
ci hiányos ismereteit - vagy túlontúl és álszent 
látómezejét? - mikor egy vagina metszetet he
lyezett el a mikroszkópjában.

Laci: (némi habozás után) Légcső???
Tóth L.: Miről ismerte fel?
Laci: Hát a porcról!
Tóth L.: Kívánok magának ilyen vaginát.

De Lacinak szerencséje volt, az elmúlt öt 
évben ennél nagyobb ’’vad” is puskacső elé 
került. Kevésbé volt szerencsés Béla, aki 
hasonló(?) hibát vétett, de már szigorlaton.

Prof: Magának könnyű metszetet adok.
Béla: (épp csak belepillant az okulárba) Pénisz!
Prof: Nem tükörbe néz, hanem mikroszkópba!

Azért még így is sikerülhet egy vizsga. S ezen elmélázva fogadhatjuk meg az öreg látnok 
alábbi sorait:

1.3. "Ü vegcserepet a fa lr a  akasztva ,
F ord ítsd  e l o rcá d a t jo b b ra  és balra  
S  ha  kü lönböző t m u ta t egy ik  a m ásiktó l,
M ég  nem  á llítha tod  m agadró l: Nos R ector. ’

Mint ahogy a tükör sem képes mindent megmutatni, így Nostradamus sem láthatta a velünk 
megtörtént apró-cseprő eseményeket, de néhánynak még így is akad írásos nyoma próféciái 
között:

Mintha még most is 
"nemi" kavarodás 
lenne Laci fejében

1 .4 . "Péter, k i lom b ikok  m esterévé válva  
S  szá já b a  d u g va  a p ip e ttá ja ,
M íg  fe je  vörösben  já tszv a  
É szre  nem  veszi, m i a  h ibája . "
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És ekkor szólt Péter, ki egy üvegbottal próbálta meg felszívni a sósavat a titráláshoz:
— Begyógyult a pipetta?!

Ám ennél nagyobb horderejű eseményeket részletesen taglalnak a jósversek.

111.1. "M ivel nem  a ka r  beleegyezn i a v issza vo n u lá sb a .
K i ezu tán  m élta tlannak  lesz ítélve,
A z  egyelem  k irá lya  e rő ve l e lü ldözve,
S  h e lyére  o lya n t lesznek , k i m ég kirá ly i je lv é n y t nem  visel. “

111.2. “A n a g y  fo g á s  lesz sa jn á lva , sira tva .
M iu tán  m eg  lesz vá lasztva , csa ló d n a k  a  korban .
A lig  lesz velük, nem  a ka r  j ó  lenni,
M eg  lesznek  csa la tva  a z ő  beszéde á l ta l ."

De ismét térjünk vissza a szürke hétköznapokba és lessük meg, milyennek látszott fél 
évezreddel előre egy másik intim szféra:

I V .1. "Sötétbe e lőre  lapodva  u jjad ,
B izonyta lan  tá jakon  ingerked ;
S  h a  tá jo lá sod  p o n ta tla n .
M in tha  tű zbe  te lted  vo lna . "

Pontosan ezt érezhette Bea, mikor a szülőszobai gyakorlat estéjén — kényelmes vaságyán -
- lehangoltan kesergett Juditnak:

Bea: Hogy bírják ezek az orvosok?! Képtelenség itt "embernek" maradni, 
mindenki beszűkül.

Judit: Ááá... Itt csak tágulni lehet!

Azt mégsem állíthatjuk, hogy klinikusaink beszűkültek volnának, hiszen a fiúkat a 
szülőszoba kellős közepén kiengedték Gólyabálba, igaz feltételekhez — nőkhöz és 
pezsgőhöz — kötötték a lehetőséget. A csapat nők nélkül (ezt állítják), de pezsgővel 
megrakva tért meg csendes pihenőjére, amit egy hajnali 1/2 4-es telefon zavart meg. Béla 
mozdult rá, frissen, energiától duzzadva.

Szülésznő: Medikusok, SZÜLÉS!!! (hangzott a telefonban)
Béla: (az esetleges komplikációk felől érdeklődve) Normális?
........... : Éles kattanás. Hosszúúúú búgás...

Közben voltak olyanok is, akiket a magyar nyelv rejtelmeibe kellett bevezetni. így 
esett meg, hogy Mohamednek egy magyar órán valamilyen történetet kellett kitalálnia.
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Mohamed: Edzs lányhozs medzsek látogatóba. 
Tanár: Van kulcsod? És merevedésed? 
Mohamed: Nem értem, mi azs a kulzsod?

I útra album

De nem mindenki járt ily szorgalmasan nyelvórára. Piotr már sokadszorra bliccelte el, 
mikor Fülöpné meglátogatta őt a Jancsó Kollégiumban. A portáról telefonált Piotr 
szobájába.

Fülöpné: Péter, kérlek gyere le hozzám, szeretném az órádat megtartani!
Piotr: J ujj, Tanárnő kérem, nagyon-nagyon beteg vagyok. Nem tudok 

lemenni.
Fülöpné: Akkor én megyek fel Hozzád!

És a lelkiismeretes tanár az egész lemaradását elmondta Piotmak a szobájában, sőt házi 
feladatot is adott neki, miközben az otthonról — Lengyelországból — hozott süteményét 
mind megette.
Pavel, ki szintén távol tartotta magát a magyar óráktól (és IV. évtől tőlünk is), szerényen 
megállt az Áruház italpultja előtt és a bőség zavarában nem találta a puncsot. Az éppen arra 
taró csinos, fiatal eladónőt szólította meg.

Pavel: Egy kis punci szörpöt kérnék!
Eladó: ... (egy hang nem sok, annyi nem jött ki a torkán)

Ám nem csak a magyar nyelv okozott fennakadásokat. Mi még olyan "békebeli” 
évfolyamnak számítunk, akik oroszból kötelező szigorlatot tettek. Az egyszerűség kedvéért, 
és hogy ne ezen múljon a diplománk, a csoport tételei névsor szerint voltak letéve az 
asztalra, balról jobbra. Laci -- aki másodiknak felelt — zavarában természetesen a tételek 
jobb széléről óhajtotta elemelni — a Helgáét.

Vizsgáztató: (rémülten) Laci! Ne toljon ki a többiekkel, az nem a Maga tétele!

S miután nagynehezen sikerült saját témáját kihúznia, a nyelvi nehézségei is kiütköztek.

Vizsgáztató: Csem zanyimajetyszja vracs?
Laci: Sz medszesztroj!

V .l .  "A m ásik  nem  fe le li  győzedelm es fé r fi .
Id ő k  m ú ltá va l "ékét" gyógyílla lja , fé lti:
S  becses term ékét fü zé r re  fe lfű zve ,
A F öldön n in cs is szükség  csak N őre?"

Érdekes módon értelmezhető e jósvers, és hasonló szemlélete lehetett kedves 
csoporttársnőnknek, mikor az alábbi párbeszéd zajlott Közte és Szalay dr. között.
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dr. Szalay: Hány milliliter az ejaculatum? 
Adrienn: 15-18 ml.
Béla: Te el vag^ kényeztetve!

Ugyanezen gyakorlaton frappáns válaszairól 
közismert Helgánk, ki nászűtjáról épp akkor ért 
vissza, keveredett "szópárbajba" gyakvezérünkkel.

dr. Szalay: Mekkora a here?
Helga: Szelídgesztenyényi! 
dr. Szalay: Csak fogtál már herét... legalább a 

kórbonctanon?
Helga: (pironkodva) Hááát...

S ha még engedélyezed számomra, nyájas olvasóm, 
hogy eme kedvesen naiv teremtménynél elidőzzek — 
ki mint említettem a frappáns válaszok nagy mestere

Szepi:
Helga: (felháborodva) Hááát...
Szepi: Akkor majd vigyázunk!

V .2 . "E lm ebaj h a ta lm a so d ik  e l a F ö ld ö n , 
S zéd ítő  m a g a ssá g b a  he lyez ik  őket;
A z  o rvo s , k i m á sn a k  ö n kén t nem  árt, 
M eg o ld á skén t veti m a g á t a sem m ibe. "

Itt próbálták meg, hogy "elmés szemmel" 
legyünk képesek a betegeket nézni világot. 
Beára gyorsan átragadt ez a szemlélet, így 
tehette fel a lebenytünetek demonstrálásánál a 
következő standard kérdését egy férfibetegnek.

Bea: És a fésülködéssel van valami gondja? 
Beteg: (fekve végigsímogatta tar fejét) 

Csókolom, semmi.

És micsoda kontraszt, ha az ember túl okosként tűnik fel egy ilyen osztályon. így járt Zsolt 
is, csoportunk egyik kiválósága, aki dicséretre méltó pontossággal vizsgálta végig az 
agyidegeket egy betegen. Ez már a páciensnek is feltűnt és ezt kérdezte:

Beteg: Maga hányadszorra járja az ötödik osztályt?

A hat év megtanít szívni is

-lelga! Szeretnél tőlem gyereket?
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V .3 . "K iguvadt szem ek  g uru lnak  szer te , 
Szik láró l, m in t sasszem  néz alá;
S  fe n é k e n  d uzzadó  ereke t lelve, 
O ka csa k  lány  lehel ta lá n ."

A szakmai ártalom következtében vannak kik az 
egyszerű csodálatot is félreértelmezik.

Bea: Nincs Neked exophthalmusod, Szepi?
Pisti: Aááá... csak gűvadnak a szemei, úgy néz 

Téged.

Friss Gyógyszertan szigorlat után csoporttársunk 
megcsillantotta tudása legjavát.

dr. Sziklai: Milyen formában pótolná a beteg által 
vesztett káliumot?

Szepi: (mint aki kihúzta a főnyereményt) Banán!

V I. I .  “H al é v  a la tt a tudom ányt k icsibe szorítva , 
A fe jb e n  m a ra d  a sö té tség ,
S  n éha  villanásnyi fé n y  c ikázik ál 
E zt h ív ják úgy, h o g y  zagyvaság. “

Ebből lássunk most néhány villanásnyit! Gyuri a csoport sportman-e a Fül-Orr-Gége 
hallagatói öltözőjébe (4. em) lihegve-fujtatva érkezett.

Andrea: (ki áldott állapotban van) Mi van Gyuri? Nem bírod a lépcsőt?
Gyuri: Könnyű Neked..., négy tüdővel!

János, aki megunta Amerikát IV. évben hozzánk igazolt. A Jancsó Koleszba érkezett haza 
(micsoda emelkedés!?) kezében a baseball ütőjével. A gondnoknö mikor meglátta, behívta 
a portára.

Gondnoknő: Mutassa már meg a játékszerét!
János: Itt a folyosón...?

Két "faló" beszélget:

Laci: Pisti, Te olyan nőfaló vagy...!
Pisti: Hát akkor ritkán lakok jól...!
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A jövfínk:

V I 1 . 1 . " K o m o l y  
emberek papirussal 
kézben,
Az é g t á j a k  f e l é  
szóródnak,
É s r e m é n y t e l e n  
küzdelmet
Folytatnak az éltükért."

