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/ J x í a z ó .

Az orvosi anekdoták összegyűjtésénél több cél 
vezet. Egyik, hogy a víg poharazás közben orvostársa-v 
Ságokban elhangzó orvosi humortermékeket az elkalló* 
dástól megmentsem; a másik, hogy az ezirányban ér
deklődő orvosi életünkre vonatkozó mulatságos hely
zetek és szellemességek gyöngyszem eit egy csoport
ban találja; a harmadik, hogy a mindennapi kenyér 
után futkosó és állandóan a legfelelösségteljesebb, ko
moly 'munkát folytató orvos, ha leteszi a nap fáradal
mát, néhány percre elfelejtesse magával a mai orvosi 
élet nehéz küzdelmeit.

Ez a gyűjtem ény azonban nemcsak mulattató, 
hanem tanulságos is, mert humoros oldaláról bár, de  
feltárja az orvos és beteg közötti viszony minden fo 
nákságát. M egismerteti velünk továbbá a régi »/o«* 
orvosvilágot is, amit ma már csak elbeszélésekből ésf 
a fennmaradt adomákból ismerhetünk nteg.

Ami az összegyűjtés munkáját illeti, az anekdoták 
nagyobb 1részét orvostársaságokban való elhangzásuk
kor jegyeztem  fel, kisebb részéhez barátaim, kartár
saim szíves segítségével jutottam. Néhány idevágó  
és internatiónálisan is élvezhető^ s részben közszájon



forgó anekdótát a teljesség kedvéért idegen nyel* 
vekből, illetve magyar anekdótagyiijtetnényékből is' 
átvettem, az utóbbiakat ezen első kötetbe soroztam be..

Eredeti tervem az időközben felhalmozódott anyag 
nagyobb 'mennyisége miatt meg kellett változtatnom  
és az anekdoták anyagát két részre osztanom. A máso
dik rész még kiegészítésre szorul és csak későbbi idő
ben jelenik meg.

E l nem mulaszthatom, hogy mindazoknak, akik 
az anekdoták összegyűjtésében segítségemre voltak 
és 'vannak, ezúton is hálás köszönetemet fejezzem ki.

Budapest, 1937.
A SZERZŐ.
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TALÁLÓS KÉRDÉS.

D. zempléni körorvoshoz beállít Torma János, a 
község egyik polgára.

— No, mi baja János bácsi? — fordul az orvos 
a belépőhöz.

— Hát, ipeg azért jöttem vóna, — böki oda fél
vállról Torma uram — hogy tanája e’ a tekintetes úr!

(D. G.)

HALOTTKÉMI JELENTÉS.

Picedli Vékás Ferkó barátságos kocsmai összejö
vetelen kebelbarátaival némi nézeteltérésbe keveredett. 
Este a kocsmából való hazafelé mentében társai meg
lesték és hátulról husánggal úgy fejbe találták ütni, 
hogy igen rövid igéig tartó húzodozás után szépen 
itthagyta ezt az árnyékvilágot.

A halálbíró úr (a halottkém somogyi neve) halott
vizsgálati bizonyítványában ilyettén örökítette meg a 
gyászesetet.

A halál oka: furkósbot.
Észrevételek: nem vette észre.
(Ba. J.)
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A NYÖGÖ BETEG.

A szolnoki kórház sebészeti osztályán falusi öreg 
asszony fekszik és folytan nagyokat nyög.

B. alorvos megsajnálja, odamegy és megkérdi:
— M iért nyög nénikém, talán fáj valami?
— Nem fáj nekem semmi, édös lelköm, de hát 

azt gondoltam, úgy szép a beteg, ha nagyokat nyög.
(Bi. J.)

A SÓHAJ.

A budakeszi szanatóriumban J. röntgenes főorvos 
falusi asszonyt vizsgál.

A rekesz mozgásait akarván vizsgálni, felszólítja 
az asszonyt, hogy sóhajtson nagyot.

Az asszony a röntgenernyő mögött, a sötétben 
nekirugaszkodik:

— óh  édes Máriám, boldogságos szent anyám!
(P. A.)

A BÁBA STATISZTIKÁJA.

Dunántuli községben a bába, hogy ne kelljen a 
szülésekről könyvet vezetni, a köldökzsinorokat fel
rakta a nadlásra száradni.

Egyszer nyitva felejtette a padlás ajtaját és a 
szomszédék macskája megette a köldökzsinorokat. Két
ségbeesve rohan át a szomszédba és két kezét össze
csapva, siránkozva mondja:

, — Szomszéd uram, szomszéd uram! Verje el a 
macskáját alaposan, mert megette a statisztikámat.

(P. I.) !
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PARASZTBÖLCSELET.

Szolnoki tanyai paraszt beviszi feleségét a városba 
az orvoshoz.

Az orvos szemrehányást tesz, hogy nagyon előre
haladt a baj, miért nem hozta már előbb az asszonyt.

— Persze, ha a lova megbetegszik, ahhoz kihívja 
mindjárt az állatorvost, mi? — korholja az orvos a 
parasztot.

— Hát mán megbocsásson a tekintetes úr, de, ha 
lovat kell venni, az pénzbe kerül, asszonyt pedig ka
pok ingyen is annyit, amennyit akarok.

<Bi. J )

KELLEMETLEN BETEGSÉG.

Csuka István, aki a szeszes italoknak nem volt 
épen kimondott ellensége, bemegy a városba és meg
vizsgáltatja magát az orvossal.

A vizsgálat után megkérdi:
— Hát, aztán mi vóna az én betegségem, tekin

tetes doktor úr?
— Kedves bátyám uram! Ön túl sokat iszik . . . . 

ez az egyetlen betegsége.
— Úgy? . . . Hát, akkor arra kérném a tekintetes 

doktor urat, hogy nem tudna-e valami jó latin nevet 
mondani, hogy hát odahaza a feleségemnek is meg
mondhassam, hogy mi a bajom.

(P. A.)
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PARASZTOKOSKODÁS.

A borsodi paraszt beviszi fiát az egyik ismerős 
miskolci állatorvoshoz és kéri, hogy legyen szíves 
meggyógyítani.

Az állatorvos szabadkozik, hogy ő embereket nem 
tud gyógyítani, menjen tehát emberorvoshoz.

— Ugyan, ne tessen mán nekem ilyet mondani, 
tekintetes úr — válaszolja a paraszt tudálékos arc
cal. — Hát, ha azt az oktalan állatot meg tetszik tudni 
gyógyítani, akkor hogyne tetszen tudni meggyógyítani 
az én okos fiamat is.

(Bi. J.)
A CSODADOKTOR.

A régebbi időben az egyik alföldi városban sokat 
bosszantotta az orvostársadalmat E. M. dr., aki ame
rikai csodadoktornak nevezte magát, állandóan cikkez- 
tetett magáról a helybeli újságban, hirdetéseiben pe
dig azt hangoztatta, hogy nyavalyatöréstől szemmel- 
verésig minden kórságot egyszerre meg tud gyógyí
tani csalhatatlan methodusával.

Egyik alkalommal tanyai beteghez hivatták az 
öreg Maxi dr-t hascsikarás mián.

A ház előtt kis pulya játszott a porban, a beteg 
Börse Jóska kis fia.

— Ki fia vagy hékám? — kérdi a doktor.
— Börse Jóskáé!
— Aztán mit ett édesapád mára ebédre?
— Szívás gombócot — felel a kis fiú.
— Oszt hányat-e? — firtatja tovább a doktor.
— Kilencet — feleli a gyerek,
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A csodadoktor pedig beljebb kerül a házba és a 
gyomor táját kopogtatva, számolja is már a beteg 
hasfalán keresztül a megevett gombócokat:

— Egy gombóc, két gombóc . . .  öt gom bóc. . .  
hat, hét, nyolc, k ilenc... Há, a fene ögye mög keedet 
Börse Jóska, hát honne lenne keed kólikás, mikor ki
lenc szívás gombócot zabátt mög ebédre!

