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Rigó Balázs emlékére 





Az orvostudomány rövid története 

A beteg azt mondja: -Fáj a torkom! 
Erre az orvos: 
Kr. e. 2000: Tessék, edd meg ezt a gyökeret! 
Kr. u. 1000: Az a gyökér pogány dolog. Mondj el egy imát! 
Kr. u. 1850: Az ima babonaság. Idd meg ezt az elixírt! 
Kr. u. 1940: Az elixír kígyóolaj. Nem tesz jót neked. Nyeld le ezt a pirulát! 
Kr. u. 1985: Az a pirula hatástalan. Vedd be ezt az antibiotikumot! 
Kr. u. 2004: Az antibiotikum nem természetes. Tessék, itt egy gyökér... 





ms^La ÁTVILÁGÍTÁS 7 

<Eíőszó 

A Szegedi Orvostudományi Egyetem 2004-ben végzett hallgatóinak évköny-
vét tartod a kezedben Kedves Olvasó. Az évkönyv szerkesztése során próbá-
ltunk a hagyományok megtartása mellett egy igényes, szórakoztató és sok szép 
emléket idéző kiadványt létrehozni. Sok-sok év tanulás van a hátunk mögött. 
Valljuk be, kicsit meg is öregedtünk benne (na meg a sok bulizásban), ám a 
korral bölcsebb is lesz az ember, és minél idősebb, annál jobban szeret nosz-
talgiázni. Reméljük tehát, hogy ha sok-sok év után fellapozzátok eme évköny-
vet, visszatérnek majd a szép emlékek, az elfeledett régi arcok, és újra me-
dikusnak, medikának érezhetitek magatokat. Addig is kívánunk mindenkinek 
sok sikert, boldog életet és természetesen jó egészséget. Hiszen ismeritek a 
mondást: „Csak egészség legyen.. .meg beteg." 

A Szerkesztők 



ÁTVILÁGÍTÁS JjítíL 

SZOtt-s nóta£ 

Szép a rózsám... 

Szép a rózsám, nincs hibája 
Csak egy kicsit tabeses a járása. 

Szép a rózsám, nincs hibája 
Csak egy kicsit tabeses a járása. 

Treponema palliduma van néki, 
én szereztem, én is adtam át néki. 

Galambom! 

Szép a rózsám, nincs hibája 
Csak egy kicsit tabeses a járása. 

Ha meglátom szívem hypertrophisál, 
mellékvesém adrenalint secretál. 

Galambom! 

Szép a rózsám, nincs hibája 
Csak egy kicsit tabeses a járása. 

Penis noster... 

Penis noster durus est 
ad coitandum jam potest 

vivát nostra medicae 
medicarum vaginae 
prostatitis cistitisque 
balanitis urethritisque 
nos habebimus omnes 
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Penis iuris mollis est 
ad coitandum non potest 

vivát nostra iuratae 
iuratarum vaginae 

prostatitis cistitisque 
balanitis urethritisque 
nos habebimus omnes 

(A "prostatitis" kezdetű sor egy másik változata: ...nephritis cum cistititem, 
cistitis cum nephrititem...) 

A "Felment az én rózsám Pestre", a "Megismerni a jogászt", a "Kismedence 
szegletében", a "Zöldre van a ..." és a többi kiváló nóta sajnos nem tűrte a 
nyomdafestéket. De biztos lesz, aki elénekli nektek... 

E s m o s t , a m i k o r e l v á g o m a 
K ö l d ö k z s i n ó r t , a b a b a é l e t e 

e l k e z d ő d i k . 

S Z E G E D 3 , 

. 4 
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Nem mi mondtu^... 

"Az agy a lélek kötőszövete." 
(Prof. Dr. Janka Zoltán) 

"Nápolyi Johanna azért ment feleségül Endre herceghez, mert hitt abban, hogy 
az orr mérete korrelációban van a penis méretével. Ám csalódnia kellett, ezért 
megölte férjét, majd Avignonba ment, ott bordélyházat nyitott, melynek neve 
Apátság lett." 
(Prof. Dr. Janka Zoltán) 

"Aki dohányzik, az visszaél a macrophagjaival!" 
(Prof. Dr. Iványi Béla) 

pgggamwaiiHwiiî ^ 

A z idei, a t a v a l y i , a tavaly e l ő t t i , az a z e l ő t t i , az azt megelőző... stb. 
költségvetések által az egészségügy derekán 

az utolsó utáni lyukig húzott nadrágszíj 
egyenes következményeként az egyik rendelő 

kifogyott az injekcióstükből. 
Verbőczy professzor azonban 

valahol mégis talált néhányat 

Számold meg, 
h o g y m e w y f t 1 

T o r o n i i w i i i i w i h o i u n n r »" rnrwrrnr i 

"Mit izgultok? Nem jobb nyugodtan megbukni?" 
(Zentai főorvos úr első mondata a vizsgán) 

"Az urológia is a lélek tükre, csak az a nyele." 
(Dr. Kovács Zoltán Ambrus, pszichiáter) 

"A lábszárfekély kezelésének témáj a ma már lerágott csont." 
(Dr. Szabad Gábor, bőrgyógyász) 

- Mi a hereemelő izom megfelelője nőben? 
-??? 
- Am. palmaris longus." 

(Dr. Bálint János, sebész) 
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És most egy klasszikus Tóth tanár úrtól: 
-Tanár úr! Mi az a diphallia? 
-Hát, az! 
-De,mi? 
- Hát, az! Amikor valakinek kettő van. Egy a hétköznapokra, egy az ünnep-
napokra. 

"Rövidlátó volt az ara, ámde jól mozgott a fara." 
(Prof. Dr. Kolozsvári Lajos) 

"Nemcsak megfulladni lehet a diphteriától, hanem kicsi szívünkhöz kapunk és 
meghalunk." 
(Dr. Megyeri Pál) 

"Krompecher szerint: szerelmet, hasmenést, köhögést nem lehet titkolni." 
(Prof. Dr. Kolozsvári Lajos) 

"Mi a protokoll? Ha vendégségbe megyünk, nem rúgjuk fenékbe a 
házikisasszony mamáját, és nem fújjuk a függönybe az orrunkat." 
(Prof. Dr. Kolozsvári Lajos) 

"Ahypophysis megnoszogatja a perifériás mirigyek egyikét." 
(Prof. Dr.Julesz János) 

" j e n ő bácsi vesekatétere kicsúszott a g é p b ő l . 
Segíls Hildának o jövedelme által nyújtott stabil egzisztenciális háttérből fakadóan 
mindig jókedélyO, és segítőkész, illetve a magasszintű, reformok áltól folyamatosan 
markánsodó, és támogatottságával mindenkit leköröző felsőfokú oktatási rendszer 
nyújtotta lehetőségekből kifolyókig szakmailag alaposan felkészült nővérkének 
megtalálni a helyes csatlakozást! ^ A 

t • ' ® [íj 
® 

1 fe j 1 
"A szemcsepp akkor dolgozik, ha csíp." 
(Prof. Dr. Kolozsvári Lajos) 

"A lélek a szinaptikus résben van." 
(Prof. Dr. Janka Zoltán) 
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"Kérdi tőlem a beteg: Tessék mondani, bajt okoz a szememnek a TV? Igen, ha 
beleesik, mondtam" 
(Prof. Dr. Kolozsvári Lajos) 

"Miért tudott a pszichiátria fejlődni? Mert le volt maradva. Hajrá Freud-i!" 
(Prof. Dr. Janka Zoltán) 

"Hályogmütét után mondom a betegnek: Ne tessék mozgó puskagolyóba 
tekinteni!" 
(Prof. Dr. Kolozsvári Lajos) 

"A neglect-szindrómások reggel elfelejtik felvenni a kontralaterális 
zoknijukat." 
(Dr. Kovács Gyula) 

"Remélem a diplomaosztón többen lesznek, mint most az előadáson." 
(Prof. Dr. Kolozsvári Lajos) 

Rajzolónk, miközben lerajzolt egy mai, korszerű svéd, és egy mai, korszerű magyar kórtermet, 
egyetlen hibát sem vétett, a rajzokon mégis számos eltérés figyelhető meg. 

M É U Y E X E . Z C K ? 

Dr. Kesatyfl sajnos épp most 
vizitel sojét mogánkiintéjón, ' 
ahol rengeteg szerencsétlen 
sasé, beteg ember pihen. 
Az egyik sojnólotra méltó be-
tegnek pétdénok okéért kibi-
csökloft o hüvelykujja, miköz-
ben csok egy kézzel nyomkod-
ta a mobítelefonjét, mivel o 
másikkal éppen Mercedes 

£ személygépkocsin 

/ f kulcsét kereste. ' f f / / — 
V 



"Az ember az az élőlény, amely akkor is iszik, ha nem szomjas, akkor is eszik 
ha nem éhes, és akkor is... " 
(Prof. Dr. Benedek György) 

" Aphakia esetén erős, vastag szemüveget rendelünk. Ez az, ami a T-34 ellen is 
jó. Hozzávágja az ember, és beszakad a páncél." 
(Prof. Dr. Kolozsvári Lajos) 

"A gyors, effektív energiapótláshoz az alkohol a legjobb" 
(Prof. Jancsó Gábor) 

Karcsit 
véletlenül 
eltalálták egy 
nyflpuskával. 
Segíts neki 
minél 
gyorsabban 
eljutni az 
ország egyik 
legjobban 
felkészült, 
és anyagilag 
legjobban 
támogatott 
kórházába! 

"Kellemetlen szakma a szemészet, mert látszik amit csináltam. A sebész 
bevarrja, hogy ne is lássa." 
(Prof. Dr. Kolozsvári Lajos) 

"Üdvözlöm az élettani intézet baráti körét." 
(Prof. Jancsó Gábor) 

A képen egy átlagos kórházi ebéd főfogása látható. Rajzolónk azonban 
két komoly hibát is vétett. 

Melyek ezek? 
. „ {«0)j0PU! A6) Bbbsoajo 73" -dB5( jofiepe q q e í w jbaqí 

<a MWfcMMU szsjixJ E? 'qqw f̂lozsjiEZ (w** ajj p AS| 'uba uf iftp uockív 'auuOl m uadai* i 
t m '6»>9q B | n s ? w y ) HűzfBj . m ű t * s a ö s t g Q w * ' i s w m m tóeu ifupjozlau • S y c n 0 0 3 W 
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"Tanácsom a cukorbetegnek: mozogjon, igyon sokat, pisálja ki a glükózát." 
(Prof. Dr. Kolozsvári Lajos) 

A placentában lévő anyagok szépítik a bőrt. Egy 40 éves nőnek egy placentát, 
egy 60 évesnek kettőt, de valakinek ennél többet kell a fejére húzni." 
(Prof. László Aranka) 

"Valamelyik nap járt nálam egy 50 éves üzletasszony. A vállamig érő, mozgó 
hordó benyomását keltette..." 
(Prof. Dr. Kolozsvári Lajos) 

"Harminc perc alatt csináltunk harminc nőnél chorionbiopsziát 
Svédországban. Ennél gyorsabban csak teherbe esni lehet." 
(Prof. László Aranka) 

A vizsgálat után Karvaly doktor valamit nagy örömmel elfogad 
Lépesy nénitől, aki valaha tanárnő is Karvaly doktor osztály-
főnöke volt, ám napjainkban már az áldozatos pedagóguspálya 
és a felnevell-oktotott számos nemzedék szolgálatában töltött 
60 esztendő jól megérdemelt jutalmaként a számára az állam 
által folyósított (és a 60 év során tanári fizetése terhére az állam 
által számára előzékenyen elő-megtakarított) nyugdíj jóvoltából 
éli a nyugdíjas pedagógusok felhőtlen, ártatlan kksapongástól 
sem mentes életét. De vajon mit fogad el az önzetlen, jóságos, 
és a nyugdíjasok kiváltságos rétege anyagi hátterének pontos 
ismerete ellenére az Idősek érdekeit mégis szem előtt tartó 
doktor? A rejtély megoldódik, ha beilleszted a rajzba az odaillő 
kép-részletet. 

b . 
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"Az egyik ismerősöm húsz olyan műtéten esett át, amiben egyenként ketten 
halnak meg." 
(Prof. Dr. Kolozsvári Lajos) 

"A víz forráspontj a a 100 fok. A derékszögnek le van foglalva a 90 fok." 
(Prof. Dr. Benedek György) 

"Az, hogy az őssejtek pluripotensek, annak semmi köze ahhoz, hogy ki hányra 
képes!" 
(Prof. Dr. Benedek György) 

Ebben a kórházban a hangsúlyozottan korszerűsítési célzattal történő átszervezések 

"Vitális festékkel minden századik vörösvértest kékre festődik. Az 
anatómusok innentől kezdve kezdenek felizgulni." 
(Prof. Dr. Benedek György) 

"A széklet ábrándos, melegbarna színét a szterkobilinogén adja." 
(Prof. Dr. Benedek György) 

A neuroanatómia egy remek tudomány. Könnyen elsajátítható mondjuk öt év 
alatt, de mivel nekünk csak egy fél évünk van rá, jobb, ha belehúzunk. 
(Prof. Dr. Mihály András) 

Nagyon fontos megjegyezni, hogy hatalmas különbség van a molalitás és a 
mola-Litás között. 
(Prof. Dr.Penke Botond) 

Tamás, még egy kis fényt. Kicsit több fényt... 
(prof. Dr. Szabad János) 

Segíts Irma néninek megtalálni, hogy melyik ágyon 
feküdt, mielőtt kiment volna a mosdóbal 
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Oktatóin£ mondtál£ 

„<EzCatecfra" 

Prof. Mihály András 
Önök középiskolában már mindent tanultak, mi most csak ismétlünk" 

(gerincvelő keresztmetszete kapcsán) 
„Nem biztos hogy így van, mert csak most találom ki maguknak" (cseplesz) 
„A nagycseplesz bebont mindent, ami mögötte van" 
„Látom, mindig izgalomba hozza önöket a rajzolás ténye" 
„A belgyógyászok nem operálnak, de a beteg testnyílásaiba beledugnak 
mindenfelet 
„Hirtelen minden átmenet nélkül átmegy a hám" 
„A hipofízis hátsó lebenye azzal tűnik ki, hogy semmi jellegzetessége nincsen" 
„A palyarendszerek bonyolultnak látszanak, de 5-10 évi tanulás után már 
egyszerűek 

Dr. László István 
„Önnek a nervus cutaneus dorsalis pedis intermediusaval van baj '" 
Erre a beteg kétségbe esik, mert ennyi pénzt nem hozott magával 
„ Musculus cremaster rögzített here esetén a törzset hajlítja" 

Dr. Kovács Gyula 
„Amit nem használ az ember, az elsorvad, figyeljetek oda erre az élet más 
területein is" 

Prof. Varró 
„A labortechnikusok csak átmenetei értelemben szeretik a faecest kavarni " 

Prof. Janka 
, A dohányzás megelőzi az Alzheimer-kórt, mert a beteg előbb meghal tüdőrákban" 
„A lélek a szinaptikus résben van" 
„A betegek olyan kívánságokkal állnak elő, hogy attól az etikai bizottság T idő 
alatt légszomj at kap" ° 
„A hallgató nem az életnek tanul, hanem a vizsgának" 

Prof. Baradlay Gyula 
„A Jóisten is csak belgyógyász" 

„A műtét gyógyítás céljából elkövetett súlyos testi sértés, melyért fizetés is jár" 

Prof. Szabó János 

„Jobb ma egy szemüveg, mint holnap egy üvegszem" 

Prof. Járdánházy 
„Kicsit megijesztettem a hozzátartozót. Nem kapott infarctust, arra azért vi-
gyáztam" 
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(VathoCogia 

(Best of(Prof. (Dr. Iványi (BéCa 

1. Galamb Gábor évfolyamtársunk kb. 5 perces késéssel megérkezik az 
előadásra, rajta nagy hátizsák stb. Már nem nagyon volt hely, így az előadótól 
nem messze rendezgetett, pakolgatott. Már jóideje ment ez, amikor Dr. Iványi 
odafordul és: 
" Kolléga Úr, ha befejezte a sátorozási...!" 

2. Chr. gyulladás ea. 
"Verdi Don Carlosát ismerik? (a hallgatóság részéről síri csend - Vágó 
Istvántól pedig nem kérhettünk segítséget) Hogy van a Fülöp király áriája? 
(továbbra is síri csend- ó, Jakupcsek Gabriella, te se hagyj el minket!) Majd 
alszom én ha véget ér e kín, s kihűlt testem bíbor bársonyokba rejtik. 
Miért akar aludni szegény? (csend) Mert urátkristályok által kiváltott 
idegentest granulómája volt." 

3. "Körzeti orvos koromban (halk nevetés a hallgatóság részéről) egyszer 
kihívtak egy olyan szobába, amiben kb. 40-en tartózkodtak. Amikor beadtam 
az injekciót az öregasszonynak az hirtelen felkiáltott: Jáj Istenem meghálok!. 
Körülvettek az unokák (akik azóta lehet, hogy Strasbourgban vannak-szerk.) 
és közölték velem, hogy: ha a nágymámá meghál, a Doktor Úr nem megy el 
innen élve! Amint látják a nagymama jobban lett." (hallgatóság dől a neve-
téstől). 

4. "Ez az egész országfecseg\" 

5. Dohányzás pathologia előadás közben: 
"Nem akarok Loyola Ignác (rettegett inkvizítor - a szerk.) szerepében 
tetszelegni, de !" 

6. "Melyik nap pótoljuk az elmaradt előadást? (a hallgatóság soraiból 
javaslatok, Dr. Iványi visszakérdez:) Ön csütörtököt mond?" 

7. Daganatok morfológiai megjelenése: 
" szalvétagyürűszerűen infiltráló típus.... Régebben még megtehette egy 
pathologus, hogy elment egy jó étterembe!" 

8. Év elején útmutató a megszeppent évfolyamnak: 
"Semmivel sem leszünk kegyetlenebbek, mint voltunk." 

ms^La 



9 Eredményhirdetés kollokviumon. Először a külföldi hallgatók eredményeit 
ismertette Dr. Iványi, aki levette a szemüvegét és közölte velük, hogy: 
"You all have failed." (nem fordítom, ugyanis mostanra mindenkinek kell 
rendelkezni egy középfokú "C" típusú nyelvvizsgával.-szerk.). 

10. "-Ne köhögjön rám!" 

11. Transplantatios pathologia ea.: 
"Azt tudják, hogy Lilliputban min vesztek össze az emberek? (csend - Vágó I. 
sírna) Hogy melyik végén törjék fel a tojást.... Én rejectio párti vagyok." 

12. "Halálom amikor apósom "Fiam"-nak szólít." 

13. Demo előtt: Egy évfolyamtársnőm megkérdezte Dr. Iványit, hogy melyik 
megfogalmazás helyesebb az allergiás reakciókat illetően, ugyanis ő mást ol-
vasott a mikrobiológia könyvben. Dr. Iványi figyelmesen végighallgatj a és...: 
"Azt javaslom Kegyednek, törődjön inkább a pathologiával!" 

14. Demo előtt: Demo (csütörtök) előtti előadásnapon (szerda) Dr. Iványi 
tekintete pásztázza a hallgatóságot. 

"Azt vizslatom hányan vannak itt a csoportomból." 

15. Dr. Iványi véleménye az uszodáról: "Az délután húgy." 

16. "Ha ilyet mondanak a vizsgán áldozatuknak, a vizsgáztatónak, akkor..." 

17. "Ez nem Mikó professzor gombája!" 
18. Emlő traumás zsírnecrosisa ("a kisbaba-puff odarúg")..."Eszem a csöpp 
lábát!" 

19. "Bon Jour cseppek: éjszaka a nagy aktivitás, reggel pedig jön a köszöntő: 
Joó reggeelt!" 

20. "Egy amerikai katonaorvos tartott egyszer előadást melyben elmondta, 
hogy az Öbölháború idején a hadsereg 90%-át kellet kezelni neisseria 
gonorrhoeae fertőzés miatt, mert a New Orleans-i bordélyokban a lányok 
lelkesen dolgoztak". 

21. "A molekulárbiológusok amplifikálnak stb, de mivel nem orvosok nem 
jöttek rá, hogy mintavétel (vesedaganat) után el kezdték tenyészteni a 
necrosist." 
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22. "Édesanyám nagyon figyel a tisztaságra. Amikor leendő feleségemet 
hazavittem szüleimnek bemutatni, édesanyám nyitott ajtót, mire feleségem 
hatalmasat tüsszentett, és utána annyit mondott anyámnak: házipor!"... 

23. "Egy holland kutató, aki kiló számra áldozta a patkányokat..." 

24. "Az allergiás reakciók kiváltásában az állatok nyála, szőre... én a macs-
kákat legszívesebben ... (kis szünet után Dr. Iványi folytatja, mosolyogva és 
kézzel imitálva)... Megsimogatnám!". 

c! 
.ecoűV 
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Tmcsö&s 6ogár, avagy egyetemes 6aromságo£ 
jegyzetein£jjó% tankönyveinkőC 

(Lampé: Szülészet-nőgyógyászat, erogén zónák) 

Kommentár: Dögös a csajszi, csak kár, hogy egy lába van... 

"Az emlő nemileg érett nőn a mell bőrének páros, domború kiemelkedése. 
Természetes alakja álló nőn, se nem kúp, se nem félgömb, mint ezt általában 
leírják bár ilyen is van, inkább a serdülőkorban -, hanem a két test 
kombinációja. Az emlőbimbó magasságában vont vízszintes sík alatti része 
gömbcikkely, a felette lévő laposabb kúp szelete." 
(Szentágothai-Réthelyi: Funkcionális anatómia) 

Kommentár: Köszi! Most már el tudjuk képzelni. 
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"A detergensek a felszíni vizeken habréteget hoznak létre, ami nehezíti az 0 2 

felvételt, és a vízimadarak tolláról a zsírt leoldva, azok elsüllyedését, fulladását 
okozza." 

(Dési Illés (szerk.): Népegészségtan) 

Kommentár: Döbbenet... 

