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Valamikor réges-régen egy távoli galaxisban....
A tér-idő continuum egy pontján sötét erők hatására létrejött 12 gázfelhő és elkez

dett száguldani a világűrben egy bizonytalan, homályos cél felé. A gázfelhőket nevez
hetjük egyszerűen 1-es, 2-es... 12-es gázfelhőknek. A gázfelhőkben kisebb meteorok 
kristályosodtak ki és repültek csoportosan a galaxisban a messzeségbe. Ahogy szágul
dottak egyre gyorsabban elektromos-, és mágneses mezők tették próbára erejüket, ezeket 
a próbatételeket nevezhetjük I., II., stb. mezőknek. Ezek közül a második volt a legerő
sebb és jónéhány meteort megállásra, lassításra, vagy pályamódosításra kényszerített. A 
harmadik mező annyira kitérítette az 1-es és a 12-es anyaghalmazt, hogy a negyedik me
zőhöz érve együtt folytatták útjukat a rejtelmes cél felé, amely akár egy fekete lyuk is 
lehet. Azóta ezt az anyaghalmazt a csillagászok 1-es gázfelhőként tartják számon.

Magfúzió (avagy közösülésünk története)

Tétel: 1 + 12=1 (1 e R és 12 e R; 1 u  12)

Bizonyítható a Liposits-, Benedek-, Gecse-, Iványi-tételek segítségével.

A fúzióra már tudat alatt sokat készültünk, méghozzá az első években alapoztuk 
meg fizikai-, és kémiai kísérletekkel.

Fizika gyakorlat.
Feke Gyula próbálgatta a hálózati áramot ampermérővel megmérni (220 V, AC, 

50Hz), ami először nehezen ment, de a Gyula mindenképpen erőltette a dolgok. Ekkor 
sietett a gyakorlatvezető gyorsan a segítségére, aminek végeredményeképpen a kisoktatá- 
si áramellátása órákra megszűnt, de az alkalmazott műszer kiállta a próbát.

Kémia gyakorlat.
Mónika lelkesen vállalta, hogy a kísérletekhez szükséges melegítés érdekében meg

gyújtja a lángot. Kinyitotta a gázcsapot, s az égő gyufával a kezében várakozott a tűzre, s 
miután ahhoz a gázcsaphoz közelített, amelyet valóban kinyitott, az eredmény egy hatal
mas lángcsóva lett (az 1 métert közelítette). Kár végül nem keletkezett, de akik ott álltunk 
a közelben átélhettük az egész életünk eseményeit egy pillanat alatt.

Szabó Palikától minden kémia gyakorlaton megtudhattuk, hogy az intézetben ők 
mennyire bírják az alkoholt. Ezt szigorlat után ki is próbáltuk: elvittük versenyt inni. 
Egy-két egységet bevállalt ugyan, viszont Féreg „serci-borci-serci-borci-sőr” menüjére 
nem tudott mit lépni. Két kör után már keresztbe állt a szeme és sírva rohant ki a West- 
ből. Tajték (Vincze Robi) vigyorogva ment utána megszemlélni, hogy hogyan köt nyak
kendőt maga elé. Sajnos aznap este után - mint utóbb megtudtuk - Palika volt az egyetlen, 
aki az intézet WC-jében aludt. Másnap telefonált, hogy a gyakorlatokat nem tudja meg
tartani, s hazament, de a ház előtt nem tudott leszállni szegény a biciklijéről.



Anatómia.
A Jancsó Kollégiumban rendezett gólyaavatón a legtökösebb gólya címéért zajló 

versenyen Albert is részt vett. S az erős másnap során arra szánta el magát, hogy bemegy 
a szövettan gyakorlatra, de mivel a mikroszkópba nézve a fókusz anélkül változott, hogy 
a mikro-, vagy a makrométerhez nyúlt volna, feladta a küzdelmet, s a gyakorlat maradék 
részét az ablaknál töltötte. Dubravcsik Zsolt, a gyak. vez. megértő volt... ő is a Jancsóban 
lakott valamikor.

Élettan demonstráció.
Gyak. vez.: Hány immunglobulin van?
Garab G.: IgG, IgA,... IgU.
Gyak. vez.: Micsoda?
Garab G.: De annak van farka.
Gyak. vez.: Hát én ilyenről nem tudok.
Garab G.: Ez a hülye Tamás már megint megszívatott!
(Tamás azóta is ragaszkodik ehhez az elméletéhez.)

Szociálpolitika szeminárium.
A  gyakorlat közben a vegetarianizmus kérdése is felmerült. Eközben derült ki, hogy 

a gyakorlatvezetőnk vegetáriánus, aki ránk nézett, s flegmán megjegyezte, hogy a „hús
evők” jellegzetes szagát messziről megérzi.

Mire emlékszünk a mikrobiológia gyakorlatból?
Járókelők, galambok, ovisok a Dóm-téren. Zenélő óra, stb.

Szemelvények Bozóki doktor sziporkáiból („nagyon szerettük”).
Bozóki: Miért kell a histerosalphingographiáról rtg-felvételt is készíteni?
Csoport: ...?
Bozóki: Hogy legyen mit felmutatni a bíróságon.

Bozóki: Hogyan győződünk meg a hímivarsejt cervixnyákon való áthatolóképessé
géről?

Csoport: ...?
Bozóki: Hát mit cseppentünk először a tárgylemezre?
Csoport: ...?
Bozóki: Cervixnyákot. És utána?
Csoport: ...?
Bozóki: Ejakulátumot. Mit mondunk a páciensnek, ha áthatolt a cervixnyákon? 
Csoport: Hogy in vitro sikerült.
Bozóki: Ezután mit javasolunk a betegnek?
Csoport: Próbálkozzanak in vivő! /A csoport röhögésben tör ki./
Bozóki: A következő gyakorlatot Keszthelyi doktor tartja. /Vörös fejjel balra el./

Bozóki: Mik vagytok ti? Istenek?
Tamás: Mik vagytok ti? Istenek!



Szemelvények Bozóki doktor gyakorlati rendjéből.
-Katalógus tartása menedzser-kalkulátoron.
-Hólyagplasztikai műtét bemutatása a függönyön.
-Méhkaparás citromon.

Fül-orr-gége gyakorlat.
Szabados főorvosasszony az eszközök használatát magyarázza:
-Ott a refi, aztán kuki! /Fordítás szabadon: Fogd a reflektort és nézz azzal!/

Főorvosnő: Soroljátok fel milyen halláskárosodási típusok vannak!
Csoport: Vezetéses, percepciós.
Főorvosnő: És még?
Csoport: ...?
Főorvosnő: Tudjátok! Amit a kocsmában adnak!
Csoport: ...?
Főorvosnő: Kevert!

A főorvosasszony a kreténekről magyarázott csoportnak, miközben egyfolytában a 
Katira nézett. Majd mikor Kati a hangvillát a kezébe vette, csak így szólt rá: Nem úgy 
kell, Maci Laci!

így lett Katiból kretén Maci Laci.

Népegészségtan.
Téma a táplálkozás-egészségtan.
Gyakorlatvezető: Mivel előadáson egy-két ember volt csak (szó szerint), így legjobb 

lesz ha előröl kezdjük!

Gyakorlatvezető: Mi van akkor, ha a vegetáriánus zsírban oldódó vitamint akarnak 
bevenni.?

Melinda: Megkeni zsírral a vitamintablettát.

Gyakorlatvezető: Mik a tünetei a hypovitaminosisnak?
Csoport: Gyengeség, fáradtság, aluszékonyság...
Albert: Lassan közelítünk a NŐ definíciójához!

Urológia.
Demón a kérdés az, hogy mennyi a húgyhólyag térfogata.
Tamás: Egy korsó sör után legalább kétszer el kell menni WC-re, úgyhogy a 200 ml 

lesz a jó válasz!

Valaki: Mi az a savmerev vizelet?
Tamás: Olyan savanyú, hogy már feláll tőle.



Bőrgyógyászat.
Előadás a szexuális úton terjedő betegségekről.
Dobozy: ...az AIDS egyetlen valódi prevenciója a monogámia, de azt ugye nehéz 

megtartani... azt mondják.

Gyakorlaton verruca vulgáris nitrogénnel történő kezelése során Melinda megfor
dította a palackot, ami így egyből Robi felé spriccelt.

Robi: Melinda! Megfagyasztod az arcomat!
Melinda: Hát igen. Én mindenki arcára rá tudom fagyasztani a mosolyt!

Egyéb:
Mónika nagy lelkesedéssel beszélget arról, hogy hogyan fogják hívni leendő gyer

mekeit.
Tamás: Nekünk bezzeg meg csak a havonkénti aggódás marad!

A csoportbulik menüi:
-rakott krumpli kolbásszal, virslivel 
-milánói makaróni 
-melegszendvics, hidegszendvics 
-babgulyás csülökkel
-pizza, bonus 12 1 almalével (sokáig pusztítottuk, mert a bor mellett kitartott egy da

rabig)
-palacsinta
-majonézes krumplisaláta, hagymás krumplisaláta, sült virsli, csabai dobozos kuko- 

ricakonzerv 
-stb.

Az itallapot a helyszűke miatt nem mellékeljük.

Kedvenc oktatóink:
-Varga László 
-Borbényi Zita 
-Jakab Katalin 
-Táj ti László
-Institoris László (ő legalább elfogadta, hogy nem mindenki szeretheti a népegész

ségtant, pedig a csoportból tizenegyen nem szerettük)
-Katika, a dékániból (neki sokat köszönhetünk)
-Kemény Lajos

Citromdíjasok:
-Bozóki (a fentiekben már részleteztük, hogy ki ő)
-Papp András (ő nem fogadta el, hogy nem szeretjük a népegészségtant, sőt ő azt 

sem fogadta el, hogy nem tudjuk hol a Körgát, meg Sándorfalva, sőt ő semmit sem foga
dott el)

-Anikó, a dékániból (róla nem kell mesélni, mindenki ismeri)



Arcunkon várhatóan végbemenő változások a munkalehetőségek és a kezdő 
fizetés megismerése pillanatában:



Érvágások.

A 12. csoport a 3. év elején. ^  csoPort



Csoportbuli szűkebb...

... és tágabb körben



És a befejezés.

De azért nem mindig csak buliztunk. 
Jártunk mi gyakorlatra is!



Fül-orr-gége előtt.

Mónika a szülőszoba gyakorlaton új speciális eszközök bevezetését javasolta

Döglés buli után. Izmos kocka has. (Vénusz)



2 . C SO PO R T

Ágó Katalin

Kéri Zsuzsanna

Borbély Eszter

Mlinarics Réka Nagy Szilvia Sahin-Tóth Gábor

Duray Gergő Jagicza Anna



A kettes csoportra jellemző módon k...nehezen írtuk meg az évkönyvet. Na, a 
probléma nem a poénok hiányában volt, hanem mert nyolcán kilenc felé szaladtunk a nap 
minden percében. Előzetes egyeztetéssel az időpontok mindenkinek megfeleltek, de mire 
elérkezett a megbeszélt óra a legtöbbünknek éppen valami lemondhatatlan elfoglaltsága 
akadt.

Lássuk most a legjellemzőbb kifogásokat:
-  Ágó Katalin: furulyaóra, franciaóra, jelnyelvóra,
-  Borbély Eszter: aerobicoktatás (prevenció???)
-  Duray Gergő: kutyát sétáltat vagy focimeccse van (nem véletlen kapta Micimackó 

kondikönyvét ajándékba egyik Mikulásbulin), de legtöbbször csak a „fontos” ügyeit inté
zi a városban.

-  Jagicza Anna: jógaóra
-  Kéri Zsuzsanna: citeraóra, olaszóra,
-  Mlinarics Réka: grafológia („Nincs valami skizofrén, elmebeteg vagy gyilkos is

merősötök?”) Sorozatot néz, epillál (sorozatnézés közben epillál, epillálás közben soro
zatot néz), vagy a nem létező hurkáitól próbál kétségbeesve megszabadulni egy 
fitnessklubban.

-  Nagy Szilvia: jegyesoktatás, menyasszonyi ruhapróba, esküvőt szervez, (kettőt is- 
ugyanazzal a vőlegénnyel) Üzenete a csoport lányainak: Lányok, jól gondoljátok meg!!!

-  Sahin-Tóth Gábor: kutyát műt, focimeccse van, és éli az életét (amíg csak lehet).
Azért végül mégis megpróbáltunk valamit összehozni magunkról.

BIOLÓGIA

Zsuzsi élete első vizsgaidőszakában a biológiával próbálkozott. Ebben oly mélyen 
elmerült, hogy csak az elnökös vizsga után SZABADulhatott. Ezt is a következő mentő
kérdésnek köszönhette:

Sz. J.: Tud mondani egysejtű eukariótát?
Zs. : ???
Sz. J.: Milyen cipő van magán? ... Vagy papucs?
Zs.: Dehogy papucs!! Ez csizma!
Sokfényt Laci vihogását látva gyűlt az Isteni szikra: Ja, papucsállatka!

KÉMIA

Gergő már az első gyakorlatok egyikén életre szóló ÉLMÉNYT szerzett. Jó nagy 
kortyot pipettázott a salétromsavból.

Szigorlat:
Zsuzsi életében egyszer írt puskát, azt is otthon hagyta... Persze meg is bukott. 

Réka modernebb eszközöket használt: 3 napig írta menedzser kalkulátorába a KÉPLE
TEKET. De nem merte használni... Elsőre....



A csütörtöki kollégiumi bulik után mindenki fáradtan indult el a péntek reggeli bio
fizika gyakorlatokra. Egy túl hosszúra sikeredett este után, Réka és Gergő a cseppszám- 
lálós gyakorlatot kapta. (Ugye mindenki tudja, hogy a különböző átmérőjű csöveken való 
folyadékátfolyást kellett figyelni.) Mivel mind a ketten elég „KÉSZ” állapotban voltak és 
a csövek számát is elég nehezen tudták volna meghatározni, a cseppek számát illetően az 
egyik csőnél Réka 40-et, Gergő kapásból 90-et számolt. A gyakorlat elég hosszú ideig 
tartott...

ANATÓMIA

D. Zs.: Mi az ajak szerepe az emésztésben?
Csoport: ????
D. Zs.: Megakadályozza, hogy a szádból kifolyjon a KAJA.

Gergő első gyakorlaton Molnár Norbit (társcsoporttárs) gyakorlatvezetőnek nézte, 
majd meghajlással és hangos JÓ NAPOT KÍVÁNOK-kal köszönt neki.

Az anatómia vizsgákra való felkészülés annyira igénybe vett minket, hogy néha 
félrebeszéltünk.

- Réka, miután apukája megkérdezte mit tanul, rávágta: SCLAVICULA.
- Zsuzsi a Blanka nevű kutyájához így szólt: Gyere ide BRACHII!

A medence és az agy tanulmányozása Bercivel



Szigorlat: Gergő miután kijött a vizsgáról, zavarában, arra a kérdésre, hogy kinél 
vizsgázott, azt válaszolta: FIXNÉL. Erre hangos röhögés tört ki, mire Fischer és Dux ta
nár úr a folyosón kidugta a fejét. Talán a Fix TV-t nézte előző este Gergő???

ÉLETTAN

Gyuri a vizsgaidőszakban egyedül ülve a szobájában hirtelen megakadt olvasás köz
ben. Nem értette, hogy a magyar mondatok közé hogyan kerülhet egy angol szó: GENNY 
{dzseni}. Tíz perc gondolkodás után leszaladt anyukájához, aki orvosként „egy kicsit” 
több tapasztalattal a háta mögött felvilágosította az igazságról.

TESTNEVELÉS

Zsuzsi meg Eszti teniszeznek.
Mire a tanár: Lányok, ez nem az a játék, ahol a labdát a HÁLÓBA kell juttatni!

A III. évfolyamban egy űj HIMTAG érkezett hozzánk, aki 1 fővel gyarapította a 
férfi-nő arányt. A neve Sahó, „aki reggelig szórakoztat.”

MIKROBIOLÓGIA

Kollokvium előtt két nappal egyik kedves évfolyamtársunk (Zénó) az intézet előtt 
egy papírokkal teli KONTÉNERRE lett figyelmes. Nem tétlenkedett, kiemelt néhány 
köteget, melyeken nagy meglepetésére a tavalyi év első napjának vizsga tesztjei voltak. 
Gyors vizsgamódosítás után Réka és Gergő közel hibátlanra vizsgázott.

PATHOLÓGIA

Gergő az első gyakorlatok valamelyikén felkapott egy LÁBZSÁKOT és megkér
dezte: Ezt a fejre vagy a lábra kell hűzni?

SEBÉSZET

Sebészet gyakorlaton éppen a betegeknek kiadott tablettákat nézegettük. 
Egy gyógyszerről, amin 3 párhuzamos csík volt látható, nem tudtuk eldönteni, hogy mi 
az. Sahó készségesen válaszolt: Ez az ADIDAS, nem tudtátok? Sportolók használják.

KÓRÉLETTAN

Az első demók egyikén Gergő a tőle nem megszokott nagy arccal -  a vizsgáztatóval 
való régi ismeretségükre alapozva-elvállalta az első felelő szerepét.

A baráti kérdés Kis Bélától: - Mi a Schwartz-Barter szindróma?
G. - ??
K. B. - Na jó. Felírom a táblára.



Gergő közben izzadva tekinget körbe... - Na ki tudja?
Erre Béla ironikus mosollyal írta be az EGYEST.
Utána Kati következett:
K. B. - Tej-alkáli szindróma?
K. -??
K. B. - Hogy is hívnak téged?
K. - Ágó Katalin.
A következő Zsuzsi volt.
K. B. - Hipomagnezémia?
Zs. - Kéri Zsuzsanna.

GYÓGYSZERTAN

Réka az egyik demón új felfedezést tett közzé. Def.: Az INTESTINOSOLVENS be
vonatú gyógyszer sehol sem szívódik fel a szervezetben.

Kati az egyik téli napon nagy kabátban berontott Torday doktor szobájába bízva ab
ban, hogy végre, több időegyeztetés után lepótdemózhat. In médiás rés megkérdezte: - 
LEVETKŐZHETEK?

BELGYÓGYÁSZAT

Eszti gyakorlaton, betegvizsgálat közben egy idős nénitől megtudta, hogy évek óta fenn
álló SZÍVFITYMA-szűkülete van. Talán pontosabban kellene valakinek tájékoztatni a beteget.

Belgyógyászat gyakorlat



Sahó a hétvégén felment a hegyekbe kirándulni, ahol csak egyszerű, igaz tájszólás
sal beszélő emberekkel találkozott. Onnan egyenesen Deszkre utazott, ahol Makk doktor 
ezen, a csoporthoz intézett kérdésére: - Mit kérdeznétek bőrkiütés esetén a betegtől? -  így 
válaszolt:

-  VISZKET-É?
-  Ezután a csoport hölgy tagjai fél éven keresztül így köszöntek neki.

ANDROLÓGIA

Borthauser doktorral a testometert nézegettük. A legnagyobb fagolyóra mutatva közölte, 
hogy az a normál méretű testis. Erre Sahó és Gergő odakapva sápadtan észrevették, hogy nem 
stimmel a MÉRET. Persze a gyakorlat végén kiderült, hogy a közlés helytelen volt.

PSZICHOLÓGIA

Az egyik szituációs gyakorlaton megkérdezték Szilvitől, mit szólna hozzá, ha a fér
jének szeretője lenne és ezt mondaná a nő neki: - A férjed most már engem szeret.

Erre kicsúszott Szilvi száján a legcsúnyább szó, melyet hallottunk tőle az öt év alatt:
-Te CAFKA!

ANESZTEZIOLÓGIA

Az epidurális érzéstelenítésről egy roppant csinos doktornő tartott gyakorlatot zöld 
műtősruhában és -  mint az óra során kiderült -  fekete ALSÓNEMŰKBEN.

Saho így távozott: - Életem egyik legjobb gyakorlata volt.

SZEMÉSZET

Anna és Sahó demójának eredménytelensége csak az utolsó héten derült ki, ami mi
att kicsit morcosak voltak Gallyas doktornőre. A gyakorlat után Sahónak csak ennyi hoz
záfűznivalója volt a dologhoz: - Ennek a nőnek csak egy dolog hiányzik és ezen én meg
próbálok segíteni holnap Vi 12-től. Mire Anna: - Biztos vagy benne, hogy egy óra elég 
lesz?? A választ Sahótól soha nem tudtuk meg.

NÉPEGÉSZSÉGTAN

Egy forró tavaszi délután Szeged határában gyalogoltunk(l) a krematóriumból vissza 
a városba az országút szélén. Tanítónk és csapatvezetőnk lemaradt valahol.

Sahó: - Jacket nem várjuk meg?
Gergő: - Legalább a szandálját hozzuk vissza!



A gyakorlat témája a gégetükrözés elsajátítása volt. Ehhez Smechák doktor önkénte
seket keresett, akin bemutathatná a technikát. A választás „véletlenül” Gergőre esett, egy 
korábbi nézeteltérésük miatt. A mozgássort, hogy mindenki jól lássa többször is megis
mételte, fittyet hányva Gergő fokozódó vegetatív tüneteire.

Fül-orr-gégészet gyakorlat



A nagy produkció



Amikor kivillan a fehér zokni

Az unokatestvérek tánca



Éjféli tánc a gólyabálon Elmélyülés a végtelenben 
Szilvi segítségével



Házibuli Gergőnél



Kinek a feneke van a fekete farmerban a kupac tetején?



Merre menjünk?



Tekerjük a bulit a Jancsóban DJ Rosszal



3. C SO PO R T

Batta István Domonyai István

Tivadar AnetteSinkó MelindaSzikszai BalazsKovács S. Krisztián

Folly Réka Hans Katalin



A 3. csoport tündöklése és bukása

Kémia: Ekkor Chris még aktívan részt vett a gyakorlatokon, lelkesen „öntögetett”! 
Salétromsavat, magnéziumot és tömény sósavat vegyített nagy kíváncsisággal, majd a 
hatalmas füsttől megrémülve rohant a legközelebbi ablakhoz, majd a kémcső tartalmát a 
hóba ürítette. Ez annyira tetszett neki, hogy a csoport nem kis örömére még kétszer meg
ismételte.

Biológia: Pónyiné tanárnő saját bevallása szerint szeretett bennünket (az első néhány 
gyakorlat után). Aztán az idők folyamán ez csökkenni látszott.

Chris az egyik dolgozat közben súgott valamit a mellette ülőnek, mire a tanárnő el
ültette. Chris harsány nevetésben tört ki. Pónyiné tanárnő kommentárja: „Úgy nőtök, mint 
a gombák!”.

Ugyanezen a jó hangulatú gyakorlaton Domesz az asztalon ülve várta a kísérlet 
eredményét.

Pónyiné: -  Te otthon is az asztalon szoktál ülni?
Domesz: -  Nem mindig!
Ezek után -  a tanárnő szavaival élve -  levonta a konklúziót: „Nem szeretem ezt a 

csoportot!”

Élettan: Egyik kedvenc gyakorlatvezetőnk, Lelkes Zoli emelkedett hangulatú gya
korlatokat tartott. Egyik alkalommal a hermafroditákról volt szó. Pisti hozzáfűznivalója a 
vakon végződő vaginához: „Ami befolyik, az rögtön kifolyik!”. A testiculáris femini- 
zációról is volt véleménye: „A célnak megfelel!”

