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Elkövetők:
Aki hirtelen felindulásában elvállalta, hogy a

“nyersanyagot gyorsan minden csoporttól összeszedi, nyomdakész állapotba 
varázsolja és még ötödévre mindezzel elkészül”

és aki ezennel szent és ünnepélyes fogadalmat tesz, hogy soha de soha, 
semmilyen körülmények között mégegyszer nem vállal el ilyet...

Rudas Máté

Akik a szöveget megírták

(és leadták többnyire az utolsó-utáni-utáni határidő után néhány
hónapocskával):

A csoportok

Akiket örök hálánk fog üldözni:

Nyomdai munka - Juhász Péter és Korpa Zoltán 

Borító - Németh György 

Külön köszönet - Dr. Nagy Zoltánné - Klárika

Akik nem csak erkölcsi támogatást nyújtottak:

Aventis Pharma Kft.

MedAqua Kft.

SZTE ÁOK Dékáni Hivatal - Dr. Lednitzky András 

SZTE ÁOK HŐK

SZEFHE



Külön köszönet a dékáni hivatal minden kedves munkatársának akik 
rögös egyetemi utunkat egyengették és akik közül többen -  hála 
nekünk -  valószínűleg évtizedeket öregedtek e néhány év alatt..*

*a szinte határidőre leadott igazolások, űrlapok, leckekönyvek begyűjtése 
telefonálás, könyörgés illetve telefonon való könyörgés . . .  vagy az alig-alig, 
csak néha, egészen kivételes esetben előforduló, legeslegutolsó, vagy azutáni, 
dékáni illetve rektori kegyelemért valamint még egyetlenegy utolsó (anatómia, 
biológia, kórélettan, kórbonctan, stb.) szigorított nagyonelnökös vizsgáért való 

fohászkodások meghallgatása . . .  vagy a nyári és hatodéves gyakorlatok 
nyomonkövetése . . .  stb, stb . . .

Köszönjük!

Egyetemi oktatási segédanyag.

Magánkiadvány. Kereskedelmi forgalomba nem hozható.

A könyvben leírtak a hallgatók véleményét tükrözik. A fényképanyag a hallgatók tulajdona.

A kiadványban oktatási céllal bemutatott illusztrációk és grafikák szerzői jogi korlátozások nélkül megjelent
kiadványokból származnk.



Doktor Úr! Mit tanácsolna egy olyan fiatalembernek aki 
nagyon szeretne orvos lenni, de sűrű programja és 

egyéb elfoglaltságai miatt egyszerűen nincs ideje egyetemre járni?



Egyetemünk Vezetősége

<Dr. Mészáros (Rezső 
rektor

<Dr. Mészáros ‘Tamás
prodékán

©r. T)o6ozyTLttiía 
pro rektor, centrum eínöR,

<Dr. Thurzó LászíÓ
dékánheíyettes

<Dr. Lonovics János 
orvosban dééjn

<Dr. Jancsó <Já6or 
dééánfieCyettes

©r. Varga Tí6or 
dékáníeCyettes

(Dr; (Benedek  ̂György 
tagozatvezető

Dr. (Bodosi Mihály
tagozatvezető

(Dr. Lednitzhy András 
dékáni d iva ta i vezetője

(Dr. (FazekasAndrás 
fogászati tagozatvezető



Dr. Mihály András

Anatómia, Szövet és Fejlődéstani 
In tézet

(Biokémiai In tézet

Dr. D ny László

(Biofizikai Oktatási Csoport

Dr. Ring íer András



Orvosi Vegytani In tézet

D r (Penby (Botoncf

Orvosi (Biológia
(Dr; Szabad János

['Élettani In tézet

Dr. (Beneleigyörgy D r  Jancsó gábor D r  ObáíFerenc



"Kórélettani In tézet

I. sz. (Be[gyógyászati Xfinikg

“Nem tudom mi ez, de 
semmi esetre sem jó jel...”

<Dr. Lonovics János <Dr. Terdinándy ‘Kpncf

(Nepfirofágia II. 
jAkjit O iafízis Osztály(Dr. Sonkodi Sándor

(Dr. î eCegdy ÇyuCa Dr. Sza6ô ÇyuCa



TüC-Orr- Cj égészeti Xfinika

Onkotferápiás %íinika

<Dr. Tfiurzó Lászfá

<Dr. Czigner Jenő

(pathofágiai In tézet



Mikro óioíógiai In tézet

Klinikai Mikro óiológiai 
(Diagnosztikai In tézet

(Dr. íMándy Nvette

<Dr. Nagy (Erzsé6et

Szülészeti és Nőgyógyászati Xfinikg (Dr. (PáCjLttiía



Sajnos nem igazán tudjuk, hogy mi ez, de átmehetne a 
gyermekosztályos betegekhez, ők biztosan jót mulatnának rajta . . .

%[ini^ai %émiai In téze t

(Dr. J-Corvátfi flndrea (Rita

Vrológiai T anszék

(Dr. (Pajor Lászfó

<Bőrgyógyászati %[ini^a

(Dr. <Do6ozy JíttiCa



Nover! Hányszor mondjam még el, hogy az appendix 
az ilyen kis picike rózsaszín . . .

Sebészeti TSÍinika.

Szívsebészeti Osztáíy

<Dr. (Bogáts Cjá6or

Dr. (Balog fi Adom Dr. (Farkas Çyula



^Kísérletes Seóészeti In tézet

(Dr. (Boros ‘M iíáíy

Ó, hogy az a . . . ! Fordítva tartottuk a könyvet!

(Belgyógyászati In tenzív  Osztály

<Dr; (Rudas László



Tarma^plógiai és 
Tarma^oterdpiai 

In tézet

Azért felhívnám a figyelmét, hogy 
ezt tíz orvosból csak egy ajánlja!

Aneszteziológia és 
In tenzív  Tempós 

In tézet

(Dr. VimCáti LászíóRászorult az a ... szelep!

Dr. (Méray Judit

Dr. Varró V  ndrás Dr. (Papp Çyuia



© r. ‘Nagymajtényi Lászfá © r. <Dési Illés

Népegészségtani In tézet

Magatartástudományi Csoport

® r. (Bara6ás Xataíin



©r. Csanády Minios (Dr. (Forster Tamás----------------- _____ I

Endokrinológiai 
Önálló O sztály 

és
K utatólaó oratórium

<Dr. JuCesz János <Dr. Szarvas Ferenc

II. sz.
(Belgyógyászati 

"Klinika

Na, akar hallani 
valami vicceset?



Ortopédiai %[ini^a

Nukíeáris M edicina In téze t

(Radiológiai %íinika



© r. Xpíozsvári Lajos

Szemészeti Xíinika

Dr. Túri Sándor (Dr. Lászfó A  randa

gyermekgyógyászati %íimkg

gyermekgyógyászati
Klinika

Seóészeti jjészíeg
M

© r. (jorzóné 
Dr. Vetró Ágnes

Çyerme^c és 
Serdüß- 

pszicHiátriai 
Osztáíy



Neuroíógiai Klinika

Reflexek rendben. . .

Jífzfieimer-kór ‘Kutatócsoport



(Pszichiátriai Xíinihg

Dr. Jan^a ZoCtán

Idegse6észeti %íiniha

(Dr. (Bodosi JvtifiáCy

Dr. Simonka János AuréC

TraumatoCógiai
Xíinikg



Igazságügyi Orvostani In tézet

Tüdőgyógyászati Tanszék

CDr. Varga <Ti6or

<Dr. Kjaszkó <PáC

Orvosi (jenetikgi In tézet

Ha már megint a WC-ben dohányzik, agyonütöm!



Orvosi Informatikai In tézet

<T>r; ‘FazekasAndrás

Fogászati és Szájseóészeti F finikg

IcCegennyeCvi
Lektorátus



(Reumatológiai danszéf^

CsaCádorvosi In téze t és (Rendelő

destnevefési Csoport



©r. Vezendi %fára

©r. Simon Marianna <Dr; Zentayj4tti(a

©r. Qrósz JLndor

‘Transzjuzioíogiai 
T a n s z é k

^ epüíő- és l)rorvosi ‘Tanszék 

O^yotógia - Országos iMentőszoígáíat



Ivógyógyvizek reneszánsza a gyógyításban

A gyógyításban egyre nagyobb érdeklődés mutatkozik újabban a gyógyvizek iránt. Nemcsak az igen kedve 
a hatásosság is magyarázza az orvosok és betegek érdeklődésének növekedését.
Az egyik, sokoldalúan használható gyógyvíz a Parádi kénes gyógyvíz, amelyet már több mint kétszáz éve h 
betegek. Étkezés előtt fogyasztva csökkenti a gyomorsavtermelést, viszont étkezés közben és után fogyaszt 
a gyomorsav-elválasztást. Nagyon jó eredménnyel alkalmazható a gyomorhurut és gyomorfekélyes megbe 
kezelésére, valamint émelygés, puffadás esetén, és csökkenti ¡11. elmulasztja a másnaposs 
gyomorpanaszokat is. Fokozza a váladék-elválasztást a hörgőkben, jól bevált kiegészítője a heveny és idült 
kezelésének. Vizelethajtó hatása miatt a vesekőképződés megelőzésére és a vesemedencék, húgyutak 11 
alkalmas.
A Mira glaubersós gyógyvíz keserűsótartalma enyhén hashajtó, béltisztító hatású, leoldja a bélfalakról a 
váladékot, eltávolítja a baktériumokat, ezért ajánlott bélhurutok kezelésére. A Mira víz glaubersó-tar 
epehajtó tulajdonságokkal rendelkezik, csökkenti az epekőképződés veszélyét, az 
eszköze.
135 éve ismert és közkedvelt Hunyadi János gyógyvíz hatását 
glaubersó-tartalma határozza meg. A glaubersós gyógyvíz 
végigöblíti a bélfalat, leoldja és kiüríti a baktériumokat, tisztítja 
a bélcsatornát, megszűnteti a bélhurutos panaszokat. Az 
epehólyag kiürítő hatása miatt ajánlott epepangás eseten, 
ezáltal csökken az epehólyag-gyulladás kialakulásának 
veszélye is.
A Ferenc József keserűvíz glaubersót é s 1 
keserűsót is tartalmaz, az utóbbit 
nagyobb mennyiségben. A Ferenc 
József keserűvíz hatásos eszköze a * 
székrekedés és a következményes ^ — — —  — 
aranyérbetegség kezelésének, igen 
eredményes hashajtó.
A bemutatott néhány gyógyvíznek az 
emésztőszervi betegségek széles 
skáláján fontos szerepe van a 
hatásos kezelésben és gyógyí
tásban.

Dr. Zajkás Gábor





1. Csoport

Szakó Árpád Sarkad Sfagy Signes Vincze jóéért

Varga (Rita

Ország (Erzsé6et(Duónicz JLndrea Mezei Cjéza

Sferszényi (Eszter Tóth JLnita

%eC(e Çyôrgy Nagy Nelga



Név: 1. Csoport
Szül. hely: Szeged, Dékáni Hivatal 
Szül. idő: 1996.szeptember 
A n a m n é z i s
Panaszai 1996 szeptemberében kezdődtek. Kezdeti lelkesedése hamar 
depraválódott. Ebben jelentős szerepe volt bizonyos komplikációknak:
1996- ban Mr. Drosophila által okozott traumák sanatio per secundem 
gyógyultak. (Ábrahám Szabolcs). Még Allah sem segített (Hasszán).
1997- ben Oculorotator György tisztogatása révén két új egyéniséggel bővült 
eleve heterogén személyisége (Kelle Gyuri, Vincze Robi). Bár ennek ára volt 
(Pusztai Heni). 1998-ban jelentős változások következtek be amúgy is 
zaklatott életében. Tudta, hogy nem lesz könnyű, de erre még ő sem számított.
I. Béla és Árpád vezér amortizálta szervezetét. Az általuk okozott traumát 
azóta sem tudta kiheverni. Vitális szerveit érintette a veszteség: Ádász 
Annától, Berkics Katától, Hevesi-Tóth Beától, Molnár Lajostól kellett 
megválnia. 1999-ben férfias ereje megnövekedett. Bár ez csak shubokban 
lépett fel (szigorúan katalógus idején - Szabó Árpi). Ebben az évben 
állapotában jelentős változás nem történt. 2000-ben jelentkezett először 
halálfélelme, mely pánikrohamokkal színeződött. Csak egy kérdés járt a 
fejében: "Mi a fenét keresek én itt?” Elmondása szerint panaszai szezonálisak: 
főleg december-január, illetve május-június idején jelentkeznek. Ilyenkor 
kommunikációs készsége csökken, szociális érzékenysége fokozódik, enyhe 
confabulácio, logorrhea, sacralis decubitus, insomnia jellemzi. 
Heteroanamnézisét tekintve potátor, de ezt kitartóan negálja.

Jelen panaszai: május van...
Dg: Morbus medicus
Th: Tüneti, sz.sz.:anxiolytikumok, pszichostimulánsok (etanol, koffein, 
nikotin).

I.év: "Elfogadom a káoszt. Nem tudom, a káosz elfogad-e engem."
Biológia:
Máthé Endre miután végigszenvedtük a maratoni gyakorlatot - passzivitásunkra 
hivatkozva - megismételtette velünk a gyakorlatot. Az egyetlen időpont, ami 
mindenkinek megfelelt, este 8-tól éjfélig. így, innen ment bulizni a csoport.

Anatómia:
Géza, egy jól sikerült buli utáni gyakorlaton, azon igyekezvén, hogy feltűnés 
nélkül kivonuljon az antiperisztaltika hívó szavára, kétszer lefejelte a 
bonclámpát,majd inkoordinált mozgása majdnem a nyitott cadaverben 
végződött.

" A lehetetlent azonnal teljesítjük.
A csodára egy kicsit várni kell.
De holnaptól már akár varázsolunk is!”



Ilyenek voltunk...

Mezei Géza Varga Rita, Ország Erzsi, Tóth Anita, Molnár Lajos, Berkics Kata 
Sarkadi N. Ági, Ádász Anna, Herszényi Eszter, Hevesi Tóth Bea, Nagy Helga, Pusztai Heni, Dubnicz Andi 

Velünk voltak még : Ábrahám Szabolcs, Hasszán

Soltvadkerti szüret, 1997:



II .év: „Ha biztosra veszed, hogy mindent értesz ebből az egészből, teljesen 
meg vagy zavarodva.”

Anatómia:
Andika kihúzta vizsgán a „Rectum anatómiája” c. tételt. Majd rá jellemző 
képzavarral előadta a rectus hüvelyről szóló elméletét.

Kollokviumon Robi GFAP-s metszetet kapott. Ránézve a metszetre udvariasan 
visszaadta:
-Elnézést, ez a metszet el van törve...

Élettan:
Lelkes Zoli gondoskodott a gyakorlatok hangulatáról. A demók átlagát nem 
igen kellett számolgatni: ritkán haladta meg az 1.2-t.
A szokásos Lelkes-féle pótdemóról érdeklődött Robi és Lajos Gézától:-És 
Kelle?
-Mint a taknyot.. .(Mármint kivágta)
Év végén Zoli meghívta a csoportot a lakására. Ha tudta volna, hogy mire 
vagyunk képesek...
A bárszekrényét teljesen kiittuk ( a szalámi is finom volt).
Erzsivel még a Danubius szignálra is összebújva lassúzott.
És a kert is némi változásokon ment keresztül.

Kata találós kérdése:
- Miért jár Anita az előadásra?
- ???
-Mert áákciós a potenciál.

Gyuri toplistája:
1 .hely: Prof. Benedek
2. hely: Prof. Benedek
3. hely: Dr. Janáky ( Ő Benedek prof felesége)

Biokémia:
Gyuri vizsgázik.
Dr. Dux: - Mondjon egy példát a biológiai égésre!
Gyuri: - Ha lehet, egy szóval válaszolnék. Krematórium.







III. év: „Ha előre tudom, inkább órásnak megyek.”

Pathológia:
Kapin Mariann tüdőt boncol. A csoport körülötte tömörül, és „érdeklődve” 
figyel.
Mariann: -Hmmm. Mi lehet ez a gumó? Majd halkan hozzáteszi:

Lehet, hogy tbc?
Ezek után a csoport önmagát meghazudtoló gyorsassággal rebbent szét.

Etika:
A csoport fele másnapos. Lajos tapintatosan kivonul a szomszéd szobában lévő 
mellékhelyiségre. Félre nem érthető hangok kíséretében szabadult meg 
gyomortartalmától, mely megtörte a szeminárium meghitt csendjét.

Belgyógyászat:
Erzsi és Géza referálja a beteget:
- Kikopogtattuk a tengelyállást...
- És a szívhangok?
- Nem hallottuk, mert szőrös volt

Gyak.vez.:
- Hogyan vizsgáljuk a beteget?
Andika frappáns válasza:
- Csukott szemmel.

Sebészet:
Obstipáló beteg több nap után végre székletet produkál.
Vangel doktor reakciója:
- Az osztály kisebb fajta ünnepséget tartott a beteg felett.

Mikrobiológia:
Mándy Yvette - vizsga előtt pár nappal - összefoglalja a félév anyagát. Az óra 
végén megkérdezi:
- Van valami, amit nem értetek?
Eszter:
- Igen. Akkor mik is azok a fakultativ anaerobok?

Árpi vizsgázik: Elkezdi mondani a tételeit:
Első tétel:... Semmi...
Második: ld. első
Harmadik ( amit a segítőkész asszisztens súgott le neki):
Ezt röviden szeretném ismertetni. LYME-kór (fonetikusan kiejtve), a 
kórokozója Moréba Murmurferi.
Árpi rövid vizsgája itt befejeződött.



Néha azért gyakorlatra is jártunk:



IV.év: „Az a baj a világgal, hogy a hülyék mindenben holtbiztosak, az 
okosak meg tele vannak kételyekkel.”

Pszichológia vizsga:
Gyuri Rudics doktornál vizsgázott. Témabeli jártasságát bizonyítja, hogy nem 
vette észre, hogy a tételsor el van nyomtatva. így végig comliancéről beszélt.

Ági dicsekedett, hogy beoltott ötezer libát barátjáéknál. Majd kis gondolkodás 
után hozzátette. Igaz, hogy embert még egyet sem oltottam.

Szülőszoba gyakorlat:

V. év: "Ha nem vagy megzavarodva, félreinformáltak."

Népegtan:

Szemináriumon Vetró doktor már hosszú ideje a kergemarha-kórról beszél. 
Anita -felnézve könyvéből- rácsodálkozik a BSE rövidítésre:
- Mi a fene az a BSE? (Mint kiderült, nem a Budapesti Sportegyesület...) 
Vetró: Maga tényleg „marhára” figyel, már egy órája erről beszélek.

A krematóriumban Erzsi megkérdezett egy ott dolgozót:
- Mennyi ideig égetik ezeket?
Mire a felháborodott válasz:
- Mi nem égetünk, hanem hamvasztunk!



Bőrgyógyászat:
Ambulancia. Árpit hosszas könyörgés után rávettük, hogy kérdezze ki a beteget. 
Árpi:
- Na jó! Hány éves vagy, és mikor jöttél?
A beteg: - 16, és most jöttem.

Robi kérdése:
Mikor írunk bürkéből? (bőrgyógy)

Gyakorlaton Győző helyettesített. A csoport háromnegyedkor szó nélkül levette 
a köpenyt, amíg Győző megpróbált beteget hozni. Utána hallottuk, hogy Győző 
meglepetten mesélte a csoportjának, hogy Ő még ilyet nem látott. A csoport 
egyszerűen fogta magát, és hazament.

Igazságügy:
Addiktológia gyakorlat. A csoport fele Korzakov- syndromás betegtől veszi fel 
az anamnézist. A doktornő az óra végén megkérdezte:
- És milyen orvosok akartok lenni? Mert a kérdéseitekből ítélve pszichiáterek 
biztosan nem...
Még ugyanezen a napon , trauma gyakorlaton is hoztuk a szokásos formánkat. 
Császár doktor arról beszélt, hogy milyen nagy gáz lesz vizsgán. Majd 
megjegyezte:
- Hát Ti sem akartok traumatológusok lenni, ahogy elnézem!

Gyerekgyógyászat:
Ági rácsodálkozott, hogy Anita miért nem lépett le a többiekkel együtt az 
előadásról.
- Olyan jó volt az előadás?
- A fenét. Középen ültem...

Prof. Pintértől megtudtuk, hogy a jól tejelő magyar anya hogyan szoptat és fej.
És a hatás kedvéért mindezt demonstrálta is saját magán.

Gyakorlaton kérdezték:
- Hogyan vizsgáljuk az emlőt?
Robi:- Hátulról.

Gyak. előtt Erzsi megszólalt:
- Húúú. Otthon hagytam a mikrofonomat!

Szemészet:
Robi vizsga előtti napokban: Bekúszók ehhez a Gallyas Edithez (Éva), hogy 
kérdezzek valamit a hypermetrophiáról...



Fül- orr- gége:
Gyakorlati vizsga után Robi odament Ritához:
- Rita, Te azt mondtad, hogy a gyakorlati vizsga nagyon egyszerű, de nekem 
meg valami hihetetlen nagy jóindulatról beszéltek ott!

Neurológia:
Árpi kivette Andika hajgumiját, miközben beteget vizsgáltunk. Délia észrevette 
az akciót, és rászólt Árpira:
- Tedd be gyorsan Neki!
Árpi: Itt???

Gyuri beteget vizsgál. A Bárány- féle félremutatási próbát csináltatja a beteggel. 
Kinyújtja a kezét, majd szokásos stílusában felszólítja a beteget:
- Keresd!

Betegek mondták:

.. .és akkor készült Rólam egy técé felvétel 

...stangál az állapotom, ugye jól mondom stangál 

.. .a prosztatúrámmal van a baj 

...az volt a szituláció
Sikertelen Panch-biopszia után, egy idős bácsi: 
Kanyarintson egyet a bicskájával doktor úr!

Kedvenc oktatóink:

Dr. Fischer János
Dr. Szepes Zoltán (Esztétikai élmény volt)
Dr. Rovó László (Őt is szívesen nézegettük...)
Dr. Szabó Endre 
Dr. Szók Délia
Dr. Boros István: „Ne írjátok bele az évkönybe, hogy mennyit itattok, mert mi 
úgyis többet ittunk, és ráadásul még szégyellni is fogjátok!”

Nem kedvenc oktatóink:

Dr. Gallyas Éva 
Varga Vanda
És az egész Magastartástudományi Intézet



Bankett, 2001. május 10.
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íme aprócska történeteink az elmúlt 6 évről

1. Kémia előadás.
Prof. Penke Botond:
-Na.. .Drága Barátaim.. .A mai napon elkezdjük a szerves kémiát.. .Hát szerves 

vegyület van vagy 2 millió, amit leírtak, maguknak ebből csak 200 képletet kell 
tudni. Aki egyet nem tud azt esküszöm hogy kirúgom, viszont cserébe a 2 milliót 
nem kérem számon...

2. Kémia előadás II.
Prof. Penke Botond.
-Drága barátaim...Egy kicsit csendesebben ha kérhetném...(további moraj a 
hallgatók soraiból)...Kedveseim, elhiszem hogy kényelmetlen itt a teremben, 
nem elég hogy meleg van, még a nap is süt...

3. Belgyógyászat gyakorlat 4. év 
Cushingoid beteg megbeszélése:
Gyakvezető :- Na milyen arca van az ilyen betegnek? Nem igaz, hogy nem 
tudják... Hát milyen arcot vágnak maguk vizsgán?!
Zsolti:- Holdvilágarcot...
(gyengébbek kedvéért: A nagy adagú steroid nem csak zsíros arcfényt, hanem 
sajátos "rémült" arckifejezést is okoz)

4. Kémia előadás vége
Csík Ida kimegy a mikrofonhoz:- Hé fígyu mindenki.. .a múlt héten, de lehet hogy 
az előtt...de...nem is tudom mikor, itt felejtettem a számológépemet, aki 
megtalálja adja vissza. Ja... és Csík Ida vagyok a kettes csoportból Köszike...

5. Vangel Róbert gyakorlatvezető az első sebészet gvakon
- Hűha. Ti 15-en vagytok! Akkor ezek szerint ti vagytok a legnagyobb csoport. Én 
meg a legnagyobb gyakvezér...

6. Sebészet gyakorlat. Dr. Vangel Róbert vezetésével
Dr. Vangel: A beteg otthonában elesett, és három napig a saját piszkában feküdt, 
mire elgangraenásodott a lába...
Zsolti: De miért nem tudott felkelni?
Dr. Vangel, idegesen: Jajj Istenem .. .Mondjátok ti nem szoktatok bulizni?

7. Ortopédia gyakorlat. 4, év
Dr. Szarvas J. gyakorlatvezető:- Gyerekek.. .Addigbulizzatokamig lehet.
Mikor én negyedéves voltam, én is jártam a Jancsó koliba, Doorst hallgattunk, 
szívtuk a füvet, higgyétek el szívesebben csinálnám most is ezt, mint a 
gyerekeimmel matchboxozni...



8. Pulmono lógia gyakorlat
Dr. Makk László gyakorlatvezetővel, sötét téli délutánon.
Zsolti a fáradt nap végén elaludt a széken.
Dr. Makk L.: - Halkabban beszéljünk, nehogy felébredjen.
5 perc után: - Nem tudom(suttogva), hogy fel merjem-e kapcsolni a villanyt.

9. Legelső népegészségtan demó 4. évben
István mindent a tankönyvből írt ki, szóról szóra, a demó kijavításakor a 
gyakorlatvezető (komolyan) megdicséri:
-Hát ki kell emeljem István dolgozatát, ez az egyetlen ötös amit javítottunk, 
nagyon szépen látszik hogy nem a tankönyv száraz szövegét adta vissza, hanem 
teljes rálátása van a dolgokra, az előadás anyagát a saját gondolataival fűszerezte. 
Igazán kivételes!

10. Idegsebészet gyakorlat
Gyakorlatvetzető:- Mennyi mindent kell megtanulnunk! Félelmetes! Vizsgák után 
mindig beálltam a zuhany alá és mondám "Távozz tőlem kórbonctani”

11. Haematológia gyakorlat
Dr. Borbényi Zita gyakvezető:- Nálunk Vízmű dependens beteghordók vannak.

12. Szemészet gyakorlat
Gyakvezető: -1 x megcsalni valakit nagyon ritkán lehet...

13. II.-es Kórház, addiktológia gyakorlat
Az ágyban egy erősen deliráló, ritka, de fémes csillogású fogazattal bíró férfi 
fekszik, a gyakorlatvezető ránézve bemutatja: - íme, írón Mán!
Beszélgetés közben kiderült, azt hiszi otthonában van, arra a kérdésre, hogy 
miként került a "lakására" a szomszéd ágyon fekvő delikvens, csak zavartan 
mosolygott, nevét adó fogazatát megvillantva. Mire a pszichiáter a szomszéd 
ágyon fekvő beteghez:
-És Maga hogy került a Karcsi lakására?

14. Idegsebészet gyakorlat
Bemegyünk egy frissen mütött nénihez, akinek feje tetején a ramofíx kötszer 
csúcsosan tornyosul, mire a gyakvezér megszólal: - Tiszta Pokémon, nem?

15. DrVangel Róbertmeséli sebészet gyakorlaton:
- Minap behoztak egy 85 éves nénit a vaginából folyó erős vérzéssel(cervix cc.), 
és a körzeti orvos az alábbi kérdést írta a beutalóra:
- Dg.: A beteg új ra menstruál?
Vangel doktor erre a következőt írta válaszul:-Hála istennek, akkor legalább nem 
terhes.



16. Anatómia gyakorlat.
Fekete Csaba gyakorlatvezető az alábbi intelmekkel látja el a csoportot:
- Az anatómiát nem árt tudni. Két példa.
1. Mikor kezdő orvos voltam, egy nő kereste fel a szakrendelést, mert évek óta nem 
esett teherbe. Vizsgálat során egy extrem mértékben kitágult urethrát találtunk...

•2. Egy körzetiorvos beküldte vérző, exulcerált növedékkel borított peniszű betegét 
az alábbi diagnózissal: Tumor fitymae?

17. Urológia gyakorlat.
Gyakorlatvezetőnk beszámol egy esetről:
- Új barátja van a nőbetegnek,és szeretné annak spermáját bakteriológiai 
vizsgálatnak alávetni...
Zsoltiban a következő kérdés merül fel: - Azért hozta be, hogy megtudja 
termékeny-e?
Mire a gyakvezér megjegyzi csodálkozó arckifejezéssel:
-Hallod, milyen áldott jó naiv ember vagy Te...

18. Apáthv Kollégium 2000 tavasza, valamikor délután
Krisztián szobája Led Zeppelint hallgat, enyhén szólva nem kis hangerővel. Egy 
bő 20 perc múlva erős kopogás hallatszik az ajtón. Kinyitják, és egy barna 
kapucnis(csuhás) alak áll az ajtóban, kötéllel a derekán. Krisztiánék kicsit 
beparáztak. Ő meg:
-Fiúk, mi is szeretjük a zenét, sőt Led Zeppelint is, no de nem ilyen hangosan, hogy 
át kellett jöjjek a Dóm tér másik oldaláról...

19. Szemészet szigorlat
Kicsit megszeppenve vár Renáta Gergővel és Mariannái a vizsgáztatóra. Hogy 
oldja a feszültséget, Gergő ódákat zeng a vizsgáztatóról, (aki mellesleg a 
gyakvezére volt) hogy milyen rendes és jó fej. Mikor megérkezik a vizsgáztató, a 
társaság már teljesen nyugodt, itt probléma nem lehet. Leülnek majd a doktornő 
odaadja Renátának a tételeket:
-Tessék, lehet választani.
Az addigra nyugodt Renátában felmerült a gondolat: "Tényleg milyen rendes, 
még válogatni is enged..." - mire bőszen elkezd lapozni a tételek között - Ez sem 
jó, ez sem, talán ez... - a vizsgáztató nem kis megrökönyödésére. A kérdésre, hogy 
"Kollegina, mit csinál?" csodálkozva feleli: - De hát Ön mondta, hogy lehet tételt 
válogatni!



Vizsgaidőszaki sci-fi (written by Péter István 1999.12.20.)

- Jeff! Még mindig vérzik a füled.
- Kösz.. .Már vagy századszor mondod. Nem varrhatom össze - válaszolta 

az ember, és kelletlenül, hogy a kis nabbath harcos hagyja már végre pihenni, 
homlokán át a tarkójáig lekötötte a sérült testrészt a kötszeres csomag 
maradványából kihámozott fáslival.

- így tetszik? - kérdezte erőltetett mosollyal s fájdalomtól sziszegő 
hangon.

- Ja. Csak.. .Nem túl divatos. Olyan, mint...
- Hagyd abba oké?! - förmedt rá a férfi Yalpára. - Bírom a ti fajtátokat, sec 

perc alatt összeforr mindenetek, de mi emberek... - s lehajtotta a fejét. Lábával 
arrébbrúgta a levetett, kopott bakancsát. Yalpa apró szőrös pofájával kapkodta 
tekintetét bajtársa mozdulatain. Nem sok embert látott még, csak a veszedelem, a 
háború hozta őket össze, az pedig akárkiket társsá kovácsolhat.
Hatujjú mancsával megvakargatta feje búbját, füleivel pedig zászló módján 
lebegtetve nyikkantott. Majd emberi gesztust utánzandó mosolygást imitált, és az 
emberhez fordult:

- Te keveset beszéltél mindig. Figyelek én ilyenek! Szerintem a lelked...
- Kuss már jó?! - vágott közbe Jeff - Fáradt vagyok! Arról van fogalmad, 

hogy mit jelent, remélem!
- Nem tudom... De mindegy neked az én társaságom! Pedig én a 

szülőbolygómon filozófiát oktattam... Meg lélekmasszázst. Igaz csak filozófiai 
miniszteri tanácsadó voltam de az is szép rang.

- Nem érdekel! Tudod? Én meg egy rohadt katona vagyok, egy rohadt 
hadseregben. Elegem van mindenből!

- Lelki bajaidra adok tanács! - mondta Yalpa és közelebb kúszott a nyálkás, 
koszos padlón, tömzsi hódszerű farkával segítve a mozgást. Yalpa kétségkívül 
valamilyen rágcsálóból fejlődött ki az evolúció során.

- Áááh...-Legyintett Jeff idegesen, és sugárfegyverét babrálva 
elfoglaltságot színlelt.
Az apró termetű lény, bár véznának látszott törzse és végtagjai, valójában erős volt, 
lelke pedig mint többi fajtársának, igencsak szívós, messze átlag feletti.

- Én elhiszem hogy nyűgös vagy. - mondta Yalpa, recsegő hangján - 
Kirúgtak az akadémiáról, egy véletlen baleset miatt. Lebombázták a 
szülőbolygódat. Minden nőstényed átvert... Vagy hogy is mondjátok ti emberek... 
Tudod az aggyal, fejjel... Valami átba.... Nem ismerek minden emberi kifejezést. 
Ám énsegi...

- Ezeket honnét tudod? - kapta fel poros-véres arcát a nyálkás földről Jeff 
meglepetten.

- Te is paranormális vagy? Én meg lassan már szubnormálisnak érzem 
magam...
A lény bajuszát lebegtetve fejezte ki nemtetszését és farkával a földet csapkodta.



- Na jóóó. Tudok egyet s mást... Olvasni a fejekben, de én nem élek vissza
vele!

- Áááh nem... - nyöszörögte gyerekesen Jeff, de hangjából kíváncsiság 
érződött. - Nincs több lőszerünk.

- Kit érdekel a lőszer? A mentőhajó már úgyis úton van.
-Hm...
- De itt most a te lelki békédről van szó. Az a mentőhajó nem teszi rendbe. - 

erősködött a kis lény - Én segítek! - majd megszorította az ember kezét.
Erre Jeff feltápászkodott a szűk folyosó kosztól ragacsos felszínéről és a melletük 
lévő kis helységbe vánszorgott a berúgott ajtón keresztül. Egy polcról leemelte 
könyvét, és tanulta tovább a szülészetet...
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Árvái Csaba: Egyértelműen a csoport leghiggadtabb embere, akit még az sem 
képes kihozni megszokott nyugalmából, ha kora ősszel rektoros vizsgája esedékes 
(pl. kórélettanból). Az ő esete támasztotta alá azt az örök érvényű tételt, hogy már 
pediglen reménytelen esetek nem léteznek! Csabánk ugyanis negyed év elején 
csillogó szemmel jelentette be a csoportnak: Úgy érzi, hogy kezdi érdekelni a 
medicina! (Vannak még azért csodák ezen a világon!)

Balázs László: Kezdetektől vezérünk. Lakástulajdonos "fénymásoló-bajnok". A 
csopvezetői tisztség mellett meg van az a fenomenális előnye, hogy egyben az 
évfolyam tanulmányi felelőse is. Ennek köszönhetően vizsgaidőszakok előtt (a 
vizsgaidőpontok elosztása végett) duplán megnőtt a tekintélye mind a csoporton, 
mind pedig az évfolyamon belül.

Csonka Endre: A csoport sokat tapasztalt, sok vihart megélt harmincasa. A 
csoport bulik örök főszereplője, aminek a mechanizmusa a következő: Endrén az 
elfogyasztott megfelelő mennyiségű alkohol hatására fékezhetetlen közlésvágy 
lesz úrrá. Ezért aztán maga köré gyűjti a társaság jelentős részét és hosszú-hosszú 
előadásba kezd az életéről, a katonaéveiről, a kosárlabda és a sport szépségeiről, 
vizsga és buli élményekről, barátnőkről stb... Endre közismert állandó tartozéka a 
menedzser-kalkulátora, amibe (saját elmondása alapján) mire bepötyögi a csoport 
féléves órarendj ét, mi már garantáltan átírtuk az egészet.