VII.2. "Véletlenek gyanánt 
fordulnak hozzájuk,
Kik segítségért esendnek.
S homályos gondolat fogan ősz 
fejükben.
Emlékeiket alig felidézve."
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11. Csoport

k %3b
Müller Ildikó Csákány Béla Tóth-Molnár Edit Tálosi Gyula

Füzesi Gábor Tárnok Ildikó Danieli Sembua Samuel Schwanner Gábor
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A 11-es előretolt helyőrség legénysége 12 sztrovacsek. Valújában ez nem volt 
mindig így. A létszám kezdetben 16 fő volt, de aztán kitört a sivatagi láz. Ezt az okozta, 
hogy környezetünkben alaposan befűtöttek. Két lengyel idegenlégiós társunk nem is bírta 
a kiképzést, elérte őket a gyors halál.
Két másik társunk (sztrovacsek) dezertált. Az anatómiai pokolból való kiszabadulásunk 
kiváltotta rajtunk a láz második stádiumát: hyperreaktivitás-őrült tervek.
Aztán jöttek az újabb megpróbáltatások, vérveszteségek, és pattanásig feszült a hangulat, 
lázadás fuvallata érződött a levegőben. Ekkor már csak az erőszak menthette meg a rendet, 
megtizedelték a csoportot. Szerencsére érkezett erősítés, így nem adtuk fel a célt. Azóta is 
keményen állunk ellent minden ellenséges aknamunkásnak, érjen az minket bármilyen, 
eddig felderítetlen klinikai területről.
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1. Bartha Csaba 
Gyakran járt az egyetem mellé, 
de így sem tanult meg az 5 év 
alatt se gitározni, se teniszezni, 
se kosarazni.

"Megint nem volt időm tanulni"

2. Csákány Béla
"A macskák réme, de ritkán van rajta 
Frakk, avagy Béla 5 év alatt sem nőttél 
bele a nadrágodba?"

Béla megjelenési formái:
- macskaagy szeletelés virtuóza
- zord demonstrátor

(jelmondat: a másodéves azért van, hogy 
"szíjon")
- a csoport csalogánya
- a táncparkett ördöge
- kámfor/ilyenkor hetekig nem látjuk/

3. Tárnok Ildikó
Mindig nagyvilági életet élt, többször 
meggyűlt a baja az erkölcsrendészettel.
Kemény, érces hangja elől gyakran futottak 
el a betegek.

"Érdeklődő típus"
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4. Danieli Sembua Sámuel 
A csoport sötét éjszakájában 
ő a világító csillag, úszni 
már megtanult, de jégre nem 
hajlandó menni.

"Sembua gyorsan akklimatizálódott’

5. Füzesi Gábor
Suliba piros álomautóval érkezvén, 
fárasztja a csoport tagjait legújabb 
vicceivel.Egyébként absztinens típus, még 
senki sem látta részegen.

"Mocskos egy meló ez!"

6. Gyurkovits Zita 
Agresszív személyiség, többször 
titokban csúnyára gondolt. Kár, 
hogy az egyetemen nem büntetik 
az ilyen fokú kacérságot.

"...s Böde másnap átigazolt a 7-es 
csoportba"
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7. Hoffmann Ildikó 
A Gyermekklinika rettegett démonja. 
A csoport kedvence volt az obszcén 
vicceken pirított Hofi.
Férjjelölt már megvan...Ha a 
Miklósnak motorja lett volna...!

"Hofi így terrorizálta 2 évig a 
csoportot"

8. Jászberényi Miklós 
Minden betegség tünetét felfedi 
magán, kivéve: neurosis, hypochondria. 
Kiegyensúlyozott, nyugodt típus, 
hosszú, boldog élet várományosa.
Főleg női oktatóitól tanult lelkesen, 
egyébként is a női nem alázatos 
hódolója(...lenyomlak, mint egy bélyeget)

"Nagy agy, sok ideg(baj)"

10. Schwanner Gábor 
Mikor harmad évben Heidelbergből 
nyugati rendszámú autójával megjelent, 
a nők bálványa volt. Később népszerűsé
ge pénzével arányosan csökkent. 
Vallomása:
"Minden érdekel, legkevésbé a nők."

"Casanova"
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9. Müller Ildikó
Sajnos a képen látható dolog nem 
történt meg, bár a csoport fiú tagjai 
szerették volna (ugyan ez sem igaz HI-HI) 
Egyébként ejtőernyősként érkezett 
harmad év második felében.

"Malőr"

11. Tálosi Gyula
Ő is másodévesek életének megkeserítője 
a biokémia ürügyén. Drog és alkohol 
abuzusát leplezendő, ártatlan arccal 
törli le inggallérjáról az árulkodó 
rúzsfoltokat.

"A csoportbulik szenvedő házigazdája"

12. Tóth-Molnár Edit 
Ötödévben jelent meg, mint a 
Tálosi maffia második tagja a 
csoprtban. Gyula (sógora) 
kicsapongásának szigorú őre.
Bár Őt is megfigyelés alatt tartjuk.

"Amerikából jöttem..."
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13. Matusovits Andrea 
Nem késett el rendszeresen, á... 
dehogyis! Harmad év közepén 
valószínűleg elfelejtette 
felhúzni az óráját... vég lég 
elkésett a csoportból.

"Végy egy karórát a 
zsákunkból!’

14. Havasi Beáta 
Harmadév után erős angol 
fogyókúrába kezdett, kilóit 
és csoporttársait (minket) 
egyaránt leadta.

"A nehéz (30 kg vaságyastól)"

15. Bodonhelyi Zsolt (Böde)
Csoportunkat nem találta elég 
fajsúlyosnak, ezért átigazolt a 
hetedik ligába (lásd Gyurkovits címszó)

"kicsi"

16. Lászik Tibor
3 évig ő volt a csoportvezető, 
az elvesztése utáni zűrzavarban 
csak Hofi vasmarka tudott 
rendet teremteni.

Kedvenc oktatóink: Dr. Sáry Gyula, Dr. Forster Tamás, Dr. Motika Dezső 
Dr. Gecse Árpád, Dr. Király Erzsébet (Kata)
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12. Csoport

Kiss Erika Pusztai Zoltán Deák Endre Gyulai Rolland

Ketskés Norbert Gyaraki Márta Kelemen Tibor Zireher Gabriella

Zukowska Jadwiga Bugyi István Biann.as Iwone Surányi Lajos
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Szigoróan Bizalmas 
Az EÍJ. Miniszter

Jelentés
lkt.sz:611

Kezéhez

A 12/12-ES NAGYON KÜLÖNLEGES ÜGYOSZTÁLY 
-KIVONAT RENDŐRSÉGI AKTÁKBÓL- 

(SZIGORÚAN BIZALMAS-TÁP SZIKRIT)

A TISZTIÁLLOMÁNY ÁLLANDÓ TAGJAI:

1) Klos Kapitány idősebb lánya:
Bienias Iwona - Inkognitóját mindvégig sikerült megőriznie az oktatók előtt

2) Háccs:
Bugyi István: - Kackiás bajszű, piros zoknis ügynök. A Futrinka utcából Böbe -- 
és baba) Baba megigézte.

3) Colombo:
Deák Endre - A csoport szórakozottja. Titkos megbízatásain töprengve általában 
magával viszi a Kárász utcán a Könyvesbolt kosarát is.

4) Ms Marple:
Gyaraki Márta - Az állomány szerény angyala. Sok szorult helyzetből segítette már 
ki az ügyosztály tagjait. Jelige: "Márti, húzza már ki!"

5) Drebin hadnagy:
Gyulai Rolland - Az ügyosztály FŐNÖKE, a "bölcs vezér". Lobogó fáklyaként 
ragyogja be a legközelebbi talponállóhoz vezető utat.

6) Az Öreg (Dér Alté):
Kelemen Tibor - Rémhírszerző. Vészmadárként repkedett a csoport tagjainak feje 
felett, és lecsapott a gyanútlan optimistákra, porba sújtva nehezen megszerzett 
önbizalmukat.

7) Simon Templar:
Ketskés Norbert - A Szűz jegyében született Szent emberünk. T ú l n y o m ó  részt 
ir(/z)galmas nővérekkel foglalkozott.

8) Mata Hari:
Kiss Erika - A kis "Huncut". Igéző pillantásaival készteti megadásra a 
legkeményebb lelkű, szívű és ... gyakorlat vezetőket is.

9) Megré:
Surányi Lajos - A csoport időzítője. Percnyi pontossággal érkezett meg Odesszába, 
a sorsdöntő randevúra, de akkor még Ő sem sejtette, hogy ez Számára végzetes 
lesz. (Pardon Mme Megré!)

10) Starsky:
Pusztai Zoltán - 10 Kanos Kung fuck mester (gyakorló /lö/vőlegény). A Női 
Klinika TDK-sa. /TDK = Tyű De Kanos/
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11) Makepeace:
Zircher Gabriella - Az Ügyosztály Amazonja. A férfiakkal szemben magasra tette 
a mércét (280 cm). ...Önmagához képest!

12) Klos Kapitány fiatalabb lánya:
Zukowska Jadwiga - A Lengyel Titkosszolgálat kötelékébe tartozik. 
Honfitársnőjével titkos beszéd kifejlesztésén dolgozik - sikerrel.

AZ ÜGYOSZTÁLY EGYÉB SZERVEZETEKBE BEÉPÍTETT ÜGYNÖKEI:

1) Charlie 4 angyala:
Koscsó Judit, Nagymarosi Krisztina, Vidács Judit, Mlacka Johanna

2) A büfés maffia kémje:
Akkad M. Mohamed

3) Matula:
Herédi Gábor

4) Demsey:
Juhász Zoltán

AZ ÜGYOSZTÁLY JELENTŐSEBB BEVETÉSEI:

1) Helyszín: Dánszentmiklós, Kiképző Tábor Időpont: 1987.08.23.07:00
Az Ügyosztály tagjait őszibarack-földeken különleges kiképzésben részesítik - bár erről 

ők maguk sem tudnak. Különleges feladatok: őszibarack-cipelés, célbadobás, 
ho mokban-kúszás.

Hű, de sok barackot fogyasztottunk az este
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2) Helyszín: Szeged, Dugonics tér Időpont: 1987.09.07. 12:26
A csoport más helyeken kiképzett tagjai csatlakoznak a dánszentmiklósi

különítményhez. Megtörténik az óraegyeztetés, majd az első sörök és somióik 
elfogyasztása. Titkos találkahelyül jelölik ki a "Virág" fedőnevű, cukrászdának álcázott 
objektumot. Megkezdődnek a dolgos hétköznapok, bevetések. Tudják, hogy az ügynöki 
munka nem fenékig tejfel - átvirrasztott éjszakák (ismerkedés az emberi test rejtelmeivel), 
vegyi- és kézifegyverbemutatók (puskák).