Domesz élettan szigorlaton mentő kérdésnek a Valsalva kísérlet bemutatását kapta. 
Bár feje egyre vörösebb lett, telt nyaki vénákat Benedek professzor úr még mindig nem 
tudott felfedezni, ezért lelkesen bíztatta: „Jobban, kolléga! Nyomja jobban kolléga!”

Benedek professzor úr már fáradt volt, mikor Melinda sorra került a szigorlaton, an
golul kezdte el vizsgáztatni. Melinda megszeppenve figyelmeztette a professzort anya
nyelve felől (nem az erőssége az angol!)

Biokémia: Biokémia demonstrációra későn érkeztünk a nagyokiba. Már csak az első 
sorban volt hely. Kénytelenek voltunk oda bezsúfolódni. Persze Pityesz ült középen, gon
dolván, Ő mindig tanul... Ez lett Pityke első elégtelenje... Nekünk a sokadik... Chris 
kommentárja: „Én ezután már csak Balázsban bízom!”

Chris és Domesz a biokémia szigorlatra készült a Jancsó kollégiumban. A vizsga 
napján hajnali Vi 5-kor csörgött Chris órája, aki csak V2 7-kor tért magához. Szólt 
Domesznek, akit V2 5-kor kellett volna ébresztenie. Domesz totál beparázott: „Úristen, fél 
hét!!! Chris, bíztam benned!!! Mi lesz most?” Végül mindketten szerencsésen átmentek.



Anatómia: Prof. Liposits Zsolt idejében nem volt ebben semmi vicces!!!

Kapard a falat, nyüszíts,
Ha már nem bírsz 
Az ellened feszülő hegyekkel,
Ordíts a legyekkel,
Ha más nem hallja,
De tovább marja 
Lelked a sósav kín,
Mit a csend már nem bír 
El!

kölyök

Szociológia: Gyakorlaton Chris és Domesz beszélgettek. Gyakorlatvezetőnk Pető 
Éva szólt, hogy szeretné végre elkezdeni a szemináriumot. Erre Krisztián a mutatóujjával 
csendre intette és így szólt: „Egy pillanat!”- és tovább folytatta a csevegést.

Patológia: Chris az első szövettan gyakorlaton nem volt ott. H.P.R. a következő al
kalommal nem hagyhatta szó nélkül ezt a halálos vétket. Chris lelkiismeretét azonnal fel 
akarta rázni, és legenyhébb büntetésként rögtön a félévismétlést helyezte kilátásba. 
(Tisztán jóindulatból!)

Domesz az utolsó pillanatban érkezett demóra a már zsúfolásig megtelt élettan te
rembe. Az első sorok egyikében ültünk. Mikor rádöbbent, hogy közénk már nem tud be
férkőzni, elkeseredve felsóhajtott: „Hogy fogom én így megírni az esszét!” Eközben 
Iványi ott állt mögötte, aki ezen jót mosolygott, majd elültette Domeszt a legelső padba.

Melinda gyakorlati szigorlaton kétségbeesetten kérdezte Román Esztert egy agypre- 
parátum fel nem ismerése kapcsán. Eszter felcsattanva: „Hát agydaganat, mi lenne?” A 
semminél ez is több volt.

Domesz szereplése szigorlaton: Chrisszel szobrozva a boncterem előtt Tiszlavitz-ot 
várták, akár a Messiást, H.P.R. jött... Domesz vesét kapott, aki remegő kezébe fogta a 
szervet, s az egy óvatlan mozdulatnál kicsusszant kesztyűs ujjai közül, és nagy cuppanós
sal landolt a kövezeten, és beterítette H.P.R. nadrágját. H.P.R. arcszíne hirtelen megválto
zott, pupillája beszűkült... Domesz kettest kapott... /Iványi ötöst akart adni a végén.../

Kórélettan: Legutolsó pótdemón Kis Bélánál: Chris és Domesz a Kórélettan Inté
zetben. Chris éppen a Wipple-kórt taglalta Bélának (vagyis tippelt), amikor Gecse pro
fesszor úr belépett a laborba, majd fültanúja volt a nagy csöndnek. Csak ennyivel kom
mentálta: „Pár hónapon belül úgyis előkerül majd szigorlatra, de nem kell elkapkodni, 
majd jövőre.” Ezek után Chris elnökös vizsgán jutott túl a kórélettanon.

Pityesz kórélettan szigorlaton kamra fibrillációt húzott EKG képként. Gecse szerint 
ez túl könnyű volt, ezért húzatott vele egy újat, mire Pityesz berezgett, majd leoffolta az 
új EKG képet. (Majd a végén megegyeztek egy kettesben.)

Kórélettan előadáson Gecse tanár úr elkérte Melinda előző órai jegyzetét, de nem 
tudta elolvasni. Erre így szólt: „Hogy fog maga a kedvesének levelet írni?” Palotás And
rás közbeszólt: „Majd telefonál!”



Radiológia: Szigorlaton általános intelligenciánkat és fantáziánkat is tesztelte Prof. 
Fráter Lóránd. Melinda Radnóti verset szavalt, Balázsnak a hét törpét kellett felsorolnia, 
de sajnos Szundinál elakadt. Kati barkohbázott, a feladvány a deszkakemény has volt. 
Miután a professzor már kiforgatta minden szavát, idegességében nem jutott eszébe a 
kifejezés és rá vágta: betonkemény.

Domesz véletlenül három gastro tételt húzott. A harmadik tétel elmondása előtt így 
szólt: „A változatosság kedvéért egy újabb gastro!”

Szülészet: Szülőszoba gyakorlaton egyik este Katiék kártyáztak, amikor Kalmár 
doktor benyitott a szobába.

-  Mi újság a szülőszobán?
Erre Kati teljes nyugalommal válaszolt.
-  Semmi különös.
-  Ez mikori információ? -  kérdezte a doktor. Ezután a lányok a szülés kitolási sza

kára értek oda...
Vajda doktor egyik délelőtt kiszúrta magának Melindát, és kiadta neki, hogy refe

ráljon a szívből másnap. Mivel másnap egy gyerek szívfejlődési rendellenességgel szüle
tett, ezért Vajda doktor a szív fejlődését kérdezte meg. Nagy meglepetésére Melinda egy 
órát beszélt a témáról, majd Vajda doktor „ijedtében” az össze papírunkat aláírta.

Mészáros adjunktus szülészet gyakorlaton arról beszélt, hogy a gyermek létrehozá
sához a férfi és a nő is kell. Bitó doktor eddig csendesen hallgatott, majd bölcsen megje
gyezte: „Meg a pomólap.”

Vizsga előtt Melinda trinyózik: „Hihetetlen, hogy 33 a, b, c tétel van.” pedig 42 volt, 
csak neki hiányzott egy lapja a tételsorból.

Szülészet vizsgán ültünk a könyvtár előtt, amikor kinyílt az ajtó és megjelent Pál 
Attila. Mivel azt hittük, hogy Kalmár tanár úr fog vizsgáztatni, különösebb izgalom nél
kül indultunk a könyvtár felé. Krisztián pont az ajtóban állt, amikor Pál Attila megszólalt: 
„10 perc elég lesz a tételek kidolgozására, nem?”. Krisztián rájött, hogy nagy baj van. 
Csak ennyit tudott mondani: „Akkor én most megyek.”-és visszafordult az ajtóból. Ké
sőbb kiderült, hogy Pál .Attila hatodéveseknek hitt bennünket, ezután a vizsga Kolosszár 
tanár úrnál probléma nélkül lezajlott.

Ortopédia: Anette vizsgán már fél órája felelt Cipott professzor úrnál. Mikor el
mondta a 2. tételét is, a tanár úr felnézett és megszólalt:

-  Jó, akkor a 2. tételt kezdje el!
Anette döbbenten válaszolt:
-  Azt már elmondtam!
Cipott:
-  Jó, akkor közepes!
Ekkor Anette se köpni, se nyelni nem tudott...

Pszichológia: Kis Sanyi: „Az állatok ösztönösen szaporodnak, nem élvezik a sze
xet.”

Pityesz: „Már elnézést, de a Vadasparkban láttam, hogy a majom veri a f....t, hogy
hogy azt nem élvezi?”



Oxiológia: Oxi előadáson Pityesz jól érezte magát. Simon Mariann főorvos nő ezt 
rögtön kiszúrta. Az előadás végén egy eset demonstrálásához e szavakkal hívta ki Pistit: 

„Eddig te röhögtél, most én fogok!”

Sebészet: Domesz és Krisztián kollokvium előtt megtudták, hogy Lázár doktor és 
Szenoracki (?) doktor vizsgáztatnak (a portástól!!!). Mikor látták, hogy csak Lázár doktor 
jön, bemenekültek az öltözőbe. Miután Lázár elvitte a „népet”, megvárták Szenorackit, és 
egy jó hangulatú vizsga után mindketten ötöst kaptak.

Gyógyszertan: Dominika (4.csop.) és Melinda bementek Farkas Andráshoz, hogy 
beírassák a gyakorlati jegyüket. Dominika kezében volt a fagott-tokja benne a fagottjával. 

András: - Mi van a táskában? Fegyver?
Melinda: - Még el kell mennünk egy-két gyakorlatvezetőhöz!

Pszichiátria:
-  Mit csinál a beteg, ha szaghallucinációja van?
-  Szellőztet!

-  Milyen volt a beteg tudata?
Domesz: -  Off!
-  Milyen volt a gondolkodása?
Domesz: -  K.O.!

V. év, csoport buli: Activity-zett a csoport, Anette Katival volt párban. Kati a ro
hamsisakot próbálta Anette-nek elmagyarázni. Anette szeme felcsillant: „Sisakroham!”

Népegészségtan: Név nélkül: „Minek járok én erre az előadásra, mikor nem is fűte- 
nek!”

A csoport utolsó húzása: Utolsó népegtan demó előtt hiába vártunk, a gyakorlatve
zető nem jelent meg. „Kénytelenek voltunk” leülni a SZOTE-klubban. Mindenki tudta, 
hogy összevont gyakorlat van, csak a 3. csoport nem. A klubba érkező évfolyamtársak 
értesítettek bennünket a jó hírről.

Akik "meguntak ” bennünket:
Tóth Natália 
Nemes Edina 
Fodor Anikó 
Szerémi Judit 
Körmöndi Sándor 
Domokos Nóra 
Putnoki Erika 
Molnár Judit



„Egy fa típusú szálka.. .Nem akartam csúnyát mondani!” /Dr. Iványi/
„Nem vagyunk vetítő nemzet!” /Prof. Kovács László/
„Ebben a résben elfér egy coccus, és még labdázhat is.” /?/
„Bejön egy beteg, mind a kettő sárga.” /Prof. Lonovits János/
„Ha véletlen hamarabb fejezzük be, akkor az az óra el fog maradni.” /Prof. 

Pokornyi/
„Az összecsukható CT beszorult a hátsó ülés alá!” /Dr. Zentay/
„Elnézést kérek ettől az oldaltól, hogy csak erre nézek, és nem tudnak lapozni az új

ságban!” /Dr. Prefort/
„Ez a négerek a sötét alagútban című dia.” /?/
„Kivesszük a beteg lépét.” -  mutogatja Prof Varga a jobb oldalát.
„Kutya exocrin baja nincs.” /Dr. Takáts Tamás/
„A patkány pár napon keresztül megdöglik.” /Prof Obál/
„Mennek a bárányok a részecskeszámlálóban.” /Ringler tanár úr belekavarodott a 

hasonlatába.
„Lelőjük golyóval a beteget az intenzíven.” /radi, nem etika/
„Rectos, gastros, irigos, Tajgetosz...” /?/

Kedvenceink:

Zarándi Márta 
Brutyó (II.) Endre 
Lelkes Zoltán 
Kis Béla 
Szalontai Klára 
Mészáros Gyula 
Vetró Gábor 
Gyetvai



Ördögi Kör 
/Nem mind Arany.../

Este van, este van. Ki van nyugalomban? 
Készülődünk lassan a SZOTE klubba.
Egy részeg medikus neki megy a falnak.
A fal anyját becsmérli, azután elhallgat.
Hátha szárnya kélne valamennyi könyvnek, 
Üres üvegek szanaszét görögnek.

Padban fehérük csücske a puskának,
Hajolnak rá bőszen, nehogy lebuknának. 
Csendesen írogat egy ilyen jámbor fajta,
Pedig hülye társa nagyokat lök rajta.
A felvigyázó pedig felvigyázni restell, 
Óvakodva lépdel a moraj ló csendben. 
Meg-megáll, körülnéz, egy gondolat hirtelen. 
Egy iramodással a folyosón terem.

A kisebbik diák száraz kiflit majszol.
Nagyot sóhajt néha, és egy humerust rajzol. 
Magol a nagyobbik, nem ügyelve másra,
Orvos lesz belőle, akárki meglássa!
Az átlagnál hülyébb, ő maga is érzi,
De az egyetemet akkor is elvégzi.

Csikordul az ajtó, bejön a gazda, 
/Csokornyakkendőjét a szegre akasztva /,
Lapul az aprónép, megfagy a vér benne, 
Imádkozik, bárcsak szerencséje lenne.
Rettenve sikolt fel, amelyik felé lép,
Remegve szorítja csipeszét, szikéjét.

Este van, este van, a fény még világít,
De az álom kísérti a medikus szempilláit.
Rossz fekhely az asztal, kemény párna a könyv, 
De nemcsak a testét, lelket is úgy gyötör. 
Mozdulni sem tud, mikor fájó nyakkal ébre , 
pedig sürgeti erősen a Valsalva kísérlet.

kölyök
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4. C SO PO R T

Abrudán Klára Dombóvári Gergely Kassai Tibor Koós Eszter

Pataki Tímea S asvári Judit Szatmári Ágnes

Szőke Anita Szőke Dominika



Engem ért a megtiszteltetés, vagy mondjuk ki bátran nekem jutott az a hálásnak nem ép
pen nevezhető feladata, hogy megírjam csoportunk történetét. Több alkalommal is össze
ültünk (jelzem már a 2 is a több kategóriába tartozik), hogy visszaemlékezzünk, mivel 
próbáltuk meg feldobni a színesnek és szórakoztatónak vajmi kevéssé mondható gyakor
latainkat. Mi elég jól mulattunk, de valószínűleg mások számára ezek a kis poénok elég 
gyengének tűnhetnek. Meg azután mindenki a vicceket várja tőlünk, hogy tanúbizonysá
got tegyünk briliáns humorunkról, remek asszociációs képességünkről (szóviccek) és 
arról mennyire jól éreztük egymást ezalatt az 5 év alatt. Tulajdonképpen a 4. csoport egy 
az átlagosnál is sokkal unalmasabb, komoly csak a tanulással foglalkozó szorgalmas, 
pedáns, pontos, (jó tanuló,jó sportoló csoport), ilyen formán kín volt összegyűjteni ezt az 
egy-két nyelvbotlást is.

And now, there’s something very different

Úgy éreztük van egy-két dolog amit a csoportunkról közkinccsé kell tennünk.
Tessék:

Ad 1.: a kezdő csoport tagjai: Walid Almardud
Abrudán Klára 
Bakai Andrea 
Dombóvári Gergely 
Muayad Hadeed 
Halász Ágnes 
Herzceg Lajos 
Kassai Tibor 
Koós Eszter 
Lukács Gábor 
Papp Gábor 
Szőke Anita 
Szőke Dominika

Ad. 2.: feltételezzük, hogy akinek sikerült elérnie a bűvös 103 pontot az éles logikával ki 
tudja következtetni az „A csoportból idő előtt távoztak” és az „A csoportunkhoz valami
vel később csatlakoztak” kategóriánkba tartozók neveit, így talán az ad 2. és ad 3. pontok 
ki is maradhatnak. Mivel csoportunk az anatómia szigorlat környékén egy vasúti pálya
udvarhoz volt leginkább hasonlítható, így mindenképpen be kell iktatni egy 
Ad 4. pontot is: „ideiglenes vendégeink” címmel

Ők: Fuad Abbas
Czank Dóra 
Zahorán Ágnes 
Zana Marianna



Ad 5.: a befutók”:
Abrudán Klára 
Dombóvári Gergely 
Kassai Tibor 
Koós Eszter 
Patai Tímea 
Sasvári Judit 
Szatmári Ágnes 
Szőke Anita 
Szőke Dominika

Ad 6.: Most a csoportunk testi adottságairól szeretnék egy pár szót szóban szólni
a. / összmagasságunk (cm-ben): 1546 átlag: 171,7
b. / ossz tömegünk (kg-ban): 583,5 átlag: 64,84
c. / ossz lábméretünk ( nem tudom milyen mértékegységben) 351 átlag: 39
d. / ossz hajhosszunk (cm-ben): 241 átlag: 26,7
e. / ossz korunk (hónapban): 2672 átlag: 296,88

(évben is): 222,6 átlag: 24,74
f. / ossz fogszámunk (db-ban): 270,5 átlag: 30,05

ebből tömött (db-ban): 43 átlag: 4,7
g. / ossz mellbőégünk

ebből tömött (db-ban): 43 átlag: 4,7
g. / ossz mellbőségünk -  csak a női versenyzőké(cm-ben): 645 átlag: 92,114
h. / ossz hímtag hosszúnk -  csak a férfi versenyzőké (cm-ben)

mivel a kérdőív ezen rovatát a fiúk véletlenül elfelejtették kitölteni, így csak 
becslésekre szorítkozhatok., hogy ne tűnjek nagyon rosszindulatúnak elég rangé 
- t adok meg: 12,5 -  63-ig átlag: 6,25 -  31,5-ig

i. / azon ritka csoportok közé tartozunk ahol a világos szeműek vannak többségben:
barna szemek száma (db-ban): 6 
kék szemek száma : 6
zöld szemek száma: 6

Ad 7.: abban is kivételesnek számítunk, hogy senkinek sem orvos, sem a papája, sem a 
mamája, de még távoli rokona sincs fehérköpenyes (talán ezért vagyunk itt). Szóval min
denki remek esélyekkel néz az álláskeresés elé.

Ad 8.: és amire talán a legbüszkébbek vagyunk, hogy - bár kedves csoportvezetőnk az 
évfolyam pénzügyi felelőse -  mégis mindig a mi csoportunk kapta toronymagasan a leg
kevesebb ösztöndíjat.

Ezek után tessék amire mindenki várt, a poénok.



Engem ért a megtiszteltetés, vagy mondjuk ki bátran nekem jutott az a hálásnak nem ép
pen nevezhető feladata, hogy megírjam csoportunk történetét. Több alkalommal is össze
ültünk (jelzem már a 2 is a több kategóriába tartozik), hogy visszaemlékezzünk, mivel 
próbáltuk meg feldobni a színesnek és szórakoztatónak vajmi kevéssé mondható gyakor
latainkat. Mi elég jól mulattunk, de valószínűleg mások számára ezek a kis poénok elég 
gyengének tűnhetnek. Meg azután mindenki a vicceket várja tőlünk, hogy tanúbizonysá
got tegyünk briliáns humorunkról, remek asszociációs képességünkről (szóviccek) és 
arról mennyire jól éreztük egymást ezalatt az 5 év alatt. Tulajdonképpen a 4. csoport egy 
az átlagosnál is sokkal unalmasabb, komoly csak a tanulással foglalkozó szorgalmas, 
pedáns, pontos, (jó tanuló, jó sportoló csoport), ilyen formán kín volt összegyűjteni ezt az 
egy-két nyelvbotlást is.

And now, there’s something very different

Úgy éreztük van egy-két dolog amit a csoportunkról közkinccsé kell tennünk.
Tessék:

Ad 1.: a kezdő csoport tagjai: Walid Almardud
Abrudán Klára 
Bakai Andrea 
Dombóvári Gergely 
Muayad Hadeed 
Halász Ágnes 
Herzceg Lajos 
Kassai Tibor 
Koós Eszter 
Lukács Gábor 
Papp Gábor 
Szőke Anita 
Szőke Dominika

Ad. 2.: feltételezzük, hogy akinek sikerült elérnie a bűvös 103 pontot az éles logikával ki 
tudja következtetni az „A csoportból idő előtt távoztak” és az „A csoportunkhoz valami
vel később csatlakoztak” kategóriánkba tartozók neveit, így talán az ad 2. és ad 3. pontok 
ki is maradhatnak. Mivel csoportunk az anatómia szigorlat környékén egy vasúti pálya
udvarhoz volt leginkább hasonlítható, így mindenképpen be kell iktatni egy 
Ad 4. pontot is: „ideiglenes vendégeink” címmel

Ők: Fuad Abbas
Czank Dóra 
Zahorán Ágnes 
Zana Marianna



Ad 5.: a befutók”:
Abrudán Klára 
Dombóvári Gergely 
Kassai Tibor 
Koós Eszter 
Patai Tímea 
Sasvári Judit 
Szatmári Ágnes 
Szőke Anita 
Szőke Dominika

Ad 6.: Most a csoportunk testi adottságairól szeretnék egy pár szót szóban szólni
a. / összmagasságunk (cm-ben): 1546 átlag: 171,7
b. / ossz tömegünk (kg-ban): 583,5 átlag: 64,84
c. / ossz lábméretünk ( nem tudom milyen mértékegységben) 351 átlag: 39
d. / ossz hajhosszunk (cm-ben): 241 átlag: 26,7
e. / ossz korunk (hónapban): 2672 átlag: 296,88

(évben is): 222,6 átlag: 24,74
f. / ossz fogszámunk (db-ban): 270,5 átlag: 30,05

ebből tömött (db-ban): 43 átlag: 4,7
g. / ossz mellbőégünk

ebből tömött (db-ban): 43 átlag: 4,7
g. / ossz mellbőségünk -  csak a női versenyzőké(cm-ben): 645 átlag: 92,114
h. / ossz hímtag hosszúnk -  csak a férfi versenyzőké (cm-ben)

mivel a kérdőív ezen rovatát a fiúk véletlenül elfelejtették kitölteni, így csak 
becslésekre szorítkozhatok., hogy ne tűnjek nagyon rosszindulatúnak elég rangé 
- t  adok meg: 12,5 -  63-ig átlag: 6,25 -  31,5-ig

i. / azon ritka csoportok közé tartozunk ahol a világos szeműek vannak többségben:
barna szemek száma (db-ban): 6 
kék szemek száma : 6
zöld szemek száma: 6

Ad 7.: abban is kivételesnek számítunk, hogy senkinek sem orvos, sem a papája, sem a 
mamája, de még távoli rokona sincs fehérköpenyes (talán ezért vagyunk itt). Szóval min
denki remek esélyekkel néz az álláskeresés elé.

Ad 8.: és amire talán a legbüszkébbek vagyunk, hogy - bár kedves csoportvezetőnk az 
évfolyam pénzügyi felelőse -  mégis mindig a mi csoportunk kapta toronymagasan a leg
kevesebb ösztöndíjat.

Ezek után tessék amire mindenki várt, a poénok.



Anatómia
A legelső demónkat Nógrádi tanár Úr vezette le. Akkoriban még bedőltünk, olyan me
séknek, hogy egyes kevésbé jóindulatú vizsgáztatók Pl.: feldobnak egy kézközépcsontot 
és még röptében meg kellett róla állapítani, hogy mi a pontos neve és pozíciója. De a 
valóságban természetesen nem léteznek ilyen rosszindulatú vizsgáztatók. így pl.: 
Domonikának Nógrádi is adott még egy esélyt (Na, akkor talán kezdjük elölről!”), amikor 
az asztalra kitett bal claviculáról teljes magabiztosággal megállapította, hogy az egy jobb 
scapula.