Domokos Nóra:Nócika az, aki rendelkezik azzal az utolérhetetlen tulajdonsággal, 
hogy képes akár 5 perc alatt is egész életre szóló, mély szimpátián alapuló 
barátságot kialakítani a legkülönbözőbb disciplinât oktató gyakvezérekkel 
(különös tekintettel a sebészekre, belgyógyászokra és népegészségtanászokra. A 
pszichiáterek Dalma szakterületéhez tartoznak) Szilvi véleménye továbbá, hogy a 
két Nórával együtt anamnézist felvenni olyan élmény, amit kár kihagynia az 
embernek az életéből.

Kovács Nóra: A csoport állandó biztos pontja. A született realista, az örök kérdező 
(a csoporttársak idegeit borzolandó lehetőleg a gyakorlat vége előtt fél perccel). 
Némi konstans pesszimizmus és óriási főzőtehetség ötvözete a lány, aki 
mindenkiről mindent mindig tud (vizsgák, vizsgáztatók, kolis- és évfolyamtársak, 
gyakvezérek stb...). Amiről Nóra nem tud, az gyakorlatilag nem is létezik. 
Egészségügyi tanulmányait gyógytornászként kezdte. Ennek köszönhetően 
fantasztikus gyógymasszázzsal kényeztette csoptársait egy-egy buli alkalmával

Molnár Szilvia: Csoportunk sportladyje. Legnagyobb büszkeségünkre 2000-ben 
teljesítette a maratoni távot! A magabiztos tudás és a megbízható előadásjegyzetek 
kimeríthetetlen tárháza. Zseniális tételhúzó. Abszolút csalhatatlan érzékkel rántja 
ki a legrosszabbnak nyilvánított tételeket. Szíve csücske az élettan, perverz 
hajlamait pedig a gyógyszertanon éli ki patkány gyilkolászásban (amit ő TDK 
munkának nevez).



Szilvinyó továbbá a csoport fénymásoló zsonglőrje. Először is akkurátusán 
összegyűjti, hogy kinek miből mennyit mikorra kell fénymásolni. Azután mikor 
készek a másolatok órákig oszt szoroz, papírokkal rohangál a csoporttársak után, 
pénzt hajt be és a végén mindig stimmel mindenkinek minden!

Pólyák Brigitta: Bámulatos és megdöbbentő metamorfózisra képes 
csoporttársnőnk, aki képes szelíd báránykából fúriává transzformálódni, ha 
vizsgaidőpontokról van szó. Egyébként aránylag visszafogott társadalmi életet él, 
ami állandó párjának köszönhető. Minden félév kezdetekor az újonnan bejött 
tantárgyak épp aktuális gyakvezérének bemutatkozó mondatai után már a vizsgára 
és a felhasználható tankönyvekre vonatkozó kérdéseivel bombázza a fejét 
kapkodó gyanútlan áldozatot. A csoport bőrgyógyász üdvöskéje.

PrédI András: Két méteres marcona férfi, testében egy maci-imádó négyéves 
gyerek lelkivilágával. Prézli az az ember, akinek a kezében minden tönkre megy 
(törhetetlen szuper-műszerek összetörnek, hegesztett vasfogasok leszakadnak, 
számítógépek lefagynak, ha Andris a közelben jár). Elsőben már majdnem 
felmentést kapott a kémia gyakorlatok látogatása alól egy felrobbant kémcső 
kapcsán. Testarányai legendásak. Köpenyosztás után általában tanácstalanul 
téblábol és az ÖSSZES jelenlévő csoport ÖSSZES felvett köpenye közül a 
legnagyobbat keresgéli. A végeredmény azonban még így is erősen kétséges. 
Endre megjegyzése Prézli méreteiről: "Ha András kézméretével kétujjnyi a 
méhszáj tágulat szüléskor, az normál emberi léptékkel nézve gyakorlatilag eltűnt 
méhszáját jelent." (Andris ugyanis szülész szeretne lenni.)

Szabó Dávid: Csoportunk mindentudó hypochondere. Legnagyobb sajnálatára 
ectopias terhességet képtelen volt diagnosztizálni magán... Dávid az a szegény 
balek, akire általában a köpeny felvétel gondja szakadt. Életkép a 
mindennapjainkból: megérkezünk a gyakorlat helyszínére és megkezdődik a 
"vajon kinek fogy el leghamarabb a türelme és indul el végre köpenyt felvenni?" 
című igen közkedvelt interaktív társasjáték. A játék 90%-ban Dávid vereségével 
záródik (vagy magától unja meg a tipródást, vagy közös felkiáltással egyszerűen 
megszavazzuk neki a megtisztelő feladatot, amit ő általában sztoikus 
nyugalommal tűr). A dolgot az teszi még pikánsabbá, hogy az empatikus 
csoporttársak a karjain tornyosuló köpenyek közül MINDIG a legalsót akarják 
kirángatni.

Szabó E. Gyöngyi: A (rendkívül ritka) lelkes előadásra járó és jegyzetelő 
orvostanhallgató prototípusa ötvözve a természetes, megnyerő eleganciával. Ez 
így mind egybegyúrva = Gyöngyi csoporttársnőnk. Megbízható munkaerő. Míg 
egy-egy unalmas, fullasztó gyakorlaton a csoport nem éppen értelemtől üveges 
szemekkel bámult maga elé, ő csendesen jegyzetelte az elhangzottakat, és persze 
utólag jegyzeteit mindig jótékonyan a közjavára bocsátotta. Ja! És 
palacsintasütésben is verhetetlen.



Szabó Eszter: Akivel szintén érdemes jóban lenni, elsősorban a szocösztöndíj 
osztását megelőző hetekben! (Őrület, mennyi fontos ember van ebben a 
csoportban!) A mindenről jól tájékozott ős-Apáthys csoporttársunk mindig benne 
van minden jó buliban, legyen szó akár jeges-estről, akár kolik közti vetélkedőről, 

' ott nyomul a legelső sorokban.

Szöllősi Dalma: Mosolygós cica és kutyabarát síbajnoknő. Minden típusú és 
mennyiségű nőgyógyászati problémával bizalommal fordulhat hozzá az ember, 
mert: a.: az esetek fő részében választ ad az aktuális kérdésekre, b.: másnapra 
pontos és részletes információval szolgál, c.: végszükség esetén tuti protekciót 
szerez a Női Klinikán. Mély barátsággal viseltetik a nőnemű pszichiátria 
gyakorlatvezetőkkel szemben. És jobb, ha nem kötsz bele, mert évek óta 
harcművészetet tanul!

Zsarnai Réka: A lány, aki a történelem folyamán először fog az orvosin levelező 
szakon diplomát kapni. Évközben feltűnik néhány rázósabb gyakorlaton, mint 
valami természeti tünemény, hogy aztán újra hetekig ne halljunk felőle. Az "aki 
nem látogatja az X., Y., esetleg Z. gyakorlatot annak nem írjuk alá a félévét!" című 
meg-megújuló fenyegetések sorozatos megcáfolója. De még mielőtt bárki is 
messzemenő következtetéseket vonna le, Rékánk (sok egyéb elfoglaltsága mellett, 
lásd: mentőzés, férfiszívek tiprása stb...) a gyerek ITO kisbetegeinek kedvenc 
nővérkéje.

Csoporttársaink voltak még: Kovács Attila, Schmidt Kornél, Matkó Mónika, Obay 
Kamara, Kállai Renáta, Körmöndi Sándor, Petkes Gergely, Molnár Norbert



Boti tanárnő első blikkre összeboronálta Koméit Eszterrel. Ők egy darabig 
esküdöztek, magyarázkodtak, bizonygatva: itt ismerkedtek meg az egyetemen és 
kapcsolatuk abszolút baráti, majd megunva a dolgot később már szándékosan kéz 
a kézben léptek a gyakorlati terembe, Boti tanárnő nem kis gyönyörűségére.

Második félévben Tóth Gábor csatlakozott azoknak az embereknek igencsak 
népes táborához, akiknek életük legszömyűbb rémálma marad a Prézlivel való 
első találkozás. Tanár úr csak egyszer jött be helyettesíteni, de az egy egész életre 
elég is lett szegénynek. András akkor lopta be magát irreverzibilisen a Tanár úr 
szívébe, amikor egy laza csukló mozdulattal jódot dobott az azbeszthálóra. (T. G. 
fejvesztve menekült...)

Következő alkalommal ki tudja mi mindent összekotyvasztva, András 
megpróbálta előállítani a SZUPERSAVAT. A keletkezett füstölgő-rotyogó létyó 
Prézliről lévén szó természetesen a nadrágján landolt. Ezúttal ő maga fogta 
menekülőre a dolgot. Úgy robogott ki a teremből, mint annak idején jó öreg Zrínyi 
apánk abból a bizonyos várból. Utólag kiderült haza rohant, mosakodni és 
nadrágot váltani.

Aztán eljött a nap, amikor Gyöngyiék megunva (és irigyelve?) András folyamatos 
renitenskedését, ellenoffenzívát indítottak. Ennek jegyében gondosan elrejtettek 
egy jó adag vajsavat a cuccai közé. Aznap a koliban mindenki nagyívben kerülte 
Prézlit. Vajon miért?

Az egyik gyakorlaton Tanárnő bemutatott néhány olyan anyagot, amely alkohollal 
reakcióba lépve különböző színváltozásokat produkál, és ebből kifolyólag ittas 
személyek szondáztatására alkalmas. Endre elég feltűnő módon érdeklődött a 
pontos mechanizmus és felhasználás felől. Gyakorlat végén aztán megelégelve a 
folyamatos ugratást kibökte, hogy találkozott már ilyen mütyürrel testközelből. A 
teljes kép ötödévre állt össze, amikor az igazságügyi orvostan keretein belül az 
ilyen jellegű ügyek elévülési idejéről kérdezősködött a szemináriumvezetőtől. 
Hiába! Harminc kőkemény év tapasztalata!

ANATÓMIA:

Endre kollokvál Eriknél, aki úgy tűnik szimpátiával viseltetik szegény vizsgázóval 
szemben. Szövettani tétel: Modem hisztológiai módszerek.
Endre sorolja: -Ide tartozik a fénymikroszkóp.
Erik: -Az nem. Az a klasszikus módszerekhez tartozik.
Endre újra próbálkozik: -Akkor az elektromikroszkóp.
Erik: -Nem, nem, nem! Az is klasszikus. Hát sajnálom, ez elégtelen. Húzz új tételt! 
Endre húz: Klasszikus hisztológiai módszerek, (puffneki!)
Erik: -O.K. az előzőekben láttam, hogy ezeket már mind tudod. Kapsz az előzőre 
egy kettest, jó?



András első pár hónapban összeszedett anatómia és latin tudását szimultán szerette 
volna megvillantani, amikor rábökve Rekettye Erika (4. csoport) ingerlőén felsejlő 
kulcscsontjára megjegyezte: -Hmmm Erika! Milyen szép scapulád van!

' ÉLETTAN:

Prézli itt is kitűnt humanitásával, amikor a mély comában lévő sedalt békát csupa- 
csupa szánalomból még utoljára az életben meg akarta úsztatni. Ezért aztán jobb 
híján beledobta az egyéb kísérletekre odakészített kádnyi jeges vízbe. De a béka 
(mik vannak!) valamiért nem akart utoljára még egyet pancsolni, és elsüllyedt, 
mint egy darab kő! (Valószínűleg úgy zavarba jött ekkora együttérzés láttán, hogy 
még úszni is elfelejtett.)

Évvégéhez közeledve a csoport csupa számításból úgy döntött, hogy előrehozott 
gyakorlati szigorlatot tesz. (Naná! Az előrehozott vizsga saját gyakvezémél - Sári 
Gyulánál - van, míg a szigorlat reggelén, közismert tény, hogy, Lelkes Zoli 
vizsgáztat.) A társaságban csak akkor hűlt meg a vér, amikor Gyula helyett Lelkes 
viharzott be a gyakorlati terembe. "Gyula nem ér rá, ezért most én vizsgáztatok!" 
üvöltötte vidáman a rá jellemző hangerővel. Majd egy ügyes testcsellel 
összekavarta az előkészített csomókban várakozó gyaktételeket. A probléma ott 
volt, hogy a fiúk, mielőtt Zoli bejött, azzal ütötték agyon az unalom perceit, hogy 
kiválogatták és felülre rakosgatták a "kívánatos" tételeket. Utólagos bevallás 
szerint profi, nemzetiségi "itt a piros, hol a piros" játékosokat megszégyenítő 
őrületes szemmozgással próbálták nyomon követni a Lelkes kezei közt kavargó 
"választottjaikat". És a végére teljes happy end (addigra a szemek már kezdtek a 
spontán nystagmus állapotában fixálódni): DE! Mindenki megkapta, amit akart!

BIOKÉMIA:

Szilvi szigorlata Dux professzornál:
Professzor Úr jellemző módon, székén hintázva, kissé dekoncentráltan, a plafonra 
bámulva hallgatta a feleletet. Szilvi épp végzett a második tételével (a háromból) 
mikor a beállt, pillanatnyi csendre felriadva a Prof lezöttyént a székével, maga elé 
húzta a vizsgalapot és beírt egy négyest.
Dux: -Négyest tudok adni.
Szilvi: -Professzor Úr! Még egy tételem hátra van!
Dux: -Ja, igen? Hát akkor hallgatom.
Az utolsó tétel nem sikerült valami fényesre, de a Prof megkegyelmezett és már 
nem adta lejjebb négyesnél.
Dux: -Jó rendben. Négyest kap, de nehogy azt higgye, hogy csak azért, mert már 
beírtam a vizsgalapra!



Mottó: "Most már letörlöm a táblát, mert lassan teljesen követhetővé válik az 
előadás." Dr. Iványi Béla

Szövettan gyakorlaton épp a here-mellékhere metszetet tanulmányoztuk a 
kivetítőn. A gyakorlatot vezető ifjú patológus a következőképpen kommentálta a 
képet: "Nos, ezen a képen a férfi központi idegrendszer alsó központjának 
szövettani metszetét látjátok."

Egyes gyermekkori kórképek kapcsán Iványi docens a Pathológia Intézet és a 
különböző klinikák közti kooperációról magyaráz: "Tudják a Gyermek Klinikán 
van egy csodálatos kolleganő..." meséli ellágyult arckifejezéssel, majd kis szünet 
után zavartan teszi hozzá:"... már úgy értem szakmailag!"

KÓRÉLETTAN:

Büszkén jelenthetjük ki, hogy évvégére a hármas csoport legendává vált az 
intézetben. Ennek története a következő:
1 .demó: gyulladás-immunológia-sav bázis: Gecse tanárúmál-12 db 111
2.demó: EKG-vese-só vízháztartás: Szabó Gyulánál-10 db 111 
3 .demó: vér: Mezei Zsófinál- 9 db 111
Ez volt az a pont, amikor Telegdy prof már tombolva követelte a hármas csoport 
tagjainak fejét vacsorára. DE! Ugyanakkor ez volt az első eset, hogy közös írásbeli 
demót írt az évfolyam. És láss csodát! A hármas csoport átlagai hirtelen 
ugrásszerűen feljavultak az utolsó demóra. De már ez sem menthette meg kicsiny 
csoportunkat a Prof bosszújától. A nyári vizsgaidőszak előtt pár héttel egy szép 
tavaszi péntek délelőttön Professzor Úr, kezében a túlságosan is jól ismert 
katalógus-füzettel, lejtett be az előadóterembe. Szembefordult a jelenlévő 
negyven emberrel. Szeme vérben forgott, álláról vér csöpögött, megnyalta enyhén 
előreálló szemfogait, majd vérszomjas mosollyal az ajkán síri hangon imigyen 
szólt: "Van itt valaki a hármas csoportból?" 12 megszeppent ember remegő keze 
emelkedett a levegőbe (óriási szerencsénkre majdnem teljes létszámban jelen 
voltunk). Az nap a katalógus abból állt, hogy Telegdy Árváitól Zsamaiig felolvasta 
a hármas csoport névsorát...

Első demónk hiteles története:
Egy héttel a demó előtt már tudtuk Kis Béla gyakvezérünk jóvoltából, hogy 
kifogtuk a főnyereményt! Gyulladás, immunológia demó Gecse tanár úrnál! A 
csoport realistábbik fele ezek után preventíve úgy döntött, hogy teljesen felesleges 
tanulással strapálnia magát. Végül is mennyivel megnyugtatóbb, ha úgy kap 111 -et 
az ember, hogy nem tanult semmit, mintha igen... A naivabbak csak azután adták 
fel kósza reményeiket, mikor kezükbe vették a Szollár könyvet és megpillantották 
azokat a nagyszerű, lényegretörő, abszolút átlátható és minden különösebb 
nehézség nélkül memorizálható gyulladás ábrákat, amikről köztudott,



hogy Tanár úr kreációi. A kérdés eldőlt és gyakorlatilag null tudással mentünk 
demózni. Eljött a nagy nap. Gecse tanár úr berobogott a terembe, ledobta magát 
egy székre, és elkezdődött a DEMO! Mi még jóformán szóhoz sem jutottunk 
(legfeljebb egy-egy szolid "nem tudom" erejéig), és már ki is osztott 
villámgyorsan egy halom egyest. Talán csak egyedül Dávid volt képes lépést 
tartani Tanár úr lendületes stílusával. Mikor rá került a sor és elhangzott a kérdés 
Dávid többszörösen összetett Cicerói körmondatba kezdett, amiben volt némi 
biokémia, csipetnyi élettan, jó adag kórélettan és mindez megspékelve Dávid 
elragadó és rendkívül sajátos gondolat-bukfenceivel, amit mi ugyan már mind jól 
ismertünk, de Tanár úrnak merőben új és módfelett szokatlan volt. Ennek 
köszönhetően tátott szájjal, kimeredő szemekkel, fejét vakarva hallgatta kb. 2 
percig, majd feltartott kézzel közbe vágott: -Hagyja abba! Tudja mit? Kap egy 2/3- 
ot, csak könyörgöm hagyja abba!
A gyulladás és az immunológia témakörrel úgy elment az idő, hogy a sav-bázisra 
mindössze egy negyed óra maradt. De Tanár urat nem olyan fából faragták, hogy 
ilyen csip-csup dolgok kétségbe ejtenék. Elgondolkodva dörzsölte meg az állát: 
"Na várjanak csak!" mondta sejtelmesen. Röpke gondolkodás után megszületett a 
KÉRDÉS, amire Tanár úr egyetlen szót várt válaszul de hiába... Kedves bocsánat
kérő mosollyal 5 perc alatt kirúgta az egész csoportot. Aztán felállt és "ugye azért 
maguk is jól szórakoztak és nincs harag?" felkiáltással ott hagyott bennünket.

Második félévben már saját gyakorlatvezetőnkként láttuk viszont a felejthetetlen 
kórélettan gyakorlatokon. Egy ilyen alkalommal mesélte, hogy külföldi hallgatók 
vér-demóját javítva a következőt olvasta: "a cyanosis tulajdonképpen nem más, 
mint krónikus ciánmérgezés..." Egy másik jól felkészült játékos pedig az 
agranulocytosist az "agranulocyták" vérben történő felszaporodásának definiálta. 
Mi több a körülötte ülő további 10-15 ember mindezt még le is másolta. "Ezt csak 
azért mondom el maguknak, hogy lássák, nem maguk itt a leghülyébbek." 
Vigasztalgatott minket szigorlat előtt.

MIKROBIOLÓGIA:

A kísérletes sebészeten TDK-zó fiúknak kikérőjük volt mikrobi gyakorlatról, mert 
mentek kutyát műteni. Mindenki elcsodálkozott, amikor Prézli a gyakorlat kezdete 
után fél órával mégis megjelent.
"Mi történt András, te mégsem mütesz?" kérdeztük tőle kíváncsian.
Prézli levágódott egy közeli székre és megvonta a vállát: "Elvérzett a kutya." Ki 
hitte volna Andrásról . ..

Szigorlati emlékek:
Forró augusztusi UV időszak. Bridzsi, Nóra és Nócika együtt vágtak neki a 
megpróbáltatásnak. Pusztai tanárnő miután kihúzatta a tételeket tapintatosan 
magára hagyta a társaságot. A fiatal, felügyelésre odarendelt asszisztensnő az 
újságjába temetkezett. A vizsgázók közül pedig igyekezett mindenki 
vérmérsékletének és stílusának megfelelő fegyverre támaszkodni.



Bridzsi saját kútfőből dolgozott, Nócika suttyomban, pókerarccal, araszoló 
mozdulatokkal közelített a ruhájába rejtett puska készletek felé. Nóra volt a 
legkevésbé szívbajos. Miután megbizonyosodott róla, hogy Pusztai tanárnő 
mögött bezáródott az ajtó a felügyelőhöz fordult és lazán nekiszegezte a sorsdöntő 
kérdést: "Ne haragudj, a könyvet elő lehet venni?" "Hát persze." dadogta az 
asszisztensnő lehengerelve Nóra rámenős stílusától.
Ennek (is) köszönhetően mindhárman gond nélkül vették az akadályt. Mire 
Nócikára került a sor a vizsga már olyan derűs és oldott hangulatban zajlott, mint 
egy kellemes, vasárnap délutáni teaparti.
- Mit jelent a geohelminthesek nevében a "geo"?- kérdezte Tanárnő mosolyogva.
- Hát erre csak IQ-ból tudok válaszolni, ugyanis a könyv sok helyen leírja ezt a 
fogalmat, de sehol nem magyarázza el, hogy mit jelent!- fakadt ki Nócika 
felháborodottan.
Mire Tanárnő enyhén elpirult és zavartan lesütötte a szemét:
- Higgye el, valahol biztosan benne van abban a fránya könyvben. Azt a fejezetet 
én írtam...

Ugyanazon a napon pár teremmel arrébb Szilvi és Endre Taródinál küzdött. Szilvi 
rájellemző szerencsével sikeresen kihúzta a táptalajokat. Csodában bízva a 
legvégére hagyta és mit ad Isten...
Taródi a negyedik tétel elmondása után megnézte mi az utolsó és megenyhült.
- Tudja mit? Ezen a feleleten maga már csak ronthat. Szerintem hagyjuk a 
táptalajokat. Négyes jó lesz?

BELGYÓGYÁSZAT:

Tálosi dr. pacemakerről tartott kiselőadásában kifejtette, hogy a hegedűművészek 
egy nagyon speciális kategóriát képeznek, mert a bal vállgödrükbe szorítják a 
hangszert, a jobb kezükkel pedig széles mozdulatokkal hadonászva kezelik a 
vonót, így gond lehet, hogy melyik oldalra helyezzék be a kis szerkentyűt.
Tálosi: -Mi ilyenkor a teendő?
Endre: -Javasoljuk a betegnek, hogy talán inkább nagybőgőzzön!

Negyedévre még igen messze voltunk attól, hogy kevéske, harmatoska 
gyógyszertani tudásunkat képesek legyünk a gyakorlatban kamatoztatni. Érdekes 
módon mégis mindenki ezzel nyaggatott minket. így történt ez egy kellemesen 
fülledt hematológia gyakorlaton is, amikor gyakvezérünk a bradycardizálás 
különböző (gyógyszeres) módozatait szerette volna kiszedni belőlünk. A csoport 
ezzel szemben százfelé járt gondolatban és így a következő válaszok születtek:
- Rányomunk a szemgolyójára...
- Vágjuk hasba... (a társaság egyértelműen a vagus-reflexben látta a megoldás 
kulcsát és teljes erővel erre koncentrálva próbáltuk kiépíteni a stratégiát) Mi 
teljesen odavoltunk magunktól, a sziporkázó, eredeti ötleteinktől, gyakvezérünket 
ezzel szemben nem sikerült különösebb módon elbűvölnünk. Ő érthetetlen módon 
továbbra is ragaszkodott a maga földhözragadt elképzeléseihez a gyógyszerekről:



- Jó, jó gyerekek. Mégis esetleg nincs valakinek valami más ötlete?
- Hideg vízbe nyomjuk az arcát! -érkezett a következő lelkes (vagus) javaslat.
- O.K. a betegnek kinyomtuk a szemét, félig megfojtottuk és már kilógnak a belei a 
püfoléstől mégis tachycard. Most mit csinálsz? kérdezte gyakvezérünk nagy 
elégedetten, abba a hitbe ringatva magát, hogy most aztán kifogott rajtunk. Rövid 
tanácstalan csönd után egy bizonytalan hang a tömegből:
- Egyszerre nyomunk rá mindkét carotisára!
Gyakvez türelmét veszítve:
- Ne haragudjatok, de hallott itt már valaki a bétablokkolókról???

Fertőzőből kint volt jelenésünk az egyes kórházban a négyes csoporttal együtt. A 
huszonkét emberből mindössze kettőnél(!) volt fonendoszkóp és ezzel sikerült 
kapásból kivívnunk a gyakorlatot tartó doktornő elismerését és szimpátiáját. Alig 
jutott szóhoz a felháborodástól és büntetésből a gyakorlatot a könyvtárban 
töltöttük abszolút elméleti síkon. De még itt is végig kellett hallgatnunk 
kiselőadását a fonendoszkóp fontosságáról:
- Az orvos legfontosabb eszköze a fonendoszkóp! Mit csinálsz diagnosztikus 
eszközök nélkül kint egy tanyán? Előveszed a fonendoszkópodat. Tessék 
magatoknál hordani mindig!
Később témaként szóba került a hasmenések differenciál diagnózisa.
Dr.nő: - Mivel diagnosztizálod a salmonellát?
Egy epés hang a tömegből: -Fonendoszkóppal.
Folytatva a témát már túljutottunk a bakteriális, és a virális eredetű hasmenések 
taglalásán.
Dr.nő: -Na akkor most mondjatok egy példát gomba okozta hasmenésre!
Nócika: -Például a romlott gombapörkölt...

OXIOLÓGIA:

Egyperces az oxiológia gyakorlatról:
Gyak.vez: - Mit csinálsz, ha egy eszméletlen beteggel hoz össze a sors?
Dávid: - Mentőt hívok.
Gyak.vez: - Rendben. Mi a mentők telefonszáma?
Dávid: - Azt nem tudom, de a tudakozó 198!

Tantermi gyakorlat fantom mellett. A gyakorlatot tartó mentős srác Prézlit, Csabát 
és Lacit hívta ki a baba mellé. Közben betáplálta az esetet a számítógépbe (ectopiás 
terhesség miatt ruptúrált tuba, és az ebből adódó hypovolaemiás shock.) Mindezt 
persze a fiúk nem tudták. Megfelelő betegvizsgálattal kellett volna kideríteniük a 
diagnózist és adekvát terápiában részesíteni a beteget. Miután szótlanul háromszor 
körbetoporogták a szerencsétlen áldozatot a mentős srác kezdett veszíteni kezdeti 
türelméből:
-Fiúk! Nem kéne már csinálni végre valamit?! - kérdezte.
Újabb kínos csend. Aztán Prézlinek bekattant az isteni szikra:
- Felteszek egy EKG-t!



Mire a srác felcsillanó szemekkel:
-Na végre! Szuper! Felraktad. Az értékek: pulzus- 90, vérnyomás-120/80.
Némi hümmögés és tipródás után újra teljes a tanácstalanság. Szegény fiú megint 
próbálkozik:
- Srácok! A vérnyomás csökken: 100/70, a pulzus pedig már 105... De gyerekek 
belgyógyászatból azért tanultatok már beteg felvételt, nem? Csináljatok már 
valamit!
Hosszú, csöndes percek. Közben a beteg vérnyomása szép lassan 90/60-ra csúszott 
le, a pulzusa pedig már 120 volt.
Mentős: - Nem tudom érdekel-e valakit, de a vérnyomás már csak 80/60, a pulzus 
pedig 140! - némi csönd - Na! Mivel kezded a fizikális vizsgálatot? - bökött 
Andrásra.
Prézli unott hangon, gépiesen sorolni kezdi:
- Szív- tüdő határok kikopogtatása...
Mentős (meghökkenten): - Aha... De ez itt oxiológia. Esetleg valami 
effektívebbet?
Innentől végre meglendült a kerék. Hosszas puhatolózás után fényderült a 
diagnózisra, és végre-valahára rátérhettünk (sajnos új fent a gyógyszeres) 
terápiára.
Mentős: - Mit adtok neki?
Ötlet 1.: - Hááát biztos valami cukoroldatot.
Mentős: - Azt meg minek?
Ötlet 2.: - Dextránt? - egy okos ember az előadásra járók közül, aki már hallotta 
valahol ezt a szót 
Mentős: - De MINEK???
Ötlet 3.: - Esetleg glükózt?
Mentős: - Hagyjátok már a fenébe azt a rohadt cukrot! A beteg hypovolaemiás 
shockbanvan. Pulzusa 140, vérnyomása 80/60. Mit adsz neki?
Nóra (elgondolkodva): - Vémyomásemelőt?
Mentős (elsápadva, tágra nyílt szemekkel): - Hogy MICSODÁÁÁT?!?!
Mire Nóra a rájellemző egykedvű vállvonogatással:
- Jól van na, akkor vérnyomáscsökkentőt!
A srác egy szépen kivitelezett "dupla Lutz"-cal fordult le a székről és a hátralévő 
időben enyhén rángatózó arccal, remegő szájszéllel, falfehéren ült közöttünk. Ja! 
És nem kérdezett több gyógyszert...

NÉPEGÉSZSÉGTAN:

Kora tavaszi kedd délután. A csoport kínlódva igyekszik legalább látszólag a 
gyakorlatra koncentrálni, de ez csak elég hiányosan sikerül. Kivéve Endrét, aki 
meglepően értelmes dolgokat válaszolgat a szemináriumvezető költői kérdéseire. 
Egyszer csak megszólal Nócika, aki már megunta Endre csillogását: - Endre, te 
annyi okosat mondtál már, hogy szerintem lassan akár haza is mehetnél!
Mire Csabi a terem túlsó végéből csípőből válaszol: - És akkor te, Nóci meddig 
fogsz itt maradni?



Légszennyezésekről van szó. Kérdés: milyen szennyező gázokat ismerünk? Ki 
tudja hányadikat soroljuk, de a szemináriumvezetőnek még mindig kevés.
Nócika: - Jó, akkor pl. a nemesgázok.
Csoport: - Ugyan! Attól hogy kaphatna bárki is mérgezést? Hol van egyáltalán 
nemesgáz?
Nócika: - Hol, hol? Hát például a kriptonégőben.
Prézli: - Aha! Akkor eltöröm a villanykörtét és gyorsan kiszipózom belőle a gázt. 
Gyak.vez. csípőre tett kézzel végigméri Andrást: - Hát tudja mit? Meg is látszik 
magán!

Ötödévben az évfolyam kirándulás történetesen a krematóriumban tett 
népegészségtani látogatásunkat követő hétvégére esett. Bizonyítandó milyen 
mély nyomokat hagyott bennünk a dolog, íme egy sztori:
Kiránduláson a fiúk testméreteivel húzták András agyát, aki megelégelvén a 
cukkolást imigyen vágott vissza: - Te beszélsz Endre? Ha téged betennének a 
krematórium kemencéjébe, egy óráig csak az orrod égne!

PULMONOLÓGIA:

Laci szigorlata januárban Csada Edit doktornőnél. Téma: A bronchiectasia 
diagnosztizálásának módszerei. Laci már rég kifogyott az ötletekből de a doktornő 
még mindig újabb javaslatokat vár. Csoportvezetőnk jobbra néz, meg balra, maga 
elé mered, aztán egyszer csak robban a fény az agyába és jön a 
MEGVILÁGOSODÁS!
- Broncholisis!- vágja ki büszkén, csillogó szemekkel az aduászt.
Forradalmian új módszerével nemcsak jelenlévő diáktársai (Endre, Edgár), hanem 
a vizsgáztató elismerését és csodálatát is sikerült kivívnia. Csada doktornőt 
olyannyira lenyűgözte az új keletű és igen radikális beavatkozás puszta gondolata, 
hogy teljes három percig arcát kezébe temetve ült, és képtelen volt megszólalni.

ONKOLÓGIA:

Félévi tesztírás. Évközben előadásokon az átlag létszám 15 és 25 fő között 
mozgott és Thurzó professzor úr csak egy igen kis hányadát ismerte meg az 
évfolyamnak. Éppen ezért elképzelhető az intézet megdöbbenése, amikor a 
tesztíráskor egyszerűen nem fértünk be a Női Klinika tantermébe! Ez a nem 
mindennapi látványosság még a profot is a helyszínre vonzotta. Elgondolkodva 
megállt a sorok előtt, majd bizonytalanul megkérdezte: - Ez a negyedévfolyam?
- Igen, igen. hallatszott mindenfelől.
- Az ÁOK negyedévfolyama?- bámult ránk meglepetten.
-Az, az, igen! válaszolták most már egyre többen.
- Ez egészen biztos?- kérdezte óvatosan.
Egyértelmű, határozott bólogatás az egész teremben, mire Professzor Úr 
hitetlenkedve megcsóválta a fejét, majd csípőre tett kézzel megkérdezte:
- Akkor árulják már el legalább, hogy hol a francban voltak eddig???



SZÜLÉSZET:

Háromnapos bentlakásos szülőszoba gyakorlat nem sokkal karácsony előtt a 
terhes patológián. A kismamák azt mérlegelik, kinek mennyi az esélye, hogy 
hazaengedik az ünnepekre? A beállt reménytelen csöndben egyszer csak 
megszólal az egyik kismama:
-Nem baj lányok! Ha itt kell töltenünk a karácsonyt csapunk egy hatalmas bulit 
idebent! Kaja, pia és hívunk Chippendale fiúkat is!
Mire álmodozó hangon felsóhajt egy hatalmas pocakú trigemini:
-Ugyan minek ide Chippendale, mikor itt van nekünk Czank doktor?

GYÓGYSZERTAN:

Nócika szigorlatozik: Igen "erős" társaság (egészen pontosan öt lány) került össze 
egy nem kifejezetten vajszívű felvigyázóval. A lányok mozgolódtak, fészkelődtek, 
helyezkedtek, de az IGAZI megoldás Ilyó Kovács Kata fejéből pattant ki: -Ne 
haragudj! fordult a felügyelő sráchoz, -de ki kell mennem a mosdóba!
A fiatalember kénytelen-kelletlen kiengedte. Hogy Katának ilyen jól bevált a 
dolog a többiek is bátorságra kaptak. Egyenként kikérezkedtek és elszállingóztak a 
WC irányába, ahonnan aztán hosszú percek múltán látványosan megkönnyebbült 
arccal tértek vissza. Alighogy lefutott az első "WC turnus" újra kezdődött minden 
előröl. Jelentkezett az első lány... (a felvigyázó már kezdett egészen határozottan 
lázadozni, de igazándiból nem tudott mit tenni a "gyenge hólyaggal megáldott" 
társasággal). így hát szép lassan kisorjázott a második kör is. A legvégén Orosz 
Edit jelentkezett. A srác most már nyíltan ellenszegült: -Ne haragudjatok, de amit 
csináltok, az már tényleg pofátlanság!
Több sem kellett Editnek: -De hát én még egyszer sem voltam kint, most viszont 
már tényleg mennem kell!
így hát ő is megjárta a mellékhelyiséget és mikor visszatért lecsüccsenve a székére 
félhangosan megjegyezte: -Nahát! NincspapiraWC-ben!
A megjegyzés hallatán a társaság tagjainak regio facialisa szép egységes 
bíborpiros színt öltött. Nócika pedig odasúgta Editnek: -Na látod ez az EGY 
DOLOG, ami eddig még rajtad kívül nem tűnt fel senkinek a WC-ben!