De volt is ám nagy tekintélye.
(L. A.)

KÜLÖNLEGES KÍVÁNSÁG.

Abban az időben történt, amikor hordozható rönt
gen még nem létezett, hogy falusi paraszt beállít sze
kerével az egyik belgyógyász professzorért:

— Gyüjjék ki a nagyságos tanár úr a feleségem
hez — adja elő a kérését nagy hangon — de hozza 
magával a rögenyt is!

AZ ELSŐ PÁCIENS.

L. fogorvos fiatal korában Miskolcon telepedett 
de s mivel kevés volt a pénze, ütöt^-kopott régi házban 
olcsó lakást vett ki. Amikor aztán berendezkedett, 
kitette a tábláját és várta az első páciensét.

Nehéz napok teltek el, mert egész héten át nem 
jelentkezett senki. Végre vasárnap, szagos mise után 
beállított Szörcsög Péter csizmadia. Nagy arany hidat 
kívánt a szájába rakatni és az új doktor nagyon meg
örült az első páciensnek. Szörcsög uram azonban 
rettenetesen alkudott és az új orvos kénytelen volt 
engedni. Végre azonban megegyeztek. Ekkor az orvos 
így szól a csizmadiához:
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— Aztán ki ajánlott engem Szörcsög uramnak, ki 
mondta azt, hogy hozzám jöjjön?

— Nem ajánlotta nekem senki a tekintetes urat, 
hanem néztem az összes doktorok tábláját, meg a há
zat, ahol laknak. Aztán ez a ház volt a leghitványabb, 
ahol a doktor úrnak tetszik lakni. Hát mondok: bizton 
ez lesz a legolcsóbb doktor, ez való énnékem, nem 
az, aki holmi cifra palotában lakik. így kerültem én 
a tekintetes úrhoz.

(L. A.)

A KÉTSÉGBEESETT BETEG.
Delirium tremenses parasztnál az orvos elvonó

kúrát rendel el. Pontosan előírja, hogy mennyi bort 
kell naponta adni a betegnek, hogy baj ne legyen, 
de amellett lassan leszoktassák az ivásról.

Néhány nap múlva aztán újból érdeklődik az 
orvos a parasztnál, hogy hogyan megy a dolog.

— Hát, kérem szépen csak meg vóna, de nagy 
baj van ám — sápítozik az asszony.

— Micsoda, lelkem?
— Nem akar egy korty bort sem meginni!
— Tyű, lelkem, az igen nagy baj! Ha nem akarja 

a bort meginni, akkor ketten fogják meg, egy pedig 
töltse bele a torkába a kiosztott porciót!

János bácsi erre méltatlankodva int az ágyból. 
Az orvos észreveszi és rászól:

— No, mit akar kend, János bácsi?
— Tekintetes doktor úr — könyörög a beteg — 

inkább egy tartson, oszt ketten öntsék.
(Förster A.)
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A PÁLINKÁSÜVEG.

M egbetegedett az öreg Cséplő Pók Mihály Örzse 
nevű leánya. Lehoz az apja másnap vizeletet tőle. Mi
kor az orvos elvégezte már az analysist és a tanácso
kat is elmondta az öregnek, észreveszi, hogy még van 
valami az öregben, mert zavartan gyűrögeti a kalapját.

— No, Mihály bácsi, mi kellene még, ha volna?
— kérdi tőle az orvos.

— Hát megkövetem, tekintetes úr, azt a kis üve
göt szeretném visszavinni,, mert én is, meg az anyju- 
kom is csak nagyon hozzászoktunk. Tuggya, abba 
szoktuk reggel hozni a pálinkát a kocsm ábul. . .  oszt 
ennek igön csak a számho formádzik a feje.

(Ba. j.)

A KIFOGÁSOLT RECEPT.

Az egyik dunántúli községben D. körorvos falusi 
betegének gyomoratonia ellen strychnines porkeveré
ket írt föl.

Két nap múlva újból beállít a beteg és röviden 
kijelenti:

— Nem kell a recept!
— No, miért, hiszen ez nagyon jó gyógyszer? — 

kérdi sértődötten az orvos.
— Mert a sógorom, aki Pesten élt sokáig és 

nagyon tudományos ember, azt mondta, hogy ezzel 
városban kutyákat szoktak irtani. H át csak egye meg 
maga a tekintetes úr az orvosságát!
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FÉLREISMERÉS.

Az új orvos egyik zalai községben orvosi táskájá
val első kőrútjára indul.

Az egyik házból fiatal menyecske szól ki:
— Hala! Maga a borbél?
— Éhen.
— Hát, akkor gyűjjék be és nyírja meg a Julcsát!
— Jó, csak várjon, amíg visszagyüök! — vála

szolja m egértő tréfával az orvos.
(T. B.)

A VILLANYFOGHUZÁS.

B. abaújszántói körorvoshoz, aki fogászattal is 
foglalkozott, falusi asszony állít be foghúzásra.

Az orvos leülteti az asszonyt s mivel borult idő 
volt, felgyújtja a fogászati szék mellé szerelt kék lám
pát is.

Az asszony abban a pillanatban felugrik a szék
ről és méltatlankodva mondja:

— Nem engedem villannyal húzni a fogam!
Az orvos magyarázza neki, hogy ne féljen, ez 

csak villanykörte és csak azért gyújtotta föl, hogy 
jobban lásson.

— Ah, engem nem lehet bolonddá tenni — 
mondja sértődötten az asszony. — Azt hiszi doktor 
úr, nem hallottam, hogy Pesten újabban villannyal 
húznak fogat? De engem ugyan nem csap be!

(B. M.)



A VONZIZÉ.
M. keszthelyi fogorvos rendelőjében jóképű pa

rasztember jelenik meg és szarvasfogakat kínál el
adásra. Amikor az orvos megkérdi tőle, hogy vájjon 
mire lenne használható ennek az agancsos állatnak a 
rágószerve, a gazda így felel:

— Hát, aranyba kell foglalni és azután amulet 
gyanánt a nyakban hordozni. Aki azt hordozza, akár 
férfi, akár fehéínép, iszonyú nagy lesz tőle a vonz- 
izéje. (Vonzizé =  sexappeal.)

(F. O. Sz.)

ORVOSI KÍSÉRET.
Zempléni paraszt beállít szekerével az orvoshoz és 

megkérdi, hogy mennyiért jönne ki a hegyek között 
lévő kunyhóhoz.

— Öt pengőért! — válaszolja az orvos.
— Rendben van. Akkor hozzon a doktor úr csont

töréshez szükséges holmit magával — válaszolja a 
paraszt.

Elindulnak és betérnek a hegyek közé. Rettentő 
rossz dűlőútakon mennek, hol jobbra dőlnek, hol 
balra. Végül az orvos elveszítve a türelmét, meg
szólal :

— Milyen útakon visz engem? Hiszen itt kitör
heti az ember a nyakát!

— Hát, éppen azért hoztam magammal a tekin
tetes urat — feleli ravasz hunyorítással a paraszt — 
hogy, ha véletlenül én törném ki a nyakam, m indjárt 
kéznél legyen az orvos.

(Mo V^
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A TUDÓS POLGÁR.

Falun három egészségügyi fórum van: 1. a szom
szédasszonyok, 2. ha ezek tudománya kimerül, akkor 
jön a bába és 3, ha már ennek a tudománya is csődöt 
mond, akkor mennek az orvoshoz.

Megbetegszik a tudományos polgár felesége és 
minekutána már a szomszédasszonyok nem tudnak 
segíteni rajta, lélekszakadva rohan a bábához:

— Gyűjjék azonnal Örzse néni! A feleségem na
gyon beteg! De hozza magával az elevátort! (Irri- 
gátort.)