Kedves gyakorlatvezetőnk, Fekete Csaba szemléletes történetekkel szerette volna jobban 
rögzíteni memóriánkba az anatómiát. Akkor még hittük, hogy ezt sikerülhet. Azóta V. 
évesek lettünk... Mindenesetre egy kedves történet megragadt: egy házaspárról szólt, 
akik -  minekutána a nő rendszeres házasélet mellett sem esett jó ideje teherbe -  elmentek 
a nőgyógyászhoz. Az orvos egy extrém méretűre kitágult húgycsővel találta szembe ma
gát. Vajon mit csinálhattak rosszul?!

Gergő következő szóviccét az 
alattunk lévő évfolyamokba járók 
valószínűleg nem értik, mert azóta 
új szelek fújnak az Intézet falai 
közt: Csaba azt próbálta meg el
magyarázni miért is rövidebb a ge
rincvelő, mint a gerinccsatorna a 
következő szavakkal: „A gerinc
velő pedig nem bírta a hajszát a 
gerincoszloppal szemben”. Mire 
Gergő: „Lemaradt a Hajszán”?!

A legjobban, ezekben a gyakorla
tokban a szünetet szerettük, mert ki 
lehetett menni a Mars térre, és meg 
lehetett keresni a palacsintás néni 
kis kék lakókocsiját. Egyszer egy 
alsóbb éves barátnőm megkérdez
te, hogy találja meg ezt a pala- 
csintázót, amiről már olyan sok jót 
hallott. A következő instrukciót 
adtam: „Keress egy hatalmas nénit, 
aki köré egy kis kék lakókocsi van 
építve”. Megtalálta. Vagy lehetett 
hurkát enni esetleg Iángost (erről a 
szép szokásról talán csak a kor- 
bonctan gyakorlatok után szoktunk 
le, ahol a legyek önfeledten rep

Anatómia gyakorlat.
Az arckifejezések sokat mondóak...



kedtek tetemről lángosra, lángosról tetemre). Egy ilyen szünet után, ami előtt ki lettünk 
okítva az agyi barázdákról Gergő vásárolt egy diót. Megtörte, majd bámulatos hasonlóság 
szíven ütötte. Fogta, letette egy kiboncolt agy mellé és megszólalt: „Most pedig szentel
jünk néhány percet a nő agynak.”

Egy igazán bájos történet a szövettan gyakorlatokról:
A metszetdobozban a férfi nemi szervek egyik igen csak egyszerű, de mindenképpen 
becses tagjáról két különböző metszet volt található. Sajnos az érdekesebb, corpus penis 
metszet alig pár ember köztük Gergő és Dominika dobozában. Mivel a többség csak a 
glans penis metszettel rendelkezett oda tömörültek a szerencsések közé, hogy Ők is lássa
nak valami izgalmasat is. Dominika felfigyelt erre és mivel hátul ült így kénytelen volt 
előre kiáltani Gergőnek, aki egy buzgó kis csoport közepén ült: - „Gergő! Neked is 
corpus penis metszeted van?”
A válasz: - „Igen, kézről kézre jár corpusom!”
Majd Lajos megdöbbent hangja: „Te ribanc!”

A vizsgák ugyan szorongással töltöttek el bennünket, a humorérzékünket azonban az 
ilyen szorult helyzetekben sem veszítettük el. Természetesen, mint tapasztalt felsőbb 
évesek azt is tudjuk már, hogy a biztos fellépés igen sokat számít. Persze ez nem mindig 
jön be. Dominikáénak sem, amikor élete első anatómia vizsgáján Kalló Imre azt a nagyon 
bonyolult kérdést tette fel, vajon hány kézközépcsontja van az embernek. Dominika osz
tott szorzott, majd isteni szikra gyűlt agyában. Feltette a nagy kérdést: - „Oda mehetek a 
csontvázhoz?”
Kalló tanár Úr a szokásos mosolyával engedélyezte. Vizsgázónk hosszas számlálás után 
büszkén tudatta vizsgáztatójával az eredményt: 8! Ám ekkor következett az előre nem 
várt kérdés: „És fel tudná sorolni őket név szerint, sorrendben?” (Ekkor sajnos már kisebb 
problémák léptek fel, de átment a vizsgán!)

A fejlődéstan a kedvenc témáink közé tartozott. Minél kevesebb annál jobb. Klári dr. 
Hrabovszky Eriknél vizsgázott és a vese fejlődéséről kellett volna beszélnie. Kb. három 
mondatnyi volt az amit össze tudott szedni a témáról. Ezt interpretálta is majd Erik szóra
kozottan rátekintett: „Igen? Folytassa csak”! Klári nem tudván jobbat újból elkezdte elöl
ről az egészet. Erik meg volt elégedve és 5-öst adott Klárinak.

Akkoriban még előadásra is jártunk és Liposits professzor úr igazán kitett magáért, hogy 
minél jobban szemléltesse az anatómiai viszonyokat. Egy alkalommal a női kismedencét 
szerette volna megjeleníteni és ehhez három kedves fiatalember és egy lepedő segítségét 
kérte. Ha jól emlékszem Őszi , Hankovszki és Domesz voltak a fiatalemberek (lehet, 
hogy tévedek, akkor elnézést). Azt már végképp elfelejtettem, hogy ki volt a rectum ki a 
vagina és ki a hólyag.

Kémia
Penke Botond az előadó szenzációs. Azt hiszem, nem kell mesélnem arról, milyen is volt 
z amikor először bejött és elkezdte az előadást: „Kedves gyermekeim...”
Több alkalommal is tanúbizonyságot tett zsenialitásáról. Egyszer felírta a táblára: Log20



az annyi, mint 1,301 -  majd így szólt: „Ne haragudjatok kedves barátaim nem tudom több 
tizedesjegyig felírni.” (Mindezt fejlből)

Az első alkalommal Boti tanárnő tartotta az előadást. Gergő Oszival a legutolsó sorban 
ült és viszonylag zajosan társalgott. A tanárnő rossz néven vette ezt és megkérte Őket 
halkabban beszélgessenek: „Az a csíkos és a fekete fiatalember...”
Az egész évfolyam egyemberként fordult hátra és kereste a tetteseket. Ők, hogy mentsék 
a menthető, mintha nem tudták volna pontosan, hogy róluk van szó hátrafordultak meg
nézni kik is lehettek azok a neveletlenek.
Mint már említettem, a legutolsó sorban ültek.

A gyakorlatok hála a Tanárnőnek (Dr. Boti Zsuzsanna) valóban jó hangulatban teltek. 
Sokan nem igazán voltak kompetensek a témában, de ez nem csökkentette lelkesedésüket. 
Egy alkalommal a Tanárnő leküldte Gergőt a raktárba desztillált vízért. Mivel nem talált 
ott senkit teljes lelki nyugalommal betette a kannát a csap alá és megtöltötte vízzel. Azon 
a gyakorlaton érdekes módon furcsa eredmények születtek a titrálásból. A következő 
alkalommal a szituáció megismétlődött csak valaki mást küldött le, aki, mivel sem raktá
rosba, sem „desztvíz” feliratú edénybe nem botlott, üres kézzel tért vissza. Gergő ártatla
nul ránézett és megkérdezte: „De miért nem engedtél a csapból?” Felvilágosítottuk.

Angol
Egy félévre (nem bírta tovább) Vanda vett át minket Major Évától, a kedvenc angol taná
runktól.
Sajnos Vanda nem nagyon értette a humorunkat és ebből sok konfliktus származott. Egy 
alkalommal párbeszédet kellett előadnunk, ahol a szereplők vitatkoznak. Dominika és 
Gergő hosszas megbeszélés után a következő, briliáns angol nyelvtudást megkövetelő 
szituációt adta elő (persze a színészi teljesítményük is felejthetetlen volt.) Egy házaspárt 
alakítottak, nappaliban a nej éppen a hintaszékében kötöget a férj pedig újságot olvas. 
Egyszer csak a férj felpillant az újságból és oda szól a feleségének:
G: - „Darling!”
D: - „Yes, My sweet?”
G: - „Would you like to go ply cricket wiht me?
D: - „No, darling!”
Erre Gergő fölpattant és dühösen kirohant az ajtón.
Vanda nem értékelte a teljesítményüket.

Évikénél nagyon sokat játszottunk, egyik kedvencünk az activity volt. Őszi következett. 
Szokásosan Hawaii mintás ing volt rajta, kigombolta a felső gombot és kitette a 
discoszőreit. A megoldás egyértelmű volt -  Dávid Hasselhoff.

Egyéb
Nem akarom nevén nevezni az illetőt, mert egyesek szerint bántó lenne ránézve. Egy 
csoport társunkról van szó, aki takarékosságáról és környezetvédelméről volt híres. Az 
egész első év folyamán egyetlen egy darab spirálfüzetet használt el aminek a hangzatos 
„orvosi füzet” címet adta. Jelzem a hátuljába még az angol órák anyaga is belefért.



És egy másik kedves történet Anitáról és Tiborról:
Anita egészségügyi szakközépbe járt, így anatómiai műveltségére nagyon irigyek voltunk 
kezdetben. Egy hideg téli napon a páros éppen gyakorlatra sietett amikor Anita megje
gyezte: „jaj de fázik a processus mastoideusom.”
Tibor őszinte és anatómiai ismereteit nem éppen alátámasztó kérdése következett: „Nem 
húzott melltartót Anita?”

2. év
Élettan
Sajnos csak pár dolog maradt meg a gyakorlatokból, amit általában Lelkes tanár Úr tar
tott. Egyik kedvenc mondása volt: „A vénába akár bele is szúrhatunk. „
Papp Gábor szerint a SZOTE-n a békák után a hallgatóknak van a legrosszabb soruk.
Az Ő frappáns válasza volt a következő:
-„Mit adunk a CO mérgezett betegnek?”
„Utolsó kenetet.”
Papp Gáborról talán csak annyit, hogy a humora nagyon csendes, de annál jobb. Nagyon 
sajnáltuk, amikor elvérzett. Kedvenc mondásai közé tartozott: „Úgy kellett ez nekem, 
mint léggömbárusnak a nyílzápor.

Mikrobiológia
Ezek a gyakorlatok akkor elviselhetetlenül unalmasnak tűntek. Azóta sok tapasztalattal 
gazdagabb felsőbb éves hallgató lettünk! Érzékeltetésképpen a gyakorlatok pergősségéről 
és tartalmi színvonaláról: Áginak, aki az első alkalommal nem jelent meg, így sajnálatos 
módon kimaradt a baleset és tűzvédelmi oktatásból (ahol jelzem a teljességhez az is hoz
zátartozott, hogy megmutassák külön mindenkinek a tűzvédelmi pokrócot). Egy extra óra 
keretében fáradtságot és időt nem kímélve lelkiismeretes gyakorlatvezetőnk megtartotta 
az oktatást, hiszen nem vette volna a lelkére, ha teszem azt kenetkészítés közben meg
gyulladva nem tudná hol van az a bizonyos pokróc, vagy ha véletlenül nem ismerné fel a 
veszélyét és a minta vevő pálcával belenyúlna a konnektorba.

Pathológia
Lelki vezetőnk és tanácsadónk volt az Intézet egy fiatal és lelkes dolgozónője aki egy alka
lommal felvilágosított bennünket arról, hogyan nem néz ki egy orvostanhallgató: „ Nem 
visel rövid nadrágot, szakadt pólót, piacos fehér tornacipőt, fiúk túl hosszú, elhanyagolt, 
lányok pedig túl rövid, kékre festett hajat stb...” Ekkor főleg Gergő, de még jó páran úgy 
alaposabban végignéztünk magunkon és persze nagyon elszégyelltük magunkat.

A boncolás nem tartozott a kedvenc foglalatosságaink közé. A szív boncolása Pl.: megle
hetős koncentrációs képességet és kézügyességet igényelt. Keze nyugalmi tremorát csil
lapítandó Gergőnek ajánlották a gyakorlat előtt „feles” alkalmazását. Hát igen, az alkohol 
igazán hatásos anxiolítiku.

Ja, tényleg. Volt(ak) olyan csoporttársunk(aink) aki(k) kifejezetten kérték, hogy alkoho
los befolyásoltság alatt elkövetett cselekedeteiről ne írjunk. Hát mit lehet ilyenkor tenni? 
Meghajlunk a kérés előtt, de emléküket örökre a szívünkbe zártuk. (Pl. emlékezzünk arra 
amikor csütörtök reggel megérkeztünk az Anatómia Intézet öltözőjébe és ott találtuk ...)



A szervdemók azon kevés gyakorlatok egyike volt, ahol gondolkodni is kellett néha, ami 
ezen az egyetemen igazán kuriózumnak számít. (A SZOTE jelszava: No brain no 
problem) Egy ilyen komoly agytornának beillő kérdésre: - „mi okozhat oesophagus obst- 
rukciót? Tudjátok lenyel valamit, az megakad, nedvesség éri és megduzzad. Na? Gergő a 
következő választ adta: Tampon”

Kórélettan
A demóról nem is beszélek volt belőle elég, pótdemóból is. De persze vizsga is akadt jó 
néhány. Köztudott, hogy Gecse tanár úrnál nem szabad az EKG elemzést rögtön a diag
nózissal kezdeni, mégis voltak csoporttársaink(pontosabban csak egy, de róla ugye nem 
szabad csúnya dolgokat írni) aki ostoba módon mégis megtette ezt. Ezután volt még egy 
jelentése az Intézetben.

Anita viszont volt olyan kedves és megengedte (?), hogy leírjuk bimbózó románcát Gecse 
tanár úrral. . Van Anitának egy furcsa tulajdonsága, ha izgul kitágulnak a pupillái. Az 
izgulás elő szokott fordulni kórélettan vizsga alkalmával még a legedzettebb hallgatók 
körében is. Gecse tanár őr észre vette ezt a szokatlan elváltozást és megkérdezte Anitát: 
„Kisasszony, maga kíván engem?”

Belgyógyászat
Gergő megkért arra, hogy erről az ügyről ne írjak. Mert GAZ-os, ezért úgy írom le, hogy 
senki más ne értse, csak aki jelen volt. -  Mi lesz a kakaóból és szegedi kifliből Gergő 
pocijában? -  Záptojás.

4. év

Pszichológia
Talán csak annyit, hogy aki találkozott már az egyik tényleg kedvenc gyakorlatvezetőnk
kel, Kiss Sándorral az tisztában van azzal, mit jelent két teljes foglalkozást az önismeret
tel tölteni...

Radiológia
Az egyik radiológia előadáson bemutattak egy nagyon tanulságos röntgen felvételt egy 
férfi húgyhólyagjáról és húgyutairól, ahol békésen megfért egymás mellett egy fogkefe 
letört fejjel és az eltávolítására szolgáló fém gémkapocs is. Persze ez utóbbi próbálkozás 
sikertelen volt. Férfiak figyelem! A tisztálkodásnak vannak egyéb, talán valamivel kon
zervatívabb módjai is.

Szülészet
Na, erről a tárgyról köteteket lehetni írni már csak azért is mert kétszer három napot el 
keli töltenünk szülőszobai gyakorlaton. Bozóki doktor igazi orvos. Tiszteli a nőket és ez 
egy nőgyógyásznál nem utolsó szempont. Precizitásának felső határa a csillagos ég. Mint 
gyakorlatvezetőnk bevitt minket egy általa végzett művi abortuszra. A gondos és alapos 
bemosakodás és jódos fertőtlenítés után az asszisztenciától oxitocint kért. Ez a követke
zőképpen zajlott le: „Kérek 5 egység ... ööö... kérek 5 nemzetközi egység oxitocint int



ravénás bolusban!”
Hiába a pontosság fél egészség.

Mint mondottam jártunk a Női Klinikán szülőszoba gyakorlaton. Egy este Ági, Timi, Do
minika elhatározták, ahelyett, hogy figyelemmel kísérnék egy szülő nő vajúdását inkább a 
JATE Klubban múlatják az időt. A probléma akkor adódott, amikor a buli végén megpró
báltak bejutni a Női Klinika épületébe. Naivan azt hitték, ez gond nélkül menni fog. Té
vedtek. Hiába csengettek, dörömböltek, a bezárt főkapu mögött a portás valószínűleg édes- 
deden aludt. (Elgondolkodtató, mi lett volna, ha nem velük, hanem teszem azt egy terhes 
nővel történik mindez, akinek elfolyt a magzatvize és szeretne szakellátásban részesülni.)
A probléma úgy oldódott meg, hogy kétségbeesett keresgélés után hőseink végül találtak 
egy véletlenül nyitva felejtett hátsó ajtót, amin besurranhattak.

A második szülőszoba alkalmával (nem tanulva az előzőekből) bátran indultak útnak 
Anitával kiegészülve most a SZOTE Klubba. Hazafelé jövet nemcsak Ok voltak felhan
golva, hanem az intézetben többen is. Már akkor gyanús volt valami amikor a műtő abla
kában nagyerejű fény látszott, s ez csak fokozódott, amikor lakályos kis szobájukba visz- 
szaérve otthon maradt társaiknak csak hűlt helyét találták. Kiderült, hogy „razzia” volt és 
elég szép kis botrány abból, hogy senki sem virrasztóit a vajúdó anyák mellett (Dr. Szabó 
János) és egyáltalán mindössze csak ketten tartózkodtak az épületben. Természetesen 
ennek az esetnek is nagyobb volt a füstje, mint a lángja, mint annyi más alkalommal, és 
valamennyiüknek elfogadták a gyakorlatát.

5. év

Gyermekgyógyászat
Kóbor doktor úrnak nagyon sok finom kis elejtett poénja volt, de ezek egy kivételével 
feledésbe merültek. Sajnos pont egy kis csecsemőt vizsgáltunk, aki éppen békésen szu
nyókált. Emberünk megfogta és nem éppen kíméletes módszerrel (rázás) ébresztette fel, 
és tette alkalmassá a vizsgákra. Az egészhez a következő megjegyzést fűzte: „Használat 
előtt felrázandó.”

Fül-orr-gégészet
Dombóvári kollégának az ötödik gyakorlatra sikerült beesnie. (Azt hitte kedd reggel csak 
is előadás lehet.), és miután Nagy Armand gyakorlatvezetőnk számtalanszor elmondta 
nem hajlandó a vizsgálatokat többször bemutatni, viszont tudni kell Őket megcsinálni, 
jogosan kérte Gergőt, hogy vizsgálja meg Timi garatját. A következőképpen kezdett neki: 
Lámpa lekapcsolva, tükör, spatula sehol, állva oda hajolt Timihez, megkérte tátsa ki a 
száját, majd belenézett. Talán ez utóbbi volt egyetlen helyes lépése.

Urológia
Béli doktor jóvoltából számtalanszor láthattuk cystoscopiát. Egyszer egy igen elesett, 
öreg beteget toltak be a mentősök vizsgálatra. Judit megjegyezte: „Nem szeretnék ilyen 
csúnya öregasszony lenni!” Mire Dominika: „Ez férfi!” Pár másodpert múlva Anita meg
szólal: „De csúnya ez az öregasszony.” No comment.



Népegészségtan
A hét kérdése: Ki Ő?

a. / Amold Schwarzenegger
b. / Albert Einstein
c. / A Népegészségtan In

tézet egy oszlopos tagja.

A helyes megfejtéseket kérjük a Népegészségtan vizsgán nem forszírozni.



Még talán a Népegészségtan gyakorlatok vehették fel a versenyt a mikrobiológiai gya
korlatok színvonalával. Egy alkalommal Gergő és Dominika (szokás szerint) igen jól 
szórakoztak. Először amőbázni akartak, azután kockás lap hiányában az akasztófázás 
mellett döntöttek. Dominika igen jóindulatúan az UV (Ultraviola) szót adta fel. Közben 
persze a gyakorlatvezetőnk aki mindig kérdésekkel igyekezett felrázni minket, éppen egy 
elmés-ravasz kérdésére várt választ. így félreértette Gergő megjegyzését az UV-vel kap
csolatban. A megjegyzés így szólt „de ez geciség, mert ez rövidítés!” A tanár úr rögtön 
lecsapott rá: „Mit mondott? Jó a cianid!”
A gyakorlaton volt még egy félre hallása. A kérdése: „Mit eszik minden amerikai, ha 
valami baja van?” -  Anita: „Aszpirint”
-Gergő: „Hamburgert!’
-  Insitoris L.: „Azt nem. Az fogamzásgátló.

Traumatológia
Egy friss lábszár törött beteget kellett megvizsgálni. Az anamnézis felvétele során kide
rült, hogy a 40 éves átlag magyar kőműves segéd (alkoholista, akkor is alkoholos befo
lyásoltság alatt álló férfi) leesett az állványról. Anitának kellett elvégeznie az érzés vizs
gálatot. Megkérte beteget, jelezze, mit érez, majd végig simított kezével a férfi lábán. 
Reakció: „nem tudom, de baromi jó,” -  majd hozzá tette: „csinálja még.”

Akár milyen furcsa még csoport bulijaink is voltak. Igaz alig egy pár és nem éjszakába 
nyúlóak, de mégis a mieink.
1. évben a Dallasban, majd a Jancsóban egy palacsintasütés.
2. évben egy Mikulás és csocsó parti a Vízmű Klubban. Sőt! Még meg is ajándékoztuk egymást.
4. évben szalonnasütés Áginál
5. évben palacsintasütés Áginál

A jól sikerült palacsintás buli. Ki a fülébe, ki a fej éré.



Hogy eredetiségünket bizonyítsuk, végül itt ez a csoportkép. Ilyet biztos egyik csoport 
sem csináltatott. Ugye milyen szépek vagyunk? És orvosok leszünk?!

VÉGE



5 . C SO PO R T

Almási Krisztina Csilek Éva Faricas Judit Géczi Tibor

Vághy RitaSzabolcski EnikőOmbódi RóbertMadarász Zsolt



5. csoport

Felszálltak

Almási Krisztina 
Csilek Éva 
Csorba Lawrence 
Farkas Judit 
Géczi Tibor 
Madarász Zsolt 
Molnár Zsuzsanna 
Szabó Árpád 
Péter István 
Szabolcski Enikő 
Túróczy Krisztián 
Vághy Rita 
Varga Renáta

NÉVSOR:

Átszálltak

Molnár Zsuzsanna 
Szabó Árpád 
Péter István 
Túróczy Krisztián 
Varga Renáta

Kiszálltak

Csorba Lawrence 
Tóth Dorina

Beszálltak

Ombódi Róbert 
Tóth Dorina

Megérkeztek

Almási Krisztina 
Csilek Éva 
Farkas Judit 
Géczi Tibor 
Madarász Zsolt 
Ombódi Róbert 
Szabolcski Enikő 
Vághy Rita



M ú l t

CURRICULUM VITAE

Sűrű, sötét éjben, a ’95-ös évben,
Amikor a kakas kettőt szólt,
A mi kis csapatunk az egyetemen volt.

Tizenhármán indultunk, vértanuk nem voltunk.
Vérző szívvel 5 főt elhagytunk,
Végül csak heten maradtunk.

De nem bánkódtunk, mert egy legényt kaptunk. 
Szerencsénk volt vele,
Mert bánatunkat enyhítette.

Csoportunkat a nőuralom jellemzi,
A fiúkat a hallgatás illeti.
De ők nem bánkódnak, mert a nők kegyeiben úsznak.

Akik maradtak, az élvonalba jutottak.
Időnként elbuktak,
De oszlopként megálltak.

OSZLOPOS TAGOK:

A Krisztát hamar szívünkbe zártuk,
Mindig kibontott, csupa-göndör haját láttuk. 
Vásárhelyről jött, az öt év alatt végig ő-zött,
A szerencse mellé ritkán szegődött,
De végül mindig győzött.