NEUROLÓGIA:

Kisebb csoportosulás állja körül az épp aktuális beteg ágyát. Az illető tenyere 
Endre kezében. Épp a palmo-mentalis reflexet vizsgálgatjuk. Endre többször is 
megismétli és a csoport hangosan vitatkozik, hogy látható-e rángás a beteg 
állán, vagy sem?
"Igen!", "Nem!", "Aha!", "Tényleg!", "Na most mintha...", "Nem látok 
semmit!", "Ne álljá' má' mindig elém, Prézli!", "Csináld újra még egyszer!", 
"Láttátok?", "És most?", "Még mindig nem?", "Oké, oké!", "Láttad?", "Te is?", 
"Biztos?" röpködnek a levegőben. Andris lassan Csábihoz oldalog és oldalba 
böki: -Te Csaba! suttogja Mit kellene ilyenkor látni?



Csaba halkan összefoglalja a reflex lényegét, mire Prézli a homlokára csap: -Ja! 
Akkor jó! Csak, mert én meg azt hittem, hogy a kezén lesz valami. Azt bámultam 
végig, és fogalmam sem volt, hogy ti mit láttok rajta!

Nócika Járdánházynál kollokvál, január másodikán(!). A felelet végeztével Tanár 
úr elégedetten dől hátra a széken, magához veszi az indexet. Belelapoz, majd 
hirtelen fennakad a szeme és kiejti a kezéből. Szegény újra felveszi, belepillant, de 
láthatólag alig hisz a szemének: -Mondja, mi van ideírva a maga indexébe? Ki a 
Neurológiai Klinika professzora?
Nócika zavarba jön, nem tudja mi a gáz, (lehet, hogy tegnap óta profváltás volt a 
klinikán, csak egyedül ő nem tud róla?!) ezért igyekszik a lehető 
legdiplomatikusabb választ adni: -Én azt írtam be, amit kiadtak papíron! dadogja. 
Járda: -Nem létezik! Ide ugyanis az van írva, hogy Vécsey Károly!
Nócika elpirul, de azért köti az ebet a karóhoz: -De én tényleg arról a kiadott 
papírról másoltam! erősködik. Erre aztán Járdánházy lecsapja az indexet: -Most 
már tényleg kíváncsi vagyok! kiáltja és felkapja a hozzá legközelebb ülő vizsgázó 
(Kondacs Icu a 10-es csoportból) indexét, aztán a Harsányi Gáboré, majd a Sasi 
Viktoré következik. Nézegeti, lapozgatja őket, és közben csóválja a fejét: -Hát 
akárhogy is nézem, csak a magáéban van Vécsey Károly... Hm... Ő véletlenül 
nem az egyik aradi tábornok volt?
-De, de! bólogat a társaság (élen a megszeppent Nócikával)
Járda: -Na látja! Hát ő történetesen nem oktat klinikánkon!

IGAZSÁGÜGYI ORVOSTAN:

Csete doktornő apasági perekről mesélt a szemináriumon. Szóba került néhány 
konkrét eset. Mint kiderült a nők roppant találékonyak tudnak lenni, ha ilyesmiről 
van szó. Dávid hallgatta, hallgatta a "rémtörténeteket", aztán egyszer csak nem 
bírta tovább és kifakadt:
-Hát esküszöm én elköttetem az ondó vezetékem!
Szemrehányóan végigmérte a hármas és négyes csoport jelenlévő lányait és 
dühösen rájuk förmedt:
-Nem azért mondom, de nem lehettek ilyen szemetek!

BŐRGYÓGYÁSZAT:

Betegvizsgálat: 70 éves, somnolens, borzasztóan elesett, hemiplég, vörös 
kiütésekkel teli (gyógyszer allergiás) néni.
Kovács Réka gyakvezérünk: -Milyen gyógyszer okozhatta nála ezt az elváltozást? 
Nócika (vigyorogva): -Biztos valamilyen fogamzásgátló...
Szilvi (folytatva a gondolatsort): -Eseményutáni tabletta? (Hiába! Azért látszik, 
hogy a gyógyszertanon TDK-zik.)
Nóra (aki nem vette a lapot): MICSODA?!?! Fogamzásgátlótól kapta az allergiát?



CSOPORTBULIK:

Subasa1
Subasa Szeged közelében fekvő kis üdülőtelep. Legfőbb nevezetessége, hogy itt 
található Szabó Dávidék családi nyaralója. Mindent felülmúló előnye továbbá, 
hogy délután ötkor elmegy az utolsó buszjárat, és már csak reggel hatkor jön 
legközelebb. Tehát, ha egyszer kimegyünk, akkor már nincs mese, maradni kell 
reggelig.
Másodév végén a nagy MEGPRÓBÁLTATÁSOK előtt mentünk ki először 
Subasára, és király csopbulit csaptunk.
Prézli nagy vehemenciával felaprította és óriási lelkesedéssel az utolsó forgácsig 
eltüzelte a család által évek alatt felhalmozott, hosszú kemény telekre elegendő, 
több köbméternyi fát. Alighanem minket féltett csupa csoporttársi szeretetből egy 
esetleges május eleji hóvihartól. Ezalatt Dávid, aki nem bírt az alkohol által termelt 
fölös energiáival, sorban felkérte a lányokat, de pechére senkinek nem volt kedve 
táncolni. Ekkor fergeteges elánnal és lobogó szenvedéllyel fordult az egyik 
műanyag kerti szék felé, és jobb híján azzal tangózott jobbra-balra. A pár perces 
tánc irreverzibilis változásokat eredményezett a "szék-konformációban", 
véglegesen "káddá" transzformálva azt... (Még szerencse, hogy a lányoknak nem 
volt kedve táncolni!)

Subasa 2
Negyedév elején újabb szenzációs csopbulival ünnepeltük magunkat (egészen 
pontosan a sikeresen lezárt első három évet). Dávid szüleinek sikerült 
bombabiztos helyre rejteni a tűzifát (vagy lehet, hogy szegényeknek azóta sem 
sikerült feltölteni a készleteket?). így a tábortűz ezúttal elmaradt, de kárpótlásul 
sült a palacsinta, fogyott a konyak és a zserbó, és lassan kipirultak az arcok. Éjfél 
után kb. negyed órával érkezett el az a pont, amikor Nócika agyában felködlött, 
hogy érkezéskor mintha egy mandulafát látott volna a kert legtávolabbi és 
legsötétebb sarkában. És hogy tulajdonképpen ő imádja a mandulát! Hatalmas 
tettvágy vett rajta erőt és elhatározta, hogy elindul mandulát szüretelni. Kezdetben 
csak Dávid csatlakozott, de kb. 5 perc elteltével az egész bandának megjött a kedve 
az éjféli akcióhoz. Ennek köszönhetően 11 ember+ 1 szál gyertya összetételű igen 
vidám és rendkívül zajos kis brigád vonult ki a kertbe, és ott térden csúszkálva a 
bokáig érő harmatos fűben lelkes betakarításba kezdett. Egész komoly 
mennyiséget sikerült összegyűjtenünk! Visszatérve a terasz barátságos fényébe, 
pillanatok alatt be is zabáltuk az utolsó szemig a zsákmányt.
Később bevonultunk a házikóba. A hely nem igazán ekkora társaság méreteire 
kalibrálódott. Ebből kifolyólag az első megrázó esemény akkor történt, odabent 
amikor Laci, Csabi és Prézli egyszerre dobták le magukat a kanapéra. Az köszönte 
szépen, megadta magát, és igen-igen nagy robajjal leszakadt alattuk. Úgy 
számoltuk, ki van zárva, hogy az elkövetkező 150-200 évben lesz olyan biztosító 
Magyarországon, amely teljes körű biztosítást merne kötni a szegény áldozatokkal 
Prézli (mindent) elsöprő látogatásaira. (Ezt azóta már valószínűleg Dávid szülei is 
tudják...)



Később előkerült egy ACTIVITY. Épp Dalma mutogatott. Mozdulatai kissé 
ballisztikusak voltak, ajkán üdvözölt vigyor, ahogy megpróbálta elhadonászni a 
"cigányútra megy a falat" mondatot. Endre (enyhén illuminált állapot, egyik 
szeme csukva, a másik már majdnem félig nyitva) hirtelen úgy érezte kitalálta a 

‘ feladványt! És már mondta is nagy elégedetten a megoldást: "Őrülten büszke 
vagyok a perforálódott vakbelemre!" A társaság (élén Dalmával) padlót fogott, 
ahonnan a buli hátralévő részében már nem is igen akarózott felkelni. 
Mindenesetre az ACTIVITY-t befejeztük.
Utóhang: Azóta, ha felvetődik Subasa, mint potenciális buli helyszín, Dávid 
mindig egy kis időt és némi türelmet kér. Erre a "kis időre" alighanem azért van 
szüksége a családnak, hogy Szabó anyuka és apuka beszerezzék az ép ésszel való 
túléléshez nélkülözhetetlen, optimális Seduxen adagot, illetve beutalót, 
valamelyik kies idegszanatóriumba.
De mi ezúton is szeretnénk köszönetét mondani nekik egész eddigi türelmükért és 
bocsánatot kérni utólag az összes galibáért!

EGYÉB SZTORIK & ARANYKÖPÉSEK

Az egyszeri titkárnő esete az anatómia professzorral
Kékes-Szabó Judit szórakoztatta a nála vizsgázókat a következő történettel: 
Liposits prof. 1994-től dolgozott Szegeden. Évvége felé az OMSZ (régi jó 
szokásához híven) elkezdte szétküldözni az intézeteknek, klinikáknak a 
karácsonyi üdvözlőlapokat és a listán természetesen az új prof neve is szerepelt. A 
probléma ott kezdődött, hogy az egyszerű lelkületű titkárnő nem tudta Liposits 
prof keresztnevét. Ezért hát körbe-körberohangált az állomáson és boldog
boldogtalant ezzel zaklatott. A morcosabb kollegák egész egyszerűen elküldték a 
hölgyet, míg ő végül Juditnál kötött ki:
-Judoit! Mi az új anatómia professzor keresztneve? nyafogta.
-Jajj Marika, hagyjál már! Tőlem akár Antóniának is hívhatják az illetőt! - 
válaszolta neki Judit. És a kocka el volt vetve... A lelkes munkaerő készpénznek 
vette a hallottakat és elégedetten sietett vissza piciny irodájába, hogy minél 
hamarabb postára adhassa a képeslapokat. Kimentek a karácsonyi üdvözletek, 
több-kevesebb örömet szerezve a címzetteknek. (Liposits Antónia valószínűleg az 
utóbbiak közé tartozott). A dologra egy év múlva derült fény, mikor decemberben 
Simon főorvos asszony kezébe került az előző évi lista, rajta Liposits prof addigra 
már jól megismert nevével (csak Antóniásított variációban). Főorvosnő tajtékozva 
rohant ki az irodájából. A titkárnő azonban hárított és Juditot emlegette, aki 
szegény alig bírta kimagyarázni magát...

Zentai főorvos egy ketoacidósisos, diabeteses betegről: "Annyi acetont ürít, hogy 
azzal már körömlakkot lehetne lemosni."

Tálosi adjunktus úrról hallottuk a következő történetet:
Épp előadást tartott a másodéves gyógytornászoknak, amikor az ezerrel jegyzetelő 
fejek közül felemelkedett az egyik, és jóízűen falatozni kezdte hosszas



kotorászással elővarázsolt szendvicsét. Tálosi abbahagyta a mondandóját, 
lecövekelt a delikvens előtt és vasvillaszemekkel, merőn stírolni kezdte. Az 
illető vette a lapot, elsüllyesztette a kaját, majd egy nyegle vállrándítással 
megjegyezte: -Jól van na! Csak ég a gyomrom!
Tálosi megcsóválta a fejét:
- Hát nem tudom, nekem a pofám égne!

Nócika épp Szegedre tartott vissza, amikor a vonaton sikerült különösen 
intelligens társasággal egy kupéba kerülnie: Cappuchino színű apuka, két hasonló 
színárnyalatú túlmüvelt ivadékkal. Birtokukban egy keresztrejtvény újság, plusz a 
szilárd meggyőződés, hogy márpedig rejtvényt fognak fejteni! A tízéves forma, 
halvány barna kislány (alig öt számmal nagyobb holdjáró cipőben) ízes, szép 
magyamyelven (csak egészen enyhe akcentussal) olvassa fel a meghatározásokat, 
amire az apuka okosabbnál okosabb megoldásokat ad. ímhol egy, a tengernyi 
gyöngyszem közül:
- Apaaa! Mi az? Betegség, három betű.
Apuka rendkívül értelmes arccal mered maga elé. Oszt, szoroz, majd hosszasan 
számol enyhén szutykos ujjain, és végül büszkén kivágja: -AIDS!
Ez azért már gyanús volt a másik csemetének:
- De Apaaa! Az négy betűs!
- Mé'? Há' nem "cz"-vel írják?

Czigner professzor úr a külső hallójárat gyulladásról: "A betegnek ilyen esetben 
mindenképpen gyógyszert kell adni, különben kitelik tőle és magától 
meggyógyul!" (Ezek a mai betegek... Egész egyszerűen hallatlan!)

Traumatológia mottó egy vendég előadó szájából: "Hát igen kérem! Az élet 
meglehetősen életveszélyes dolog!"

Julesz professzor úr előadásáról néhány kellemes megjegyzés:
A dián egy világos hajú (enyhén skandináv beütésű) Tumer syndromás 
nő(?)beteg. A Professzor Ur megjegyzése a képhez: "Na igen! A Turner syndromás 
lehet még ráadásul szőke is..." (Szegény embert ugye, még az ág is húzza!)
Később bemutatott egy diapárt. Az első képen egy testicularis feminizációban 
szenvedő beteg volt látható. A másodikon pedig, érzékeltetve, hogy a dolog 
örökölhető, egy közeli rokona, aki szintén elég gyanús kinézetű. A kommentár 
pedig: "Ez itt, az egyik testicularis feminizációban szenvedő betegünk, ezen a 
második képen pedig látható a nagynénj e: Ilonka bácsi."

Nyári belgyógyászat gyakorlat Győrben. A SOTÉ-s hallgatók nem tartoztak az 
orvosok kedvencei közé egy-két okos kérdésük után. Pl.: Mi az a neoplasma? 
Hogy kell vérnyomást mérni? Mi az a STOMA (a gégerákos bácsi nyakában)? 
Mire való az Andaxin? Stb...
Főorvos: - Miből diagnosztizálod a pleuritis siccát?
SOTÉ-s: - Köpetből.



Főorvos: -Hát ahhoz szegénynek már igen-igen nagyot keli köpnie!
(Slussz poén az előző sztorihoz: Egy évre rá nyári gyakorlaton újdonsült, 
harmadéves SOTÉ-s ismerősnek mesélve ezt a történetet, ő megvakarta a fejét és 
megkérdezte: "A neoplasma az valami fertőző betegség, ugye?" NO 
COMMENT!)

Nyári gyakorlaton az endokrin osztályon a diétás nővér a "friss" diabeteseseknek 
tart elméleti és gyakorlati oktatást. Az alany harminc körüli, alkoholos pancreatitis 
miatt hasnyálmirigy irtott, kissé demens fiatalember.
Nővér: - Mi a teendő, ha érzi, hogy leesett a vércukra?
Beteg: - Enni kell egy zsemlét, vagy csokit.
Nővér: - Nagyon jó ! És miért kell zsemlét enni ilyenkor? Mi van a zsemlében? 
Beteg (villanásnyi gondolkodás után): -Vércukor.



Azok a híres masszázs partyk!



TDK Konferencia utáni buli a Jancsó 4. emeletén.

Az utolsó szülészet gyakorlat a Vízműben.



Subasa I. : Összkomfort ála Prézli



Subasa II. : Hajnali életkép.



Télapóbuli az Apáthyban: 8.00 PM



Azért néha gyakorlatra is jártunk..Télapóbuli az Apáthyban: 2.00 AM



És itt már V. évesek voltunk . . .



Takács Veronika

Kjistár ‘EmíCia

4. Csoport

Tejős János

Rekettye Trika

Orosz Tőit

1
Surányi finita

\
fibonyi finitaMari Judit <Bódi Tímea



A. Anita
Éjszakai életre berendezkedett mormota. TV sorozatok királynője. TV fénye 
ébren tartja, a napfény pedig elaltatja.

Timi
A csoport szemöldökszedő, hajvágó traumatológus jelöltje. "Márcsakazértsem" 

Janó
Az egyetlen hímnemű túlélő = "hímpillér" vagy "hímtag". A csoport élelmezési 
felelőse (pörköltfőző)

Emi
A lelkiismeretesség megtestesitője. Szerdától szerelmes körülötte a levegő. 
Mosolygenerátor.

Judit
Kefir és medikus kupa bajnok. A kosarasok gólkirálynője. V. évre megszelídült 
SZOTE klub látogató. A csoport 2. kisbabájának, Eszternek anyukája.

Edit
Kísérleti sebészet üdvöskéje. Céljai között az üzleti világ meghódítása szerepel.

S. Anita
A mindig türelmes "tolerátor". Erika jobb és bal keze. A legrosszabb 
vizsgaidőpontok bevállalója.

Erika
"Van még 10 percünk, hogy kiérjünk az anatómiára, előtte elmehetünk még a 
bankba, utána bevásárolhatunk a NagyÁban." Csoportunk anyukája, most már 
Marcié.

Vera
Albérletükben vált a csoport alkoholistává. A biokémia Nootropilja.

Csoporttársaink voltak:
Bakai Andrea 
Feke Gyula 
Hódi Pál 
Horváth Zoltán 
Mohamed A1 Hadi 
Pálffy Tímea 
Rácz Szabó Melinda 
Szabó Renáta 
Tóth Mónika 
Vízvári Eszter



Biológia gyakorlaton gélelektroforézist csinált Erika, a gyakvezető 
instrukcióival:

E: - Jó lesz így?
Gyv: - Mélyebbre! Nyomd beljebb, és egy kicsit balra! Segítsek betenni?

E: - Nem kell, megcsinálom egyedül.
Gyv: - Jó, de mélyebbre tedd! Majd érzed, amikor jó lesz!

Zoli mindig nagyon szeretett kérdéseket feltenni gyakorlatokon. Egyszer aztán 
Timi éppen akkor fakadt ki ez ellen, amikor Zoli mögötte állt. Ezután nem 
sokkal a kémia gyakorlat a végéhez közeledett, és Tóth Gábor várta a 
kérdéseket.

Zoli: - Timi, szerinted ezt még megkérdezhetem?

Emi első anatómia vizsga:
E: - A metszet könnyen felismerhető, mert piros pöttyök láthatóak rajta. 
Pór: - Piros pöttyös ám a maga feje, amikor rubeolás!

Judit első anatómia vizsga:
Pór: - Mint a rossz sportoló, gyenge kezdés után erős visszaesés.

Ennek ellenére Judit négyest kapott.

Viki anatómia extra órát tart, és szóba kerül a spot teszt,, mire valaki kijavítja, 
hogy az nem 'szpot', hanem 'szpat' teszt.

Timi: - 'Szpot' teszt az így nagyon Pórias.

Részlet Erika szövettan füzetéből, év elején: tökmagsoros hengerhám

Judit biokémia szigorlaton:
J: - Oxytocinnal beindíthatjuk a terhességet.

Dux: - Hát azt azért mégsem!

Részlet Emi biokémia füzetéből: TCDD-t használtak lomtalanításra a vietnámi 
dzsungelháborúban.

Kórélettan gyakorlaton:
Zsófi: - Mi magyarázza a sinus tachycardiát?
Pali: - Maga a tény!

Janó antropológia kiselőadáson Popper Péter után szabadon himpellér helyett 
hímpillért mondott.



Egyedül Janó vállalkozott sebészet gyakorlaton harmadévesen hogy 
összevarrja a beteg herezacskóját.

Marofka adjunktus: - Ugye varrtak már?
Erika: - Persze, múlt héten, szivacson.

Belgyógyászat gyakorlat. Erika anamnézist vesz fel egy 78 éves nőbetegtől:
E: - Orális anticoncipienst szedett régebben?

Vesetranszplantációra mentünk, és az öltözőben mondták, hogy válasszunk 
ruhát.

Judit (a maga 180 centijével): - Találtam végre egy jó nagyot!
Valaki az öltözőben: - Persze, ez a Balogh professzor ruhája, amit külön 

magának varratott.

Lonovics professzor előadást tart az ascitesről. Erika kezeli a vetítőgépet:
L: - Lehetne azt a gombot nyomkodni.

- Na, ne olyan gyorsan, már én sem tudom követni.
- Nem tudom miért hajt engem úgy a kolléganő, talán haragszik?
- Na, most már mehetünk tovább.

E: -... Elnézést, megakadt.

Palikának sikerült a második hónapban először megjelennie etika 
szemináriumon. Beleült a gyakvezető foteljába, mire a gyakvezető:

Gyv: - Milyen gyakran jár maga iskolába?
P: - Hát-hát...
Gyv: - Mert ha járna, tudná, hogy ott én szoktam ülni.

Mindezek után év végén kettest kapott, hozzátéve, hogy a gyakvezetőnk vizsga 
előtt közölte, hogy csak az bukik meg, aki szembe köpi.

Szintén Palikával történt a pót-pót mikrobiológia szigorlaton.
Vizsgáztató: - Húzzon egy póttételt a férgekből, és majd meglátjuk.
Palika kihúzta és visszatette a tételt: - Döntöttek a férgek.

Receptúra demón hangzott el:
-Hat a szex?

Pulmonológián Füzesi Edit a beteget ismerteti: 44 éves férfi beteg, mitralis 
stenosis, bal pitvar tágulat, tüdőpangás... Még egy percig sorolta a betegségeit, 
mire a csoport egyszerre kérdezte: - És milye nincs?

F.E.: - Hát agya!

Oxyológia előadáson Zentai:
-Mire kiértünk a helyszínre, a beteg már etiles premedikációban részesítette 
magát.



Gyula (aki nagy ívben elkerülte az előadásokat) a mentőállomáson november 
közepén a keddi gyakorlatot csütörtökön akarta pótolni. A szolgálatvezetői 
irodában két férfi és egy nő volt.

Gy: - Tanulmányi ügyekben szeretnék valaki illetékessel beszélni.
A 2 mentős már vigyorog.

Nő: - Én jó leszek?
Gy: - Hát, gondolom...
Nő: - Nem vagyok magának ismerős?
Gy: - Miért, kellene?
Nő: - Akkor bemutatkozom: Simon Mariann vagyok...

A következő, pénteki előadáson Simon Mariann külön köszöntötte az évfolyam 
előtt a 10 percet késő Gyulát, aki a továbbiakban az első sorban koptatta a padot 
és kezelte a vetítőt.

Pszichiátria gyakorlaton jött Garsi doktornő, és hozott egy videókazettát. 
Körülnézett, és megállt az egyetlen fiúnk előtt:
-Ugye te szoktad betenni?
A lányok közül megszólalt valaki:
-Mivel ő az egyetlen ember a csoportban, akinek van mit betennie.

-Anita idegsebészet gyakorlaton Zámbó Jimmy haláláról érdeklődik. Mindenki 
nevet, csak ő komoly.
-De hát még megszólalt a mentőben, azt mondják.
-Persze, elénekelte, hogy 'még élni akarok!'

Urológia gyakorlaton történt:
-Hogyan végzik a prostata biopsziát?
-Transvaginalisan.

Mindenki arról beszél csoportbulin, hogy várja otthon a barátja, mire Timi:
-Ha hazamegyek, Rexi is mindig szokta csóválni a farkát.

Janó csoportbulin Erika leendő babájáról:
- Remélem, fiú lesz, legalább nem leszek egyedüli fiú a csoportban.



Harc a ropiért.

Csoportunk Anitái.



Merre? Ortopédia vagy pszichiátria?

Volt valami izgalmas az ortopédiában is.

Nők között - nőgyógyászat gyakorlaton.



Amikor az első tű beletört. ..

A három napos szülőszoba gyakorlat még Emit is kiborította.



Popejné Olivia Mit mutassak?

Janó két arca.



Addiktológia

Jaj, mit csináltam!

No komment..



Vályúnál.

Az utolsó vacsora.

Nőnapi sütemény a’la Janó.



Marci egyszer benn, egyszer kinn.



5. Csoport

CBáíJLttita Sza6ó 'Marianna MoCnár MidáCy

Tenfci Anna

LvptábjRóbert

Tüdő ’¿{oíandCsósza Györgyi



Csikós Sára C'araczi ÉvaVirág Laura

Vitányi Györgyi Vadvári Á rp á d  Makra Zsuzsanna

Marsi Ildikó



Kezdet ......  És vég, milliónyi emlék, öröm, nevetés, kacagás, szenvedés,
nyüglődés, bánat, vizsgák, csoportbulik, a világ száz arca, mely ránk várt kis 
magyar hazánk eme olvasztótégelyében, mit úgy hívnak Szeged.
Ezernyi diák színes kavalkádja fogadott bennünket. Volt köztük idevalósi, volt kit 
otthonról szakított el az élet örvénylő sodra. Volt, aki színes szemüvegen át nézte a 
világot, volt aki komoly méltóságával tette színesebbé történetünk fonalát. Öt évig 
nyúzva egymás idegeit, sikerült többé-kevésbé átvészelni egyetemünk tanárai és 
professzorai által elénk vetett gáncsok és csapdák rengetegét. Ennyi idő után 
megfáradva, de törve nem, egymást alaposan átformálva elmondhatjuk, hogy
megérte Megérte, mert megismerhettük egymást, m ert.....M ert..... Egyszerűen
... egy szóval: JÓ VOLT! És akik részesei lehettek:

Ezek nem fehér köpenybe bújt jogászok!



"Nincsenek reménytelen helyzetek, csak reménytelen emberek."

Bál Attila
Névsorunk elején rögtön a középkorú nők kedvence, egyesek szerint görög isten, 
mások szerint, fogatlan vén-oroszlán. Vegyészetnek Einsteinje, kinek feje tetejét 
már kikoptatta a rohamsisak. Női haj-esztéta, akit fetisiszta hajlama a női hajak 
felé HÚZ (szőke hajak!) az örök arisztokrata, germán csataszellem és angolszász 
előkelőség "gyenge" egyvelege; aki,a hajnali hurkát is késsel, villával eszi a Mars 
téri piacon. Ö az örök csoportvezető-helyettes jelölt, de VIGYÁZAT 
pedóFÓBIÁS!
"legek": Legprecízebben, legkörülményesebben fogalmazó:
Helyszín a Mars téri piac talponálló-palacsintázója: - Kérek 2 palacsintát a 
következő töltettel: legyen egy pudingos és egy diós-lequáros kombináció! 
"Leghatározottabb": A fagyisnál: Kémék egy citromot, meg még egyet!

Csikós Sára
A gazellatermetü csokoládé-evő bajnok. Ö maga a sportos életmód és az 
egészségetlen táplálkozás (sok csoki, no alkohol!) legkitűnőbb kombinációja. A 
lányok közül az egyetlen, akit nem érintett meg a rövid frizurák divatja. Spanyol és 
indián vér biztosan csörgedez az ereiben, ő a Flamenco királynője. A női mezőny 
csoportszintű többszörös ping-pong bajnoka. Attila piszkálódásának örök 
célpontja, akiről azonban leperegnek a "kedves" szavak. A rutinos vezető: "jobb 
későn fékezni, mint soha!"
"legek": legügyesebb pipettázó, minek köszönhetően per os megismerkedhetett a 
mérőoldatokkal.

Csósza Györgyi
"Fenegyerek". A modem sub-para-medicina pro f.med.habil emeri tusa:
- baktériumok versus sós pizza
- ödéma-kezelés: 1 -2 evőkanál só!!!!!!!
A nyuszikás viccek bajnoka (a vicc-mesélés nála, egyenes arányban áll az 
elfogyasztott alkohol(VBK) mennyiségével!) A tánctanfolyamok töretlen 
szervezője (a csoport, azóta is "falábú"!) Az empátia képviselője: Gondoljatok a 
sok éhezőre és a -57°C-ra Szibériában! Ideális szobatárs (beszélgessetek velem!) 
és a legangyalibb ANGYAL, finom sütik alkotója.
"legek": legfitnessesebb tanuló:" ..és egy és két és még húsz TÉTEL...."
Vigyázat! a "legvadabb őzike"

Garaczi Éva
Harisnyakirálynő I.: a "járjanak a lányok szoknyába!" Alapítvány egyetlen 
támogatottja (ezután az Alapítvány Botond nagy bánatára, aki egy "sexy" 
tomacsukát kért, csődbe ment!) A táncparkett csillaga, akiben bármikor föl tud 
lobbanni a Saturday Night Feverfi Az állandó hízókúra képviselője, ezért az 
állandó "irigykedés" célpontja. Aki azt hiszi mindig megfeledkeznek róla.



(tényleg kiről is írunk most?!) De ő az aki mindig a legjobb oldaláról látja a 
dolgokat, -"legek": legdancesebb

. Lipták Róbert
Az öt éves kemény tanulás és bulimentes élet meghozta neki gyümölcsét. Nagy
kár, hogy csak a banketten találta meg velünk az igazi hangot kicsit későn!
"legek": legkevésbé beilleszkedett

Makra Zsuzsanna
Minden lében kis kanál. A csoport "túlsúlya": Ő volt az egyetlen, aki a liftből 
elsőként kilépett az Új Klinikán a túlterheltséget jelző csengő megszólalása után, 
de így még 40 kg-mal sem lett kevesebb a terhelés!!! Alapállapotára jellemző a 
Heisenberg-féle határozatlansági elv: vagy a helyzetét, vagy a sebességét lehet 
meghatározni; a kettő együtt nem megy!
"legek": legkisebb, leggyorsabb....

Marsi Ildikó
A csoport levelező-tagozatos hallgatója. A "nagy játékos", aki a vizsgákat két hét 
alatt teszi le, az utolsó (utáni) kettő alatt, épp ezért a mázlisták mázlistája. Demón 
az információ áramlás központja, feltéve, ha ő írja a saját demoját. Nyíltan 
faggatódzó típus, az örök kritikus. Talpraesett, életrevaló, impulzív jelenség, 
"legek": legtetkósabb ( lásdajobb lapockáját!) leggyorsabban kapcsolatot teremtő 
és legtöbbet késő; ő az aki a legkevésbé feszélyezi magát a kellemetlen 
szituációkban ( ő nem érzi az ezt talán nem kellett volna mondani-t)

Molnár Mihály
" a kalapos Misi", "plasztik Elvis"- akinek a haján megcsillan a napfény, és szél 
nem borzolja azt - Drei Wetter Taft! Alapállapotban jellemző rá az energia 
minimumra való törekvés - nem mozog, nem beszél ! - de átváltozó művész is 
egyben; varázsszere: etil, melynek hatására "fülig Misi” válik a "plasztik 
Elviszből". Igazi kaméleon: a csoport punk-zenész dobosa.
"legek": a legcsendesebb (nem mindig)

Szabó Marianna -Manó
A legbamább szőke, aki a szökés vicceket jól tolerálja. Szerény barna 
visszahúzódó lányként ismertük meg, majd szőke céltudatos nővé alakult át az 
évek során. "Harisnyakirálynő II. - a 2000-es szilveszter férfi társaságának 
kedvenc "látványossága": a legrövidebb ruha és a legszexisebb harisnya 
tulajdonosa. Evezős túrákon ő volt az orrdísz, a vízi nimfa a kenu elejében. A 
"szenzációs négyes" egy tagja: Ildivel, Attilával, és Annával együtt osztozik a 
legtöbb vizsgahalasztás csekken.
"legek": legsminkesebb

Tüdő Roland - Jenő
A " Béke Bikája"-96-97! Akiről se jót se rosszat. Igazi Business mán



(Textil-báró!) Pajzán Picasso-replika (rajzait inkább nem közöljük); Anti- 
táncman, de nagyon jól főz, Ő a csoportbulik állandó shéfje.
Kedvenc szavai: - Jenő 

Zsuzsi-Fanni 
Milyen állat?
Perecelni
Varangyos
FOGYASSZA'JENŐ 
Picsku Mater

És Tőle származik az általánossá vált ige, miszerint ÜGYEZZÜK MEG!

Vadvári Árpád
Pszicho-analizátor; a nagy "mágus"-WOO-DOO. Állandó figyelő, külső 
szemlélő, aki mindig, mindent, mindenhol máshogy lát. A csoport egyetlen 
szerepjátékosa, számítógép-virtuóz. A hangjával bűvöl, dalnok; Ő a "líra királya", 
akitől azonban félnek a nők, már aki ismeri! Az utolsó nemes-igazi kastélylakó! A 
csoport fő parkett-táncosa, ötletgazdag "elvont képzőművész".
"legek": legsokoldalúbb

Virág Laura
"Leila hercegnő", Saci mellett Ő a csoport másik sport-ladyje. A kislányosan 
ártatlan tekintete mögött nőiesen vibráló örök nyughatatlan természet húzódik 
meg. Művészi vénával ő is meg van áldva. Örök bulizós (ki)csapongó alkat. A 
késéseket tekintve felveszi a versenyt Ildivel.
"legek": legkócosabb

Vitányi Györgyi
CSOKI+TEJSZÍNHAB, CSOKI+TEJSZÍNHAB, vagy 2 hamburger+még egy. 
Ennek ellenére a fiziológiás tartományban Ő az aki a legmagasabb fordulatszámon 
pörög. "Potátor", de ezt kitartóan negálja; VBK-királynő. Egy jó kis bulira
bármikor kapható, majd a buli után: "jaj, tegnap találkoztam egy olyan fiúval....."
Ő tartj a a rekordot az egy héten a legtöbb buli és legtöbb vizsga versenyben. Ildihez 
hasonlóan Ő is leteszi a vizsgáit két hét alatt, de Ő az első kettő alatt! Kevésbé 
beavatottak számára állandó mosolygó.

Tenki Anna - Főnökasszony -
A három céltudatos nő egyike, a tartóoszlop, aki hogyan is került a csoportvezetői 
posztra?... - De megérdemelte, összerántotta a csoport már-már szunnyadozó 
tagjait. Kitűnően főz, de sajna jól titkolja. Születésnapja mindig pezsgő-dugótól 
hangos. SMS írás bajnoka, aki a telefonjával alszik. Nincs hangulatváltozása, örök 
határozottság jellemzi. Kósza lelkek gondozója, az állandóan mosolygó, de a 
fénymásoló-pénzt keményen behajtó ("Annám mondj egy összeget 1 és 1000 
között") Gecse tanárúr kedvence, akinek negatívumait szobatársai nem voltak 
haj landóak elárulni; de egyébként is a Főnökasszonyról jót vagy semmit.
"legek": legBOSSosabb



Szalóki Nándor
"SZABADSÁG, SZERELEM" a LÉLEK művésze, az ideák bajnoka, életérzése: 
az "együttlétezés" Az "örökös csoporttag", aki mindig megszervezte a 

. csoportbulikat, (vagy elfogadta a csoport magánszervezését). Doohan-replika 
(gyengébbek kedvéért: Doohan gyorsasági motor világbajnok ’99) Az örök lázadó, 
akinek fellelhetési helyei: pályaudvar, mozdony, resti. Filozófiája : "széllel 
szemben vizelni"; állandó ellenzéki és zenei főkritikus.

HollósiBotond
a "non-onvencionális manager", aki sajátos kommunikációt folytat a 
számítógépével. A beszólások mestere, aki ritkán szól, de akkor nagyot. 
Különlegességek-különlegessége. a "nagy felderítő", Botond, aki mindig szembe 
jön.... , az Alapítvány reménybeli várományosa.