"Ajóindulatú daganatok 50-60%-a benignus tumor." 
(Ribári: Fül-orr-gégészet) 

Kommentár: Ha ezt Iványi professzor úr meghallotta volna... 

"Az almaevés helyes, de csak akkor hasznos, ha ezzel az édességet pótoljuk; 
este, lefekvés előtt az almaevés nem pótolja a fogmosást; még a TV-maci is 
fogat mos. ha megette az almát." 
(Tóth: Fogászat) 

Kommentár: Vajon mi lehetett a forrásmunka? 

"A rectumba, akárcsak az urethrába vagy a hólyagba, többnyire örömszerző 
próbálkozások során jutnak be különböző tárgyak. (.. .) A magányos percekben 
feldugott tárgyak változatossága nem kevés emberi leleményre vall." 
(Fráter-Palkó: Radiológia) 

"A lépcsők tervezése fontos, hiszen a lépcsőn való járás az emberi szervezetet 
erősen igénybe veszi. A lépcsőfok mérete feleljen meg a 2 x magasság + 1 x 
mélység = 48-64 cm egyenletnek. Tömegforgalomra tervezett lépcsők 
esetében a magasság ne legyen nagyobb 16.5 cm-nél, és a mélység legalább 27 
cm legyen." 

(DésiIllés (szerk.): Népegészségtan) 

Kommentár: Ez már azért több a soknál! 

"Az emlő, mint jól vizsgálható szerv, szinte kínálkozik a rendszeres 
ellenőrzésre." 
(Gaál: Sebészet) 

Kommentár: Igyekezni fogunk. 
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A preoperatív béltisztításról: "Ha a mannitolt polyethylenglicollal (PEG) 
helyettesítjük, úgy elkerülhető a bélgázok esetleges robbanása műtét közben." 
(Gaál: Sebészet) 

Kommentár: Nem is gondoltuk, hogy a sebészet ilyen veszélyes szakma... 

(Gaál: Sebészet) 

Kommentár: A fekete öves kung-fu mester helyreteszi a beteg vállfícamát, 
miközben lábszaggal altat. 

A teratomákról: "Metszetükben vékonyfalú tömlő látható, melyet szabályos 
bőr bélel, bőrfüggelékekkel, szőrtüszőkkel. A tömlők sűrű faggyút 
tartalmaznak, nemritkán összecsomósodott szőrrel. Néha egy dombszerű 
előemelkedésből fogak nyúlnak ki és (gyerekek figyelem!) fogmosás 
hiányában szuvasodás is előfordulhat bennük." 
(Kumar-Cotran-Robbins: Apathológia alapjai) 

Kommentár: Lám, a fognyűvő manó nemcsak a szájban található! 

"Akerékpár-ergometriás vizsgálat a közhiedelemmel ellentétben nem túlságo-
san veszélyes. (...) ...feltétlenül legyen a vizsgálatkor a helyszínen előkészítve 
minden szükséges eszköz az esetleges újraélesztéshez." 
(Petrányi: Belgyógyászat) 

33-20. ábra. HIPPOKRATÍS? szarinti re-
posttio (lásd a szöveget} 
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'Egyetemünk Vezetősége 

'Prof. Dr. Lonovics János (Prof. Dr. Podosi íMibály Prof. Dr. Penedek^györgy 
centrumelnök, AOTCszakfépzési tagozatvezető orvoskari dékán 

Prof. Dr. Tfturzó László 
dékánhelyettes 

Prof. Dr. PazekasAndrás 
fogorvostudományi szakvezető 

Prof. Dr. Túri Sándor 
dékánheíyettes 

Prof. Dr. Sza6ó gyula 
tagozatvezető 

Dr. LednitzfyAndrás 
dékáni Hivatalvezető 

Prof. Dr. Jancsó gábor 
dékánüelyettes 

Prof. Dr. Telegdy gyula 
tagozatvezető 
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(Dékáni JfívataC 

(Dr. Lednitzky András 
dékáni Hivatalvezető 

gradiskai KjitaCin, Máráné (PrágaiAnikó, Majorosné Mészáros <Éva, 
Földest györgyné, Demeter Jánosné, Dr. Vighné Markovits "Katalin 



Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet 

Orvosi Vegytani Intézet 
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Ql 

<Dr. Ha6if. (Ring[er Jlndrás 

Orvosi Fizikai 
Oktatási Csoport 

íMagatartástucfományi és Orvosi 
(PszicfioCógiai Oktatási Csoport 

fe 
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<ÉCettani Intézet 

(Prof. (Dr. Penede György 

Prof. P>r. Pari Perenc Prof. <Dr. Jancsó Qábor Prof. Dr. 06áC<Ferenc 

(patfiológiai Intézet 

Prof. Dr. Mikp Tivadar Prof. Dr. Iványi Péía 

A 
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%óréíettani Intézet 

Orvosi íMifyoóioCógiai és Immunoíógiai Intézet 
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Sebészeti Műtéttani Intézet 

Népegészség tani Intézet 

Prof. Dr. Nagymajtényi Lászíó Prof. Dr. Dési Iftes 

Nukleáris Medicina Intézet Onkpterápiás %Cinikg 
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TarmakpCógiai és Tarmakpterápiai Intézet 

[Fogászati és Szájsebészeti Xfinikg 
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Ortopédiai Xfinikg 

„ 'LÖSZÖH TALÁN A JÖ HÍRT 
MONDOM A MŰTÉT 

A 1 TECHNIKAILAG REMEKÜL 
\ SIKERÜLT... 

OxyoCógia - Országos íMentőszofgáíat 



(Dr. SomfayJlttila (Prof. <Dr. Kjasz^ó PáC 
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(Radioíógiai %íinika 

Szemészeti Xfinikg 41 & 
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finesztezioíógiai és Intenzív Terápiás Intézet 

AKUPUNKTÚRA 
KLINIKA 

(Prof. Dr. Lencz LászCó Prof Dr. VimCáti LászCó Prof. Dr. Méray Judit 

(Belgyógyászati 
Intenzív Osztály 

(Dr. <Rjidas LászCó 
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FüC-Orr-gégészeti és Fej-Nya^se óészeti %íinikg 

f:.ts EGY HÉTIG SEMMIT 
NEM VEHET A SZÁJAD/V 

Orvosi Informatikai 
Intézet 

< 
i 

(Dr. Hantos Zoítán 
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CBőrgyógyászati és JlCCergoCógiai %íinika 
MARADHAT A TAKARÖ, 

KEDVES URAM, MAR 
MINDANNYIAN LÁTTUK 

A TÜNETEIT! 

Igazságügyi Orvostani Intézet 

Prof. Dr. Varga Tibor 
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íJroíógiai Fanszé£ 

(pszichiátriai %íinika 

Idegseóészeti 
Kfinika 

Prof. P>r. Podosi 9Aifiá(y 



gyermekgyógyászati %íinikg 

(Prof. Dr. Túri Sándor Prof Dr. LászCó Aranka Prof. Dr. Táfonyi Ágnes 
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NeuroCógiai Ffinika 

gyermek: és Ifjúságpszichiátriai OsztáCy 
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Szülészeti %íinika 

Honyogul elkötött köldökzsinórok. 

Prof. Dr. PáÍAttiCa 

Prof. Dr. Pártfai györgy 

Prof. Dr. SzőOosi János Prof. Dr. pgsch PéCa 'anos 
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Sebészeti Ffinika 

41 

1 
1 

1 " r »n 
Prof. P>r. Balogh Ádám 

Prof. P>r. Lázár György Prof. P>r. Pafas gyula Prof. P)r. Petri András 

Traumatoíógiai %íinikg 



I. sz. (Belgyógyászati 
%finikg 

„Várjon csak, Mr. Crumbley... 
Lehet, hogy ez nem is vesekői" 

Prof. Dr. Lonovics János Prof. Dr. Sonkodi Sándor Dr. 'Wittmann Tibor 

íEndokrinoCógiai 
Önáííó Osztáíy 

f^di^: ' . Ml! ji . | L 

Fi 
Prof. Dr. JuCesz János 
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II. sz. (Belgyógyászati Kfinikg és XardioCógiai Központ 

Prof. P>r. Varga gyula Prof. P>r. Högye Márta Prof. Brr. Csanády Miklós 

(RgumatoCógiai 
Fanszéfg 
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CsaCádorvosi Intézet 

és még sokan másoké-
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1. csoport 

(Balta András 

Pajor Sándor 

il 

(Baltás István (Balázs Adrienn 

€ 

Tusori íMagífoCna Császár Júlia 

KI A 

hj 
(Bóna (Rgmóna (Bokor ga6riella 

Sí 

111 • 

Hagy László Xőhidi Csaba (Bozóky István 
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2. csoport 

CzirópQáSor 

Tóth Pva 

Píazsó Péter • 

Lek "Krisztina 

Vass Viktor 

gomSár'Éva 

Pehér ZoCtán 

Prdéfyi Henrietta 

Monoczhj LászCó 

Vityaz Marianna Mag Adrienn 
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A csapat 

Ifjú titánok (1998): 

Blazsó Péter Szeged 
Czirók Gábor Kiszombor 
Erdélyi Henrietta Kecskemét 
Fehér Zoltán Kecskemét 
Galamb Gábor Gödöllő 
Gombár Éva Kiskőrös 
Mag Adrienn Kiskunlacháza 
Monoczki László Sajóvámos 
Pintér Sándor Jászboldogháza 
Vass Viktor Szabadka 
Vityaz Marianna Szarvas 
Zöldi Márta Pilis 

Kedvenc gyakorlatvezetőink 

Anatómia: dr. László István, dr. Tóth Lajos 
Orvosi kémia: dr. Kele Zoltán 
Kórélettan: dr. Lepránné dr. Mezei Zsófia 
Pathologia: prof. dr. Iványi Béla, dr. Zs. Tóth Endre 
Mikrobiológia: dr. Burián Katalin 
Sebészet: dr. Hódi Zoltán 
Pulmonológia: dr. Boros István 
Ortopédia: dr. Sisák Krisztián 
Belgyógyászat: dr. Rosztóczy András 
Szülészet-nőgyógyászat: dr. Sikovanyecz János 
Szemészet: dr. Skribek Ákos, dr. B. Tóth Barbara 
Fül-orr-gégészet: dr. Szabados Éva 
Népegészségtan: dr. Müller Anna 
Urológia: dr. Őry-Tóth Csaba 
Pszichiátria: dr. Szekeres György 
Neurológia: dr. Chapponné dr. Ungureán Aurélia 
Bőrgyógyászat: dr. Baltás Eszter 
"Élettudomány": dr. Barabás Katalin 
Csoportterápia": dr. Erdei Katalin (azaz: orvosi pszichológia) 
1001 éjszaka meséi": dr. Torday László (azaz: gyógyszertani, félév) 

Összeszokott veteránok (2004): 

Blazsó Péter Szeged 
Czirók Gábor Kiszombor 
Erdélyi Henrietta Kecskemét 
Fehér Zoltán Kecskemét 
Gombár Éva Kiskőrös 
Lele Krisztina Pécs 
Mag Adrienn Kiskunlacháza 
Monoczki László Miskolc 
Tóth Éva Dunaegyháza 
Vass Viktor Szabadka 
Vityaz Marianna Szarvas 
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Emlékeink 

Orvosi fizika 

Gombár Évi lelkes látogatója volt az előadásoknak. A második sorban ült, ahol 
jóízűen elszunyókált. Ringler tanár úr egyszer csak kopogtat a padján: 
- . . .csak azért, hogy nehogy koppanjon a feje! 

Gyakorlaton Adrienn és Évi tanácstalanul álltak a kapcsolótábla előtt. 
Gyakorlatvezető: - Miért nem rakták még össze? Meg van adva a kapcsolási 
rajz. 
- Igen, csak nem tudjuk, hogy a drótoknak melyik végét hova kell dugni. 
- Na, akkor kezdjük ott, hogy nem drót, hanem vezeték, és nem vége van, 
hanem pólusa. Egyébként teljesen mindegy, hogy rakják. 

Orvosi kémia 

Dr. Penke Botond egyik előadáson a természet csodáira hívta fel a 
figyelmünket: 
- Hogy ezt az evolúció hogyan csinálta, azt csak a Jóisten tudja . . . 

Az utolsó kémia gyakorlaton, amely az etanolról szólt 
(... később a Sörkertben) 



Anatómia, szövettan 

Mihály prof. előadáson az agyhólyagokat rajzolta föl sematikusan a táblára 
nagy precizitással. Az évfolyam visszafojtott röhögésére felnézett, majd 
megint vissza a táblára és nagy komolysággal megjegyezte: 
- Khm. Ebből akár még a Mickey egér is lehet... 

Péntek déli szövettan gyakorlatra gyakran érkeztünk csomagokkal, hogy utána 
rögtön hazautazhassunk. Egyszer Adrienn hatalmas kék hátizsákkal jelent 
meg. dr. Tóth Lajos tanár úr megdöbbenve kérdezte: 
- Hátizsák! Hova viszed azt a kislányt? 
Legközelebb már csak legyintett: 
- Na, megjött a kislány is a kredenccel. 

Egy másik szövettan gyakorlaton a gyakorlatvezető kérdezi: 
- . . . na, milyen gliák vannak még a központi idegrendszerben? -??? 

- Mikrogliák. Na és tudja valaki, hogy hogyan becézhetjük még őket? 
Peti beszól hátulról: 
- Mikrogliácskák. 

Demón dr. László István kérdez, Sanyika nem tudja a választ. 
- Na jól van, adok magának egy elégségest, de csak mert Pintér Sándornak 
hívják. 
(Akkoriban a belügyminisztert is így hívták.) 

Gyakorlaton Zoli minden erejével, nagy lelkesedéssel boncolt, dr. László 
István reakciója: 
- Mi lesz magából? Hentes? 

Dr. László István a kismedence hashártya viszonyait magyarázza. 
- Na, akkor most én vagyok a méh, a karom a tuba uterina. hátranéz a mögötte 
ülő Fehér Zolira Teleszelarectum! 

Elsősegélynyújtás 

Börcsök Zoli mentőstiszt az öngyilkosság módjairól beszélt. Elmondta, hogy 
nem hatásos, ha valaki a halántékára teszi a pisztolycsövet. Erre Zöldi Márti 
megkérdezte: 
- Ha valaki bekapja, az jó? 



Biokémia 

Galamb Gábor április végén a du. 14-kor kezdődő gyakorlatra 15:10-kor esik 
be. Ateremben döbbent csend, majd ezt látva Gabi vigyorogva megjegyzi: 
- Mi van? Csak 10 percet késtem... 

A másodéves vizsgaidőszak mindenkit megviselt. Evi utolsó vizsgaja a 
biokémia volt. Felajánlotta neki a vizsgáztató, hogy kérdez az 5-ösért. A 
próbálkozás sikeres volt és dr. Kis Zsuzsanna kinyitotta az indexet, hogy beírja 
ajegyet: 
- Jesszusom! Te jó ég! Hmm.. . De legalább befejezte a másodévet. 
(Addig egy UV-n szerzett 4-es és egy 2-es volt beírva.) 

Mikrobiológia 

Dr. Burián Katalin kérdése a csoporthoz: 
-Az RS vírus nevében az "S" mit jelent? 
Pintér Sanyi büszkén: 
-Hát azt, hogy Sanyi! 

Pathologia 

Gyakorlaton Iványi tanár úr már sokadj ára mondja el ugyanazt a történetet a 
boncteremben a svéd távfutók között jelentkező hirtelen halál magasabb 
incidenciájáról, mire gyakorlatvezetőnk, dr. Zs. Tóth Endre vigyorogva 
hozzáteszi: 
- Persze... Azok is medvetámadások voltak... 

Dr. Zs. Tóth Endre egy másik bonctermi gyakorlaton: 
- Látjátok, itt a példa, hogy egy 80 éves ember aortájának nem kell feltétlenül 
meszesnek lennie. Cserébe ő meghalt valami másban. 

Adrienn és Évi már V. éves fejjel szerették volna pathologiai ismereteiket 
bővíteni. Elmentek hát az új intézetbe, ahol az öltönyös, mellényes, nagyon 
elegáns portás mosolyogva fogadta őket: 
- Parancsoljanak hölgyeim! Miben segíthetek? 
- Egy speciál kollégiumra jelentkeznénk... 
Aportás előbb egy kicsit gondolkodott, majd: 
- De hát ez a patológia! 
Újabb próbálkozás: 
- Igen tudjuk. Egy órára szeretnénkjelentkezni. 
Aportás még mindig nem értette, de próbált segíteni. 
- Akkor talán a titkárnővel kellene beszélniük. 



Tárcsáz. 
- Katika! Van itt két kislány és vmi spc.... spc... Tudod mit, inkább adom az 
egyiket. 

Akurzusra végül is csak ők ketten jelentkeztek, így az intézet nem indította el. 

Népegészségtan 
Nagymajtényi prof. egyik előadáson: 
- . . . és a rokonság csak limitált mértékben haljon meg. 

Népegészségtan gyakorlaton dr. Müller Anna figyelmeztetett, hogy következő 
héten az egyetem hulladékégetőjébe megyünk, az Újklinika bejáratánál 
találkozunk. Tóth Éci jelentkezett: 
- Tanárnő! És akkor mi van, ha én jövő héten nem tudok jönni, de 
mindenképpen akarok menni a hullaégetőbe? 

Egy biztató sms a vizsgaidőszakból: 
"Rájöttem, hogy a népegtan olyan mint a hasmenés: 
- ami bemegy, az ki is jön, 
- legyengíti az embert 
-és szó szerint szar." 

Eulmonológia 

Gyakorlaton dr. Boros István kérdezget minket: 
- Honnan veszünk vörös csontvelőt transzplantációhoz? 
Erre valaki: 
- Lapos csontokból... 
-Például? 
Blazsó Peti rávágja: 
-I leum.. . 

Gyermekgyógyászat 

Tudjuk, hogy a gyerekek gyakran nem engedik, hogy az orvos megnézze a 
torkukat. Egyik gyakorlaton Heni sikeres próbálkozása a következő volt: 
- Na mi van a szádban? Nézd az enyémben rágó van. Ááá! Látod? És a te 
szádban mi van? Megmutatod? 

Fül -orr-gégészet 

Dr. Szabados Éva a fül védelmi rendszeréről beszél gyakorlaton: 
(Életkorunknak megfelelően, ugye.) 



52 ÁTVILÁGÍTÁS C9P 
- Ismerik azt a mesét biztosan... Vágtat a királyfi előre, egyszercsak eldob egy 
kefét, és kinő belőle egy sürü erdő. Na, ezek a fülszőrök. Aztán vágtat tovább a 
királyfi, majd eldob egy törölközőt, és egy mocsár keletkezik mögötte. Ez meg 
a fülzsír. 

Urológia gyakorlaton dr. Őry-Tóth Csaba behozott egy prosztata fantomot, 
amelyen különböző RDV tapintási leletek elkülönítését lehetett gyakorolni. 
Valamiért ki kellett mennie a vizsgálóból, de az ajtóból visszaszólt: 
- Csak az ujjatokat ér ám beledugni! 

Bőrgyógyászat 

Előadáson újabb érdekes teóriákat hallhattunk a tudomány és technika 
berkeiből: 
- Ha szőrt lehetne növeszteni szőrtüsző nélkül is, akkor a ballonkabátból is 
bundát csinálhatnánk. 

Orvosi genetika 

Prof. Dr. Szabó János által az utókorra hagyott gyöngyszemek: 
- Megszólítja az egyik mitochondrium a másikat és kérdi "Homo vagy?", mire 
az "Nem. Hetero." 

- Jobb ma egy szemüveg, mint holnap egy üvegszem. 

Dékáni hivatal 
VI. évben sokat jártunk a dékániban. Mikor Évi bevitt néhány igazolást, Kati 
néni mérgesen nézett rá: 
- Neked van valami elmaradásod! kicsit gondolkodik Na, akkor kezdjük ott, 
hogy miért nem védted meg a szakdolgozatodat? 
Évi még öntudatosan: 
- Én megvédtem. A múlt héten. 
- Akkor most visszamész az intézetbe és elhozod a védési jegyzőkönyvet. 
Egyébként vizsgaelmaradásod is van? 
Évi már kissé bizonytalanul: 
- Úgy emlékszem, nincs.. . 

Egyik Activity party (a sok közül) 

Viktornak a "nyelv" szót kellett körülírnia a többiek számára. A következő-
képpen sikerült: 
Benne van a számban és egy jó nagy szerv... 

Urológia 
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Kedvenc betegek 

Az udvarias orvostanhallgató bemutatkozik a betegnek és kezet fog vele. Ez 
azért nem mindig zökkenőmentes: 
-Jó napot kívánok! Gombár Éva vagyok VI. éves orvostanhallgató. 
-Gratulálok! 

A menedzser: 
- Gyakran dobog a szívem, szédülök, nincs erőm esténként játszani a 
gyerekekkel. Bár ezt maga pályakezdőként még nem értheti. . . 

"Gyakran megmértem magamnak a vérnyomásomat. Meg néha ittam pálinkát 
is. Észrevettem, hogy ha iszom, alacsonyabb a vérnyomásom. Úgyhogy utána 
már minden reggel ittam egy kicsit és rendben volt a vérnyomásom." 

Egy kedves néni lelkesen mesélte hipofízis műtétének történetét. 
- Egyszer csak kinyitom a szemem, és látom, hogy meztelen vagyok. Nézek 
jobbra, az is meztelen. Nézek balra, hát ott is egy meztelen ember. Gondolom 
magamban, hát hol vagyok? A hullaházban? 
(AzITO-nvolt . ) 

Peti belgyógyászat gyakorlaton az ambulancián egy idősebb, erőteljesen obes, 
jókedélyü, hypertoniás beteget kérdezett ki: 
- Tessék mondani, szed-e valamit a magas vérnyomására. . . ? 
- Hát, föl vannak írva a gyógyszerök, tudja, azt is beszödöm, de leginkább 
fokhagymát szoktam rá önni. 
- •. .és mennyi szokott lenni? 
- Hát, egyszörre mög szoktam önni vagy 2-3 gerezdöt. 