A névsorban a következő Évi.
O mezőhegyesi származását nem rejti.
Alacsony termete a kacagó hangját nem érintette, 
Ezzel Zsolt szívét rabul ejtette.

Juditot nem feledve,
Ki a csoportvezetők gyöngyszeme, 
Szeged-Belváros szülötte.
Időnként hangjától harsogott a park,
De mi tudtuk, hogy haragja nem sokáig tart.



Tibor a csoportunk zsenije,
Tudását soha nem kellett rejtegetnie.
Kistelektől jött, Szegedre költözött.
Csípős megjegyzéseivel nem mindig szerzett örömöt.

Ötödik emberként Zsolt említendő,
Velős beszólásai sohasem felejtendők.
Tiborral együtt torkukon soha etilt le nem eresztettek,
Emiatt a bulikon gyakran rész nem vettek.

Róbertét kaptuk, bár mi nem akartuk,
De ha már itt volt, befogadtuk.
Széles háta, vastag karja,
Gondolatait mindig a sütievés uralja.

Csoportunk egyetlen Enikője,
Szerencsére nekünk van belőle.
Zöld a szeme, vörös a haja,
Tőle a pletykát mindenki megtudhatja.

Rita lakóhelye Vésztő,
Bár ez stílusán nem érezhető.
Barna hajú, szemüveges,
Ha poén kell, ő sohasem rest.

Kis csoportunk végére értünk,
Bár volna még mit mesélnünk!
De itt abbahagyjuk,
S majd az ÉLET-ben folytatjuk!!!

EGY KIS ÍZELÍTŐ BELŐLÜNK...

1. év

Kémia gyakorlaton:

Boborján kísérletezéskor véletlenül sósavat szívott fel.
Zsolt orbitot ajánlott neki, de ő inkább NaOH-dal semlegesített.

Fizika gyakorlaton:

Judit és Zsuzsa már fél órája azon tépelődött, hogy miért nem működik a gép. Végül Judit 
Tibort kérte meg, hogy segítsen. Tibor kényelmesen odasétált a konnektorhoz, és bedugta 
a vezetéket. És láss csodát: a gép elindult.



Az első anatómia kollokvium alkalmával Zsolt megilletődve járult a vérszomjas vizsgáz
tató elé. Kalló doktor, arcán sejtelmes mosollyal nyújtotta kezét az indexért. Erre Zsolt 
megragadta, és kezet rázott vele, míg le nem esett...

Nyári gyakorlat a traumatológián:

Nacsai adjunktus úr csodálkozva nézi a beteg feje felett fityegő infúziós palackot.
- Hát ezt meg ki a franc írta fel?
- Maga, adjunktus úr.
- Igen? Na és mi van benne?
Mivel nem érkezett válasz, úgy dönt, maga jár utána.
- Sterofundim - ízlelgeti előbb a nevet, majd elolvassa a hozzávalókat.
- Apjuk f.....t, hát a Ringer-lactatot nevezték el így.

Anatómia:

Mi a musculus cremaster funkciója?
Rögzített herék mellett a törzset hajlítja.

2. év

Biokémia vizsgán:

Zsolt nem igen szokott vázlatot készíteni a vizsgatételeiből. Persze van ez alól kivétel is. 
Történt egyszer ugyanis, hogy az előtte felelő külföldi versenyző ugyanazt húzta, mint ő. 
(a HMP-shunt-öt, ha érdekelne valakit.) Szegény sorstárs nem mutatott túl nagy tájéko
zottságot a témában, ezért Fischer tanár úrból kibújt a pedagógus. Elmondta az egészet 
helyette töviről-hegyire. Ezt hallván Zsolt -  aki egyébként kíváncsiságáról volt híres -  az 
ominózus felelet után csak ennyit kérdezett:
- Mondja csak kolléga úr, beszél maga angolul?

Biokémia gyakorlaton:

- Hogy hívják a fehérjék funkcionális egységeit?
- Mittudomain!

Krisztián anatómia szigorlata:

Kezdet:
- Kérem az indexét!
- Jaj, azt kint felejtettem az öltözőben. Rögtön hozom.



-Nem!!!
- ? (Talán máris karó?!)
- Ott van a köpenye zsebében.
Aztán elkezdődött a szigorlat.

Vég:
Liposits Zsolt kérdezi a dermatómákról:
- Milyen képet vetítettem előadáson ezzel kapcsolatban?
- Öööö............Valami állat.......... , zsi........ , zsiráf. De nem is....
- De, de zsiráf!
- De mégsem. Valahogy máshogy hívják azt az állatot........Zebra!
- Á, persze, persze! Tényleg!

Testnevelés órán:

Miután Zsolt tesi órán már a sokadik extrapyramidális tünetegyüttest produkálja teljes 
komolysággal és mély átéléssel, (Nem tehet róla, egyszerűen ilyen a mozgáskoordináci
ója.), Boros-Gyevi tanár úr kétségbeesetten fordul egy évfolyamtársához:
- Ez tényleg olyan hülye, mint amilyennek látszik?
- Nem tudom, én nem is ismerem!

3. év

Kórbonctan gyakorlaton elhangzik egy kérdés. Mindenki hallgat.
Ombi: - Én nem értek az agyhoz, mert én urológus akarok lenni.
Zsolt: - Ne-urológus légy!

Kórélettan:
Tibor súgni próbált Róbertnek. A kérdés, hogy soroljon fel néhány kötőszöveti rendszert 
érintő betegséget.
- Ehlers-Danlos sy. -  megy a segítség.
- Mallory-Zeiss sy. -  örült meg Robi a könnyen jött tudásnak.
De biztos ami biztos alapon azért még megkérdezi: „Z”-vel írják?

Mikrobi gyakorlaton:
Gönczöl tanárnő: - ezt a baktériumot a devizás hallgatók úgy hívják, hogy Ikoláj. (E. coli) 
Ombi félálomból riadva: Mi, Ikoláj koli?????

Belgyógyászat gyakorlaton:
Rita a betegvizsgálat során, mint ahogy ez egy jól képzett medikához illik, és ugye ahogy 
előadáson tanulta, megkérte a beteget, hogy legyen szíves, húzza fel a lábát, mert így 
könnyebben meg tudjuk vizsgálni a hasát, többek között a máját. Azaz hogy csak szerette 
volna megkérni. A „feladaton” még a beteg is meglepődött: - Legyen szíves, húzza fel a 
máját!



Kedves nőnemű csoporttársunk a gyakorlat előtti mérlegeléskor kellően elszörnyed a 
látottaktól. Nem várat sokat magára néhány keresetlen, vigasztaló szó:
- Ne félj! Nem vagy kövér, csak a súlyodhoz képest kicsit alacsony!

4. év

Belgyógyászat gyakorlaton:
Molnár Tamás Doktor Úr az antihypertensiv kezelés gyógyszercsoportjait próbálta ki
szedni belőlünk kisebb-nagyobb sikerrel.
- Melyik az az új gyógyszercsoport, mely még a szívizomhypertrophiára is rendkívül 
kedvezően hat?
- Acse-gátlók. -  vágja rá Robi olaszosan.

Egy másik félévben Förster Tanár Urat boldogítottuk.
- Mivel lehetne még diagnosztizálni ezt a kórképet? -  hangzott el a kérdés, úgy % 5 ma
gasságában. (V/5. csop. belgy. gyak. kedd 3-1/25-idézet az órarendből.)
Kínos csönd.
- Na, mégis mivel? -  könyörgött a Tanár Úr.
- Valami nukleáris medicinái cuccal? -  szánta meg Ombi.

Szülészet gyakorlat:
Vajda doktor kérdezi a szülészet gyakorlaton ritkán megjelenő Árpádot:
- Milyen esetben nem tudjuk tapintani szülés során a kutacsot?
- Öööö.....?
- Gondoljatok arra, hogy mi fedheti el a kutacsot!
Mivel fogalmunk sem volt, vártuk a további segítséget.
- Na, hát mi lehet a gyerek fején, amikor megszületik?! -  Vált egyre türelmetlenebbé a 
doktor úr.
- A placenta. -  örült meg Árpi, hogy rájött a megoldásra.
Erre a feleletre még Vajda doktor sem számított. Hosszú idő után tudott csak szóhoz jut
ni:
- Végül is, igazad van. 9 havi vízben lét miatt szüksége volt úszósapkára.

Rita egy izzasztó nyári napon, egy még izzasztóbb szülészet gyakorlaton érdeklődött:
- Kinyithatnám-e esetleg az ablakot?
- Persze. De csak egy szeméremrésnyire. -  jött a válasz Vajda doktortól.

A liftben is hatott ránk a hely szelleme. Fél csoport már a liftben volt, fél csoport pedig a 
folyosón. Évi ujját folyamatosan a STOP gombon tartotta, várva, hogy a többiek is oda
érjenek.
Ennek ellenére az ajtó lassan záródni kezdett.
- Ne csak pettingeljél, hanem nyomjad azt a gombot!- rohan a lift felé Vajda doktor.

Ugyancsak egy gyakorlat alkalmával nagyot produkáltunk.



A doktor úr Zsolt felé intézte mondandóját:
- Fiam, te olyan hülye vagy, hogy belőled még nőgyógyászt csinálunk.
- Az nem lehet, mert nekem már van érettségim.

Szülészeti vizsgán:
A változatosság kedvéért Dr. Vajda György vizsgáztatott.
A gyermekkori nőgyógyászati kórképekről érdeklődött, különös tekintettel koncentrálva 
egyetlenegyre, (atresia hymenalis)
- Gondolj arra, hogy milyen alkalommal válik a kislány nagylánnyá!
- Az első szexuális együttlét alkalmával? -  hangzott el Enikő félénk válasza.
- Én spéciéi az első menstruációra gondoltam, de mindegy.

Ugyancsak szülészet gyakorlaton a fogamzásgátlásról beszélgettünk.
- Mi az alapja a hőmérős módszernek?
- A hőtágulás.
- A mechanikai fogamzásgátlás alapja, hogy gátat verjünk a spermiumok és a petesejtek 
közé.
- De ha gátat verünk közéjük, akkor nincs is szükség fogamzásgátlásra!

Szülőszoba gyakorlaton történt:
Egyik hajnalban hirtelen beborult az ég. Egy felhő méretű szülésznő közeledett szobánk 
felé:
- Gyertek gyorsan!!! Gellén professzor szüleszt!
Kínkeservesen kimásztunk „kényelmes” ágyunkból. S mivel sietni kellett, csak a legszük
ségesebbekre szakítottunk időt, mint pl. smink, hajsütés, reggeli torna, egy pár falat. Majd 
a tükör előtt tolongva igyekeztünk minél csinosabban felhelyezni a szájmaszkot és a sip
kát.
Mi sem értettük, hogy miért, de biz elkéstünk. Az ajtóban éppen gratuláló Professzor Urat 
félrelökve rohantunk observálni. Lihegve estünk be a kismamához, aki ezt látván megré
mült, hogy hirtelen ennyi zöldruhás veszi körül.
- Valami baj van???? -  kérdezte ijedten.
- Na végre, itt van a problémamegoldó team, gond nem lehet! -  nyugtatta meg a szülész
nő.

Radiológia szigorlaton:
Rita elmélyülten ecseteli a cholecysta betegségeinek diagnosztikus lehetőségeit.
- Beadjuk a kontraszanyagot, majd megkérjük a beteget, hogy ürítse ki az epehólyagját.

Nyári beszélgetés a klinikakertben kedvenc padunkon:
- Be kellene már osztani a vizsgaidőszakot, hogy mikor miből megyünk, nem?
- De. Gyógyszertanból menjünk először, OK?
- Jó. 31.-e megfelel?
- Jaj, nem igaz, hogy 4 év alatt nem tudtátok még megjegyezni, hogy szilveszterkor nin
csen vizsganap. -  ripakodott ránk Kriszta, majd arcát a tűző Nap felé fordította.



JELEN

5. év

Belgyógyászat gyakorlaton:
Tibor NYHA 4. stádiumú szívelégtelenségben szenvedő betegről referál Szepes doktor
nak.
- Na, akkor miért volt a beteg Mátraházán? -  foglalná össze a hallottakat a Doktor Úr.
- Edzőtáborban. -  mondta Tibor természetesen.

Szemészet gyakorlaton:
Háry-Kovács doktor az első gyakorlaton érdeklődött a csoport kis létszáma felől, ami 
igazán megfogyatkozott az évek során.
- Hogy-hogy csak ilyen kevesen vagytok, hol vannak a többiek?
- A többiek már végeztek. -  válaszolt Tibor tárgyilagosan (5 év alatt ez volt Csibi egyet
len jól sikerült poénja, pedig végig próbálkozott.)

Bőrgyógyászat gyakorlaton:
A bőrgyógyászati atlaszt az arcán viselő fiatalember jelentkezik az ambulancián. Tibor a 
vizsgálat végén leplezetlen empátiával a lényegre tapint:
- Mondd csak, nagyon megbámulnak az emberek????

Az anamnésisfelvétel után Robi referál a betegről:
- A beteget a kiütései miatt beutalták a Kakasos templomba.

Pszichiátria gyakorlaton:
Kényszerbeteg akadt a horgunkra. Az „interjú” végéhez közeledett.
- A klinikán sokkal jobb, mint otthon, itt sokkal jobban érzem magam. -  mondja a beteg.
- Na, ne mondja. Az nem lehet! -  csodálkozik el Judit.
- De igen! -  vágja rá a beteg.
- Akkor sem! Itt nem tudja betartani a pontos programját, higgye már el. -  folytatja Judit.
- De akkor is jobb! ! ! ! ! ! !
- Már hogy lenne jo b b .........

Gyakorlaton egy jó tanáccsal lettünk gazdagabbak:
„A hülye nem diagnózis, hanem vélemény.”

Gyerekpszichiátria gyakorlaton a disciplina tárgyköréhez tartozó fontosabb kórképeket 
kellett felsorolni.
Encsin a sor, kissé tanácstalan.
„Hyperaktív gyerekek” -  száll az éterben, a szoba másik sarkából segítségképpen. 
-Hyperacut gyerekek! -  hagyja el a válasz Encsi ajkát boldog megelégedéssel.



Az első gyakorlaton kézfogást követően mindenkinek be kellett mutatkoznia az újdonsült 
gyakorlatvezetőnknek.
- Szabolcski Enikő -  rázott kezet először Encsi.
- Szabolcski Enikő -  mutatkozott be Kriszta is.
A sokat tapasztalt pszichiáter csak legyintett, és ennyit mondott:
- Délután jelentkezz az ambulancián. „Enyhe” személyiségzavar.

Füll-orr-gégészet gyakorlaton:
- Hogy hívjuk a halláscsökkenést?
- Hypacusis.
- És a teljes halláscsökkenést?
- Tök süket.

Igazságügy gyakorlaton:
Egyik alkalommal nagyon szerény létszámmal jelentünk meg. A beszámíthatóság kérdé
séről beszéltünk. Az időskori elbutulás volt a téma. Gyakorlatvezetőnk azt próbálta elma
gyarázni, hogy a kórkép feltételez egy előzetes normális intelligenciát. Erre Rita és Encsi 
boldogan nézett egymásra:
-Végre valami, amitől nem kell félnünk!

És jöjjön a legfrissebb:
Évkönyvíráskor történt egy igen megható, szívet dobogtató pillanat. Tibor éppen azon 
gondolkozott, hogy hogyan lehetne minél szellemesebben megfogalmazni a történteket. 
-Nem tudom, töröm a fejem. Várom a Múzsa csókját. -  fejezte ki magát Tibor.
- Itt vagyok én. Ezen ne múljon! -  csillant fel Kriszta szeme.
De sajnos ahelyett, hogy egy könnycseppet elmorzsoltunk volna a szemünk sarkából a 
meghatottság miatt, mindenki nevetésben tört ki.

JÖVŐ
(Ahogy szeretnénk)

Dr. Almási Krisztina: 
Mrs. Freud

Dr. Csilek Éva:
Ez már döfi!!!

Dr. Farkas Judit:
Légy jó mindhalálig!

Dr. Géczi Tibor: 
Minimál invasív surgery



Dr. Madarász Zsolt: 
N20

Dr. Ombódi Róbert:
Túl jól sikerült a tavalyi csoportbuli!

Dr. Szabolcski Enikő:
A fenébe is, már csak egy kicsi kellett volna a diagnózishoz! 

Dr. Vághy Rita:
Hmm. Ezt akárhogy is nézem, ez csak esztétikai probléma. 
Különösebben nem komoly.
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Fejes Norbert Király Viktória Anna Kiss Judit

Soós Judit

Németh Anikó

Petkes Gergely Pólyák Ilona Szilágyi Erzsébet



ÉLETÜNK RÍMEKBEN

Norbi: Dávidnak tartanak,

Viki:

Ha alsóban meglátnak.
A bulikban settenkedem, 
Ezzel sosem hetvenkedem.
A kézilabda a mindenem, 
Hatos csoport a háremem!

Király a neve nem vitás, 
Csop.vezér sem lehetne más. 
Hiába a neurózis, 
Fül-orr-gégész lesz ő úgyis.

KJudit: Gyönyörű a jegyzetem, 
Megfontolt az életem. 
Nem riaszt el pisi, kaki, 
így leszek én gyerekdoki.

Anikó: Baltavár a szülőhazám,
Ahol vár a vadász reám. 
Határmenti házidoki, 
Világnyelvekből okít majd ki.

Gergő: Androgén a hajhullásom, 
Border-line az ex-wife-om. 
A szőkékkel sok a gondom, 
Recesszívek biztos tudom.

Ica: Becenevem szőke ciklon, 
Közgazdászként nem lesz gondom. 
Hosszú körmöm megmaradhat,
S rikító színekben pompázhat.
Ha gyerekdoki leszek mégis, 
Szülök egyet gyorsan én is.



SJudit: Veszélyben a testi épségem,
Ha biciklizni látnak éppen.
A Jazz+Az-ért élek-halok,
A patkányoktól frászban vagyok.

Böbe: Háza mindig nyitva áll,
Ha csoportunkban áll a bál.
De vajon hol a háza,
Ha nem egy cukrászda szomszédságába.

Csoportunk állandó tagjai:

Fejes Norbert 
Király Viktória 
Kiss Judit 
Szilágyi Erzsébet

Akik jöttek:

Németh Anikó 
Petkes Gergely 
Pólyák Ilona 
Soós Judit

Akik mentek:

Garaczi Éva 
Kerekes Lajos 
Makra Zsuzsa 
Marsi Ildikó 
Rudas Máté 
Szabó Mariann 
Vitányi Györgyi

Akik csak átfutó vendégek voltak:

Szentgyörgyi Kond
+ két külföldi srác, akiknek sajnos nem jegyeztük meg a nevüket, mert nem túl 

sokszor találkozhattunk velük (utólag is bocsánat!)
(Ja, és azoktól is elnézést, akiket esetleg kifelejtettünk.)



Ráébredve a piszkos valóságra (1999. november).



TANULSÁGOK ÉS BAKIK AZ ÖT ÉV ALATT:

Biokémia gyakorlaton Böbe lelkesen szervezi az esti csoportbulit. Hosszas vita után 
megszületett a döntés, hogy estére rántottat eszünk.
Böbe felkiált: -Mindenki hozza a maga tojásait!
A fiúk örömére a rántottából virsli lett... (no comment)

Véres élettan gyakorlat:
Judit haematokrit méréshez Anikó ujjbegyét célozza, a vér patakokban folyik ..., de 
meglepetésünkre Judit ujjából.

Anatómia demo előtt:
Ica -  szokása szerint az utolsó lehetőséget kihasználva -  demo előtti napon extra gya
korlaton próbálta magába szívni azt a kevés tudást, amit még lehetett. Egyszer csak arra 
lett figyelmes, hogy egy idősebb srác (Hajszán Tibor) járogatja körbe a termet, és néhány 
szenvedő alanytól választ próbált kicsikarni egy-egy kérdésére. Icához érve is megkoc
káztatott egy viszonylag egyszerű kérdést, mire ő nagy vágányán: - Miért, ki vagy te itt, 
hogy mindenkit kérdezgetsz?
A válasz másnap a démon derült ki, amikor odajött a csoporthoz, hogy ő demoztat. (Va
lami csoda folytán azért még Ica is átment.)

Ápolástan gyakorlat (Kiskunhalas):
Norbi előszeretettel segít a nővéreknek, főleg a gyógyszerosztásban. Egy idős bácsinak 
fájdalomcsillapító kúpot ad. Kis idő múlva lelkiismeretesen érdeklődik a beteg állapota 
felől:

Szűntek már a fájdalmai?
Sajnos nem. - mondta a beteg.
Hozzak még egy kúpot? -  kérdezte Norbi készségesen.
Isten őrizz! Az elsőt is alig bírtam elrágni.
???

Kórélettan I. demonstráció:
A csoport megkapta Mezei Zsófi egyénre szabott kérdéseit a só-víz háztartásból: Se Na, - 
Ca, -K. A csoport több tagjának komoly gondot okozott a szelén ( Se) anyagcseréje?!?! 
Mindig is tudtuk, hogy a rövidítések félreértéseket szülnek:

Se=szérums*szelén

Belgyógyászat gyakorlat:
Ica és Norbi egy fiatal cigánylányt vizsgál. A kimerítő anamnézis után a beteg közölte, 
hogy nem egyezik bele a fizikális vizsgálatba Norbi jelenlétében. Miután Norbi kiment a 
lány folyamatosan arról beszélt, hogy Icának hogyan kellene behálóznia a Norbit, hiszen 
orvos lesz, pénze lesz, jól néz ki, tehát jó parti.
Egy év múlva a Női Klinika előtt futott össze vele újra Ica, amikor a fiatal lány már a 
gyermekáldás felől érdeklődött, (azóta sincs csoportbébink!)





Ortopédia gyakorlat:
Norbi, a leendő ortopédus, egy műtét előtt álló idős néni beteg térdét vizsgálja. Összeha
sonlításképp az egészséges oldalit is megvizsgálja. Váratlanul a beteg az ép oldalon is 
fájdalmat jelez (csak neki). A következő gyakorlaton (egy héttel később) ugyanaz a néni 
kerül bemutatásra. A néni egyetlen kívánsága:

Könyörgöm óvatosan vizsgáljanak, mert a múlt héten egy fiatalember úgy megszo
rongatta a lábam, hogy azóta a jó lábam is fáj!
Tanulság: „hiába, ha egy vizsgálat jól sikerül...”

Oxyológia vizsga:
S.Judit Zentai főorvossal elmélkedik a szívelégtelenség patomechanizmusáról:

Miért éjszaka fulladnak a dekompenzált szívbetegek?
Ezen már én is sokat gondolkodtam! Tényleg, miért?

A válasz egy újabb lehetőség volt a vizsgára.

Szülőszoba gyakorlat:
Az egész napi semmittevésbe belefáradva Anikót zsugázni tanítja Kati (3. csop.), Judit és 
Melinda (3. csop.) fölös kalóriáit égeti aerobik gyakorlatokkal. Váratlanul belép Kalmár 
doktor.

Na, mi újság a szülőszobán?
Kérdésére panaszáradat volt a válasz: - Nincsenek vajúdók, unalmas, nem történik sem
mi, stb.

Akkor nyomás kártyások, mert perceken belül szülés lesz!
(Ennyit a vajúdó asszonyok szoros observatiojáról.)