Szentgyörgyi Kond
A rangidős túlélő, öregdiák, hétpróbás bajnok A körülmények és a világ áldozata, 
akire az oktatók folyton pikkelnek. Önmagával mindig elégedett, akinek azonban 
mindig volt még egy kérdése...Övé a legszőrösebb férfi-mellkas, nőkben azonban 
csak két kategóriát ismert: a szőke K., vagy a barna K. Ő a két lábon járó 
kórtörténet, akinél nem lehet letenni a telefont.....

ELŐADÁSOK. GYAKORLATOK

KÉMIA

Bemutatkozó óra. Bór Pál Botondhoz ér
Bór P.: Hollósi Botond?!? Hmmm, hmmm... De ismerős! És apádat hogy hívják? 
Botond: Hogy hogy, HOGY ?! Há' Hollósinak!

És amit még tőle tanultunk:

" ...a mennyiségek relatívak, 5 hajszál sok? Egy első osztályú étteremben, a 
levesben sok, viszont a fej emen,... azt úgy hivj ák tar kopasz!..."

. .spontán erekcióról halottam már. De spontán reakcióról?..."

".. .ha valaki hülye, de annyira, hogy csorog a nyála, akkor is kettest kap a jóságos 
Lázárnál..."

"... ez a xantin, ez nem olyan, mint a tyúkszar, mert az, k-val kezdődik..."

"...ha a desztillált vízre rábeszélsz, hogy savanyodj meg, akkor az 
megsavanyodik..."



"...azért vonják be nikkellel az orvosi műszereket, hogy ne rozsdás vasakkal 
kaszabolják az embereket..."

"... és arról úgy hal Igát, mint süket disznó a búzában..."

"...azért a kémikus is tanult valamit, nem azt mondja, hogy a kénsav olyan erős, 
mint a bivalyszar..."

"...a disznózsírt vastagon lehet kenni, a kacsazsírt meg nem, mert az állandóan 
lecsöpög az ingedre..."

"...azt hiszik a diákok, hogy január 11-e szerencsés vizsganap, ugyanis jó a 
holdjárás, meg a meteorológiai előrejelzés..."

"... melyik karbonsav ez? A számolásból nem az jön ki, hogy büdös..."

"...még egy erős diabetesesnél sem olyan nagy a vér cukorszintje, hogy megáll 
benne a kanál..."

és még néhány beszólás:

- Itt a pirol, hol a pirol?
- Valami szar van a palacsintában!



December 6. Mikulás
Saci és CS.GY hajnalban belopóznak a kémia gyak.- terembe, és mindenkinek az 
asztalára egy Télapót és egy szaloncukrot csempésztek....A meglepi nagyon jól 

• sikerült....Egy negyedéves csoportbulin derült ki, hogy nem a Kémia Intézet volt 
ilyen figyelmes!!!!!!
Még ezen a gyakorlaton:
Az ünnepre való tekintettel BP egész órán számolási feladatokkal tartja ébren a 
társaságot, és mindenkit egyenként kihív a táblához. Anna következik a feladat 
megoldással. Már önkéntesen feláll, és a táblához vonul. BP ennek nagyon 
megörül, felkapja az egyik szaloncukrot és könyékig krétás kézzel egyenest 
Anna torkába nyomja, egészen a kardiáig

ANATÓMIA

Anatómia szigorlat. Attila. Első nekifutás.
Pór: - Attila maga olyan mint egy rósz atléta, gyenge kezdés után fokozatossan 
hanyatlik!
A rektori már sikerült!

KÓRÉLETTAN

Demo. Mindenki kettő és felett kapott, Attila következik:
Gecse: - Szereti maga a gyulladásos témát?
Attila: - Sajnos nem!
Gecse: - Akkor szerese azt, aki írta!
Attila: - Kettő és félért....?

Vizsgán Árpi Gecse tanár úmál. Árpi tételét Gecse, arcán kaján mosollyal 
nyugtázza: - Tudja maga mit húzott? Nem meséltek a felsőbb évesek? Nem fél???! 
(eredmény: gyenge kettes, UV)

SEBÉSZET

Robi beteget vizsgál, máj d referál.
Dr. Szederkényi: - Mi történt a beteggel?
Robi rövid és határozott diagnózisa: - Májtransplantatio!
Dr. Szederkényi: - Igen?? És ki csinálta?
Mint kiderült cholecystectomia hege volt.

Laura beteget vizsgál: - Kedves beteg, nyújtsa ki a száját!



BELGYÓGYÁSZAT

Attila: - És érezte már valaha, hogy viselkedése nem volt teljesen adekvát?

Éva: - Akkor betapintom a beteget!
Dr. Szepes: - Jó! Akkor tapintsd be!

Empatikus Kond anamnézis felvétele a kissé démens betegtől 
Kond: - Kávét fogyaszt-e?
Beteg: - Igen. Két cukorral kérem.
Kond: - És a férje hova akasztotta fel magát?
Beteg: -Ö öö....
Kond: - De azt csak tudja mikor született!?
Beteg: - Ööö....

Dr. Madáchy: - Én szeretek minden lyukba dugni valamit. (Az endoscopia 
mestere)

ORTOPÉDIA

Gipszágy készítése után Attila a néni hátáról próbálja levakarni a gipszet.
X néni kétségbeesetten: - Nem lehetne vízzel lemosni?
Attila: - Agipsz sajnos nem oldódik vízben, csak tömény kénsavban!

Attila rektori vizsgája Czipot tanárúmál:
Attila: -Acsípőfícam kezelése: RUDZSI-bugyival történik........



Attila: - RUDZSI-bugyival, nem így kell ejteni?
(Attila olasz szerzői névnek hitte a rugi-bugyit!)

. GYÓGYSZERTAN

Dr. Tordai (Rambo): Milyen jó, ha az embernek nője van, mert ha az ember egy 
XX-rekombináns fenekére hajtja a fejét, nem fullad bele a saját nyálába... és úgy 
érezheti, hogy vigyáznak rá. Ez volt az egyetlen jódolog amit a nőkről mondott egy 
év alatt.

Előadó: - Pacsirta az, aki korán fekszik, és korán kell, bagoly az, aki későn fekszik, 
és sokáig alszik.
Cs. Györgyi ásítva: - Én mostanában azt hiszem PACSIRTOLY vagyok! 

SZÜLÉSZET

Dr. Keszthelyi gyakorlaton azospermiáról kérdez. A válasz a szokásos néma 
csend... csak Manó gyomra kordul egy hatalmasat.

Gyakorlat vezető meséli elképedve: - Képzeljétek az egyik páciens celofánban 
rakta fel a tampont!
Mire az egyik fiú: Miért, úgy jobban csúszik?

V. Györgyi:"... a spermiumokat mozgósítani kell!"

A három muskétás (Attila, Árpi, Roland) három kalandja a háromnapos 
szülőszobán

1 .Nem félénk, hiányos fogazató, menopausa előtt álló szülésznő a TV előtt 
ülő hármashoz: - Az a devizás nagyfarkú néger belém lógatott asszem ikrek 
lesznek. Nem néznék meg? És már közeledett is fenyegetően a kővé "merevedett" 
muskétások felé, kik közül a gárdakapitány (Roland) Leopold műfogással próbált 
tájékozódni a kérdéses régióban, míg a többiek diszkréten oldalaztak az ajtó 
irányába. A vizsgálatot egy nővér zavarta meg kinek a "gravida" boldogan 
újságolta: - A fiúkák megvizsgálnak ma éjjel. Roland feleszmélve az osonó társak 
után kiált: - He hehe heeej! Ne hagyjatok egyedül!

2.A három vitéz megfáradva tért meg a kvártélyra (értsd: nővérszálló) 
Roland az ágy szélén elmélázva üldögél félig letolt farmerban. Azért nem kellett 
volna mégis, csak a tipus kedvéért? ...

A hívó szóra még ezen éjszaka visszatérnek az ispotályba, ahol vajúdó nő 
mellett bedagadt szemmel várták az apás szüléshez érkező ügyeletes orvost. Az 
érkező szülész meglepetten pillantott az ágynál ácsorgó nem túl ápolt, borostás, 
kissé illuminált, familiárisán hyperpigmentált férfit: - Ne hívjam a rendészeket?! 
Muskétások: - Á, ez csak az apuka!"



U.I.: Akövetkező napon, az előző éj megrázó élményei és Katona doktornő 
bájainak hatására Árpi, és Attila zavart bemutatkozása:
Katona R.: - Sziasztok srácok! Katona Renáta vagyok.
Vadvári Á.: - Szia Vadvári Árpád vagyok.
Bál A.: - Szia Vad vári Árpád vagyok, és hirtelen homlokára csapott amint 
belehasított a felismerés, hogy mégsem...

Árpi ismét a könnyebbik végéről közelíti meg a feladatot.

PULMONOLÓGIA

Gyakorlatvezető:"... célzottan próbáltunk kefélni."

Attila: - A beteg elmondása szerint otthon 106 kg volt, itt viszont 96 kg. A ruha nem 
bővebb, de a mérleg sem rossz. Tehát a beteg fajsúlya csökkent.

PSYCHIATRIA

Anna az orvosi szoba ajtajában állva érdeklődik az ebédlő kulcsának hollétéről, 
mire az orvos félszemmel felnézve: - Egy nőt keressen fehér ruhában. Nővérnek 
hívják!

Anna a "Gruppenführerin"-ünk a gyakorlatvezetőt keresi kétségbeesetten az 
adiktológián. Egy ismeretlen orvos nyit ajtót: - Kezelésre jött?
Anna: Nem, gyakorlatra.



FOG

Roland Laurát vizsgálja:
Roland: - Nyugi, nyugi, nem kell félni, óvatosan rakom a szádba a "tükröm"!
Attila: - Laura! Én a helyedben nem engedném, hogy Jenő bármit is belém rakjon!

UROLÓGIA

Roland, és Attila a két lelkes önkéntes bevonul a paraván mögé, amely a beteget 
elválasztja a csoporttól. RDV-re készülnek. Csak a hangok szűrődnek ki amint a 
gyakorlatvezető a vizsgálat kíméletességére hívja fel a figyelmet.
Majd a beteg elhaló kiáltása: - JAJ...jaj...Mit csinál maga?...Ja, ez csak az 
ujja?!...

Dr. Török: - Mire gondol, ha Ca-oxalát van a beteg vizeletében?
Robi: - Biztosan köve van.
Dr. Török: - Igen, 80 évvel ezelőtt ezt gondoltuk volna. 

GYEREKGYÓGYÁSZAT

Gyakorlat előtt a fiúk titrálnak a nem Egri Borozóban, majd a Klinikán egy 
kislányt vizsgálnak.
Attila: - Mi fáj? Miért mutattál a szádba?
Roland: - Fáj a torkod?
Misi a háttérből: - Csak büdös a szátok, srácok! Büdös az etil!

SZABADIDŐ

SZOTE KLUB (éjfél után)

Attila alig-alig kapaszkodik a pultba, Roland elégedett mosollyal odalép hozzá, 
homlokon csókolja: - Látod baba, tudsz te rendesen is viselkedni!

JEGES ITALBOLT (másodév anat. demo után)

Népes sokaság a söntésnél, Edgár és Roland a WC-ben cserélnek eszmét az élet 
nagy dolgairól. A heves gesztikuláció közben Roland kezét süvítve hagyja el a 
pohár, ami a WC- csészében landol, jókora darabot kihasítva belőle. A zörejre kint 
is figyelmesek lettek, a válasz csak Roland vállrándítása volt: - Mit tehetek róla?! 
Anyaghibás volt!
Dósa Sanyi magasröptű előadása mellyel a sérült WC-csészék házilagos 
helyreállításának, illetve esetleges cseréjének költségkímélő voltára próbált 
rávilágítani, nem aratott osztatlan sikert pultosnői és üzletvezetői körökben, ezért 
rövid alku után meg is született az írás a lO.OOOFt átvételéről az illemhely 
renoválását illetően.



VÖRÖSRÓKA

De. 11. óra. Vörös Róka: Nándi, Árpi, Jenő (Roland), Dósa Sanyi, Attila anatómia 
demó után úgy döntenek, megisznak egy-egy fröccsöt.
Du. 1. óra. Vörös Róka: Nándi és Attila sápadtan fekszenek az asztalok melletti 
padokon. Dósa Sándor öklendezése behallatszik a terembe. Az is, ahogy Roland 
segít neki. Árpi a játékautomata mellet átkarol egy helyi részeget, együtt 
dalolnak miközben Árpi, új barátja pénzét sorban az automatába dobja, az pedig 
a gépet kezeli.

Szeressük egymást gyerekek!
Manó: - Tényleg csináltunk melegszendvicset?
Megjegyzés: Manó 2 órán keresztül gyártott melegszendvicset! 
Árpi: - Ettünk tortát is?!?
Megjegyzés: Attila születésnapja volt az est egyik fénypontja!

Nándi: - Úgy szerettem volna nagy beszédet mondani! 
Mindenki (Sóhaj): - Mondtál!!!



Éva milyen jól néztél ki tegnap! 
Miért ma nem nézek ki jól?

Attila: - Miért nézel ki mindig úgy mintha "eksönből" jönnél? 
Éva: - És te miért nem nézel ki úgy soha?

Laura hátizsákkal jelenik meg csütörtökön gyakorlaton 
Attila: - Otthon voltál?
Laura: - Nem voltam. Most megyek.
Attila: - Tudom. Beugratós kérdés volt!

Vitányi Györgyi informatikailag próbálja tovább képezni magát 
V. Györgyi: - Árpi hol a kukac?
Árpi kaján vigyorral az arcán: - A kukac??? Megmutassam?

KIRÁNDULÁSOK

Árpi a lyukban.



. . .  Tudtam, hogy mögöttem van, de hogy ennyire csúnya . . .

Kicsi a bors, de legyőzték!.

Partraszállás a Königin und Kaiserin Maria Therezia fedélzetéről.



BULI

Tájkép csata után.

Itt is folyt a pezsgő



És mi már sínen vagyunk...

VÉGE



6. Csoport

íMoínár Zsuzsanna %uhl Zsuzsanna§ara6 QergeCy

íMátyus CMirtifC Túróczy Kjisztián

Varga Sándor Qajda Tünde Kovács András

Kis Zsoít Kertész Zsuzsanna KszCári <Edgár



A z a bizonyos 6-os csoport...

Prológus:
Mielőtt bármibe is belekezdenénk, nézzünk egy rövid krónikát!

Ránk nem igaz az a mondás, hogy egyszer volt, hol nem volt...! Mi később 
lettünk. Ez a csoport nem jött volna létre, ha nincs pl. dr. Szabad, dr. Liposits, dr. 
Iványi... Ebből kifolyólag érdemben csak a harmadik évtől tudunk nyilatkozni 
együtt töltött egyetemi éveink rejtelmeiről, a teljesség igénye nélkül persze.:

1/1 I/2 11/1 II/2 111/1 III/2 IV/1 IV/2V/1 V/2
1. Dawoud A. S.
2. Deák P. Á.
3. Dósa S. •
4. Edöcsény K.
5. Eszlári E.
6. Gajda T.
7. Garab G.
8. Halász Á.
9. Hegyi Gy. * IV.
10. Kertész Zs.
11. Kis Zs.
12. Kiss L.
13. Kopócs A.
14. Koszti T. * II.
15. Kovács A.
16. Kuhl Zs.
17. Lukács G.
18. Maróti G. t
19. Mátyus M.
20. Meggyesi E.
21. Molnár Zs. * VI. VI. VJ. VI.
22. Nagy B.
23. Orosz E.
24. Szebeni A.* I.
25. Tölcsér A. * V.
26. Túróczy K.
27. Varga S.
28. Záwrszky K.
29. Zergi N. * III. Ili.

* : Csopvezeink. ..©



II. évfolyam:

Szövettan:
. A módosult mirigyekről beszél a gyakorlatvezető (Kovács Ildikó) és elkezdi 

sorolni, hol találhatóak:
-Ajakpír, preputium bellemeze...
Mire Edina:
-Most akkor a preputium bellemeze az ajakpír?
-Edina, az a fityma! Ildikó.

III. évfolyam:

Harmadév végén kórélettan szigorlaton dr. Telegdy mérkőzött M.Zs.-val:
-Mi az első laborvizsgálat, amit elvégezne AMI-nál?
M.Zs.: - Vizelet-glükóz.
Telegdy off...

Nyári gyakorlat harmadév Endokrin Osztály:
Az első napon a Cs. E. V.S. párosnak elmagyarázták, hogy legyenek egyenlőre 
külső szemlélők, ne legyenek láb alatt, üljenek be a fal mellé. Pár perc múlva 
megérkezett Beranek Laci, aki csak téblábolt, mert át szeretett volna öltözni, 
majd elindult a kis irattár felé. Útközben azonban beszorult a fal és egy asztal 
közé és levert egy posztert. Láthatóan zavarban, vastag ujjaival csomót próbált 
kötni a kb. 5-cm-es akasztózsinórra... eredménytelenül. Végül megkérdezte a 
fiúkat:
-Maguk kire várnak?
-Harmadéves orvostanhallgatók vagyunk, nyári gyakorlatra jöttünk.
Mire Ő felderült arccal félredobja a posztert:
-Szevasztok, Beranek László vagyok. Már azt hittem valamelyik beteg 
hozzátartozói vagytok.

Ugyanezen a napon egy, a folyosón tébláboló néni megkérdezi a fiúkat: 
-Fiatalemberek, merre található Gáspár adjunktus úr szobája?
V.S.-nak eszébe jut, hogy látta őt kijönni egy ajtón, amit bezárt maga után, ezért 
segítőkézen:
-Tessék velem jönni, megmutatom.
Odaérve meghökkenve hátrálnak vissza, ui. az ajtón ez áll: SZEMÉLYZETI 
WC.

Még mindig ugyanott:
A főnővér oktatja a fiúkat, hogy ne pazaroljanak, mert szegény az eklézsia. Nem 
sokkal később látják, amint B.L. felszív egy ampullát egy fecskendőbe és tü 
nélkül próbálja légteleníteni, mire fellövi az egészet az orvosi szekrény üvegére. 
Ezek után röhögve felszív még egyet.



IV. évfolyam 

Pulmonológia:
Csada hosszan beszél a jobb tüdő félben lévő aspergillosisról (gomba okozta 
elváltozás)
-Hol van a gomba ?
KeZsu, Gergővel folytatott "komoly" beszélgetés közben felnéz:
-Ott van! Ott a kalapja! (És körülrajzolta a röntgenen a gomba alakú árnyékot,...) 
Nagy röhögés.
KeZsu: -Na most beégtem... (...pedig az valóban az elváltozás volt) 

Pulmonológia:
Gergő másnaposán (v. aznaposan) röntgenképet figyelve:
-Az ott valami nívó mindkét oldalon, igaz?
-Hülye, az a melle!

Blues Cafe-ban Mirtill sikít, hogy csináljunk már valamit. Gergő felkiált: 
-Rendeljünk! majd KeZsuhoz fordulva: -Te mit rendelsz?
KeZsu elgondolkozva:
-Én a vendéged vagyok!

Pulmonológia:
Varga Sanyi referál:
-Bal oldalt kissé gyengült légzési hangjobb oldalt normális...
(Kicsit később a röntgenképen egyértelműen látszik a bal oldali totális 
pulmonectomia.)

Pulmonológia:
KeZsu a gyak.vez.-höz:
- Van még egy ilyen hülye csoportja, mint a mienk?
Zsoli: -Egyáltalán, melyik a másik csoportja?
Gergő: -Hát a kontroll csoport!

KeZsu, Gergő, Zsoli kora délutántól a Vízmű Klubban titráltak. Este 7-re mentek 
oxiológia gyakorlatra, ahol egy babát kellett szájon át lélegeztetni. Hangulatuk a 
tetőfokára hágott, a hidroxilgyökök szinte kicsapódtak körülötük. így mielőtt 
nekiugorhattak volna a babának, a gyakorlatvezető közbeszólt:
-Ti most inkább ne, még a végén a bábu is a detoxban végzi!

Fogászat szigorlat:
Varga Sanyi Kadocsa tanárnőnél szigorlatozik. Tétele a conicotomia, 
trachectomia.
-Mit lehet látni egy fulladó betegen ? kérdezi Kadocsa tanárnő.
-Aggitatiot és cyanosist. jön a válasz Sanyitól.



-És anyakán?
-Hogy vörös színű.
- Vörös??? értetlenkedik a tanárnő.

. -Hát igen, a kezével erősen dörzsöli, nyomkodja és közben azt akarja kimondani, 
hogy ”Meg fogok fulladni"...
(A helyes válasz a behúzódott jugulum lett volna.)

Nyári gyakorlat:
A negyed év nyári gyakorlatát Csonka Endre és Varga Sanyi ismét együtt töltötte 
a szívsebészeten. Amikor éppen nem volt mit csinálni, ők mindig feltalálták 
magukat, hogy elüssék az időt. Ez történt azon a nevezetes délutánon is, amikor 
szemet szúrt nekik az orvosiban a scanner. Neki is láttak, hogy 
megismerkedjenek vele. Mi mást is scannelhettek volna, mint egymást. Endre 
kattintgatott, Sanyi meg berakta a fejét a gépbe, és már indult is a program. Nyílt 
az ajtó és dr. Opinkariu nézett be. Ijedten, elvörösödve kapták fel a fejüket, de ő 
megnyugtatta őket, folytassák csak. Ezután internetezni kezdtek. A Doktor akkor 
lépettbe, hogy telefonáljon, amikor teljesen letöltöttek egy pornóképet, melyet az 
kaján vigyorral nyugtázott.
Másnap Sanyi dr. Opinkariunak asszisztál, erejét megfeszítve kampózik. 
Opinkariu, csillogó szemmel, csak annyit mond:
-Csakjobb volt tegnapf.. ...opó lányokat nézni, mint most itt izzadni, ugye?

V. évfolyam

Idegsebész a CT-fel vételre:
-Látjátok, itt "kúrja" szét a daganat a gerincet! (Dr. Papp)

Idegsebészet:
-Mire jó  a röntgen ?
- Teljes test besugárzásra... (E. E.)

Igazságügyi orvostan gyakorlaton az előadóban vetítés. (A dián két láb és némi 
szeméremszőrzet)
KeZsu egy át... éjszaka után álmából felriadva megjegyzi:
-Azt h ittem az a haj a...
Zsoli: -Zsuzsikám, megfésülhetem a hajad?

Népegtan:
(Edgárból érdekes hangok távoznak)
KeZsu: -Na mi van, elmentél?
E.E.: -Annaknem ilyen a hangja.
KeZsu: -Mellettem ilyet szoktak kiadni...
E.E.: -Én csakfingottam...
KeZsu, kétségbeesetten: -Akkor mellettem csakfingottakidáig?!...



Egy héttel a mentőtiszti tanfolyam előtt Zsuzsa elkapta Andrist és megkérdezte: 
-Hányán vagytok a rendőrtiszti tanfolyamon?

Idegsebészet:
1. CT-felvétel:
Kérdés:- Melyik a jobb oldal?

- Na, kezdjük az alapoknál. Az R-betű a jobb oldaltjelenti. Ezek a számok 
itt oldalt a mérce. Ezek itt alul pedig betűk...

T.K.: -Most akkor nézzük meg mi szól ellene.

2.
Kérdés: - Hogy nyomja a haematoma az eret az agyban?
KeZsu:- Össze.

-Hülye!__Ja, Bocsi!!!

Neuro vizsga előtt, az utolsó gyakorlaton KeZsu elkéri a gyakorlatvezető 
telefonszámát.
Klivényi: -Találkozhatunkmáshol is...
Edgár felháborodva: -Na, én ezt már nem hallgatom végig...

Csütörtökön hajnali 8 órára Igazságosra igyekeztünk. Páran összefutottunk a 
villamoson, Gergő a Jancsó koliból érkezett. Ahogy kell, felszállás után elaludt. 
Az Anatómiai Intézetnél a többiek jóindulatúan nem is keltették fel, csak 
leszálltak csendben.
5 perc múlva érdekes beszélgetés zajlott le; Drisa telefonja megcsörrent:
G.G.: -Hol vagytok, hova kell menni?
Válasz: -Az udvari épületbe. Miért, Te hol vagy?
-APlazánál, b... meg!

Népegtan:
Siroki Olgával üzemlátogatás keretében meglátogattuk a Krematóriumot. Az 
üzemvezető épp azt magyarázta, hogy a hamvakat a végén csak kisöprik a 
kemencéből egy vödörbe.
Csoport: -És hogyan tisztítják hamvasztás után a kemencét?
Üzemvezető: -Nem tisztítjuk.
Csoport: -Keverednek az egymást követő halottak hamvai?!
V.S.: -Hö-Hö... Hullaszex...

Csoportbuli:
A következőt találtuk ki: mindenki ír a többiekről egy-egy rájuk jellemző szót. 
Kedvenc ruhatárosunk, M.Zs., aki egy kicsit mindig is meg van lassulva, többek 
között a következőt kapta: "Poén?". Értetlenkedve jegyezte meg:
-Hát én ezt nem értem...
G.G.: -Jaj, ezcsakpoén...
-Ja?!... (és hangosan felnevetett)



Szemészet gyakorlat:
Szemhéj kifordítása.
E.E.: -Ez rosszul lett.

• Doki: -Mia baj?
Andris: -De hát ez a legfontosabb érzékszervünk!...
E.E.: -Már akinek! A második...

Urológia gakorlat:
Turóczy, Eszlári, Varga-hármas beteget vizsgál. Megkérdezve a vizelet színét, a 
következő választ kapják egy fiatalasszonytól:
-Hát nem olyan pisa színű, hanem olyan véres.

Neurológia:
Klivényi: -Egyetlen agyideg kereszteződik. Melyik? 
Edgár keresztbe teszi a lábát és így válaszol:
-N. ischiadicus.

Klivényi: -Kinek hol van az agya...
Edgár: -Még "ott"is van!
Zsoli: -A seggfej prototípusa.

Klivényi kérdése a csoporthoz:
-Hogy váltunk ki meningealis izgalmi tüneteket? 
E.E.: -Karóbahúzással.

Varga Sanyi belgyakorlaton, V. éven:
Abeteg mutatja a bal lábát, hogy piros, duzzadt és fáj:
Sanyi: -Csak ez ajobb lába fáj?

Népegtan:
Edgár: -Elsüllyedekszégyenemben, de nem tudok, mert kicsi a hely. 

Neurológia:
Klivényi Romberg-próbát akar csináltatni KeZsunak:
-Álljfel és zárd össze a lábad!
-Na, az nem fog menni! (O is lóra termett.)

-Hová küldjük a beteget?
E.E.: -MR-re.
T.K .-.-Aztán amarra!



Klinikáról klinikára vándorolva egy telefonbeszélgetést elcsípve:
-Kedves betegünket átutaltuk további gyógykezelésre társintézményünkbe a 
Kossuth u. 40. alá (Pathologia).

Belgyakorlaton Edgár diagnózisa:
-Kipurcant a bal szive.

Neurológia gyakorlaton dr. Klivényi fegyelmező módszere: hozzávágja 
papucsát a renitens, krónikusan beszélgető hallgatóhoz. Egyszer Krisztián is meg 
lett fenyegetve ilyen jellegű retorzióval. Válasza:
-Ha harc, hát legyen harc! és kezdte kioldani 10 kg-os, acélbetétes, Martens 
bakancsát...

Párbeszéd:
E.E.: -...most azért, mert én megtehetem és elmehetek, még nem kell 
diszkriminálni!
KeZsu: -Mi van, most menstruálsz?!
E.E.: -Nem.
KeZsu: -Mértén akkor szoktam ilyen lenni...
V.S /.-Én meg nem hiszek olyan embernek, aki öt napigvérzikés nem patkói el. 

Addiktológia:
Betegbemutatáson a néni gyakorlatilag a nevét sem volt képes értelmesen 
megválaszolni, ezért anamnézisét a gyakorlatvezető mondta el:
-... Kovács néni azelőtt vegyész professzorasszony volt, több nyelven beszélt... 
G.G.: -Én mindig mondtam! Látjátok mit tesz a tudomány az emberrel?!
KeZsu: -Na, én megyekés kiír atkozok az egyetemről.

Ugyanitt később:
-Sanyi, Te tudsz németül, kérdezz tőle valamit!
-Á, most inkább nem...
Gyak.vez.: -Mi van, nem akarsz leégni?

Neurológia:
-Hová lép ki az ideg?
Edgár: -A nagybetűs Életbe.

Neurológián gyak.vez.-őnk kedvenc regulázó módszere volt a klumpája 
dobálása.
Andris: -Nemcsaknehéz, büdös is.

Urológia gyakorlaton Edgárék egy idős, nagyothalló bácsit vizsgálnak, aki 
egyébként hólyag cc.-ás. A fiúk nem igazán tudják felvenni az anamnezist, ezért 
Edgár:
-Na mindegy, úgyse hallja. Húzzunk innen a rákba!



Neurológia gyakorlat:
Klivényi: -Hogyan adnád a steroidot?
M.Zs.. -Orálisan!
Mire Tündi: -Lökésterápia? És afenntartó dózis?

Népegtan Krematórium:
- Összesen ez a két kemence van csak?
-Igen, igen...
K.Zs. riadtan: -És elég?
(Hasonló, meglepett pillantás a kérdezett részéről.) 
T.K.'.-Ittminden "el ég"...

Kedvenc gyakorlatvezetőink:

Dr. Papp Tibor (idegsebészet)
Dr. Altmayer Anita (bőrgyógyászat)
Dr. Zarándy Márta (orvosi kémia)
Dr. Csajbók Éva (belgyógyászat)
Dr. Siroki Olga (népegtan)
Aki sírt miattunk: Dr. Kaszás Annamária (kórélettan)

Kicsontozva. Ennyi maradhat?



Spagetti alla Garabese... Ezen nincs mit magyarázni. 
Ha a kaja nem fér a tányérba, bizony a falon a helye . 
Avagy az a szólás, hogy falra hányt borsó, nem létezik.

Tyúkok És kakasok



A Primadonna: -Húzd rá cigány!
Lelkes közönsége: -Add mán ide a sörtöt! Bae...

Citerán játszik 
(az Erő legyen veletek)



Egy igazi konyhatündérke: főz és pucsít. .. 
Krisztián: - Ezek az átkozott szőrszálak...

Vitamingyerekek
Avagy: Vasgyúró, Fanyűvő, Hegyhengergető



“Úgy táncolnék veled”



Ezt nektek!

Feketén

Na, nekünk már annyi!

- fehéren : (GAME OVER) 
Szép volt fiúk!



7. Csoport

‘Ma^ranczi ‘Edina

Eoró'csiC Xfl taíin

Earagó Móniba

%anyó Baíázs E’oíosinovsz^i díajnaí^a

Laduver JLnita (Bodnár %ataCin

Szegény "KrisztinaSzász OrsoCya



Amikor még elsősök voltunk

Fizika gyakorlat Bőr Pállal.
-Ifjúság! Jövő héten az izotóplaborban lesz a gyakorlat!
-És az nem veszélyes?
-Nem, de én a helyetekben ólomgatyában jönnék!!

Ugyancsak fizika gyakorlaton. Hajni és Anita sokáig szöszmötöltek a feladattal, 
ők maradtak utoljára. Bór Pál türelme fogytán kérdezte:
-Hajnalka, nőmén est ómen?! Te hajnalig itt akarsz ücsörögni?!

Elsősegély vizsgán Zentai főorvos kiadja a feladatot:
-Jani, maga fülldokoljon!
Mónika pedig mentse ki!
Egyetlen probléma: Jani 90 kg Mónika 55. Megoldották.

Legelső vizsgaidőszakunk sikeres átvészelése feletti örömünkben első 
csoportbulinkat Anitánál tartottuk.
Kárlista:
-ldb megégetett sötétítőfüggöny (Mónika müve, palacsintasütés közben)
-ldb felismerhetetlenségig megolvasztott műanyag kenőtoll, a 
szomszédasszonyé (Katica elfelejtette, hogy ez bizony nem toliból van)
-1 db kettétört dugóhúzó (Jani nem hiába kondizott, sikeresen beletörte a 
vörösborba)
1 db leszakadt szekrényajtó (Réka kíváncsi volt, mi lehet odabenn)
Ezek után hosszú ideig nem mertük betenni a lábunkat Anita lakásába...

Másodév

Pszichológia gyakorlaton mindenkinek be kellett mutatkozni és néhány szót 
mondania magáról. Anita mint általában csak annyit árult el, hogy ő egy Békés 
megyei kis faluban lakik. Katica (aki híres jó névmemóriájáról) lelkesen 
közbeszólt:
-Én tudom, hogy hol lakik Anita! Túrósmákoson!
-Medgyesbodzáson helyesbítettek a csoporttársak.
-Tudtam, hogy valami rétessel kapcsolatos dolog...
(Ezúton kérek bocsánatot mindenkitől, akiket éveken keresztül más néven 
szólítottam. K.)

Szövettan gyakorlat a második félévben kedvencünkkel, Hajszán Tiborral. 
Aznapi anyag: a férfi nemi apparátus. Óra végén Tibor begyűjtötte a 
metszeteket, de Anita úgy gondolta, ennyi idő még nem volt neki elég:
-Én még tanulmányoznám ezt egy kicsit!
Tibor: -Szerintem ezt neked inkább makroszkopice kellene tanulmányoznod!! 
(Arról nem szól a fáma, hogy Anita megfogadta-e a baráti tanácsot.)



Harmadév

Edinát még elsőben elnevezte Jani Samanthának, az állítólagos külső hasonlóság 
alapján. Egy péntek délutáni kórélettan gyakorlatra Edina fél órás késéssel - és 
mivel előző este koktélozni voltak Balázzsal - kissé másnaposán érkezett. 
Gyakorlatvezetőnk éppen ezen a gyakorlaton hallotta először Edina becenevét, és 
csodálkozva kérdezte:
-Miért hívjátok Edinát Samanthának?
-Mert annyit iszik! válaszolta Balázs.

Péntek délutáni kórélettan gyakorlatunk áprilisban már végképp 
elviselhetetlennek tűnt. Egy óra elteltével Balázs türelme már végleg elfogyott 
már régen egy teraszos kerthelyiségbe képzelte magát. Napfény, péntek délután, a 
katedra felől hallatszó monoton motyogás - Balázs kissé megzavarodva és magát a 
Főgonosszal szembeszálló csillagharcosnak képzelve megragadta a gyakorlati 
terem egyik műemlék jellegű csapját, és hatalmas lézersorozatot zúdított a mit sem 
sejtő gyakorlatvezetőre. A mutuzsálemi korú csap megadta magát végzetének, s a 
termet szép lassan elárasztotta a víz. Harcosunk, miután visszanyerte hallgatói 
mivoltát mint jó diák, ki köteles minden szabálytalanságot jelenteni felhívta 
tanárnőnk figyelmét a beázás valós veszélyére. Julika aggodalmas arccal bökdöste 
a néhai csapot, és a terem túlsó végén ülő lányhoz fordult:
-Edina, te voltál...?

Móni tétele kórélettan szigorlaton: az obstipáció. Telegdy professzor úr a 
szövődményekről érdeklődik.
-Mit okozhat az obstipáció?
-Hosszú távon?
-Például!?
-Aranyeret!
-És még?
-????
A vizsgáztató próbál segíteni a "szorult" helyzeten:
-Mi léphet fel az erőlködés következtében?
Mónika szeme felcsillan és boldogan felkiált:
-Szívinfarctusü!
Telegdy professzor úr nem véletlenül kapott a szívéhez...