SB 
axcNU/;T-m 
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Képek a csoport életéből 

Fractura radii in loco typico 

Az a jó kis ' jászboldogházi amnézia".. 
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IV. év II. félév: Mecsek, Óbánya 

V. év II félév: Pilis, Janda Vilmos Kulcsoház 



Kívánjuk, hogy.. 
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Tóth Koppány 

Kflkóczi KjíroCy 

(Fischer Tünde 
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3. csoport 

C9P 

Femey (Daniella 

Fige Anita 

Havasi Mónika 

m 
wv I 

Szekeres HorSert 

Morvái Ákos 

Sós Anna 

(Doszkocs (Péter Sipiczk} Tamás Fehér Károly Chadaide Számi 
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így kezdtük: 

1) Ács Attila 
2) BarthaDóra 
3) Berecz Kornél 
4) Brezán Edina 
5) Fige Anita 
6) Havasi Mónika 
7) Hódi Edit 
8) Körösi Gábor(csv) 
9) Morvái Ákos 
10) Sallai Igor 
11) Sipiczki Tamás 
12) Sós Anna 

Átigazoltak: Ács Attila (III); Bartha Dóra (II); Bercz Kornél (III); Brezán 
Edina (III); Hódi Edit (III); Körösi Gábor (III); Sallai Igor (I) 
Érkeztek: Chadaide Számi (V); Doszkocs Péter (III); Fehér Károly (III); 

Fischer Tünde (V);Rákóczi Károly (II); Szekeres Norbert (V); 
Terney Daniella (V); Tóth Koppány (V) 

Ideiglenes csoporttársak: Rudas Dávid (I-III); Szebeni Attila (III) 

Történeteink 

Kémia gyakorlat: 
Gyakorlat végén Attila és Kornél bezárták a terembe Annát, Ákost és Tamást. 
Ők azt hitték, hogy véletlen volt. Elkezdtek menekülési útvonalat tervezni, 
Tamás ki is ugrott az ablakon, aztán pedig a bokája a helyéről... majd nyílt az 
ajtó. Anna és Áki megúszták az ejtőernyős-képzést. 

Biosz gyak.: 
1. A gélelektroforézis "futása" alatt késztetést (v)éreztünk, hogy kimenjünk az 
Oskola utcai hamburgereshez étvágyat csillapítani. Ezután már sokkal 
éberebben tudtuk figyelni az inkubációt. 
Ha éppen olyan volt az időjárás vagy a hangulat, az "üresjáratokat" a 
gyakorlatvezetővel folytatott sakkozás töltötte ki. 
2. A saját gél olyan "jól" sikerült, hogy a szomszéd csoportét szedtük ki a 
kukából még az is jobban sikerült. 
3. R. Z. gyakorlatvezetőt az egy év során nem nagyon tudtuk jó kedvre deríteni. 
Egyszer Edit odament hozzá és azt kérdezte: 
-Van-e az intézetben hím patkány? 
-Miért kérdezed??? 
- Mert nekem van otthon egy nőstényem, és kispatkányokat szeretnék! 
Erre R. Z. felhőtlenül elkezdett nevetni... 

V f J ? 
rnyAUAr-o 



Anatómia gyak: 
1. Dana spot-teszt: fej nélküli tetemen kellett megkeresnie, megtalálnia és 
megfejtenie a képleteket. Az egésszel nem is volt semmi baj . . . csak a demo 
után derült ki, hogy a tetem hason feküdt, noha Daniella abban a hitben 
tesztezett, hogy háton van. 
2. Pompásan formálódott a gyak.vezető (Szakács R.) és a lányok (Anita, Anna, 
Dóra és Mónika) őszinteségen alapuló kapcsolata. 
Sz. R.: -Ha az elkövetkezendő gyakorlatokra nem jöttökbe, megígérem, hogy 
nem írok be nektek katalógust!!! 

Élettan gyak.: 
Anna izgatottan készülődik az első gyak-ra. 
(-Hoppá-hoppá, hol van a körmöm? Nincsen meg az egyik körmöm!!! Most mi 
lesz? 
Majd kiszaladt az előtérbe, és az öltözőszekrényben megtalálta a "hiányzó 
testrészt".) 

Biokémia gyak.: 
1 • Felolvasás a fóliáról. A gyakvezető megkért valakit, hogy legyen szíves az 
értékeket leolvasni. Ez papíron így nézett ki: Se Na. . . , Se K 
Szóban így hangzott el: se nátrium, se kálium! (névtelen) 
2. Norbi kedvenc elfoglaltsága bikém és mikrobi gyakon: ... a VORTEX 
márkájú szerkezet. 
"Olyan jó, ha beledugom az ujjamat!" 

Pathológia: 
1- Első gyakorlat Ivány B. professzor úrnál: "-Ha valaki rosszul érzi magát, 
szóljon előre, hogy időben ki tudjon menni." 
Anna nem tudott... mi vittük ki, ugyanis előző nap "hosszú műszakja" volt 
valamelyik egyetemi klubban. Kis idő múlva felfrissülve és megújult erővel 
folytatta a gyakorlatot. 
2. Szigorlat előtti pótdemó: Áki izgatottan írja.. . Iványi B. a háta mögött 
Megszólal: "-Amik a kezedben vannak, azokat add ide, kérlek! (csak nem 
Puskákra gondolt?) "Én is csináltam hasonlót hallgató koromban, ne izgulj, 
nincsen semmi baj." 
^ a j d mosolyogva: "-Ez természetesen most elégtelen, szigorított szigorlat és 
Plusz egy tétel, de tényleg nincsen semmi baj!" 
Akkor tényleg nem volt... ezek után már csak jobb jöhet! 

kórélettan: 
%yik gyakorlat közben Dávid érzelmileg kissé kitört a csoport felé csapongó 
szeretetével:" M indanny i an görény ek vagytok!" 
Senki sem bírta nevetés nélkül... 
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Mikrobi: 
Gyakorlaton demót kellett írni. Áki és Gábor nem ért rá: "Mi inkább majd a 
pótdemót írnánk meg, szerzünk igazolást is!" 
Gyorsan kellett igyekezniük, a SZEFHE-napokon rendezett focira oda is értek 
így, és teljes lett a csapat! 

Pulmonológia: 
Gyak.vezető: "-Már az első gyakorlaton "lógni" akartok? A többiek hol vannak? 
Válasz: "-Ennyien vagyunk, mert a többiek most éppen évet ismételnek. (8 fő) 

A deszki Hargita sörözőben gyakorlat előtt mindig beszóltunk, hogy ki lehet 
olvasztani a pacalt! 

Szülőszobán Annát "tesztelték": 
"- Akkor kollegina legyen szíves beszéljen az Apgar-score-ról!" 
Anna: "-Ababa bőrének a színe.. ." 
Kérdező (ordítva): "KOLLEGINA!!! EZ NEM BABA, ÚJSZÜLÖTT!!! 
BABÁK A KIRAKATBAN VANNAK!" 

Ortpédia szigorlaton Áki: 
- Elnézést, van egy kis probléma az indexben. 
- Mi történt, rossz jegyet írtam be? 
- Nem, hanem nem irt bejegyet a tanár úr! 

Sebészet gyakorlat Furák doktornál: "-A sérvműtéteket jól jegyezzétek meg, 
nem lesz nehéz! Köldöksérv-Mayo, lágyéksérv-Bassini. Analógiája: mé'jó 
b***ni?" 

Koppány sztori! Ő az, aki kétszer volt IV.éves és kétszer V.éves egy meg nem 
csinált nyári gyakorlat miatt jutott el idáig. Már egy demót is írt 
bőrgyógyászatból, amikor a dékániból szóltak, hogy mégis csak IV. év az az V. 
év! A hivatalban pironkodva azt állították, hogy az ő történelmükben ilyen 
évismétlés még nem fordult elő. 

Gyerek gyak, Kovács doktor: "-1,5 éves 40 kg-os gyermek, aki pénzt nyelt le.. . 
phagocyta fajtájú gyerek, látszik rajta! 

11 éves kisfiú, aki maszlagot evett a barátjával. Anamnézis felvétel közben 
Koppány izgatottan kérdez: "-És mondd, milyen volt, mit éreztél, le tudod 
írni??? Égyáltalán kitől hallottad, hogy ez jó?" 

Tündi profex nyelvvizsga előtti napon: "-Egész nap azon idegeskedek, hogy 
nem vagyok ideges!" 



Trauma ^yakon a gyak.vezető: "-Hol van a csoport?" 
Ákos: "-En vagyok a csoport!" 

Infektológia vizsga, Koppány a soros. A kérdező: "-Mit tesz, ha találkozik egy 
ebolással?"A válasz: "-Elszaladok jó messzire!"Vizsgáztató (mosolyogva): "-
Nagyonjóóóü!" 
Áki a soros (dec. 23.). A vizsgáztató értékel! "-Karácsony előtt mindenki egy 
jeggyel jobbat kap tőlem, önnek ma két jeggyel adok jobbat! 
Ákos a folyosón kinyitja indexét, benne: 2 (elégséges). Fantasztikus! 

Pszichiátria gyakorlaton Koppány (felháborodva): "-Nem értem, miért baj az, 
ha valaki hangokat hall és meztelenül rohangál az utcán - 1 5 fokban!" 

Neuro gyakorlaton Kóbor diavetítés közben: "-Mi a furcsa ezen a KÉPEN!" 
5 perc hallgatás után egyszer csak válaszol: "-Nem mozog a gyerek."Norbi: "-
Az lenne furcsa, ha mozogna." 

Majd elérkezett a szigorló év! 

Gyerekgy. szigorlaton Koppány és Ákos a "rájuk ruházott" tételes csomagot 
"vizsgálgatja". Túri professzor hátulról megkocogtatja a vállukat, és kérdez: 
"-Mit csinálnak maguk azzal?" 
Meglepetten megfordulnak és válaszolnak: 
"-... csak megnéztük, hogy megvan-e az összes tétel." 
"-Jó, de el ne paklizzanak néhányat!" 

Pszichiátria szigorlaton Tündi blúzának felső gombja véletlenül nem volt 
begombolva. Ezt Boncz doktor és Galsi Gabriella azonnal észrevették, és 
elmosolyodtak. Gabi begombolta neki, és így szólt: "-Ennyire azért nem kell 
igyekezni!" 

Es végül Vécsei professzor: 
"-Nem kell izgulni, ez nem neurológia szigorlat, ez egy államvizsga!" 
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4. csoport 

lg [ói Qábor Pusztai Henrietta Pécsy (Balázs 

Kovács Ágnes 

i ' 
Mxkuía (RgCg 

Agó Zsuzsanna 

(Baranyai Csa6a 

Láncz Adrienn 

Prónai Csilla 

Pagdi Ilona Zsíros Éva Perkics Xfltalin 



Á T V I L Á G Í T Á S 65 

NÉHÁNY MEGGYÖTÖRT ÉS MAJDNEM MEGBOMLOTT ELME 
VALLOMÁSAI 

Mi, a 4. csoport szellemi képességeink tiszta tudatában kijelentjük, hogy 
ellenálltunk és sikeresen túléltünk minden azon próbálkozást, mely pszichés, 
mentális és fizikai aktivitásunk befolyásolására és meggátlására hivatott 
irányulni egyes oktatók, dolgozók, ápoltak és rendfenntartó erők részéről. íme 
o bizonyíték: 

MENTALIS STATUS VIZSGÁLAT 

Beteg neve: 4. csoport (Ágó Zsuzsanna, Bagdi Ilona, Baranyai Csaba, 
Berkics Katalin, Iglói Gábor, Kovács Ágnes, Láncz Adrienn, Mikula 
Béka, Pécsy Balázs, Prónai Csilla, Pusztai Henrietta, Zsíros Éva) 
Vizsgálat időpontja: 1998-2004 

KÜLSŐ MEGJELENÉS: Kornak, nemnek megfelelő általános 
megjelenésűek. Öltözködésük néha hagy némi kívánni valót maga után, 
de még a társadalmi normák keretei között mozog. 



Mimikájuk és testtartásuk igen fejlett. 
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TUDAT: Tudatuk a vizsgálat időpontja alatt különböző szinteket ütött 
meg. Úgymint: 

# 
coma 

somnolentia 

sopor 

coma depassé 



De a fent említett időtartam nagyobb részében vigilitásuk megtartott, 
delírium tüneteit jóval ritkábban mutatták, mint azt az anamnézisből 
várhattuk volna. 

(Apropó delírium! A II. Kórházban tanultuk: Pszichiátria gyakorlat keretében a 6 fős férfi, 
addiktológiai kórteremben tett vizitünk alkalmával tapasztaltuk, hogy a hatból három úr 
keresztben fekszik az ágyban. Burkus doktor belépve a kórterembe megkérdezte tőlünk, hogy 
mi a delírium fő tünete. Mi összeszedve minden tudásunkat, próbáltuk hiánytalanulfelsorolni a 
szimptómákat, de ő egyre csak csóválta a fejét. A végén megkegyelmezett: - Hát nem látjátok? A 
deliráló beteg keresztbe fekszik az ágyon!) 
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PSYCHOMOTORIUM: Jelentős szociális befolyásoltság alatt bizarr 
dolgokra képesek, de ezeket később megbánják, és más körülmények 
között elítélik azt. A különböző rituálék végigkísérték életüket. 
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Bizonyos időszakban a cleptománia jellegzetes tüneteit mutatták, de jelen 
pillanatban tünetmentesek, heteroanamnézis is negatív. 

(Na jó, néha tényleg elemeltünk ezt-azt. De csakis azért, mert az más számára 
teljesen felesleges és hasznavehetetlen volt, vagy mert hatalmas 
igazságérzetünk úgy diktálta, hogy az nekünk jár. például a gólyabálok állandó 
helyszínéről magunkhoz vettünk másfél készlet (9 db) martinis poharat. Mivel 
ugyanazt az italt különböző árfolyamon futatták, biztosak voltunk benne, hogy 
a drágább ár a poharakat is tartalmazza. A dunántúli kisváros postájáról is 
csak azért hoztuk el a zászlót, mert tudtuk, hogy nemsoká úgyis uniós kerül a 
helyére, így nem kell a raktározással is törődni az elfoglalt hivatalnokoknak.) 

BESZÉD: Érdekes módon szezonális változékonyságot mutat. 
Kifejezetten logorrhoeásak a februártól áprilisig és júliustól novemberig 
terjedő időszakban, míg január, május, június és december hónapokban a 
mutizmus jellemzi őket. 

(Ami a beszédünket illeti, hát nem voltunk egy aktív csoport gyakorlatokon. 
Néha az a bizonyos harapófogó is kevésnek bizonyult, hogy választ csikarjon ki 
belőlünk. De volt egy gyakvezér, akinek a kérdését nem lehetett szó nélkül 
megállni. Szalay doktor az urológia gyakorlatokat mindig így fejezte be: -
Kérdés ? Javaslat? Hozzászólás ? Hátsó gondolat? 
Ha más nem is, hátsó gondolatunk mindig akadt) 
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EMOTIONALIS STATUS: Emotionalisan igen labilisak. Hangulati 
életüket pozitívan befolyásolta a Szegedtől való távolság és az adott hely 1 
m -ére jutó minél több, általuk csoporttársnak nevezett egyén, valamint 
azok alkoholos befolyásoltsága. Képesek euphoricus hangulatba esni 
pusztán azért, mert a hétvégét együtt tölthetik, sőt akár az ecstasisig is 
eljutnak mindenféle különösebb ok nélkül. 

C9P 
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Sajnos ilyenkor előfordulnak kontrollálatlan vagy inadequat affectiv 
válaszreakciók illetve rövidzárlati cselekmények. 
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GONDOLKODÁS/FORMA: Gondolkodásuk normál élethelyzetekben 
konkrét, logikus, de ha bármi veszélyezteti jövőbeni érvényesülésüket 
előtörnek belőlük az absztrakt, dereisticus gondolatok, mitöbb, néha 
megfigyelhető a neologisma vagy schizofhasia jelensége is. 

(Loncival történt meg az eset még valamikor I. évben anatómia gyakorlaton. 
Dr. László István próbálta megtudni tőle, hogyan vizsgálná a prosztatát. Lonci 
némi hezitálás után meggyőző magabiztossággal ezt válaszolta: - Két ujjal! 
miközben a hatás kedvéért fel is emelte mutató és középső ujját. Látva László 
doktor arcán a döbbenetet és elkerekedő szemeit, Lonci azonnal javított: -
Három ujjal! A csoportnak egy emberként rándult össze mindenféle gluteus 
nevezetű izma, és erre már László tanár úr sem tudott mit lépni, égre emelte 
szemeit, és feje megadóan koppant a boncasztalon. 
Lonci, ezen kívül, ha nem volt elégedett az igen terjedelmes orvosi 
nomenklatúrával, maga alkotott új megnevezéseket. Gyerek kollokvium 
alkalmával, miután tetőtől talpig megvizsgálta betegét, majd tökéletesen 
referálta azt, Rácz adjunktus nő megkérdezte tőle, hogy mi lenne a diagnózisa. 
Lonci erre: -A gyerek KICSIT Downos.) 

GONDOLKODÁS/TARTALOM: Fantáziájuk igen élénk, bizonyos 
témákban felülmúlhatatlan gondolattársításuk. 

(Egyik unalmasan kezdődő sebészet gyakorlaton a különböző vizsgáló 
eljárásokról beszélgettünk Palásthy doktorral. Ezt a gyakorlatot a lányok 
sokkal jobban értékelték, mint a fiúk, hisz a doktor úr a szellemi táplálékon 
kívül komoly esztétikai élményt is nyújtott. Palásthy doktor ezzel a kérdéssel 
fordult Csabihoz: - Hogyan vizsgálhatjuk a női emlőt? 
Csabi gondolkodás nélkül azonnal válaszolt: - Kétféleképpen lehet, kézzel 
vagy nyelvvel! 
Na de nem csak a mi fantáziánk élénk, és gondolunk mindig ARRA! V. évben az 
egyik gyerekgyógyászat gyakorlaton csak három lány jelent meg, Csilla, Adri 
és Évi. Lelkes gyakvezérünk, Dr. Gellén Balázs, végigbeszélte a másfél órát a 
gyerek ITO 150 cm széles folyosóján álldogálva. A gyakorlat a vége felé járt 
már, és épp a gyerekkori tüdőbetegségekről volt szó, amikor megtörtént az eset. 
Nem tudni azért-e, mert szegény doktor úr is fáradt volt már és egész mást 
szeretett volna csinálni, vagy azért, mert annyira álmos és unatkozó képet 
vágtunk, hogy fel akarta dobni a hangulatot. Mindenesetre Gellén doktor egyik 
alkalommal a rosszul funkcionáló bronchialis csillószőröket egész egyszerűen 
CSIKLÓSZŐRÖKKÉ keresztelte. Mondanom sem kell, hogy a gyakorlatnak 
nagyon hamar vége lett ezután.) 
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A vizsgált egyének phobiáktól sem mentesek. Ciklikusan jelentkeznek hol 
az agora-, claustro- vagy phagophobia tünetei. Néha eluralkodnak rajtuk 
reménytelenségi, elszegényedéses, somaticus doxasmáik, ilyenkor jövőjük 
számukra kilátástalan és megfordul fejükben a végzetes pályamódosítás 
sötét gondolata. 

(Egyébként pályaválasztásunkat oktatóink is előszeretettel segítették. Dr. 
Eálvölgyi Attila belgyógyász szerint a bőrgyógyászat a legegyszerűbb 
tudomány, hiszen csak kétféle bőrbetegség van: ami viszket vagy nem viszket, 
illetve steroidra gyógyul vagy nem gyógyul. Csoda, hogy senki nem lesz 
bőrgyógyász csoportból?) 

INTELLECTUS: Rendkívül fejlett intellectussal rendelkeznek. 
Ismeretanyaguk igen széleskörű, minden témára kiterjedő, 
ítélőképességük reális, IQ-juk jóval a koruknak megfelelő átlag felett van. 
A hatalmas szellemi igénybevételnek betudhatóan néha pillanatnyi 
cognitiv deficit jelentkezik náluk. 

(Mi ezt csak úgy hívjuk, hogy "pont az a tétel maradt ki" vagy "már csak egy 
nap kellett volna". Fecsi vizsgázott anatbólII. évben Tóth Lajos tanár úrnál. A 
szóbeli tételekre 5-t kapott, már csak a metszetfelismerés volt hátra, amin állt 
vagy bukott a dolog. Ilyen és hasonló stressz-szituációkban a pillanatnyi 
cognitiv deficitre való hajlam nemre és korra való tekintet nélkül 
Megsokszorozódik. Fecsi is mutatta a jellegzetes tüneteket. Izzadt, már nem 
csak a tenyere, idegesen pislogott hol a tanár úrra, hol meg a mikroszkóp 
lencséjébe, arcszíne kezdett beleolvadni a mögötte lévő fehér falba és daliás 
Magasságából is vesztett pár centit. És ebben az idegtépő pillanatban Tóth 
tanár úr megvillantotta emberi arcát is, így szólt: 
' Mondja kollega úr, tud maga fejjel lefelé olvasni? Fecsi meglepetten igennel 
felelt. Erre tanár úr hátradőlt a székében, félrefordította a fejét, mire 
Meggyötört hősünk elolvasta a metszete nevét a vizsgalapról. Átment...) 

ORIENTATIO: Időben és térben orientáltak egy-egy kirívó esetet kivéve. 
Ezek rövid ideig tartanak és napszaktól/helyszíntől függő hullámzást 
mutatnak. 