3) Helyszín: Szeged, Anatómiai Intézet Időpont: 1988.05.17. 09:25
A Különleges Ügyosztály tagjai a megtévesztés mesterei. Demsey, anatómia 
kollokviumon:
-Demsey: ...és így a lép a duodenumba ürül.
-Ellenséges ügynök (Király Kata adj. meglepetten): És mégis hogyan?
-D. (magabiztosan): A ductus lienalison keresztül.
(És az ügynök itt még nem "bukott" meg!)

4) Helyszín: Szeged, Anatómiai Intézet Időpont:1988.10.16. 10:00
Desensibilisációs gyakorlat - anatómia szemináriumnak álcázva. Az Öreg — az akció

irányítója — lelöki az 5 literes formalinos tartályt. Az ügyosztály tagjai jelesre vizsgáznak 
formalingőz-belélegzésből. (Gyengébbek /ld. az évfolyam fele/ a szabadban tartják a 
szemináriumot)

Desensibilisatio
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5) Helyszín: Szeged, Anatómiai Intézet Időpont: 1989.01.10. 10:18
Starsky kollokvál. Valahogy semmi sem akar összejönni, viszont a fiatal vizsgáztatónő 
-- valamiért — nagyon engedékeny. Végül érkezik a mentőkérdés:

A mentőkérdés
-Starsky: Azt hiszem, három.
A válasszal sikerült kielégítenie a vizsgáztatót.

6) Helyszín: Szeged, Kórélettani Intézet Időpont: 1990.05.20. 04:00
Hajnali bevetés. Az ügynökök már hajnali négy órakor (vizsgázás ürügyén) megfigyelés 

alá vették az objektum portásfülkéjét. A dokumentumokat (szigorlati jegyek) mindenkit 
megelőzve sikerült megszerezniük.
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Hajnali bevetés
7) Helyszín: Szeged, Szülészeti Klinika Időpont: 1990.11.23. 13:25

Colombot felkérik egy mélyrehat(ol)ó vizsgálat kivitelezésére - életében először kap 
szabad kezet. Apró adj.: - ...ne ijedjen meg asszonyom, már ezerszer vizsgált, a kisujjában 
van minden fogás.

Colombo eközben tétova mozdulatokkal húzza fel bal kezére a kesztyűt. (Az Ügyosztály 
tagjai szurkolnak.)

-Apró adj.: - Balkezes vagy?
-Colombo: - Nem.
-Apró adj.: - Akkor talán előnyösebb lenne, ha a jobb kezedre húznád a kesztyűt!
(A vizsgálat mindezek ellenére sikerült.)

8) Helyszín: Szeged, Szülészeti klinika Időpont: 1991.02.10. 12:30
EEEligazítás. Ugocsai tanársegéd: - ...tudják, ha egy nő belép a Női Klinikára, legjobb, 

ha már a portán leadja a bugyit. (Mert ha rajta marad, úgy is meg lehet vizsgálni, de kicsit 
körülményesebb.)

Ideális állapot a Női Klinikán
9) Helyszín: Szeged, Sebészeti Klinika Időpont: 1991.05.06 13:50

Már a sokadik sebészet gyakorlat előtt. Simon Templar és Megré beszélgetnek a klinika 
folyosóján, amikor valaki elmegy mellettük, akinek mindenki nagyot köszön.

-Templar bizalmas információt kér: Ki volt ez az egyén?
-Megré (kis töprengés után): Karácsony prof.
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-Templar: Te már találkoztál vele?
-Megré: Nem, de a múlt héten láttam a TV-ben.

I útra album

10.) Helyszín: Szeged, 410 ágyas Klinika Időpont: 1991.11.12.14:10
Neurológia gyakorlat. Záhordszki vizsgálóbírónö Makepeace-t vallatja.

-Dr Z.: Számoljon be az agyidegekről!
-M.: Akkor mondanám a XlJ-est.
-Dr Z.: Miért éppen azt?
-M.: Mert hátulról kezdtem, és eddig jutottam el.

Kedvenc oktatóink:

Király Kata, Prágai Béla, Náfrádi József Apró György-Ugocsai Gyula, Székely Judit, 
Farkas Beatrix-Gaszner Gabriella, Bittera István, Magyari Márta
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The 13th CENTURY FOX & a PÉNTEK 13 Produceri Iroda 
PRESENTATION BEMUTATJA

a PARA(solventia) MOUNT 
Pictures

in a KERBE ROSS Production 
a LUCY FERR film

Made in Hell wood, Szeged

Ha éjszaka van, telihold, s az ódon falióra éppen az éjfélt üti, és egyedül vagy egy régi, 
minden eresztékében nyikorgó házban, akkor vedd elő ezt a könyvet, különösen ha (ke)félni 
akarsz. De előbb gyújts fel minden villanyt, kapcsold be a TV-t, és győződj meg róla, hogy 
otthon vannak-e a szomszédok. Ha mindezt megtetted, és úgy érzed ennyi elég, akkor 
azonnal hívd fel a mentőket és a pszichiáteredet.
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És akkor most tárd ki lelkedet az elkövetkezendő szörnyűségeknek...
Ha még mindig röhögsz és azt hiszed, hogy ez az egész csak vicc, akkor gondolj arra, hogy 
másfél év múlva SZABADULUNK...
Jelszavunk: MI MINDENKI KÖZÖS RÉMÁLMA LESZÜNK!!!

A történet, illetve a SHOW szereplői, a benne megjelenő személyek, az itt elhangzó 
események valamennyien a képzelet (torz)szülöttjei. Valós személyekkel, és megtörtént 
eseményekkel való bármilyen hasonlóság azonban egyáltalán NEM a véletlen műve, és ezért 
sem a szerzők sem az istenek felelősséget nem vállalnak.
Ugyanis a képzelet, ha nagyon akarjuk, valósággá válik. Minden borzalmával együtt. 
Most pedig hunyjuk le szemünket és hagyjuk, hogy agyunk sötét, pókhálós zugaiból a múlt 
és az emlékezet véres ködén át lassan előgomolyogva, fokozatosan alakot öltve 
megjelenjenek nagy példaképeink, az egyetem örökös díszdoktorai, akik hatására azzá 
váltunk amik vagyunk.
És azóta csak 7 UP-ot iszunk.
A nagy elődök, akik nevéhez olyan felmérhetetlen tudományos jelentőségű kísérletek 
fűződnek mint:
- a levágott fej milyen messze gurul a testétől
- meddig bírja egy keresztrefeszített ember élelem és víz nélkül, keselyűk csőrével a 
szemében
- milyen hatásfokkal képes az átvágott torkú ember kiontott belének mesenteriumán át 
gázcseréjét megoldani etc. etc. ...

íme, hát jöjjenek Ók: a TEAM

Dr. Frank N. Stein - kísérleti sebész 
Dr. Akula - haematológus
Dr. Mary Juana - anaesthesiológus/rémálomtündér
Dr. Fidel - Castro-enterológus
Dr. Sírkövy - belgyógyász
Dr. Fráter - a lelkek pásztora, pszichiáter
Dr. Rákosi Mátyás - onkológus
Dr. Mészáros - pathológus
Dr. Hüvely Matyi - gynekológus
Dr. Bubó Pestis - mikrobiológus
Dr. Sántha - orthopéd sebész
Dr. Bakó - endokínológus, egyetemi hóhér, a Fegyelmi Bizottság elnöke

Ahogy erőszakkal behurcoltak minket az egyetem patinás kínzókamráiba, a hely varázsa és 
egy-két bilincs rögtön megragadott bennünket. Az anatómia és rejtelmei mint Rémségek 
Kicsiny Boltja, feltárult előttünk, de rémületünk csak akkor tetőzött amikor megláttuk a 
Boltost magát.
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Amikor aztán negyed évben megcsapott minket a pulmonológia kénköves lehellete, és a 
pharcamológia tanulása közben a magnóból bömbölt a prinzmetál: Tendor ... Tendorstruck, 
akkor már biztosan éreztük, hogy kialakult bennünk a pszichés és somaticus dependencia. 
Mindezek az élmények arra késztették a csoportot, hogy kidolgozzon egy olyan komplex 
therápiás módszert, amely halálra rémült pácienseinket a fogamzástól a koporsóig 
végigkíséri. Fogamzás és halál! Mindkettő lehet a vakvéletlen műve, pl. gumidefekt. Amit 
a gumi adott, a gumi elvette. Szerencsefiak, kiknek születését és halálát is 1-1 Nagy 
Durranás kísérte.
Komplex ellátási programunknak a DÓRA módszer ( Dead OR Alive ) szemfedőnevet 
választottuk. E módszernek köszönhetően születtek eme legújabb N’OBÁL-díjra érdemes 
felfedezések:

M ikrobiológia: - Masturbacillus punciphilus és a Pseudomonas erogénzóna 
mikroorgazmusok felfedezése, melyek fertőzése igencsak megédesítette a felfedezők életét. 
Bőrgyógyászat: - a neurosyphilis pathomechanizmusa és therápiája
- Pathomechanizmus: Mint tudjuk a neurosyphilis vezető tünete az extrapyramidális laesio, 
mely úgy jön létre, hogy a központi idegrendszerbe bejutott Treponema pallidumok 
autoimmun mechanizmussal suicidumot elkövetve megsemmisítik önmagukat. Mivel így a 
T. Pallidum - mely köztudomásúlag az extrapyramidum része - elpusztul, megjelennek a 
jól ismert tünetek: a tabes és penis dorsalis.
- Therápia: igen adekvát, napi 3x1 capsula intema.
Idegsebészet: - A kisagyi vermis tumorok gyógyszeres therápiájának kidolgozása, így a 
műtét elkerülhető.
- Therápia: 4x2 Vermox tbl. naponta.

A fentiekben leközölt tudományos eredmények önmagukért és a DORA-módszer 
hatásosságáért beszélnek. Az ezt kidolgozó brilliáns koponyák közül páran már esélyesek 
a COE CUM LAUDE ill. a TÁL CUM LAUDE és a NIKI LAUDE megtisztelő 
minősítések elnyerésére.

A shocktherápia kidolgozói agyuk glükózellátását a csoport kedvenc édességének az 
M & M’s ( Móni & Mesi ) cukorkáknak a szopogatásával fedezték. Ugyanis ezek a 
cukorkák "nem csak a szádban olvadnak, hanem a kezedben is".

Szép áramvonalas, formatervezett, nagy vákuumkapacitású bombázóknak ajánljuk a 
következő kötelezően választható FUCKULTÁCIÓKAT:
- nyaldoklás... nyeldeklés
- farok masszázs, a farkamologia tanszéken ( csak maszni tudó csajoknak ).

A megfelelően ellátott agyunk mentalhygénéjét pedig a pszichiátria zavaros vizei biztosítják, 
melynek köszönhetően a legutóbbi univerzális jelentőségű felfedezést tettük:
"Egy ember lelkét nem könnyű elpusztítani. Még láncfűrésszel sem."
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Ezután következzen elvadulásunk története:
EPISODE /.- Szentivánéji álom (és valóság)

Valóság

Anatómia
Pór tanársegéd kérdezi demón Tamástól: - Hogyan jut el a liquor az agy konvexitására? 
Tamás válasza: - Átdiffundál.
Szegény tanársegéd urat támogatnunk kellett, hogy el ne ájuljon.