Belgyógyászat gyakorlat, megtanulunk beteget felvenni. Csoportunk két hős 
férfitagja megkapja orvosi pályafutása első betegét, egy 84 éves idős hölgyet. A két 
fiú nagy lelkesedéssel teszi fel a kérdéseket, később Csilla is beszáll az anamnézis 
felvételébe:
-Tessék mondani, a vérzésével minden rendben van?
A néni elkerekedett szemekkel:
-Édeském, már 30 éve kimaradt
(Referálás: 84 éves nőbeteg. Megtudtuk, hogy már nem menstruál.)



Első sebészet gyakorlatunkon Furák doktor lakóhelyükről kérdezgette a csoport 
tagjait. Minden településhez volt egy-két hozzáfűzni valója. Orsi, mivel életéből 
néhány évet külföldön töltött, azt válaszolta, hogy ő valójában kétlaki.
Furák doktor nagy érdeklődéssel:
-Kétlak? Az meg hol van?

Sebészet gyakorlat, még a kezdetek kezdetén. Furák doktor kiadja a feladatot: 
hallgassuk meg a beteg jobb tüdejét, és majd megbeszéljük, mi lehet a baja. A 
vélemények megoszlottak: Búgás? Sípolás? Crepitatio? Puha sejtes alaplégzés? 
Gyakorlatvezetőnk türelmesen végighallgatott minden elmés gondolatot végül 
elárulta, hogy előző nap vette ki a beteg teljes jobb tüdejét.

Szintén sebészet gyakorlat. Közös erővel faggatjuk áldozatunkat, akinek nemrég 
amputálták két lábujját. A beteg érthető módon fájdalomról panaszkodik, és 
sajnálja, hogy elvesztette két lábujját.
Edina megjegyzi:
-Nem baj, maradt még három!
A biztonság kedvéért később még megkérdezte:
-És most már tud vele j ámi?

Pathológia gyakorlatvezetőnk az intézet legműveltebb tanársegéde, aki a 
"Mindent vagy Semmit" j átékban is szerepelt a tetem mellett sziporkázik. 
-Soroljátok fel az agy daganatokat!
A két csoportnak közös erővel sikerült mindet összeszedni egy kivételével. 
Gyakvezérünk megpróbál rávezetni a helyes válaszra:
-Gondolj átok V örösmartyra!
-???
-A Csongor és Tünde!
-???
-Gyerekek! Hát Mirigy!
(Ha valakiben bármi kétség maradt volna még: a helyes válasz a hypophisis 
tumor.)

Pathológia demonstráció, az egész évfolyam szorgosan magolja Iványi Béla 
különböző felosztásait. Csoportunk egyik jeles (és mára már egyetlen) fiú tagja, 
Balázs, ezzel mit sem törődik, gondolja, az ember magától is kitalálhatja a 
felsorolásokat. Az említett eseményen az első kérdés alatt rögtön 8 pont sorakozik: 
sorolja fel az atrophia okait. Csak semmi pánik, írjuk csak szép sorjában:

1. idiopathiás
2. ismeretlen okú
3. még felfedezetlen eredetű 
4-8. stb.

Sajnos az Intézet lelkes hallgatónk igyekezetét nem honorálta.



Harmadév végén Orsi fogadalmához híven minden sikertelen pathológia vizsgája 
után egyre rövidebbre vágatta a haját. A harmadik nekifutáson már 9 mm-es 
hajszálakkal a fején jelent meg. Vizsga előtt szeretett volna bejutni a mosdóba, de 
egy hölgy az ajtóban karon ragadta és felháborodva közölte:
-Ez a női mosdó!
Orsi meglepetésében csak ennyit tudott kinyögni:
-De hát én is nő vagyok...!

Negyedév

A második félévben Csanády Professzor Úr igyekezett a hallgatókat bevezetni a 
kardiológia rejtelmeibe. Amikor a mitralis stenosishoz ért, Hajni aggódva nézett a 
mellette ülő Mónikára.
-Mónika, nekem biztos ilyenem van!
-Dehogy van, te teljesen egészséges vagy.
Pár perc múlva a mitralis insuffícientiaról volt szó, Hajni ezeket a tüneteket is 
felfedezni vélte magán. Mónika megelégelte a dolgot és megkérdezte:
-Ugyan mid nincs neked???!
Hajni éppen akkor pillantott le új cipőjére.
-Sarkam...
Felelte a talpából kiálló szögekre nézve.
(Előadás után az ambulanciáról kért ragtapaszokkal kellett rögzíteni a cipősarkat, 
így kellett hazabicegnie.)

Ötödév

Reggeli pánik
Igazságügyi orvostan gyakorlat, II. Kórház, ideg-elme osztály. A csoport tagjai 
egyenként szálingóznak kora reggel a helyszínre. Edina - félig késésben - 
kétségbe esetten kérdezi a portást:
-Tessék mondani, merre van az ideg-elme osztály?
Portás:
-Csak nem oda szól a beutalója???



A Csoport képekben . . .







Eder Nóra

Ambrus Lívia

8. Csoport

Xptormán 94ária

Czegfédi Zsófia

(Bárdos Anna

Agárdi Szifvia

%fausz Qergefy

Rudas Máté

(Bazsó Anna



Mielőtt még nagyra nőttünk volna

Akik elindultak:
Agárdi Szilvia, Ambrus Lívia, Bazsó Anna, Bárdos Anna, Birkás Dóra, 
Czeglédi Zsófia, Daróczi Borbála, Demeter Csaba, Mayer Petra, Molnár 
Katalin, Tóth Róbert.

Akik útközben jöttek:
Godó György, Herczeg Lajos, Kerekes Lajos, Kotormán Mária, Rudas Máté

Akik útközben mentek:
Birkás Dóra, Daróczi Borbála, Demeter Csaba, Godó György, Herczeg Lajos, 
Mayer Petra, Kerekes Lajos, Molnár Katalin, Tóth Róbert



A befutók
avagy 6 hosszú év szerencsétlenkedései

Szilvi

Csoportunk ügyintézője házalója és kilincselője

Az egyetlen ember az évfolyamból, aki egyedül végigült egy teljes 
népegtan előadást (a prof megtartotta de a vizsgán azért Szilvinek meg 
kellett küzdenie a hármasért)

Békás kísérlet 2 évben az Eletan gyakorlaton. A gyakvez megállapítása 
szerint teljesen "tehetségtelen" - azóta is ott TDK-zik

Minden csoportbuli után 
O mosogatott

Lívia

És még a fiúknak is 
tudott újat mutatni

Megbuktatott ex-csopvezetőnk - a csoport “leváltotta”.

Anatómia vizsga: Erik + Berci vizsgáztat, mindenki a legrosszabbra 
készül.. Lívia teljes lelki nyugalommal visszaadja a tételét azzal a 
felkiáltással, hogy "nincs benne a tételsoromban". - ötöst kapott...



Csoportunk legpofátlanabbika: Népegtan írásbeli demó: Válasz a 
harmadik kérdésre: Nem tudom, de ha szükséges, ennek utánanézek (a 
többire még ennyit sem tudott válaszolni) eredmény: 1 /2

Sűrűn részt vett a nőgyógyászat gyakorlatokon: második félév első 
gyakorlatán a gyakorlatvezető bemutatkozott neki.

Szigorlatra az UV csekk mellett a dékániban visszakapott 500Ft-ot is bent 
felejtette az indexében - nem tudjuk a vizsgáztató mit gondolhatott de 
Lívia ettől még megbukott.

Urológia szigorlat: Mennyi vér van egy merev péniszben? A vizsgáztató 
próbál “segíteni”: Az Ön tapasztalatai szerint? Rövid tűnődés után: Fél 
liter!?? Azért egy "normális" méretre gondoljon!

Gyermekgyógyászat szigorlat. Dr. Bereczki: Állapítsa meg ennek a 14 
éves gyermeknek a pubertás stádiumát. Lívia ránézésre megmondta és 
hozzátette, ha nem hiszi mérje le!

Első demó amire életében tanult: harmadév, kórélettan: eredmény 141. 
Miközben odabent a többiek a kiosztott demón kapott jegyek kijavításáért 
küzdöttek odakint az ablak előtt Lívia nemzetközileg is jól értelmezhető 
jelekkel adta mindenki tudomására véleményét. Utólag kérdőre vonva 
szemrebbenés nélkül kijelentette: nem én voltam!

A mai napig nem tudta megemészteni hogy egy nyomorult üveglapot miért 
hívnak "vitropressomak" és ha már az, akkor miért nincsen balkezes?

A tájékozottság mintaképe: A teljes évfolyam szülészet demót írt a Női 
Klinikán reggel fél kilenctől. Lívia megérkezett 9 órakor Nukleáris 
Medicinát írni.



Aki mindig kész volt megmagyarázni...
Bárdos Anna

Notórius késő (No. 1) - "Óra húsz" futás hangja a folyosóról.

Belgyógyászat gyakorlat (húsz perc információhiány) Egy amputált lábú 
bácsit vizsgálunk. Az ajtón beeső Annának már csak a hasi szervek 
vizsgálata jut. "Kérem hajlítsa be a lábait" és megpróbálja beteg mülábát 
térdben behajlítani. "Hmm... ABácsinak be van gipszelve alába?”

Bőrgyógyászat gyakorlatról (is) elkésve felhívta Nórát, hogy késik. Máig 
sem értjük, hogy miért pont őt. "Irmuska" hatalmas empátiával hallgatta a 
kidurrant bicikligumival kapcsolatos történetet, majd "Szegény lány!" 
felkiáltással hatalmas hiányzásjelet karcolt a papírra Anna neve mellé.

Családja és a csoport legnagyobb örömére néha a saját sávjában biciklizik 
és nagyritkán megvárja a zöldet.



Elsőben csoportunk elsőszámú buligépe

Aki egyszer még kitűnő is volt. (Soha máskor senki)

BazsóAnna

I. évben a szpát-teszten való aktív részvétel után megalapította az MSZP-t 
(Mindig Szívunk Párt), amihez később többen is csatlakoztak.



Informatika gyakorlat első óráján - amely egy megterhelő Medika-Jancsó- 
SZOTE buli után volt - csoportunk lánytagjai félkómás állapotban 
vegetáltak. A gyakorlatvezető kb. fél órán át ecsetelte a számítógép 
bekapcsolásának módját, melyet mindenki áhítattal hallgatott, majd Anna 
némiképp türelmetlenül törte meg a csendet: "Jó' van, ezt má' értjük.”

Az első belgyógyászat gyakorlaton Anna alaposan kikérdezett egy nénit: 
"Van genetikai betegsége?" A néni válasza: "Igen, igen kaptam rá 
fájdalomcsillapító injekciót.”

Egy bácsitól - aki tudta hányban született, de nem tudta hány éves 
megkérdezte: "Volt már cerebrovascularis insultusa?”

Urológia szigorlat (Dr. Kiss Attila): "Mi az induratio penis plastica?" 
Válasz: "A penis görbületének normálistól való eltérése." "Miért, maga 
szerint van a penisnek normális görbülete??”

Kórélettan szigorlaton beszorult a WC-be, majd miután kiszabadult, olyan 
határozottan nyitott be a vizsgára, hogy beesett az ajtón.

Neurológia, hatodév: Mini Mentái tesztet végzett egy etiles nénivel: 
"Kérem, írjon le egy mondatot, melyben van alany, állítmány és tárgy is." A 
néni a következőt írta a papírra: Ön egy nagyon elragadó kis hölgy, aki 
csodálatosan tartja a tollat. Mentegetőzve azt mondta: Más tárgy nem jutott 
eszembe.

Rejtély, hogy hogyan kerül mindig a Geri mellé a fotókon . . .



Zsófi

Aerobik bajnokunk.

De azért előfordult, hogy élettan kollokvium után kiöltözve, karácsonyi 
ajándékokkal megpakolva a Stümmerből kifelé jövet megbotlott a 
lépcsőn, hasra esett és a továbbiakban onnan nézte a vásárló tömeget.

Bőrgyógyászat gyakorlatra járva kellett rájönnie, hogy a Jancsó koli nem 
öt percre van a klinikakerttől, (legalább 15 perc)

Vaj savas gyakorlat után a szaggal mit sem törődve barátnőivel lement az 
Eldorádóba. Először csak egy-két füstölőt gyújtottak meg mellettük, utána 
az eladó elnézést kért és közölte, hogy valaki összehányta az üzletet.

Kórélettan szigorlaton: Hogyan kell a vizeletből cukrot kimutatni? Válasz: 
Meleíteni kell! Telegdy “ákádémikus”: Kollegina, ha csak melegíti, 
maximum húgyszag lesz.

Belgyógyászat szigolrat, gyakorlati vizsga, mentő tisztjeink vizsgáznak: 
Mi ez az EKG-n? Nagy büszkén kivágják: Bal szár blokk!
Jó, de miért? Kissé elgondolkodva: Hát itt van ez a cikk-cakk...
Jó, jó hagyjuk, rendben, bal szár blokk!



Anyuuú! Miért fogja a néni a fejét?

Bubi

Aki már az elején is komolyan tudta venni a dolgokat, (míg a többiek

Jól sikrült délutáni buli Liviáéknál. A csoport Klinikai Pszichológia - vagy 
valami hasonlatosság - gyakorlat helyett inkább megpróbált rekord idő 
alatt rekord mennyiségű pezsgőt elfogyasztani, majd mikor látták, hogy 
már vagy másfél órát késtek, betelefonáltak és üzenteka 
gyakorlatvezetőnek, hogy nem megyünk. Ezután Babi még Echo 
speckollra igyekezett Zsófival. A klinikai immunológia speckollra 
belépve békésen leültek és percekig nézegették a metszeteket, mire kezdett 
gyanús lenni, hogy ez talán mégsem az Echo...



A halasztgatás legyőzhettlen bajnoka. Anatómia szigorlat, Augusztus 
vége. Végletekig feszített idegrendszer, utolsó utáni halasztás . . . azért 
reggel sikerült elaludnia és elkésnie erről a vizsgáról is.

Pathológián a gyak vez. feljánlotta a felmentést a terhes lányoknak. Geri 
kérdése: Lányok ki akar felmentést?

Negyedév, Bárdos Anna minden gyakorlat után telefonál. Év végére 
megszületett Tomika. Egy idő után Geri is rászokott, hogy gyakorlat 
után felhívja Bebét... kezdtünk gyanakodni, hogy nem csak egyszerűen 
sörhasat növeszt.

A csoport - egyik - táncoslábú tagja.



Nóri

Notoius késő (No. II) - Óra 10 , gyors cipőkopogás.

Harmadév. Nóri és Rihmer Annamari levágatják a hajukat. Osztatlan sikert 
arattak. Legalábbis Godó Gyurinál, aki még az UFO klubban is 
elmesélte....

Minden autó barátja. Nóri vs. Renault Clio- eredmény 3:0.

Psych kollokvium előtt Nóri Edgáréknál bulizik. Valahogy nem sikerült 
megfelelően a pohár fenekére nézni (mert mindig tele volt). Egy idő után 
taxit hívott: Hova kéri a kocsit? Hát ide! - hangzott a válasz. Ezek után a 
taxi a várakozással ellentétben odatalált. Nóri viszont nem találta meg a 
taxit.... De azért beért reggel vizsgázni (miután Lívia anyukája reggel 
7-kor feltelefonálta, hogy nem-e tudja, hogy ugyan hol lehet a Lívia??)

Babi 3 hetes magzatjának ultrahangos képét nézzük. Itt derült ki hogy 
fiú. Nóri: Hol? Babi: Hát, itt van kinagyítva. Nóri: Na de ekkora???



Aki a legtöbb hajat vesztette el: Ötödévre 30 centiről 0.3 centi.

Az első közösen töltött félév folyamán csak Zsófi és Lívia találkoztak vele, 
Ők is csak egyszer, VHK koncerten az IH-ban (vbk, ihb,..)

Maga a megtestesült nyugalom. Titkos fegyvere az egyetemi stressz ellen: 
"leszaromtabletta“. Túldozírozás eredménye: Első vizsgája a félévi 
vizsgaidőszakban: Anatómia kollokvium: Január 27-én. (A hivatalos 
vizsgaidőszaknak egyébként Január 28.-án lett vége....)

Anatómia szigorlat, második nekifutás. Szülői unszolásra (’’Menj csak el, 
fog az menni!“) mgpróbálj a. Tóth Lalánál 1,1,1 alá, majd Karcsú Sacinál2 
alá, 2 alá. Ezután közölték, hogy fel lehet meni a profhoz, de nem 
javasolnák.... megfogadta a tanácsot. Augusztus 31 -re azért megtanulta.

Onkológia közös írásbeli demo: Máté megy a jegyét beíratni. A titkárságon 
majdnem nekimegy a kifelé igyekvő “ismeretlennek”. Majd megkérdi a 
titkárnőt, hol tudja a jegyét a proffal beíratni. Válasz: Most póbált kimeni 
Maga mellett...

Kórélettan elnökös vizsga utolsó nap:
A csoportból Máté, Lívia és Geri is resztvettek. A második vagy harmadik 
felelet után Telegdy prof nagy betűkkel "hülyék napja“ feliratot karcolt a 
táblára...

Futottak még aznap: Kerekes Lajos, Herceg Lajos és Bazso Anna, valamint 
sokan-sokan mások...

Nóri és élete párja. (Nem, nem a sör az. A sörtől balra .. .)
Máté



Mindenre elszánt egyetemista nem 
futamodik meg semmiféle kihivás elől: 

Anatómia, Pathológia, Kórélettan 
hajléktalanokkal való szkanderozásba 

torkolló villamostúra . . .

Máté és élete párja. (Nem, nem a Lajos az. A Lajostól balra .. .)



Hogy szereztünk fiúkat:

Másodévben a lányok "rábeszélésére" Kerekes Lajos beszervezte magát Mátét és 
Gerit következő félévtől a nyolcas csoportba egy Szote buliban.

Köszönjük a fiúkat Liposits processzor úr!

Tükröm, tükröm, kokainos dobhártyacsöppöm. . .

Gerit azóta is így szeretjük!
Eltulajdonított tárgyak: avagy az anyag nem vész el, maximum ellopják.

- Rendszámtábla: Máté, első közös csoportbuli, Derkovits fasor, (hazafele?)
- Egy köpeny a Bőr Klinikáról: Lívia
- 1000  db A/4 es lap a Mikrobiról: Bárdos Anna
- Népjóléti közlöny kivonat (Pap András azóta is keresi, Nóra azóta is olvassa)
- Gárdián Gabi Reflexkalapácsa (Nóra próbálkozott, de nem sikerült neki)
- Ótvar a bőrgyógyászat szigorlatról (Zsófi)
- Homloktükör (???)



Anno, még elsőben...

Bofízikán még mi voltunk a legjobb csoport, aminek híre is ment. Bulikban a fiúk 
mindig ezzel a szpíkkel jöttek: "ti vagytok AZ a nyolcas csoport??““. Aztán fordult 
a kocka, Anna megalapította az MSZP-t (Mindig Szívunk Párt). Később lassan de 
biztosan mindenki csatlakozott:

Mentős gyakorlat. A csoport meglehetősen emelkedett hangulatban - és jóval a 
megengedett zaj szint felett várja a gyakorlat kezdetét. Csak akkor halkultunk el 
egy kicsit, amikor egy OMSZ alkalmazott kissé ingerülten és igencsak vörös fejjel 
közölte velünk, hogy ez itten “Intézmény és nem iskola!”

Petra (szintén mentős gyakorlat). Mit csinálunk a savmérgezettel: "megitatjuk 
lúggal“

Informatika Gyakorlat. A csoport még a gyakorlat kezdete előtt 1 órával előbbre 
állította a fali órát. Agyakorlatvezető röpke 20 perc után felpillantott: Nahát, már 
ennyi az idő? És elengedett minket haza.

Másodév

Kórélettan gyakorlat Jászberényi (alias Jászgörényi) Miki számonkérést tart.. Aki 
megjelent gyakorlaton 1 -est kapott. Aki nem ment be, az nem kapott semmit.

Első demónk kórélettanból. A csoport teljes kooperatív tudását latbavetve sem 
tudta kideríteni mi lehet a lediktált demókérdések közül a "hártböm teszt és 
ládödéma“ címűek megfejtése, (hátbőr teszt és láboedema)

Jászberényi Miki szemléletes gyakorlatot tart: Mindenkin annnyi zsírfelesleg van 
amennyit arányosan a triceps felett találhatunk: Nézd csak nekem mennyi van! - 
mutaja és izomtól duzzadó (hím)végtagját, nézegeti, méregeti, tapogatja,...
Bárdos Anna hangja töri meg az idillt: És akkor te most boldog vagy?

Bari Feri gyakorlaton kifejtette a lányoknak, hogy szerinte Godó Gyuri kezd érni. 
Pár perccel később az utcán Gyuri hatalmas "Csókolommal“ köszönttötte az arra 
járó Ferit.

Herczeg Lajos - alias Sakál:

Előző esti bulik után mindig mindenhol elaludt. Etikán a gyakvez negyedik, egyre 
ingerültebb felhívására tudott csak felébredni. Legközelebb Saki nem ülhetett a 
fotelba....

Volt amikor nem aludt el. Biokémia demón például miután előzőleg a Vízműben 
megfelelő ihletett merítettünk, a pádból is kiesett (nem az igyekezettől).



Belgyógyászat gyakorlat: Mi lesz a beteggel, ha friss fagyasztott plazmmát kap? 
Nóri: Libabőrös lesz.

Mivel nem jártunk belgyógyászat gyakorlatra csaknem a teljes csoportnak 
szóbeliznie kellett. A következő évfolyam itta meg a levét:

Elvárás: Gyakorlatokon rendszeres részvétel, minden gyakorlaton névsorolvasás. A félév 
végén kollokvium írásban történik, ennek időpontja az utolsó elméleti óra. Aki javítani akar 
vagy eredménye elégtelen, akkor szóbeli beszámolót kell, hogy tegyen a vizsga időszakban. 
Amennyiben az oktató valamilyen ok miatt nem tudja megtartani gyakorlatát, köteles 
előzőleg értesíteni helyettesét, vagy a tanulmányi felelőst.

Kapin Mariann (pathológia gyakorlat) “Aki kurvának ment ne sikítson ha kefélik” 
- Őt például szerettük.

Negyedév
Nőgyógyászat gyakorlat. Herczeg prof 3 hónap után a gyakorlatra betévedve 
bemutatta a csoportnak a gyakvezetőt. Lehet, hogy Ő ráérzett, hogy mennyit 
jártunk szülészetre.

Második félévben már hetek óta nem járt senki szülészet gyakorlatra amikor 
egyszer Nóri és Anna kitévedt. Gyakorlatvezetőnk megpróbált kicsit erélyesebben 
fellépni: Jövő hétre legyen mindenki itt! Nóri: Nem ígérhetek semmit. - Nem is 
ment ki senki.

Bazsó Anna barátja demonstrátor volt a gyógyszertanon. Karrierje derékba tört 
miután a csoport soha nem járt be így felettesei arra jutottak, hogy akkor talán nem 
is kellene neki egyáltalán gyakorlatot tartani.



Pajor prof: “3 foglalkozás árt a női szépségnek: színésznő, kurva és orvos”

Igazságos: “A világon 2 veszélyes dolog van, a ráérő nyugdíjas és a szomszéd- 
asszony (veszélyesebb mint az ipari kamera).”

Gyermekgyógyászat gyakorlat. Második félévben az a szerencsés helyzet állt elő, 
hogy mindig más tartotta a gyakorlatot. Tehát senki soha nem tudta, hány 
embernek kellene ottlennie. Persze erre szolgált volna a katalóguslap. Valóban, 
csakhogy a mienk elveszett. Mostanra, hogy-hogynem megkerült. íme:

C V A K W -A T I BEOSZTÁS v .Q j U o w i o o i .  n . FÉL t v

Népegtan gyakorlaton az egészségről van szó: A “Lustaság fél egészség“ 
benyögést még csak-csak lenyeli a gyakvez, de amikor körfűrész, a vibrációs 
ártalom és hasonló mélyenszántó gondolatkört igénylő témák egyikénél valaki 
szerint a válasz az volt, hogy “kérdezzük meg a közönséget”, üvöltve küldött 
minket azonnal haza. Persze O volt a legjobban meglepődve amikor mindenki szó 
nélkül felkelt és tényleg hazament.

Kedvenc Népegtan gyakorlatvezetőnk kissé (kb 1 órával) megkésve konstatálta, 
hogy már lekéstük a buszt a krematóriumban. Nem gond, mondta. És leadta a 
klinikákért büféjében - a csoport teljes érdektelensége, viszont az ott üldögélő 10- 
15 beteg osztatlan figyelme közepette - hogy hogyan is égetik el tulajdonképpen a 
halottakat.

Szintén Népegtan: Gyakvez kérdése: Hogy lehet a csípőmozgást csökkenteni? - 
Megválaszoltuk, de ez sajnos nem tűrne nyomdafestéket...

Még mindig Népegtan. Anna vibráló telefonja némi érdekes zajt kelt a padban, 
mire a gyakvez hangosan elkezd röhögni. Nem értettük, de kifejtette, hogy Ő 
bélhangoknak vélte az Anna irányából érkező hangokat.



Máté keményen készült Népegtan szigorlatra. 1 nappal a nagy esemény előtt (egy 
24 órás szolgálat során az OMSZ-nál) úgy érezte, hogy legalább azt be kéne írni a 
tételsorba, melyik tétel hol van a könyvben, hátha lehet puskázni. Ennyire jutott:

Másnap azért egy négyeskét még így is besöpört.



Csoportosan elkövetett. . .

Elsőben még kihívás volt a dugóhúzó!

Széles mosolyt kérünk!



Vízszinteshez közelítve!

Hajnali három . . .











Bankett és ballagás









Berkes Veronika

Tanké András

9. Csoport

Szaóó Éva

/ \
(Jráner Hóra

Hegedűs Ildikó

Horváth János

Hajas Zoltán



Sasi Viktor Eeuer Vera Varsányi Cjábor



A Csoport

Kis csapatunk tagjainak ismertetőjegyei

Berkes Vera:

BrasnvóTibi:

Feuer Vera:

GránerNóra:

Veronika mórichidai lányka,
Sokakat levesz lábáról a bája. 
Bárhogy is csörög reggel a vekker,
11 -nél előbb úgysem kel fel.
Bár még ő maga sem igazán hiszi,
Az angol nyelvvizsgát úgyis leteszi.

Brasnyó Tibi sportember,
Fut is már "kora" reggel.
Döntéseit könnyen hozza,
Csak legyen rá pár hónapja.
(Vagy mégsem???)

Csopvezünket ha kérdezed,
Nem gond, ha angolul teszed. 
Magyarország, s Amerika várja,
Nyílt szellemben sehol nincsen párja.

Mindennap elegáns vagyok,
Balázs mellett hűen kitartok. 
Táncolni nagyon szeretek,
Nálam gyógyulnak majd a gyerekek.



HaiasZoli: Reggel és este is edzem, 
Vékony, de izmos átestem. 
Biciklimmel, ha tekerek, 
Szél dagasztja dzsekijeimet. 
Nadrágom is bermuda, 
Körszakállam nem kutya...

Harsánvi Gábor: DJ León a nevem,
CD írás a kenyerem.
Béke bulik engem várnak, 
Hódoljatok a Királynak!

Hegedűs Ildikó: Jaj Istenem beteg vagyok,
Lehet, hogy csak négyest kapok? 
Spanyol nyelvben otthon vagyok, 
S versenyszerűen táncolok.

Horváth János: Ho-ho-ho-Horváth János az ász,
A nagy pacsai ho-ho-ho-horgász, 
Játszik a ha-ha-ha-harmonikán,
S fut a Ha-ha-ha-harley Davidson után.

Kaposvári Anikó: Ha már színész nem lehetek, 
Darabokat rendezgetek. 
Eszek egy nagy sport szeletet, 
Hadd hizlaljam habtestemet.

Hagv Edvárd: Edvárd király, ANGOL király, 
Vágtat fakó lován,
Mindig három lépéssel 
A többiek után...

Sasi Viktor: I. Bélén dolgozgatok,
Időm van, hát kávézgatok.
Ha netalántán úgy gondolod, 
Hovatovább úgy akarod, 
Kivizsgálom epebajod,
És majd még beszélünk, jó?

Szabó Éva: Mindenkire mosolygok, 
Előadásokra bej árok.
Bár egy kicsit hiszékeny vagyok, 
Rám mindig számíthattok! 
Csábos Csábik csábítsatok!



Tankó András: A csoport humoristája
Páratlan a logikája 
Szereti a pecát, a focit,
De mindenekelőtt a jó bulit...

A csoport tagj ainak szavaj árásai:

Viktor: - Csinálgassuk, aztán majd meglátjuk, mi lesz.

Tibor 1: - B ... meg, b ... meg, óvodában megbuktam gyurmából, meg fakockából, 
b... meg,b... Meg.

Tibor 2: - Ah, mostanában már határozott vagyok. Vagy mégse?

Edvárd: - Most mi van? Most mi van?

Jani: - Van pizsamád? Megfejellek, itt alszol.

Évi: - Tényleg?

Gyakorlataink vidám és olykor kínos pillanatai 

Latin órán:
Jani: - Tanárnő, a dolgozatíráskor szabad használni a könyvet?
Tibi: - Szabad, János!

Az anatómia gyakorlaton eltöltött 3 órás trancsírozás után mindenki húsmentes 
napot tartott. Ebédnél Anikó megjegyzi:
Azt bírom magamban, hogy én mindentől el tudok vonatkoztatni.
A második falat után aztán kelletlenül megszólalt:
- Nem kéri valaki a húsomat?

Mikrobiológia-Immunológia gyakorlaton háromnegyed egykor a Dómtéri 
Harangjáték figurái nagy harangozás közben kivonultak.
Anikó: - Mi van ott, mit néztek?
Jani: - Kijöttek akis emberek.
Anikó: - De hát ezek nem is élő emberek!
Jani:- Nem, máj' b .. .meg, a kémia tanszékről jöttek ki cigi szünetet tartani.



Pathológia gyakorlaton éppen uterust boncoltunk, amiből egy borsónyi myoma 
került elő, amit kézről kézre adva vizsgálgattunk. Anikó is alapos vizsgálat alá 
vette, mikor kezéből hirtelen, mint a cseresznyemag kipattant, majdnem bele a 
szájába. Természetesen a derültség nem maradt el.

Etika szemináriumon hosszasan tanultuk a humánus betegvizsgálatot. Az ezt 
követő első sebészet gyakorlaton a 2-es kórházban tapasztalhattuk a betegek 
személyiségi jogainak érvényesülését. Gyakorlatvezetőnk belépett a kórterembe 
és ezzel kezdte a betegbemutatást:
Na. Ez egy heresérves. Majd a beteghez fordult. Gatya le! Most mindenki 
tapogassa végig. (Acsoport létszáma: 13.)

Csoportunk hipochondere, Ildikó minden gyakorlat után feltette az éppen aktuális 
gyakvezémek a standard kérdést: Doktor úr, beszélhetnék Önnel?
A következő gyakorlaton: Doktor úr, elhoztam az összes leletemet...

Belgyógyászat gyakorlaton Dr. Szepes Attila szeretett gyakvezérünket követve 
beléptünk a kórterembe. Ő mélyen beleszagolt a levegőbe, és megállapította:Na, 
valakinek megoldódott az ileusa.

Immunológia Gyakorlat: Antitestek a parton.



Belgyógyászat gyakorlaton a terheléses EKG vizsgálatokról beszéltünk. A 
gyakorlatvezető azt magyarázta, hogy a betegeknek részletesen el kell magyarázni 
a vizsgálat menetét.
Itt van például ez a néni, még életében nem ült kerékpáron, nem lehet csak úgy 
felültetni a gépre...

Mire Tibi: Mér', há' az nem dől el!

Egyik csoporttársunk (Tibi) első RDV-jét (rectális digitális vizsgálat) 
készült végrehajtani. Középső ujját készségesen kinyújtotta, mire a 
gyakorlatvezető így szólt: Nem a barátnőddel vagy, ezt mutatóujjal szokás 
csinálni.

Másik csoporttársunk ugyanebben a helyzetben.
Gyakvez: - Légy szíves a kesztyűt a beteg mögött húzd fel, hogy a beteg ne lássa, 
hogy milyen hurka ujjaid vannak.

Endokrinológia gyakorlaton:
Gyakvez: - Pajzsmirigy eltávolítás közben, műtéti szövődményként eltávolítják a 
mellékpajzsmirigyeket is. A kalcium szint vészesen lecsökken. Mit adsz acutan a 
betegnek?
Jani: - Hát mit? Tejet.

Andris, Vera, Jani hárman vizsgáltak egy beteget, akinek puffadásos panaszai 
voltak. Azon tanakodtak, hogyan tegyék fel a flatulenciára vonatkozó kínos 
kérdést. Ekkor Vera, akinek sikerült a legkomolyabbnak maradnia, végre feltette a 
kérdést:

Mamika, a szelek mennek?
Ajjaj! A múltkor is babot ettem, majdnem be is szaladt...

Gyógyszertanból receptúra demót írtunk. Mindenki izgatottan várta, hogy 
átmentünk-e, vagy sem. Az eredményhirdetésnél voltak kisebb nagyobb hibák, de 
azt senki sem várta, hogy B. Vera az orvos keze helyett az Úr kezéhez rendelte a 
gyógyszert, ugyanis "Suo nomine" helyett "Suo Domine" szerepelt a recepten...

Szülészet gyakorlaton már mindenki elhagyta az ambulanciát, mire Jani kb. 5 
perces késéssel követett minket, arcán kaján vigyorral. Mire Sikovanyec doktor 
Megkérdezte:

Na mi van gyerek, láttál valamit?



Idesüssetek csajok!
Ezzel a figurával nyertem a Ki-Mit-Tudon a freestyle kategóriát!

Nóra, Évike és Anikó a kettes kórházban szenvedték a szülőszoba gyakorlat lassú 
perceit és kínjukban előszedték a népegészségtan tankönyvet ill., teszteket mivel 
másnap demó volt. Természetesen a gondolataik el-elkalandoztak a maradandó 
élményeket okozó tananyagtól, többek között a gyomruk tájékára. Ekkor Nóra 
természetesen a kukoricapehely csemegére gondolva felsóhajtott:
Úgy ennék egy kis natúr kukit!

Nyári sebészet gyakorlaton egy hasfal zárása közben K. Béla aláöltött egy 
bélkacsot, mire az asszisztens megszólalt:
Az már a bél ám, Bélám!

Urológia gyakorlaton egy idős bácsikának prosztata biopsziát csinált 
gyakvezérünk. A magyar egészségügy és oktatás színvonalát mutatván, kb. 2- 
szer 3 méteres vizsgálóban kb. 30-an bámultuk a heroikus beavatkozást (a fiúk 
mélységesen együtt érző sziszegései közepette). A biopszia végén az idős bácsi 
megkérdezte:
Aztán doktor úr, mondja csak mi lett? Kisfiú, vagy kislány?

Urológia gyakorlaton a gyakorlatvezető az aspermia és az azospermia közötti 
különbséget magyarázza:
-....az utóbbi legalább maszatolásra jó...



Gyerekgyógyászat előadáson az előadónak problémái támadtak a mikrofonnal. 
Ekkor mindig -  kb. 15 alkalommal -  odalépett a technikus, és egy egyszerű 
mozdulattal, 90 fokkal elfordította a mikrofon fejét.
Az előadás végére a szupemőnek sikerült végre egyedül is végrehajtani a 
"bonyolult" műveletet. Erre egyik csoporttársunk megszólalt:
Na, ez abelátásos tanulás!