(Ba. JÓ-

EREDETI SZÓLÁSMÓD.
Csongrádi kubikusnak beteg a felesége. B. kör

orvos kezeli.
Amikor az obulusok leszurkolására kerülne a 

dolog, elmegy az orvoshoz és a következőket mondja:
— Tekintetes doktor úr! Megkérem alássan, ne 

kérje el tőlünk a betevő instanciánkat, mert, amit a 
kereskedelemre való illetőséget mondani lehet, alig 
élősködünk! í

(Ba. J.)

A FURSCA NEVŰ GYÓGYSZER.
Tolnai halcsősz beállít az orvoshoz:
— Tekintetes úr! Annyira beleállt a fájás az 

oldalamba, hogy mán nem bírom tovább, aggyon rá 
hát valami jóféle bolettát. Eccer vót mán nekem 
valami nagyon jó orvosságom, olyasféle neve vót, 
hogy »arculpofoznám«. (Acitophosan.)

Ba. J.)
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AZ EDZETT TOROK.

Gabona Péter, aki negyven év óta menden nap 
megitta a maga három liter borát, elmegy az orvoshoz 
és kérj, hogy vizsgálja meg a torkát, nincsen-e valami 
baja. , ,

Az orvos megvizsgálja és megnyugtatóan mondja:
— Nincs ennek a toroknak semmi baja Gabona 

bácsi!
— Hát, mán ezt nagyon megcsodálom, tekintetes 

uram, mert ezen a torkon hét hold föld és egy nagy 
ház csúszott mán le.

(Bi. J.)

A KALMOPÜRÉ,

A pestújhelyi kórházban öreg munkás-beteg pa
naszkodik vizitnél:

— Alorvos úr kérem, megén fáj a mellhártyám. 
Tessék nekem újból rendelni abból a . . .  micsoda püré 
is a z ? . . .  Abból a kalmopüréből. (Kalmopyrin.)

(Sz. L.)

AZ UJ KÖTÉL.

Zircen paraszt leány lélekszakadva rohan be F. 
doktorhoz.

— Gyüjjék gyorsan a tekintetes úr, idsapám fel
akasztotta magát!

— No és legalább levágtátok?
— Jaj, nem. M ert az az új kötél, amit a múlt 

héten vettünk a vásárban.
(F. I.)
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FOGFÉREG A BÖLCSELETI FOGBAN.
L. sárospataki fogorvoshoz beállít Hiba János 

uram.
— Nos, mi jót hozott nekem, János bácsi?
— Az egyik fogamat, tekintetes uram. Mer hát 

tetszik tudni, egy hét óta belevette magát a fogfíreg
* a bölcseleti fogamba, oszt fúrja is azt éjjel is, meg 

nappal is, úgy, hogy nem ihágy egy percig sem nyu
godni. H át mán csak gondoltam, megkérem a tekin
tetes urat, hogy tekerje ki annak a megveszekedett 
fíregnek a nyakát, mert úgy látszik magától mán 
nem mén ki. . !

(L. A.)

FURFANG.
Az egyik alföldi községben zivataros, esős éjjel 

bekopogtatnak a falusi doktorhoz.
Doktor úr, tessék sürgősen kijönni velem az 

egyik tanyára, az anyósom nagyon beteg.
Az orvos felöltözik, befogat a kocsijába és meg

indulnak a zivataros éjszakában. Nagysokára, bőrig- 
ázva megérkeznek a tanyára. Az ismeretlen ember le
száll és az orvosnak átnyújt négy pengőt.

•— Itt a két pengő honorárium és két pengő kocsi
pénz. Sajnos, nem beteg az anyósom.

— Hogy-hogy?
— Hát, ú g y . . .  hogy nem kaptam a faluban fuva

rost, aki elindult volna velem ebben a zivataros éj
szakában. Azért ne haragudjon a doktor úr, hogy így 
hozattam magam haza . . .

(V- K.)
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A VISSZANŐTT FOG.
G. dunántúli körorvos a folyton felugráló legény

nél a rossz mellett lévő egészséges fogat húzta ki.
Amikor észrevette a tévedést, ügyes gondolata 

tám adt: visszahelyezte előbbi helyére az ép fogat s 
az újból gyökeret is vert.

Kukorica fosztogatás ideje lévén a szép őszi 
estéken a gyors falusi hírharangok útján hamar elter
jedt a csodahír a visszanőtt fogról.

Nem tellik belé egy hét sem s a vasárnapi mise 
után a 76 éves Bori néne beállít az orvos rendelőjébe 
s nagy akadozva elsuttogja:

— Igen nagy kérésöm lönne a tekintetes úrtól — 
közben könyökig nyulkál a mély szoknyazsebben és 
össze is kotor benne tucatnyi régi, odvas, m egsárgult 
fogat, Boriska menyecske hajdani dicsőségének fog
húzó borbélyoknál, orvosoknál elhagyogatott ékes
ségeit. — Édös tekintetös uram! Hoznék én magá
nak egy liter jó nohát (noha bor =  kiváló somogyi 
rabvallató), ha visszatenné űket a helére.

(Ba. J.)

A MEGRÖGZÖTT ALKOHOLISTA.

Jászberényben öreg alkoholista elmegy M. dok
torhoz megvizsgáltatni magát. <

Az orvos hatalmas m ájat talál nála s ezért meg
kérdi: szokott-e inni.

— Hát, éppen megiszom, ha akad.
— No és mennyi szokott megakadni naponta?
— Oh, nem olyan sok, három-négy liter, de nem 

pálinka, hanem csak bor.
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Az orvos nagyon a lelkére beszél és szigorú 
arccal mondja: \

— Édes barátom, ha nem hagyja abba az ivást, 
menthetetlenül elpusztul.

Az öreg rövid ideig hallgat, majd megvakarva 
fejebúbját, közömbös hangon m egszólal:

— 'Mindegy az mar nekem, tekintetes uram, akár 
tőle, akár érte pusztulok el!

(Mo. V.)

AZ AMPUTATIO.

Abban az időben történt, amikor még nem ismer
ték a narkózist s a betegeket pipaszó mellett ope
rálták, tudniillik a beteg pipázott, hogy kevésbé érezze 
a kegyetlen fájdalmat.

Öreg magyarnak amputálták a lábát. Javában fo
lyik már a műtét, sűrűn pöfékel az öreg, de egyszerre 
csak kiveszi a pipát a szájából és harsányan elkacagja 
magát.

— Hogy tud maga ilyenkor nevetni? — kérdi 
tőle ámulva az izzadó operatőr.

— Megkövetem, azért nevettem, mert el tetszett 
hibázni az operációt.

*— Hogy-hogy? — hüledezik a derék felcser.
— Úgy, kérem, hogy az egészséges lábamat fűré

szelte le a doktor úr.
(M. V.)



FELSÜLÉS.

Vidéki alkoholista fölkeresi az orvost.
A vizsgálat után megkérdi:
— Van még hozzám remény, tekintetes doktor úr?
— Hagyjon föl az ivással, barátom és betegsége 

ellenére akár nyolcvan éves koráig is elélhet.
— Már késő! — legyint a beteg lemondóan.
— Hogyan késő? Maga akar nekem magyarázni? 

Ehhez már én jobban értek, nem olyan nagy a baj.
— Mégis késő . . .  tekintetes uram, mert már 81 

éves vagyok.
(V. A.)

A QYERMEKLEÁNY.

Falusi asszony B. tisztiorvoshoz beállít 14 éves 
leányával és házassági engedélyhez való bizonyítványt 
kér.

A tisztiorvos lelkére akar beszélni az asszonynak 
és leányának, hogy nem lehet ilyen fiatal, vézna gyer
meklányt még férjhez adni.

— Mi történne magával, ha pl. teherbe esne? 
Ki sem bírná még viselni!

A lányka sunyin mosolyog, az orvos azonban csak 
beszél tovább. Végül megsokallja a dolgot és meg
kérdi a folyton mosolygó lánykát:

— Mit nevet maga ezen gyermekem?
— Nevetni fo_g a doktor úr is, mert hiszen már 

»úgy« is vagyok.
(B. M.)
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PARASZTÉSSZEL,

Falusi legény beállít az egyik O.T.I. urológiai 
rendelésre.