Andrológia gyakorlat:
Koloszár doktor körbeadja a „herefü
zért” (tesztométer). Viki kíváncsian ér
deklődik Norbi paraméterei felől:
- A tiéd mekkora?
Norbi szerényen a másodikra mutat. 
Szinte végszóra a gyakorlatvezetőnk 
felvilágosítja a csoportot: - A félreérté
sek elkerülése végett, a 3. és 4. a nor
mális méret.
Gyakorlat után Norbi kölcsönkérte a he
refüzért, és belopózott a rózsaszín szo
bába.....



A kajálástól semmi sem ve
szi el a kedvünk (még az 
anatómia gyakorlat sem)

Rántotta helyett...

A tihanyi apátság helyett...



Szülészet gyakorlat:
40 hetes terhes szülni jön a klinikára. Böbe a negatív anamnézis felvétele után csodálko
zó arccal kérdezi:

Akkor minek j ött be?

Pulmonológia gyakorlat:
A bronchoscopos vizsgálóban a csoport (kivételesen mindenki jelen volt) videofilmét 
nézett a germicid lámpa „nyugtató” fényében. Meglepetésünkre a hajnali órákban egymás 
után érkeztünk a szemészeti klinika ambulanciájára könnyező szemekkel, égő arccal, ahol 
conjunctivitis fotoelectricát diagnosztizáltak mindannyiunknál. Másnap csak a csoport 
töredéke jelent meg gyakorlatokon.
Tanulság: Figyeljétek a kék fényt!!!

Ismét pulmo gyakszi:
Tüdőtumoros, fel nem világosított betegtől Böbe veszi fel az anamnézist egy előző esti 
SZOTÉ-s buli után. A végén kábultan kitér a családi anamnézisre is:

A szülei is ebben a betegségben haltak meg?
?? (szerencsére a beteg nagyothallása megelőzte a komplikációkat)

Népegészségtan gyakorlat:
Gyak.vez.:- Melyik az az altatógáz, amelyik rákkeltő hatású? 
Csoport:- ?
Gyak.vez.:- Annyit segítek, hogy halo-val kezdődik.
Viki boldogan:- Halogén!

Sebészet gyakorlat:
Vangel Robival egy beteg ágyánál állunk.

Ki tudja megmondani, hogy mit látunk a beteg nyelvén?
Egy barna tablettát.- vágtuk rá kórusban (persze, a soor-ja mellett, amit mellesleg 

senki nem vett észre).

Krónikus bel.osztály:
Anikó:- Mikor volt utoljára a néninek széklete? 
Beteg:- Ó aranyoskám, valamikor 1958-ban. 
Anikó:-???

Szemészet gyakorlat:
Skribek doktor kérdése a sicca syndroma tünetei. Szinte az összes tünetet összeszedtük 
már, mikor S.Judit megszólal:- Kiszárad a lelke...



Az egészséges életmód



II. kórház pszichiátriai osztály (iga
zságügy gyakorlat):
Reggel 8-kor másnaposán, beszámít- 
hatóság gyakorlat előtt egy ,jól szitu
ált” férfi páciens odaszól Icának:

Hé, azt a szőke ciklont ott a piros 
kabátban szívesen meghívnám egy ká
véra!
Ica épp az automatánál állva próbálta 
összekaparni az apróját, de hirtelen 
meggondolta magát, és még mielőtt 
magyarázkodnia kellett volna a már 
mosolyogva közeledő férfi előtt, gyor
san elhúzta a csíkot.

Bár nem szőke, de a pizzafutár így 
is meglepődött.

Fül-orr-gége gyakorlat:
SJudit perifériás facial parézist szeretne diagnosztizálni 

Nyújtsa ki a nyelvét!
Gyak.vez.:- ???

Fül-orr-gége gyakorlat 2:
Hosszas szenvedés után Böbének sikerült pozícionálni a fültölcsért. Boldogan közölte, 
hogy képben van. Következő jószándékú kérdése:- Benne hagyjam?

Belgyógyászat gyakorlat:
Neurológia konzíliumon megemlítik Kolozsvári professzor nevét is. Ica halkan megkér
dezi tőlünk (már 2 hónapos szemészet tanulmányunk után):- Az kicsoda?
A neurológus válaszol:- Nem a szalonna, a szemészet professzor.
(Úgy tűnik Ica nem sűrűn tévedt be az előadásokra. Talán túl korán voltak?!)

Gyerek gyakorlat (hurutos kórterem):
A vizsgált gyerek épp a kisautójával játszott.
Bereczki:- Mit hallottatok a tüdején?
Csoport:- Brümmögést.

Gyerek gyakorlat 2 (NIC):
Koraszülöttet vizsgálunk. A baba gyorsan tudtunkra adta, hogy nem vagyunk neki szim
patikusak, mivel először az akkor még gyerekgyógyásznak készülő Icát pisilte és hányta 
le, majd a maradékot (kaki) Judit köpenyujjába ürítette.
Mennyi minden kijön egy ekkora gyerekből!



Ha nem is a szívünkön hordunk...

Az alkohol és mellékhatásai



Gyerek gyakorlat 3 :
Mint minden alkalommal, most is csiga lassúsággal készültünk el az öltözéssel. Tréfás 
évfolyamtársaink „véletlenül” bezárták az előadó ajtaját. Pechünkre a takarítónő ugya
nezt tette a hátsó ajtóval. Vésztartalékaink (csoki, ropi) felélése után a cselekvés mezejé
re léptünk. Tompán kipreparáltuk az ablakot, és lOOdB-lel sikoltoztunk.....csak 45 per
cet késtünk a 
gyaksziról....

Gyerek gyakorlat 4 :
László Aranka:- Halljátok amit mondok, vagy beszéljek inkább a mikroszkópba?

Pszichiátria gyakorlat:
Viki egy feledékenységről panaszkodó beteget kérdez: 

És tudja, hogy miket szokott elfelejteni,

Pszichiátria gyakorlat 2 („jelenetek egy házasságból”):
Szerepjátékot játszunk Lajkó Károly gyakorlatvezetőnkkel. Szereposztás: gyak.vez -  az 
elnyomott férj, Gergő -  a sokat kereső, uralkodó feleség.
Férj:- Kedvesem, ma küldtem a szüleimnek egy kis pénzt, hogy segítsek anyámnak. 
Feleség:- De hát tudod, hogy nekünk is szükségünk van minden egyes fillérre! Nem azért 
dolgozok, hogy a részeges apádat eltartsam!
Férj:- Szívem! Én úgy érzem, hogy ez a konfliktus megrontja a mi kettőnk intim viszo
nyát.
Csoport:- (a nevetéstől szóhoz sem jut).

Pszichiátria gyakorlat 3 (szintén szerepjáték):
Egy beteg szeretne bejönni a társalgóba, de Lajkó doktor elküldi:

Most egy kicsit még ne jöjjön be, mert éppen papás-mamást játszunk!

Traumatológia gyakorlat:
A beteg balesete előtt egy helyi vendéglátóipari egységben előzetes anaesthesiában ré
szesítette magát. Kimerítő anamnézis után magához szólította Tomka doktort.
Beteg suttogva:- Doktor úr, a sérvműtétem óta igencsak fickósnak érzem magam. Néha 
már-már elviselhetetlen.
Tomka eltorzult arccal:- Igen ritka szövődménye ez a sérvműtétnek!
A kórteremből kilépve lelkiismeretes oktatónk megígérte, hogy ezt a MEDLINE-on még 
nem közölt információt közlésre kész állapotba hozza. (Ha-ha! Mi már megelőztük.) 
Folyománya: Norbi egyetlen álma, hogy egy sérvműtét áldozata legyen.



Coma 1. Coma 2. (mentősök szolgálatban)

Első neurológia gyakorlaton 20 perc elteltével a csoport reménykedve várja, hogy a gya
korlat elmarad. Hirtelen megjelenik egy alacsony, fehérköpenyes alak reflex kalapáccsal 
a zsebében és kis piros füzettel a kezében. Odaérve a csoporthoz, megkérdezi:

Megtudnák mondani, hogy hol az idegklinika?
Ica segítőkészen:- Tudomásom szerint Szegeden nincs idegklinika, de a neurológia itt van 
valahol az épületben.

Mégis nem tudná megmondani, hogy hol?- intézte akkor már direktbe Icának a 
kérdést.

Ica Vikihez fordul segítségért, aki a portáshoz irányítja. -  Meg kellene kérdezni a portást. 
-  Hangzik Ica szájából a következő okosnak hitt válasz.
Az alak elindul, majd tétován visszafordul. -  Nem kérdezné meg helyettem?
Ica ekkor már kissé ingerülten pattant fel, és kért felvilágosítást a portán. Mire visszaért 
látta, hogy a többiek a lift felé tartanak. Ekkor már nem neki hangzott a kérdés: - Egyéb
ként ki a gyakorlatvezetőjük?
Norbi: - Én olvastam a kiírást, de nem tudtam megjegyezni a nevét. Talán Ön lenne az? 
(Azóta is felhőtlen a kapcsolatunk Engelhardt tanár úrral.)



A csop. vezér -  ha a lustaság fájna, 
avagy kellemest a hasznossal

Zamárdi -  még mindig gyermetegen



Pár gyakorlattal később megint Ica alakított. Az ablakon kibambulva csak az utolsó, hoz
zá intézett kérdésre eszmélt fel.
Gyak.vez.: - Egyébként ott hátul is hallják, amit mondok?
Ica: - Tessék?

Egyik gyakorlat után a klinikáról kifelé jövet a csoportot megállítja egy virágárus néni. 
Megszólítja Norbit, a csoport akkor még egyetlen fiú tagját:

Professzor úr, egy csokrot?
Rendben van, kérek egyet, de csak azért, mert megismert.

Norbi frissen borotválva, új kabátjában, elegáns öltönyében siet a tablófényképezésre. 
Találkozik Árpival (volt évfolyamtárs), aki ijedten kérdezi: - Csak nem rektori vizsgára 
mész?!

Évkönyvírás közben Anikó szomorúan megjegyzi: - Milyen kár, hogy még nincs 
csoportbébink!
Norbi sietve az órájára néz, és felcsillanó szemmel közli: - Van még pár percem. Most 
úgyis jó formában érzem magam....

Azért nem csak a gyakorlatokon ontottuk a hülyeséget. Szinte minden évben elmentünk 
csoportkirándulásra, ahol szintén adtuk a formánkat.
Tiszakécske 1: maratoni biliárd party-k, erotikus tánc, Tisza átúszása (ami majdnem vég
zetes lett), kapros túrós süti (amit oda-vissza sikerült megnéznünk Böbe jóvoltából). 
Tiszakécske 2: nagy zabálások, bringó hintó, Böbe megint hányt.
Zamárdi: 3 napos folyamatos eső, kőkemény csocsó party-k, házipálinkával dezinficiál- 
tuk Böbe akkor még meglévő tonsilláit, minek eredménye majdnem megint hányás lett, 
túráztunk Tihanyban (gyerekjeggyel a kisvasúton), az apátságot nem néztük meg, de he
lyette tízszer annyiért bekajáltunk egy cukiban.
Márianostra: csúcsváltónál túrázás, nótázás, tábortűz, vártuk a vomitust.....hiába, be
kellett érnünk az obstipációval.

Utóirat:
Ezt az irományt 1999. októberében kezdtük el megszülni. A heti egyszeri évkönyvírás 
rendszerint ivásba és bulizásba fulladt. Nagy nehezen 2000. május 2.-a éjszakáján egyhu
zamban megírtuk. Mi élveztük! Ezt kívánjuk minden olvasónak is!



7. CSOPORT

Bagóczky Nóra

Hajnal-Papp Norbert

Berta Ágnes

Komlódi Júlia

Tóth ZsuzsannaPerjési Lucia

Gloviczki Balázs

Palotás András

Füvesi Judit

Makay Ágnes



7. CSOPORT:
A PEDÁLCSOPORT

Akik tapossák: pedálék és kedvenceik...

Bagóczky Nóra, „aki Ági helyett is beszél”:
Kedvenc... tartózkodási helye: sötét, zárt lift

étele: szilvalekvár lép cukoröntettel 
csoporttársa: Andris

Berta Ágnes, „az örök átutazó”:
Kedvenc... vizsgája: kórélettan

tartózkodási helye: BME büfé (fél óra tanulással) 
mondata: „Mikor megyünk már haza?”

Füvesi Judit, „a büfé ördöge”:
Kedvenc... élvezeti cikke: capuccino 3 kanál cukorral

tantárgya: bőrgyógyászat 
busza: Hód-Mező



Gloviczki Balázs, „a diétás tanácsadónk”:
Kedvenc... felvételije: a harmadik

sajtja: Medve 
gatyája: a foltos

Hajnal-Papp Norbert, „akit csak MÁSNAPonta látunk”:
Kedvenc... rokona: HPR

sportja: csocsó
gyakorlata: pszichiátria, mert ott még nem voltam

Komlódi Júlia, „az álomosarcú lány”:
Kedvenc... időtöltése: alvás

vizsgáztatója: Dr. Gecse Árpád 
tánca: mindegy, csak ne Balázzsal

Makay Ágnes, „a szóvivő”:
Kedvenc... hozzászólása: ...

étele: rántott sajt reszelt sajttal 
városa: Makó

Palotás András, ”M.D., PhD, DSc, CT, WC, UH, USA: tudományos munkatár
sunk”:

Kedvenc... gyakorlatvezetője: Máthé Valéria
cimborája: Kornél 
koktélja: kakaó

Perjési Luca, „a macskaidomár”:
Kedvenc... étele: sült szalonna

túrája: Kelemen-havasok zuhogó esőben 
klubja: Medica

Tóth Zsuzsa, „a Csárdáskirálynő”:
Kedvenc... bora: mandulás Furmint

fül-orr-gégésze: Norbi, a gégetükrözés •
specialistája
aerobikja: a zsírégető

Akik velünk indultak:
Huszka Csaba 
Kun Ágnes 
Sasi Viktor 
Bilal Khalifa 
Ernád Wakaa



Egy kis ízelítő az elméleti tantárgyakból:

Orvosi biológia

Biológia szigorlaton Szabad prof. feltette sztereotip kérdését Taminak:
- Hány százalékos esélyt lát arra, hogy visszajön szóban javítani az írásbeli vizsgaered
ményén ?
- Ezt inkább ezrelékben tudnám megadni.

Pónyiné először íratott velünk röpdolgozatot biológiából. Már mindenki serényen dolgo
zott rajta, mire Bilal megkérdezte: - Ezzel mit kell csinálni?

Juhász Laci (alias Sokfényt Laci) imádott gyakorlatvezetőnk nagy feleltetést tartott. 3 óra 
izzadás után így szolt:
- Addig nem megyünk haza amíg ki nem oszthatok egy egyest!!

Szintén Juhász Laci volt az, aki a hiányzásokért orvosi vagy szülői igazolást követelt.

Anatómia

Anatómia szigorlaton Julika és Luca már túl az izgalmakon szorongva várták, hogy Tárni 
végezzen. Lassan már egy órája semmi hang nem szűrődött ki a könyvtárból, noha az ajtó 
nyitva állt. Végül Liposits el nem téveszthető hangja harsogott fel:
- Sörfesztiválra?
Később kiderült, hogy a téma az volt, miért csúszott be egy UV második félév végén a 
többi ötös közé.

Bilal szövettan gyakorlaton nem értette, hogy az ő metszetén miért nem az látszik, amit a 
feledhetetlen Cukrászcipős Nógrádi kivetített.
Nógrádi: - Kolléga, bár ez közel van hozzá, most mégsem ezt kell nézni. Bilal ugyanis a 
vagina metszetét tanulmányozta a húgyhólyag helyett.

Biofizika

Ringler tanár úr majd egy órája traktálta Nóriékat hódítási történeteivel. Nóri már több
szöri próbálkozásra sem tudta megszámolni az aktuális kísérletben a cseppszámot ezért 
idegesen lecsapta a könyvet. Mire Ringler tanár úr:
-Van valami probléma?
Nóri: - Harmadjára sem tudtam megszámolni.
Ringler: - Már évek óta ugyanannyi.



Bor Pali: Az a jó jegyzőkönyv, ami pöcsétes, mint a papok lepedője.

Luca titrálási eredményt számolt aprólékos gondosságával. Amikor egy lehetetlen szám 
jött ki eredménynek Bór Pali megjegyezte:
- Tyű, ez már combos!

Aminosavak szerkezeti képletének felírásakor tanári cselt vezetett be: egy nagy üveg 
konyakos cseresznyét hozott be, és minden egyes aminosavért kaptunk egy cseresznyét. 
Hihetetlen módon mindenki fel tudott írni egyet.

Pótdemó előtt Penke prof. jó tanácsai:
- Édes gyerekeim! Könyörgöm, oldjátok meg jól a példákat, mert harmadjára már nem 
tudjuk ugyanazokat a feladatokat adni!

Penke prof. indokolatlanul kizavarta Ágit és Zsuzsit az előadásról, mert azt hitte, hogy 
beszélgettek. Szünetben Zsuzsi odament a professzorhoz:
- Elnézést professzor Úr, de valami félreértés történt.
Penke prof.: - Hát láttam, amit láttam.

Élettan

Szigorlat:
Benedek prof. : Mennyi idő alatt jut el egy vvt a jobb szívfélből a bal szívfélbe?
Andris: - Kevesebb mint fél óra.
Benedek prof. kissé idegesen: Kevesebb mint fél óra?????? 0,8sü!
Andris nyugodtan: - Igen, tehát kevesebb mint fél óra...

Gyakorlaton:
Valaki: Hogy írják a dystrophiat?
Sáry Gyula: Ipszilonnal, mint a Sáryt!
És jelentőségteljesen ránézett Julikéra, aki a félév végi oktatást véleményező lapon nevét 
i-vel írta.

Első élettan gyakorlaton, mikor körbeadtuk a békát, valakinél elszabadult. Mindenki ódz
kodott megfogni, és Párdutz Árpi eredt a nyomába. Mi bíztattuk:
- Párdutz a békára!



Vérgyakorlaton életünk első Htk mérésén elfelejtették betenni a hajszálcsöveket rögzítő 
fémlapot. Amikor benyomtuk a gombot, Sáry Gyula megjegyezte:
- Tipikus hiba, hogy elfelejtik rátenni a fémlapot.
Eközben mi ott álltunk mellette, és hallottuk az üvegcsövek recsegését.

Biokémia szigorlaton:
Prof. Dux: És mi van akkor, ha nem ez az eredmény jön ki? 
Zsuzsi: Akkor a biokémikusok rosszul dolgoztak.

Angol órán:
Keresztes Csilla: Hogyan fordítanátok le ezt a kifejezést? 
Luca: elektrosokk kezelésben részesült.
Csilla: nekem van egy jobb ötletem: felvillanyozták.

Julika lefordította a Nicolsohn et al-t:
1. változat: Nicolsohn és barátai
2. változat: Nicolsohn és csoporttársai

IV. évben Mikulás-partin Norbi egy üveg bort (a kedvenc borát) kapott Nóritól. Hazame
net a lépcsőházban elejtette, majd keserűen megjegyezte:
- Jövőre inkább kannásat vegyetek.
(2. változat: - Inkább a szemem folyt volna ki.)

Pathológia szervdemón: 
Bódi: ... és a tapintata? 
Kórusban mindeki: Kemény. 
Bódi: Neem, az más...

Mikrobiológia kollokviumra készülve:
- Mire való a T-sejt receptor?
- Azzal fogja meg az MHC-izét; 200 millió T-sejt próbálkozik, mire valamelyiknek jó 
lesz a szerszáma...

Első népegészségtan gyakorlat elején:
Müller Anna: - Akar még valaki bejönni, vagy kezdhetjük végre a gyakorlatot? 
Tárni: - Nem hinném, hogy ide bárki is szeretne bejönni.



Népegészségtan gyakorlaton:
A témától elrugaszkodva egyszer az órára járás fontosságáról „győzködtük” egymást. 
Gyakvezér: - Például én is bejártam a legtöbb előadásra, gyakorlatra...
Andris halkan: - És látjátok, mi lett belőle...

Izgalmakban bővelkedő népegtan gyakorlaton:
Andris valamit meg akar kérdezni Norbitól, de Ő meredten bámul ki az ablakon. Mire 
Nóri: Ne zavard! Számolja a cserepeket.

Továbbra is népegészségtan. Összevont gyakorlat volt a 9. csoporttal, ahol sikerült meg
hallgatnunk ugyanazokat a referátumokat, amiket már mi is előadtunk. Kissé feszengtünk. 
A 9. csop. gyakorlatvezetője: - Akit nagyon nem érdekel, nyugodtan menjen el.
Erre a csoportunk meglepő összhangban felállt, köszönt és távozott.

És most következzenek a „beteges” poénok:

Belgyógyászat, III év, utolsó gyakorlaton, vizsga előtt: 
Vezendi Klára: Hogyan vizsgáljuk az emlőt?
Julika: Hát először az egyiket, aztán a másikat.

Két csoporttársunk (egyikőjük nevét nem vállalta) belgyógyászat gyakorlaton egy kissé 
zavart, idős bácsitól próbálta felvenni az anamnézist. Utána közösen próbáltuk megbe
szélni a betegsége történetét. Gyakvezetőnk, próbálván segíteni, megkérdezte:
- Ugye észrevettétek, hogy a bácsi iszik?
Hallgató 1: Igen, én mintha éreztem volna valami furcsa szagot.
Hallgató 2 halkan: Azt hiszem, az én voltam.

Oxiológia gyakorlaton:
Gyakvezér: - Hogyan lélegeztettek?
Luca: - Orrból szájba.

Ortopédia gyakorlaton:
Virág Gyuri bemutatkozásnál panaszkodott:
- A betegek nem bírják megjegyezni a nevemet, volt aki sokáig Rózsa doktornak hívott. 
Pedig könnyű megjegyezni: én vagyok a növény, Szarvas doktor pedig az állat.



Neurológia gyakorlaton:
Norbi : - Mit jelent az SM ?
Zsuzsi: - Sclerosis multiplex.
Norbi: - Én azt hittem, hogy szado-mazo.

Pszichiátria előadáson Kálmán dr. a demenciáról:
- Célszerű, ha régi, kellemes emlékekkel teszteljük a betegek figyelmét. Például háborús 
élmények, ki mikor halt meg a családban...

Gyermekgyógyászat gyakorlaton Rácz doktornő oda akart vinni minket egy kis beteghez, 
majd hirtelen meggondolta magát, mondva, hogy előadáson már bemutatták őt. Erre Andris 
(aki soha egy előadáson sem volt), így szólt: - Én azért „még egyszer” megnézném ...

Fül-orr-gége gyakorlaton:
Az egyik beteg Czigner prof.-ra kívánt hivatkozni: - A professzor úr, tudják, Cinke, vagy 
Cinege...

Szemészet gyakorlaton a gyakvezér imigyen szóla a retináról :
- A retina csak fényt tud érzékelni; minden behatásra csakis úgy reagál, mintha fénnyel 
ingerelnék. Például ha valakinek a retinájába jó erősen beleüvöltenénk, fényt látna...

Bőrgyógyászat demón:
Judit utolsóként nem kapott kijelölt feladatot, bármely szekunder elemi jelenséget leír
hatta.
Kétségbeesetten fordult Nórihoz:
- Jaj, mondj egy olyan másodlagosát, amit tudok.

Első gyakorlaton Korom Irma fagyos hangulatban végigvezet minket a klinikán . Megér
kezve Dobozy professzor szobájához megkaptuk az első ijesztegetést:
- Itt fognak vizsgázni azok, akik a professzor úrhoz kerülnek.
Andris felfigyelt a szomszédos kis ajtóra.

- Ez pedig a vészkijárat?