Gyakorlaton Sanyi kérdezi: - Gyerekek, mit szólnának a Szemiben, ha kérnék egy zóna 
pellucidát?, mire Eszter rákontráz: - És milyen körettel?

Szövettan gyakorlat
Móni felháborodva közli velünk, hogy a metszete tele van szeméttel, műtermékekkel. Mi 
is megvizsgáltuk a metszetet. A "szemetek" Kupffer-sejtek voltak...

Dolgozatjavítás. Az asztalnál Török Ágota és Tóth Lajos Tanár Úr. Ágota kérdi: - Tanár 
Úr, legyen szíves segíteni, nem tudom elolvasni.Tóth Lajos: - Á, ne is törődj vele...KARÓ!

Király Kati kérdezi kollokviumon Lajostól: - Hogyan nevezik a gyors szívműködést? 
Mire Lajos: - Cor celer.

Demo Annamarinál I.
A szenvedő fél Eszter. A kérdés: - Mi a neve a IV. agyidegnek?
Eszter: - n. vestibulotrochlearis... Repült.
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Demo Annamarinál II.
Annamari már hét embert kirúgott a csoportból, amikor lábával véletlenül megrúgta az 
előtte ülő demózót, majd mosolyogva mentegetőzött: - Ne haragudjanak, hogy így 
rugdosom magukat...

Nazih vizsgázik Csillik profnál. Nagy hévvel mondja:... a vagina külső nemi szerv, mire 
a prof. mosolyogva közbevág: - Kollega Úr, maga látta valahol kívül a vaginát?...

Biofizika
Gyakorlat. Markó tudálékosan járkált Benő körül, s hümmögve jegyezte meg, hogy ő csak 
akkor veti be magát a munkába, ha valami komolyról lesz szó. Ringler adjunktus úr 
rápislantott a kapcsolásra a válluk felett, s megjegyezte:
- Na akkor most vesse be magát!

Orosz óra
Korábban óhajtottunk elmenni, mire Vágvölgyi tanárnő megjegyezte: - Nem lehet elhagyni 
az órát, mert Torma Tanár Úr ideges lesz. Mire Endre: - Nem baj, majd öntünk rá ecetet!

Latin óra
Villamoson utazunk a vizsga színhelyére. Tamásnak nincs ínyére ez az egész. Morogva 
jegyzi meg: - Mit szívózik velünk ez a vén r...dt k...va? Pechjére, a tanárnő ott állt a háta 
mögött. Tamás természetesen nem ötöst kapott...

Tot-gyakorlat
Tamás referátumát nagy képzelőerővel adta elő: - ... és akkor Giordano Brúnó odakozmált 
Róma főterén...

Hamilton, a FOGadott csoporttárs
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EPISODE II.- A nyomorultak

Élettan
Gyakorlaton az volt a feladat, hogy a békát altassuk el a száj nyálkahártyába adott 
érzéstelenítő segítségével. Miután felboncoltuk a békát, Benő meglepetten konstatálta, hogy 
az állat pericardiális tamponádban elhunyt. Az injekciós tű kissé félrecsúszott...

Tamás a decapitált béka reflexingerlékenységét vizsgálta. A láb csípésére a Bilozercsev- 
tomász béka háromszor körbefordult a vasrúdon, s vérrel terítette be tetőtől-talpig Mesit.

Gyakorlaton dr. Rubicsek magyaráz: - . . .  és ebben van a substantia reticulocytafilamentosa.
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Szabi a véralvadás demójában vérlepény helyett vérkalácsot írt. Mikor visszakaptuk a 
dolgozatokat, s ezt meglátta, a homlokára csapott: - Tudtam, hogy valamilyen sütemény!

Eszter szigorlatozik Obál professzor úrnál.
Obál prof: - Mi okozza a cyanosist?
Eszter: - A cián ionok felszaporodása a vérben...
A prof. közölte, hogy ekkora marhaságot 30 éve nem hallott (Eszter átment).

Biokémia
A gyakorlatvezetőnk az első gyakorlaton telehintette a táblát szömyűségesnél- 
szömyűségesebb képletekkel,majd az egyikre rábökve megkérdezte: - Ez milyen csoport? 
Mire Csaba: - A 13-as.

Biológia
Lajos aranyozott-nyelvbotlásai I.: pingerfrint (fingerprint helyett)

Eszter szigorlata: a vizsgája napját Eszternek sikerült elfelejtenie, nem jelent meg az adott 
napon. Második alkalommal a felelete után Molnár prof. megjegyezte: - Hát kislány, maga 
se ártott sokat a biológiának...

Filozófia
Szigorlat. Vizsgáztató: - Húzzon tételt! Csaba: - Ugyan már, ne húzzunk!... Vizsgáztató: - 
Hát akkor mondja az X.Y.tételt! Mire Csaba: - Hadd mondjak inkább egy másikat!... 

Vizsgáztató: (megadva magát) - Négyes jó lesz?... (Csaba ötöst kapott)...
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EPISODE 111.- A bolygó hollandi

Mikrobiológia
Tamás kommentárja a mikrobiológiáról: ugyanolyan geci, mint a biológia, csak kisebb!

Eszter szigorlata (szeptember 7-én! !!): Téma: Campylobacter 
Vizsgáztató: - Hol tenyészik a baktérium?
Eszter: - Kutyában, (csend) Macskában, (még nagyobb csend) Disznóban?! (síri csend) 
Szárított kecskehűsban??
Vizsgáztató a padlón. Új oldalról próbálkozik: - Miben próbálná tenyészteni 
laboratòri umban?
Eszter: - Aerosztátban. Vizsgáztató: NEM!
Eszter: - Akkor anaerosztátban! ( S a vizsga még így is sikerült!)

Kórbonctan
Boncolási gyakorlaton Halász Andrea egy másik cadaverből származó lépet hozott 
megmutatni érdekességként.Eszter nem figyelt, s utána csodálkozva kiáltott fel: - Jé, ennek 
két lépe van!
Mire Tamás: - Nem tudtad? A lien duplex előfordulási aránya a normál populációban kb. 
0.01 ezrelék! Eszter csak nézett, mi meg harsányan röhögtünk.

Szervdemonstráción Tiszlavicz doktorral. Kérdése, hogy milyen szervet látunk? Lajos:
- Félbevágott cseppszívet. (Here volt!)

Egy másik alkalommal a vizsgázó kérdezi: - Enyém a vesetál?
Tiszlavicz dr.: Tied ami benne van, a vesetál túl könnyű lenne neked...
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Kórélettan
Lajos aranyozott nyelvbotlásai II.: Hönlein-Schenoch purpura...

Eszter vizsgán Gecse tanár úrnál felel, a tanár úr minden második mondata után rászól: - 
Azonnal vonja vissza ezt a marhaságot! Eszter visszavonja őket, majd folytatja feleletét. 
Tanár úr érdeklődő arccal vizsgálgatja, mire Eszter: - Visszavonom, visszavonom! A tanár 
úr: - Ne vonja vissza, maga szerencsétlen, az jó volt!

Györgyi szigorlaton dr.Kovács Annamáriánál húz gyakorlati tételt. Annamari a szobából ki. 
Györgyi elolvassa a tételét, s majd elájul. Ezt a tételt még sehol nem látta! Most mi lesz? 
Annamari szobába be, majd megnyugtatja, hogy húzzon nyugodtan még egy tételt, mert az 
előbb az angol tételsorból húzott...

Belgyógyászati propedeutika
Tamás a beteg máját tapintja: - Legyen szíves mély lélegzetet venni, most pedig engedje 
ki a levegőt..., eközben a beteg egy óriásit szellent. Hiába, egyetemünkön új szelek 
fújnak...

Angol óra
Néhányunknak volt akkora mázlija, hogy az amerikai-angol szlenget Fábricz Károly tanár 
úr hatékony röhögtetései közepette erőltethette a kőkuszába. A pofa-és rekeszizomláz 
mindennapos volt, padlizsánlila fejjel dülöngéltünk oxigén után kapkodva. Emellett még 
rengeteget is tanultunk. Egy kis ízelítő:
- F.K.: Csaba, what is your mother’s job?
- Csaba: ÖÖÖÖ, hát jogász.
- F.K.: Hm. Maybe ’dzsógösz’!

II. - F.K.: Tamás, mi a vonzata a disapprove igének?
(rosszallás, nemtetszés)

- Tamás: Hát gondolom egy-két pofon...

III. - F.K.: Itt a SZOTE-n az angol oktatásnak legalább annyi értelme kellene legyen, hogy 
ha meglátjátok azt leírva, hogy pacemaker, akkor azt ne ’pácsemáker’-nak mondjátok...

Ápolástan ill. Belgyógyászat évközi gyakorlatok
I. Lajos első vérnyomásmérése, laza mozdulattal a fonendoszkópot ráhelyezi a 
mandzsettára, de nem hall semmit. A beteg megszólal: - A többi doktor úr kicsit lejjebb 
szokta tenni... Mire Lajos: - Ja, hát úgy is lehet...

II. Az egyik nőbetegnek vizelnie kell. Csaba 5 perc múlva szolgálatkészen megjelenik - egy 
kacsával...

| útra album
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III. A kórteremben a 150 kg-os hölgy falfehéren rebegi injekciózás előtt: - Ne tessék 
engedni hogy hozzámnyúljanak, nekem ez lesz az első injekcióm életemben! Mire Tamás 
vigyorogva: - Nekem is...

IV. Csaba anamnézist vesz fel a 70 éves combnyaktörött nénikétől: - És tessék mondani, 
hogy történt az eset? - Hát aranyoskám, tudja az uram már rég’ nyúlt hozzám, oszt mikor 
legutóbb elkapott, kicsit hevesebb volt a kelleténél, és RECCS...

V. Eszter glicerines hashajtókúpot adott be egy nőbetegnek. Kicsit matatott, majd 
elégedetten állt fel. A hölgy felsőhajtott: - Most jó, kedvesem! A ciki csak az volt, hogy 
a kúp egy lyukkal feljebb csúszott...

VI. Lajos első vénás injekciója, az éjszaka kellős közepén.
A néni megdicséri: - Ilyen jól még senki sem adta be, szinte nem is éreztem... Lajos még 
hozzá sem ért a beteghez. Ezekután persze eldurrant a véna.

EPISODE IV.- Bohémélet

Belgyógyászat
A gyakorlatvezetőnk, kinek ez a mottója: - ’Engem nem szoktak szeretni a csoportjaim ’ - 
Fucken Little Sue-

Gyakorlat. Síri csönd, a beteg kapkodva szedi a levegőt. Sanyi megjegyzi: - Na ez is Apnoe 
bárkáján érkezett...
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Kollokvium. Lajos aranyozott nyelvbotlásai III.: Sijörrgenn-syndroma...