— Doktor úr kérem, parasztológia betegségem
van!

— Parasztológia betegség? — kérdi K. főorvos — 
Milyen az, még ezt nem is hallottam?

— Tetszik tudni, ideküldtek és itt látom kiírva, 
hogy urológia. H át gondoltam, az uraknak urologia 
betegségük van, én pedig egyszerű paraszt vagyok, 
hát nekem csak parasztológia betegségem lehet.

(K. D.)

KORHELY ÉSSZEL.

Iszákos parasztnak lelkére beszél az orvos:
— M iért iszik ön annyi pálinkát? Gondolja 

meg, hogy minden korty egy szeg a koporsójában.
— Mit bánom én — válaszolja a paraszt — 

Addig iszom, míg a koporsóm annyi szeget kap, 
hogy sűndisznónak néz ki!

(Tali F. L.)

SÚLYOS KOMPLIKÁCIÓ.

Egyik tüdőszanatóriumban falusi lányka keser
vesen sír a folyosón. Az arramenő alorvos megkérdi, 
hogy mi a baja.

— Eddig azt hittem, hogy tüdőtuberkulózisom 
van és ma a főorvosi vizitnél azt hallottam, hogy 
tébécém van. H át aztán még ne is legyek kétségbe

(G. G.)
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A TERMINUS.

A budakeszi szanatóriumban D. főorvos így szól 
az egyik falusi beteghez a vizitnél: >

— Ehhez a diétához adunk magának terminust 
s majd két hét múlva meglátjuk a továbbiakat.

Amint kimegy a főorvos, a beteg odafordul tár
saihoz:

— A diétát már ismerem, de micsoda fáintos 
étel lehet az a terminus, mert még olyat nem ettiem 
ám!!

(B. A.)

A KATARAKTA.

Falusi paraszt bemegy a városba a szemész orvos
hoz.

Az orvos megvizsgálja és módja a diagnózist:
— Katarakta !j
Erre megszólal a paraszt:
— Ejnye, azt a rézangyalát annak az asszonynak! 

M indjárt gondoltam én, hogy az a vén boszorkány 
csinálta ezt nekem.

(Bi. J.)
HALOTTKÉMI JELENTÉS.

A falusi halottkém, aki tót ember volt és rosszul 
tudott magyarul, a következő halottkémi jelentést 
ír ta :

— Halul történte meg. Kapuszta Janó, magunk- 
beli jóemberke, szénabogla tövibe, nyári időbe, meg
halta sinlődő betegségbe.

(T. B.)
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A MEGRÖGZÖTT IVÓ.
Halasi Péter uram beállít Dr. Knollhoz, Szent

endre hajdani fizikusához s m utatja kifordult, vörös 
alsó szemhéjait.

— Nem szabad pálinkát inni öreg! — szól a 
doktori tanács.

Halasi uram egy hét múlva újra beállít a doktor
hoz azzal, hogy nem használt a tanács.

— Nem is használhatott egy hét alatt — vá
laszolja mérgesen Knoll.

— Hát meddig ne igyam?
— S o k á ig ... egy esztendeig legalább! De még 

jobb lesz, ha sohasem iszik többé kigyelmed abból 
a gyilkos italból, különben megvakul!

— Na már doktor úr, azt a bolondot nem teszem! 
Inkább az ablak törjön be, semhogy a fundámentum 
dűljön össze! — feleli Halasi uram, jelezvén ezzel, 
hogy már nem bírná el a szervezete a szesz hiányát.

(Dr. Szászy István.)

A BORTÖLTÉS.
Soproni iszákos paraszt beállít a tüdőgyógyász

hoz. Az orvos megvizsgálja és mondja neki, hogy 
tölteni kell a jobb oldalát.

— Tölteni? És mivel? — kérdi a paraszt.
— Levegővel!
— Levegővel? Hát hogy mén az?
Az orvos türelmesen megmagyarázza s nagyon a 

lelkére beszél, hogy vegye komolyan a baját és a 
kezelést, mert enélkül nincs remény, hogy meggyó
gyuljon.

— És mennyi levegőt tetszene adni?
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— Egyszerre féllitert!:
— Oszt mennyiért adná ezt a féllitert a dok

tor úr?
— Tíz pengőért!
A paraszt megvakarja a fejét, rövid ideig számol

gat magában, aztán kiböki:
— Annyiért épen 15 liter bort kapok. Hát mán 

ne haragudjon meg a tekintetes úr, de én mán csak 
levegő helyett továbbra is bort töltök magamba. Mert 
a bort mán ismerem és tudom, hogy az nem árt ne
kem, de a levegőtől, úgy érzem, nagyon felfúvódnék.

PARASZTÉSSZEL.

Alföld iparaszt beállít szekerével az orvoshoz.
— Viszem a tekintetes urat, mert a gyermekem 

nagyon beteg!
— Sajnálom, az apám nincs itthon — feleli a 

megszólított.
— Akkor viszem kigyelmedet!
— De hiszen én még nem vagyok orvos. • •
— Az nem baj, ilyen pici gyerekhez, mint az 

enyém, jó az orvos fia is!
(V. A.)

A HONORÁRIUM.

A. fehérmegyei községben idősebb cigányt kezel a 
fiatal orvos. Amidőn a kezelés befejeződött, kérdi 
a cigány:

— Hát ástán, mondjá meg nekem á tekintetes 
úr, hogy hogyan háláljam meg ást á nágy jóságát, 
hogy engem ilyen jól meggyógyított?
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— Fizetni úgy sem tudsz cigány, hát mit csi
náljak veled?

— Váláhogyán mé?is mep- seretném hálálni. Tu
dom. hogy nincsen ássonvá á tekintetes urnák, hát 
ke^sít csókolom, há meg nem tetsik vetni, küldök á 
tekintetes urnák hálából egy síp fíátál csigánylányt!

A J ő  TRÜKK.

Fiatal asszony fölkeresi az egyik iász község 
orvosát azzal a kéréssel, hogy végezzen nála abortust.

Az orvos megvizsgálja és teljesen egészségesnek 
talália: semmi indoka nincs a graviditás megszakításá
nak. Az orvos úgy gondolkozik, hogy, ha az asszony
kát elutasítia, kuruzslók kezére kerül és könnyén el
pusztulhat, tehát úgy tesz, mintha megcsinálná az 
abortust és azt mondja az asszonynak, hogy csak 
menien nyugodtan haza, rendben van minden.

Néhány év múlva ugyanabban a faluban jár az 
orvos és az asszony megfogja s szemrehányóan mond
ja neki:

— Lássa doktor úr, azt tetszett mondani, hogy 
nyugodtan jöjjek haza, rendben van minden és tet
szik látni, mégis meg lett a gyerek.

Az orvos csodálkozó arcot vág, vakargatja a feje 
búbját, majd megszólal:

— Ejnye, ejnye! Hát ki az ördög gondolta volna, 
hogy magánál iker van.

(B . J  )
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A M EGELÉGEDETT MAGYAR.

Egyik bihari községben az új képviselő megven
dégeli a választókat. Az egyik falusi magyar annyira 
agyon ette-itta magát, hogy már nem bírja a gyomra 
és nagy hangoskodás m ellett viszontlátja gyom ortar
talmát.

A helybeli orvos megsajnálja és hozzálépve gyen
géden megszólítja:

— Mi az András bácsi, rosszul van?
— így kén mindig lenni a szegény embörnek —■ 

feleli az m egelégedett arccal.
(Sz. L.)

A MAKACS FLASTROM.

Retek Péter beállít az orvoshoz:
— Tekintetes uram, a múlt héten flastrom ot te t

szett adni.
— Nos, mi az, nem használt?
— De igen! Nagyon jó volt és meggyógyult már 

a csúzom.
— Hát most pedig mit akar még?
— Most meg szeretnék szabadulni a flastrom tól, 

mert azt sehogy sem tudom levenni.
(P. A.)