Népegészségtan gyakorlaton:
Gyakvezér: - Milyen anyag van a burgonyában, ami toxikus?
Pár másodperc gondolkodás után Anikó megszólal:
Keményítő.

Ugyancsak népegészségtan gyakorlaton a gyakorlatvezető újabb bűvös kérdést 
tett fel: Miben található cián?
Jani: - Atiszai halban.

Gyakvezér: - Milyen mesterséges szennyező anyagok találhatók a növényekben? 
Valaki elkezdi sorolni: - Peszticid...
Jani is megtoldja eggyel: - ... spermicid.

Neurológia gyakorlat: Maximális empátiás készséggel bíró csoporttársunk, 
Edvárd villámdiagnózisa a betegágynál (blikk diagnózis).
Eztutimeningitis! kiáltotta.

Pszichiátria gyakorlaton az addikciókról volt szó. A gyakorlatvezető egy 
Izraelben kidolgozott, altatásban végzett rapid elvonási módszerről beszélt, mire 
Éva súgva kérdezte: - De miért kell a rabbikat kijózanítani?

V. év II. félévében pszichiátria gyakorlaton egy tudományos kísérlet kontroll 
csoportjában vettünk részt, amiben a pupilla-reakciókat vizsgálták 1-2 nikotin
puff után. Az adatlap kitöltése közben Janira kerül a sor:
Gyakvez: Látom szemüveges vagy. Myopia?
Jani (bamba arccal): Micsoda??
Gy: Rövidlátás?
J: Ja, igen.

Idegsebészet gyakorlaton Éva az agyidegeket vizsgálja. Mikor a faciálisnál jár, azt 
mondja: Kérem, csücsörítsen, majd vicsorítson!
Mivel a betegnek ez nem nagyon sikerül, így próbál segíteni:
Mutassa kérem a fogait!
Erre a beteg: - Nincsen.



Orthoptika gyakorlaton {szemészet) a gyakvezér Janit molesztálta, egy 
alkalommal a szemüvegét is lekapva.
Na, most felébredünk. Előszedve egy törpét folytatta - Most nézd a törpének az 
orrát!

Tíz perc múlva folytatta a molesztálási, előszedve egy 3D-s képet.
Na, ezzel szokott az orvostanhallgatóknak baja lenni. Ezt egy három éves gyerek 
gond nélkül megoldja. Fogd meg a légy szárnyát!
Jani: - Melyiket? Aj óbbat, vagy a balt?
Gyakvez.: Na, megmondtam. Ehhez aztán nem kell diploma.
Jani: - Nincs is

Ne izguljon Aranyom! Én fogom operálni a retináját!

Szemészet demón mindenki vért izzadt a félelemtől, hogy mikor kerül rá a sor. Jani 
csendesen meghúzódott a tömegben, de a kérdés mégis rátalált. Mivel Jani egyre 
csak hallgatott, s szomorúan nézett a gyakvezérre, Andris megszólalt:
Hagyd szegény gyereket! Néma.

Keresztes Csilla tanárnővel angol szakfordítói órán a halláskárosodással 
kapcsolatos szavakat vettük éppen. A süket segítő kutya angol megnevezése is 
szóba került, aminek a hasznosságát többen kétségbe vontuk. (Mármint a kutyáét.) 
Erre a tanárnő:
Hát mit nem értetek ezen? Hát ugat, ha csöng a telefon!

Precíz betegleírások a klinikai gyakorlatokon adekvát terminus technikusokkal:

TRAUMATOLÓGIA: Gizi néni otthon felbukott, oszt kitörött a lába. Lett egy 
csúnya seb a bokája felett, oszt nem tudja tenni a lábát.

SEBÉSZET: A hasa nem teljesen puha...

GYEREKGYÓGYÁSZAT:... a szeme olyan húzott.



BŐRGYÓGYÁSZAT:.. .abetegen test szerte kiütések láthatók.

A vizsgák szörnyű percei közül néhány emlékezetes:

Gábor kórélettanból vizsgázott, tétele a polyuria volt. Gábor a szokásos stílusában 
a tényeket mellőzve a következőket mondta:
Sokat vizel az ember, ha például dinnyét, vagy sört iszik...
Telegdy prof., az MTA rendes tagja a következő frappáns választ adta:
Megihatsz te akár három liter tejet is, attól is brunyálsz, mint az állat... - s ezután 
tarkójáig vörösödve nevetett.

Viktor egy átlagos vizsgája: Viktor: - Hogy is kezdjem, ámbátor, nemdebár, 
hovatovább-netovább, végül is . . .-10 perc figyelmes és türelmes hallgatás után a 
vizsgáztató: - Köszönöm kolléga, nézzük a következő tételt.

B. Vera, bőrgyógyászat szigorlat:
Vera egyik tétele a psoriasis volt, és szokásos vizsgázási stílusában darálta a 
szöveget. A kezelési módoknál többek között a PUVA-t is megemlítette. A 
vizsgáztató Dobozy prof. azért még próbálkozott, hátha bele tud még kötni 
valamibe.
Na és A vagy B sugárzással működik ez a módszer?
Vera (némi gondolkodás után): - Bé.
A vizsgáztató a szívéhez kapott.
Akkor nem mondaná meg kisasszony, hogy mi a csudát jelent a PUVA-ban az A 
betű?
Verának leesett a tantusz: Ja, akkor A.

Anikó gyerekgyógyászat vizsgán:
Utolsó vizsga lévén már igen-igen szabadulni szeretett volna a vizsga terheitől, 
habár Kóbor doktor úr nem keltett valami félelmetes benyomást. Miután 
szerencsésen átesett kb. két perc alatt az első két tételen, a vizsgáztató széles 
mosollyal kiáltott fel, meglátván a harmadik tételt:
Nahát, izomhypotoniák! Ezt már szeretem.
Anikó vért izzadva próbálta kitalálni, hogy mit is szeretne hallani a doktor úr, 
de csak megakadt mindig egy ponton. A vizsgáztató nem állta meg szó nélkül: 
Ott volt ezen az előadáson?
Anikó teljesen biztos volt benne, hogy nem, ennek ellenére meggyőzően 
bólogatott, hogy igen.
Vizsgáztató: - És nem emlékszik, hogy ki adta le ezt az anyagot?
Anikó: - Nem. Nem tudom a nevét.
Vizsgáztató (bíztatja): - Na, de az arcára csak emlékszik!
Anikó: - Nem, nem emlékszem.
Vizsgáztató (rövid szünet után): - Én voltam.
Anikó köpni-nyelni nem tudott, zavartan dadogta:
Sajnálom, de rossz az arcmemóriám.



Viktor: - Balázs, hol töltőd ma az éjszakát?
Balázs: - Otthon. Mért?

Évkönyvírás közben Andris mondja tollba Verának az egyik poént, szó szerint:
"... mikor egy nagy rókabőrt terített az ágyam elé..."
Nóra csodálkozva megszólal: - Mi az a rókabőr???

És a nagy bulik néhány morzsája:

A Szépasszony Völgyből a Kazamata diszkóba tartván óvatos becslés alapján 3 
liter bor /óra /fő után hulla K.O.-n Jani, és T.R. beültek a taxiba.
A Kazamata diszkóba kérjük a fuvart.
A Szépasszony völgyből j öttek, ugye?
Honnan tudja?
A taxis nem szólalt meg, csak 20 méter után megállt.
Megérkeztünk, 50 forint lesz

Tulajdonképpen, ha jobban meggondoljuk, valójában, igazán, 
hogy is mondjam, tehát hovatovább, akkor voltaképpen, végeredményben

akkor, akkor talán igyunk...

Évkönyvírás közben...



Egy napfényes délután Cserkó és Tibi egy kb. 201-es edényben éppen sört főztek, 
mikor nagy ijedtségükre beállított a főbérlőjük anyósa. Látván a tűzön a nagy 
fazekat, nem állhatta meg szó nélkül:
Fiatalember, mit főz?
Mivel nem merték bevallani, hogy valójában mit, és egyébként is elég sötét volt a 
lötty, hát rávágták: Kávét!

Andráséknál volt csoportbuli, kb. 30 fővel, bömbölő zenével, hangzavarral. 
Hajnal 2 körül kb. 10-en cigarettáztunk a lépcsőházban, mikor a felső szomszéd, 
pongyolában megjelent és a következő szavakkal csendet követelt:
Most már elég legyen, hagyják abba az ordibálást a lépcsőházban!
Mire Gábor: - De hát buli van!
Néni: - Az magánügy!
Gábor: - Akkor mit szól bele?
A néninek erre már nem volt érve, így sarkon fordult, és visszament.

Mikulás-ünnep a hajléktalanszállón

Ugyanezen a bulin volt csoporttársunkat, Cser Zolit miután rókabőrt terített 
András ágya elé, két fiú kivitte a fürdőszobába egy kis vízzel magához téríteni- 
Ekkor Cserkó utolsó leheletével megszólalt: Csak ne hideget!!

Néhány a lépcsőházban vödörölelgetéssel és félig-meddig eszméletlen állapotban 
liftezéssel eltöltött óra után, úgy hajnal 5 magasságában 3-an talpra állítottuk, mire 
ő csak ennyit szólt jellegzetes hangján: - Na milyen volt a buli?



Marhapörkölt, galuska, 
el ne fogyjon Jánoska!

Csak a kisfiú meg ne lássa

Az együtt töltött szép nyarak, bulik:



így is tudunk kinézni...



10. Csoport

Ityo-Kpvács %ataCin

Remény JLnnamária

Neu %ß.ra Xpndacs lto m

Sztanó QaCázs %óródi X atd in

Nemes ‘Edina Kocsis Adóm

Nachnitz Andrea Judit

Irsai Ákos



Akik elindultak:

1. Ilyó Kovács Katalin
2. Kemény Annamária
3. Kocsis Ádám
4. Kondacs Ilona
5. Machnitz A. Judit
6. Neu Klára
7. Sztanó Balázs

Akiktől elbúcsúztunk:

Antek Dóra 
Csábi Péter 
Kiss Diána 
László Tamás 
U. Nagy Szilveszter 
Vármonostrory Edit

Jöttek és mentek:

Kun Ágnes
Szalkanovics Bernadett

Jöttek és maradtak:

8. Irsai Ákos
9. Kóródi Katalin
10. Nemes Edina

A végzős csapat:

1. Ilyó-Kovács Kati: A nyugalom megtestesítője. Jöhet katalógus, 
gyakorlat, szigorlat,... Nem izgatta magát semmi miatt. Lelkes bulibajáró.

2. Irsai Ákos: Aki bebizonyította, hogy levelezőn is el lehet végezni az 
egyetemet. A mentősök gyöngye, aki gyakorlatával pótolta az elmaradt elméleti 
tudást. Az első fiú, aki igába hajtotta fejét (Zsuzska, Flóra).

3. Kemény Annamária (Mari): Szinte két lábon járó lexikon. Életét a 
tudományos munkának és a patkányainak szentelte. Egyszer még büszkék 
leszünk Rá! Több vizsgánkat első osztályú jegyzeteinek köszönhetjük.

4. Kocsis Ádám: Csoportunk agilis tagja, aki a szerencse csillaga alatt 
született. HÖKös pályája során sok programot biztosított nekünk, szilveszeteri 
bulijaink állandó szervezője volt.



5. Kondacs Ilona (Icu): Köszönhetően az extra nyelvleckéknek (bizonyos 
devizás hallgatótól) az angol tudomány doktora. Csoportunk lelkes vezetője, aki 
hálátlan feladatot vett át, mivel addigi összes csoportvezetőnk félévismétlő lett.

6. Kóródi Katalin: Kevés időt töltött velünk. Ő is ritkán látogatta a 
gyakorlatokat, annál többször Svájcba a barátjához (ugye tudod, hogy a 
gyerekeket télen hozzád küldjük???). A tudomány iránt elhivatott.

7. Machnitz Judit: Átváltozó nő (+4 év= - 15 kg). A hat év alatt 
egészen kiszőkült (persze csak formailag...) A diétás receptek bajnoka.
Énekesi és főzési tudományával gyakran elkápráztatta a többieket.

8. Nemes Edina: A csoportbulik háziasszonya. Ő volt az összekötő 
a levelezős (Ákos) és a nappalis hallgatók (többiek) között. Az egyetemi 
"ki-kicsoda" ismerője, ha a gyak.vez. neve senkinek sem mondott 
semmit, ő midig tudta kiről van szó.

9. Neu Klára: Kedvenc üzletasszonyunk. Kozmetikai szereink 
terjesztője. így nálunk nemcsak a lányok, de még a fiúk is szépek voltak. 
Csodáltuk lelkesedését, ami végig kitartott.

10. Sztanó Balázs: Kiváló szervező, nélküle sosem volt csoportbuli.
A halászléfőzők és a halak királya. Az évfolyamon belüli szinte egyetlen 
időtálló belterjes kapcsolat hímtagja.

Kémia gyakorlat, baleseti oktatás
Ádám élőben is megbizonyosodott bizonyos dolgokról...:
-Vajon működik a zuhany?
.. .Nos: IGEN Kata tusolt egyet.

Anatómia, szövettan gyakorlat 
"Költséges szórakozás a mikroszkópizálás"
Amelyik metszet (1000 Ft/db) Edit kezébe került, az el is tört. Bezzeg 
Ádám, a szerencse fia: a teljes doboz leejtése során sem ment tönkre egy 
sem.

Anatómia gyakorlat
A boncolás során Olgi nagy szakértelemmel nyúlt a hullához. 
Kikampózta a holttest hímtagját, mire a fiúk sziszegve húzódtak távolabb 
a boncasztaltól.

Anatómia
"Őszinte érdeklődés röviddel szigorlat előtt"
Edit: - Ugye a kisagy hátul van?



Mikrobiológia gyakorlat 
"Órajáték a Dóm téren"
Az egész csoport hatalmas érdeklődéssel figyelte a gyakorlatvezetőt, 
amikor Csábi Peti két ásítás között kipillantott az ablakon és így szólt: 
"Figyi, cigiszünet van a fizika tanszéken!"

Kórélettan
Edit eredetileg barna haja nem egészen három hét alatt a szivárvány 
összes színében pompázott. Épp szalmaszőkében tündökölt, mikor 
gyakvezérünk, Pataki Imre élénk érdeklődést mutatott Edit haja iránt.
A 3. demókérdés: "Milyen legyen Edit haja a jövő héten?"
Válaszok:

"Ki a f .. .-t érdekel.
"Edit, legközelebb madarakat is fess a kis fészekbe!"

Nyári gyakorlat Ausztriában 
"Problémák a betegkikérdezésnél"
Balázs: - Mi a panasza?
Beteg: - Bllllllllll. (Gyors hadarás)
Balázs: (ekkor még szerényen)- Elmondaná újra egy kicsit lassabban! 
Külföldi vagyok.
Beteg:-Bllllllllll...
Balázs: - Legyen szíves még lassabban!
Beteg:-Bllllllllll...
Balázs: (elvesztve türelmét)- Pillanat, inkább hívom a nővérkét.

Újsághír
Ádám: - Olvastam valahol egy cikkben, hogy Svédországban két 
motorost, akik bukósisak nélkül motoroztak télen bevittek a kórházba 
fejfájással és megállapították, hogy teljesen lefagyott a liquorjuk.
Ákos: - Aha, aztán meg köpködték a jégkockákat.

Radiológia gyakorlat
-"Lehet az orvosit levelezőn végezni?"
Ezt a kérdést Ákosnak sikerült bebizonyítania, miután a gyakorlatvezető 
háromnegyed év után örömmel fedezte fel az "új" csoporttársunkat, 
Ákost.

Igazságügy gyakorlat az addiktológián 
"Csoportszellem?"
A két csoport teljes létszámából kb. tízen jelentek meg a gyakorlaton. A 
katalógus papíron fura módon majdnem mindenkinek a neve szerepelt. 
Csak egy hely maradt üresen. Az oktató mindehhez csak ennyit fűzött:
- Ez a szerencsétlen Edvárd kinek ártott, hogy egyedül őt nem írta fel 
senki?



Népegészségtan gyakorlat
"Látogatás a veszélyes hulladék égetőben"
Mari (érdeklődőén): - Elhozhatok esetleg néhány vírust otthonról, 
melyek a kutatómunkámból visszamaradtak?
Balázs: - Kérem, tanár úr, engedje meg. Ha beleengedi a Béke utcai 
lefolyóba, én is megpusztulok a szomszédban.

Népegészségtan gyakorlat 
"Porszívóreklám a Kádár korszakban"
Ne verje ki, ne rázza ki, Erikával szívassa ki.

Bőrgyógyászat szigorlat
Ákos miután gondosan áttanulmányozta a könyvben szereplő összes 
képet elment szigorlatozni. Kihúzta a tételeket: Seborrhoea, rhinophima, 
acne,rosacea.
A seborrheát még lefordította. Sebum (faggyú) + rhoea (diarrhoea - 
folyás) = faggyúfolyás. A rhinophimáról is beugrott Antal Imre orra, de a 
többiről sajnos semmit nem tudott.
Hosszú küzdelmek árán az eredmény: 2.
Ekkor azonban még nem értek véget a szerencsétlen vizsgáztató 
szenvedései. Következett ugyanis "szűkszavú" Viktor.

Fül-Orr-Gége gyakorlat 
"Ismerkedés a vizsgáló eszközökkel"
A félév legvégén miután már mindenkinek sok lehetősége volt arra, hogy 
megtanulja a fejtükör szakszerű használatát Balázs egy mindeddig nem 
ismert felhelyezési módszert tesztelt. Addig tekergette csavargatta, 
mígnem a fele a kezében maradt.
Balázs: - Hát ez sajnos meghalt. Lányok, kinek kell egy 
multifunkcionális új kozmetikai tükör?

Fül-Orr-Gége gyakorlat 
" Aktuális médiahír elemzése"
Újsághír: Egy férfinak leharapta a fülét egy megvadult kutya. Több órás 
műtéttel sikerült csak visszavarmi.
K. Kati: - Mi történt volna, ha az orrát harapja le?
Balázs: - Akkor bizony lett volna miért lógatnia az orrát.

Angol. Keresztes Csilla: - A vakvezető kutyák mintájára kiképzett 
süketeket segítő kutyák (hearing-aid-dogs) hasznosak.
Icuska: - Mégis mire jók?
Csilla: - Például, ha csörög a telefon jeleznek a gazdájuknak.
Általános röhögés. Fél perccel az után, hogy mindenki befejezte a nevetést 
egyik gyors gondolkodású társunk (Edvárd) megjegyezte: - De hát a süketek 
hogyan telefonálnak?



Angol
"Roller"
Balázs új közlekedési eszközével állított be az egyik angol órára.
Demeter Éva: - Balázs, magának milyen aranyos kis szerszáma van!

Csoportbuli Edinánál
Edit ártatlanul megkérdezte: - Mi az anecrophil?
Ahosszas, kimerítő magyarázat után Ákos megszólalt:
-Aha, Icuska meg negrophil. (Utalás a barátjára)

Csoportbuli Pataynál 
"Klárika hazatér”
A Szilléri sugárúttól Klárika kb. 1-2 km-re lakott. Annak ellenére, hogy 
szegedi lakos volt immár három éve, csak a "kályhától" ismerte az utat. 
Átment az Újhídon Újszegedre, majd a Régi hídon vissza Szegedre, 
végül a Nagy körúton sikeresen hazatért.(kb. 10-15 km megtétele után)
Nincs is szebb az éjszakai városnézésnél!!

"Sikítozós bulik"
Hagyományos kb. félévente megrendezett lánybuli. Rendszeres 
résztvevői: Judit, Icuka, Edina. A többiek, akik kimaradtak, lemaradtak.
És másnap csak minden csábos erejüket bevetve, nagy nehézségek árán 
tudták beszerezni az épp aktuális pletykákat.

A hatodéves gyakorlatok "minőségében" nagy szerepe van a társaságnak 
is. Nem volt ez másképp a szülészet gyakorlaton sem. Viktor, Jani, Ádám 
és Gábor úgy vélték, hogy ha már szenvedni kell, legalább együtt tegyék, 
és hátha kinéz valami jó buli az egészből. Nos, igazuk lett.
Már a gyakorlatnak is voltak frenetikus részei, amikor a jókedv 
meglehetősen magasra csapott. Mindezek után következett a vizsga, 
melyre mindenki alapos tanulás után ment el, és csak többszöri 
időpontegyeztetés után jött csak létre, nem kiméivé Pál professzor úr 
türelmét és idegeit.
Néhány szemelvény a vizsgáról, ahol "ha már lúd, legyen kövér" alapon 
Ákos is csatlakozott a kis csapathoz:
Viktorvoltazelső:
Miután már sokadik alkalomra próbálta valahogy körbeími a helyes 
megfejtést...
V:-Én arra gondoltam...
Prof.: -Figyelj, tudom, hogy te arra gondolsz, de még csak reggel 9 óra 
van!!!
Miután végzett, persze néhány hasonló, jó kedvre derítő szösszenet után 
Viktor kijelenette ő csak bentmarad, és meghallgatja a többiek vizsgáit is. 
Ákosnak először az érett újszülött jellemzőit kellett (volna) sorolnia. A prof. a 
lanugora akarta rávezetni:



P:-Milyen volt a lányod bőre?
Ákos: Hát szőrös!
P: Miért, mi a te lányod, majom?!

A prof. a késői terhességmegszakítás lehetőségeit tagalalta:
-A adott egy 20 hetes gravida, pszichiátriai indokkal kell megszakítani a 
tehességet. Mit csinálsz?
Ákos egy kis időt próbált nyerni:
-Jézusmáriám! 20 hetes terhes? Olyan nagy baba?
-Na, ne csodálkozzál már annyit, inkább mondjál róla valamit!

És végül... a prof. már kicsit unta, hogy NEM jönnek be a kérdéseire 
adott tippek, ezért azt mondta Ákosnak:
-Ne haragudj meg, de rólad egy vicc jut eszembe:
Csörög a telefon, a pasi felveszi:
-Tessék!
-Halló, Beethoven lakás?
-Nem-nem-nem-neeeem,nem-nem-nem-neeeem.. .(gyengébbek kedvéért:Sors
szimf.)

Régi szép idők...
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Akikkel együtt indultunk:

1. Csitos Ágnes
2. Jánó Ildikó
3. Járomi Péter
4. Jobbágy Zita
5. JuriánNóra

Nóri önszántából kihagyott egy évet harmadév után
6. Karagity Eliza

aki véletlenül sem "karagiti"!
7. Kardos Annamária

Ancsa harmadévben volt - sajnos - kénytelen távozni a csoportból
8. Kiss Eszter
9. Lengyel Mária

Mari másodév után hagyott el minket a SOTE kedvéért
10. Schubkégel Mihály

Misi volt 6 évig a csoportvezetőnk
11. Sonkoly Enikő

Enikő is átpártolt a SOTE-ra 2. év után
12. TadesseAlMuluadam

Tádé Etiópiából érkezett hozzánk, de csak 1 /2 évig élvezhettük a társaságát
13. Tóth Tamás
14. Veréb Blanka

Akikkel közben gyarapodtunk:

1 Füle Kálmán
Kálmi másodévben csatlakozott hozzánk, és azóta is oszlopos tagja a 
csoportunknak 

2. HaukDóra
Dóri harmadév elején "menekült" hozzánk a 12-es csoportból, mi pedig 
szeretettel befogadtuk 

3- Kis Zsolt
Zsolti harmadév elején, a POTE-ról érkezett hozzánk, aztán a 6-os 
csoportba távozott, 1 hónap után, a Dékáni Hivatal "jóvoltából"

4 Kopp Daniella
Dani másodévben jött hozzánk, de harmadév végén már el is pártolt 
tőlünk, ajelenlegi csoportjához 
Rihmer Annamária
Ancsikának ugyanaz volt a sorsa, mint Dórinak, őt is ugyanolyan szívesen 
láttuk minálunk 

6- Sárga Szabolcs
"dr. Yellow" csak egy évre, a 3 ,-ra csatlakozott a csoporthoz



Csoportunkkal sokminden megesett az elmúlt 6 év alatt. Megpróbáltuk a 
"legfontosabbakat" összegyűjteni, és közkinccsé tenni, hogy az utánunk 
következő generációk hadd okuljanak belőle.:-))

Oktatóink, akiket szerettünk (a teljesség igénye nélkül):

Kiss Sándor (pszichológia)
Obál Izabella (anatómia)
Poór István (anatómia)
Sallai László (biokémia)
Dongó Ágnes (belgyógyászat)
Pálinkás Attila (belgyógyászat)
Tiszlavicz László (pathológia)
Zs. Tóth Endre (pathológia)
Keszthelyi Gábor (szülészet)
Tajti "brothers" (László, ortopédia - János, neurológia)
Szalontai Klára (pulmonológia)
Haszon Ibolya (gyermekgyógyászat)

És akik valamiért nem lopták be magukat a szívünkbe:

Juhász László (orvosi biológia, de ő azóta már "megjavult")
Bor Pál (orvosi kémia)
Papp András (filozófiai antropológia)
Pál József (szociológia)
Bozóki Zsolt (szülészet)
Gallyas Éva (szemészet)

Elsőév:

Elsősegély gyakorlaton, első alkalommal:

Zentai Attila: (Elégedetlenkedett a csoport nagy létszáma miatt)
Most itt maguk hányán vannak?

Mi: 14-en!
Zentai Attila: Jó, akkor egy kezemen meg tudom számolni, hány 

emberrel fogok itt negyedévben újra találkozni!

Ezúton is köszönjük a belénk vetett bizalmat!!!

Közös biofizika gyakorlat a 12-es csoporttal:

Eszter (szokásához híven) hetekig ült egy vonalzón, amit valamelyik, előző 
gyakorlaton kért kölcsön.



Mónika (a 12-esből): Eszter, hozd már vissza, légy szíves, azt, amim 
nálad van!

Eszter: ??? Ja, a vonalzó!
Mónika: Igen, azt! Szabó Mónika Éva vagyok Pápáról, és a 12-es

csoportbajárok!

Ekkor már jó pár hónapja ismertük egymást!

Anatómia előadáson:

Liposits prof. a garatról és a gégéről tartott előadást, a tőle megszokott stílusban.

Liposits: Ez pedig itt a vallecula epiglottica, ami nagyon fontos
képlet, ugyanis itt könnyen megakadhat bármilyen 
idegentest. Ezt tudnia kell minden orvosnak, hiszen innen 
még viszonylag könnyűszerrel eltávolítható. Gondoljunk 
csak bele: a gyermek játszik, mindent a szájába vesz, és 
megakad a torkán például egy "légó pártikulum".

Mi értetlenül és kérdőn néztünk egymásra. Vajon mi lehet az a "légó 
pártikulum"???

Liposits még többször is elismételte ezt - a számunkra teljesen új - terminus 
technicust (ez egyik kedvenc szavajárása volt), mire mindenkinek leesett, hogy 
miről is van szó. "Légó pártikulum", azaz LEGO particulum!!!

Egy másik előadáson arról mesélt, hogy milyen meglepő dolgokat hallott a 
legutóbbi, amerikai konferencián.

Liposits: Nemrégiben rájöttek a kutatók, hogy az "éjcsájví"
szerkezete nagyon hasonlít a...

Mi: Mi a fene az az "éjcsájví"?

Kis idő után azért rájöttünk, hogy a HIV-ről beszélt!

Még akkoriban keringett Lipositsról egy sztori, ami állítólag tényleg megtörtént. 
Köztudott volt róla, hogy nagy sportember. Többen is, többször is látták a Kossuth 
Lajos sugárúton "dzsoggingolni" (ő maga, a sok amerikai útja miatt már nagyon 
amerikanizálódott), de ebből ő sem csinált titkot, igyekezett minket is a sportos 
életre buzdítani.

Történt egyszer, hogy a szokásos, esti edzését végezte a SZOTE Fitness teremben, 
amikor az egyik gyakorlat közben odalépett hozzá egy izomagyú fiatalember: Hé, 
Öreg, hát nem jól csinálod, így nem a megfelelő izomcsoportra dolgozol! Hát nem 
értesz az anatómiához?



Liposits (sértődötten):Engedje meg fiatalember, hogy bemutatkozzak!
Liposits Zsolt vagyok, a SZOTE anatómia 
professzora.

Ezután - még mindig vörös fejjel - gyorsan távozott a konditeremből.

Egyszer Annamari Liposits után vásárolt a Liliom utcai kisboltban. Ő mesélte a 
következőt.

Liposits (az eladónak):Kérnék egy epres "dönon joghurtot"!

Az eladó értetlenül nézett, aztán rájött, hogy a DANONE joghurtról volt szó.

Szövettan gyakorlaton:

Az első órán Erik elmondta, hogy időnként feleltetni fog, kikérdezi az előző 
gyakorlatok anyagát. Persze, ennek nagyon nem örültünk. Miután pár gyakorlat 
eltelte után még mindig nem feleltetett senkit, megnyugodtunk, hogy korábban 
csak ijesztgetett minket. Ahogy ez ilyenkor lenni szokott, a következő gyakorlaton 
fel is szólította Nórit, hogy menjen ki a táblához, és mondja el az addig tanultakat. 
Mi persze próbáltuk menteni a menthetőt.

Mi: Egyhangúlag:De hát erről nem is volt szó, hogy számon kéred
az anyagot! Nem készült fel belőle senki. Ha tudtuk volna előre, 
akkor megtanultuk volna! (Persze!)

Erik: (kissé megszeppenve) :Nem mondtam el nektek az első órán, 
hogy nálam ez a rendszer?!

Mi: Nagyon meggyőzően: Dehogyis, ilyenről szó sem esett!!!
Erik: De hát nagyon jól tudjátok, hogy az egyetemen rendszeresen kell 

tanulni, akkor is, ha azt nem mondják!
Mi: Mi ezt nem tudtuk, még csak most kezdtük el az Egyetemet!
Erik: És azt legalább tudjátok, hogy Orvosi Egyetemre jártok?
Mi: Szinte egyszerre: Miért, ez nem a közgáz?

Erik belátta, hogy sok lúd disznót győz, és helyére küldte Nórit. Persze, 
megígérte, hogy a következő órától kezdve mindig feleltetni fog. Erre végül 
egyszer sem került sor...

Informatika gyakorlaton:

Elérkezett az első demo ideje. Sokan még akkor kezdtünk ismerkedni a 
számítógéppel, így nem álltunk a helyzet magaslatán. Próbáltuk közös 
erőfeszítéssel összehozni, szinte mindent sikerült leírnunk egymásról.



A következő órán a gyakorlatvezetőnk méltatta a csoport teljesítményét.

Eller (Jocó) József: Ilyen jó csoportom még soha nem volt, 
mindenkinek nagyon jól sikerült!

Szegény, ha tudta volna...

Első pszichológia gyakorlaton:

Beültünk Kiss Sándor szobájába, az Új Klinikán. Ő is elfoglalta a helyét az 
íróasztala mögött, és még kényelmesen befejezte a tízóraiját. Mi türelmesen 
vártuk, hogy elkezdődjön a gyakorlat, ő pedig folyamatosan pásztázott minket a 
szemével. Eleinte még próbáltuk vele felvenni a szemkontaktust, de kezdett a 
helyzet egyre kellemetlenebb lenni. Egy idő után már mindenki kényszeredetten 
mosolygott a többiekre, és várta, hogy történjen már valami. Valahogy senki nem 
mert megszólalni, kínos csendben telt az idő. A végén már mindenki kerülte a 
gyakorlatvezetőnk pillantását, aki - jó pszichológushoz híven - kitartón és néma 
csendben kémlelt bennünket. így telt körülbelül 15, nagyon kínos perc, amikor 
végre Ági megtörte a csendet, és megkérdezte tőle, hogy mit ábrázolnak a falat 
beborító rajzok.

Úgy tűnik, ezen a gyakorlaton mi voltunk az alanyok. Hogy mit szűrt le egy 
pszichológus a csoport viselkedéséből, azt sajnos nem tudjuk.

Anatómia gyakorlaton:

Bebe éppen a medence átmérőket, és a magzati fej fordulásait magyarázta egy 
preparátumon.

Misi: Most a női medencéről van szó?

Kémia:

Év végén a gyakorlatvezetőnk - Janáky Tamás - az utolsó gyakorlatot a Vízműben 
tartotta. Az indexeket csak ott volt hajlandó aláírni, persze mi ennek nagyon 
örültünk. Az összes gyakorlat közül ez volt a legérdekesebb!

Biológia:

Járni és Edvárd a 12-es csoportból, egyik alkalommal nálunk pótolta a gyakorlatát. 
A gyakorlat annyira lekötötte a figyelmüket, hogy a gurulós székeken lovagló 
ülésben ülve kergették egymást körbe-körbe a teremben. A játék annyira jól 
sikerült, hogy Edvárd egyszer csak egy óriásit zakózott a székkel.



Másodév:

Élettan gyakorlat:

Boross Kriszta: És milyen lesz a vizelet, ha hozzáadjuk az indikátort?
Péter:
B.K.:
Kálmán:
B.K.:
Bíró Andi: 
B.K.:

Hát, az adja magát! 
Kálmi?
Piros!
Najó fiúk, akkor lila! 
Burgundi vörös!
Na, látjátok fiúk?!

Biokémia:

Egy végtelennek tűnő, hosszú gyakorlat közben egyszer csak átjöttek páran a 
szomszéd laborból, a 12-es csoportból, hogy menjünk gyorsan, és nézzük meg, 
mit csináltak. A nagy mutatvány annyi volt, hogy megtöltöttek gumikesztyűket 
vízzel, és azzal szórakoztak. Mi is kedvet kaptunk a hülyeséghez, és úgy 
döntöttünk, ideje feldobni valamivel az unalmas gyakorlatot. Mi sem voltunk 
sokkal érettebbek: mi az ablakból, fecskendőkkel spricceltük a járókelőket (a 
gyakorlati terem a Nagy Oktatási 5. emeletén volt).
A maratoni gyakorlat végére már mindenki elvesztette az önuralmát, Imre például 
a genitáliáit masszírozta a kémcsőkeverővei. (Évkönyvírás közben: "vesszejét" - 
by Ildi)

A gyakorlatvezetőnk, Sallai Laci több ízben is a lelkünkre kötötte, hogy a 
későbbiekben feltétlenül TDK-zzunk, különben elveszünk. Hát igen, 
megfogadtuk a jó tanácsot, körülbelül 2 ember adta ilyesmire a fejét a csoportból, a 
6 év alatt.

Harmadév:

Kórélettan:

Gyakorlaton Szabó Gyula a véralvadást magyarázta hosszasan, és lelkesen. Mi 
már nagyon untuk, mert hamar elveszítettük a fonalat. Amikor a hosszú 
magyarázat végére ért, Tamás félhangosan megszólalt a hátsó sorban: "Persze!"

A második félév első gyakorlatán Szabó Gyula érdeklődött, hogy kinek hogy ment 
a kollokviuma. Ildire került a sor. Elmondta, hogy neki kétszer is volt szerencséje a 
vizsgáztatók vendégszeretetét élvezni.

Ildi: Első alkalommal Gecse tanár úr rúgott ki az EKG-n.
Szabó Gy.: És másodszor, Telegdy professzor úrnál mit kapott?
Ildi: Infarktust!



Szintén gyakorlaton, Szabó Gyula kérdezgette a csoportot a veséből. Senki nem 
tudott a kérdéseire válaszolni, így feladta. Látva, hogy mi nagyon sötétek vagyunk 
a témában, odafordult Ferihez, a mellette ülő demonstrátorához, aki szemmel 
láthatóan "kicsit fáradt" volt az előző esti SZOTE Klub után.

Szabó Gy.: Na Feri?
Feri: Hát?!