(Orientációnk igenis felülmúlhatatlan volt! Sőt, komolyan próbára tették a II. 
Kórház Pszichiátriai Osztályán. Gyakorlat keretében vizitre mentünk ismét. A 
gyakorlatot vezető orvos a kórteremben megkérdezte a betegeket, ki tudja, 
hogy hányadika és milyen nap van ma. Természetesen az összes ápolttól 
különböző tippek jöttek, és senki sem talált. A doktor úr tett még egy kísérletet, 
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és azt mondta a betegeknek, hogy aki helyesen válaszol, azt kiengedi. Miután 
így sem sikerült kitalálni a helyes választ, minket felküldött az emeletre, hogy 
várjuk meg mindjárt jön. Biztos megfeledkezett rólunk, mert legalább 20percet 
vártunk rá. Réka unta meg a leghamarabb, és elindult megkeresni a 
gyakvezért. Már a lépcsőfordulóban volt, amikor Gabi utána szólt: - Réka! 
Csak egyet el ne felejts! November 24-e van, csütörtök!) 

A 



FIGYELEM: Szociális helyzetekben vagy tevékenység során a páciensek 
figyelmetlennek tűnnek, nehézséget okoz a figyelemösszpontosítás, de 
ennek mindig tudatában vannak. 

(Igazságügy tantermi gyakorlat végén az előadó katalógust tartott. Tőlünk K. 
Gabi és I. Gabi hiányzott, de összetartó csoport lévén, gondoltuk bemondjuk 
helyettük is a "jelen "-t. sajnos a két fiú egymás után következett a névsorban. 
Csabi és Tamás elfelejtette megbeszélni, hogy ki kicsoda lesz. így a tanárnő 
kérdésére, hogy I. Gabi itt van e, szinkronban jött a dupla igen a sorok közül. 
Hát ez nem jött be... 
He azért volt, hogy demót, kollokviumi dolgozatot írtunk meg a hiányzók 
helyett.) 

MEMÓRIA: A neuropszichiátriai vizsgálatok kognitív károsodást nem 
igazoltak, a megjegyző, megőrző, felismerő; közvetlen, közelmúlt és 
régmúlt emlékezés kifogástalanul működik, mégis az időnként fellépő 
confabulatio aggodalomra adhat okot. 

(Évi infektológiából vizsgázott. Természetesen ő is, mint az évfolyam 90%-a, 
nem járt előadásra. A vizsga előtt lázasan gondolkodott, hogy mitfog felelni a 
Prof kérdésére, merre járt keddenként egytől kettőig. Pechére az előtte lévők 
már ellőtték az összes szóba jövő lehetőséget. I. Gabi dolgozott, Adri a nem 
létező testvére nem létező gyerekére vigyázott. Évinek nem maradt más, mint a 
rögtönzés. Körbenézett az alig 3m2-es szobában és ezt mondta: "-Tudja 
Professzor Úr, agorafóbiám van, nem bírom a nagy tereket. "Erre a Prof: "-És 
most jól van kisasszony?" "-Persze, ez elég kicsi szoba." Hogy elhitte e vagy 
sem, az rejtély marad, mindenesetre sikerült a vizsga.) 

ATTITŰD: Cooperatiora való készségük megfelelő. Közös munkára való 
hajlamukban semmi kivetnivalót nem találtunk. Távolságtartás, apathia, 
egykedvűség vagy közöny egyáltalán nem jellemző rájuk. 

(Cooperatiónk fejlődésében nagy segítségünkre voltak a rendfenntartó erők, 
akik előszeretettel érdeklődtek "hogylétünk" felől minden nyári vagy tavaszi, 
hétvégékre időzített, csoportépítő konferenciáink alkalmával. Ezúton is 
köszönet a makói és szegedi rendőrség munkatársainak valamint a röszkei 
határőröknek!) 
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Vízvári <Eszter ffannus Márton (Bánki Lászíö 

TrepákjKornélia Tóth Teréz Nikolett 
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5. csoport 

Molnár Tptalin Orosz László Bucsuházy <R}ta 

Éles Éva Illyés Balázs győri <Elvira 
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AMIRE A GYAKORLATOKBÓL EMLÉKSZÜNK: 

Biofizika: a spektrofotométer 
Kémia: szopni fogtok, mint a torkos borz 
Biológia Drosophila melanogaster 
Anatómia: "Jenő" (a tetemünk) 

Élettan: a vérvételektől collabált csoporttársaink éleszgetése 
Biokémia: eme sorok írója emlékezetében lelkesen kutatva sem 

talált megemlítésre méltó emléknyomokat 

Patológia: a szag 
Kórélettan: monotonitása miatt a leghosszabbnak tűnt, így kávé előtte, 

utána 
Mikrobiológia: petricsésze egyik kézről a másikra, avagy délelőtti életkép 

a Dóm téren 
Bel.propedeutika:puszika nyuszikáim 
Belgyógyászat: ülésrend, avagy hogyan üljön minden lány a gyakvezetőtől 

távol 
Pszihológia: a passzivitás csúcsa 

Szülészet: a szülőszobás gyakorlat nyomdafestéket nem tűrő 
emlékezetes pillanatai 

Radiológia: a "sziporkázó gondolatok" órája, avagy hogyan ne 
horkoljunk túl hangosan 

Aneszteziológia: megláttuk, milyen a respirátorfüggő beteg- respirátor 
nélkül, avagy ismerkedés a lélegeztetőgéppel 

Pulmonológia: hogyan fér fel egy már eleve tömött buszra 4 csoport 
medikus. 

Belgyógyászat: átéltük, milyen órákat üldögélve várni a klinika folyosóján 
Népegészségtan: tic 
Sebészet: tic 

Urológia: RDV "közönség" előtt 
Népegészségtan: fantasztikus üzemlátogatás hulladékégetőben, 

krematóriumban és a mosodában 
Neurológia: szóhoz sem jutottunk, avagy a logorrhoeás gyakvezető 

esete 
Pszihiátria: a "hangok" 
igazságügy: "csillagfényes" gyakorlat 
Fül -Orr-Gége: fél évig tartó ismerkedés egymás külső hallójáratával 
bőrgyógyászat: sok pici, piros kiütés 
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APRÓHIRDETÉSEK 

Évkönyvsztorikat vennénk társasági életet élő csoportoktól! Jelige: 
csoportszellem 

Bajbajutott negyedéves nem elavult, idei tételsorokat keres! Jelige: 
"megszívtam" 

Ajtó közeli, fal meletti ágy kiadó. Remek fekvési lehetőség, jó megközelít-
hetőség! ÁOK-s előélet előny, de nem kitétel! 
Érdeklődni: Jancsó kollégiumban személyesen 

Strapabíró, anosmiás JATÉsokat keresünk jancsós buli másnapján esedékes 
bonctermi gyakorlat helyettesítésére! Jelige: progmatosok kíméljenek! 

Szülőszoba gyakorlatra készülő baráti társaság Női Klinikán jártas egyént 
keres idegenvezetés céljából Jelige: hol a kéjgáz? 

Élményterápiás, kalandos utazás a TISZA VOLÁN járatain péntek délután! 
(avagy milyen lehet az élet a szardiniás dobozban?) 

Klónozásban járatos egyént keresünk, vagy tippeket arra, hogyan jelenjük meg 
egy időben több városban a rezidens felvételin! 

Kedvezményes ebédjegyek a Diáktanyán! Jelige: gratis széntabletta 

A HAT ÉV TANULSÁGA 

• Az élethez három dolog kell: szerencse, szerencse és még nagyobb 
szerencse! 

• Néha szélvédő vagy, néha meg bogár! 
• Amit megtanulsz, azt senki nem veheti el tőled??? 
• A vidámság a bátorság legszeretetreméltóbb megjelenése. 
• Az életben nincs olyan rossz, hogy ne lehetne még rosszabb! 
• Soha ne mondd, hogy soha! 
• Ismétlés a tudás anyja... 
• Míg élünk, remélünk! 
• Sírni csak a győztesnek szabad! 
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AMI A HAT ÉV ALATT TÖRTÉNT 
* eltelt 2188 nap 
* túléltünk 10 (?) vizsgaidőszakot 
* lezajlott két olimpia 
* átéltük az ezredfordulót 
* elkelt több millió mobiltelefon 
* EU tagok lettünk 
* megszűnt a SZOTE, megszületett a SZTE 
* orvosok lettünk!! 

Éles Évi a profnak referál gyerekgyakorlaton. Betege egy 4 éves asthma 
bronchiales kisgyerek. 
Évi: Tünetei évekkel ezelőtt kezdődtek... 
A prof: De ugye még 4 éven belül? 

Igazságos gyakorlaton Eszter hiányzott. A csoportvezető megpróbálta felírni, 
de éppen akkor lépett mellé az előadó. Mit lehetett tenni? Odaszólt Évának: 
"Eszter, te még nem írtad alá!" Éva egy pár másodpercig gondolkozozott, hogy 
neki szóltak-e? "Hol is van a tollam?!" kérdezte ártatlan hangon, majd 
megpróbált tökéletes hamisírást készíteni. 

Bánki Laci, Orosz Laci, Zsiba és Szűcs Dani szülőszobán egyik este az 
Anatómia című horrorfilmet nézték. A film felénél elálmosodtak, lekapcsolták 
a videót és aludni tértek. Reggel arra ébredtek, hogy két rezidens rájuk veri az 
ajtót, hogy azonnal adják oda a videót, mert konferencia lesz az előadó 
teremben, és kellene a vetítéshez. A fiúk még félálomban szétszerelték a 
berendezést, odaadták a rezidenseknek. Délután találkoztak a két dokival, akik 
mikor meglátták őket, könnyezve elkezdtek röhögni és elmesélték a következő 
történetet: A reggeli konferencián egy ismert előadó tartott előadást a 
szülészeti endoszkópos módszerekről és előadásán megjelent a klinika összes 
orvosa és egyéb neves vendégek. Az előadó videófelvétellel szerette volna 
illusztrálni az általa elmondottakat, és kérte, hogy indítsák el a felvételt. A 
képernyőn az Anatómia című film boncasztalon játszódó erotikus jelenete 
jelent meg. A teremben hatalmas röhögés, az előadó pedig kivágta magát azzal, 
hogy "Hölgyeim és uraim! Itt is egy hiszteroszkópia fog következni, de ezt 
most nem várjuk meg!" 

ÉS AMI NEM TÖRTÉNT 
* felújítás a kollégiumokban 
' az ösztöndíj inflációt követő emelkedése 
* szürkeállományunk gyakorlatban hasznosítható, magabiztos tudással való 

feltöltése 
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AMIT AZ EGYETEMEN MEGTANULTUNK: 
• hogyan osszunk el 12 vizsgaidőpontot 13 ember között 
• hogyan tanuljunk meg 500 oldalt 3 nap alatt 
• hogyan tűnjünk frissnek és üdének 2 óra alvás után 
• hogyan éljünk 10 négyzetméteren négyen 
• hogyan beszéljünk a semmiről perceken keresztül 
• hogyan éljünk meg 500 forintból egy hétig 
• és végül hogyan tanultunk meg: 

lógni- fogadkozni- fohászkodni, majd túlélni 



J ^ j Z ^ Á T V I L Á G Í T Á S 8 7 

A MEDIKUS FOHÁSZA 

Monoton 
Üget a süppedő homokon 
a medikus lova, 
a tétova teve 
tova. 
Fejében rezegve 
mozog a 
megterhelt 
szinapszis kúp. 
Helyzete nem szerencsés. 
Telve minden szemcsés, 
kisülni készülő neuron 
mögötte átélt szenvedés 
az úton. 
Sóvár szeme diplomát kutat. 
Még 5-6 év 
kullog,baktat. 
Az avató napja távol, 
s oly rettentő messze még az oázis, 
erre utal az alábbi fohász is: 

- Egyetem U r a ! 
Te tevéi medikussá engem eleve, 
Teveled nem ér fel senki tétova 
veleje. 

Te terved veté az egyetem végét 
oly távol 

S e nap eljöveteléért imádkozom 
buzgón mától. 

Nem! Vidd a lelkem, s eszem 
hovatovább tova 

Mivel levet- vert vederbe 
Feltekerve- nem vedelve 
Lett betelve 
Az egyetemi évek szenvedelme. 
Te nevedben legyen eme 
Kellemetlen emléktetem 
Eltemetve! 
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6. csoport 
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SmeCCer LiCCa Czang (Dóra fodorAnikó Sípos (Rgka 

M « m 

%ui fgbert Nagy Ágnes Magdics Marietta gáspár ZoCtán 

r r m u 
Juhász ZoCtán Mészáros gábor Megadia (BáCint Orvos gábor 

DiCingaiÁgnes (Bertalan Sándor SzakáC OrsoCya <Ézsiás Anita 
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Marcsi Lilla Anikó Orsi 

Dóra Ági („Csücsi") Anita 

Nekró Ricsi 
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A lányok... 

Dóra: Harmadévben csatlakozott hozzánk, Anikó nagy barátnője. Mivel sokat 
dolgozott, keveset láttuk. 

Ágica: A csoport szőkéje és egyik hastáncosnője, meglehetősen reprezentatív 
külsővel. 

Anikó: Harmadévben ismertük meg. Főleg a haematológia ragadta meg 
fantáziáját. 

Anita: Bár sokszor hívták őt Ézsaiásnak, prófétai neve ellenére nem nagyon 
hallottuk a hangját. Bár egy anesztesnek nem kell sokat beszélnie... 

Ági: A fiúk titokban csak "Csücsinek" hívták, mivel a "cs"-ket olyan bájosan 
ejti, mint senki más. 

Marcsi: Negyedévben csatlakozott hozzánk egy sajnálatos félreértés miatt. 
Nagyon megszerettük. Többszörös csoportbuli háziasszony, amiért hálánk 
sokáig üldözni fogja. 

Lilla: Ex-Gruppenführerinünk, akinek sikerült a világhírű zenész, Moby szívét 
meghódítania. Nála is volt egy pár csoportbuli, de a szőnyeg meg a kutyu nem 
szerette... 

Orsi: A második Gruppenführerinünk, aki szintén kacérkodott a hastánccal. Ő 
a"maffiakirálynő". 

A fiúk... 

Sinya: Másodévben csatlakozott hozzánk az "okányi rém". A maffiázások 
örökös első áldozata. Általában háttérbe húzódott, de az urológia gyakorlaton 
gyakran előtérbe került. 

Nekró: Beceneve onnan származik, hogy első anatómia gyakorlaton lelkesen 
je lentkezet t boncolni . Kiváló humora remél jük segíteni fog ja a 
gasztroenterológiai pályán. (Az altesti humornak párja nincsen.) 

Zoli: Amerikanisztika szakot végzett orvos-jogász csoporttársunk, akiről 
Tiszlavicz Laci csak annyit mondott:"... akkor te egy veszélyes ember leszel!". 

Ricsi: Lionel Richie fehér megfelelője. Gitárvirtuóz. Rádióbarát hangja 
elandalítja a lányokat. Nem szeretett csoportbulikra járni. 
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Bálint: A csoport amatőr omitológusa, aki az unalmas perceket mindig 
feldobta viccekkel, chansonokkal, és akinek mindig volt még egy kérdése. Az 
Iványi Béla hasonmásverseny győztese. 

Mészáros fiam: Két lábon járó effektpad, az egyetlen ember, aki Nekrót ki 
tudja akasztani. Nagyon szereti a tejszínhabot! 

Gé: A csoport agya és pszichiátere, aki üzeni mindenkinek: "Várom vissza a 
jegyzeteimet!". 

Akik jöttek-mentek: 
Dombi Szilvi 
Ondré Dóra 
Reichert Barnabás (Szvaccs) 

Kedvenc gyakorlatvezetőink: (Hál' Istennek, sokan vannak...) 
Horváth Róbert-OMSZ 
Timinszky Gyula-biológia 
Kiricsi Mónika-biokémia 
Gál Magdolna-élettan 
Tiszlavicz László-pathológia 
Bódi Niki-kórszövettan 
Prágai Béla-mikrobiológia 
Beviz József-radiológia 
Szalontay Klára-pulmonológia 
Biliczki Péter-gyógyszertan 
Sisák Krisztián-ortopédia 
Szendi István-pszichiátria 
Paulik Edit-népegészségtan 
Szok Délia-neurológia 
Szolnoky Győző-bőrgyógyászat 
Horváth Attila-traumatológia 
Molnár Sándor-urológia 

Akiket kevésbé szerettünk: 
Cecil-antropológia 
Páljózsi-szociológia 
Izom Tibor-kórélettan 
Borpali-kémia 
Vajda-szülészet 

Életműdíjasunk: 
Tóth Lajos-anatómia 



Csoportterápia a Pultz utcában 

Csoportbuli Marcsinál 



Csoportkép Déliával a Neurológián 
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Mátrai talány 

Mátrai leleplezés 



Csoportkirándulás a Mátrában 

Szenvedés a szülőszobán 
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Mészáros fiam életet ment 

Nekem olyan jó... Gé iszik 
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7. csoport 

(Pénzes Melinda 

%inyó Ágnes 

Annaházi Anita 

f 
C^en CsiCCa 

(Boros-Qyevi Márta 

Czakó SziCvia 

Nádi (Pál Tóth Judit Nerczeg Lajos 
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7. csoport 

Mottó: „Az élet olyan betegség, amely szexuális úton terjed és 100 %-os 
mortalitással jár." 

5 évig velünk voltak: 
Kis Orsolya: Orsi a kis Zsófi érkezése miatt halasztotta a VI. évet. 
Fehér Andrea : Andi az V. év végén döntött úgy, hogy pihen egy kicsit. 

Akik csatlakoztak: 
Herczeg Lajos IV. évtől 
Hódi Pál IV. évtől 

Velünk voltak még: 
Pocsai Judit (I-III. év): Judit, ha minden igaz 2006-ban fog végezni. 

Marofka Ferenc (I-II. év): Szakítva a családi hagyományokkal még időben 
döntött a pénzkeresés mellett és elment közgazdásznak. 

Sinka Róbert (I-II. év): Neki is még korán megjött az esze és inkább a jómódot 
választotta. Lapozzatok a fogász csoporthoz!:))) 

Kerékgyártó Dávid (II-III. év): Sajnos csak két évig élvezhettük társaságát, 
mert át kellett engednünk az alsóbb évfolyam 7-es csoportjának. 

Kiss Diána (II-III. év): Akicsi Dia Kiss ideig volt kis csoportunk tagja. 

Szentgyörgyi Kond (III. év): Nem lépett híres elődje nyomdokaiba, és 
elköltözött Kanadába. 

Esküvők: 
2001. július 21. Kis Orsolya és Petik Balázs egybekelt, és két évvel később 
2003. július 16-án megszületett Petik Zsófia, a csoport egyetlen babáj a. 

2004-ben végeznek: 

Annaházi Anita 
Boros-Gyevi Márta 
Czakó Szilvia 
Cseri Csilla 
Herczeg Lajos 

Hódi Pál 
Kinyó Ágnes 
Pénzes Melinda 
Tóth Judit 



Akiket szerettünk, vagyis kedvenc gyakorlatvezetőink: 

Top 12 

Dr. László István (anatómia) -Mert a csütörtök esti szemináriumain sem 
éreztük magunkat fáradtnak. 

Dr. Domoki Ferenc (élettan) -Mert tőle a legperverzebb kérdésre is választ 
kaptunk! 

Dr. Mezei Zsófia (kórélettan) -Mert lelkiismeretesen próbálta belénk verni a 
lehetetlent. 

Dr. Sághy László (belgyógyászat) -Mert ő tanította meg a betegvizsgálatot, és 
még mitralis prolapszust is hallottunk. 

Dr. Paszt Attila (sebészet) -Mert ő tanította meg a klinikum alapjait, és végül 
mégse mentünk műtőbe. 

Dr. Torday László (farmakológia) -A hihetetlen szigorú pótdemók miatt a 
Vízmű Klubban. 

Dr. Jancsikin Ljubomir (pulmonológia) -Mert mindig elértük a feles buszt, 
és még a pulmonológiát is megtanultuk. 

Dr. Pintér Olivér (urológia) Mert mindig a büfében kötöttünk ki. 

Dr. Korom Irma (bőrgyógyászat) -Elemi jelenség! 

Dr. Horváth Viktor (belgyógyászat) -Mert engedte, hogy "barbárkodjunk". 
(Ascites csapolás, intubálás, artériás vérvétel.. .) 

Dr. Borthaiser Zoltán (szülészet-nőgyógyászat) - Aki biztatott, hogy gyako-
roljunka guminőkön. 

Dr. Lajkó Károly (pszichiátria) - Mert vele a csoportterápia "csoportterá-
pia"volt. 
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Aranyköpések 

I. év 

Anatómia szeminárium, Dr. László István: 
- Ezt a mélyedést Sulcus tendineae musculi flexoris hallucis longinak hív-
ják. De nehogy ezt mondják a beteg előtt! Szegény Kovács néni, leszédülne 
a székről, hogy neki ilyen nagy baja van! A villamoson nyugodtan mond-
hatják, hogy maguknak ilyen van. Egyből át fogják adni a helyet... Vagy 
mondják jogászok előtt, hogy ne értsék! 

- A fecskendők sokféle méretben készülnek. Van az a félméteres is... De ne 
aggódjanak, az a fülmosó! 

* 

A tenyér részeiről van szó: 
- Mi az a palma? 
Mire Márti teljes természetességgel: 
- Hát egy növény! 

* 

Kémia szigorlat 
Csilla vizsgázik, és felelete során szóbajönnek a fertőtlenítőszerek is. 
Tóth Gábor: Milyen hatása van még a klórnak? 
Csilla: ??? 
Tóth G.: Hát elpusztítja a kórokozókat, más néven... 
Csilla: ... mikroorgazmusokat!!! 
Tóth G.: Hááát, olyan is van... 

II. év 
* 

Élettan előadás 
Jancsó professzor az előadó. Kicsit kicsúszik az időből, a szemészeti tante-
rem hátsó ajtaján már jönne be a következő előadó az anatómia előadásra, 
Karcsú tanárnő. Hirtelen benyit, majd megtorpan, mire Jancsó prof. vidá-
man üdvözli: 
- Kezedet csókolom! Szevasz Sacikám! 
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Egy másik élettan előadáson az agy felépítése és működése a téma. Előadás 
alatt eléggé felélénkül a társaság, különösen a hátsó sorokban erősödik fel a 
hangerő. Olyannyira, hogy már elöl is alig lehet hallani az előadót. Jancsó 
prof. irigylésre méltó önuralommal türi, időnként azért beleszövi mondan-
dójába a véleményét: 
- Az ember agya úgy fejlődik, hogy tanul. Ezért járunk előadásra is. Bár 
rajtuk már semmilyen előadás nem segít!- mondja felpillantva. 
- Arisztotelész úgy gondolta, az agy csak a felmelegedett levegő lehűlését 
szolgálja. Úgy látom, egyeseknél ez tényleg így van. 