A HIBÁS KALKULÁCIÓ.

Egyik alföldi községben Börcsök Mihály bíró 
uram elmegy az orvoshoz és panaszkodik, hogy szoru
lásban szenved.

Az orvos előveszi recepttömbjét, hogy hashajtót 
írjon föl. Ekkor a bíró uram arra kéri az orvost, hogy
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úgy állítsa össze a hashajtót, hogy éjjel ne zavarja, 
mert a háznál a kert végén messze van az »illem«, de 
viszont nyolc órakor már hivatalban van és az is kelle
metlen volna, hogy ha fontos hivatalos működésében 
ez megzavarná.

Az orvos m egnyugtatja, hogy akkor úgy állítja 
össze a hashajtót, hogy azt pontosan este 9 órakor 
kell bevenni, s reggel mire lesétál a kert végére, 
akkor lesz hatása.

Néhány nap múlva újból beállít Börcsök Mihály 
bíró uram az orvoshoz.

— Tekintetes uram, kipróbáltam a gyógyszert, 
nagyon jó, csak valami hiba csúszott a kalkulációba. 
Azt tetszett mondani, hogy mire lesétálok a kert vé
gére, akkor lesz hatása és mire a kert közepére érek: 
mindig baj ér. Tessék szives lenni hát átírni a recep
tet és m ég a kertnek a másik felit is bekalkulálni.

(B. A.)

A PRIMADONNA.

Egyik közkórházban M. főorvos betegvizitet tart 
orvosok és ápolók kíséretével. Az egyik nagybajuszt! 
vidéki bácsi, már messziről jelzi, hogy valamit kíván.

— Na mi az, öregem — kérdi nyájasan a főorvos
— csak nincs valami baja?

— Hát bizony, az igazat megvallva, megint csak 
kínoz ez az átkozott reoma. Megkérem hát a nagysá
gos főorvos urat, hogy adasson nekem éccakára egy 
primadonnát.

A főorvos komoly arcán derűs mosoly fut végig.



— Mi az ördög! Primadonnát és még hozzá éc- 
cakára? Nem is tudtam, hogy nálunk a rheumát evvel 
gyógyítják?

Az egyik ápolónő csendesen megjegyzi:
— Főorvos úr kérem, félreértés van a dologban, 

nem primadonnát, hanem pyramidont kér az öreg.
(M. V.)

A LEBECSÜLT POROK.

Csornai paraszlegénynek porokat ír fel az orvos.
Pár óra múlva szalad az anyja az orvoshoz, hogy 

jöjjön azonnal, mert a fai halódik a portól.
Az orvos a beteghez fut és megkérdi, hogy mi

kor és mennyit vet be belőlük.
— A múltkor is porokat írt fel a tekintetes úr

— nyöszörgi a legény — azzal az utasítással, hogy 
naponta hármat vegyek be belőlük. Azonban én be
vettem mind a tizet egyszerre és nem lett tőle semmi 
bajom. Most ugyanúgy tetszett rendelni ezeket a po
rokat és gondoltam, hogy sokkal hamarabb meggyó
gyulok tőlük, ha egyszerre beveszem mind a tízet, 
mintha lassacskán szedem be. Ezek azonban nagyon 
ravasz porok lehetnek, mert ugyancsak fickándoznak 
az ereimben és nagyon csavargatják az agyamat!

(P- J )
A JÓ MAGYAR GYOMOR.

Alföldi paraszt különféle komolytalan panaszok
kal folyton az orvos nyakára járt, sokszor még éjjel 
is felzavarta. Végül az orvos megunta a hiába való 
zavarást és elhatározta, hogy valamiképen elriasztja 
magától a parasztot.



Amikor újból beállított, felírt neki jó erős hány- 
tatót, gondolván, hogy ettől elmegy a kedve, hogy 
egyhamar hozzá jöjjön.

Néhány napig nem is jelentkezett a paraszt és az 
orvos azt hitte, elérte célját.

De aztán beállított ugyanúgy, mint azelőtt.
— H át jó  volt-e a legutóbbi orvosság, amit fel

írtam — kérdi tőle az orvos.
— Nagyon jó volt, tekintetes uram •— válaszolja 

a paraszt — csak azért sok bajom volt ezzel az orvos
sággal.

— Nos, mi baj volt vele?
— Hát, nagyon m éltatlankodott a gyomromban 

és semmi áron sem akart bentmaradni, mindenképen 
csak ki akart gyünni.

— No és mi lett aztán?
— H át nem engedtem ki. Mert hát gondoltam, ha 

már egyszer bennem van, akkor maraggyon is bent. 
De nem is jö tt ám ki!

(B. Z.)

JÓ ÜRÜGY.

Az orvos iszákos falusi betegének lelkére beszél 
és a következőket mondja:

Nézze barátom, magának nem szabad innia, az 
ital a legnagyobb ellensége . . ,

A paraszt ravasz hunyorítással közbeszól:
— Hiszen ipeg azért barátkozom az itallal, te

kintetes doktor uram, mert hát nem bírom, ha ellensé
geim vannak.
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EGYENES FELELET.
Egyik dunántúli községben halottkémlelés végett 

cigányasszony teteméhez hívják ki az orvost.
Az orvos a cigányviskóhoz érve, megkérdi az 

egyik füstöst:
— Hát aztán miben halt meg ez a szegény asz- 

szonyka?
— Ábbán á sál ingben, kezsit csókolom, ami még 

még most is rájtá ván.
(F- J ).

NEHÉZ SZÍNVALLÁS.
Fiatal özvegyasszony felkeresi B. abaúji körorvost 

és előadja, hogy két hónap óta ég a gyomra, émely
gés gyötri és hány.

Az orvos megkockáztatja és megkérdezi, hogy 
nlncsen-e más állapotban.

— Kikérem magamnak az ilyen gyanúsítást, én 
tisztességes nő vagyok, — feleli sértődötten az asz- 
szony.

Az orvos az íróasztalához ül, előveszi ceruzáját 
és recepttömbjét, mintha receptet akarna fölirni.

— Nézze lelkem, ezt nekem azért kell tudnom, 
mert egészen más gyógyszert kell felírni, ha másálla
potban van és ettől vannak gyomorpanaszai, vagy 
pedig, ha valóban a gyomra beteg.

Az asszony gondolkozik rövid ideig, azután meg
szólal szemérmesen:

— Hát akkor, doktor úr kérem, tessék úgy felírni 
az orvosságot, mintha valaki erőszakot követett volna 
el rajtam.

(B. M.)
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AZ OPERA ORVOS.

Falusi ember tudálékoskodik az orvosnál. Az or
vos rászól, hogy ne szóljon bele olyan dologba, ami
hez nem ért.

— Mán megkövetem alássan, tekintetes uram — 
válaszolja tudós képpel a paraszt — értek én is ahhoz 
valamicskét, mert hát van nekem orvos rokonom Pes
ten. N. K- a tisztességes neve és igen nagy ember az. 
Főorvos a sebészeten: operaorvos. Csinál is az olyan 
operákat, hogy csudájára járnak.

(M. V.)

KÜLÖNBÖZŐ HATÁS.

Egyik erdélyi községben magyar polgár állít be 
az orvoshoz megvizsgáltatni magát.

Az orvos nagyon súlyos állapotot talál nála és 
menthetetlennek tartja. Amikor azon gondolkozik, 
hogy mihez kezdjen vele, megszólal a beteg és elő
adja, hogy úgy is tudja, hogy nagyon súlyos az álla
pota és csak egyetlen vágya volna még, hogy kolozs
vári káposztával jóllakhasson. Kérdi tehát, hogy sza
bad-e neki kolozsvári káposztát enni.