Sebészet
Gyakorlat. A fél csoportnak nincs fonendoszkópja. Gyakvezünk Bajusz Huba kissé bepörög:
- Fonendoszkóposok jobbra, akinek nincs, azok balra! Akinek volt fonija, a mellkasi 
osztályra került, akinek nem, az a hasira. Huba kiosztotta a betegeket, s 
nyomatékosan kijelentette, hogy jó alaposan vizsgáljuk meg a betegeket, majd az ajtóból 
visszaszólt: - Kesztyűt a nővérek adnak! Mindannyian lesápadtunk, még senki sem 
"digitalizált” rectalisan. Elkezdtünk tanakodni, szerencsétlen beteget megvizsgáljuk mind 
a hárman? Tamás kidugta a fejét, s megkérdezte: - Huba, most dugjuk meg a beteget mind 
a hárman? Mire Huba: - Miért, van fonendoszkópod?

II. Az aláírásokért vizsga Hubánál. Eszter a soros felelő. Huba: - Na, tőled mit kérdezzek? 
Mire mi: - Kérdezd a lovakról! Mire
Huba: - O.K. Ki volt Imperial apja? Eszter: - Azt nem tudom pontosan, de az anyja 
díjnyertes kanca..., s ettől kezdve Esztert nem lehetett lelőni, dőlt belőle a szó. Huba:
- Rendben van, kiválóan megfelelt!

Pulmonológia
Megyünk ki Deszkre, a kórház ajtajában Tamás megjegyzi: - Én a vizeletemmel vagyok 
a legudvariasabb a világon. Miért?-kérdezzük. Mire a válasz: - Mert mindig magam elé 
engedem!

Szabi szigorlat végén mondja a profnak: - Professzor Úr, lehet hogy hülyén hanghzik, de 
én visszajövök javítani! Szabi azóta sejárt Deszken...

Szülészet
Szülőszoba, II.Kórház. Mézga az első napot megelőző estén komoly kilengésekben vett 
részt, melynek eredménye vomitus multiplex lett. Másnap enyhe nauseától kísérve vonul 
be a szülőszobára, s pechjére azonnal beosztják egy méhszájplasztikához asszisztálni. Kb.5 
perc van hátra a műtétből, mikoris recidiva következik be (Mézgánál), s sűrű öklendezések 
közepette kirohan a műtőből. Az operátor főorvos fejcsóválva jegyzi meg: - Tán csak nem 
beteg a fiú?

Gyógyszertan
Kis kommentár, hogy kinél és hogyan vizsgázott Endre: Leprán.
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EPISODE V.- Hamlet (Lenni vagy nem lenni?)

Urológia
Bevezetésül: - Mi az ejekció? Mejevedés!
Gyakvezetőnk, Szalay Pisti az elábrándozó Mesinek azt a feladatot adja, hogy tapogassa 
meg a heréket. Mesi, mint aki álomból ébredt, kérdezi: - Mit, mit, hogyan? Hogy kell azt 
csinálni? Mire Pisti (kaján vigyorral): - Hát csak úgy, ahogy egyébként is szoktad...

II. Móni panaszkodik, hogy szeretne már egy ép prostatát is megvizsgálni. Szalay Pisti 
odaszól Tamásnak: - Dőlj be!

Bőrgyógyászat
Csató Miklós gyakorlaton oktat bennünket: - ...és majd rájöttök, hogy az orvostudomány 
nem csak fehér és fekete, hanem közte is van valami... Tamás közbevág: - ...és az is 
fekete...

II.Csató Miklós árgus szemekkel vizsgálgatja a beteget, hogy valami feledhetetlent 
sikerüljön interpretálni rajta nekünk: - Hát csak van magán valahol valami, legalább egy 
naevus, vagy ilyesmi... Mire a beteg: - Van, de ott nem mutatom meg!
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III. Csató Miklós felszólítja Mézgát, hogy vizsgálja meg a beteg szájnyálkahártyáját, s írja 
le, hogy mit lát. Mézga leírása: - A beteg buccalis nyálkahártyáján látok egy kb. 
cseresznyényi, kiemelkedő, fehér színű fungoid képletet. Csató: - Micsodát?
- Mindjárt megmutatom! - s Mézga ismét rávilágít a képletre. Mint utóbb kiderült, a 
"képlet" a beteg bölcsességfoga volt...

Pszichiátria
A gyakorlat a vége felé jár. Szemészet a következő gyakorlatunk. Kovács Zoli, a 
gyakvezünk magyaráz, majd felsóhajt: - Dehát a léleknek tükre is van, és az a szem! 
Menjetek!

II. Zoli félelmetesen tudta ecsetelni a praxisában megtörtént eseteit, melyekből nagy 
tanulságokat vontunk le az Életre nézve, pl.: - Ha már k...va vagy, ne sírj hogy ha b...ni 
kell!...

Végezetül álljon itt annak a két Orvosnak a képe, 
akiktől Emberileg és Szakmailag a legtöbbet 
tanultuk, akik szívük ügyének tekintették, hogy 
átadjanak Nekünk valamit tudásukból. Gábor,
Endre, Köszönjük!

Dr Zombon Gábor Dr. Var^a Endre

EPISODE VI.- Sok hűhó semmiért
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EPISODE VIL- Diplomaosztás: Az istenek alkonya

Szereposztás: A 16 (3 ex) kaszkadőr 
Szabi: '1 don’t love YU, now’

(ex) Benő: ’Festéktüsszentő Hapcibenő'
Mesi: ’Don’t worry, be . . .’

(ex) Bozi: ’MELLékesen pretty woman...’
Sanyi: ’Rap-rajongő vagyok!’
Eszter: ’Diplomámat egy (két) lóért?’ (Nem kétséges!) 
Dzsenzön: 'Szorgos népünk győzni fog’
Móni: ’Heartbreaker’

(ex) Markó: ’Tanujj, mer’ megbuxü! (S lön...)
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Mézga: ’A nagyon elfoglalt tüzesvizi-pipás mozigépész’
Endre: ’Oh, Baby Dőli...’
Lajos: ’Csak pajoratív értelemben véve...’
Shahram: ’New kid on (in) the group’
Tamás: 'Kétbaltérdes baj(ke)verő, Fan of Sex, Drugs & Rock’n’Roll ’
Dzsördzsi: ’Sunlicht a barátom!'
Csaba: ’Bajuszvitéz, akit 1 ANYÓS (1 ló, ami ledobta) már megszívatott...’

Minden vérfagyasztó rémálmod után, mikor reggel ébredéskor a félelemtől összerondított 
gatyádat mosod - GONDOLJ RÁNK! -

S MI A KÖVETKEZŐ ÉJSZAKA VISSZATÉRÜNK...

THE END
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A STÁB
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A kórházak partnere 
Kereskedelmi Szolgáltatás

Válasszon

6 ÁRUOSZTÁLY

44 SZÁLLÍTÓ

30.000 FÉLE 
termékéből!

Kérje szakembereink tanácsát!
5000 Szolnok, Tószegi u. 18.

A  CORAX vállalja a kórházakban és egészségügyi intézmények
ben keletkező speciális hulladékok elégetésére szolgáló
VOLINC márkanevű hulladékégető kemence telepítését, felújítását.

A  megrendelő kívánsága szerint

vállalja:

- az égetőberendezés kivitelezését fővállalkozásban,
- a szelektív hulladékgyűjtés megszervezését,
- az energiaracionalizási számítások elkészítését a hőhasz

nosító berendezés beépítése céljából,
- a részvételet az engedélyezési eljárásban,
- a kemence, a pernye- és porelválasztó, a hőhasznosító ka

zán, valam int a kémény leszállítását és telepítését,
- részben, vagy egészben az építési-, kivitelezési munkákat, 

meglévő kemencék korszerűsítését, felújítását referenciával,
- a kezelőszemélyzet betanítását.

C O R A X  Környezetvédelmi K ft. 
1142 Budapest, Kassai tér 34. 

Telefon: 251-0677 Fax: 252-2987



14. Csoport

Al Assad Imád

Sándor Zoltán Antal

*

Kcs/.ihclyi Gábor Somogyi István Somoskövi Ákos

Tasnádi Tünde Gyovai Eszter Buránv Ákos Molnár Márta
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" NEM BIZTOS, HOGY MEGGYÓGYULSZ ATTÓL, 
AMITŐL A KÍSÉRLETI PATKÁNY NEM DÖGLÖTT MEG "

/ MURPHY /

Jelen status: Futottak még:
A1 Ássad Imád Dobos Zoltán
Burány Ákos Hampel Ferenc
Burány Béla Kákonyi Zoltán
Gyovai Eszter Lipniczki Erzsébet
Hirsch Márta Puhalák Attila
Keszthelyi Gábor Romhányi Beáta
Molnár Márta 
Sándor Zoltán Antal 
Somoskövi Ákos 
Somogyi István 
Tasnádi Tünde 
Tóth Éva

Varga Zsuzsa

Kezdeti évek ( I.-II. év )

Anatómia
Kedvenc gyakorlatvezetőnk. Gyulai Feri a hallójáratot magyarázza: Ezt ne úgy képzeljétek 
el, hogy egyik füleden begyűröd a zsebkendődet és a másikon meg kihúzod.

Keszi démon egy nehéz kérdés után kiemelte a kezét a hullából és gondterhelten rágni 
kezdte. Mikor szóltunk neki, azt mondta: - Ja, akkor az volt az a szar íz!

Pityu anatómia szigorlaton kiemel egy cafatot a hullából és kétségbeesve kérdezi a terem 
túlsó végén ülő Bélától: Mi ez? Béla: Biztos a N.Obturatorius (tényleg az volt)

Orosz
Az első év kedvenc órája az orosz volt hétfőn 4-6-ig. 1/2 6 körül Pete (pít) tanár úr 
megkérdezi: Van valami kérdés az órával kapcsolatban?
Mire Tücsi fáradtan: Nem lehetne egy kicsivel hamarabb hazamenni?
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Kémia
Ákos és Keszi vegyészkedik, azaz minden létező vegyszert összeöntenek. Az eredmény szép 
színes, de roppant büdös füst. Az ekkor érkező Baláspiri Tanár Úr riadtan kérdezi: Mit 
öntöttetek össze?
Ákosék elsorolják, mire a Tanár Úr: Jó Isten, ez mérgező, na viszlát!

III. év

Kórszövettan
Zábrák: Milyen színűre festünk a berlini kékkel?
Burány B.: Barnára.

Kórélettan
Keszi elfelejtette, hogy demo van és egy szót sem tanult.
Válasz az első kérdésre: Passz! A másodikra: Passz! A harmadik kérdés előtt Gecse tanár 
úr közli, hogy aki erre is válaszolt az elmehet. Erre Keszi: Hát akkor viszontlátásra ! 
Gecse: Hát rólad sem sokat tudtam meg.