* 

Élettan gyakorlat: 
Békaszív vizsgálata: Robi vállalkozott a hóhér szerepére, de kicsúszott a 
kezéből -szó szerint- az irányítás. A levágott fejű, „szemtelen" béka „fej-
vesztve" menekült, „vakon rohant a végzetébe", majd Stannius első ligatú-
rája után joggal mondhattuk, hogy „összeszorult a szíve"! 

* 

Anatómia előadás 
Az arc fejlődését vesszük. Mihály András professzor: 
- A számos fejlődési rendellenesség egyike, amikor a szájvonal nem fuzio-
nál. És ilyenkor szegény betegnek szó szerint „fülig ér a szája". 

Részletesen vesszük a szem részeit is: 
- És ez itt a könnyhúsocska, valamint felrajzoltam még a könnytavacskát is. 
Hát igen, tisztára mint a Hófehérke... 

* 

Anatómia bonctermi gyakorlat: 
Karcsú Saci: - A kövér fiúk hol vannak? (Ésik Lacira és Tekse Pistára, az 
ikercsoporttársainkra gondol.) 
Valaki: - Itt vannak már, öltöznek. 
Saci: - Biztos nem találnak magukra köpenyt! 

Ugyanezen a gyakorlaton számon kér valamit Dávidtól, aki nem szerepel túl 
fényesen. 
Saci epésen: - Bent maradsz szünetben és megtanulod! - végigméri Dávidot: 
- Ahogy elnézlek, úgysem kéne neked már több palacsintát enned!... 

cBB 
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1999. december Zorba étterem, Mikulás buli 
Itt még teljes a csapat. A sorrend a felső sorban balról jobbra: P. Judit, 

T. Judit, Dávid, Melinda, Robi, Feri, Márti. Alsó sorban: Szilvi, Ági, Csilla, 
Orsi, Anita és a fotós: Andi 

III. év 

Patológia gyakorlat 
Első gyakorlatok egyike, még ismerkedünk a patológia alapjaival, a patoló-
gus szemléletével. Valamit már sejthetünk, mert az első gyakorlatok után 
már kiválóan tudjuk a leckét: 
- A belgyógyász tudja, de nem csinálja; a sebész nem tudja, de csinálja; a 
patológus tudja és csinálja is. 
Mire Zs. Tóth doktor: 
- Ja, csak a sebész Mercedessel jár, a patológus meg biciklivel' 

Vajtay doktor meglátja a folyósón tétován toporgó csoportot. 
- Szervdemóra jöttetek?...Nem?!...Pedig direkt berakattam a hajam reggel. 

Boncolás gyakorlaton. 
Zs. Tóth: - Ezek itt a tüdőcsúcsban tipikus elváltozások. Nagyon tipikus' 
Csop.: ??? 

> 
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Zs. Tóth: - Ez itt TBC! 
Mindenki hátrahőköl, mire Zs. Tóth: 
- Nem kell megijedni, ezt itt akár le is nyalogathatnátok, nem kapnátok el. 
Már régi. 

* 

Egyik gyakorlaton Zs. Tóth doktor eszmefuttatást tartott a szeszesitalokról, 
miközben az elmeszesedett, ropogó aortát vágja: 
- Hát igen, az alkohol segíthet az érelmeszesedés megelőzésében. Például a 
bor, esetleg a sör. De ő nem ezt ivott. Mert mit iszik a magyar ember?! Hát 
pálesztü! 

* 

Zs. Tóth egy másik alkalommal boncolás közben: 
- Szegény bácsi a Lábatlani Papírgyár legjobb reklámembere! 
(Mindkét lába térdben amputálva volt.) 

* 

Patológia előadás: 
Iványi professzor az előadó. Az első sorban az asztalokon diktafonok sor-
jáznak, de az egyik véletlenül leesik. A prof közvetít a hátul ülőknek: 
- Hoppá! RTL Klub magnetofonja leesett! 

* 

A prof felhívja a lányok figyelmét, hogy a hiúság milyen veszélyes is lehet: 
- Sajnos, ezeknek a fogyasztó teáknak nagyon súlyos vesekárosító hatásaik 
is lehetnek. Hosszú ideig tartó fogyasztásuk vesefibrosist okoz. Egyik kül-
földi kollégám mutatott ezekről az elváltozásokról metszeteket, és mondha-
tom, gyönyörű fibrosisok voltak. Hát igen, a szépségnek ára van! 

* 

- Ugye tudják, hogy néz ki a szerecsendió? Na, arról nevezték el a szere-
csendió májat. A pangásos májnak pont olyan a rajzolata, mint a félbevágott 
szerecsendiónak. Hmm, remek húslevest lehet belőle főzni. Mármint a dió-
ból!... 

* 



- Ezeknek az aneurizmáknak az a veszélyük, hogy erőlködésre megreped-
nek. Például székletürítéskor. A tankönyv a „házasélet csúcspontját" említi. 
Látszik, hogy férfi írta. Ez nemünk kordában tartott perverzitása! 

* 

Sebészet gyakorlat 
Ülünk a mellkas osztályon az orvosiban, Kond a telefon mellett. Mikor az 
megszólal, biztatjuk, hogy vegye fel, és úgy is tesz: 
- Halló, Dr. Szentgyörgyi.... 
A vonal végén néma csend, majd lecsapják. 5 perc múlva egy ijedt ápolónő 
feje jelenik meg az ajtóban, körbenéz, utána kikiabál a folyosóra: 
- Nem az a Szent-Györgyi!!! 

* 

Belgyógyászat gyakorlat 
Kond híres volt a különösen tapintatos anamnézis-felvételeiről. Első velünk 
töltött gyakorlatán már bemutatkozott a csoportnak. Egy etiles külsejü 40 év 
körüli nőbeteg ágyához lépett: 
- Mennyi alkoholt fogyaszt, asszonyom? 
- Én nem fogyasztok alkoholt! 
- Na, ne mondja már!!! 

Egy másik alkalommal: 
- Van még olyan gyermekkori betegsége, amiről nem tud? 

- Van hiatus hernája? 
Mire a beteg felháborodva: 
- Én se kérdezem magától, hogy hogy kell elletni! 

* 

Sághy doktor: 
- Kond hol kondorog?... 

* 

Mikrobiológia 
Pusztai professzor asszony: 
- Hogy csinálunk véres agarat? 
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Kond kérdezi mikrobi gyakorlaton: 
- Miért van az, hogy a gomba mindig ugyanott jön ki, például a 4. lábujjon? 
Megyeri Klára: 
- Nem hosszabb a maga 4. lábujja, mint a többi? 
Kond felháborodva: 
- De nekem nincs gombám!!! 
- Persze, magának 4. lábujja sincs, mi? 

* 

Kórélettan előadás 
Telegdy professzor a bal szívfél elégtelenségről beszél: 
- Hátrafelé pangás, előrefelé elégtelenség...Nézzük, mit jelent a hátrafelé 
pangás... 
Ahogy elmondta a hátrafelé pangást, az órájára nézett (már jóval túlhaladta 
az előadás időt), elnézést kért és elköszönt. Az egész évfolyam az első 
demóra lelkesen tanult az előadásjegyzetből. A legjobb jegy azonban 3 lett, 
mivel mindenki csak a hátrafelé pangást írta le, az előre elégtelenséget nem! 

* 

Ugyancsak Telegdy prof. mondta egyik előadáson: 
- Egyes kutatók szerint a szexuális aktus ugyanakkora megterhelést jelent a 
szervezetnek, mint a futás...Válasszanak! 
- Magyarországon azért nem fogy a Viagra, mert otthonra drága, házon kí-
vül meg nincs rá szükség. 
- A Fröhlich-szindrómára mondják, hogy tükörtojás ember: csak a tükörben 
látja a tojásait. 
- Vomitus matutinus: na ez a szesztestvérek hányása. Amikor a gyomor 
okosabb, mint a gazdája. 

* 

Belgyógyászat gyakorlat 
Dr. Kovács Ildikó egy vérző gyomorfekély kapcsán: 
- Volt olyan beteg, aki 50-es hematokritról „levérhányolta" magát 42-re! 

* 

- Meddig ér az ascites? Hát köldökig! Jé, a betegnek nincs is köldöke! (ko-
rábbi köldöksérv műtét miatt) 
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Csoportunk mindig nagy lelkesedést váltott ki a férfi oktatókból, mivel az 
egyébként is eltolódott férfi-nő arányt (2:9) a fiúk jó néhányszor tetézték a 
távolmaradásukkal. így a 7-8 lány társaságában „csevegő" gyakvezetőket 
mindig a kollégák irigykedő pillantása kísérte, ha megjelentünk. 
Egyik emlékezetes eset volt, amikor a II. Bel folyosóján kint ültünk, és 
Sághy doktor szemléltetni akarta a mitralis prolapszust. A fonendoszkópjá-
nak hallgatója az inge alatt (5L9-nél!) volt, a másik vége körbejárt, miköz-
ben ő teljes nyugalommal fogadta az arra haladó kollégák elismerő (néha 
értetlenkedő) pillantásait. 

* 

Sebészet gyakorlat 
Dávid még nem volt gyakorlaton, pedig már a 4. héten jártunk. Egyszer csak 
megjelenik, mire Paszt doktor: 
- Pedig téged már láttalak! Vagy csak a konditeremben?! 

* 

Vigasztaló a tudat, hogy a külföldi medikusok sem okosabbak nálunk. Anita 
Izlandon volt belgyógyászat gyakorlaton, ahol az orvos a beteg gombás 
körmére mutatva kérdezte: 
- What is this? 
A negyedéves Björn lelkesen vágta rá: 
- Mushroom! 

2001. április A csoport egyik fele a középkori étteremben mulat,. 
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...a többiek palacsintát sütnek Anitánál. Szilvi a konyhaművészet mestere. 

I V . é v 

Belgyógyászat gyakorlat 
Horváth doktor elővesz egy EKG-t. 
- Na, mit láttok rajta? Mi a baja a betegnek? 
A csoport azonnal ráveti magát a témára. 
- E z itt STelevatio! 
- Áá, dehogy! Jobb szár blokk! 
- Nem is sinusritmus. 
- Ja, meg volt már egy infarktusa, nem? Itt V6-ban van valami. 
Viktor csak ráncolja a szemöldökét: 
- Na jó, akkor jegyezzétek meg, hogy ilyen a normál EKG. Ugyanis ez 
rólam készült reggel! 

* 

Egy másik gyakorlatán: 
- Tehát 20-as hematokrit esetén kérhetünk egy qualitatív vérképet, hasi ult-
rahangot... Na, milyen vizsgálatot kell még végezni szerintetek? 
Márti diadalmasan kivágja: 
- Hát salpingográfiát! 
Előtte nőgyógyászat gyakorlatunk volt! 
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Pulmonológia gyakorlat Deszken 
Gyakorlat vége felé mindenki türelmetlen, mert mennénk már haza. Ha idő-
ben elengednek bennünket, elérjük a buszt 17.30-kor, de ha nem, várhatunk 
fél órát a következőre. 17.25-kor Márti jó hangosan odaszól Anitának: 
- Anita, mikor is megy a busz? 
- Melyik? 
- A feles. 
- Félkor! 
Mire Jancsikin doktor: 
- Áááá! A feles busz félkor megy! Micsoda meglepetés! 
Márti: - Jól van, csak célozgattam! 

Paradicsomi környezet a szanatórium parkjában. 
Ezt a képet muszáj volt beszkennelni. 

Sebészet gyakorlat 
Baradnay doktor: 
- Na, mikor behozzák ezeket a hajléktalanokat!... Némelyikről annyi kuka-
cot össze lehet szedni, hogy azzal az ember vígan horgászhat hetekig. Már 
mikor látom őket az utcán, mindig eszembe jut, hogy ez vajon mikor jön 
hozzánk?! 

* 

Szülészet gyakorlat, Borthaiser doktor mesél: 
- A vegetáriánus anyuka nem volt hajlandó szoptatni az újszülöttet. A vé-
dőnővel próbáltuk meggyőzni, de hajthatatlan volt. Kérdeztük, hogy miért 
nem szoptat? Tudjátok, mit felelt? Azt, hogy „a tej állati termék"! 
Hát, az övé tényleg az volt! 
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Gyógyszertanból Márti és Melinda egyszerre vizsgáznak. Mindketten még 
a tételeken dolgoznak. Mártinak nem jut eszébe az összes betegség, amit 
penicillinnel kezelnek. 
Melinda Márti kétségbeesett pillantására súgni próbál: Szifilisz! 
Márti:??? 
Melinda újra: Szifilisz!! 
Márti még mindig: ??? 
Erre Melinda lemutogat a szeméremdomb irányába, mire Márti egyből: 
- Ja, szifilisz! 

Népegészségtan szeminárium: 
Melinda kiselőadást tart az ember környezetében élő élősködőkről, kárte-
vőkről. 
- Vérszívók: ezek táplálkozás céljából keresik fel az embert... 

2001. december: Mikulás buli a Reneszánsz étteremben 

Orsi mindenkinek készített egy személyre szóló ajándékot. 
Márti lelkesen: 
- Orsi, ez olyan jól néz ki! Ezután mindig ebből fogok inni! 
Mire Orsi: 
- De Márti, ez egy váza!!! 



És amikor a szülőszobai gyakorlat egyik csendes éjjelén megkaparintottuk a 
titokzatos „ Combizom " szoba kulcsát... 

2002. április 19. Medipub a Kolibriben 

i 
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V. év 

Bőrgyógyászat előadás 
Dobozy professzor a szexuális úton terjedő betegségekről beszél: 
- Ha valamilyen STD betegséggel jelentkezik a páciens, valószínű, hogy 
nem mond igazat. A legegyszerűbb, ha azt mondjuk, hogy az STD-s beteg 
hazudik! Legalábbis próbálja szépíteni a dolgokat. Idősebb kollégám me-
sélte azt az esetet, hogy egy úriasszonyt kezelt, aki érdeklődött, hogy lehet-e 
ilyen betegséget WC-n kapni. Mire az orvos azt mondta, hogy lehet, de elég 
kényelmetlen!... 

* 

Neurológia gyakorlat 
A 80 éves rutinos beteget vizsgálják gondosan a diákok. A bácsi több éve 
jár a neurológiára, szóval már „mindent tud". Vége a vizsgálatnak, a diákok 
már indulóban vannak, de ő még utánuk kiált: 
- Vizsga lesz? Mert akkor az intenciós tremort el ne felejtsék! 

* 

Gyakorlatvezetőnk, Szupera Zoltán az érzőkör vizsgálatát (szokás szerint) 
Mártin demonstrálja. Az arcán simít végig többször, majd abbahagyja. Márti 
felkiált: 
„Még!" Mire Szupi sokatmondóan: „Majd megyek lejjebb is!" 

* 

Romberg próba során idős betegünk majdnem elesik, épphogy elkapjuk. 
- Nem vette otthon észre, hogy szédül? 
- Hát, nem. Megmondom őszintén, hogy én ezt otthon nem szoktam így 
próbálgatni... 

* 

/ 

Utolsó neurológia gyakorlat, Agi jelenik meg egyedül, hogy aláírassa az 
indexeket. 
Szupera doktor meglátja: 
- Egyedül?!....Hmm....Akkor nézzünk egy beteget!.... 

* 
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Gyermekgyógyászat előadás 
Pintér professzor: 
- Én is szülész-nőgyógyásznak indultam, de aztán orvos lettem! 

Gyermekgyógyászat gyakorlat 
Az első betegvizsgálat előtt kicsit izgultunk, hogy biztos nagyon nehéz lesz 
a gyerekektől használható információkat nyerni. Márti, Csilla és Anita első 
betege, egy 7 éves kisfiú alaposan rácáfolt erre. 
- Miért kerültél be a kórházba? 
- Mert nephrosis szindrómám van. 

Körülálljuk ugyanezt a 7 éves kisfiút a kórteremben, aki zavartalanul néze-
lődik közben. 
Bede Olga: - Hogyan írnátok le a beteget? Milyen a fejformája? 
Tanácstalan csönd, mire a kis beteg siet a segítségünkre: 
- Hát szerintem...olyan ...kerek! 
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A kissrácot ezután önállóan kezdtük el vizsgálni. A hasán érdekes kék vo-
nalakat vettünk észre, mintha valaki tollal bejelölgette volna. Úgy gondol-
tuk, valamilyen vizsgálathoz kellett, ezért meg is kérdeztük az egyik rezi-
dens orvost, hogy milyen beavatkozáshoz szükséges ez. Ő is tanácstalan 
volt, de ezek után már nem hagytuk annyiban a dolgot, hívtuk Bede ad-
junktusnőt. Nézi a vonalakat, csóválja a fejét, nem érti a dolgot, mire meg-
kérdezi: 
- Krisztián? Ki rajzolta ezt ide és miért? 
- Apa! Csak úgy, játékból! 

* 

Bede Olga keze alatt alaposan megtanultuk a gyerekek külsejének leírását. 
Szilvi is szakszerűen számol be vizsgálata eredményéről: 
- A gyerek alsó lába görbe volt! 

* 

Gyereksebészeten a 2 éves felrepedt szájú kisfiút próbáljuk meg ellátni. 6-
an fogjuk le, de ő teljes erőből ellenáll, közben hörög és ordít, egyfolytában 
ugyanazt ismételgeti, de mi nem értjük, amit mond. Mire Tornyos doktor 
megkérdezi: 
- Mit mond? 
Az anyuka kissé zavartan válaszol: 
- Azt, hogy „Hagyd békén!". 

Bőrgyógyászat gyakorlat, ahonnan soha nem késtünk el! ;-) 
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Szilvi házavató bulija 

Fül-orr-gégészet gyakorlat 
Márti a szigorlathoz közeledve Csilla fülét vizsgálja. Sikerül nagy nehezen 
beállítania a fénysugarat, hogy az a fülre vetüljön a homloktükörből. Ta-
nácstalanul néz, majd megszólal: 
- Én ezt nem értem. Miért nem látok semmit? Nincs ehhez valami eszköz? 
Mire Smehák Gyuri, a gyakvezetőnk kissé epésen: 
- De van: a fültölcsér. Anélkül elég nehéz lesz... 

* 

Igazságos tantermi gyakorlat 
Óra végén névsorolvasás katalógus végett. Mivel Ági hiányzik, a nevénél 
Márti szólal meg magas fejhangon: „Igen!" Szabó Árpi megáll, körbenéz, 
aztán megjegyzi: 
- Neked inkább szinkronszínésznek kellene menned... 

* 

Pszichiátria előadás 
Az egyik előadáson, amikor elég kevesen voltunk, Janka professzor megje-
gyezte: 
• / 

- Ugy látom, hogy az évfolyam nagy része Újszegeden lakik, és gefirofóbiás 
(beteges félelem a hídon való átkeléstől). 
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Családorvosi alternatív kollégiumból vizsgáznak egy páran a csoportból. 
Lajos értetlenkedve nézi a papírt. 
- Mi a 2. kérdés? Miről szól?! 
László István: 
- Inkább miért nem azt kérdezi, hogy ki volt az az idióta marha, aki ezt le-
adta?! 
(Mivel ő adta le...) 

Mikulás buli Melindánál 
Azért a végére egész jól összerázódtunk... 

VI. év 

Trauma gyakorlat 
Az egyik betegről kiderül, hogy hajléktalan. Másnap Pintér adjunktus már 
elfeledkezik erről. 
- Akkor ma hazamehet. Majd megbeszélik, hogy mentővel vagy hogy... 

* 

Gyermekkörzet 
3 éves kisbeteg berobog nagy bátran a rendelőbe. A kezében matchboxok, 
katonák, stb. 
Védőoltásra jött, ezt rajta kívül már mindenki tudja. 
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Udvardi doktornő: 
- Szia Robika! Nahát, hogy megnőttél! 
- Én Kovács Robika Szpájdörmen vagyok! - kéri ki magának felháboro-
dottan. 
- Igazán! Nem is tudtam.- mondja a doktornő, közben előkészíti a szurit. 
Robika nem figyel, tologatja az autót, nyugodtan játszik, anyuka beszél, 
tereli a figyelmét. Egyszer csak hirtelen szúrás, a kissrác lefagy. Sírásra 
görbül a szája, kemény 5 másodperc telik el. Erősen vívódik, hogy sírjon 
vagy ne, mire a doktornő hirtelen megszólal: 
- Nahát, Robika, te tényleg egy igazi Szpájdörmen vagy! Milyen hősiesen 
kibírtad ezt a szurit! 
Robika sorsa eldőlt, hiszen egy Szpájdörmen nem sírhat. Keményen bólin-
tott, aztán nyugodtan játszott tovább... 

* 

Gyereksebészet 
Ambulancia Füzesi prof vezetésével. Aggódó anyuka lép be, karján másfél 
éves kisfia riadtan kapaszkodik. 
- Professzor úr, nincs meg Tomika egyik tojáskája. 
- Na, Tomi! Kereste a barátnőd és nem találta?! 

* 

Sebészet gyakorlat 
A sebklinikán a betegfelvételt jelentősen megkönnyítette a MedSolban ta-
lálható előre megírt negatív státusz. Már csak arra kellett vigyázni, nehogy 
úgy járjunk, mint Márti, aki a lelkiismeretes kikérdezés és vizsgálat után a 
kórlap szövegében hagyta, hogy „A végtagok alakilag és funkcionálisan 
épek." Csak sajnos a bácsi lába amputálva volt... 