Az egyik előadáson bent ült Dóra urológus vőlegénye. Szabó Gyula éppen a 
vesebetegségek kórélettanáról adott elő.
Zoli (Dóri vőlegénye) közben könyvet olvasott, mire Szabó Gyula, többszöri 
figyelmeztető torokköszörülés után, idegesen rávillogott a lézer pointerével: "Ha 
nem érdekel, ki is mehetsz!!!"
Zoli eltette a könyvet, Dóri pedig odament az előadóhoz az előadás szünetében, 
hogy megmagyarázza a helyzetet: "A vőlegényem urológus szakorvos, nem akart 
zavarni, csak engem kísért el."
Az előadás hátralévő részében Szabó Gyula többször is elnézést kért Zolitól, és 
igyekezett viccesen túllépni a történteken.

Szabó Gyula meséli nekünk gyakorlaton, hogy az előző demón mekkora 
hülyeségeket írt az évfolyam: - Amikor a következőt olvastam, nem bírtam tovább. 
Valaki így definiálta az agranulocytosist: a keringő agranulocyták száma 
megnövekszik a vérben.

Mikrobiológia:

Egyik alkalommal Kálmi nagyon rosszul volt mikrobi gyakorlaton. Az egész 
napját megkeserítették az acetil-gyökök, a hányingerrel küzdött a nyitott ablak 
előtt.

Taródi Béla: Na, ki csinálj a meg a lángfestést? Kérek két önkéntest!

Péter és Kálmán egymásra nézett. (Péter szintén aktívan részt vett az előző 
esti buliban.)

Taródi B.: Na, akkor ti ketten, fiúk!

Év végén a szigorlatról és az esélyeinkről érdeklődtünk.

Taródi B.: Én eddig csak egy lányt buktattam meg.
Mi: Miért?
Taródi B.: Kérdeztem tőle szigorlaton, hogy mi okozza az influenzát.

Erre ő azt felelte, hogy a Haemophilus influenzae.

A csoport egymásra nézett: "Miért, nem?!" (Azért mindnyájan átmentünk a 
vizsgán!)



Eszter, 2 nap komoly tanulással, a vizsgán kihúzta a Rickettsia prowazekii tételt. 
Miután sikerült sebtében mindent kipuskáznia, egy 5 perces, nagyon precíz 
kiselőadást tartott a tételéről.

Vizsgáztató: Nagyon jó! Akkor csak felsorolás szintjén, hallhatnám a 
Rickettsiák többi fajtáját?

Eszter:

Kálmi augusztusban ment el mikrobiból szigorlatozni. Első alkalommal nem 
jelent meg. Második alkalommal, a tételkidolgozás után nyugodtan ült, várta, 
hogy elkezdhesse a feleletét. Aznap az egyik vizsgázó már elnökösre ment, de az 
elnök még nem érkezett meg. Kálmi megkérdezte a vizsgáztatót, hogy nem 
kezdhetné-e ő el, amíg az elnök nem érkezik meg. Erre a vizsgáztató közölte vele, 
hogy neki is meg kell várnia az elnököt, mivel ő is elnökös vizsgán van. Kálmán 
"kissé" leizzadt, és palpitálni kezdett, amikor ezt meghallotta.
Később kiderült, hogy valaki tévedésből beírta már egyszer, júniusban is, így 
hivatalosan kétszer nem j elent meg.
Sikeres elnökös vizsgát tett, első alkalommal!

Blanka gyakorlaton mesélte a csoportnak, hogy milyen volt a gólyabál. (A 
történethez hozzátartozik, hogy Blanka és Tamás egy pár, mire ez a könyv 
megjelenik, már majdnem férj és feleség.)

Blanka: Nagyon készültem rá, kinyalva mentem a gólyabálra.
Dóri: Tamás, te tudtál erről?
Péter: És te hogy mentél Tamás, mint egy kivert kutya?

Klinikai diagnosztika:

Két gyakorlatvezetőnk volt, dr. Pálinkás Attila és dr. Dongó Ágnes. 
Mindkettőjüket nagyon szerettük. Pálinkás doktort magunk között csak Pálesz 
Atesz-nak hívtuk.

Egyik gyakorlaton egy idős nénitől próbáltuk közösen felvenni az anamnézist, de 
a néni nem nagyon tudott adekvát válaszokat adni. Erre Pálinkás doktor: - 
Hagyjátok, a néni kicsit anencephal!

Egy másik alkalommal egy roma beteget vizsgáltunk. Miután a beteg kiment, 
Pálinkás doktor elmagyarázta nekünk, hogy lehet a kisebbségről úgy beszélni, 
hogy ők ne értsék: -Ilyenkor azt szoktuk mondani, hogy a betegnek congenitalis 
Addison-kórjavan.



Félévkor tesztet írtunk a Klinika tantermében, 4 csoport együtt. A vizsga nagyon 
szigorúan indult: le kellett vinnünk mindent a katedrához, csak egy tollat lehetett 
felvinni. Ez elég fájón érintett mindenkit, mivel szerettünk volna egy "kicsit" a 
könyvre és a puskákra is támaszkodni. Megkaptuk a tesztlapokat, és elkezdtük 
írni. A kérdések nem voltak túl könnyűek, kezdtünk kételkedni a vizsga pozitív 
kimenetelében.

Pár küzdelmes perc után Pálinkás doktor odaállt az egyik sor végéhez, Misi mellé. 
Gondoltuk, hogy ezzel lőttek a közös munkának, de nem így történt.

PálinkásA.: Na, újad főnök! 1-A, 2-C, 3-B, 4-szívelégtelenség, ... és 
hadarta a megoldásokat...
...16-D, 17-nem respektálja a tüdőhatárokat Mi ez a 
baromság?

A kérdéseket nem is volt időnk elolvasni. Misi egy helyen lemaradt, és 
visszakérdezett a válaszra.

Pálinkás A.: írj ad főnök b... meg, nem érünk rá szarakodni!

Közben a körülöttük ülők is értetlenkedni kezdtek, mert nem bírták követni a 
tempót, mindenki kérdezgette a válaszokat.

PálinkásA.: Majd a főnök lediktálja mindenkinek, ha befejeztem! 
Gyerünk tovább!

Pathológia:

Szervdemón körbeálltuk a boncasztalt, Zs.Tóth Endre pedig magyarázott. Közben 
valaki megkérdezte, hogy nem lehet-e valamit elkapni, ha nincs rajtunk maszk, és 
közel állunk a tetemhez.

Zs.Tóth Endre: Miért, szerinted vannak repülő bacik? Nincs azoknak 
szárnyuk! Ha már itt tartunk, féljetek inkább a Tisza 
vizétől. Innen, ebből a lefolyóból egyenesen odamegy a 
"ganyé", gondoljatok csak bele! Fújj!

Szövettan gyakorlaton kérdezi az oktató a csoportot: Na, milyen elváltozást láttok 
a metszeten?

Jami: Benignus carcinomát!



Iványi Béla a penis precancerosus állapotairól tart előadást.

IványiB.: Ajánlom, hogy ne váltogassák túl sűrűn a szexuális
partnereiket, mert úgy tartják, hogy 20 szexpartner után 
nagyon megugrik a precancerosus állapotok kockázata. 19 
partner után álljanak meg...legalább egy napra!

Sebészet:

AII. Kórházba jártunk ki gyakorlatra. A főorvosnő azt magyarázta éppen az egyik 
mámmá carcinomás beteg ágyánál, hogyan kell emlőt vizsgálni. Misi állt hozzá 
legközelebb, így neki mutatta meg először. Misi - lányos zavarában - nem tudja, 
hogy hová nyúljon, de azért hozzáfog a vizsgálathoz.

Főorvosnő: Nem jó, úgy csináld, mintha krémeznéd! Masszírozzad!

Dr. Yellow elhíresült mondása: "Nők jönnek-mennek!"

A harmadév utáni nyáron megköttetett az első házasság, Eszter férjhez ment!



Negyedév:

Pulmonológia:

Prédl András nálunk pótolta a gyakorlatát.

Dr. Szalontai Klára: Mutassák meg a kórosat ezen a rtg. felvételen!

András Lelkesen a mellkas rtg. közepén látható "kóros 
elváltozásra" mutat: -Itt látható egy nagy 
transzparencia csökkenés.

Dr. Szalontai Klára: Az azért nem olyan kóros, ha van valakinek 
szívámyéka!

Dr. Szalontai K.: Négy hallgatót kérek ehhez a beteghez!

Kálmán: Előzékenyen lekapta a fonendoszkópot a nyakából: 
Egy már van!

Dóra szokásos nyers stílusában, mellkasán összekulcsolt kézzel, egy 70 éves,
kedves bácsikához fordul: Mi a panasza?

Bácsi:
Dóra:
Bácsi:
Dóra:
Bácsi:
Dóra (idegesen):

Jaj, kedveském, nincs nekem semmi bajom! 
De miért került be az osztályra?
Amúgy egészséges vagyok...
De hát valami csak fáj!?
Nem fáj semmi!
Akkor mi a fenéért van itt?

Ági és Eszter mentőén szalad oda: Mi történt a fejével? (Amin amúgy egy
hatalmas seb tátongott.)

Annamari mindeközben röhögve a falnak fordul...

Dr. Szalontai K.: Mi az abszolút passzív eutanázia?
Csoport:
Dr. Szalontai K.:

???
Pancytopeniás mellé TBC-st fektetni.

Radiológia:

Miután megtudtuk, hogy aznap ki tartja a gyakorlatot, a fél csoport lelépett.



Dr. Milassin: Csak ennyien vagytok?
Eszter: Nemsokára még ennyien se!

A fiúk javaslatára dr. Kiss Mariann pár cm-rel rövidebb szoknyát hordjon! (A 
doktornő lába mindig elvonta a figyelmüket a gyakorlatról.)

Szülészet:

A lányok szerint Keszthelyi doktor úgy néz ki, mint egy "teveszempillás szerecsen 
szolga".

Dr. Keszthelyi kiszúrta Pétert az egyik gyakorlaton, mivel már nagyon régen nem 
jelent meg: - Hát te ki vagy? Új vagy a csoportban?

Csoport: Igen, ő most jött át Debrecenből, azért nem volt eddig.
Keszi: Ide van írva a homlokomra, hogy hülye vagyok, és villog?
Misi: Nem villog!

Dr. Sikovanyecz: A naptár módszer nem túl biztonságos!
Eszter, 7-8 hónapos terhesen, nagy pocakkal: - Jókor szólsz!

Blanka szülőszoba gyakorlaton már 2 napja ugyanabban a véres cuccban volt.

Dr. Daru belép a szobába: -Te vetted el a nadrágomat?
Blanka: - Nem! (Mint utóbb kiderült, tényleg az ő

nadrágja volt rajta.)

Péter, Kálmán és Misi a II. Kórházban töltötte a szülőszoba gyakorlatát. Pétert 
kérték fel a következő műtéthez asszisztálni. Ő gyorsan át is öltözött zöldbe, a 
ruháját pedig felakasztotta a szűk kis előtérben, az egyik, különálló fogasra.

Pár perc múlva kétségbeesetten szólt rájuk az egyik műtősnő: -Jaj, arra a fogasra 
ne akasszanak semmit!!! Az az aranyszínű fogas Herczeg professzor úré, nagy 
balhé lesz, ha meglátja!!! NO COMMENT

Szülőszoba gyakorlaton, hajnali 2-kor, Ági Dr. Molnár G.-nek asszisztál. 
Obszcénabbnál obszcénabb viccek repkednek a műtő levegőjében. Például:

-Két pedofil találkozik. Az egyik nagyon jajgat.
-Mi történt komám?
-Ne is kérdezd, rácsaptam a farkamra az inkubátor ajtaját.

Az anesztes megkopogtatja a doktor urak vállát: -Az anyuka epidurálban van!



Oxyologia

Ott inkább sírtunk, mint nevettünk.

Még elsőévben kérdeztük egyszer Zentai főorvos urat, hogy mikor fordult meg 
először a fejében, hogy talán mégsem lesz orvos.
Erre ő: Mentünk a cigány putriba egy sürgős esethez. Gazsi odaállt a hátam mögé, 
és azt mondta: ha most itt a nagymama megdöglik, neked annyi!

Belgyógyászat:

Annamari csak évkönyvírás közben osztotta meg velünk élményeit: -Képzeljétek, 
negyedévben, haematológia gyakorlaton Varga Gyula proffal együtt tapintottunk 
májat! Kétszer is, és végig a kezemen volt a keze!

Gyakorlaton Dr. Gruber Noémi a szívről magyarázott a csoportnak:

-Ezt már tanulták maguk kardiológiából, vagy nem?!
Ildi: Tavaly volt már valami ilyen kurzusunk.

Ortopédia:

Eliza, gyakorlati szigorlat után, kezében az indexével várta, hogy kezdődjön a 
szóbeli.

Czipott tanár úr: Várjon, még le kell gyakorlati vizsgáztatnom! (a
beteg nevet)

Eliza: De hát most tetszett ideadni az indexemet!
Czipott tanár úr: Ja, jól van, akkor menjen!

Dóri szigorlaton elmondta az acut osteomyelitis tételét, majd megállt. Czipott 
tanár úr felriadt a szendergésből.

Czipott tanár úr: Mondja csak el még egyszer! Mit is húzott? Tudom,
hogy már elmondta az acut osteomyelitist, de 
mondja el még egyszer!

Virág doktor nagyon kócosán, hosszú hajjal jött gyakorlatra. Amikor meglátta 
Misit, megj egyezte: -Régen voltál gyakorlaton!

Misi: Te pedig fodrásznál, ahogy elnézem.

Virág doktor az életkilátásokról:

-Elvégzitek az Egyetemet, aztán pár év múlva már megengedhetitek 
magatoknak azt a luxust, hogy végre kivegyetek egy szobát 
albérletbe... .egyedül!



Ősszel, még a nagy melegben, egy kis vizsgálóban álltunk 12-en, plusz Tajti 
doktor, plusz a beteg feküdt a vizsgálóasztalon. Körülbelül 35 fok volt a 
helyiségben, levegő semmi. Előző este egy nagyon kiadós SZOTE buli volt. Ezek 
után Tajti doktor megmutatta, hogyan kell egy térdízületet megpungálni és 
leszívni belőle a vért. Előtte hosszasan magyarázta, hogy nagyon kell vigyázni a 
porcra, véletlenül sem szabad megsérteni. Beszúrta a legnagyobb tűt a beteg 
térdébe, aztán hallottuk, ahogy recseg végig a porcon. A csoportból kb. 3-an 
maradtak bent, a többiek diszkréten távoztak, és próbálták elkerülni a collapsust.

Népegészségtan:

Paulik Edit, a gyakorlatvezetőnk, az asztal mögül magyarázott.

Eliza a hátsó sorban: Most térdel vagy áll? (kicsit alacsonyabb az átlagnál)

Egy másik gyakorlaton, Edit a közlekedés biztonságáról beszélt.

-150 cm-es magasságig kötelező a gyerekülés az autóban. Nekem még 
abban kéne ülnöm, amikor vezetek!

A csoport a következő demóról érdeklődött.

Csoport: Lesz év végén gyakorlati jegy a demók átlagából?
Beszámít majd a vizsgába?

Paulik E.: Nem.
Tamás: (az első sorban): Na, akkor erről ennyit!

Gyógyszertan:

A gyakorlatvezetőnket mindenki Baczkó Andrásnak ismerte. (Eliza az első 
előadáson így írta fel a nevét a jegyzete szélére. Az egész csoport Eliza jegyzetéből 
tanult.) Fél évig ebben a tévhitben éltünk, amíg ki nem derült az igazság.
Misi vitte hozzá az indexeket aláíratni. Bekopogott az alagsori helyiség ajtaján. 
Egy asszisztensnő nyitott ajtót.

Misi: A gyakorlatvezetőnket, Baczkó Andrást keresem.

Közben megjelent ő maga, az asszisztensnő háta mögött:

-Hívhatsz Istvánnak, meg Robinak is, de András az nem vagyok! (Baczkó 
István Róbertnek hívják, mint megtudtuk)



Szintén évkönyvírás közben: Emlékeztek, hogy gyakran leesett a vércukra? Mi 
adtunk neki cukrot.

Dóri: Végre egy poén!

Nukleáris medicina:

Kálmán és Péter kopogtatott Pávics prof. ajtaján, a jegyeket akarták beíratni. A 
prof. kiszólt: -Mindjártjövök!

Ez után azt látták a fiúk, hogy a prof. az egyik szobából átszaladt a másikba, egy 
vödörrel a kezében...

Amikor végre fogadta őket a szobájában, az ablaka sarkig tárva volt, de a huzat 
ellenére furcsa szagok terjengtek...

Ildi és Blanka szülőszoba gyakorlaton:

Minden délután 2 órás program volt a magzati szívhangokat végighallgatni. A 20. 
szoba után már nem számolták a terheseket. Mikor végre eljutottak az utolsó 
kórteremhez, már csak arra volt ereje Ildinek, hogy a szobába belépve annyit 
mondjon: "Jöttünk szívhangokat hallgatni!”

Mire a szemük a szürkülethez adaptálódott, akkor látták csak, hogy a szobában 
két, 90 körüli matróna feküdt, akik értetlenkedve néztek a lányokra.

Szakfordító órán:

Máté Vali a 7 hónapos terhes Eszternek, a maga furcsa modorával:

-Oh my God, are you pregnant?! ?! ?!

Évkönyvírás közben:

Ági: Milyen András volt a pharmakológia gyak.vezünk?
Mi: Baczkó, de István... (miután több percen keresztül erről

beszéltünk)



Negyedév után megszületett az 
első csoport-babánk, 
Eszter kislánya, Lea.

Dóra pedig férjes asszony lett.



Ötödév:

Ági, Annamari és Misi a novemberi, pesti Medipub-ra igyekezett. A 1-es 
villamoson robogtak az állomás felé. Az egyik megállóban felszállt egy nagyon 
alacsony, idős néni. Amikor fékezett a villamos, Ági véletlenül rálépett a lábára, 
mire a néni elkezdett vele kiabálni, hogy miért nem áll arrébb.

Ági: Ne tessék kiabálni, inkább azt tessék megmondani, hogy
nincs-e talaj menti fagy!

Szemészet:

Drexler doktor a könnytermelés vizsgálatát mutatta be Ágin.

Dr. Drexler: Hát, ez nem sok!
Többiek: Hű Ági, akkor neked Sjögren-ed van!
Eszter: Minden rendben van a szexuális életeddel?

Népegészségtan:

A fenti szemészet gyakorlat napján mentünk a krematóriumba. Útban a 
krematórium felé: Valaki a csoportból:

Miért van a nőknek 2 lába? Azért, hogy ne húzzanak 
maguk után csíkot, mint a csiga.

Ági: Nem értem, mi ebben a vicc?
Eliza: Ági, te ezt nem is értheted a Sjögren-szindrómáddal!

Új gyakorlatvezetőnktől, Papp Andrástól nagyon sok hasznos praktikát leshettünk 
el. Például:

-hogyan lehet vérzést csillapítani kréta darabkával (ujján vérző szemölcs) 
-hogyan lehet a cerumentől gyorsan és egyszerűen megszabadulni 
szemüvegszárral

Papp András: Ugye tudjátok, hogy jövő héten demót írunk? (mintha 
bárkit is meghatott volna a tény)

Dóri: És mi van az előző demónkkal? Én addig nem tudok
tanulni, amíg nem láttam az előzőt kijavítva! így nem 
tudom, hogy készüljek rá! (mintha bárkinek is számított 
volna a jegy)

A krematóriumba indultunk, szálltunk fel a buszra.

Kálmán, Annamarinak:Ugye tudod, hogy csak 1 útra kell a jegyet venni?



Amikor visszafelé leszálltunk a buszról a GH előtt, Kálmi, Péter, Dóri és Misi 
együtt mentek tovább a Klinika-kert felé. Misi meglátta, hogy az utca túloldalán 
ott van Lea, Eszter kislánya az autójukban, és feléjük integet.

Misi: Képzeljétek, ma reggel állt fel először!
Dóra: Ne aggódj, ez ilyen korban már előfordul, ez természetes,

nem kóros!
Péter: Tudod Misi, hamarosan jönnek majd a hormonok, a

lányok, meg ilyesmi...

Neurológia:

A gyakorlatvezetőnk Tajti János, az egyik "Tajti-brother" volt. A lányok szerint ezt 
nem lehet leírni, ezt át kell élni!!! (egytől egyig szerelmesek voltak belé)

Tajti doktor az előző esti ügyeletéről mesél.

Dr. Tajti: Hajnali 3-kor behoztak egy prostit az 5-ös útról.
Misi: És miért kellett behozni, szájzárat kapott?
Dr. Tajti: Nem, epilepsziás volt.

Bőrgyógyászat:

Dr. Földes Márta: Editke, adjál már egy receptet! (rövid szoknya,
bugyi, széttárt lábak)

Hát ez zseniális! (a kedvenc szavajárása)

Itt nem lehet dolgozni, hát ez egyszerűen nem igaz, ez szörnyű, mindjárt 
hazamegyek! (amikor elromlott a számítógép)

Egyik alkalommal egy 16 éves, a betegségétől láthatóan megrettent kislány jött az 
ambulanciára. Az egész teste tele volt plakkos elváltozásokkal.

Dr. Földes Márta (kacarászva, a csoportnak): Hát igen, ez psoriasis!
(a betegnek): Ez egész életén átél fogja kísérni! NO COMMENT!

Gyermekgyógyászat:

László Aranka professzor asszony meséli előadáson: -Ezt, és ezt én kutattam, én 
fedeztem fel. Kiváló eredményeket értem el a kutatásaimmal. Aztán kimentem a 
Szovjetunióba....

Endre félhangosan: Sajnos nem végleg!



Régi jó ismerősünk, Juhász Laci tartotta a gyakorlatot.

Juhász L.: Akkor gyertek, megmutatok nektek egy gyereket!

A 2-3 éves kisfiú éppen aludt.

Juhász L.: Alszik a gyerek. Felébresszük?
Csoport: Á, ne, inkább hagyjuk szegényt aludni!
Juhász L.: Hé öcsi jöttünk vizsgálni, ébresztő!

Dr. Deák Judit: A gyerek, fertőződés után akár másfél évig is üríthet a székletével 
CMV-t. Tulajdonképpen egy kis CMV-raktár!

A csoport egyik felének Telegdyné Haszon Ibolya adjunktusnő tartotta a 
gyakorlatot. Imádtuk!!! (Ezúton is köszönjük neki a jóságát!)

Egyszer gyakorlat közben csörög a telefonja.

...Szervusz!...gyakorlatom van...Figyelj!...Vidd el gyorsan apádnak a kulcsot, 
mert kizárták az intézetből! (ugyanis akkor volt éppen tanszékvezető váltás a 
Kórélettan Intézetben)

Urológia:

Gyakorlatra nem nagyon jártunk, egyszer azonban mégis ki kellett mennünk 
demózni a II. Kórházba. Mindenki megjelent, csak Misi hiányzott, ő éppen 
Amszterdamban volt.
A felügyelő név szerint kezdte osztani a tesztlapokat. Amikor Misihez ért, Kálmi 
újra jelentkezett. Molnár doktor már nyújtotta is oda neki a lapot.

Erre Asztalos Timi: De hát te nem is a Misi vagy!
Kálmi: De IGEN!
Timi: De hát a Misi nincs is itt!

Miután kiosztották a tesztlapokat:

Ági:
Dr. Molnár: 
Ági:
Dr. Molnár: 
Eszter:

Dr. Molnár:

És mi van akkor, ha valaki esetleg nem írja meg?
Miért, van olyan, aki hiányzik?
Ja nem, csakúgy kérdeztem.
Na, mi baja van?
A Szolnoki Kórházban fekszik varicokelével. (Úgy 
gondolták, hogy majd Dóri férje ír neki igazolást.)
Miért pont ott? Meg akar ez halni?



Ezek után tudták meg, hogy Kálmi már írja helyette. Misi egyébként 5ösre 
demózott!

Szakfordító órán:

Faggattuk Keresztes tanárnőt, hogy kik jöhetnek számításba, mint elnök, a 
szakfordító záróvizsgán. Mondta, hogy még nem lehet tudni.

Mi: És tavaly kik voltak a lehetségesek?
Tanárnő: Dobozy,Mikó, Dux!

Nagy röhögésben törtünk ki, akkor esett csak le neki, hogy mit mondott. Ugyanis 
gyorsan, egymás után, és kérdő hangsúllyal mondta a 3 nevet.

Traumatológia:

A gyakorlatvezetőnk a tompa hasi sérülés UH-vizsgálatát szerette volna 
bemutatni. Kálmi volt az egyetlen, jelenlévő fiú, így rá esett a választás. A hasa 
kicsit szőrösebb az átlagnál. A szétkent zselé nagy hatással volt a jelenlévő, néhány 
nőnemű csoporttársunkra.
Másnap, Eszter és Ági:Kálmi, hallottuk, hogy milyen szőrös a hasad, és hogy a 
többiek látták tegnap. Mutasd meg nekünk is! Na, Kálmi, légy szíves!

Kálmán: Látjátok lányok, így jár, aki nem jár iskolába!

Pszichiátria gyakorlat:

Egy 55 éves, mániákus szakában lévő, bipoláris beteg magyaráz Eszternek, hogy 
hová utazzanak, ha majd elveszi feleségül. Azt is elmesélte, hogy ő Krisztus 
küldöttje, de másodállásban szexológus Szegeden. Hirtelen a hologramra vált, és 
kérdezi Esztertől, hogy tudja-e, mi a 3D-s tér- és időhatás. Eszter inkább csöndben, 
összeszorított lábakkal ül tovább (miniszoknyában volt).

Beteg: Nem tudod? Akkor én elmondom. Te felállsz, szétnyitod a
lábad, én leguggolok, és alánézek, és akkor meglátom a 
szép puncidat!

Belgyógyászat ügyeletben:

Eszter, Ági, Annamari és Blanka egy nénivel beszélget. A néni elmeséli, hogy 
az egyik szemére vak, a másikra is alig lát. Majd hirtelen mindenki elpárolog 
mellőle, mert egy suicid lányt hoznak. A nénike az elfüggönyözött ágyból 
kiabál Eszternek:

-Nővérke, húzza már el a függönyt, mert nem látok!
-Az előbb még vak volt.



A tablóképekről beszélgettünk. Azt latolgattuk, hogy hol kéne készíttetni. Bíró 
Andi javasolta, hogy mindenképpen az olcsóbbat válasszuk. Mondta valaki, hogy 
az egyik helyen 550 Ft, a másik helyen pedig 650 Ft.

Dóri: De hát az 100 Ft-tal drágább, Isten nevében! (Bíró Andi után szabadon)

"Utolsó" évkönyvíró bulink Misinél:

Csöngetnek.
Szomszéd:
Misi:
Eszter:
Ági:
Kálmi:

Halkítsák már le magukat, nem lehet így pihenni! 
Jó, rendben, elnézéstkérünk!
Hé, én ezt már láttam valahol!
Tessék bejönni nyugodtan, szívesen látjuk!
Egy kis bort? Félszáraz.

A szomszéd mindeközben még nem jutott szóhoz.

Kálmi: Egyébként meg, KUSS!

És izomból berúgta az ajtót.

Kálmi és Petya a konyhában beszélgetnek. A csajok is kivonulnak.

Kálmi: Itt vagyunk kerten Péterrel, erre az összes csaj idejön.
Hiába, a feromonok! Pedig azt hittem, csak a herém izzad!

Idézet a Tizennyolc című erotikus magazin 26. oldaláról:

"Ági vagyok Kiskunfélegyházáról. Egyszer már megmutattam a ruhátlan testem, 
és széttárt puncim a Diáklányok oldalain. Most egy vidéki egyetem padjait 
koptatom. (Kálmi: vajon mivel?) A szexben még mindig a figyelmes fiúkat 
keresem...." És hozzá a képek!

A történethez tartozik, hogy a mi Ágink is Kiskunfélegyházán lakik...

Hatodév:

Dóri éppen az írásbeli államvizsgára készült a tesztkönyvből. A belgyógyászat 
gastro részénél járt, amikor a húga, Linci, kíváncsiságból belelapozott a 
könyvébe.

Linci: Te Dóri, mi az a "coitus ulcerosa"?
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A már-már hosszúra sikerült biológia gyakorlatokat is sikerült élvezni 

Anatómia

János: - Femur és csapata.

Bebe: - Tanulmányoztátok már behatóbban a penist? 
János: - Nem, még csak érintettük.

Szövettan

DrPór: -A hüvelynek elég primitív a szerkezete, de a célnak megfelel.

Ugyancsak ezen az órán történt:
Andi: - Gyerekek, ebben a vagina metszetben találtam egy penis-t!

A here metszetét néztük, mikor ex-csoporttársnőnk, Rihmer Annamária boldogan 
felkiáltott: - Látom a fruktóz magját!

Élettan

Zsuzsa szigorlaton a zsírban oldódó vitaminokat húzta. Mivel az E vitamint sajnos 
nem tanulta meg, így kénytelen a Miami rapszódia című film egy mondatára 
hagyatkozni: "Hol van az E vitaminom? Nem hoztad el a patikából? Azt akarod, 
hogy idő előtt meghaljak? " így bátran felel Benedek Profnak:
- Az E vitamin nagyon fontos, az öregedés ellen hat, és erősíti az immunrendszert. 
Benedek: - Hát, egyik se! Bár, végül is, tényleg erősíti az immunrendszert... És az 
öregedés ellen is hat. De nem tudna róla még valamit?

Bár Zsuzsa nem tudott róla többet, mégis átment.



Papi is aznap szigorlatozott, Zsuzsa után kettővel. Benedek Profnak jó napja volt:
- Még senkit nem engedtem át, aki nem tudta az anyagcsere vizsgálatot. De vannak 
kivételes napok.

Biokémia

Dux Prof mondta előadáson: Az inzulint Bounting és Bess fedezte fel 1921-ben. 
Bounting ekkor még csak másodéves volt, és Nobel- díjat kapott érte. 
Igyekezzenek, maguknak már csak két hónapjuk van, hogy másodévesen Nobel-1 
kapjanak! Persze, ha idén nem sikerül, a félévismétlés is egy megoldás.

Az első csoportkirándulás.
Edináék balatonszárszói nyaralójában ünnepeljük, 

hogy mindhárom szigorlatot sikeresen túléltük.

Pathológia

Egyik előadáson többek közt a penis daganatokról volt szó.
Iványi Béla: - Adott stádium után a penisen már csak a csonkolás segít. Látom a 
hölgyek szemében a szánalmat.

Első boncgyakorlataink egyikét a hevesen rágózó Zs. Tóth Endre tartotta.
Zs. Tóth: - Első és legfontosabb szabály: a boncteremben tilos rágózni!

Román Eszter: - Hány lyuk van a női gáton?
János: - Kettő.- Mindenki döbbenten felhördül.
János: - Na jó, három. De csak kettőnek van gyakorlati haszna.

Pálka Pista az egyik kedvencünk volt.
-Ma rövid és felületes gyakorlatot fogok tartani.



Egy másik alkalommal kis csapatunk lelkesen boncol. Pista álmosan, egykedvűen 
néz maga elé: -De unom!

Papi: -Unod?
Pista: - Kurvára.

Egy következő gyakorlaton Bea a hátán fekvő, merev hullán rectalis digitalis 
vizsgálatot akar végezni.
Pálka Pista: - Jézus Mária, oda se nézek!
5 perc múlva visszamerészkedik: - Na, sikerült a mánőver?

Egy másik gyakorlaton egy emlőrákos női tetem fekszik az asztalon, a bőre nagy 
területen beszürt, kifekélyesedett. Zs. Tóth Endre szánakozva nézi: Na, ez se az 
orvoshoz ment, hanem kenyőccsel kenyegette.

Mikrobiológia

Gyakorlaton a Streptococcus fecalis került szóba.

Valaki: - Ezt a fekáliáról nevezték el?
Virok Dezső, a gyakvezünk: - Naná, majd George Fecal- ról.
Imi: -De szar neve van.

Egy másik gyakorlat a Mycobacterium tuberculosis-ról szól. Valaki épp a baciktól 
hemzsegő kémcsövet fogja, miközben Dezső aggódva nézi: - Csak le ne ejtsük, 
vége a gyakorlatnak!
Valaki hátul: - Ejtsük le, ejtsük le!

Mikrobiológia gyakorlat



Kórélettan

Pataki Imre: -Észrevettétek már, hogy a legmenőbb autókat sosem 
reklámozzák? Én például egyszer sem láttam Mercedes 
vagy Audi reklámot.

János: -Ja, és Dacia reklámot sem!

Pataki Imre így demonstrálta nekünk a respiratorikus alkalosis-t: hisztis 
respiratorikus anyózis.

A hematológia témaköréből Gecse tanár úr vizsgáztatott bennünket, szóban. 
Néhány lány a kedvezőbb elbírálás reményében mini szoknyában jött. Beülünk a 
terembe,

Gecse: - Miért olyan idegesek?
Bea: -Azt hittük, a Gecse tanár úr jön be demóztatni.

Mindenki ereiben megfagy a vér - de merész ez a Bea! De Gecse értékeli a poént, 
jót nevet. Elhangzik az első kérdés. Már a harmadik egyes születik meg. Bea 
csodálkozva odasúgja Csillának:

- Nahát, ez a Lázár pont úgy vizsgáztat, mint a Gecse.
Csilla: -TE HÜLYE! EZ A GECSE!

Zsuzsa azt a kérdést kapja, melyik szervben hemolizálnak a vörösvértestek 
sarlósejtes anaemiában. Mivel valami rémlik előadásról, barkochbázni kezd:

Zsuzsa:
Gecse:
Zsuzsa, magabiztosan: 
Gecse ijedten ránéz:

-Életfontosságú szerv?
- Végül is nem, de azért jobb, ha megvan.
-Akkor ez a here!
- Jajj! Nekem szükségem van a herére, magának is 
szüksége van herére, bár igaz, lehet nélküle is élni. 
De most ez nem az a szerv. Ha másodjára eltalálja, 
és meg is magyarázza, átengedem.

Zsuzsa másodjára helyesen tippelt.

Otinak arra a kérdésre kellett válaszolnia, hány típusa van a von Willebrand 
betegségnek.

Oti: - Ajegyzet csak hármat említ, de Tanár Úr szerint öt fajta van.
Gecse: - Szerintem öt van?? Ezt meg honnan veszi?
Oti: - A gyakvezünk, Mácsai Mónika mondta.
Gecse: - Ja, egyszer a Móni tényleg bejött, amikor az angoloknak tartottam 

szemináriumot. De én csak négyet emlitettem!



Mácsai Móni: - Mik a vashiányos anaemia tünetei?
János: - Abeteg rosszul mágnesezhető.

Endokrin szemináriumon hangzott el, a hypogonadismus kapcsán: 
Bemutatkozom, Fröhlich Kallmann (ejtsd Kálmán) vagyok.

Belgyógyászat

Kedvenc gyakorlatvezetőnk, Dr Benkő Sándor egy életre megtanította nekünk, 
hogy a normál tüdő kopogtatási hangja nem dobos, dobozos, hypersonor. 
Gyakorlatok végén mindig így búcsúzott: - Nyuszikák, itt vannak puszikák, 
osszátok szét.

Pszichológia

Kiss Sanyi, a gyakvezünkmondta: 
- Akár baszás, akár kibaszás, 
két ember kell hozzá.

Imi a győri csoportkiránduláson 
pálinkába és egy kukába fojtja bánatát



Szülészet

Gyakvezünk, Bitó Tamás mondta:
- Aterhesség egyetlen csalhatatlan jele a szülés.
- Mi a hasonlóság a feltöltés és a Libresse közt? Mindkettő átereszti a kéket.
- A sperma mintát 5 nap carentia után kell venni, mert az 5. menet után maximum 
csak egy kis meleg levegő jön.