Hirsch Márti kollokviumon a két lehetséges válasz közül harmadjára is a rosszra tippel. 
Gecse: Mondja maga lottózik?
Márti: Nem!
Gecse: Akkor ne is vegyen!

Etika szeminárium
Antal Berci odaszól Tóninak, aki a pad alatt matat:
- Te most maszturbálsz vagy pénzt számolsz?

Pszichológia
A csoport kontrollként szerepelt egy vizsgálatban, mely során képeket vetítettek és közben 
regisztrálták a bőrellenállásunkat.
A vizsgált személyekben különböző kérdések fogalmazódtak meg:
Keszi: - A másnaposság zavarja a vizsgálatot?
Tóni: - Ez azt is kimutatja, hogy én hipertóni vagyok?
Béla meg egyszerűen elaludt a vizsgálat alatt, (ezt a gép is kimutatta)
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Mikrobiológia
Pusztai docensnő hosszasan ecseteli a toxoplasma fertőzés veszélyeit. Kiemeli, hogy terhes 
nők gyakran fertőződnek és fő terjesztő a macska ürüléke. A csoport szerint ebből a 
tanulság az, hogy a terhes nő ne egyen macskaszart.

Keszi a csütörtöki buli után a pénteki gyakorlaton elaludt. Csak a hozzá intézett kérdésre 
riadt fel.
Pusztai: - Mennyi az inkubációs idő?
Keszi: - Kb. fél öt lehet.

I útra album

/
Élményeink a klinikumból (IV.-V. év)

Diák skizofrénia
Béla egy éjszaka Szegedre igyekezett Zentárói. A határőr megkérdezte: - Hova megy? 
Béla: - Haza.
Határőr: - És honnan jön?
Béla: - Otthonról.

Traumatológia
A kézsérült betegtől érdeklődünk: - írni tudsz-e vele?
Beteg: - Nem, de nem is tudtam, mert ez a balkezem.

Szülészet
A lányok Daru adjunktussal műtéthez mosakodnak. A fertőtlenítő adagoló azonban 
bemondja az unalmast az adjunktusnál.
Mire O: - Látjátok, nekem nem ejakulál!

Szemészet
Az idős néni azt ecseteli, hogy jobb az igazat megmondani:
- Mert tudják, a hazug embert hamarabb utolérik,mint a sánta kutyát!
Imád nem érti a dolgot és tőlünk érdeklődik, a néni ezt látva kérdezi:
- Hát még soha nem hallotta?
Gyakvez.: - Tetszik tudni ő nem idevalósi.
Néni: - Ja, hát én sem vagyok szegedi.

253



I útra album

Neurológia
Tücsi elmélyülten kalapál egy 15 éves srácot, de csak nem látszik az áhított reflex.
Mire a srác: Elnézést de nem ott kell kalapálni!

Mese a rántottéról
Történt egyszer, hogy Varga Zsuzsi rántottára volt hivatalos. Hogy-hogy nem mire elindult, 
az egész kollégium tudta, a Pöcökhöz ment, este 8-ra.
Másnap a későn érkező Zsuzsira ráfagyott a fuligérő mosoly, mikor a csoport körbefogta: 
Na, tán odaégett a rántotta?, és olyan piros lett, mint Tücsi és Keszi együttvéve, mikor 
kiderült, hogy volt egy közös görbe éjszakájuk.
Sándor Zoltán Anti (akit akkoriban csak Józsinak hívtunk) még fél év múlva is rántottára 
csalogatta a csajokat, hogy milyen sikerrel, azt kérdezzétek tőle.

Fénykép albumunkból

NO COMMENT
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DEMO

JÓ BAKÁTOK
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\ 1/.SGAIDOSA.! k

VIZSGA IDÓSZA K VEGSTADIUM
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Fogászok
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FOGÁSZATI ÉS SZÁJSEBÉSZETI KLINIKA

i_______________i
Dr. Kovács Ádáin 

egyetemi tanár

i______________ i
Dr. Mari Albert

tanszékvezető 
egyetemi tanár

Dr.Szentpétery József
ny. egyetemi tanár

1 1 
1 1 
1 1 L___________________ J

1 1 
1 1 
1 1 L____________________ 1

i i
i 1 
i i L___________________ J

1
1
1L___________________

Dr. Fazekas András Dr. M éray Judit Dr. Sonkodi István Dr. G orzó István
docens docens docens docens

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1---------------
1
1
1
1
1
1
1
1
1

-------------- 1
1
1
1
1
1
1
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1
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i
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1
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1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1L.

1
1
1
1
1
1
1
1
1

i
i
i
i
i
i
i
i
i

Dr. Kocsis S. Gábor Dr.Szenpétery András Dr. Borbély László
adjunktus adjunktus adjunktus
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I---------------------- 1
Dr. Rudas Katalin

tanársegéd
Dr. Traub Eszter

tanársegéd
Dr. Kapros Péter

tanársegéd

i______________ J
Dr. Tanács Antal

tanársegéd

Dr. Olasz Tibor
tanársegéd

Dr. Ratinai Márta
tanársegéd

i______________ i
D r.lloppen thaler János

tanársegéd
Dr. Antal András

tanársegéd

I_______________l
Dr. Szoutágh Eszter 

tanársegéd
Dr.L.Kókai Erzsébet

tanársegéd

i---------------------- 1 i---------------------- !

i______________ i ------------------- -•
Dr. Ferber Ferenc Dr. Nagy Katalin

tanársegéd tanársegéd
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I_______________I
D r.Fehér Ákos

tanársegéd

I--------------------- -I I-----------------------1

I_______________I I---------------------- 1
Dr. Halász Jen# Dr. Zombory János

tanársegéd tanársegéd
Dr. Chadi Torbey

kiin. orvos

I_______________I
Dr. Kertész A nnam ária

kiin. orvos
Dr. Bárdos Róbert

kiin. orvos

l---------------------- 1 I---------------------- 1

i_______________i i---------------------- 1
l)r. Kocsis András Dr.K arácsonyi Sándor

kiin. orvos ^lin. orvos

i---------------------- 1
Dr. Füzesi Helga

kiin. orvos

i---------------------- 1
Dr. Benedek Gábor

kiin. orvos
Dr. Tóth Éva

kiin. orvos

i_______________i
Dr. Perényi János

kiin. orvos
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15. Csoport

C/áner István Mondovils Éva Kiss Zsu/.sanna

Forg<' Gabriella Ágnes Banáné Dévai Edit Altav Attila Fehér Judit



16. Csoport

Korom-Vellás Herczeg László Hackenberger Adrian Lányi Krisztina
Zsuzsanna

Szabó Róbert Török Zoltán Fézler Éva Patonai Imola

Stájer Anette Pipiez Imre Solymosi Bernadett Németh Mária
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Ilyenek voltunk
(Pillanatképek az öt évről)
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Anatómia
A demó előtti napon - mindenki nagy megkönnyebbülésére - megtudtuk, hogy másnap 
Mihály András demóztatja a fogászokat. Reggel 1/4 10-kor már minden csoport izzad, 
csupán mi várunk - még pislákoló reménnyel és optimizmussal - Mihály Andrásra. A 
bizakodás gyenge, apró mécsesét Tóth Lajos visszhangzó léptei törik darabokra. Még el 
sem ég fél doboz cigaretta, mikorra a csoport első fele már ki van rúgva. És ekkor - mint 
az üdvözítő és megváltó - megjelenik az ajtóban Mihály András.
Aki utána kirúgta a csoport másik felét is.

Latin óra
Az Oktatási Épület 3. emeleti ablakában üldögéltünk. Anette 
egyszer csak meglátja az utcán Satyát, és felkiált:
- Ott a Satya! Jaj, találkoznom kell vele, mert nálam maradt, 
tudjátok, az a kis micsodája!
Mi röhögünk, Anette nem. Anette Satya kis csavarhúzójára 
gondolt, mi nem.
Ui: Később szövettanon ezt meséli nekünk Anette:
- Kiderült, hogy nem is a Satyáé volt, hanem a Ferié!

A nett: "Én m ár
Biokémia m egta lá ltam  ő t . "
A 15-ös csoport egyik 
gyakorlatát váratlanul
Jakab Györgyi látogatja meg. Bennünket különösebben 
nem érintett a dolog, gyakvezetőnket viszont annál 
inkább. Szegény, ismerte már tudásunkat, így 
megpróbált egyszerű dolgokat kérdezni.
Rohán doktor, a gyakvezető:
- No, hát milyen enzimek hatnak a tápcsatornába jutott 
táplálékra?
A beállott csönd 2-3 percig tartott, majd gyakvezetőnk 
újra próbálkozott:
- Akkor csak annyit mondjatok meg, hogy ha pl. 

kocsonyát esztek, akkor azt milyen enzim fogja elbontani?
Ismét két perc, végül Krizsa Ági elunván a csöndet megszólal: "Hát a kocsonyáz!"

K a ja , p ia ,  nők!

Vizsgán: Atyó puskázik. Öltöny zakója alatt jobb és bal felől összesen 168 A/4es lap (a 
teljes tételsor kidolgozva) lapul. A tételek tízesével fel vannak fűzve spárgára, ennek vége 
az öltöny bélésében rögzül. Atyó tételt húz, és leül. J. Györgyi átmegy a szomszéd 
(mienkkel egybenyíló) terembe. Velünk szemben a terem foncsorozott üvegablaka. Atyó
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ennek nem tulajdonított nagy jelentőséget. J. Györgyi igen. Atyó első lesgyanús mozdulatát 
J. Györgyi a szomszéd teremből, a foncsorozott üvegből észrevette.
J. Györgyi: "Na adja ide a puskáját!" Atyó megpróbálja letépni azt az egy lapot.de nem 
jön, csak mindenestül. Még egy-két perc kétségbeesett próbálkozás után Atyó feladja. 
Leveszi zakóját, és J. Györgyi előtt kiterül az egész másodéves biokémia anyaga.

Kórélettan
Gecse tanár űr demóztat. Erre egy órányi idő állt 
rendelkezésére, 3-tól 4-ig.
A csoport 20 percet késik, majd 10 perc alatt teljes létszámban 
megbukik. Gecse tanár űr az ajtóból visszamosolyog ránk:
- Legközelebb jöhetnek még később!

Kádár Tibi demóztatja Gombás Ildit.
Tibi: - Na, mi jellemzi a chronicus myeloid leukémiát?
Ildi: - A leukémia fehérvérűség - kezdte nagy lendülettel.
Chronicus... Tehát hosszantartó. Mi is volt a harmadik?

Vizsga: Balázsik Kriszta már fejből ismeri az összes EKG- 
képet. Pótvizsgán kihúzza az egyiket. Leírja szépen minden 
jellemzőjét, de hogy végül is mi az arra nem jön rá.
Gondolkodik, szenved, izzad és csak nézi az EKG-papírt.
Majd hirtelen felragyog az arca és 180 fokot fordít az ábrán...

Kórélettan pótdemó
Szabó Gyula dr: - Anette, maga mit tenne 
egy jobb szívfél elégtelenségben szenvedő 
beteggel?
A: - ??
Sz.Gy: - Hát le kell kötni a végtagjait. 
A:(csodálkozva):- Ki kell kötni az ágyhoz?