* 

Pszichiátria 
12.30 Megbeszélés a társalgóban. Február közepe van, a szobában nincs 
fűtés. Az a kevés meleg, ami a folyosóról beáramlik, egyből hideg lesz a 
fagyos, légáteresztő ablakok miatt. Altalános az elégedetlenség, mindenki 
vacog és morog a hideg miatt. 
Mire Kovács doktor: 
- Van erre megoldás. Én már hallottam róla. Egy „high technology" mód-
szer. Úgy hívják, hogy szigetelés! 
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Referálás közben ketten ülnek Boncz tanár úr mellett (két doktornő), nagyon 
beszélgetnek, hangosan nevetgélnek, mire tanár úr csendes mosollyal meg-
jegyzi: 
- Mindjárt szétültetem őket! 

* 

Belgyógyászat gyakorlat 
Betegfelvétel a kardiológián. 
Agi: - Kávézni szokott? 
Beteg: - Nem, kérem, én pitvarfibrillálni szoktam... 

* 

Nőgyógyászat gyakorlat 
Márti és Anita hüvelyplasztika műtétnél asszisztálnak. Vajda doktor nagyon 
megszenved a 60 éves beteg atrófiás, szakadékony szöveteinek összeöltésé-
vel. Műtét közepén hirtelen a lányokra néz a maszkja fölött: 
- Látjátok, mire vezet az ösztrogénhiány? Addig kell használni, amíg még 
működik! Ezért én nem is haragszom meg, ha most azonnal itt hagytok en-
gem! Menjetek, amíg még nem késő! Sziasztok! 

* 

2004. június 10. Csoporttalálkozó 
Melinda kivételével mindenki jelen van. 
Csoport: - Mit csináljunk? 
Lajos: - Legyen jelenléti ív! Ez lenne Pali első érvényes katalógusa! 

Orsi esküvője 

2001. július 21. Kis Orsolya (Üröm) és Petik Balázs (Solymár) 

Csoportunk egy része lelkesen útra kelt, irány Budapest, pontosabban a 
solymári Polgármesteri Hivatal, majd a máriaremetei templom. Andi, Me-
linda, Csilla, Dia, Ági és Szilvi. Judit nem tudott eljönni, ezért Szilvit az 
utolsó pillanatban beszéltük rá, hogy jöjjön el, mivel mégis tudnak neki is 
szállást biztosítani. A szép polgári, majd egyházi szertartás után a vacsora 
családias hangulatban zajlott, bár a 7. csoport igen mulatós kedvében volt. 
Tánc közben folyton Szilvit faggattuk, hogy ugye nem bánta meg, hogy 
eljött. 
Mint azt Orsi előre megszervezte, a szállásunk egy másik közeli faluban, 
Pilisszentivánon volt, a Pázmány Péter Kat. Egyetem kollégiumában. Gon-
doltuk nem lesz nehéz megtalálni, tudjuk a címet, a gondnok nevét, taxival 



126 ÁTVILÁGÍTÁS CMkJP 

megyünk, így bátran nekivágtunk az éjszakának. A sofőr kirakott bennünket 
egy hatalmas, sötét park előtt, melyben kivilágítatlan, emeletes épületek 
magasodtak, mondván ez a PP kollégiuma. Kb. 6-7 ijesztő, elhagyott házat 
jártunk végig a sötét éjszakában, mire előmászott egy enyhén pálinkaszagú, 
álmos portás. Megkérdeztük, hogy ez a Kossuth utca, és hogy ő Deák Fe-
renc? Erre egy kicsit furcsán nézett ránk, azt mondta, hogy nem, de úgy 
tűnt, hogy nem biztos a dolgában. Aztán motyogott valamit, hogy a Kossuth 
utca talán arra 5 km-re, vagy nem is, de esetleg. Mivel a Pázmánynak 
Pilisszentivánon legalább 3 kollégiuma van! így mi kerestünk tovább. Sze-
rencsére közben az eső is elkezdett esni, mert miért ne. Közben bementünk 
a falu központjába, aztán újra ki a falu szélére, majd újra vissza, mert mint-
ha ott látott volna valaki valamit... stb. Persze utcatábla, házszám sehol. 
Minden kihalt, sehol egy lélek. Nagy nehezen találtunk egy helyi arcot, aki 
még a Kossuth utcáról is tudott (így hajnali 2-3 óra tájt, hazafelé a kocsmá-
ból). Biztatóan bólogatott, hogy jó helyen járunk, csak még 3 km vissza és 
onnan az 5. sarok. Mi meg mentünk tovább, ázva, fázva, estélyiben, tűsar-
kúban, de azért jókedvűen és ötpercenként Szilvit kérdezve: De ugye nem 
bántad meg?! És közeledett a nagy hely, a falu eldugott részén, mint valami 
elhagyatott kastély. A házat elöl benőtte a borostyán, meg a gaz. Rozsdás 
kapu, vagy legalábbis ami maradt belőle, mögötte sötét kert. Kísérteties volt 
a holdfényben. Végre akadt egy bátor vállalkozó, aki előretört, pontosabban 
hátra, egy kis sufnihoz, ahonnan hangok jöttek. És akkor megláttuk Deák 
Ferencet. Bár nem olyan volt, mint ahogy elképzeltük. Éppen a kutyusához 
beszélt, papucs volt a lábán, rajta csíkos pizsama és hozzá csokornyakken-
dő. De akkor már jöhetett bármi, mindenki hulla fáradt volt. Végre meg-
kaptuk a szobánkat és ledőlhettünk. De persze mi nem bántuk az egészet... 
És Szilvi sem! 
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Klinikai zárójelentés 

Beteg neve: 7. csoport Tagjai: felvételkor: 12 távozáskor: 9 
Született: 1998. szeptember 

Felvétel oka: A felvételin elért magas pontszám és kimagasló intelligencia. 

Anamnézis: Hozzátartozók elmondása alapján tünetei 1998. márciusában 
kezdődtek, tagjai kijelentették, hogy orvosok akarnak lenni. Akkor az orvos 
ismerősök konzervatív terápiát javasoltak („2 büdös nagy pofon, attól majd 
megjön az esze"), de ez hatástalannak bizonyult. Állapotuk a nyári hónapok 
alatt tovább romlott, majd szeptemberben 154 hasonló korú, hasonló tünete-
ket mutató diákkal együtt a NagyOki épületében gyülekeztek, és előbb év-
folyamot, majd csoportot alapítottak. Fizikális státuszuk jó volt, pszichésen 
kissé túlfűtöttek voltak, ezért beutaló orvos elsősorban pszichiátriai és neu-
rológiai kivizsgálást javasolt. 

Pszichiátriai konzílium: 1998. szeptember 
Éber, orientált. Élénk pszichomotorium. Gnosztikus, mnesztikus funkciók 
kiválóak. Figyelme könnyen felkelthető, terelhető, leköthető. Tudatát ún. 
„rózsaszín homály" fedi, gondolkozását makropszia és megalománia jel-
lemzi, gondolkodása tartalmát tekintve tanulásorientált és minden realitást 
nélkülöz. Hangulati állapotára a kitörő életkedv, széles mosoly jellemző. 
Pszichés státuszát tekintve további szoros obszervációja javasolt. 

Neurológiai státusz: 1998. szeptember 
Koponya alakilag ép, friss trauma nyomai nem láthatók, korábbi fejreesés 
maradványtünetei észlelhetők. Agyidegkör ép. Csillogó szemek, pupillák 
tágak. Fokozottan élénk ínreflexek, kóros reflex nincs. Izomzat normotroph, 
izomerő megtartott. Vestibuláris rendszer funkciói rendben, vegetatívum ép. 
Tudata tiszta, orientált. 

Jelen panaszai: Továbbra is orvos akar lenni, tanulni szeretne. Egy kicsit 
megszédült. Láz, hidegrázás nem volt. Hányingere, hasi panasza még nincs. 
Fejfájása majd lesz. Eszméletvesztése az utóbbi egy évben nem volt. Szék-
lete, vizelete rendben. Közérzete rendben, étvágya jó. 

Epikrízis: Beteg terápiáját fizika, kémia, biológia és anatómia adagolásával 
kezdtük. Mivel ez a bevezető kezelés nem ért el eredményt fél év alatt, első 
3 tárgyból szigorlatot helyeztünk kilátásba. Erre a betegnél hasmenés jelent-
kezett, időnként hidegrázása volt, és enyhe mellkasi panaszok jelentkeztek. 
Azonban egy éves kezelés után már nem reagált az alkalmazott szerekre, így 



az anatómia mellett nagy dózisú élettan és biokémia bevezetését kezdtük el. 
A változtatás inverz reakciót váltott ki, az anatómiát továbbra is lelkesen 
tanulta, az élettant szerette, a biokémiával sem volt problémája. Már-már 
feladtuk a kezelés folytatását, amikor két év után 2 tagja végre javulást mu-
tatott. Egyikük remisszióba került, és inkább fogász lett, a másik közgazda-
sági pályára tévedt, öt teljesen gyógyultnak nyilvánítottuk. Azonban 3 új tag 
érkezett. Mindannyian igen erős rezisztenciát mutattak minden eddigi terá-
piára. Több szakmai konzultáció, valamint elmeorvosi vizsgálat után vá-
lasztottuk a sokkterápiát. Emelt dózisú patológiát kapott a beteg, heti 3x2 és 
2x2 adagolásban, ehhez toxikus dózist megközelítő adagban kórélettant ad-
tunk, és adjuváns kezelésként mikrobiológiát alkalmaztunk. A terápia során 
változatos tüneteket észleltünk, melyek feltehetőleg a kezelés mellékhatásai 
voltak. A III. évnek nevezett kezelési szakasz során intermittáló hasi pana-
szok jelentek meg. Ez 1-1,5 hónapig tartós profúz hasmenésben nyilvánult 
meg, visszatérő émelygéssel, hányingerrel, gyakori remegéssel. Ezek a pa-
naszok elsősorban szezonális jellegűek voltak, bár a fejfájás állandósult, 
nehézlégzése nem csak fizikai, hanem szellemi aktivitásra is jelentkezett. 
Több alkalommal volt eszméletvesztése (pl. amikor nem ment át pátoszból, 
meg amikor igen). Pszichés állapotára az izgatottság, valamint az összezava-
rodottság volt jellemző, erős önvád jelent meg. Tüneteit sajátos módon pró-
bálta meg kezelni. Elbújt a külvilág elől, általában egy csendes szobába, 
könyvekkel vette körül magát, nem evett, nem ivott, mértéktelen mennyi-
ségben fogyasztott kávét. A sokkterápia után 4 tagjától kellett megválnia, 
fizikai státusza jelentősen leromlott, pszichésen összetört. A kezelés ered-
ményességét igazolja az önmagának gyakran feltett kérdés, „Biztos, hogy 
ezt akarom?" formában. Az állapotromlásra való tekintettel 2 új férfitaggal 
erősítettük meg, majd a konszolidáló kezelésekhez új szereket vezettünk be, 
mivel a régieknek már az említésénél is hisztériás rohamot produkált, majd 
napokra apátiába süllyedt. Ugy véltük, a magyar egészségügy helyzetét te-
kintve, az ismerkedés a klinikummal és a kórházi körülményekkel megfe-
lelő lesz a számára, hogy végleg letegyen eddigi rögeszméjéről, és minden-
féle betegségekkel kapcsolatos tevékenységgel felhagyjon. A korábbi 
nagymértékű javulás ellenére jelentős relapszus következett be. Újra rend-
szeresen járt gyakorlatokra, érdekelni kezdték az orvosi beavatkozások, 
megszerette a betegeket. Utóbbi két évben állapotában a kezelés sokfélesége 
ellenére jelentős regresszió nem következett be, bár ketten rövid szabadsá-
got vettek ki. A csoport további tagjai kiválasztottak egy-egy számukra ér-
dekesebb területet, és azzal még mélyrehatóbban kezdtek el foglalkozni. A 
csoport állapota jelenleg stabil, bár pszichés státuszában jelentős változások 
következtek be, ezért újabb konzílium javasolt. 
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Pszichés státusz: 2004. július 
Soporosus, enyhén desorientált. Lassult pszichomotorium. Romlott gnoszti-
kus funkciók, mnesztikus funkciók ellenőrzésekor „Memória megtelt" mon-
datot ismételgeti. Figyelme nehezen felkelthető, de csak a betegek kötik le. 
Tudata tiszta, gondolkodására mikropszia és negativizmus jellemző. Han-
gulata levert, érzelmi reakciói lassúak. 

Neurológiai státusz: 2004. július 
Koponya alakilag ép, bár jelentős tágulat észlelhető legutóbbi vizsgálat óta. 
Agyidegkör ép. Pupillák szűkek, tekintet kifejezéstelen. Renyhe ínreflexek, 
mindkét oldalon Hoffman-Trömner pozitív. Izomzat hypotroph (kivéve az 
ülőizmokat), izomerő csökkent. Vestibuláris rendszer funkciói romlottak, 
pszichomotorium lassult. Vegetatívum erősen rongálódott állapotban van. 
Tudata tiszta, munkaorientált. 

Javallat: A hatéves igen agresszív, elrettentésre irányuló kezelésmódra, 
valamint minden egyéb befolyásoló terápiára mutatott kifejezett rezisztencia 
miatt úgy véljük, hogy további kezelése nem indokolt. Megfigyelését to-
vábbra is folytatni kell, elhelyezése klinikai és kórházi környezetben javallt. 
A páciens pszichés státuszára való tekintettel javasolt kollégának szólítani, 
és egyenrangú félként kezelni, bár szakmai tudása ezt nem indokolja. Java-
solt diéta, és agyonhajszolt életmód betanítása, valamint némi szociális jut-
tatás folyósítása fizetés címen. 

Kontroll szakvizsga előtt. Kérem, leletével se háziorvosát, sem a környeze-
tében élő orvosokat ne zaklassa! 
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Dátum Esetlap 

1998. 
IX. 12. 

Betegfelvétel. Opus. 
12 diák (10 lány, 2 fiú). Vidám ismerkedés, új barátságok kötése. 
Márti, mint csoportvezető kinevezése. 

1998-
1999. 

Előadások, szemináriumok, gyakorlatok. 
Lelkes, nagy arányú részvétel. Gyakorlatokon könnyed hangulat, 
laza csevelyek. Egyetemen kívüli összetartás minimális, 
csoportbuli: 1. 

1999. 
IX-

2000. 
IX-

Továbbra is lelkes részvétel, odaadó figyelem. Folyamatos szor-
galmas tanulás. 
Klikkesedés, kezdődő csoporton belüli feszültség. Csoportbuli: 1. 

Előadások, gyakorlatok... Tanulás, tanulás, tanulás... 
Az Orsi, Andi, Csilla, Ági, Melinda, Dia csapat és a Márti, Anita, 
Dávid csapat között egyre élesebb az ellentét. Kiéleződött hatal-
mi harcok, ellenségeskedés a csoporton belül. Majd Márti helyett 
Orsi lesz a csopvezető. A két klikk eltávolodik egymástól, mialatt 
Szilvi, és a két Judit értetlenül áll az események kereszttüzében. 
Csoportbuli nincs, a két klikk között alig van kapcsolat, bulik és 
ellenbulik zajlanak. 

- 2 fő 
+3 fő 
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2001. 
IX-

Szemináriumok, egyre több klinikai gyakorlat. 
A 9 nő közé 2 fiú kerül. Kezdenek elcsitulni az ellentétek. Talán 
a nehéz vizsgák után a megnyugodott kedélyek, talán a Fiúk nyu-
godt természete, de egyre kevesebb az összezördülés. Mindenki 
próbál jó viszonyban lenni a másikkal. Azért az alaphelyzet nem 
változott, gyakorlatok után mindenki megy haza „tanulni". Egy 
közös sörözésre sem lehet összeterelni a csapatot. 
Egyetlen nehezen kiharcolt csoportbuli. 

+ 2 fő 

2002. 
IX-

Gyakorlatok, gyakorlatok. Lazuló fegyelem, szelektív érdeklődés. 
Jó hangulat, a kevésbé kedvelt tárgyak elpoénkodása általános 
dolog. Már mindenki tudatosan helyezkedik, tervezi a jövőjét. 
Sikerül egy kis társasági életet is szervezni a csoport számára, és 
az utolsó együtt töltött év alatt több a buli, mint addig együttvéve. - 2 fő 

2003. 
VIII-

Szigorló év 
9 diák (7 lány, 2 fiú). Szétszóródik a csapat, ki erre, ki arra. Búcsúz-
kodás,,,azért majd összefutunk néha" ígéretek. Bár voltak konfliktu-
sok és más nehézségek, bár csinálhattuk volna másképp is, de az 
biztos, hogy életünk legmeghatározóbb és legszebb időszaka volt ez. 



c h U p 
rrmNtJ/nrm 

Maróti Ágnes 

Kucsa Katalin 

Szalay Adrienn 

ÁTVILÁGÍTÁS 

8. csoport 

131 

% 
m 
Baranovszky <Edit 

w> 
frankó fdit 

Oleár (Bernadett 

Kószó Brigitta 

Molnár fdit 

Somogyi (Délia 

Schmidt Kpmél Tekse István fsik^László Törköly <Rp6ert 



132 ÁTVILÁGÍTÁS 

"Szeretni annyit jelent, 
mint megértetni a másikkal, 
hogy szép és értékes." 

(Jean Vanier) 

A tuti 8-as csoport 

Milyen érzés volt - fiira, zavaros, ciki -, mikor Pisti megkérdezte első év 
második félévében, ugyan miért nem volt Nekünk eleddig csoportbulink, míg 
mások már a sokadikat rendezik. Vállat vontunk és nekiugrottunk. 

Pillanatok alatt belejöttünk, meg sem lehetett állítani minket. Kezdeti 
szárnypróbálgatásainkat- üljünk össze valahol, aztán irány a SZOTE Klub-
komolyabbak követték. Házhoz kezdtünk járni. Palacsintasütés FrEdnél, 
terülj-terülj asztalkám Robnál és Katinál, paprikás krumpli Editnél, lakásavató 
Áginál, Pisti Apáthi-s bulijai és sorolhatnám. 

Az így felszedett kilók ledolgozására puszta sportimádatból 
mozgásdélutánokat szerveztünk. Kosár, tenisz, kenu, foci, úszás, 
szinkronúszás, lábtengó, pingpong mindegy volt. Tetőzésük természetesen 
vizsgaidőszak közepére esett. 

Aztán döntöttünk: ideje a családokat az anyagi összeomlásba, a szülőket 
az idegösszeroppanás szélére kergetni. Abrakolásunk ugyanis nem egyszerű, 
szervezésünk bonyolult, követhetetlen, katasztrofális. Csongrád, 
Kiskunmajsa, Tiszamogyorós, Pilisvörösvár, Baja, Balástya, Csánig, 
mindenütt megfordultunk. Majd kíméletből elmentünk Egerbe, Pécsre. Addig 
a szülők fellélegeztek. 

Mindezen idő alatt szoktuk egymást, megtanultuk elfogadni-tisztelni a 
másikat, elismerni véleményét. Ma már tudjuk, mit szeret a másik - mit nem, 
megbeszéljük ügyes-bajos dolgainkat, tanácsokat adunk-kapunk, vitatkozunk, 
hisztizünk - elvégre itt azt is lehet -, időnként egymás idegein táncolunk. Szép -
és azt hiszem -, teljes 6 év áll mögöttünk. Ezt próbáljuk jól-rosszul, röviden-
hosszabban összefoglalni. 

Nézzük hát a tényeket! 

• együtt töltött napok száma: 195±10nap/év 
• együtt átbulizott éjszakák száma: 30±5 nap/ év 
• együtt eltöltött születés- és névnapok száma: 18±2 alkalom/ év 
• együttes TDK szurkolások száma: 9/ 6 év 
• együtt eltöltött nyaralások száma: 10±2 nap/ év 
• együtt átaludt éjszakák száma: 20±5 éj/ év 
• együtt felállított sátrak száma: 7db/ 6 év 
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• összedőlt sátrak száma: 1 db/ 6 év 
• együtt áttúrázott km-ek száma: 34±4 km/ 6 év 
• együtt átautózott km-ek száma: 2000±100 km/ 6 év 
• egymásnak küldött SMS-ek száma (Baranka feljegyzései alapján): 

"valami kegyetlen nagy szám: 15600±301 db/ 6 év" 

Hogy ne csak a tényeket mutassuk be, pár "tuti" fotóval igyekszünk vidámabbá 
tenni ezeket az oldalakat: 

Törökszentmiklósi húsos palacsinta Pityu módra 

Szokásos, szerény fogadtatás Robnál 



"BUÉK, kedves 8-as csoport!" (2003) Lakásavatás Áginál: zenés-táncos 
mulatság 

(Tankcsapda feat. Mozart remix). 

Robi, a Csongrád Open bajnoki cím várományosa, 
Wimbledonban edzett, így nélküle ünnepeltük névnapját 
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Agi sosem feledkezik meg a szülinapokról - mi sem az Övéről 

Lázas csoportos „ tanulás " a vizsgaidőszakban 



„ Basszus!!! Hogy kerültek ezek ide?!" 

j ^ p f c / 

Éjszakai ügyelet a Szívseben 

Egri kirándulásunkon Laci igen laza tiszamogyorósi toalett-ben 
kereste a toilette-et az Egri Tanárképző Főiskola felvételiző hallgatói között 
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Szépasszony völgyében hatalmas hurrikán 
pusztított, a sátrunk megsínylette... 

...de mi megúsztuk szárazon! 