Az orvos gondolván, hogy ennek már úgyis mind
egy, azt feleli, hogy ehet nyugodtan, amennyi csak 
jól esik.

Néhány nap múlva az utcán nagy meglepetésére 
összetalálkozik a beteggel, aki nem győz eleget há
lálkodni, hogy megengedte neki, hogy kolozsvári ká
posztát ehetett.
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— Amint jóllaktam kolozsvári káposztával, mind
járt jobban éreztem magam — mondja örömtől su
gárzó arccal emberünk. ’t

Az orvos megjegyzi magának a különös esetet.
Néhány nap múlva szász ember állít be hozzá 

ugyanazzal a betegséggel, ugyanolyan súlyos álla
potban.

Az orvos megvizsgálja és azt mondja, hogy nem 
ír fel orvosságot, menjen csak nyugodtan haza és 
lakjon jól kolozsvári káposztával.

A beteg hazamegy, jóllakik kolozsvári káposztá
val, délutánra azonban meg is hal.

Amikor az orvos hírt hall a beteg sorsáról, a kö
vetkezőket írja naplójába:

— A kolozsvári káposzta magyar embernek orvos
ság, szász embernek méreg!

(P. A.)

FELSÜLÉS.

Bocskor Estván ünneplőbe vágja magát, bemegy 
a városba az orvoshoz és megvizsgáltatja magát.

Az orvos vizsgálat után végignézi és azt mondja:
— Kedves bátyám! Orvosságot nem író t, hanem 

több mozgást ajánlok kendnek!,
— Ejnye, ne tréfáljon velem a tekintetes úr — 

válaszolja Bocskor Estván — hiszen én húsz eszten
deje küldönc vagyok és tiz kilométert gyalogolok min
dennap.

(P. A.)
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A KOMBINÉ POR.

Az egyik közkórházban falusi leányka fekszik,
A közös kórteremben többszőr hallja, hogy beteg

társai fejfájás ellen kombinált port kérnek.
Egyik nap vizitnél megszólal:
— Alorvos úr kérem, fáj a fejem, kérek én is 

abból a kombiné porból.

AZ ÉKESSZAVU CSIZMADIA.

Beteg a falusi csizmadia mester, nagy baja van, 
mert még a doktort is elhivatja. Amikor ez beállít, a 
következő ékesszavú beszéddel fogadja:

— Tekintetös doktor úr, szenvedély van a balka
romban, tessék ezerányban valami javallatot kommen- 
dálni.

Az orvos megvizsgálja, receptet ír és távozik. 
Másnap újra eljön és érdeklődik a derék lábtyűmüvész 
állapota iránt. A válasz a következő:

— Hát, ami azt illeti kérem, a szenvedély, az 
kiállott a karomból, hanem az a kanalas orvosság, 
amit bevettem, szörnyen rágalmazza a gyomromat.

(M. V.)
EGYSZERŰ NYELVEN.

Öreg falusi paraszt beállít K. főorvoshoz.
— Tekintetes doktor úr, nagy szégyen esett meg, 

tisztességet érdemlő vénségemen.
— No, mi az, mi az, András bácsi? Mi történt?
— H át megkövetem alássan, tekintetes uram, le

csúszott a természettartályom! (Prolapsus ani.)
(K. D.)



HASONLÓSÁG.

Egyik zalai faluba T. helybeli orvos konzíliumba 
hívta ki a közeli kórházi főorvost, aki bőrkabátban ér
kezett.

Amint az egyik utcán gyalogszerrel mennek a be
teghez, az egyik házból ordít utánuk egy paraszt:

— Hé, hálák! Gyüjjenek ide is bé, itt is van 
borjú eladó.

(T. B.)
KÜLÖNÖS ALTATÓ.

Szurtos falusi cigány beállít a gyógyszertárba:
— Kérek egy hatosért áltátószert!
— Azt csak orvosi rendeletre adhatunk — feleli 

a gyógyszerész.
H á’ mán mióta kell rovarpor vitelihe ricipt? — 

kérdi megütközve a füstös.
(P. A.),

A LENYELT FOG.

Komora János beállít az orvoshoz.
— Tekintetes uram, a fogamat kék kivenni í
— Jól van, Komora bácsi, m indjárt kint lesz!
Azzal az orvos közelít a fogóval a beteghez, de

Komora megfogja a kezét:
— Ezzel a fogóval tekintetes uram? Éhez hosz- 

szabb fogó kellene 1
— Mért kellene a maga fogához hosszabb fogó?
— Mert hát az imént a kocsmában verekedés köz

ben Bokor András kiverte és lenyeltem!,
(V. A.)
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A SZOKATLAN ITAL.

Iszákos embernek hosszasan lelkére beszél az or
vos, hogy hagyja abba az ivást, különben teljesen 
tönkremegy.

— Hát, aztán mit igyák? Mert hát valamit csak 
kell inni? — kérdi a beteg.

— Igyon vizet, jó tiszta kútvizet!
— De nem bírom ám még a számba se venni a 

vizet, tekintetes doktor úr, nem hogy lenyeljem. Meg 
aztán utálom is, hiszen a lovamat is azzal mosom.

— Hozzá kell szoktatnia magát — biztatja az 
orvos.

— M egpróbálhatom.
Néhány nap múlva vigyorgó arccal beállít újból 

a beteg.
— Tegnap nagy napom volt — mondja büszkén.
— Hogy-hogy?
— 18 év óta először ittam tiszta vizet!
— És mennyit ivott?
— No, nem lehet m indjárt sokkal kezdeni. Előbb 

ki kellett próbálni, hogy nem árt-e a szervezetnek. 
Tegnap még csak egy pályinkás pohárral ittam, de 
ma már kettővel próbálok ám!

(P. A.)
AMI BIZTOS, BIZTOS.

Falusi paraszt keléssel keresi föl R. zempléni 
orvost.

Az orvos beérzésteleníti és felnyitja. A paraszt 
nem érez semmit. Amikor azonban a honoráriumra 
kerül a sor és az orvos 5 pengőt számít, a paraszt



elkezd alkudni és csak 4 pengőt hajlandó megfizetni. 
Az orvos végül is ráhagyja.

Pár nap múlva beállít újból a jjaraszt:
— Meghoztam a lealkudott egy pengőt, tekin

tetes uram!
— Tudtam én, hogy kend derék és rendes ember. 

De hát, mondja csak, miért épen ma ju tott eszébe, 
hogy behozza nekem azt az egy pengőt.

— Mert hát, tetszik tudni, új kelésem nőtt és 
gondoltam, mégis csak jobb lesz, ha megadom azt a 
lealkudott egy pengőt, m ielőtt még újból hozzám nyúl 
a tekintetes úr.

A KOLLÉGA.
Zalai falusi halottkém, aki egyébként borbély 

volt, meghívja az orvost a pincéjébe borkóstolóra. Az 
első pohárnál a halottkém a következő koccintót 
mondja:

— Aggyá Isten egésségiinkre! És mivel hogy 
doktorok vónánk, hát tartsunk össze!

(T. B.)

TÉVES ÉRTELMEZÉS.

Az orvos abban a pillanatban lép be a falusi 
házba, amikor az anya kegyetlenül rázza a beteg cse
csemőt.

Az orvos megdöbbenve kérdezi:
— Mit művel, szerencsétlen?
— Be akarom adni az orvosságot és az üvegen 

az áll: beadás előtt jól felrázandó!
(B. J  )



FALU ÉS VÁROS.

Falusi legények a városban őgyelegnek és néze
getik a cégtáblákat. Egyszer csak megszólal az egyik:

— Nézd pajtás, milyen furcsák itt városban a 
doktorok. Az egyik csak a fiilhöz ért, a másik csak a 
szemhez, a harmadik a foghoz . . .

— Bizony komám, szerencsénk, hogy falun la
kunk — jegyzi meg a másik — mert nekünk legalább 
olyan orvosunk van, aki mindenhez ért. Képzeld, mi
lyen kellemetlen lenne, ha itt például belekeverednénk 
valami kis ramazuriba, bejárhatnánk az egész várost, 
amíg minden porcikánkat összetódoznák.