Kádár Tibi demóztatja Krizsa Ágit, közben 
valaki benyit a szobába. Kádár később 
megkérdezi, ki volt az.
Á: Egy német hapsi, aki most itt dolgozik. 
K: H onnét tudod?
Á: Múltkor hallottam angolul beszélni a 
folyosón...
K: Ja...!Tűző hadd egyelek meg!
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Szájsebészet
Kovács prof. kérdezi Lányi Krisztát.
Prof: - Sorolja fel a gyulladás jellemzőit! 
Kriszta: - Tumor, rubor, dolor...(gondolkodik) 
Robi (súg): - Ámor.
Kriszta (hangosan): - ÁMOR!

Microglossia Macroglossia
konzervatív terápia

Demonstráció Zombori tanársegédnél.
Imre már fél órája bent van. Egyszer csak kijön: - "Kampó", és mutatja is. 
Bemegy Robi. Fél perc múlva ki. Boldogan újságolja:
- Hú, gyerekek, de jó, végig se engedte mondani!
Imre szomorúan megszólal: - Nekem se.

Gyakorlaton az SZTK-ban 
Cini nyálkahártyát ölt, Ditke asszisztál 
Cini: - Ditke, tedd már oda az ujjad!

Anette a betegnek: (a fogászaton)
"Akkor tessék levetkőzni!"

Jutka beteget vizsgál:
A beteg statusa:
Jobb felső egyes a hídpillér, kettes a lengő tag.
Beteg: -  "Néha kiveszem a hidamat, megtisztítom és visszateszem."
Jutka: (komolyan Gertanits főorvos úrhoz) - "A betegnek kivehető hídja van." 
Gertanits: - Akkor vegye ki!
Az eredmény: a híd fogastul-gyökerestül jött ki az alveolusból. Tényleg kivehető!

© ó m

híd
* B £T e&  KIVEHETŐ HiOj*
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Parodontológia

Gorzó tanár űr előadást tart.
G: - Hogyan kell használni a fogselymet?
Valaki: - Ki-be kell húzogatni.
G: - Nem,nem. Az a szex.
Anette (Robitól): - Miért, tényleg, hogy is kell húzogatni?
Robi: - Melyiket?

Egyik előadásról Cini szépen elkésik.
Gorzó tanár úr így szól: - Jó napot kívánok, elnézést kérek, 
amiért hamarabb kezdtem el az előadást!

Olasz tanársegéd vizsgáztat 1.
Atyó sorolja a gingivitis ulcerosa therapiás szereit egymás 
után, ömlesztve.
Olasz ts. (maga elé néz, rázza a fejét): - Nem, nem, nem, nem. Hát értsük már meg, hogy 
a fogászat az nem konyhaművészet!

Olasz tanársegéd vizsgáztat II.
Fézler Éva iszonyú fáradtan jön vizsgázni.
Olasz ts.: - Mi van akkor, ha valakinek olyan 
harapása van, mint nekem, akinek nincs szemfog
vezetése?
Éva: - (Ránéz Olaszra, elgondolkodik) ...és még 
ráadásul kemény nyitottharapása is van!
Olasz ts.: - Most rám célzott?

Olasz tanársegéd vizsgáztat III.
Cini és Atyó, a tanulópár együtt vizsgázik.
Olasz ts.: - Tegyük fel, hogy az Altay kollégának be 
kell csiszolni a fogait. Mit tennél vele?
Cini: - Én ugyan semmit...

Orthodontia gyakorlat
Az első gyakorlaton gyakorlás céljából egymásról vettünk lenyomatot. Robi nyugtatja Cinit, 
miközben a lenyomatkanálról lassan csorog az alginát a garat felé:
- Lehet, hogy egy kicsit hányingered lesz...

u*
Fogköeltá volítás

Na, mit akarsz, 
a kajából nem adok
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Konzerváló fogászaI

Konzerváló fogászat
Herzeg Laci, a csoport Glázser Bozsója:
"Ferber Ferenc azt üzente,
elfogyott a "Desident"-je."

Ugyanő protetika gyakorlaton Tóth Éva mellett: 
"Jaj, de unom a protetikát, 
inkább csináljunk egy kisbabát!”

Persze már III. évben is jó formában volt.
Protetika labor-gyakorlaton, viaszfog-csepegtetés közben:
"Ejha, mondom rontom-bontom, 
elveszett a Kontakt-pontom."

Atyó eszmefuttatása
Eddig azért kaptunk egyest, ha nem mondtuk: "Exponálok!" (RTG gyakorlaton) 
Most meg azért, ha mondjuk. (Konzerváló fogászaton)

Protetika
Jutka beteget vizsgál. 60 év körüli, tökéletesen fogatlan, alsó-felső teljes protézist viselő 
nénike. Jutkából záporoznak az anamnézisfelvétel rutin kérdései, mint pl. ez:
- És fogmosáskor szokott vérezni az ínye?
- ???

Imre és Laci a beteg mellett:
Imre (kedvesen): - Mondja a panaszokat!
Laci (biztatóan): - Na akkor panaszkodjon!

Korom Zsuzsi betege hétről-hétre elveszíti provizórikus koronáit. Zsuzsi mindig újra 
megcsinálja, de a hatodik alkalomnál már kifakad:
- Miért nem vigyáz rá jobban?
Beteg: - Én nem tehetek róla, hogy ha a kutyám mindig megeszi!
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Belgyógyászat
A 15. csoport belgyógyászat gyakorlaton a 
körintenzíven. Csoportunk formában van. Állunk az 
egyik beteg körül.
Papp Ica adjunktusnö: - István, hallgasd meg a beteg 
szívét. Milyen hangot hallasz?
Cini: - Surranót...
Papp Ica: - Voltál te már katona?

É r J f.

Wf!
o

Politikai Gazdaságtan előadás
Tóth László — nekünk csak PG-Laci — vasfegyelmet 
tartott előadásain. Egy unalomba fulladó előadás 
közben megszólalt a folyosón a telefon, és hosszű- 
hosszű perceken keresztül csengett. Hiába. PG-Laci -
- aki megszokta, hogy a hallgatóság feszült figyelem
mel kíséri végig eszmefuttatásait — felháborodva 
kiáltott rá Csabára, aki lomhán meredt az egyik 
sarokba:
- Hát maga meg min gondolkozik?
- Azon Tanár Úr kérem, hogy miért nem veszik már föl azt a k...va telefont!

Te is beszállsz egy 
tangóra?

Mikrobiológia
Az intézetben a hallgatók nem használhatták a liftet. Atyó és Imre a liftben lefelé tartva 
bőszen vitatkoztak azon, hogy hány napot tanuljanak a vizsgára. A vita tárgyát az képezte, 
hogy kettőt vagy hármat. A lift harmadik utasa -- egy általuk azaddig nem ismert nő -- 
szelíden megjegyezte: Talán az egy kicsit kevés lesz...
Mint utóbb kiderült, Neki lett igaza, ugyanis Ó volt a professzorasszony.

Kórbonctan
Dr. Zábrák József vastagon hátrazselézve hordta a haját. A frizura és a markáns arcéi 
alapján a fogász évfolyam a Falco nevet ragasztotta rá. Éva, aki nemrég érkezett hozzánk 
Pestről, csak ezen a néven ismerte. Vizsgahalasztás ügyében kereste. Az első 
fehérköpenyest megszólította a folyosón:
- Falco tanár Úr benn van ?
Másnap Zábrák szemébe fésült hajjal jelent meg...

Fül-orr-gége
Vizsgán a középfülgyulladások szövődményei című tételt húzta Jutka. Józsival eljutottak a 
sepsis általános tüneteiig.
- És milyen a lázmenet sepsisben?
- Hát... septicus -hangzott a frappáns válasz.
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Húr-pia
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ORVOSI LABORSZERVEZÉSI-, ÉS 
LABORMÉRÉSTECHNIKAI KFT.

BUDAPEST 1089.
VILLÁM U. 2.

Tel/Fax: 1133-223
eppendorf
Gerätebau
Hamburg

Toa
Medical Electronics CO., LTD.
Japan

Cégek Magyarországi 
Képviselete

Forgalmazunk:

Laboratóriumban használatos

- Pipettákat
- Centrifugákat
- Komplett fotometriás mérőhelyet
- Lángfotométereket
- Klinikai-, kémiai automatákat
- TOA - SYSMEX Japán gyártmányú hematológiai 

automatákat

- Benk Elektronik - többcsatornás coagulométe- 
reket

- Bender und Hobein elektroforézis vizsgáló 
készülékeket

A forgalmazás mellett 48 órás szervizszolgálatot
biztosítunk Önnek!
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"Madárlátták"

Our foreign 
Collègues
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Group I

Hamed Hussain Ali

Habibullah Etemadi

Mchdi Jalali

Mehrdad MohravaranNasser Ahmed Khalifa

Ali Mohamed Ayyad Haylham Abdelhamid 
Haj Khalil

Alif George Kamil Ishaq Mohamed Ahmed 
Kheir

Ebrahim Noori

Mahmoud Mustafa 
Hilwah

Sophia Mohamed 
Makki
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Looking out for a succesful future.
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Szote style 

Studies

Q: - How do you feel about the level of 
education here?
A: - Very good, we cannot find a better 
level of education than here.

Exams

HELP!!

Dear Sir
I’m writing to ask for your help and 

support. I’m a student in the third year 
of the english medical program. One week 
ago I was attacked and beaten up by a 
group of skinheads, they broke my leg, 
three ribs and I want to press charges. 
Please can you advise me about what I can 
do?
Dear student

Have you paid your fees?

FOOD
Menza Special Menu Of The Day

- Salmonella typhy hús-leves 
- Rántott staphylococcus hal 

- E.coli csirkecomb 
- Paprikás shigella 

- Botulinum krumpli 
- Bacillus cereus rizs 

- Sonkás cholera 
- Pörkölt clostridium

Jó étvágyat!
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Fasting for three days 
before hand

Ready, steady, go...
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SZOTE Style Politics
1987... One afternoon on Robbin island...
Interview in progress
Mandela...
Uncle Sam can you tell me why

Mr.Jackson lost in 
the elections?
Sam...
Well we all know he 
is coloured.
Mandela...
I sentence you to 
death now
Mr.Gorby; can you 
tell me what you
have
contributed to the 
coloured

people?Gorby...
Well you see...urn nothing yet...
Mandela...
I’m afraid I have to send you to prison...Now Mr.Kadar 1 believe 
you are
from Hungary. Do you know Mr.Csaba from Szeged he promised 
to help my cousin 
studying in SZOTE?
Kadar...
Yes, I do know him. 
Mandela...
Would you like to go for a drink...

APPLICATION

Dear Dean,
I am writing to request permission to be absent for the last two weeks of the 

semester.The reason for this is because unfortunately I have only one month to live. 
1 would like to go home to my family and die in peace. I hope you will view my 
request with consideration and allow me to have a visa.