Két autónyi 8-as csoport indul Pécsre egy kamu AIDS-kongresszusra 
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"Foto-foto" Editről, amint Kornél lovagias segítségével átkel egy patakon 

Túrázásban is verhetetlenek vagyunk 

Dr. Szabados Éva főorvosnő örömmel, fagyival és sok sörrel 
várta szerenádunkat. Elsöprő sikert arattunk. 
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A ballagás fáradalmait Balástyán pihentük ki, ahol Baranka volt a rém 

Szilveszterkor is hozta a formáját 

Terepszemlét tartottunk csoportvezetőnknél, Lacinál, Tiszamogyoróson 
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Csoporttársunkká fogadtunk 4 "lámát" a Nyíregyházi Állatkert lakói közül 

Ismételten "táp-táp" Robnál (2003. Csongrád) 

Punnyadás Kátyánál a kiskunmajsai strandon 



Punnyadás a változatosság kedvéért Baján 

...és már megint "táp-táp" Kornélnál, Baján 

Sáskajárás Csánigon, Adrinál 



Balaton partján 
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Cjecse Krisztina 
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Kürti Kfllmán Molnár (Balázs László Tamás (Demeter Zoltán 
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Az évek során ki hosszabb, ki rövidebb időre csatlakozott hozzánk: 
Makkos Gabi, aki a SOTE-ra igazolt és nemrég megszületett kisbabája, 
Béres Orsi, aki másod év végéig volt csoporttársunk, 
Orosz Peti, aki sokáig a csoport egyik színfoltja volt, majd a SOTE-ra igazolt, 
Vén Attila, aki harmad év végén mondott végleg búcsút az orvosi hivatásnak, 
Terenyi Ági, akihez már mehetünk, ha fáj a fogunk, 
Benke Éva, aki a DOTE-ra igazolt át. 

I. év 

1. kép: A bohóctársulat megkezdi műsorát 

2. kép: Szeressük egymást gyerekek... 
(A Monopoly után már nem egészen így festett a helyzet) 
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A kémia gyakorlatok fergeteges izgalmában egy csendes zugban Balázsnak és 
Orosz Petinek szikrázó ötlete támadt! Balázs az öngyújtója, Peti pedig az 
acetonos üveg társaságában múlatta a tűnni nem látszó időt. Hogy, s hogynem a 
két aktus egybeforrt és nászából plafonig érő lángcsóva keletkezett! Peti 
átérezve a helyzet súlyosságát csak vállig érő ébenfekete fürtjeit féltette és 
felkiáltott: - Te hülye állat, a hajam! Eközben kis csoportunk egyre riadtabban 
szemlélte a terjedő lángokat, azonban a gyakorlatvezetőnk mindvégig 
megőrizte hidegvérét és a poroltó használatát kifejezetten kontraindikálta, 
merthogy akkor jegyzőkönyvet kellett volna írni!!! 

Egyetemi tanulmányainkat megkezdve az első nyári gyakorlatunk alkalmával 
Sopron felé vettük az irányt. A helyiek nem kis örömére a Gyógygödör nevű 
vendéglátóipari egységben tettünk látogatást. A jól sikerült esti borozgatás 
után a kocsma előtt zaj lott a következő párbeszéd: 
(Kriszta):- Mennyit fizettetek? 
(Bandus):-??? Miért? Nem ti fizettetek? 
(Kriszta): - Akkor biztos Ágiék rendezték a számlát! 
Miután Ági és Peti utolsóként elhagyták a kocsmát és tudomást szereztek a 
helyzet súlyosságáról, Peti summázta a történteket: - Na akkor fussunk!!! 

II. év 

A másodév szürke unalomban telt, legfeljebb az Élettani Intézet békái bánták, 
hogy jártunk órákra. Szigorú munkarend szerint éltünk: kedden Medika, 
szerdán SZOTE Klub, csütörtökön JATE Klub, ahonnan sajnos oda kellet érni 
a péntek reggel 8-as anatómia gyakorlatokra. Volt akinek sikerült... 

Az egyik angol óránkra Keresztes Csilla tanárnőnk szokásához híven ele-
gánsan, kék kosztümben és citromsárga blúzban libbent be órára, mire Orosz 
Peti se perc alatt letörve magabiztosságát felkiáltott: -Jó ez az IKEAcucc! 

Angol órán esett meg az is, hogy miközben dolgozatot írtunk Orosz Peti felki-
áltott az első sorban: -Te töketlen állat!.. .Mármint ezt nem a tanárnőnek szántam! 

III. év 

Az egyik kórélettan gyakorlaton Szabó Professzor Úr tett váratlan látogatást. 
Felkészültségünket azonban - amely annyi volt, mint a Kórélettani Intézetben a 
friss levegő- próbáltuk leplezni, azt a gyakorlatot imitálva, amelynek lényegét 
szemünkben még ma is homály fedi. Mivel a Bunsen-égőről voltak halovány 
emlékeink korábbi tanulmányainkból (és mivel kint volt az asztalon, amiből 
arra következtettünk, hogy valószínűleg a gyakorlati feladat velejét képezheti) 
lelkesen mindahányan szorosan körbeálltuk. Majd "szakavatott kézzel" meg is 



gyújtottuk... Azt azonban nem tudtuk, hogy az égő utolsó használója a 
legmagasabb fokozatra állította azt... Mi sem tudjuk ki lepődött meg jobban, a 
háttérből csendesen szemlélő Professzorunk vagy megperzselt szemöldökű 
tudós kis csapatunk. 

III. év után Veszprémben töltött belgyógyászat gyakorlatunk szintén esemény-
dúsán telt. A nővérszálló portásával több ízben összevesztünk és Kriszta fel-
került a személyes feketelistájára is. Reméljük azóta a város megbocsátotta, 
hogy a 9-es csoport törzshelyeiről néhány bögrének szuvenírként lába kelt. 
Szoros barátságot kötöttünk szimpatikus pesti szülészjelöltekkel és reméljük a 
debreceniekkel is, akik palacsintasütőjét az első adandó alkalommal tönkre-
tettük. 

3. kép: Hívj most! Csábi Peti forróvonal! (06-90-123-4567) 
(A ctivity közben...) 

IV. év 

Az angol órák legtöbbször a Nagy Áruház cukrászdájában kezdődtek, majd 20 
perces késéssel fürgén átballagtunk az óra helyszínére. így nem csoda, hogy 
tanáraink nem ritkán nehezen viselték természetes őszinteségünket, amelyben 
mindannyiunk közül talán Kálmán járt az élen. Egyszer teve módjára fogyasz-
totta el napi rágóadagját, máskor pedig elszenderült az órán és Máté Valéria 
tanárnőnk parancsolt rá, hogy máris menjen és addig vissza se jöjjön, amíg 
nem vett magának egy kávét! (Sajnos nekünk nem hozott...) 
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Szülészet gyakorlatokon oktatóink a gyakorlatiasságra fektették a hangsúlyt. 
Kalmár doktor jóvoltából azt is elsajátítottuk, hogy hogyan kell füleinken 
egyszerre két telefonon beszélni! 

V. év 

Az ősszel Bánkúton járt a csapat. 

1 É N Í 5 / 
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4. kép: Lelkesen indul a csapat reggel kirándulni. 

A barátságos gyalogtúra estére túlélőtúrává változott és egyre kétségesebbé 
vált az erdőn át a hazatérés az éjszakában. Szilvásváradon Dai volt a 
legleleményesebb, aki hypoglycaemiat színlelve (?) az egri kórház szülészeti 
osztályára került az egri OMSZ különjáratával. Az őt elkísérő Zozó, akit a 
kedves kollegák Dai férjének gondoltak, a nőgyógyászati osztályon kapott egy 
kórtermet az éjszakára. A csoport kevésbé szerencsés tagjai egy "jószándékú" 
vállalkozó jóvoltából kisbusszaljutányos áron 10000 ft-ért jutottak haza. 

5. k é p 
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6. kép: A megfáradt csapatba csak Balázs bográcsa vert lelket. 

A Bánkúiról való hazautazás is emlékezetes maradt. Az indulás napján Fürge 
felkészülve az út viszontagságaira fél liter forralt borral a kezében vágott neki a 
völgynek. A pocsolyák között egyensúlyozva az első 300 méter után egy 
hatalmasat taknyolt és a fél liter bor minden cseppjét magára öntötte... 

7. k é p 
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A csoportbulik 
elején még élt bennünk 
a hivatástudat... 

...s időben mindenki 
ágyba bújik, hogy Balázs 

egy óra múlva kipihenten 
indulhasson sítáborba. 

...a forraltbor oldotta 
a hangulatot és Balázs is 
egyre hevesebben 
magyaráz... 
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12. kép: Waffel és forraltbor Katáéknál 

13. kép: Csujogató 9-es csoport módra 

14. kép: A két Petink örök hűséget fogadott egymásnak 
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VI. év 

Újabb dunántúli város vált gyerekgyógyászat gyakorlatunk színhelyévé, 
ezúttal Szombathely volt az áldozat! Zárójelentés írása volt a feladatunk és a 
papírok között felfedeztünk egy petezsákot leíró ultrahang leletet. Miklós 
bácsi (a mentorunk), Bandus és Csábi Peti mentek a nőgyógyászhoz 
konzíliumért. A nőgyógyász félreértve a helyzetet Miklós bácsit a büszke 
nagyapának, Petit pedig a boldog apukának nézve gratulált a 4 hetes 
terhességhez és Bandushoz fordult: - Szeretné megtartani a gyermeket? 
(Bandus hebegve) Éééén csak medika vagyok! 
A nőgyógyász azonban kötötte az ebet a karóhoz: - Szeretne hozzánk járni 
terhesgondozásra? 
A félreértések elkerülése végett ezúton cáfoljuk, hogy Bandus terhes lenne és 
Csábi Peti az apuka. (Laca és Peti pedig még mindig jó barátok.) 

Sokszínű volt a csoport: 
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To be continued... 

Friss doktorokként a munka előtti pár napot Erdélyben töltöttük. Nem is 
sejtettük, hogy a nagybetűs ÉLET megpróbáltatásaiból máris mennyi 
tapasztalatot nyerhetünk. Nehézségein már a határon kezdődtek. A megállni 
tilos jelzés állítólagos megsértése miatt román rendőri szervek vendéglátását 
élvezhettük órákon át. Néhány nappal később már az sem okozott gondot, hogy 
kimagyarázzuk a rendőrnél, hogy miért is haladunk az egyirányú utcában az 
ellenkező irányban. 
Utunk végére autószerelésből is ledoktorálhattunk volna. A bikázás, a 
kipufogó-tartó bak csere, a szénkefe ellenőrzés és a féklámpa csere után a 13 
éves Dacia és a 22 éves Ford Granada újra reneszánszát éli. 
A Szent-Anna tóhoz a medvék lakta erdőn át vezetett az út. Hárman (a 
hyperaktív Boti és a két Peti) gyalog vágtak a hegynek, a többiek autóval érték 
el a tavat. Jó néhány óra elteltével, mikor még három bátor emberünknek híre 
se nyoma nem volt a tónál az erdész rezzenéstelen arccal felvázolta az 
eshetőségeket: 1. Eltévedtek. 2. Ha kelet felé indultak, akkor már nem jönnek. 
(Mert arra a láp volt.) 3. Jó lesz, ha sietnek, mert este 7 órától már nagyon 
járnak a medvék. Ezek után Kálmán aggódva próbált telefonálni, de csak 
annyit tudott meg, hogy "Eltévedtünk, itt vagyunk a ..." és itt megszakadt a 
vonal. Mindeközben bátor túrázóink a kijelölt turistaútról is letértek annak 
reményében, hogy megtalálják a tavat. Végül az erdész jóslatai nem igazolód-
tak, a lápot, a medvéket és persze a tavat is elkerülve megúszták a kalandot és 
"csak" egy mérges darázsraj emlékeit őrzik. 
Jövőre együtt ugyanitt. 
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gazdag gabriella 

Zimmermann Aliz 

(Pelikán Anett 

10. csoport 

Orosz Andrea 

Pauló Szilvia 

Szentirmai Éva 

Koncz István 

Prős gábor 

Tuboly gábor 

Szabó Andrea 

Hulló Daniella 

Tóth László 



Carbon Based Lifeforms. Ez szól most. Talán jó tudni, hogy ilyen is van a 
világon. És nem csak nekem jó tudnom. Szerintem mindenkinek tudnia kéne. 
Kevés dolog van, amire ezt mondom, és azt hiszem, hogy én pont az a kevés 
vagyok. Nem több, de azért nem is kevesebb. Egy kisgyerek, aki a mezőn, 
bogarak és lepkék után futkos, otthon pedig mutogatja a barátoknak miket 
gyűjtött be. Elég szörnyű belegondolni, hogy amíg kicsi az ember, milyen 
kegyetlen dolgokat képes elkövetni. Kicsi, védtelen és ritka élőlények 
elpusztításával szerez magának ázsiót társai körében, és nem fogja fel, hogy 
talán többet árt ténykedésével, mint amennyit használ. 

Ha most visszanéznék, azt hiszem el kéne borzadnom. De nincs meg 
bennem az a hatalmas erő, ami azokban lakozik, akik képesek belátni, hogy 
tévedtek, és hibáikat jóvá szeretnék tenni, így csak nevetni tudok mindenen. 
Egyébként ez jellemző... Ha valami nagy baj van, én mindig nevetek. Talán 
Nórikának köszönhetem - ha egyáltalán van ezen mit köszönni. Minden esetre, 
a nevetős dolog csak olaj a tűzre. Senki sem érti. Még én sem. 

No fene, már a lap negyedénél tartok, és még egy történetet sem meséltem 
el. De mit mesélnék? Mi olyan érdekes abban, hogy valaki elmegy kijavítani a 
közepesét biológiából? Talán az, hogy elégségesre javítja. Persze csak első 
ránézésre. Másodikra előkerül az elveszett lap az egyik feladat helyes megol-
dásával, tehát mégiscsak közepes a végső érdemjegy. De azt a két órát már 
senki sem fogja nekem visszaadni. Igaz, akkor is csak... nevettem. 

Amikor megbeszéltük, hogy miket fogok leírni, nagyon lelkes volt min-
denki, engem is beleértve. Szorgosan véstem a papírra, hogy majd akkor a 
kórélettanos történetet, meg a pathologiásat, és persze a pulmót meg a gyógy-
szertant. Tudjátok mi lett a vége? Elhagytam a papírt. És ha most itt lenne 
valaki, csak azt látná, hogy nevetek a dolgon. Talán ő maga is nevetne rajta. 
Azaz inkább rajtam. Azért ez is valami. Szereztem neki egy jó percet. 

De kérdem én: mit érnek majd a történeteim, ha már nem lesz kinek 
elmesélnem őket? Mit érnek majd a ti történeteitek, ha már senki sem lesz rájuk 
kíváncsi? 

Semmit? Ugyan... Mit ér a kalóz elveszett kincse? Semmit? A történetek, 
amik itt vannak bennem, és amik ott vannak bennetek, hajtani fognak. 
Emlékeztetni fognak mindannyiunkat arra, hogy milyen is volt felhőtlenül 
boldognak lenni, még akkor is, amikor legsötétebb szerelmi bánatunkat sírtuk 
ki keserű könnyekkel vagy Istenhez imádkoztunk, hogy (lehetőleg válogatott 
módszerekkel) szabadítson meg minket a Gonosztól*. Tudjátok az utat. Ti már 
elindultatok. Nekem van még egy évem. Ne várjatok rám, nem érdemes. Jó 
volt veletek utazni. 

* Definíció szerint a mindenkori Vizsgáztató 

-ByMe-
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Orosz Péter a dékániban: 
Prágai Anikó: De aranyos nyuszid van, Péter! 
- Ez nem nyuszi, hanem nyúl. OP morgolódva kimegy, pár perc elteltével visszajön. 
PA: Csak nem megsértettem a barátnődet? 
OP: Attól félek, fiú. Na viszlát... 

A patkány egy igen ritka, és szent rendellenességben szenved. Akár hússzor is 
el lehet távolítani májának kétharmadát úgy, hogy ez a szerve folyton visszanő. 
Ezt hívják Prométheusz szindrómának. (Orosz Péter után szabadon) 

Zozó késve megérkezik a kémia gyakorlatra. A gyakorlatvezetőnk egy ideig 
csak szótlanul nézi őt. 
- Zoltán, mondja csak, ahhoz hogy így felálljon a haja, mennyi zselét kell rákenni? 
Zozó csodálkozva elgondolkodik. 
- Hát ez, tulajdonképpen, magától áll így . . . 

Az anatómia demó előtti gyakorlaton Zozó megkérdi Fürge Petitől: 
- Te Petya, mi az a mesenter ium? 
Zozó a demón közepesre felel. 

- A mai nap témája a shock lesz kezdi a kórélettan szemináriumot Pataki Imre. 
Kb. negyven percen át mediátorokról , kaszkádokról , kapillárisokról, 
redisztribúcióról és effélékről beszélgettünk. 
- Vegyünk egy példát! Mitől kap shockot a pancreatitises beteg? 
Síri csend, mindenki összeráncolt szemöldökkel gondolkodik és lapít. Végre 
megszületik a válasz. 

- Hát a fájdalomtól - mondja Andika meggyőződéssel . 

A legrövidebb kórélettan vizsga' 

Zozo: Ezen az EKG-n szabálytalan hosszúságú P-Q szakaszokat lehet látni, 
szabályos QRS komplexusok mellet. Ennek magyarázata az, hogy egy 
harmadfokú AV blokk mellett a Tawara szárak eredésének közelében létrejött 
egy szekunder pacemaker központ, amelynek ritmusa szabálytalan ugyan, de 
képes biztosítani a szívkamrák majdnem normális depolarizációját. 
Szabó Gyula prof.: Hmmm.. . Én itt látok egy normális P-Q szakaszt. Itt is van 
egy, meg itt is. Akkor ez mi? 
-Valami más. 
- És ilyenkor mi van? 
- Ilyenkor megbuktam. 
- N e m pont erre gondoltam, de ez se rossz... 
Ezek után elmentem megnézni a Táncos a sötétben-t, és azt hiszem kicsit 
sírtam. De nem a kórélettan miatt, azt elhihetitek.:) 
1 tételt visszaadni nem szabad. 



Andika úgy tudja, zsömlevéget kell adni a hypoglikaemiás betegnek. 

Zozó szerint, és ezt pulmonológia szigorlaton el is mondta, a tüdő az ember 
legfontosabb légzőszerve. 

Sebészet gyakorlat. Ülünk ott négyen lányok, szokásosan. Velünk szemben a 
gyakorlatvezetőnk, diszkréten kigombolt fehér ingében - szőrös felsőteste 
kivillan, az asztalon hintázik. 
- Nem sikerült minden témát átbeszélnünk. De megadom a mobil s zámom. . . 
Kisebb hatásszünet. Mozdulatlanul ülünk. 
- Szerintem azért valaki írja fel! Éva! 
- Nem hoztunk tollat . . . 

Radiológia gyakorlaton: 
- Tudjátok-e mit nevezünk Fleischner atelektáziának? 
- Gábor . . . 
- Gábor . . . - forog hátra mindenki. 
- Miért keresitek mindannyian Gábort? Talán ő felelős a Fleischner atelek-
táziáért? 
- Nem, csak ő szokta tudni a szerzői neves dolgokat. 

- Aliz, képzeld, tegnap újra kellett tanulnom a tíz agyideget. 
- De Dai, nem is tíz van! 

Tömegbaleset . Gábor Gilchrist-kötéssel, Daniella Bennett-gipsszel, Szilvi 
Dessault-kötéssel, Éva Mádchenfángeres felfüggesztés után Dellezett és kör-
körösített alkargipsszel, Zozó pedig néhány horzsolással távozott a trauma-
tológia gyakorlatról. A többiek még időben elmenekültek. 

Recept az ötödév befejezéséhez: 
Végy egy felső kategóriás számítógépet - akkor csinálod jól , ha kb. 200 kHUF-
ba kerül ma jd kattanj rá, de nagyon. Mielőtt elkezdődne a vizsgaidőszak, 
költözz be a Jancsóba, és intézd el, hogy a gépedet kössék rá a netre. Ha 
berendezkedtél, alakítsd át kissé a napirended. Akkor menj aludni, amikor az 
első ember felkel, és akkor kelj fel, amikor az az első ember visszaér a suliból -
ha te is be akarsz menni, azt jobb, ha elfelejted. Amikor az emberek elkezdenek 
a vizsgákról beszélni, meg a tanulásról, mondd azt, hogy: Figyelj, Lupa, nincs 
kedved inkább StarCraftozni? A hatás nem marad el. 
Miután az fentebbi körülményeket megteremtetted magad körül, már csak 
annyi dolgod van, hogy vársz. Hogy lejöjjön az új Kosheen album, hogy 
megnézd az ú j filmet, hogy meghozzák a pizzát. Jegeld a vizsgákat. A traumát 
azt főleg érdemes, elég egy délelőttöt foglalkozni vele, és máris elgörbül. Egy 
véletlenszerű ballépés, és máris megvan az első vizsgád a harmadik hét 
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derekán, szóval légy nagyon óvatos. Ha kezd a helyzet meleg lenni, azt majd 
abból veszed észre, hogy már senki sem beszél a vizsgákról, meg a tanulásról, 
mindenki arról beszél, hogy holnap utazik haza, meg hogy milyen jó lett az 
átlaga abban az évben. Ha már nincs senki a koleszban, akivel kb. egy héttel 
azelőtt még jól érezted magad, akkor a körmödre égett a dolog. A 6 hetes 
vizsgaidőszak ötödik hetének utolsó előtti napján menj el szigorlatozni FOG-
ból 6 óra tanulás után. (előadásra tilos, gyakorlatra azért ejnye-bejnye mellett 
néha be szabad járni) Ha átmész, akkor valamit elrontottál, de nem baj, az még 
belefér. Hétvégén vidd haza a gépet meg a felesleges cuccaidat, és tanulj tinó, 
mert ökör lesz belőled. Amikor visszamész FOG-ból vizsgázni, ne vigyél UV 
csekket, mert az olyan... ciki. Amit kapsz a mulasztásodért, azt nem kell 
megköszönnöd. 
Ha megvagy a FOG-tel kedden, azonnal kezdj el tanulni a szerdai Orvosi 
Genetikára, mert abból sem ér ám megajánlott jegyet elfogadni (ha nem jársz 
be, úgyis egyest adnak). Ha az OG megvan, a pénteki pszichiátria már csak 
gyerekjáték. A Nobel-díjasok kb. 3 óra, a többi max. 40 perc. Mikor visszaérsz 
a koliba, kezdj el pakolni, mert egyáltalán nem elítélhető módon, nem szóltál, 
hogy maradnál az UV héten is, így a helyedre már költözik is befelé valaki. 
Keress egy havert, akinél ellehetsz egy hétig. Legyen TV meg mosógép, és 
persze CIV3 a számítógépén. Meg UT 2003. Foglald el magad hétvégén 
(elvégre azt Isten is a pihenésre teremtette), majd hétfőn reggel kezdj el tanulni 
Igazságügyi Orvostanra. Délután menj el az intézetbe, és halaszd el 
csütörtökre. Tanulj, amennyit csak bírsz, de légy biztos abban, hogy azokat a 
dolgokat, amikre azt mondta a gyakorlat-vezetőd, hogy meg lehet bukni rajtuk, 
nem tanulod meg. Produkálj egy frenetikus feleletet, melynek végén a 
mentőkérdésre ne válaszolj. Ha megkérdik mikorra vagy hajlandó megtanulni 
az anyagot, vágd rá gondolkodás nélkül, hogy "Holnapra!". Ha hazaértél, vedd 
elő a szemészetet. Egy nap nem elég rá, de egy éjszaka... sem. Reggel menj el 
vizsgázni Szemészedből. Mondd meg, hogy sietned kell, mert még várnak az 
IÜ-n, és vizsgázz le elsőként. Puskázni szabad, bár majdnem lehetetlen, (az 
ajtót becsukják, és totál egyedül hagyják a hallgatókat. Neked a lelkiisme-
reteddel kell szembenézned, ha még látsz valamit az áttanult éjszaka után) Ha 
megvan a véres verítékkel megszerzett elégséges Szemészetből, menj el a 
Centrumba, végy valami kaját, és kb. egy óra alatt tanuld meg igazságügyből 
mindazt, amire valóban szükséged lehet (általános jogi ismeretek, kb. az első 
45 oldal a tk-ben). UV csekket ide sem szabad vinni, mert nem lesz pénz CD-
kre. Hívd fel anyukádat, miután átmentél igazságügyből, és mondd el neki, 
hogy elindultál beiratkozni hatodévre. Hogy abból mi lesz, az már a jövő 
zenéje. 