Egyik gyakorlaton Bitó a női nemet szapulta. Bea úgy döntött, majd ő megmutatja: 
Én meg, amióta ismerem a férfiakat, jobban szeretem a kutyámat.
Bitó: - Mert nagy nyelve van és csóválja a farkát?

Bár már legalább három hónapja a gyakvezünk volt, Gyöngyit sosem ismerte meg. 
Minden órán azzal kezdte: - Te az én csoportomba jársz?
Aztán Gyöngyi egyszer megelégelte, és odaállt egy másik csoporthoz. Ekkor 
azonban Bitó lázadt fel: - Hé,jössz vissza, te az én csoportomba tartozol!

Szülőszobán egy asszony elég hangosan vajúdott, jó erős fájdalmai lehettek. Daru 
adjunktus odamegy hozzá: - Na, szedje össze magát és ne cirkuszoljon, különben 
mindketten hazamehetünk!
A terápia hatékonynak bizonyult, mert röpke negyed óra alatt világra is jött a 
trónörökös



Timi a szülőszobán - Fordult a kocka?
Este a lányok magzati szívhangokat hallgattak, és közben minden nőtől 
megkérdezték, mi lesz a baba neve. Egy cigány asszony így felelt: - Hát, Kolompár 
Marimar. Most járunk utána, hogy honosíttatni tudjuk a nevet.

A fiúkat szülőszobán egy nehéz szüléshez hívták, melyet Molnár G. docens 
vezetett. Épp megragadta a fogót, mikor Papi aggódva megkérdezte: - És kijön ez a 
gyerek magától?
Molnár G.: - Hát magamtól biztos nem. De mondhattál volna inkább Öntől-t.

Ugyancsak szülőszobán történt: az asszony ordítozik, noha még nincsenek fájásai. 
Molnár G.: - Ennek cerebrophymosisa van.
Papi: -??
Molnár G.: -Agyszükülete.

Belgyógyászat

Csilla anamnesis-1 vesz fel: - És miben halt meg az édesapja?
Beteg: - Hátnyálhásmirigyben.

Ortopédia

A szigorlat délután 1-kor kezdődött, Járni azonban tévedésből már reggel 3/4 8- 
kor ott bolyongott az Új Klinika folyosóin. Szerencsétlenségére pont az arra járó 
Czipott tanár urat szólította meg:



- Elnézést, nem tudja, hol van az ortopédia vizsga?
Czipott: - Mi van, fiam? Te nem tudsz semmit? Azt sem tudod, hányra kell

jönni? És azt se, hol van a faliújság? Biztos nem is jártál előadásra! 
Hogy hívnak?

Járni: -Taybani Zoltán.
Czipott: - Na, majd én levizsgáztatlak!

Egyike a jó hangulatú csoportbuliknak

Onkológia

Sajnos, az onkológia nem tartozott az átlagjavító tantárgyak közé, sőt! Bea, aki 
kettest kapott, úgy döntött, jobbat érdemel, így megtanulta mind a 17 tételt és 
elment javítani. A vizsgáztató doktornő azonban kb. 70 tételnek megfelelő 
kártyacsomagot terített szét az asztalon.

Bea: - De hisz nekünk csak 17 tétel volt kiadva!
Vizsgáztató: - Az engem nem érdekel. Akar vizsgázni vagy nem?
Bea: -Na jó, ha már egyszer itt vagyok.

Egyik tétel a vastagbél daganatok sebészi excisio melletti kezelési lehetőségeiről 
szólt.

Bea: - Van a kemoterápia, a radioterápia és a ...(nem jutott eszébe a
hormon terápia)... az immunterápia.

Vizsgáztató: - Magának erről még nem szabad tudnia! Ez a legújabb kutatási 
eredmény! Erről nem szabad tudnia!



Bőrgyógyászat

Dobozy Prof előadáson Simon professzorról, a '30-as évekből mesél egy 
történetet:
Simon Prof: - Magának, Asszonyom, syphylis- e van.
Nő: - És ezt WC-n el lehet kapni?
Simon Prof: - Persze, csak ott nagyon kényelmetlen lehet.

Papi Dobozy Profnál szigorlatozik.

Dobozy Prof: - Ki fedezte fel?
Papi: -Nem tudom.
Dobozy Prof: - De hát látom magáról, hogy tudja.

Edina, aki rettentően undorodott a bőrgyógyászattól és a bőrbetegségektől, már 3 
hónapot megúszott úgy, hogy nem vizsgálta meg a betegeket. Egyik gyakorlaton 
egy nagy kiterjedésű, poliposus, kifekélyesedett, nedvező felszínü, büzlő tumort 
kapott a gyakorlatvezetőnktől, Altmayer Anitától. Edina kikérdezte a beteget 
töviről-hegyire, persze a megtapintásától eltekintett, majd a közös megbeszélésen 
mindent pontosan el is mondott.

Csilla: - És milyen a tapintata?
Edina: - Meghalsz, Csilla!
Anita: - Jó, de azért előbb tapintsd meg, Edina!

Urológia

Az andrológiai előadáson mondta Dr Török László:
Az impotenciánál az orális kezelés nem azt takarja, mint amire maguk először 
gondolnának.



Dr Török L.: - Hogyan kell az orchitist jegelni?
Oti: - Ebben még nincs gyakorlatom.

Fül-orr-gégészet
Gyakvezünk, Torkos Attila anatómiai továbbképzésben is részesített bennünket: 
A musculus bulbospongiosus és ischiocavemosus magyar neve monybegyerintő 
és húgyszökkentő izmok.

Csilla veszi fel az anamnézist: - És van valamilyen kórképe?

Szemészet

Imi látótérvizsgálata folyik. János: - Na, Imi, széles látókörű vagy?

Kolozsvári Prof mondta előadáson:
- Ki rakta ide ezt a hályogot?
- Kata rakta.

Neurológia

Egyik gyakorlaton Beniczky Sanyi a frontális lebeny tüneteit vizsgálja, melyek 
közé tartozik az absztrakt gondolkodás vizsgálata is.
Sanyi: - Mit jelent: az alma nem esik messze a fájától?
Beteg: - Az apa és a fia is a kocsmába járnak.



Igazságügyi orvostan

Dr Mojzes László a következőt állította egyik szemináriumon: - Ha nem 
vizsgáljuk meg a beteget, azzal visszasüllyedünk a jogászok szintjére.
A teremben kitört a röhögés, mert Mojzes tanár úr épp Csilla barátja előtt állt, aki 
történetesen j oghallgató.

Dr Mojzes: - Az ilyen statusoktól egyszerűen hülyét kapok: cor, púim., ab. neg. 
(Milyen beteg ez? Talán múmia? Nincs szíve, tüdeje, zsigerei.). Idegrendszeri 
status: agy neg., per. ig. neg.

Dr Csete Klára az exhumálásról: - Na, ez nem úgy megy, hogy kimegyek egy 
ásóval, aztán kikapirgálok valamit.

Varga Prof mondta szemináriumon:
Rokkantsági %-ot nem szoktam visszavenni, csak ha nagyon nyűgös vagyok. 

Gverekgvógyászat

Gyakorlaton Dr Rácz Katalin az echo-ról beszél. Mivel Imi általában rosszul bírja 
az állást és mindig le kell ülnie, javasoljuk, ultrahangozzuk meg.
Dr Rácz: - De itt mi congenitalis vitiumokkal foglalkozunk, nem antik 
bakfisokkal.

Dr Megyeri: - A labor nyuszik leptospirára gyúrnak.

Pintér Prof mesélte egyik gyakorlaton:

A barátomék egyszer elvitték a nyolc éves lányukat disznóvágásra. Mikor a 
malacot elkezdték lángszóróval pörkölni, a kislány felkiáltott: Nézd Apa, 
hegesztik a disznót!

Idegsebészet

Első gyakorlat után Timi és Edina utazik a vonaton.
Timi: - Nem volt feltűnő, hogy egész gyakorlat alatt Búza Zoli formás hátsóját 
bámultam?
Edina: - Nem tudom, mert én is azt néztem.

Búza Zoli: - Hogyan mérjük a vasospasmust?
Imi: - Vasospasmometerrel.

Szerenád során heves vita alakult ki a csoportban, mert a lányok Búza Zolihoz, 
a fiúk Altmayer Anitához akartak menni.



Bodosi Prof mondta előadáson:

- Ahová a király is gyalog jár, mi már oda is autóval megyünk... vagy taxival.
- Ezt a táblázatot azért vetítem fel ilyen kis betűvel, nehogy el tudják olvasni.

Professzoraink aranyköpései 

Liposits Prof

-A betolakodó, jó szomszéd (next door neighbour): a máj.
-Van CT, van MR, bemegy a beteg, kijön a diagnózis.
-Egy vert csipke kis Miska a mesenterium nyirokhálózatához képest.
-A csecsemő milyen? Olyan, mint a medikus: mohó.
-Tessenek elképzelni annak a szövetnek az életét, amelyik sósavban tengődik. 
Hát, ugye, ez mazochizmus lenne.

-A box nem más, mint egy alterált flexió és extensio.
-Az artéria carotis intema-ról: - Ne úgy tessék elképzelni, hogy a vénás vérből 
habot verő artériáról van szó.
-Gyerekkoromban, emlékszem, az iskolában kifordított szemhéjjal 
rohangáltunk. Hogy a lányokat ijesztgettük-e vagy egymást, nem tudom.

Penke Prof

Néha nekem is felmegy az adrenalin szintem. Olyankor megverem a feleségem, 
vagy valami hasonlót csinálok.

Benedek Prof

-A Barr-kromatin kapcsán: - A szexvizsgálat nem úgy történik, ahogy Ti 
elképzelitek.
-Amikor a vesét tanultuk: - Megvan a 1,5 liter vizelet, kellemes ürítés történik. 
-Aspiráltam a reggelimet. Problémáim lesznek.
-A futónak egy átka van. Amikor merevedik. Mármint a végtag.
-Érdekes, hogyha én elkezdek mosolyogni, akkor mindenki elkezd mosolyogni. 
-Hát ugye, akinek megadatik az a véletlen, hogy együtt alszik valakivel. 
-Egyszer láttam egy kocsmában legényeket intravesicalis nyomást mérni. 
-Évismétlés a tudás anyja.

Jancsó Prof

Amikor valaki előadás alatt iszik: - Lapos üvegből nem szokott az ember 
kakaózni.
-Hát, én remélem, hogy szünet után kevesebben maradnak.



Mészáros Prof

-A csípőízület csökkent abdukálhatósága nem okoz gondot 80 éveseknél 
annyira, mint 30 éveseknél. Természetesen hölgyeknél.

Dr Zentai

-Annyi acetont ürít, hogy azzal a körömlakkot le lehet mosni.
-Ha premedikálva van a család etanollal, akkor nem érzi a CO szagát. 
-Gyerekek. Ez nem pettingelés, hogy hányas gumit vegyünk, 2-est vagy 3-ast. 
Ezt pontosan meg kell tanulni!

Dr Leprán

-Az epesav az egy rendkívül jó emulgeálószer. Tulajdonképpen lehetne mosásra 
is használni.

-Dr Torday az oxitocin kapcsán Én például elég sok pénzt tudnék vele szerezni, 
hogy megfogom a hölgyet, bekötöm a kanült, egy kicsit felizgatom és kész az 
orgazmus.

Kolozsvári Prof

-A medikus is ugyanolyan satnya fajzat, mint a többi. Jót akar, de akkor is 
rosszat csinál.
-Hogyan vált bottá a budiajtó? Alakkonstancia. Na, tessék, ennyi volt.
-A nagynéném imádja a kuruzslókat. Egyszer kaptam tőle egy mágikus erejű 
szőrt. Most is ott van az irodámban, a díványon. De az az én szőröm, arra csak 
én ülhetek!

Varró Prof

-A gastroscopot úgy találták fel, hogy egyszer egy orvos látott egy kardnyelőt. 
-A gastroscop olyan, mint a szerelem. Nem lehet erőltetni.
-A Crohn betegségben a bél a lélek tükre.
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FOGÁSZ ÉVKÖNYV

1996-2001

Együtt töltött öt évünk minden elhangzott őrültségét képtelenség lenne utólag 
megörökíteni. Itt némi ízelítő található az elhangzottakból és a megtörtént 
eseményekből.

Örökös tagok:

Gáspár Csilla, Ott József, Stiller Zsolt 

Velünk voltak még:

Ábrahám Csaba, Barta Dániel, Csillag József, Fekete Nóra, Kokovai Kitti, 
Major Gyöngyi, Scheitz Anikó

SZÖVEGEINK

Nagy (és kisebb) emberek emlékezetes szólásai:

Dr. Mari Albert által idézett ókínai közmondás: „Nem teheted magadévá a világ 
minden asszonyát, de törekedni kell rá."

Dr. Gorzó István:
„Önök között is vannak ügyesek és balfácánok. Önök közül is lesz aki 
Mercédesszel jár, lesz aki kerékpárral. A baktériumok is ilyenek. Én is kerékpárral 
járok. A kerékpáros baktériumokat elnyomják."

„A hallgató csak a lukat látja. Körülötte lehet akármi, kutyagumi, beleesik a lukba. 
Ennyire lukratörő évfolyamot még nem láttam."

„Nem csak azt az egy lukat kő betömni, minden lukat be kell tömni."

„Drága, saját maga rázza magát, vagy a pacemaker?" (A széles körű anamnézissel 
kapcsolatban.)

„Egy dolgot akarok elérni ezen a rohadt Konzerváló Osztályon, hogy legyen 10 
kofferdam készlet, hogy csak gumival lehessen tömni."

„Kevesen tudják, de az alkohol is károsítja a pulpát. Tehát sört, bort, pálinkát ne 
igyanak!"

„Jobb büdösnek lenni nyáron, mert az véd."



Dr. Kapros Péter: „Remélem, nem kell mondanom, hogy holnap a szobámban 
beszámolózik!"

Dr. Chadi Torbey: „Jánoskám, te vagy a legnagyobb király, de csak a Chadi után!"

Dr. Radnai Márta: „.. .a fúró högye."

Dr. Hoppenthaler János: „Ha kedd van, akkor az Belgium."
„EverLASTIC lőve"

Dr. Stájer Anette: „Adminisztrációbólbeszámoltatok!"

Dr. Perényi János: „Még egy esélyt!"

Dr. Pelsőczy-Kovács István: „A dián a NO kifejezés természetesen nem a NŐ 
angol megfelelőj e!"

Dr. Bartha Tibor: „PF típusú gyökértömés." (Inkomplett gyökértömés, mely rövid 
és keskeny, mint a pápa f.. .-a.)

Dr. Németh József: „Bárcsak nekem mondaná valaki, hogy hátulról szereti!"

Szabi: „Gyere nyanya este csörögni! .. .Nemjössz? Horkolás lössz?"
"Én nem fogok szekszölni!“

NickPeti: „A belgyógyászatot lelkiismeretesen meg fogom tanulni!"

Dr Radnai Márta: "Ez a Nick Péter még mindig ilyen komolytalan ember?"

Nagy Zoli: "Nekem olyan házam lesz, hogy lesz mellette egy hatalmas garázs, 
amiben legalább hat kocsi fog elférni.”

Viki, barnaságának két hete idején: "Amióta barna vagyok értem a vicceket!"

Révész Zsuzsa (Csokinyuszi): "Ez annyira, olyan, úúú!"
“Megint vettem egy tök jó cipőt!"

Viola: "Vigyázzatok, foszfátcementtel vagyok!"

Csilla: "El szoktam vörösödni, ha zavarban vagyok!"

Ott Józsi: "Ott voltam, most is Ott vagyok, és ezután is Ott leszek!" (HPR 
kérdésére, miszerint hol volt az előző pathosz gyakorlat helyett.)

Éci: "Egy hétre, egy hallgató, egy szájmaszk!"



Attila: "Tina, ugye megfigyelted, hogy nem mindig a nagy szerszám ajó!?"

Joli: "Fényvezető faék."

András (Táti): "Pulpa polip baaazmeg!"
„Hát a trombitát is úgy csinálják, hogy vesznek egy lyukat, aztán 

körbetekerik rézzel!"
„Jó munkához idő kell, oszt a rosszhoz még több!"

Ildikó: „Szeretek többször is elmenni."

Joli frissen vágott és festett hajjal jött. Magyar Zoli (Fogi) odaállt elé, a kezébe 
nyomott egy 20 forintost és hozzáfűzte: "Menj el belőle fodrászhoz!"

Gyenesné, Marika néni: „Igyekezzünk, kispajtások, igyekezzünk!"

Csanád: „Marika néni, ha maga nem lenne, magát ki se kéne találni!"

Jani: „Pék akartam lenni, de nem vettek fel!"

Béci: „Ma kivételesen zseniális vagyok!"

Kiss Zsuzsa: „Ez az élet íze!" (AChlumsky-oldattal kapcsolatban.)

Őszi: „Vályi, Ott Józsinak farkasa, ellenben Radnai, Varga Szabinak nem vájja ki a 
szemét." (Amondat alanyai mással is helyettesíthetők.)

Őszi 2.: "Alap ajó tétel!"

Saci: "Nekem szociális fóbiám van!" (Mondta ezt 25 ember + a pszichiátria gyak. 
vez. előtt.)

Gazsi: - Viki, bárcsak egyszer megfoghatnám a melledet!
Viki: -Te még nem fogtad meg?... Akkor Te egy balfasz vagy!

LINGUA LATINA NECESSARIA EST - De mi mást is tudunk.

A latin nyelvórák korai emlékeink közé tartoznak. Mi sokszor igen jól 
szórakoztunk, reméljük Villányiné tanárnő is...

A combbevérzés latin megfelelője Csanád szerint: combózis

Jani javallata: Veleszületett belégzéses zúgás, sistergésre:
Dolby szűrő.



Tréfi Csanád: -Hogy hívják a szakácstörp fél agyát? 
-Hamisphaerium.

Latin záródolgozat kérdések: 1. extremitas magna
2. morbus auris

Mazo válaszai: 1. acros macros 
2. pathos

ANATÓMIA

A nemi szervek tanulmányozása mély benyomást tett ránk:

Dr. Fekete Csaba az emlő demonstrálásakor a Montgomery-féle mirigyekről 
beszél.
Baráth Zoli: . és ezeket a háború előtt is így hívták?

Dr. Fekete: -Mi található a két labium május pudendi között?
Jani: -A mennyország!

Demó előtt várakozva Gazsi őszinte felkiáltása: „Gyerekek, én kasztráltatom 
magam, mert a preputium rákot okoz !!!"

Egy kis szövettan:

Táti kérdez: -Az a piros ott a közepibe az ott micsoda?
Dr. Dobó Endre: -Az a piros ott a közepibe az a sejtmag!

Gazsi mindent tudni akar: -Az ott micsoda a metszeten? mutat a diára.
Dr. Dobó: -Arte factum.
Gazsi: -Jó, jó, de mi a funkciója?

Magyar Zoli anatómiai felfedezése: -Mi a ligamentum claviculoinguinale?
-  ???
-Hát a hózentróger! mutatja

Vizsga előtt Anita: -Úristen, ugyan mit fogunk húzni?
Táti-féle választékosság: Miit? Egy nagy kondenzcsíkot, azt baazd meg!



A szeminárium a Kis Oktatási épület alagsorában volt, kora reggel. A villanyt 
sem kapcsoltuk fel, csakhogy csökkentsük az ébresztő hatásokat. A kis 
ablakokon át csak kevés fény jött be. Egyszer csak egy óriási szippantós kocsi 
állt meg az ablakok előtt, és még inkább sötét lett. A döbbent, álmos csendet 
Csanád törte meg vészjóslóan: „És akkor most bedugja ide a csövét és beönti a 
szart!"

Dr. Mácsai Mónika (akitől ezúton is elnézést kérünk, amiért néha igencsak 
elkeserítettük a gyakorlatokon) kérdése: -Mit nevezünk középsugaras 
vizeletnek? Józsi és Csanád egymást kiegészítve: -Amikor még nem találsz el a 
falig, és a lábadat sem pisiled le!

Ugyanezen az órán: -Mikor nem látunk eosinophil granulocytákat a mikroszkóp 
alatt? Béla: -Ha csukott szemmel nézünk bele!

Előadáson Béci unalmában elfekszik a pádon, és az előtte ülő Tina nyakát 
birizgálja. Dr. Szabó Gyula ezt észrevéve: „Kollega úr, ne molesztálja a 
kolleganőt, mert akkora pofont talál kapni, hogy kiesik a pádból!"

Dr. Szabó Gyula demó írás előtt Nick Petire mutatva: „Maga, fiatalember azzal 
a cuki kis táskával, üljön ide!"

I lőve Őszi:
No.l.: „Ez a fiatalember még mindig idejár?" s hosszan nézett utána.
No.2.: „... maga kis szőrös!”

PATHOLOGIA

Gázsi-gyöngyszemek:
Egy májszövetet vizsgálva: -Tanárnő, hogy lehetett ilyen májjal élni!?
Dr. Hajnal-Papp Rozália: -Balázskám, valószínűleg addig élt, amíg egészséges 
volt!

HPR: -Miről lehet felismerni az epulis gigantocelullaris szövettani képét?
Gazsi: -Nagy sejtek vannak benne!

Demó -válogatott: Mazo, Táti, és Fogi esetei a Hodgkin-kórral.

HPR: -Mondd el a Hodgkin-lymphoma stádiumait!
Mazo kisvártatva: -Most sztédzseljek, vagy grédeljek?
HPR: -Sztédzseljél csak, Zolikám!
Mazo: -Akkor sztédzs 1., sztédzs 2., sztédzs 3.
HPR: -Mmrmrmr...



Táti felel ugyanebből. HPR a popcom sejtekre próbálja őt rávezetni. 
HPR: -Hát mit veszel, András, ha moziba mész?
Táti: -...jegyet!

Pót-pót-pót demón Fogi kezdi a feleletét:
Fogi: -Akkor elkezdeném: ...Hozsin-kór.
HPR: -Mi? Az Hodgkin-kór!
Fogi: -Jó, jó, újra kezdeném: .. .Hodgkin-kór...
HPR: -Ennyi?
Fogi: -Ennyi.

MIKROBIOLÓGIA

Mazót a szigorlatom a négyesért kérdezik.
Dr. Molnár József: -Milyen színű a Diphteria tenyészete? 
Mazo: -Halvány sárgás-fehéres-rózsaszín.
Dr. Molnár: -Hát nem... Hármas.

OXIOLÓGIA

Előadáson a lidocain, bupivacain és egyéb érzéstelenítőszerek tárgyalásakor az 
egyik hallgatói szektor kidolgozta a legújabb ilyen hatású szereket. A szerek 
neve (még szabadalmazás előtt):
Kurvafain, Nobrain
Csak beveszel egy pirulát és gond egy szál se!

ORÁLIS BIOLÓGIA

Előadás a periodontális ligamentumokról.
Dr. Gorzó István: -Reggel vagy este mozgathatók jobban a fogak?
Válasz: -Reggel.
Dr. Gorzó I: -Na és miért reggel?
Béla: -Hát, mert reggel teszi be az ember!

GYERMEKGYÓGYÁSZAT

Az első előadás a “gyerekklinika " negyedik emeleti kis termében volt. Csanád 
törökülésben ült a padlón.
Dr. László Aranka: -Te pont úgy ülsz ott, mint egy Fallot-s.
M. Z.: -Ja, pont úgy, mint egy pénis!



SZOCIÁLPOLITIKA (18 éven felülieknek!)

Igazné Prónai Borbála: -Vajon meg lehet-e előzni szerintetek azt, hogy egy 
gyerek homoszexuálissá váljon?
Táti: -Höhö.. Vagy védőoltással, vagy a gyerek ágya fölé pinát kell ragasztani! 
(Nem akarták aláírni a félévét...)

GYERMEKFOGÁSZAT

Dr. László Kókai Erzsébet: -Gyereknek trauma következtében elveszhet a 
frontfoga. Kis pótlást csinálnak neki, hogy látszódjon a fényképen, és ne 
csúfolják az oviban.
Csanád megjegyzése: -Aztán a délutáni alváskor kiteszi a kiságy mellé a 
pohárba.

Anita egy kisgyereket kezel. Viola megfogja a gyerek kezét és mondja neki, 
hogy szorítsa meg, ha fáj. Anita elkezdi a kezelést, Viola pedig folyamatosan 
tájékoztatja: “Szorítja, fáj neki. ... Még mindig fáj neki! Szorítja, még mindig 
szorítja! Fáj neki!"

Gyenesné, Marika néni: -Kispajtások, kinek köll igazolás?
12 éves fiú: -Nőm vagyunk kispajtások!

SZÁJSEBÉSZET

Kollokvium utolsó kör. Szereplők: Prof. Kovács, Szontágh adj., Saci, Mazo. 
Saci befejezte a feleletét, Mazo következik.
Dr. Kovács Ádám, Sacinak: -Nem baj, ha meg kell hallgatnia a Zoli feleletét? 
Saci: -Nem, úgyis megvártam volna.
Dr. Szontágh Eszter: -Miért?
Saci: -Mert egy koleszban lakunk.
Dr. Szontágh: -Már azt hittem, valami izgalmasabb!
Dr. Kovács: -No, de Adjunktusnő, hát nem kell rögtön arra gondolni...!
Dr. Szontágh: -Micsoda, de hát neked jár mindig azon az eszed, Professzor úr!

János, a mindenes, minden reggel kávét hoz a szájsebészeti ambulancia 
dolgozóinak. Kis papírdobozkában elviszi a bögréket, majd kis idő elteltével 
forró kávéval tér vissza a „nagy Á"-ból.
Dr. Chadi Torbey egy ilyen alkalommal: „Jánoskám, te vagy a legnagyobb 
király!

De csak a Chadi után!"



Műtőben: Évi, Dr. Borbély, Dr. Halász és egy mandíbula fractura.
Borbély jótanácsa Évinek: „Ne úgy fogd azt a kampót, hanem marokra, mint a 
pöcsöt!"
És Évi tudta ezután hogyan kell fogni a kampót!

Zsuzsa kérdése a szigorlat előtti konzultáción: -Tanár úr, a nyaki terimék 
differenciáldiagnosztikáját mégis milyen mélységig kell megtanulni?
Dr. Borbély László: -A mély nyaki fasciáig!

A szigorlat előtti éjszakán Évi aggálya:
„Saci! Szerinted gáz, hogy én holnap nadrágban megyek vizsgázni? .. .De 
végülis a blúzom átlátszó."

Joli műtős esete:
Joli kampózott, és kicsúszott az „eszköz" Erre Borbély tanár úr reakciója: 
„Előfordul, hogy kicsúszik, de általában gyorsan visszatalál..., nem kell 
megijedni."

Fogi műtős esete: Bölcsességfogak eltávolítása altatásban.
Dr. Borbély: Na, elég jól dolgozom?
Fogi: -Nem tudom, hogy hogy tetszik dolgozni, de az Adjunktusnő lent az 
ambulancián sokkal gyorsabban dolgozik!
Dr. Borbély: -Én meg itt fent pöcsölök, mi?

KONZERVÁLÓ FOGÁSZAT

A tanlaboros gyakorlat közben Saci és Dr. Bartha a zongorázásról beszélgetnek. 
Dr. Bartha: -Saci, szoktál zongoraversenyeket is játszani?
Magyar beszól: -Zongoraverseny?... De hát azt ketten kell játszani, nem?
A csoport: - ???
Magyar folytatja: -Aki előbb befejezi, az nyer!

Dr. Tóth Éva előadás közben kérdezi: -Milyen pulpa károsító hatásokat 
ismertek? Csanád rávágja: -Toxavit!

Dr. Nagy Katalin: -Csanád, magát hogy szokták szólítani?
Csanád: -Csanádnak.
Dr. Nagy: -Jó, de otthon is így hívják?
Csanád: -Nem, otthon kisfiamnak.
Dr. Nagy: -Kisfiam, akkor légy szíves gyere ide!

Táti amalgámtömést csinált. Amikor elkészült a munkával, annyira meg volt 
elégedve magával, hogy így szólt a beteg előtt: „Úúhh, hát ez kurva jól 
sikerült!"



Előadáson Fazekas prof. a száj funkcióiról beszél.
Dr. Fazekas András: .. .A szájnak szexuális funkciója is van...
Tina hátrafordul Écihez: „Szerinted, most a szopásra gondolt?"

Kollokvium előtt Heni: -Tina! Én tudod milyen fogorvos leszek?
Csak tömni fogok!

Szabi fogpróbázik, és a viasz egy része leesik a földre.
Szabi ezt így kommentálja: „Leötte a fene róla!"
(A betegek imádják.)

Béla a provizórium beragasztása után: „Erre az ideiglenes koronára most 
nagyon tessék vigyázni, még a levest is óvatosan tessék vele rágni!"

A provizórium az a különleges dolog, ami a legnagyobb műgonddal való 
készítés közben elszállhat, kieshet, leeshet, elgurulgat, stb. Ez az esemény 
sokunkkal megtörtént, de a nyerők:
Szabi: a nyitott ablak-utcai járda útvonallal 
Peti: az ingnyak-derék-nadrágszár-talaj útvonallal.

Béci a gyakorlat elején a beteget köszöntve: „Magának mennyire szerencséje 
van, hogy ma jó kedvem van!" (A beteg ekkor kicsit megszeppent.)

PARODONTOLOGIA

A demóírások (kezdetben) jó hangulatban teltek.
Fogi: „Ha kitöltőm a tesztet egy olasz város neve jön ki?"

A FELVÉTELI IRODÁN

Táti szájüregi vizsgálat közben a látványba belefeledkezve: Húú, húúú, húúúú! 
és egyre beljebb tekintett a nyitott szájba.

Fogi receptje:
Rp„

Susp. anaesthetica 
4 (azaz négy ) adagot kérek 
D.S.: Fájdalom esetén



RADIOLÓGIA

Szigorlat előtti konzultáción a röntgenfelvételek elemzésekor Csanádra került a 
sor.
Dr. Kapros Péter: -Csanád, vajon ezen az OP felvételen az az elváltozás tumor, 
vagy cysta?
Csanád: -Hát, én a beteg helyében a cystát választanám!

ELŐADTUNK

Házi Ki mit tud? 1998.
Ötlet: Stiller Zsolt 
írtuk: III. évben
Előadva lavóron és szájjal a The lion sleeps tonight c. szám dallamára 
Szöveg:

Manapság már a harmadévest is jól kicsinálják.
Ha túléled majd a másodévet hát tudd meg mi vár rád!

Refr.: A bondozás, a bondozás...

Ha túlpörgetsz egy mikromotort az hamar tönkremegy. 
Amalgám lesz, vagy arany inlay... nekünk még egyre megy.

Ebéd után viasz csepeg a nyálunk helyett, 
Hétfőn-szerdán meg leizzasztanak: Tibi és a Black-üregek.

(Zzzz)

Refr.:A toldozás, a foltozás...

Ha meglátok egy oktatónőt a szívem (jaj) úgy dobog, 
így aztán a gyakorlaton ()  szóhoz sem jutok.

(Húú)
Gyakszi után a Vízmű Klubig hogyha eljutunk,

4-5 fröccsöt az arcba dobunk, s így megnyugodhatunk.
(Á-á-á)

Refr.: A bondozás, a toldozás, a foltozás, a matricák, 
A slice-olás, ...

(Tamás bácsi a tanlaborban úgy unatkozik... 
Viaszkését élesíti s azzal dartsozik.)



MAJDNEM ELŐADTUK

Farsangi buli 1999.
írták: Járomi Éva, Danyi Csanád, Marton Zoltán, Hunyadi Attila 
Jelmez: kartonpapír, alufólia, egyebek 
Szereposztás: LóMeó:Mazo 

Fúria: Csanád 
Kórus: III. évf.
Narrátor: Éci

Zene: Csillagok háborúja főcím zen éj e (lett volna)

Provizórikus színtársulatunk bemutatja:

LóMeó és Fúria futurisztikus történetét

Narrátor: Egy messzi-messzi galaxisban, az üveghegyeken túl, ahol a kis kúrta 
farkalta malacka Túr siet beléje, történt ez esztelen, szemtelen eset, melynek 
megtekintését minden korosztály nézheti, nemre, de tekintetre való tekintet 
nélkül!
Hőseink: (Fúriát mutatja): Ő-ő-ő, a csodálatos nő! Ajka, mint a rózsa, szeme, mint 
a kék tó, lába, mint egy sánta ló.
(LóMeót mutatja): Szereti őt e hím, kire ránézni is kín. Bajsza pörge, háta görbe, 
talán ő maga: KYPHOSCOLIOSIS!
De ez nem egy görög rege, hanem egy fjúcsör mese! In médiás rés: Lássátok hát!

LóMeó: Ó hát ki vagyok én? Hol vagyok, mi itt a célom, s hol a nőm, Fúria, kit 
szeretek én?

Kórus: LóMeó, LóMeó, te tahó!

LóMeó: Ittjönegynő, ez menő!

Fúria: Ó, hát én vagyok én. Itt vagyok, Te vagy a célom. Én a nőd, Fúria, esztelen 
testemet adom neked.

Kórus: Fúria, Fúria, fúrni fog itt még ma LóMeó!

LóMeó: Fúria, kelleted testedet, de vigyázz! Jön még a kutyára kamion!

Fúria: LóMeó, LóMeó, miért vagy pont Te, LóMeó! Tagadd meg neved, s dobd el 
magad! Légy csúcsig érő s falálló!

...ROBBANÁS...

Narrátor. Na ennyi.



ÍRÁSOS EMLÉKEINK

Rendszeresen túlórázunk a 
Klinikán, és ezért még fizetnek 

is! (Moly-pénz dokumentum 
Gorzó tanár úrtól.)

III. évben a fogász avató 
megrendezése után összeírtuk, 

hogy kinek milyen kiadásai 
voltak a rendezvénnyel 

kapcsolatban. Ez lett belőle:



KÉPEINK

Az első mikulásbulink

Jaj, de beteg vagyok

Dunabogdányban jártunk



A munka a mindenünk! (tanlabor)

A nagy zabálás(ok egyike)



Think What Every One Thinks But Drink As Much As No One Drinks

Nőbuli

Belgyó különítmény



Balatoni nyár



Kolesz buli, minden alkalomra

Gáspár Csilla - Stiller Zsolt, sok boldogságot



Én is Doktor Úr leszek egyszer

Ki a virágot szereti

Vidáman lépünk le



Évfolyam-szinten elkövetett közös rémségek . . .

- képekben -

- a legtöbb sztori amúgysem tűrt volna nyomdafestéket -







































Ez mostmár tényleg a

VÉGE



Ja igen . . .  van még valami. . .

Akinek nem tetszik az évköny az csináljon jobbat! 

. . .  és egyébként is . . .



Az Aventis Pharma új, innovatív gyógyszerek 
kutatását-fejlesztését és gyártását tűzte ki célul...

...hogy minden ember hosszabb x-l?
és egészségesebb életet élhessen. ¿T Aventis

Minden orvos szándéka, hogy betegét minél előbb meggyógyítsa. Ehhez nélkülöz

hetetlenül szükségesek az újabb és újabb gyógyszerek, kezelési eljárások alkalmazása. Az Aventis Pharma 

célja, hogy a rák, az ízületi gyulladás, az allergia, a cukorbetegség, a trombózis, a szív- és érrendszeri 

betegségek, valamint a bakteriális fertőzések kezelésére innovatív gyógyszereket adjon az orvosok kezébe. 

Hogy minden ember hosszabb és egészségesebb életet élhessen.