És amikor „akasztják a hóhért”:
Megkaptuk a figyelmeztetést, hogy kötelező a hepatitis B oltást bevenni. így Andris is kény
telen volt alávetni magát, aki különben mindenre képes lett volna, hogy megússza a tüszúrást. 
Nóra elkísérte, Andrisnak beadták az oltást, majd az asszisztensnő kiszólt Nórinak:
- Ön a fiatalemberrel van? Mert ha igen, akkor menjen be, és szedje össze.



Közös nyaralás:
Berta Ági negyed év után nyáron meghívta a csoportot balatonlellei nyaralójukba. Lelle- 
felsőn lekászálódtunk a vonatról, kicsit csodálkoztunk, hogy nem vár senki, és elindul
tunk megkeresni a nyaralót. Becsöngettünk, de Ági nem nyitott ajtót, ezért elkértük a 
gondnoktól a pótkulcsot, szépen lepakoltunk, kiválasztottuk ágyainkat, ettünk meggyet, 
amit ott találtunk, és már indultunk volna fürödni, amikor Viktor - a lelkiismeretet és 
lovagiasság hangján -  ránk szólt, hogy azért nézzük meg azt a Lelle-alsó nevű állomást, 
hátha ott vár minket a vendéglátó. Hát igen, éppen a harmadik vonatot várta be a 40°C-os 
hőségben. (Aztán persze egyszer sem volt olyan strandidő abban a 3 napban, amíg ott 
voltunk.)



Még érdeklődtünk az anatómia iránt...

Másodév után Erdélyben kirándultunk



Na, mondjad...



így zajlott egy belgyógyászat gyakorlat: az épületen kívül...



Végül pedig kipihenjük az 5 év nehézségeit...



8 .  C S O P O R T
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9 . C SO PO R T

Balog Attila Dósa Piroska Erős Anikó

Markó IldikóKis AnitaJuhász Lajos



9. csoport

EGYMÁSRÓL, EGYMÁSNAK

Attila: -akinek a csoport adott tanácsokat a randik előtt 
-jártas „ rendőrügyekben” ( lsd. szülő fogl.)
-művészlélek
-neki fontosabb a Kaláka koncert, mint az évkönyvíró buli 
-lányok örömére, ő mindig észreveszi az új ruhát

Piri: -Kornél párja
-az évek folyamán egyre szőkébb lett 
-alapítótag
-szerinte nincs rossz tulajdonsága (ühüm... a szerk.)

Anikó: -a fogászoktól kaptuk „ ajándékba”
-csoportunk nagyhangú FRADISTÁJA
-V. év szeptembertől novemberig nem sikerült úgy eljönnie e SZOTE klubból, 

hogy emlékezett volna a zenére ( OH gyökökkel viaskodott)
-jövő: Józsi?, Pista?.......még nem tudni

Lali: -„végre” őt is megkaptuk
-a IV. évet skalpvadászattal töltötte törzshelyünkön a SZOTE klubban 
-„kedvenc” bőrgyógyászunk kedvence (őt mindig észrevette, ha hiányzott) 
-becenevei:Láló, Lali, Lalika, Luigi, Lujó, Goni. A legutolsó: - „Magára 
gondoltam Lajos!” a’la dr. F. M.
Lali önmagáról: „Én hűséges típus vagyok, csak a megfelelő partner kell hozzá.”

Anita: -aki csak belül vidám (szóljon aki kacagni hallotta)
-szobaparancsnok (mióta 2 húgával lakik a koleszban)
-alapítótag

Ildó: -aki még soha nem járt a II. kórház szülészeti osztályán ( pedig IV. év 2. 
félévében ott voltak a gyakorlataink)

-őt is ajándékba kaptuk
-csoportszállító szivárványszínű trabival száguldozik

Márti: -4 évig bírta a csoport vezetését 
-ő is alapítótag
-első két évben Kornélt kukkolta az ablakból, aztán Komélék vettek függönyt



Orsi: _-ő is alapítótag
-jelenlegi csopvez.
-kívül bárány belül farkas -a pszichológiai teszt szerint ( is )
-neki saját fogorvosa van, aki rendszeresen „tömi”
-az egyetem röplabdacsapatának oszlopos tagja (magassága: 165 cm)

Kornél: csoportunk „legszerényebb” tagja 
-alapító atya 
-Hondával száguldozik 
-„...dús hajába tép a szél”
-lakásukba felcsábítva lányokat fényképez 
-jogász is lesz, ami len róla 
-legtöbbet a szájára gyúr

Vendégeink voltak:

-Hódi Béla 
-Kotormán Mária

-Tadesse Muluadam Mengiste
-Hassan Soyami
-Cser Zoltán
-Moszad vagy Moszat
-Riad Nasli
-Kovács Anetta
-Morvái József

-Cservenák Virág 
-Hutter Katalin 
-Kórodi Katalin

hős szocmunkás lett, a hajléktalanokat istápolja
ő is másik évfolyamot „választott” és már férjhez is ment
azóta
New Yorkban van
????
életművész
??????
gyógyszerészpalánta lett 
másik évfolyamban van
story: Koméi és Piri sétált a Tisza parton. Szembejött 
egy fiatalember. Nézd már ezt a hülye kopaszt! -  kiáltott 
fel K. Ahogy közelebb ért P. megszólalt: „Te ez a Józsi!” 
Debrecenben éli világát 
a Budapestieket boldogítja
jelenleg Svájcban van, de csokit még nem küldött

Akik miatt érdemes volt idejárni:

-Greksa Ferenc 
-Kalló Imre 
-Szabó Gyula 
-Tamai László 
-Várkonyi Ágnes

-Höhn József 
-Kele Zoltán 
-Tájti János 
-Madácsy László



Élettan

Rekordok: Orsi 13x demózott 6 helyett, Piri menet közben beleunt a számolásba. De nem 
szabad azt sem elfelejteni, hogy volt olyan demó ahol Pirinek sikerült kemény 18 %-ot 
elérnie a teszten.

Kórélettan gyakorlat

Gecse tanár úr demóztatott minket. Anikó és Ildó (csak ők ketten) megúszták 1-es nélkül. 
Ezek után Ildó joggal (?) gondolhatott vizsga előtt arra, hogy talán nem lesz gondja a 
kollokviumon. Eredmény: Ildó sajnos elnökösig jutott.

Ugyanezen a demón Kornél első jegye 4-es volt. Ezek után a fényképészet került szóba, 
(ebben Kornél profi)
G.: „ Tudjátok van az a nagyon szélesen látó objektív, az a békalencse!”
K.: „ Az halszem optika.”
Ezután senki nem csodálkozott Kornél jegyein. Természetesen két darab egyes. 

Belgyógyászat

A betegnek insulinomája van.
Piri: „ Hol van, a májában?”

Mindenki kókadtan, fáradtan, félálomban ül a gyakorlaton. Pálvölgyi doktor meg is jegy
zi ezt.
Anikó: „ Hosszú volt az éjszaka !”
dr. P. A.: „Most dicsekszel vagy panaszkodsz ?”

Utolsó óra, Madácsy doktor szobájában ülünk. Kb. harminc perc után dr. Madácsy Vi
rágnak: „Ne haragudj, megkérdezhetem, hogy mit nézel rajtam? Már megnéztem a slic
cem, a ruhám stb., de semmit nem találtam.
Virág, mint később kiderült a doktor feje felett kifüggesztett szolárium bérletet tanulmá
nyozta, ami Dr. Szepes Attiláé volt.

Pathológia-boncolás

Ildó, mint mindig amikor meg van fázva, hangtalanul jött bonctermi gyakorlatra. Mikor 
ezt a boncmester „meghallotta”, így szólt: „Mm., de jó, akkor most könnyű megerősza
kolni, mert nem tud kiabálni!”



Dr. Tamai László kb. 10 perces „ agymosást” tartott arról, hogy a lányok ne legyenek 
belgyógyászok, mert a férjük tuti elválik tőlük. „Beszéde” végén 3 embert kérdezett meg, 
hogy mi akar lenni. Pechjére pont a leendő belgyógyászokat kérdezte. A harmadik válasz 
után dr. Tamai: „Na hagyjuk!”
(megjegyzés:V. év végén már csak Anikó akar az lenni.)

Népegészségtan gyakorlat

Gyak.vez.: „ A népesség összetételét M.o.-on milyen korfával lehet jellemezni ? Mi an
nak a neve?”
Kata éppen a végszót hallván jó hangosan így szólt: „Kórfa!”

Attila nem jött el demózni, mert lenyomták az óráját és elaludt.
Vetró: „Én ilyen idős koromban biológiai órát alkalmaztam. Megittam egy fél liter vizet, 
vagy ha volt pénzem egy korsó sört, és biztos volt, hogy 4 óra múlva pisilnem kellett. De 
hát egy ilyen előadás miatt nem éri meg ekkora beruházást tenni.”

A műtéti bemosakodásról beszélgettünk.
Attila: „ És elnézést tanár nő, kefélni kell?”
V. Tünde: „Tessék?”
Kornél: „Kell hát, jó sokat!”

1999. novembere 9 óra 45 perc Berencsi tanterem. 8 ember érkezik a 9-kor kezdődő órára. 
„Elnézést eltévedtünk!”
Előadó: „Semmi baj, én is eltévedtem párszor hallgató koromban.”
2 perc múlva újabb ember érkezik.
Vadász István 8-as csop.: „Elnézést a külső intézetben próbálkoztam.”

V. Tünde: „Miért nincs M.o.-on malária?”
Piri: „Mert nincs tse-tse légy!” (A baj csak az, hogy az Anopheles nőstényszúnyog ter
jeszti, mely egyébként itt repdes felettünk.)

Demó:Az egyik esettanulmány megoldása „nem jutott eszünkbe”, ráadásul egyik puskán 
sem volt rajta. Végső elkeseredésünkben a demóztatóhoz fordultunk segítségért, erre ő: 
„A régi könyvben nincs benne csak az újban.” Kornél: „Már megnéztük, de ott sincs.” 
Tanár: „ Nem baj, keressétek csak, majd meglesz.”

Közös gyakorlat a 7-es csoporttal. Ők csak egymáshoz szólnak (sokat), a témához sem
mit.
Gyakvez.: „Akit a másik csoportból nem érdekel a mondókám, akár el is mehet, nem 
haragszom.” A 7-es csoport egy emberként feláll és szó nélkül kimegy.
Tanár, rezzenéstelen arccal: „Nem lepődöm meg ezen azok után, amit a gyakorlatveze
tőjüktől hallottam róluk.”



Attila azt javasolja gyakvezérünknek, hogy kérdezzen a lányoktól egyesével valamit és 
ha nem tudják a választ, vegyenek le egy ruhadarabot.
Dr. Backó: „Én teljesen hímnős vagyok.”

Kata 20 perc késéssel toppan be a gyakorlatra. Backó azonnal nekiszegezi a kérdést, hogy 
mi az a vér-gáz megoszlási hányados. „ Ezt már reggel 8-kor tudtam, hogy tőled fogom 
megkérdezni.”

Kata nem érti azt az összefüggést, hogy minél nagyobb a vér-gáz megoszlási hányados, 
annál jobban oldódik a vérben és annál lassabb a narkózis.
Dr. Backó: „Most jöttél és máris méltatlankodsz? Különben nem tudom neked elmagya
rázni, de ez 100%, hogy így van.”

Neurológia gyakorlat

Dr. Tajti a betegágy mellett: „Mi az az amaurosis fugata?” A kérdés Attilának és Lajos
nak szólt akik éppen a szomszédos ágyon pilledtek. „Mi micsoda?”
Dr Tajti: „ Na menjetek kifelé és olvassátok a Cosmopolitant és a Kiskegyedet!” 
Egyébként is rögeszméje volt, hogy mi nem olvassuk a neuró tankönyvet és jegyzetet, 
csak ezeket a női magazinokat. Mégis Ő volt az egyetlen aki mindet fel tudta sorolni.

Igazságügyi szeminárium

Toxikológia:
Attila: „Nagy alkoholista lehetett ez a Widmark.”
Gyakvezér: „Köztudott, hogy aki alkohol kimutatással foglalkozik, az szereti a piát.” 
Palotás András (7. Csoport) : „A profnak is ez a kedvenc témája.”

Palotás András lila fejjel fújja az alkoholkszondát. Orsi odaszól: „Nem jól tartod a szádat!” 
P. A.: „Ja, én nem lány vagyok.”

Bőrgyógyászat gyakorlat

Első gyakorlaton Anikó hiányzott.
Dr. F. M.: „Hol van?”
Valaki: „Lagziban volt a hétvégén és biztos pihen.”
Másnap rosszul lett, az előző éjjel elfogyasztott alkohol miatt, ezért a gyakorlat alatt 
kénytelen volt kimenni.
Dr. F. M.( megvárta míg kimegy): „Csak nem terhes?”

Dr Földes Márta: „Nyugodtan tegeződjünk.” 2 perc múlva Ő: „Magára gondoltam.”

Dr. F. M.: „Ma is sokan hiányoznak.” Füzetet keres.: „Legalább hárman.” Tavalyi cso
portjának a füzete volt. Valaki: „ Csak 1:” Dr. F. M .: „A Lajos és még ki?”



Attila a szigorlat első felvonásán (a receptúrán) puskázni akart, de dr. Oláh Judit észrevette, 
rászólt, így el kellett tennie a segédeszközt a zakója felső zsebébe. Közvetlenül ezután így 
ment a betegvizsgálatra, és ott jól átnézte minden oldalról a beteg lábszárfekélyét. Már a 
sikeresen befejezett vizsga után Attila és Kornél a folyosón beszélgettek, mikor egy ápoló
nő odajött hozzájuk, és Attilához fordult: „Maga volt a Pálinkás néninél?"
Attila : „ Nem"
Ápolónő : „ De igen maga volt, én úgy emlékszem."
Attila : „ Na jó, én voltam. Miért ?"
Ápolónő : „Mert vizit után vittük kötözni, és a fekélyében találtunk egy latin szavakkal 
teleírt cédulát!"

Szemészet gyakorlat

Orthoptika gyakorlat
Dr. Deák A.: „Tudjátok különbözőképpen kell szólni a szülőkhöz. Két féle van: az egyik, 
nyár, strandpapucs, rövidnadrág, a másik szintén nyár, makkos cipő, fehér zokni, színes 
zakó. És a harmadik (Lajosra mutatva) tiszta fekete. Tényleg te milyen orvos akarsz len
ni?” - kérdezte Lajostól. Lajos elkezdte kifejteni, hogy azért fekete a ruhája... De Dr. 
Deák közbevág: „De most tényleg!”
Lajos: „Szemész.”
Dr. Deák: „Ezt most csak kitaláltad.”
Lali: „De most miért? Azért mert fekete a ruhám?
Dr. Deák: „ Nem szülész véletlenül?”
Erre Kornél: „Már elnézést, de hogy függ össze a fekete ruha a szülészettel?
Dr. Deák: „Á, ez csak terelés.” Ránézve Koméira így szólt: „Téged nem operáltak gye
rekkorodban?”

Traumatológia gyakorlat

Piri nagyon unott arccal ül a vizsgálóasztal tetején.
Dr. Raskó: „Látom rajtad mennyire érdekel!” Később, amikor Piri az extensor ín pótlásá
ról érdeklődött, Raskó doktor arca felderült: „Várjál, végre megfogtalak.”

Valahol, valamikor:

Attila és Lajos beszélgetnek, majd Attila a lányokra mutatva így szólt: „Már megint ró
lunk beszélnek!”
Lali: „Már megszoktam.”
Anikó hátrafordulva: „Te szegény!”
Lali: „De jó füled van! Sasfülű, vakondszem!”
Valaki: „De hát a vakondok az nem is lát.”
Anikó: „Nem is rossz a szemem.”
Lali: „A sasnak sincs jó füle, na és!”



Lajos tűvel a kezében: „Na, kit szúrjak meg? Márti, téged már biztos régen szúrtak!” 
Márti: „Hát, hétfőn a fogászaton.”

Márti: „Melyik az előfázis?”
Lali: „Te nem tudod, hogy melyik az előfázis?”

Fiil-orr-gégészet

Kornél a legtöbb előadáson ott volt, így prof. Czigner felfigyelt rá latinos műveltsége (a 
prof. latin mondásait ő tudta csak lefordítani) és gyér hajzata okán. Egyik reggel vesztére 
inkább az alvást választotta. Előadáson prof. Czigner meg is kérdezte : „Nem látom a 
kopaszodó kollégát, hol van most?"
Ugyanaznap délután fúl-orr-gége gyakorlaton az egyik kórterem előtt állt a csoport, 
ahonnan kilépett a prof. és lelkes kísérete, a házban lévő összes orvos. Amint meglátta 
Kornélt, hangosan így szólt: „Ahá, maga nem volt reggel előadáson! Hol volt?"
Kornél : „Őszintén szólva ..."
Prof. Czigner : „Ááá, ne is folytassa! Úgysem mondana igazat."

Gyermekgyógyászat előadás

Dr. Vetró Ágnes: „Most pár szót a bulimia nervosáról. Tudjátok, ez volt Diana herceg
nőnek is."
Kornél: „Tehát halálos betegség."

Előadásokon hallottuk

Kórélettan

Dr. Szabó Gyula: „Negyedévben lesz a lányok része az elhízás, akkor már nincs kórélet
tan, kórbonctan amivel abajgatnák, akkor két lehetőség van. Vagy elhízik vagy férjhez 
megy.
Dr. Szabó: „Engem az rémít meg, ha egy hallgatónak az órán megszólal a bunkofonja, 
nem az, ha bekanyarodik egy Mercedes az utcába.”
Dr. Telegdy Gyula: „Ha valaki sok libazsírt eszik akkor a szervezetében levő zsír libazsír 
lesz. Kérem szépen nem ettől lesz valaki liba.”

Belgyógyászat

Epeköves roham terápiája: fájdalomcsillapító, görcsoldó, általában vénásan.
Dr. Lonovics: „Adhatod musculárisan is, de akkor fél óráig szidni fogja az anyátokat.”

Dr. Ábrahám: „Terhességi nephropathia klinikai képe..........De a betegség nem olvassa
el a tankönyvet.”



Dr. Ábrahám: „Húgyúti infectiok egyik klinikai tünete az alguria, ami nem azt jelenti, 
hogy most jött a tengerről és ellepi az alga.”

Dr. Varga László az anaphilaxiáról: „Az illető megfullad, vagy olyan gégeoedémája lesz, 
hogy nem kap levegőt.”

Dr. Ferdinándy: „Jézus tipikus férfi volt. Azt mondta hogy visszajön, és azóta se láttuk.”

Dr. Szarvas: „Az androgének egyik hatása: megállítja a növekedést. Kis ember, nagy 
bottal jár.”

Dr. Julesz: „Minek örül az Addisonos nő nyáron? -hamar lebarnul
-nem kell tampon 
-nem nő a szőre

Fogászat

Dr. Mari Albert: „A szexuális élet a fajfenntartás eszköze, de örömforrásként is gyako
roljuk.”
Dr. X. Y.: „Volt olyan év, hogy több televíziót adtak el mint fogkefét. Igaz ez 20 évvel 
ezelőtt volt.”
Dr. Gorzó: „...van ami kézzel, van ami géppel jó...”
Dr. Gorzó: „..van aki keményen szereti, van aki puhán.....a fogkefét”

Sebészet

Dr. X. Y.a kopogtatásról: „...két kis pisis ujjunkkal...”
Dr. X. Y.: „Ha 3 csővel szívom a levegőt, akkor már az anusán veszi a levegőt.”
Dr. X. Y. a Tbc-ről: „1920-ban az USA-ban a 2. halálok. Henry Ford ekkor már szarta az 
autókat. Törték is magukat.”
Dr. Tróján: a passzív dohányzásról: „Az se jó ha valaki más a pofámba fújja a füstöt.” 

a dohányzás elleni propagandáról: „Úgy szarunk bele ahogy tudunk.”
„A primer tumor eltávolítása után a beteget mint a vércse, figyelni kell.”

Igazságügyi orvostan

Dr. Mojzes: „Műtőből kijőve mindenki fellélegzik egyet, a beteg is, de ő az utolsót.”
Dr. Mojzes a savanyú foszfatáz reakcióról: „A halál életben való keletkezése bizonyí
tott.”
Dr. Varga Tibor arról, hogy miért nem alkalmazzák az infravörös spektrográfiát az autó
vezetők alkoholfogyasztásának rutin ellenőrzésére: „ Egy infravörös gép akkora hogy hű, 
meg a rendőr nem tudja kezelni."



Bőrgyógyászat

Dr. Kemény a framboesiasisról: „Elkapni nem olyan kellemes, mint a syphilist.”

Urológia

Dr. Török anaerob baci kimutatása: „alápisil a táptalajba.”

Szülészet

Dr. X. Y. a magzati veséről: „a magzat bent megy ki”

Népegészségtan

Dr. Vetró: „Ki a tehén tejét issza, annak sorsa biztos Lyssa.”
Dr. Vetró: „Lues, scabies, meg a fene tudja mi ez.”
Dr. Vetró: „Gonorrhoea: egy szomorú vasárnap jött meg a folyásom, s hétfőre bedagadt 
mind a két tojásom.”

S hogy mi lesz velünk? ( terveink)

Attila nőgyógyász, rheumatológus, urológus
Piri bőrgyógyász
Anikó gastroenterológus
Lali ortopédus
Anita kardiológus
Ildó bőrgyógyász
Márti radiológus, onkológus, neurológus
Orsi szemész
Kornél ortopéd-sebész, szülész, urológus

Poénok még voltak, csak lelőttük őket...



Fülészeti beavatkozás (és a székben: eredménye)



Márti transnasalisan agyat vizsgál





10. C SO PO R T

Farkas Krisztina Gothár Mária Hankovszky Péter Hanti Péter

Várszegi ÁgnesNagy FerencMonduk PéterMócza Csilla



Kinek van kedve ragyogó napsütésben betegeket felvenni, a műtőben bemosakodva 
izzadni...? Kellemesebb a strandon, nemigaz? így volt ezzel Orsi (9. csop.), Csilla és Feri 
is. Igen ám, de csöppnyi öltözőjük a referálóból nyílt, ahol Baltás professzor Úr állította 
össze délelőttönként a másnapi műtéti programot. A referálóval szemben pedig éppen az 
ő szobája volt. Az osztály szigorú rendje, pedig szintén nem kedvezett efféle partizának
cióknak. Egyik délelőtt -  összeszedve minden bátorságukat -  elhatározták, hogy megte
szik... Meleg van, vár a strand! Feri rögtön rohanni akart átöltözni, de a lányok elővigyá
zatosságra intették: ki kell deríteni mikor tiszta a levegő. És különben is mindent ponto
san meg kell szervezni. így is tettek. Feri úgy gondolta a lányoknak nincs ki a négy kere
kük, de rájuk hagyta. Végre eljött a pillanat. Irány az öltöző, majd dobogó szívvel osontak 
végig a folyosón, szinte futólépésben. Már csak egy kanyar... A kanyar után azonban 
Csilla frontálisan ütközött Baltás professzor Úrral. Kővé dermedt pillanatok... A profesz- 
szor Úr végigmért rajtuk és nyersen kérdezte: „Mi az? Maguk már elmennek?” Talán 
önmagukat is meglepte kórusban adott válaszuk határozottsága: „El.” -  s gyors léptekkel 
távoztak. Később Feri csak annyit mondott: „Csodálatos szervezés volt lányok.”

Egy Jancsó buli után...