2004 tavaszán Debrecenben volt az országos TDK. A szervezők változatos 
programokról gondoskodtak. Egyik estére például kibérelték az egész 
Debreceni Fürdőt. A fürdés előtt-után többen felkeresték az El Tomado 
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nevezetű vendéglátó egységet, ahol minden fogásnak igen hangzatos neve 
volt, a sült csirkét például "robbantott keselyű" álnéven lehetett rendelni. 
Roland és Gábor éppen hazafelé tartottak a nagy debreceni éjszakában, amikor 
az egyik sötét utca sarkán arra a megdöbbentő felismerésre jutottak, hogy 
eltévedtek. Néhány épület ismerősnek tűnt, de sehol nem találták a bejáratot a 
kollégiumok felé. Gábor ekkor a következő javaslattal állt elő: "Másszunk át 
ezen a kerítésen, akkor bent leszünk a parkban. Onnan már csak 100 méter a 
kolesz..." Roland azonban elbeszélte őt erről. Mint később kiderült, Gábor a 
Zenekonzervatórium kertjébe akart bemászni. Hát igen, aki így szereti a 
zenét... 

2004.08.25.12 óra 
Évfolyamtársak szállingóznak a Nagy Oktatási felé. Egyre többen vagyunk, 
jön a hír: még nincs meg az államvizsga teszt eredménye, majd egy óra múlva. 
Rendben van, már meg sem lepődünk. Irány a sörkert, csakúgy, mint tegnap 
államvizsga után. 
A feszültséget csökkentettük, majd kissé jobb kedvűen vissza, látjuk, már nem 
hiába. El is kezdünk lépcsőzni a negyedikre, amikor Ringler prof utánunk szól: 
- Hát menjenek már lifttel! 
Mindenki a liften lévő táblát nézi értetlenkedve: HALLGATÓKNAK A 
LIFTET HASZNÁLNI SZIGORÚAN TILOS! 
Erre kapjuk a biztatást: 
- Ne mondják, hogy még soha sem használták! Menjenek csak! 
Nem is tétováztunk többet. . . Megérte elvégezni ezt az egyetemet, most már 
liftezhetünk! 

A leletet kiadta: a 10. Csoport 

Heteroanamnesis 

A GORB kezeléséről :" . . . és akkor a nyelőcsőbe beültetnek egy protonpum-
pát?" 

Ajogász testvéremtől: "Dai, jól gondold meg, milyen pályát választasz, én nem 
foglak egész életemben eltartani!" 

- Kislányom, Aliz, mi akarsz lenni? 
- Állatorvos, apa. 
- Á, az ne legyél. Fejbe fog rúgni egy ló. 
Ezért lettem a PhD hallgató, mert az egerek biztos nem rúgnak fejbe. 



Mar éjfél is elmúlt. N e m tudok elaludni. Feszülten hánykolódok az 
ágyamban, tudom is én miért, pedig nyugodt lélekkel szunyókálhatnék. Alig 
tizenkét óra múlva a kezembe vehetem a diplomám. Már egy hete tíz centivel a 
járda felett lebegve járok, és úgy megyek végig az utcán, hogy senki sem tudja, 
miért mosolygok. Orvos lettem. 

Miért nem tudok most erre gondolni? Korog a nyomrom, úgy, mint tegnap 
este, amikor a banketten egy darab falat nem maradt nekem, még egy kis 
méretű rántott karfiol sem. Szenvedek. Akaratom ellenére elkezd peregni 
előttem egy film. Olyan emlékek jönnek elő sorra, amikre már évek óta nem 
gondo l tam. . . . látom magam a felvételin. Jobbról és balról is egy szemüveg néz 
rám. Az egyiknek mesélek az elektronokról, de őt csak Markovnyikov érdekli; 
a másikat pedig megpróbálom meggyőzni arról, hogy a papíromra rajzolt 
ákombákom egy olyan négyüregü szív, amilyen már a krokodiloknak is van . . . 

. . .megjelenik a gyomorgörcs, amivel először az első anatómia demo 
reggelén találkoztam. Hiába bizonygattam magamnak a vil lamoson, hogy 
tudom a plexus cervicalist, a kifli csak nem ment le a torkomon. N e m baj, 
gondoltam, majd belejövök, és néhány alkalom után elmúlik ez az érzés. Hát 
nem. Ugyanígy indultam az élettan tesztre, a patológia vizsgára, még a 
harminckettedik szigorlatomra is. Ki tudja, lehet, hogy pont hatod évben 
bukok meg sebészetből . . . 

. . . itt a Biológia Intézet üveg ajtaja, és mögötte az a telefon. Csak egyszer 
emeltem fel, és ennyit mondtam: Apu, nem sikerült . . . 

. . .megint eljött a gyomorgörcs, már elmúlt dél, és még mindig nem jön a 
villamos. Most kell először találkoznom a konzulensemmel, de így sosem érek 
oda. Azt mondják itt az emberek, a rohamkocsival ütközött a villamos. Hány 
ember élete múlik ezeken a pi l lanatokon. . . 

.. .túl vagyok a bonctermen. Kihúztam a tételt. Küzdeni fogok. Ott és akkor 
megértet tem, miről írt Selye János. Elképzelésem sincs milyen témáról 
beszéltem. De én még olyan jóízűen egy f i lmen sem nevettem, mint a 
Mexikóin a patológia szigorlat u tán . . . 

. . .most pedig a szökőkút felé gyalogolok. Itt j ön velem szemben egy 
csoporttársam. Az urológia tanszékre indult. Én lassan lépegetek tovább, és 
szívom magamba a januári friss levegőt. Lenne épp jobb dolgom is. Az 
esélytelenek nyugalmával mondogatom magamban azt, hogy haematogen 
allergiás dyshidrosiform ekzema. Lassan odaérek a nagy oktatási épület barna 
ablakaihoz. Meglátom benne a sápadt arcom és a piros orrom. Da ad vitrum 
fuscum, ez még jól jöhet.. . 

. . . egy hónappal később térdig érő hóban rohanok a klinika kertben. Sötét 
van, fáradt vagyok, a szívem is össze-vissza ver. Aztán öt perc késéssel beesek 
az ajtón, látom fagyos a légkör, a hallgatók diktálják a nevüket. Mos tmár nincs 
visszaút, le kell ülnöm. Homályosan látok, éhes is vagyok, szerda este van, a 
héten ez a harmincadik órám, és ebédszünetem se volt. Pont most nem adhatom 
fel, ez a reumatológia alternatív kollégium. Egyébként meg itt ül előttem egy 



fiú, rám is nézett, de nem ismerem. Talán a következő előadáson is lesz 
névsorolvasás. . . 

. . .kifogyott a patron a nyomtatómból. Miért, miért most kellett ennek 
megtörténnie? Már vár a konzulensem a klinikán, holnap kell leadni a 
szakdolgozatom. A boltok pedig csak kilenckor nyitnak, hát ez reménytelen, én 
olyan szerencsétlen vagyok. . . 

.. .vasárnap óta nem aludtam rendesen. Most valahol Prágában zötykölődök 
egy buszon. Tegnapelőtt sikerült a belgyógyászat szigorlatom, tegnap reggel 
pedig megvédtem a szakdolgozatom. Hazafelé már olyan fáradt voltam, azt 
sem tudtam, mit csinálok, a mobilommal akartam kinyitni a zárat. Ha minden 
jól megy, reggel megérkezek Koppenhágába szakmai gyakorlatra, de három 
napig csak aludni fogok. . . 

Én már elfáradtam. 
Igen, megérdemlem. Csak bólintani kell, és utána magamhoz szorítom a 

doktori diplomám. 
hulloda. hl0.med98 

Ilyenek voltunk első évesen az anatómia gyakorlat szünetében: lelkesek, 
mosolygósak, szorgalmasak! Arra már nem emlékszem, hogy vajon 

Kálmán másolta-e Janiról a latin házit, vagy fordítva. 
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"10,6 liter/fő/év", az első csoportbuli a Kisbajorban. 
Gyűltek a poharak, nehezültek a fejek, a ropi sört kívánt. 

Elsősegély tanfolyam. Itt a bizonyíték, hogy mi törtük az agyunkat 
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Évfolyamunk első álom párjai a gólyabáli próbákon találtak egymásra. Hogy 
közülük hányan maradtak együtt a hatodik év végéig, az már más kérdés. 

"Fiatalpulmonológusok". Jól átlégzett tüdejű, 
ám kissé szomnolens csoportunk a deszki szanatórium parkjában 
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Derűs optimizmussal tekintünk a három napos vajúdás elé; 
bízunk abban, hogy szakértelmünk ezt a próbát is kiállja majd 

Ötöd évben már nehéz volt teljes létszámú csoportképet összehozni. 
A hiányzó emberek helyét Zozó biciklijével pótoltuk 
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Q\f*J? 

A szerenád reggelén, a szakfordítói államvizsga után. "Tegye fel a kezét az, 
aki értette a fordítást! Hát, mit mondjak szép kis társaság. És öt éven át 

minden ebédszünetünket angol órán töltöttük, kivéve másod évben, kedden... " 

A 

Fül-orr-gégészet gyakorlat: a gégetükrözés demonstrálása egy véletlen 
áldozaton, aki csak egyszerűen kényelmesnek találta a széket. 

Nyelv kihúzva, tükör ledugva, és mégsem látott senki semmit. Én sem... 



c u y p 
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Szerenád. Az utolsó élettan előadás, vendégekkel. 
Megjelenés az alkalomhoz illő véralkohol szinttel. 

Pillanatkép a bankettről. 
- Te, Roland, nem félsz attól, hogy megárt ez a sok züllés? 

- Ugyan Gábor, Még így is marad elég neuronunk, hogy megnyerjük 
a TDK konferenciát... 



Ez épp nem a Jeges Est után történt, csak a helyszín megtévesztő. 
Sehol egy kesztyű, sapka, de még forralt bor sincs. Csak egy kis szeptemberi 

jégeső elöl szaladtunk be ide csuromvizesen. írjunk történeteket az évkönyvbe! 

Megszültük a csoport történetét. Maradandót alkottunk mi itt a képen, akik 
e-mailben csatlakoztak, és akik már fogták a diplomájukat és elpattantak vele 

Budapestre, Erdélybe, Spanyolországba, Korfura és ki tudja még hova... 
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ii. csoport 

NovákjPéter Varga-Orvos Zoltán Thoman András Tönkg PpSert 

Pocsay (Rgka <Rgcz (Beatriy Sebján Parkos Tünde Qyalai Mónika 

Kómár Valéria Trdei Zsuzsa Katona Viktória Stumpf Tamás 1 
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1 
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12. csoport 

Lestár Terenc 

(Fricska Nagy Zsanett Szabó 'Ella 

Tejér Attila Singft 'Margit 

Zaj ti Qergő Bjidiscb Tibor (Pátos Attila 

(Bárdi Júlia Tejes Zsuzsanna 

Bors Melinda 

Bodócs Ildikó 

Szűcs Dániel 
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JL tizenkettes csoport... 

Semmi érdekes... Passzív, agresszív csoport. Max. napi 1,5 óra együttlét 
kizárólag gyakorlatokon. Előadások alatt 2-3 fős csoportokban kuporogtunk a 
terem lehető legtávolabbi sarkaiban, hogy csoporttárs még véletlenül se legyen 
látótávolságon belül. Ennek persze semmi köze nem volt ahhoz, hogy nem 
szerettük volna egymást, csak egyszerűen így alakult. Vagy még az is lehet, 
hogy volt aki nem bírta a pörkölt szagát, ami egyesek táskájából szivárgott 
hétfő reggelente... 

Midőn Melinda beköttette okosságtól duzzadó fejét (az ő szavaival élve 
megfogta Isten egyik lábát=Tóth László, 10-es csoport! DE!!!!!! Isten másik 
lába még szabad! Laci öccse újra szingli!), megkezdődött a csoportélet, mert 
már volt hol enni meg inni. (Daninak tegyünk félre egy kis pizzát, mert mindig 
késik, de jönni fog és sokat fog enni...) 

Régen még Mikulásajándékot is adtunk egymásnak, igaz csak 
egyszer... nem is értem, mit panaszkodtok! 

Lehet, hogy nem is tudjátok, kik voltak a mi csoportunkban?! Na, 
várj atok, nekünk is gondolkodnunk kell.... 

Bárdi Juli: ami az ő órai jegyzeteiben nincs meg, az nem is vót. Szíve 
csücskében a ménes meg a Mészáros G. 

A BODÓCS, csak így simán: ő volt a csopvez. Papíron. Azonkívül nem volt 
esélye. De azért szerepelhetett néha, mint például Melindáék lagzijában...aki 
nem hiszi, járjon utána! 

Bors Melinda: Az asszony. Az! De tényleg... Tök jó pizzát tud sütni, meg 
meggyes sütit, és még lakásuk is van hozzá. Ha valami történt (nem kell rosszra 
gondolni!), az általában tőle indult ki. 

Farkas Ildikó: AKISILDI.. .pedig magasabb, mint a Bodócs. 

Fejes (most már Pluhár) Zsuzsa. Valami kavar történhetett, mert Bitó doktor úr 
Szűcsnek szánta... hát, ilyen az élet, gyerekek! 

Fejér Attila: Minden gyakorlaton le akartuk ültetni, mert azt hittük hypózik, 
de semmi baja se volt, spontán verejtékezett nagy cseppekben, és mindig 
hallgatott. Az is a szülőszobán derült ki, hogy a Playboyban mindig up-to-date! 

Fricska Nagy Zsanett: A neurológus. Van egy "egypetéjű ikertestvére", aki 1 
évvel idősebb nála... na, ezt csináljátok utánuk! 



Lestár Feri: Mindig rajta csináltuk az EKG-t, meg az UH-ot ,meg 
mindent.. .Gumiszücs?! 

Pálus Ati: Az Ősmagyar Ezoteréka. Keményrock és disznóvágás.. .egy pohár 
sör, két deci gyümölcslé, vagy inkább egy jó fajta kóla. A Pickben. Meg 
sütkrumpli. És oldalas. Na, elég vót! Jó van, na! 

Rudisch Tibi: Nem a 1 l-esbe járt? Azért az nem volt semmi, mikor az l-esért 
még az agy elejét is meg kellett mutatnia! 

Singh Margit Margaréta: Aki túlélte L.F. monológjait. Respect... 

Szabó Ella: Magyar virtus határok nélkül. Ő is tudja, hogy meg kell 
csinálni.. .de inkább utóbb. 

Szűcs Dancika: Fényezés a Kárászon, csak azon járt az esze. Már Iványi prof. 
is gyanút fogott, mikor az alimentáris hasonlatokat erőltette (csirkezsír, 
ribizlilekvár), és hála NEKI a VIP vizsgaidőpontokért! 

Ennyit a csoportról. Most lássunk néhány képet! 





Melinda és Laci esküvője (A képen az ifjú pár látható az évfolyam 
prominens képviselőinek társaságában) 
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FOgjíSZOKi 
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A 2003. évóen végzett fogorvosok^ névsora 

AntalMárk^ 
(Briglevics Kfltalin 

(Bozó Szilvia 
Cserepes Angéla 
Csillag József 
<Eliscíier Ádám 

Todor Judit 
(Jálosi Qóra 

Jíalász András 
Jlejfter Nóra 

Kunsági Viktória 
Lamper János 

Lévai Krisztina 
(Martus Melinda 
(Mozsolits László 

(Mótyán (Péter 
(Németh Léda 

Péter gabriella 
Pintér Qábor 

Rpntó gabriella 
Sárközi Pdit 
Sinka (Rpbert 

Szabó Kflfolina 
Szalma gabriella 

(perenyi Ágnes 
Varga Tea 
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1998-2003 

1998. Anatómia 
Szakács Réka magyarázza anatómia gyakorlaton a n.medianus villáját: 
- Ezt azért nevezték így el, hogy a szerényen bútorozott egyének is megértsék. 

1998 Karácsonyi üdvözlete a fogorvostan-hallgatóknak a többiekhez: 
- Cadaver Erzsébet kellemes ünnepeket kíván a hallgatóknak az anatómia 
intézetből. - Még jó hogy nem adtunk nevet a cadaverünknek... 

Czigner Andrea: 
-Mi az?: -intracorporalt detoxikáció -> máj 

-extracorporalt detoxikáció -> II. Kórház 

Karcsú Sarolta felelteti Gálosi Dórát: 
-Saci: - Proc. styloideus: mi a hátránya? 
-Dóra: - letörhet! 
Saci: - A francokat, akkor megbuksz! 

Kovács Annamária szövettan gyak: 
-Orális fogamzásgátló nem ajánlott terhesség esetén. 
Mozsolits László:- Még jó, mindennap megennének egy csomag cottont. 

Mihály András ea.: 
-/m.cremaster/ Rögzített here mellett a törzset is képes emelni ez az izom. 
-kromofil sejt: jól festődik- nőies sejt, szereti a festéket 
-macrostomia: fülig ér a szája, hogy úgymondjam 
-XXX, mentális retardáció, de ez nem jelenti azt, hogy az Y kromoszóma a 
szellemi fejlődéshez feltétlenül szükséges 

Biológia Intézet fogászok elérhetősége: 
-ponyine,ponyine@szabad.hu 

Jonny Free: 
-1 bázispár megszekvenálása 30 Ft. Rá kéne csüccsentenünk fehérje moleku-
lákat disznószív sejtekre és már kész is az emberi szív->de ettől még nem 
leszünk disznók, ill. nem ettől leszünk azok... 

1999 
Élettan 
-Benedek Gy:- Extracellularis hypervolemiaban szenved a hallgató, azért 
megy kocsmába. 
-Benedek híres utolsó szava:- Megpróbálom bekapcsolni a fűtést. 

mailto:ponyine@szabad.hu
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- Jancsó G.: - A Viagra hatására az ember kék színben látj a a vi lágot legalább is 
a mellékelt útmutató alapján. 

2000 
Pathológia: 

Sárközi Edit demo után:- Most én vagyok hülye, vagy HPR tud többet ??!! 

2002 
Fül-Orr-Gége 
Mozsolits László vizsgázik: 
Kadocsa:- Milyen típusai vannak a halláskárosodásnak? 
Mozsó: -Jobb és bal oldali?!! 
Fogpótlástan 
Lamper János átadja a kivehető pótlást a betegének, (aki idősebbnek néz ki, de 
35 éves) és tanácsokkal látja el: 
Jani: -Tessék hangosan felolvasni az unokáknak, úgy könnyebb megszokni. 
Erre a beteg kicsit felháborodva: - Még férjnél sem vagyok, nemhogy uno-
kák!!! 

Tordai Sándort kérdezik Gyakorlat előtt: 
-Mit csinálsz, ha nem tudod kivenni a primér koronát a szekunderból? 
Sanyi: - Visszaküldöm a technikushoz... 

Szájsebészet 
Tordai Sándor felel: 
-Sorold fel a narkózis stádiumait 
Sanyi: 1. éber állapot 2. felületes narkózis 3. mély narkózis 4. halál!!? 

Konzerváló fogászat 
Briglevics Katalin terhes. 
Bartha Tibor: Megfelelő laterál kondenzálás után, a gyökértömés úgy áll, mint 
Katiban a gyerek. 



III. évfolyam. Gólyaavató szervezés - Eszem-iszom, dínom-dánom 

IV. évfolyam. Első kezelések - még lelkesek vagyunk 
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Nyitrai bácsinak elkészült a fogpótlása. Hurrá! 

Évfolyamtársunk kezelése 



IV. évfolyam gyakorlat 13. csoport. Konzerváló gyakorlat előtt. 

IV. évfolyam gyakorlat 14. csoport. 



Fül-Orr-Gége gyakorlat Torkos doktorral 



Megjött a Mikulás, tehát party van - a szokásos Márk buli 



V. évfolyam. Szerenád - már alapoztunk 



Szerenád - még bírja a busz 

Szerenád - szól a nóta 



Ballagás 



Bankett - Egy család megkönnyebbült, Márk fogorvos lett 

Bankett - Éneklünk leinek 



Diplomaosztó 2003júniusában 
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