(V. A.)
AZ ÍNSÉGES IDŐ

A háború utáni lerom lott és zavaros időkben, ami
dőn még Pesten élelemhez jutni nehezen lehetett, 
reggelre pl. majdnem minden háznál köménymagos- 
leves járta s a pesti ember azt hitte, hogy falun is 
ilyen mizerábilis a helyzet, falusi paraszt keresi fel 
T. pesti főorvost.

A paraszt rosszbőrben volt és a főorvos sajnál
kozva mondta:

— Látom, jó ember, hogy a maga baja is az, 
hogy nem táplálkozik rendesen. Bizony ilyen Ínséges 
időkben ez nagyon nehéz probléma. Jobban kellene 
táplálkoznia. Lássuk csak, mennyi kalóriát vesz fel 
naponta körülbelül. Miket szokott enni, mit szokott 
pl. reggelizni?

— H át bizony, mi úgy élünk csak, mint a többi 
falusi szegény ember. Hogy mit eszem reggelre?
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Hát sonkát, kolbászt, disznósajtot, paprikásszalonnát 
forralt borral, boros teával; mikor hogyan. Tetszik 
tudni, csak olyan dolgokat, ami úgy a falusi szegény 
háznál adódik.

A főorvos nem is firtatta tovább, azonnal más 
irányba terelte a beszédet.

(Sz. L.)

FÉLREÉRTETT TANÁCS.

Az orvos megkérdi egyik falusi betegétől:
— Nos, bátyám uram, bevette-e a kanalas orvos

ságot, amit legutóbb rendeltem?
— Hát csak félig-meddig, tekintetes uram, mert 

az orvosság az még csak lement, de a kanállal akár
hogyan vesződtem, sehogy sem ment le.

A FURFANGOS PARASZT.

Egyik alföldi városban falusi paraszt keresi föl 
a fogorvost és megkérdi, hogy mennyibe kerül a fog
húzás. Az orvos mondja, hogy érzéstelenítés nélkül 
2 pengő, érzéstelenítéssel 3 pengő.

A paraszt ezzel eltávozik.
Elmegy másik fogorvoshoz, az ugyanazt mondja. 

Ekkor a paraszt kéri, hogy érzéstelenítéssel húzza ki 
a fogát. Az orvos megadja az érzéstelenítőt és ki
küldi, hogy várjon néhány percet odakinn, amíg az 
érzéstelenítő hat, addig másik betegét intézi el.

A parasztnak ekkor ravasz ötlete támad. Vissza
megy az előbbi fogorvoshoz és kéri, hogy érzéstele
nítés nélkül húzza ki a fogát. Az ki is húzza és cso

' 39



dálkozik, hogy meg sem mukkan. Utána a paraszt 
kifizeti a két pengőt és távozik.

Este találkozik a két orvos a kaszinóban és az 
egyik meséli a másiknak, hogy milyen furcsa esete 
volt ma. Falusi parasztnak megadta az érzéstelenítőt 
és kiküldte, hogy várjon odakinn, amíg az érzés
telenítő hat, de közben a paraszt eltűnt.

A másik is elmondja, hogy nála is járt ugyan 
olyan kinézésű ember érdeklődni, hogy mennyiért 
húzza ki a fogát s később visszajött azzal, hogy érzés
telenítés nélkül akar fogat húzatni s nagyon csodálko
zott, hogy a paraszt a foghúzást szótlanul tűrte.

így a két orvos rájött a paraszt turpisságára.

SZEMÉSZETI VIZSGÁLAT.

Szemészeti rendelésen a látásélesség meghatá
rozásához alföldi tanyai pásztor embert ültetnek le.

A vizsgálatot fiatal, tapasztalatlan orvos végzi. 
Rámutat a táblára és felszólítja a beteget, hogy ol
vassa a betűket.

— Nem tóm — mondja a beteg.
Az orvos maga elé veszi a táblát és közelebb 

jön vele. M egismétli az előbbi felszólítását: az ered
mény ugyanaz. Folyton közelít a táblával és már 
csak félméter távolságra van a betegtől:

— No, most már biztosan el tudja olvasni a 
betűket!

A beteg újból csak azt mondja:
— Nem tóm én!
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— Még mindég nem látja? — kérdi türelmetlenül 
az orvos.

— Há honne látnám, de há nem tóm óvasni, mee 
há nem tanútam óvasni!

A FURFANGOS MAGYAR.

Az iszapfürdőben két beteg ül: az egyik osztrák, 
a másik vidéki magyar.

Mindkettőnek a lábát jól megmasszirozzák. Az 
osztrák ordít a fájdalomtól, a magyar meg sem muk
kan, csak ravaszul hunyorgat a szemével.

Amint a masszőr eltávozik, kérdi az osztrák:
— Brúder, hogy lehet az, hogy maga meg se 

mukkan, amikor a lábát masszírozzák?
— Hát, mert nem vagyok bolond, hogy a fájós 

lábam nyújtsam oda.

EGY FÁNK, CSAK EGY FÁNK.

Soproni községben a plébános gyomor panaszai 
miatt fölkeresi P. körorvost. Ez diétát rendel neki 
és többek között eltiltja a kelttésztákat is.

— De fánkot azért csak ehetem, ugye doktor úr?
— kérdi a plébános.

— Semmi esetre sem!
— Az Isten áldja meg doktor úr, kettőt-hármat 

csak megengedhetne.
— Na, nem bánom, ha már annyira kívánja, egyet, 

de többet semmiesetre sem, ehet.
Két hét múlva újból beállít a plébános az orvos

hoz.
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— Semmit sem javultam, doktor úr! Pedig vi
gyáztam ám, csak egy fánkot ettem.

— És mekkora volt az a fánk? — kérdi gyana
kodva az orvos.

— Nem nagy!
— No, de mégis mekkora?
— Na, hát csak olyan, mint a kalapom, de persze 

karima nélkül.
(P .  J  )

A CIGÁNYBECSÜLET.
Az egyik közkórházba fiatal lánykával, aki szekér

ről esett le és m egrántotta a bokáját, beállít vagy 
tíz cigány: asszonyok, férfiak vegyest.

Az alorvos ismerve már a cigányokat, kijelenti, 
hogy addig nem vizsgálja meg a beteget, amíg a 
vizsgálat díját, öt pengőt, előre le nem fizetik.

A cigányhad szabadkozik, hogy épen ^most nincs 
nálok pénz, de mihelyt lesz, azonnal behozzák becsü
lettel.

— Ismerlek már benneteket — mondja az al
orvos — nem fizetitek meg ti azt soha!

Ekkor idősebb cigány asszony áll elő a csoport
ból, akinek pipa lóg a .szájában. Kiveszi szájából a 
pipát, nagyot sercint oldalra és mély bariton hangon 
mondja: i

— M it? Hogy mi nem fizetünk, tekintetes úr, 
eszetr( azt a drága pofácskáját? t Hiszen nem tud 
annyi pénzt kimondani, mint amennyit írni meg nem 
tudnánk fizetni.

Persze)' az (öt pengővel még, a mai napig is tartoz
nak. "
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RAVASZ MÓDON.

Vidéki polgár beállít az orvoshoz:
— Doktor uram, tessék engem megvizsgálni és 

megmondani, hogy nem árt-e a borital az egészségem
nek.

Az orvos megvizsgálja és így szól:
— Nagy bajt még nem találok, tehát csak az a 

kérdés, hogy mennyit iszik naponta?
— Négy litert — válaszolja a beteg.
— Ja, annyit nem szabad. Naponta legföljebb 

egy litert engedek meg.
— Akkor rendben van, doktor úr, nagyon meg 

vagyok nyugodva.
— Hogy-hogy?
— Mert soha életemben nem ittam meg naponta 

félliter bornál többet.
(V. A.)