Zozi (volt csoporttársunk, aki harmad év végén átigazolt a SOTE-ra), és Ági az egyik 
Jancsó buli után „enyhén”alkoholosan befolyásoltan együtt indultak hazafelé. Ági kihar
colta, hogy Zozi nyakába ülhessen, mivel gyalogolni nem volt kedve. Zoli -  bódult álla
potában -  képtelen volt tiltakozni, így megtörtént az „egyesülés”: Ági felül -  Zozi alul. A 
mámor pillanatai azonban nem tartottak sokáig: Zozi tétova egyensúlyozó mozdulatai 
nem tudták megakadályozni a hatalmas zuhanást, így Ági arccal előre egy tócsa közepébe 
csapódott. Vérző arccal tápászkodott fel. Másnap nem jött iskolába. Fliányoltuk, de nem 
tulajdonítottunk túlzott jelentőséget a dolognak, hiszen Ági sosem volt stréber típus... 
Harmadnap végre megjelent élettan előadáson, s az utolsó sorban ült le napszemüvegben. 
Ekkor már sejteni lehetett, hogy nincs minden rendben...

Fül- Orr- Gége Klinika alias Alcatras

Csilla, Ági és Feri a II. emeleti kezelőben ültek már vagy húsz perce a gyakorlatveze
tőre várva. Azon tanakodtak mit tegyenek. Ági és Feri feltűnés nélkül el akarták húzni a 
csíkot, de Csilla lelkiismerete megszólalt és azt javasolta, hogy kérdezzenek meg valakit. 
Kiderült, hogy a gyakorlatvezetőjük nincs házon belül. Füli érő szájjal indultak az ajtó 
felé, de ott hirtelen megjelent Iván tanár Úr, aki közölte, hogy mindjárt jön valaki a mű
tőből és megtartja a gyakorlatot. Miután ő elindult lefelé, a kis csapat sem késlekedett: 
rohanás! Fel a padlástérbe, le a köpennyel, fel a táskával és futás lefelé. El, csak el in
nen... Másképp fogalmazva: kijutni az épületből anélkül, hogy bárki is szökésen kapná 
őket. A szűkült tudat lázas izgalmát egyszer csak egy reccsenés tágította ki: Csilla meg
torpant -  egyik cipősarka két lépcsőfokkal lejjebb hever... Sipákol, most mit tegyen, de 
Ági és Feri csak rohannak tovább és mentik az irhájukat. Csilla felkapta hát a „sarkát” és 
utánuk bukdácsol. A friss levegőn aztán Ági és Feri fuldokolnak a röhögéstől, Csilla pe-



dig görcsösen próbálja reponálni a cipősarkot, de hiába. Megkönnyebbülten aztán már ő 
is nevet, és libasorban elindul a Jancsó felé három ember, középütt egy bicegő lány „fo
gyatékosságát” leplezve...

Anatómia gyakorlat előtt

Azok a katasztrofális anatómia gyakorlatok... Ági, Csilla és Kati (évhalasztó barát
nőjük, aki most Svájcban tanulmányozza az egereket) gyalog indultak el az Anatómia 
Intézet felé. Szép idő volt, sütött a nap, de ők savanyúan gondoltak az elkövetkező három 
órára... Megszomjaztak, s betértek egy boltba. Tanakodtak, hogy milyen üdítőt is vegye
nek, de nem tudtak megegyezni, ígyhát máig megmagyarázhatatlan módon egy 2dl-es 
szilvapálinka került a kosarukba. Hogy mi történt útközben, az elképzelhető: az üveg 
végül üresen pottyant az Intézet előtti kukába. Felhőtlen jókedvvel érkeztek meg a gya
korlatra, egész idő alatt vihogtak, kacsintgattak jobb-balra. A fiúk persze nem értették mi 
bajuk van. Hanem ahogy közelebb mentek a három lány felé és próbáltak beszélgetést 
kezdeményezni a furcsa alkoholszag megcsapta őket. Ekkor minden világossá vált...

Egy hasonló hangulatú biokémia kollokvium

Réka (3. csop.) és Csilla görcsösen készültek a vizsgára. Éppen a karácsony előtti utol
só délután történt mindez. A délelőtt lassan, gyötrelmekkel teli araszolt. A kedélyeket 
tovább fokozta, hogy a délelőtt vizsgázók különféle rémhírekkel tért haza. Idegességük a 
tetőfokára hágott, mire agyukból kipattant az isteni szikra: oldani a feszültséget néhány 
korty alkohollal. Réka nem késlekedett, lerohant a boltba és egy 2 dl-es pálinkával tért 
vissza. Felöltöztek, felhörpintettek egy-egy pohárkával (nem sok maradt az üvegben) és 
elindultak. Hideg volt, csúszott, esett a hó, s ők összekapaszkodva bukdácsoltak a hóaka
dályok között. Megérkeztek. Mindenki görcsösen tanult a folyosón. Csilla ekkor kezdte 
érezni, hogy melegség önti el, kicsit homályos minden, a többiek mintha valahol a mesz- 
szeségben duruzsolnának. O következett. Füli érő mosollyal lépett Dux professzor Úr 
színe elé, kihúzta a tételeket és leült. Úgy érezte, hogy itt a vég. Elolvasta őket egyszer 
majd még egyszer, de olyan lassúnak érzett mindent. Aztán feltűnés nélkül nagy levegő
ket vett, magában azt ismételgette, hogy „józan vagyok, józan vagyok...” A várt hatás 
nem maradt el: kidolgozta a tételeket és szépen felelt. Mindketten négyest kaptak -  hát 
nem megérte?

Itt volt Godó!

Az első igazi „gyakorlatias” kémia gyakorlaton párban dolgoztunk, hogy belerázód
junk a kísérleti munkába. Mivel páratlan számú volt a csoportlétszám, a Monduk- 
Hankovszky duó kiegészült Godó Gyurival. Godó Úr a kísérleti protokollt semmibe véve 
-  kényelmi szempontokat maga előtt tartva -  megfordított némely sorrendet, így pl. a 
kénsavat előbb helyezte a kémcsőbe, majd öntötte rá az alkoholt. Bizonyára meglepte a 
jelentősnek mondható hőfejlődés, és a szétrobbanó kémcső. A kénsav a környezetben 
egyenletesen terült szét -  megkímélve persze a baleset okozóját. Innentől kezdve Gyuri



csakis vegyvédelmi szemüvegben volt hajlandó minden olyan gyakorlaton, ahol a „rea
gens” szó előkerült. Mi pedig inkább kerültük a további közös munkát.
Az anatómia demokkal is érdekes viszonyban volt Gyuri. Az első demo, az emlékezetes 
tandíj-tüntetés miatti két napos extraszabi után volt. Poór tanár Úr demoztatott minket: 
ált. + felső végtag csont- és ízülettan. Miután Bola -  külföldi ex-csoporttársunk -  felelete 
kapcsán megmutatta, hogy tud kemény is lenni, észrevette, hogy az egyik csoportnak 
nincs vizsgáztatója. Kiadta Godó Gyuri tételét -  art. humeri -, és elment intézkedni. Kö
zelben Sobotta-hegyek, és 12 felkészült ember. Gyuri nem mozdult -  biztosan mindent 
tud. Amikor a tanár Úr visszajött megjegyezte, hogy a felelőnek igazán volt ideje meg
nézni az atlaszban a tételt, de azért mondja csak -  és mosolygott. Gyuri is mosolygott és 
nyugodtan annyit mondott: „Én nem készültem.”

A harmadik demo éppen nőnapra esett, és Kukla Edit exgyakvezémél zajlott. A fiúk 
természetesen virággal érkeztek, és taktikusan a demo előtt át is adták. Tehát saját gya
korlatvezető, nőnap, virág -  az objektív értékelés feltételei adottak... Kérdés Gyurihoz: 
„Melyik három izom tapad a pes anserinusban?” -  Mély hallgatás... „Figyelj Gyuri: ott 
tapad a... gracilis, a... sartorius... és? Legalább a harmadikat mondd meg te. Segítek: 
úgy kezdődik, ahogy az egyik koleszunkat bezézik... na?” (Kukla doktornő a Semmel
weis Kollégium - ’Sémi’ -  m. semitendinosus asszociációs sorra gondolt.) Godó Gyuri 
kétségbeesve nézett körül -  nemhiába: Kálmi „segítségére” sietve súgott a fülébe. Gyuri 
arca felderült, és büszkén mondta a latinos büvszót: „Jancsó!” Hát azért átcsúszott...

Egy másik demo reggelén tréfásan megkérdeztük tőle, hogy ugye tudja, hogy 
demozunk? Nem tudta... Felállt és hazament. így a profnál kellett beszámolni. Egy pa
tológiás szíven kellett volna a mitralis billentyűt megmutatni. Mintegy félórai „lapozga
tás” után közölte, hogy ő szívesen megmutatná, ha azon a vacok szíven lehetne tájéko
zódni. .. Nos, azóta nincs velünk Gyuri.

Azok a 60-as hatvanas évek

Na igen, akkor még egyikünk sem élt, de egy buli erejéig mindannyian átéreztük mi
lyen is lehetett. Híre ment, hogy a Reghős Bendegúz Szabadidő Központban Szécsi Pál- 
est lesz. Frankó: beöltözés, buli. Ágicáék szereztek mindenkinek megfelelő rucikat, és 
Katánál -  aki nem volt szorosan vett csoporttárs, de mégis a legszorosabban az volt -  
átvedlettünk igazi 60-as évekbeli keménygyerekekké. Belőttük a frizurát is: Monduk Peti 
életében először próbálkozott a tupírral, amit Ági hősiesen tűrt. Kellő bemelegítés után -  
mivel későre járt már -  gyalog mentünk ki a Reghősbe, ahol a hangulat már a tetőfokára 
hágott.

Páran a kabátoknak keresett helyet, mások a pultnál könyökölték ki a csoportnak a 
betevő italt. Ágica és Peti táncolni kezdtek. Igazán látványos figurákat dobtak be, az 
egész csehó egy nagy sárga irigység volt: apám, ezek aztán tudnak! Irigységük odáig 
elment, hogy egy észtveszejtő bedöntésnél -  ahol Ági Peti nyakába kapaszkodott, aki 
kezével tartotta Ági csípőjét -  Ági lába a levegőbe rúgott és Peti így fogta őt: valaki aljas 
alapossággal Peti fenekébe illesztette Ági lábát és az igen kényes egyensúlyt egy durva 
mozdulattal felborítva, mintegy felrúgta a táncosokat. Hiába, no! Az irigység! Persze 
Ágica nem ütötte meg magát, mert erősen kapaszkodott, Péter pedig gyorsan kitámasztott 
a kezével. Akik tudnak, azok tudnak.



A mi lányaink egyébként messze a terem szintje fölé emelkedtek. És azért majdnem ki 
is dobtak bennünket! Ugyanis az egész csoport bizonyította táncvirtuozitását: a fiúk a 
lányokat a nyakukba kapták, és így mutattak be hajmeresztő figurákat -  csakis 18 éves 
felülieknek!

A rendteremtés után is megmaradt a jókedvünk, és hajnaltájt együtt indultunk haza. 
(Már aki nem akadt a lőve hálójában.) Kálminak sikerült elemelnie a rendezvény bejárat
ára felakasztott „Szécsi utca” táblát, ami valószínűleg egyébként is lopott volt. Ebből sem 
lesz semmi baj -  gondoltuk: „Holló hollónak nem vájja ki a szemét. Tolvaj tolvajának 
megbocsát az ég.” Útközben szó szót követett és már senki sem tudta hogy s miként, de a 
fiúk hirtelen egyszál alsógatyában gyalogoltak tovább valamilyen fogadásból. Csak Csilla 
nem vetkőzött -  ami egy kicsit bosszantó is volt.

A társaság tehát valahogy így festett: négy fiú alsógatyában, hónuk alatt egy „Szécsi 
utca” táblával közrefog egy lányt és vonul Szeged város utcáin át... Amikor a Víztorony 
térhez értünk - ahol Zozi lakott és akihez fel szerettünk volna menni -  egy rendőrautó 
lassított mellettünk. Meleg lett hirtelen a hajnali hűvösben, hiszen személyigazolvány 
nuku, mert Katánál maradt minden cucc. Szerencsére a kékeknek sürgős dolguk akadt. 
Beértünk Zoziékhoz, aki -  szokása szerint -  zsörtölődött, hogy felébred a nővére. Hiába, 
no! Zozi márcsak ilyen. És hiába no, mert a nővére persze felkelt.

Hazafelé a Retek utcába érve szegedi kollégánk váltig esküdött, hogy balra kell for
dulni a központ felé -  kissé megosztotta ez a társaságot. Végül Kálmi és Peti jobbra in
dultak a -  retrospektíve - rövidebb, Csillu és Fecó a hosszabb úton a Jancsó felé.

Ó, azok a boldog 60-as évek...

Demok, vizsgák, benyögések

Az első anatómia demora készülve Hankó és Monduk Peti az albérletben ülve kezdték 
átvenni az anyagot. A humerusnál tartottak. Hanko felmondta a leckét: „...és a collum 
chirurgicum azért fontos, mert az ember itt szokott combnyaktörést szenvedni...”

Kórélettan demo -  Gecse Árpád. Első kérdés Fecónak: kivételesen nem vágja rá a 
választ. Ugyanaz a kérdés Monduk Petinek: „Vállalod a kérdést, vagy kérsz másikat? 
Péter: „Kérek másikat.” „Nincs másik... Egyes.”

Anatómia demo -  nőnap -  Kukla Edit. Monduk Peti - miután kétszer is sorbaállt a 
virágátadáskor, és miután „éppen” nem tanult előző nap görcsösen a könyv felett -  sorra 
kerülvén azt a feladatot kapta, hogy mutassa meg a m. obturator internus inát. Csak azt 
tudta, hogy a foramen ischiadicum minor lép ki a medencéből. Többször megpróbálta 
megkeresni a nyílást, mire Edit: „Csak mutasd meg... Na: szorítsd ökölbe a kezed! 
Nyújtsd ki a mutatóujjad!” Megfogta a kezét és... és egy ínhoz nyomta. „Ugye ezt akar
tad mutatni? Na most hányast adjak?”

Fogászat szigorlat -  Kovács prof vizsgáztat. Jönnek ki az emberek: 5, 4, 4, 3, 4, 5, 4. 
Csilla kerül sorra, és erősen ideges. Egy kedves doktornő -  aki jelen volt a vizsgánál -  
nyugtatni próbálja: „Ugyan, eddig egy hármas volt, a többi mind ötös.” Csilla: „De a fiúk



is négyest kaptak!!” „Jaj, én mindenkinek ötöst írtam be...” Pedig milyen jó átlagunk 
lehetett volna...

Csilla a sebészet kollokviumán negyedévben négyest kapott. Ezt a blamázst -  vissza
ment javítani -  mint egyetlen ember. A féléves anyag: hasi sebészet. Tróján főorvos Úr 
tételt huzat: a pajzsmirigy sebészete. Csilla félve jelzi, hogy ez az előző félév anyaga. 
Újabb tétel: valamilyen tüdős tétel. Csilla m éginkább félve szó váteszi. Tróján főorvos
nak elfogy a türelme és hazazavarja a megszeppent jelöltet. Lám-lám: nem is olyan köny- 
nyű sebészetből javítani!



11. C SO PO R T

Ba Katalin

Pásztor Katalin

Uhercsák Kinga Vig IstvánSzincsák Eleonóra

Cimmer Csongor Kicsi Dóra Kornélia

Szekeres AntóniaSzékely Sándor



Legyenek r, n és m pozitív egész számok, és r < 13; jelölje a szelekciós Liposits állandót L(r), 
ahol r kvázi sorszám és legyen t(r) egy vizsga időszaknak időtartama; akkor az n olyan, hogy :

L(r) S  t(r) < 3
r=m

Nem felejtünk el (1975-1998)
&



2.
3.

Irsay Ákos öt nappal anatómia szigorlat előtt: - 
— A Funkcionális Anatómiát érdemes elolvasni a vizsgára?
(Szerintünk Ő az egyetlen az Egyetem történetében, aki e nélkül a könyv nélkül tette le az 
anatómia szigorlatát.)
Sárga Szabolcsot sikerült meggyőznünk arról, hogy a nő ^ hülye picsa.
Szociológia gyakorlatainkat jó hangulatban töltöttük bor, tea, sütemény mellett Rékasi 
János gyakorlatvezetőnk lakásán. (Síelni is eljött velünk, csak nem ért oda.)

A csoportnak két elülső keresztszalagja hiányzik. (Sanyié és Nóráé)
Az abszolút antialkoholista Zsiska Beát is sikerült leitatni másfél óra alatt.
Az előző Tonni érdeme. (Gratulálunk!)
Cimmer Csongornak sikerült elérnie, hogy kétszer számoljon be igazságügyi orvostanból.
(4 hiányzás mindkét félévben.) Vig Pistinek meg majdnem.......Csongor helyett.) Fair
Play díj)
Kicsi Dóra Kornélia: azért ismételt évet, mert a mikrobiológia rektori vizsga időpontját 
telefonon intézte, és az Universitas telefonközpontos a JATE Mikrobiológiát kapcsolta. 
Mikor a tévedésre fény derült (egy nappal a vizsgája előtt) beíratta az egyest.

.. .a Sahó mindannyiunkat, de szégyellte érzéseit, és más csoport(vezetőt) keresett magának.



9. Poiana-Brasso: a három napja síelő Sahó ígéretet kapott tőlünk, hogy együtt lesíelhet 
velünk a piros pályán. A hegy tetején a büfében várt ránk. A hirtelen kialakult hóvihar 
miatt senki nem indulhatott el érte. Helyesen ismerve fel a helyzetet elindult, és rekordidő 
alatt (4,5 óra) lesíelt a hegyről. Elmondása szerint halálfélelme nem volt, pedig mi a lenti 
büfében már a legrosszabbra is gondoltunk.

10. Sanyi szőnyegtisztítót vásárolt... miután telehányta gombával és tésztával Tonni 
szőnyegét. (Sohasem merte odaadni)

11. Bogdán Natália 
Balogh Csilla 
Berkes Veronika 
Harsányi Gábor 
Irsay Ákos 
Maróti Gabriella 
Sahin-Tóth Gábor 
Sárga Szabolcs 
Szalkanovics Bernadett 
Zsiska Beáta

Ba Katalin 
Cimmer Csongor 
Kicsi Dóra Kornélia 
Pásztor Katalin 
Székely Sándor 
Szekeres Antónia 
Szincsák Eleonóra 
Uhercsák Kinga 
Vig István

Az állatok farsangja
SZEREPOSZTÁS:

Ba Kata: a Csiga, aki sohasem ért oda a csoportbulikra.
Cimmer Csongor: a Farkas, a kiskorú Piroskák megrontója 
Kicsi Dóra Kornélia: a Morgós Mormota 
Pásztor Kati: Aromó, a fékezhetetlen agyvelejű nyúl
Székely Sanyi: Bal Fácán (párkapcsolat, vizsgák, sport........élet)
Szekeres Tonni: Pelikán (=gödény)
Szincsák Nóra: Oroszlán(y), az állatok királynője 
Uhercsák Kinga: Gólya (ha tényleg szülész lesz belőle)
Vig Pisti: a leggyorsabb állat: motoros rendőr



Cimmer Csongor: Ő már jobban TÖRTE 
magát, hogy résztvehessen a csoportbulikon. 
Nagyon lazaC volt. Hanyag elegancia, vörös 
szemek, sejtelmes mosoly —  ez Csongor a 
repülő-orvos.

Kicsi Dóra Kornélia: annyit éjszakázott 
(dolgozott), hogy szinte csak alva láttuk, 
hacsak az oktató fel nem ébresztette. 
Üzemanyaga a kávé; fogyasztása 21 / nap.

Ba Kata: kb. ennyit mutatott magából.......őt
is BAfogadtuk a csoportBA. Aki többet 
szeretne róla megtudni, kérdezze BArátját, 
Tamást, akivel az elmúlt 6 évet töltötte.



Pásztor Kati: Rántott Sajttal és Rigó Jancsival
álmodott ("meg tudnék enni még egy.......").
A csoport egyetlen galambja aki meg lett 
gyűrűzve. Önzetlenül mosta a klinikán Sanyi 
lábát... is.

Székely Sanyi: akire a legtöbbet költötte a 
TB. A lényeget úgy ki tudta emelni, hogy ma 
is Kala-azarnak becézzük. Úgy mondja el a 
beteg statusát, hogy öt perc múlva is a fejnél 
tart.

Szekeres Tonni: csoportbulijaink és a palicsi 
kirándulás háziasszonya. Abba rokkant bele, 
hogy a csoportnak kínai kaját csinált.
Tücsköt-bogarat összehord ....... a pókjának.
Ő a cso-csodacsatár. Pistivel Ő is nyeregben 
érezte magát.



Szincsák Nóra: in médiás rex. Fedőneve: 
csopvez. A fociválogatott másik három tagja. 
Ötödévre a biciklije magától hazament a 
koleszba. Juvenilis demenciáját azóta kezelik. 
A történteket parajelenségnek tartja, indulni is 
akar a paraolimpián Sanyival.

Uhercsák Kinga: ha Ő még nem is, de a fogai 
már egyenesbe jöttek. Megpróbáltuk rávenni, 
hogy kövesse a rossz példánkat, néha sikerült 
is, de mindig hazatalált.

Vig Pisti: országos motoros gyorsulási 
bajnok, aki csak bajnak van. Interperszonális 
kapcsolatait három másodperc alatt bonyolítja 
( köszönjük a Westel900-nak). "Választékos 
és követhető" a stílusa, de a főztje azért jó. 
Saját bevallása szerint Pisti a férfiasabb 
(legalábbis P. Katinál).



Ba Katalin ldb 
Cimmer Csongor ldb 
Kicsi Dóra Kornélia ldb 
Pásztor Katalin 2db 
Székely Sándor ldb 
Szekeres Antónia 
Szincsák Eleonóra 
Uhercsák Kinga 1 db 
Vig István 3db

250Ft 
250Ft 
250Ft 
750Ft 
250Ft 

nincs az étlapon 
nincs az étlapon 

250Ft 
lOOOFt

Ezt jól bekaptuk.

Ringler Tanár Úr gondoskodott róla, hogy atomtámadás esetén is tudjuk mit kell 
cselekednünk:
— Ha pedig ledobnak egy atombombát, a legjobb, amit tehetnek, hogy magukra terítenek egy 
fehér lepedőt, és elindulnak a temetőbe, hogy még legyen helyük a tömegsírban.

Penke prof. előadáson a molaritás és a molalitás közti különbséget magyarázta: 
— Molalitás és molalitás, én nem tudom kiejteni a különbséget, de van köztük.

Szintén ő, amikor valamelyik vegyület helyett, az etanol képletét írta fel:
— Pedig most tényleg nem erre gondoltam, nem akarok maguknak hazudni, miért pont 
maguknak hazudnék.



Előadásra érkezve Penke prof. pár percig tanácstalanul topogott a tábla előtt, majd megszólalt: 
— Szólaljanak már meg......angolok vagy magyarok?

Csongortól kémia kollokvium közben Boti Zsuzsanna megkérdezte:
— Maga Deákos volt?
— Igen.
— Akkor már értem ...
A vizsga végén Boti megígérte Csongornak, hogy következő vizsgaidőszakra vesz neki egy 
nyakkendőt...
Az év végétre odáig fajult a dolog, hogy Csongor megfogadta, ha meg lesz a kémia szigorlata, 
megfürdik az Aradi vértanúk terén levő szökőkűtban. A vizsga sikerült...