Thank you
Pedro Gonzalez
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Looking good, feeling great still 
three months before exams 
start

277



I útra album

Stop trying manucher you cannot eat 
more than me! (Ali)
Let me try I have a big stomach 

(Habib)

Young simple hardworking 
students
yet people call them terrorists!
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Imreiné, put your clothes back on... please.

This time I will help 
you but next time 
use contraceptives

Patellar pocket reflex

Shut up! We are watching the World Cup!
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SOME QUESTIONS AND ANSWERS

What made you want to study medicine?
- Luck, it was my only option.
- I felt I would be good at it.
- I always hated mathematics.
- Fever!

What made you choose Szeged?
- Bad luck.
- Last open choice.
- Only available place.
- Someone who must have hated me suggested it.
- God knows.

Wishes about Szeged?
- Best for rest.
- That they change the trams.
- That it becomes more chearfull.
- I do not care I am leaving soon.
- That the people improve their behaviour.
- That I can forget my time here quickly.

Favourite memories
- Day I finished my biophysics exam.
- Dissecting cadavers.
- Fourth year exams.
- Going home after finishing first year.
- Finishing anatomy final.
- Memories of Group I, 3rd year.
- Finishing third year.
- Sitting on the plane before 1 arrived in Hungary.
- Getting my cat.

Some bad memories
- Waiting for letters from home.
- Pathology practicals.
- Finding out what Szeged is really like.
- Breaking a leg.
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- Iraq invasion of Kuwait
- Iraq - Iran war
- Cease fire
- Living in the Jancso collegium for a week
- Paediatrics exam
- Arriving in Hungary
- Going home with 2 exams for the summer
- Microbiology exam
- Ent exam
- Szabó Gyula’s very practical exam
- Physiology exam with its mysteries and puzzles
- Useless fourth year summer practicals
- Third year - it was a nightmare
- When I was a cadaver in second year
- The dreadful triad Ormos - Telegdy - Belady
- Visiting the waste disposal unit

What do you think o f our new deans 
- 1 can only hope and pray for the students behind
- We will see, the future will show, maybe worse
- I do not care
- Change in faces no change in politics
- Two sides of the same coin
- No comment I want to graduate

Favourites (teachers) not Favorites

Szemere Maróti
Janka G.Szabó
Martzinovics Telegdy
Krizsa Béládi
Virág Fazekas
Füzesi Kovács
Túri Ormos
Gecse Péter
Pónyi
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SZOTE’S FINEST FEW  
GROUP II.

I útra album

Dear friends,
In after years when old and grey,
I ponder over younger days.
When thoughts of all my friends shall 
rise,
Its then specially those whom I prize, 
Will this book be most dear,
For each friends writing will be here. 
And when I finish looking through,
I’ll close this book and think of you!

Class of ’93

September 1987 
to

September 1993
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Masara Tanaka
3-16-15 Meyanosaka 

Hirakata-Shi 
Osaka 
Japan

Tiil.No.008l 0720 405080 
D O B. 18 September 1962

Mahmoud M.Yousul 
P.O.Box 2004 

Dubai
United Arab Emirates 

Tel. No.009714 212793 
D.O.B. 10 March 1963

Mohamed Alsamaui 
Tai/.AIjah malia 

Republic of Yemen 
Tel.No.009674 216 383 

D.O.B 10 September 1964

Horma/. D .Dastoor 
P.O.Box 2372 

Dubai
United Arab Emirates 

Tel .No.009714 531951 
D.O.B. 17 February 1970

Edith F.Ahou Said 
P.O.Box 5618 
Safat 13057 

Kuwait
Tel.No.00965 2662817 

D.O.B. 13 September 1969

Ahmad Moukli 
P.O.Box 15822 

Farwania 
Kuwait

Tel.No.00965 5314493 
D.O.B. 20 April 1967

284



Vanessa L Quadros 
C\o Dr.Amilcar Sousa 

Marchon Bldg. 
Margao, Goa 

India 
Tel. No.

D.O.B. 17 November 1969

Manoueher Ba/yani 
Shahid Abad Rd. 

Shahadi St.63616
Behbehan

Iran
Tel.No.0098 671 3822 

D.O.B. 31 January 1969

I útra album

Shahram Madani 
Dózsa utca 14. I.em. II 

Szeged 6720 
Hungary

Tel.No.0036 62 19203 
D.O.B. 4 May 1966

George Vagujhelyi 
12501 No 30th street 
Bellevue WA 98005 

United States of America 
Tel no. 001 206 8691603 
D.O.B. 12.February 1966

Atin Kumar Saha 
12, Muttal Society 

Vakola Bridge 
Santacruz (East) 
Bombay, India 

Tel.No.009122 6110060 
D.O.B. 25 March 1969

-

T
Tibor Toplensky 
7 Wyndmoor Dr.
West Windston 

New Jersey 08548 
United States of America 

D.O.B. 22 September 1967
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TIME TRAVEL

Our time is coming to an end and bags are being packed but no one 
knows what lies ahead and where life will take us. On asking others about their stay here, 
there were wierd comments and sounds but amidst these sounds one cannot forget the 
friends we made, the things we learnt and the memories we will always praise.

All started in September 1987, when 95 of us, all foreigners ended up in 
a new land amongst new people with peculiar ways and a very strange language. We learnt 
to say ’köszönöm’, ’bocsánat’, and the use of our fingers to get the things we wanted. 
Along with Prof.Csillik we went into the anatomy of the human being continued with the 
confusing biophysics of Maróti, structures and formulas of Penke’s medical chemistry. We 
learnt the basic that year but the most exciting moment was learning that Maróti wouldn’t 
be examining us.

Second year continued with lots of Egyptians transfering and leaving us 
room at the dissecting table. Prof.Csillik took us into the depth of the human brain and the 
origin of life. Phisiology will always be remembered as Prof.Benedek rubbing his beard 
and saying to himself ’what did I do to deserve this?’. Who could forget the never ending 
lectures of Biochemistry and Prof.Guba’s transparencies which made no sense at that time. 
Till this day no one has understood the meaning of Molecular Biology and we hope it 
always remains a mystery.

Third year was hectic, classes seemed to just go on, demonstrations every 
alternate day which left us with no time to perceive. Prof.Ormos gave us hell in Pathology, 
Prof. Béládi made us suffer in Microbiology and the trio of Prof.Telegdy, Dr.Geese and 
Dr. Gyula Szabó proved that medical school was no joke. We started taking case history and 
percussing but ended up performing appendectomies.We wished fair well to a lot of 
collegues but we were relieved to get out of it.

After third year, fourth seemed to be a breeze. We started with 
Prof.Szekeres’s drugs, improved our radiological skills, learnt to anasthetize patients, did 
the bimanual with Prof.Kovács, completed our Hungarian knowledge and finally learnt 
from Dr. Zalányi that Hungary had the highest suicide rate.

Nervousness arose in the fifth year as we were nearing the end but had 
no goals ahead. Questions started arising about the future but no answers were said. 
Dr.Dobozy made hell for a couple of students but turned out to be cheesy peesy. E.N.T. 
took us into a labyrinth and Pediatrics made us cry like a baby. We visited the outer 
frontiers of the brain with Dr.Janka only to end up in Dr.Dési’s toxic dump. Later we hope 
to see better with Ophtalmology and palpate the prostate with Urology.

During our final travel we stumbled across Dr.Kósa’s Mortuary to be 
picked up by watchful Godmothers and Fathers, Ibolya, Zsuzsa, Lednitzky and 
Prof. Szemere.

Adieu, Adieu, Adieu
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LABORATÓRIUMI 
BÚTOR“ “

A bútorcsalád alkalmazható ülő és álló munkák végzésére, 
valamint öltözőszekrénysorok kialakítására és laborató
riumi anyagok, felszerelések tárolására. Az alsó, felső- 
és állószekrények kialakíthatók falmelletti szekrénysor
nak, öltözőszekrénysornak, önálló szigetnek és félsziget
nek álló és ülő munkákhoz.
Bővebb felvilágosítás a TBV 5. sz. gyáregység kereskedel
mi osztályán kapható.

Gyártó: Tisza B ú to r 
5. B . gyáregység 
<640 G on gríd , Fő u. 59.
Telefon: 63/31-366 Telefax: 63/31-967 Telex: 82-381
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Útilapu
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ÖRÖKLÉT

Anyag ilyen-olyan változatban 

százezer mód: szokásosan s szokatlan 

csak ki ne vonjam belőle magam 

öröklétem már biztosítva van 

hiszen másképp mindenképp képtelenség: 

vagyok végképp beiktatott jelenség 

ki valahogy s valami végre lett

így történt ámen elvégeztetett.

Csorba Győző

294



I útra album

20 év múlva találkozunk, mint a végtelenek
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Köszönetnyilvánítás:

Évkönyvünk megalkotásának hátterét biztosította a SZOTE Hallgatói 
Önkormányzat és a Magyar Orvostanhallgatók Egyesületének Szegedi Helyi 
Bizottsága. Köszönjük türelmüket és támogatásukat az Évfolyam nevében.

Külön köszönettel tartozunk mindazon hozzátartozóinknak, akiket az 
Évkönyv szerkesztésének összefolyó napjai sem tántorítottak el mellőlünk!

A SZERKESZTŐK
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CORAX

A CORAX SOKRÉTŰEN TÁMOGATJA AZ ORVOST abban, hogy munkáját 

a lehető legjobb feltételek között ellássa és csak a gyógyítás, a beteg érdekében kelljen 

dolgoznia mert:

- A HUMAN Gesellschaft für Biochemica und Diagnostica GmbH Westgermany cég 

magyarországi képviselőjeként forgalmaz klinikai kémiai diagnosztikumokat, reumatológiai 

teszteket, kontrollszérumokat, ELISA teszteket, terhességi teszteket, valamint 

laboratóriumok korszerű vizsgáló berendezéseit.

-A gyógyító tevékenység során keletkező veszélyes hulladékokat begyűjti, ártalmatlanítja, 

kialakítja, illetőleg korszerűsíti, felújítja a hulladékégetés helyi rendszerét, megszervezi a 

veszélyes hulladékok kezelését és égetését.

-A betegápolás környezeti feltételét magas színvonalúan gépesített, korszerű anyagokat 

használó, aszeptikus takarítással biztosítja.

Vállalkozik az egészségügyi intézmények takarításának megszervezésére, a takarítás 

rendszerének adaptálására és a munka kivitelezésére.

a CORAX KÖRNYEZETVÉDELMI KFT.
AZ ORVOS HŰ SEGÍTŐTÁRSA. FORDULJON HOZZÁNK BIZALOMMAL.

JELSZAVUNK: LEGE ARTIS A SZOLGÁLTATÁSBAN

Cím: Corax Környezetvédelmi Kft.
1142 Budapest, Kassai tér 34 
Telefon: 251-0677, Fax:252-2987

298



I útra album

Függelék
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Fog-gelék
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