Szabad János egzaktul definiálta a fogalmakat:
— Splicing = a gének összecsuszorászása.
Ezek után Pisti definíciói:

Karcinogén: olyan gén, ami kar-kar-cin-cin és nem cin-kar-kar-cin.
Tautomer átrendeződés: öreg indián (Tauto) kész elvégezni feladatát, és már 
nem fél, külsejét megváltoztatja, (befesti magát harci színbe.)
Hibás értelmű (missense): mai tudósok nem tudják megmagyarázni a mutációt, 
csak találgatnak. (Hibásan)
Xeroderma pigmentosum: magyarul Pigment Xénia, neves író, mesebeszélő

Kalló Imre: — Melyik oldalon van a véna basilica?
Sanyi: — Laterálisán.
Kalló: — Nem, de mivel hogy ez kétesélyes volt, a javítást már nem tudom elfogadni.

Pisti már az első hetekben a csoport jól ismert személyévé vált. Mikor mi még csak távolról 
szemléltük a formaiintól csöpögő szervdarabokat, ő egy öt centiméteres cafattal a kezében 
kijelentette:
— Tízezerért megeszem.
Akkor nem dobtuk össze a pénzt... utólag visszagondolva jól tettük.

Pisti igyekezett az anatómiai nomenklatúrát is saját szája íze szerint átalakítani ( minél 
képszerübb, annál memorizálhatóbb alapon ). Egyik próbálkozása: vestibulum vaginae = 
capsula linguae

Anatómia kollokviumon Pisti boldogan tekintett fel a kapott metszettről, majd határozottan 
mondta:
— A metszeten a máj Kupfer-sejtjei láthatók.
A vizsgáztató elcsodálkozott, megnézte, majd megkérte Pistit:
— Legyen szíves törölje már le azokat a Kúp fér- sejteket a tárgylemezről!



Kórélettan gyakvezérünk már harmadéves 
korunkban kiterjesztette ránk védőszárnyait. 
Arra is büszkék vagyunk, ahogyan az utánunk 
következő évfolyamnak bemutatott minket. 
Mivel a kezdő csoport szinte minden alsóbb 
évfolyamban képviselteti magát, csoportunk 
beazonosítása nem okozott nekik nehézséget 
az alábbiak alapján:
Szabó Gyula: — Jó volt, mert kevesen 

voltak, elfértek egy sorban, és az öt emberről 
csak úgy sugárzott a tudatlanság.
(Utólag üzenjük: A csevap bezzeg jó volt!)

Mikrobi gyakorlaton Taródi Béla Bácsi a 
táptalajokról beszélt:
— Jobb éttermekben bouillonnak van írva a 
húsleves.
Sanyi: — Mint például az Alabárdos?
T.B.: — Hát nem rossz hely.
Sanyi: — Finom lehet ott egy bouillon.
T.B.: — A, Dunának-Oltnak egy a hangja.

A jövő a mi
választásunkat
igazolja

Bitó doktor mindig ügyelt a csoport lelki egyensúlyára, tőle mindig kedvességet, tapintatot és 
empátiát tanulhattunk.
Méhszáj-tágasság tapintásakor Sanyihoz:
— Na, ugye nem olyan, mint otthon?
Dórának:
— Belőled nagyon jó nőgyógyász válna; agresszív vagy és buta.
Pistitől és Dórától együttes hiányzásuk igazolására nőgyógyász által kiállított látleletet kért. 
Dóra a legmegfelelőbb embert választotta erre a célra - Resch prof.-ot. (O ezt nem túlságosan 
értékelte. Utána már Bitó sem.)

Oxyologia gyakorlat Zentay főorvossal. Nórának a sikertelen szájból orrba történő 
lélegeztetés során:
— Ne én mutassam már meg picinyem, hogy hogy kell bekapni.



Szintén újraélesztéskor, Katinak:
— Formás kis popód van, de menj közelebb és támaszd a combodhoz a fejét! 
Közben rövid mobil telefonbeszélgetés:
— Szervusz Szivecském......persze Drágám, megyek érted....... puszi-puszi.

Nóra vizsgázott oxyologiából, röpkérdések:
Z.A.: — Mit kaphat még a beteg?
Nóra: — Hát.... infarktust!
Z.A.: — Nem, azt én fogok kapni; úgy értem milyen gyógyszert?
Rátérve a CO mérgezésre a veszélyforrások elsorolásakor Nórához érve már nem túl sok 
alternatíva maradt.
Z.A.: — Milyen fűtéstípusnál lehet még?
Nóra: — Hát.... én már csak a távfűtésre tudok gondolni.

Belgyógyászat gyakorlaton Tálosi doktor felhívta a figyelmünket, hogy a szabad hasűri 
levegő okai között nőknél heves szexuális aktus is szerepelhet:
Pisti (halkan): — Ez olyan, mint amit a gésák tudnak?
Röhögés. (Bár lehet, hogy ez alapján Pistit inkább sajnálni kellene.)

A fiúk megpróbálták dr. Kiss Marianna gyakorlatvezetőnket is csőbe húzni a szabad hasűri 
levegő és a heves szex ok-okozati viszonyával, de ez nem sikerült, mivel ő jól ismerte ezt a 
jelenséget. Következmény: "Kedves férfikollégák" megszólítás, és magázódás. Folyománya: 
március 8-án kapott virágot. (Mi meg nem.)

Dóra nagyon kedvelte Baczkó István gyakorlatvezetőnket (is):
B.:— Dóra......
D.:— Búúúúúúúúúnkó!

A here és a herezacskó már egész korán a csoport látóterébe került. Irsay Ákos szerint ez az 
oculoscrotalis reflex.

Nyári sebészet gyakorlaton Nóra az aggódó beteg kérésére manuális herevizsgálatot végzett. 
Nóra: — Tehát a sérven kívül más panasza nincs?
A páciens pirulva felállt:
— Akkor a herémet nem vizsgálja meg?
—Jaj, dehogynem! Tolja le a nadrágját!
A kezelőbe hirtelen belépő fiatal orvos arcára megdöbbenés ült ki a fentiek láttán. Nóra 
hirtelen felemelkedett, a páciens pedig magára rántotta az alsónadrágját. Az orvos tétova 
mozdulatokkal nyúlt a kezelőkocsi után, majd teljes érthetetlenségre kárhoztatva kioldalgott. 
Távozása után mintha mi sem történt volna a páciens ismét letolta a nadrágját, és Nóra 
befejezte a vizsgálatot. (Eredmény: manuálisan negatív)



" .. .harcra felszánt, szántóvető, ugra-bugra, ágas-bogas, harangverő, uri-muris, szúró-fúró, 
kéjes-kényes, gigantikus, tejben fürdő, dagadós kis, ragadós kis, fakadós kis, berzenkedő, 
kolosszális, te vasgyúró, szagos-papos, egetverő, seggetverő, koronás szép, tojásforma, 
makkringató, tejetadó, combon ülő, táncot járó, dárdát rántó, krémmel töltött, szerzetesi, 
asszonybolond, felcifrázott, libabőrös, fennhéjázó, pókként lengő, duzzadozó, bolondozó, 
csengőt rázó, faramuci, aludttejes, hintázgató, illatozó, faronülő, darázshasú, lökhajtású, 
fényes bőrű, eres-reves, hasonszőrű, acélkemény, rózsaszínű, megújhodó, felböfögő, 
politúros, csalafinta, ikrás hasú, öklétrázó, felfúvódott, nadrágülő, arabeszkes, tivornyázó, 
nászra-váró, nevezetes, tüzet-oltó, nyughatatlan, leány néző, szilvaszerű, kicsapongó, 
cifrálkodó, szagosnedvű, magos-kedvű, pöcsét-nyomó, szépformájú, törhetetlen, strázsát-álló, 
tejszín-bögyű, ringó-bingó, csókos-bókos, cserzett-bőrű, veres csőrű, kundor-szőrű, bunkós 
tőrű, szatirikus, telepumpált, árnyba-rejtett, töprenkedő, comb-közé-bújt, latorkodó, 
viháncoló, friss töltésű, nagy gumójú, két-tojásos, szerelmetes, körszakállú herezacskóm."

RABELAIS, FALUDY GYÖRGY

Tonni radiológia szigorlaton kb. 24 órás tanulás után:
— A kontrasztanyagos vizsgálat szövődménye lehet, ha artériába adják be.
Palkó prof.:
— Hát persze, ezt hívjuk arteriographiának.
A számítógépen megjelenő UH kép láttán meglepetésében széles mosollyal az arcán ezt 
mondta:
— Erről csak annyit tudok mondani, hogy ez egy doppler UH felvétel, a piros a transzducer 
felé, a kék tőle elfelé megy.
Palkó prof.:
— Hz az ábra itt azt jelenti, hogy a carotis-villáról készült a felvétel, és vajon mi ez a nagy 
valami az ér falán, aminek ekkora hangárnyéka van?
Tonni:
— Meszes plakk!
Vizsgaeredmény: 4.(Ezúton köszönöm. Tonni.)

Ferdinandy Kond Sanyihoz:
— Mondja magyarul a televíziót!
— Hát.... tévé!

Pisti féle consensualis látótérvizsgálat.
1. Ráül a szomszéd ágyon fekvő haldokló bácsira. (Arra még emlékezett, hogy egy 

magasságban kell lenni a vizsgálandó beteggel.)
2. "Akkor most takarjuk le egymás szemét!”

(A beteg háta mögött álló gyakvez., Klivényi Péter heves tiltakozó kézmozdulatokba 
kezd.)

3. "Jaj, mégiscsak inkább mindenki a saját szemét takarja le!"
(A beteg szorgalmasan követi az utasításokat.)

Klivényi: — Soroljatok fel idegen reflexeket!
Pisti: —Analis reflex.
K ; __777
P.: — Amikor a betegnek közben könnyezik a szeme.



Dr. Klivényi akkor nem értette, álljon itt számára a magyarázat:
Fiatal ember ront be a szemészhez és vadul vetkőzni kezd.
D.: — Mit csinál, itt nem kell vetkőzni; én szemész vagyok!
Miután az orvos heves tiltakozása ellenére a beteg teljesen levetkőzött, azt mondja:
— Doktor Úr, látja az anusomat?
— Igen, látom.
— És látja körülötte a szőrszálakat?
— Igen, látom.
— És látja azokon a szarcsimbókokat?
— Azt is látom.
— Na, amikor azokat húzogatom, könnyezik a szemem.

Klivényi: —Mi van akkor, ha a betegnek a másik oldalon is anisocoriája van?

Pisti hosszútávú tervei a Sanyi betegágya mellett: "Azért szeretnék sebész lenni, mert az 
olyan, mint amikor szerelem a motorom: szétszedem, összerakom és már működik is. A 
belgyógyászat meg olyan mintha hozzáadnék valamit a benzinhez, és attól várnám, hogy 
megjavuljon - tiszta kuruzslás"

A csoport egyik kedvenc játéka a 
Quasar volt, mert ott végre pusztítani is 

tudtunk.

Egyesek különlegesen értelmezték a játékszabályokat, nem is tudta a csoport, mire gondoljon, 
amikor a játék végén Tonni csendesen megjegyezte:
— Nekem ott alul nincs is érzékelőm!
( Üzenjük: Próbáld meg fölül!)



Mindezek mellett Pisti kedvenc játéka a lift maradt. (Tonni inkább gyalog járt.)

Ez egy illatos oldal! Dörzsöld meg a képet, és az illat magával ragad!









Tonni nem jó helyen 
keresi a problémát:

Hál’ Istennek Tomka Johnny jobb 
diagnoszta volt, Pistit mégis jobban 
érdekelte a madártej, mint Johnny mester
műve:



... de megpróbáltuk 
helyre hozni.....

Sanyi mégis örült mikor végre hazamentünk ....



Nálunk ők az ászok:
Dr. Domoki Ferenc Élettan
Dr. Rékasi János Szociológia
Dr. Szabó Gyula Kórélettan
Dr. Taródi Béla Mikrobiológia
Dr. Tomka János Traumatológia

És akik nem:
Dr. Farkas Gyula dzsunior Sebészet
Dr. Gallyas Éva Szemészet
Dr. Nagy Armand Fül-Orr-Gége
Dr. Madani Sahram Fül-Orr-Gége

És akiknek Athos, Porthos, Aramis szívesen lenne a TESTőre, de gyakorlatvezetőnek
nem váltak be:

Dr. Altmayer Anita Bőrgyógyászat
Dr. Gyura Erika Aneszteziológia

Dr. Kiss Marianna Radiológia

Bakik az évkönyvírás közben:

Pisti: — Ugye a képekhez nem kell külön fotó?

Allatfarsang szereposztása közben Pisti Nórához:
— Olyan piros a hajad, legyél te a pirosseggü pávián!
— Nem is piros a seggem!

Tonni: — Mit is mondott Sanyi a Gallyasnak?
Kati(Tonnihoz): — Most akarod?
Sanyi: — Ezt kérdeztem a Gallyastól???

Nóra aki ragaszkodott a popójához:
— Akkor ezt is Gallyasnak, és ne Dr. Gallyas Évának írjuk! Ha seggem, akkor Gallyas!

Pisti: — A Katiról nincs is kép, mert mindig ő fogta a végét.



Tonni: — De kurva szomjas vagyok!
Kati: — Vagy fordítva......

Pisti évkönyvírás közben összeszedett 18 gecipontot, a Tonninak fájt a fasza, a Nóra pedig 
leszarta.

Már egy éve csak az "asszonyra" gondolok 
Mindig "lesben" állva 

Nyikorgó falábbal ölemben 
Támadtam a kaput, támadtam serényen.

A Duna-Tisza-köze réme voltam 
Míg Szegedre nem jutottam 

Hogy az orvoslás rejtelmeit megtanuljam
Ennek a versnek nincsen vége............

(Vig Pisti, 1996.)



FOGORVOS I.

Boros József Danyi Karolina

Kuncsik Attila Szabó Zénó Szarvas Ágnes

Farkas Ágota

Tatár Árpád

Abonyi Zita



FOGORVOS II.

Iván Gyula József

Maros Tamás

Kószó Erika

Varga Henrietta

Kárpáti Krisztina Kuzma Ibolya

Tápay Kinga

Leopold Imre

Somogyi Rozália

Varga Tas



MI, FOGASZOK!

így kezdtük...

Anatómia és Szövettan
Kalló: - Vannak redők a hüvelyben?
Ott Józsi: - ???
Tömeg: - Hunyd be a szemed, emlékezz és utána mondd!
*
Kalló: - Mi van a vagina lamina propriájában ?
Gyula teljes határozottsággal: - Nyiroktüsző...
*
Árpi rohadtul unta, és minket szórakoztatott:
- Gianuzzi-féle műhold...

Kémia
Ági őrült nagy lelkesedéssel HCl-t pipettázott és „valahogy” lecsússzam egy korty. Meg
lepetésében nemhogy köpött volna egy jókorát, inkább lenyelte az egészet.
Egészségedre!

Biokémia
Másodévünk leghosszabb és legunalmasabb gyakorlatai. Minden alkalommal meghaltunk 
és reinkarnálódtunk. Ennél hosszabbak és unalmasabbak csak első évünk biológia gya
korlatai voltak.



Pathológia
HPR: - Hogyan alakul ki colon carcinoma?
Zénó: - Krónikus irritáció következtében.
HPR = Húgyúti Prosztata Roham (Attak)
A kérdésre már nem emlékszünk, de a válasz jó volt: 
Jágó: - Vírusos encephallitis.

Belgyógyászat gyakorlatok
Dr Letoha Ria: - Mi okozhat csuklást?
Zénó: - Emlegetett szamár.
*
Lénárt Doktornő: - Amíg kitöltőm ezt a papírt gondolkozzanak el, hogy van-e valami 
kérdésük az Ultrahangról.
Kuni: - Milyen hangról?

Szemészet
Dégi Rózsa: - Beszéltem már az idegentestekről? 
Nyunyu: - A csipáról például?

Fül-Orr-Gége
- Hogyan távolítunk el egy rovart a külső fülből?
- Chemotox-al.

Odontología (mert nekünk már ilyen is volt)
Kocsis Tanár úr diaképeket mutat távoli dolicocephal rokonainkról, amikor egy fiatal nő 
(Ő mondta, mi nemigen tudtuk volna megállapítani sem azt, hogy fiatal, sem azt, hogy 
nő) képéhez értünk elmondta, hogy élve temették el. A hozzá fűzött gondolata:
- Mielőtt eltemetném, azért jól megtekerném.



Kanga és Ágota a kisszámú, de lelkes szurkolótábor tagjai

Erika, Rozi, Ibó és Kriszta a fogászindulót készülnek előadni, vagy a pohár boron veszekednek?



Radiológia
Kapros: - Mi van a képen Krisztián? 
Krisztián: - Gangréna kompletta. (?) 
Kapros: - Persze,___kompletta___ , a kávé.

Fogszabi demó
Osztjuk a papírokat. Rozihoz ér a papírcsomag. Tamás ül mögötte.
Rozi: - Tamás te kérsz lapot?
Tamásnál előfordult, hogy elsőre megírt egy demót, ezért gondolta Rozi biztos ami biz
tos, rákérdez.

Parodontológia
Paróból, de protetikából is mindig „csak” a leadott anyagból, és „az anyagot leadott ok
tatóval” írtunk demót.
Lássunk egy példát:
A demó napján még fényévekre vagyunk (legalábbis nekünk úgy tűnt) a 
furkációérintettség-től, de a Vályi Doktor által összeállított tesztek 50%-a erről szólt. A 
következő előadások egyikén Gorzó Tanár úr elkezdi végre a téma tárgyalását.
Ziti beszól: - Ebből már demóztunk.
*

Egy másik paró előadás:
Már nagyon unjuk az egészet, amikor egyszer-csak feltűnik az írásvetítőn a GORZÓDYL 
márkanév. A Tanár úr bejelenti, hogy csak szerénységből nem egyezett bele, hogy róla 
nevezzék el a CORSODYLT.
*
Gorzó Tanár úrral sörözünk:
Ziti: - Akkor már tudom miért Korzó a mozi neve.

Protetika gyakorlat IV. év
Zénó: - Kellenének PKT műszerek.
Antal Doktor: - Mi az a PKT?
-P.K. Thomas vagy Pelsőczi-Kovács Tamás.

Szájnyálkahártya előadás
Kuni anamnézist vesz föl.
Időskorú nőbeteg: - Olyan égő, csípő érzés ... 
Kuni: - A szájüregre tetszik gondolni? 
Sonkodi Tanár űr végre elnevette magát.



Nyunyu és Tas a két Superman egy megerőltető fogászati gyakorlat után

Tanakodás, mi is a diagnózis..., senki sem tudja, de azért jól festünk mindannyian



Kuni, akinek mindig a munka az első, amihez Árpi ugyanolyan lelkesedéssel asszisztál



Konzerváló gyakorlat IV. év
Jágó későbbi vizsgabetegének (egy jó barát) alsó 5-ébe II. osztályú kompozittömést ké
szített. A munka menete a következő volt:
- sav—>kompozit—>bond—»kompozit 
Kari: - Na ez ám a szendvicstechnika.

Valamikor a fogklinika folyosóján
Ágota: - Gyerekek melyik nap lesz szünet?
Ziti: - 1 meg 2.
Benedek: - Inkább 1.
Hozzátesszük, hogy Benedeknek fogalma sem volt, hogy miről van szó.

Konzerváló gyakorlat V. év 1. Félév
Tas: - Föltágítottam a csatornát 30-ig.
Ferber: - Akkor haladjunk, 120-al.
Tas: - 120-ig?
Nyunyu: - Km/h Tas!!
*
1.gyakorlat, Nyunyu 3 percet késett.
Ferber: - Amíg nem lóg a beled és a fejed a nyakadon van, itt vagy 8.00-kor.

Konzerváló gyakorlat V. év 2. Félév
Nagy Kati: - Józsikám mit tudsz mondani a cementekről?
Jágó: - ??? -  de 10 másodperc múlva kivágta magát -  Leggyakrabban az építőiparban 
használják.
Nagy Kati: - Na, azért remélem a malterig nem jutunk el.
*
Kuni próbálja igazolni előző órai hiányzását azzal, hogy egész éjszaka ment a hasa, hányt 
és 47°C-os láza volt.
Ferber 5 perces útravalója: - A fogorvos egy olyan élőlény, aki nem hiányzik, nem késik, 
ha kilóg a bele azt visszatömködi a hasába, ráhúzza a nadrágszíjat, odaül a szék mellé és 
dolgozik.
Koszi, megfogadjuk!
*
Árpi ujja már teljesen elzsibbadt egy alsó 6-os gyökérkezelésekor. Elcsigázva tornáztatja 
megfáradt phalangeális Ízületeit és közben eltorzult arccal fordul Gorzó Tanár úr felé.
Tanár úr vette a lapot és visszakacsintott.
*
Kuni csillogó szemekkel jelenti be Ferbernek, hogy 35-ig feltágította egy felső 7-es gyö- 
kércsatomáit.
Ferber: - Most azt várja, hogy megdicsérjem? 1 óra alatt 35-ig? Akkor legközelebb 8-ra 
hívja a beteget. 4 csattoma 4x1 óra, 12-re kész is lesz.



Nyunyu és háreme



Zénó az ebéd utáni nagy munkában

Kriszta: - Koszi Zénó, de még kérek egy kicsit!



Szájsebészet V. év
Ági örökös betegének Ácsnéninek egy csontszilánkot kell eltávolítani a szájsebészeti 
ambulancián.
Kriszta: - Nincs ott sömmi, csak már véresre vakarta, az fáj.
Mindezek ellenére Kriszta hozzáfog a feltáráshoz. Amikor a suturát kezdi, Chadi doktor 
kimegy. Fél óra múlva visszajön és Kriszta még mindig azzal a 3 öltéssel bajlódik.
Chadi: - Még mindig nincs kész?
- Mi lesz ebből kosztüm?

Szájsebészeti műtő
Kanga jegyezte meg nekünk a következőt.
Kovács prof. viccet mesél egy cystectomia műtétkor:
Egy pasi felszed egy kurvát az utcán és hazaviszi. Az esemény után a nő megkérdezi:
- Ugye fogorvos vagy?
- Igen - válaszolja a pasi.
- És ugye te vagy a város legjobb fogorvosa?
- Igen, de honnan tudod?
- Onnan, hogy nem éreztem semmit.
Műtét végén a prof. megköszönte Halásznak az asszisztálást és még hozzátette: - Aztán 
meg ne halljam, hogy te vagy a város legjobb fogorvosa!

Gyerekfogászat
Dr. Marika néni gyerekfogó főnökasszony: - Olyan szörnyű vagyok ma, nem? 
Zénó: - Nekem fel sem tűnt.

Szájsebészet szigorlat
Nyunyu a nyaki terimék differenciáldiagnózisának tárgyalásakor próbálja Kovács prof.-ot 
meggyőzni felkészültségéről:
- A gyulladásos eredetű nyirokcsomóduzzanat-ok általában egyoldaliak, alapjukról el
mozdíthatok, kemény tapintatúak...
Kovács prof.: - Kemény?! Tudja is maga mi az a kemény. A doktornő, ... az tudja. 
Egyébként kiváló szájsebész, nálam szakvizsgázott néhány hete.

Szakdolgozatvédés
Ági fellélegezve és diadalmasan jön ki a szakdogavédésről: - Fazekas prof. kérdezett, én 
meg válaszoltam egy 3 perces körmondattal.
Szerintetek bevágódtam?



... És a boldog vég.
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