A t MADÁRTEJ.

Vidékről súlyos, lázas tanoncgyereket szállítanak 
be a pestújhelyi kórházba.

Néhány nap múlva a vizitnél ugyanabban a kór
teremben panaszkodik az egyik beteg, hogy neki 
nehéz a rendes koszt, könnyebb ételeket: szárnyas 
húst, m adártejet stb. kér.

Megkapja.
Amikor aztán az alorvos a tanoncgyerekhez ér, 

megkérdi tőle:
— Hát neked nincs valami panaszod?
— De igen — válaszolja a gyerek. — Vóna 

nekem is egy nagy kérésem.
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— Nos?
— Én pedig reggelre nem bírom a tehéntejet, 

kérek helyette én is valami ikönnyebbet, például ma
dártejet. , ; |

Az alorvos mosolyát elnyomva, komoly arccal 
kérdezi:

— H át aztán, mond csak, milyen madár tejét 
szeretnéd?

Erre a srác zavarba jön, .elpirul, nem tud szóhoz 
jutni, az egész kórterem pedig nevetésbe tör ki.

A BIKAGONDOZÓ BALSZERENCSÉJE.
Egyik dunántúli községben a bikagondozónak ki

lenc egészséges gyermeke volt, egyik szülésénél sem 
volt jelen sem orvos, sém bába, az apa maga vágta 
el a köldökzsinórt és gondozta az asszonyt.

Egyszer csak Isten felvitte a dolgát, örökölt, 
jómódú lett. Jött is erre föl a tizedik gyerek.

Ehhez a szüléshez már orvost és bábát is hiva
tott, mivel méltóságán alulinak tartotta, hogy még 
mindig maga lássa el a szülőasszonyt, meg aztán 
meg akarta mutatni, hogy módjában van, teheti.

Szerencsétlenségére a szülés rosszul folyt le meg
halt a gyermek is s néhány nap múlva sepsisben az 
asszony is.

A szegény ember a tragikus esettől teljesen le
sújtva, fejét két keze közé fogva járkált fel s alá 
az udvaron és csak ezt hajtogatta:

— No, bikagondozó! Kellett neked orvos! Kel
lett neked bába!

(P- J )
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EGYSZERŰ FELELET. ,

Még a régi világból származik iez a közismert - 
anekdota. v

A falusi halottkémet vizsgáztatja a * járásorvos:
— Miről tudja meg kend, hogy meghalt a beteg?
— Hát mer rínak az egész házban, kérem alássan

— feleli ez tudós arccal.

Idősebb falusi embert vizsgál az orvos. Vizsgálat 
után megkérdi, hogy szokott-e dohányozni.

— Dohányozni? Azt nem. Csak pipázni szoktam.
— No és sokat pipázik-e?
— Hát, nem olyan sokat. Csak napközben nap- 

virradttól—napnyugtáig. .
— Látja-látja, mire való az a sok pipázás? Hi- % 

szén az erős méreg a szervezetre — oktatja az orvos
az öreget. — Tönkreteszi lassan -a szervezetet és 
hamar megöregíti az embert. Hány éves most?

— Hetven.
— No, látja, jó . ember, milyen hamar megörege

dett. Ha nem pipázott volna annyit, akkor most még 
csak hatvan éves lehetne.

Alföldi paraszt beviszi a beteg feleségét a városba 
az orvoshoz. Amíg az asszony az orvos rendelőjében 
vár, addig a paraszt elugrik, megveszi a koporsót és 
felteszi a szekérhátuljába.

A MÉREG HATÁSA.

(M. V.)

EGY FÜST ALATT.



Aztán visszamenve az orvoshoz megkérdi, hogy 
reménykedhet-e még az asszony felépülésén. Az or
vos azt válaszolja, hogy, ámbár súlyos a baj, mégis 
azt hiszi, hogy lassan kilábal belőle az asszony. A 
paraszt erre hümmög egyet, aztán felülteti az asz- 
szonyt a szekérre és csendesen hajt hazafelé.

Útközben az asszony észreveszi a szekér hátul
jában a koporsót s megkérdi az urát, hogy minek az. 
Az foghegyről odaveti:

— Mögvettem azt is, nehogy esetleg mégegy- 
ször be kölljön jönni a városba.

(B . J . )

A FIATALÍTÓ o r v o s .

Egyik vidéki sebész főorvoshoz, akiről az a hír 
terjedt el, hogy fiatalító műtéteket csinál, gazdag 
paraszt állít be és előadja, hogy szeretné fiatalságát 
visszaszerezni.

— Meg tudna-e engem fiatalítani a tekintetes 
úr? — kérdi a paraszt.

— Meg tudni, meg tudnám, csak mirigyet kell 
keríteni hozzá — feleli a főorvos.

— Ejnye, pedig én azt hittem, hogy azt a doktor 
úr adja hozzá — vág rá komoly arccal a paraszt.

A TUDÓS BÁBA.
Csurgón a bábaasszony vejénél mellhártya izzad- 

mány lépett fel. P. doktor megcsapolja.
Három nap múlva találkozik az orvos az utcán 

a bábával és kérdi:
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— No, mi újság a vejével?
— Oh, amióta a doktor úr lecsapolta az exis- 

tenciáját, azóta nagyszerűen érzi magát — feleli tu
dós arccal a bába.

(P .  J )

A TANÁRI VIZSGÁLAT.

Az uzsoki-utcai miunkáskórházban faluról beutalt 
beteg fekszik.

Egyik nap, amidőn hallja, hogy Cs. magántanár 
fogja tartani a vizitet, megcsillan a szeme.

Vizitnél szörnyen panaszkodik, amire a tanár meg
vizsgálja.

A vizsgálat után megkérdi:
— Valóban a tanár úrhoz van szerencsém?
— Igen. i
— Akkor hálásan megköszönöm, hogy megvizs

gált a tanár úr. Most aztán már nyugodtan haza is 
megyek. i ,

— Nos és miért?
— Hát, mert odahaza három orvos is kezelt már: 

a körzeti orvos, a felülvizsgáló orvos és az ellenőrző 
főorvos, de csak nem gyógyultam meg. Erre mondja 
az asszony: menj föl Pestre és vizsgáltasd meg magad 
egy tanárral. Föl is utltattam  magam. S most már, 
hogy tanárral is megvizsgáltattam magam, örömmel 
megyek haza, mert most már meg fog nyugodni az 
asszony. 1 , , i

(Zs. L.)



SZÓLÁSMÓD.

Alföldi paraszt a következő szavakkal állít be 
a városi szemész orvoshoz:

— Tekintetös uram, mivelhogy hiba esött a tekin- 
tetömbe, mögkéröm, igazítsa mög a látásomat, mert 
hogy azt olvastam vóna odalönt a táblán, hogy e 
vóna a tekintetös úr mestörsége.

(B. J )

A KELLEMETLEN TANÁCS.

Szegény István gazdának nagyon neszes a fele
sége. Nemcsak az utolsó, hanem az első szó is az 
övé. Amikor már sehogy sem bírja a dolgot, elmegy 
a doktorhoz és megkéri:

— Ugyan, adjon már valami tanácsot, vagy or
vosságot, az asszony nyelvére, bizony nem maradok 
háládatlan.

Feláll a doktor az asztal mellől, odamegy István 
gazdához és kétszer alaposan képen teremtve mondja:

— Nézze, ezt vigye haza, biztosan ,,fog használni!
Megköszöni alázattal István gazda és hazamegy.
Otthon, már a pitvarban a megszokott régi nótá

val fogadja az asszony:
— Te ilyen! Te olyan! Te csavargó! Te munka

kerülő!.).. úgy, hogy csak harsog belé a porta.
István gazda nem szól egy szót sem, odamegy 

az asszonyhoz és jól képen töröli. Meg is ijed az 
asszony nagyon, hiszen eddig még egy ujjal sem 
nyúlt hozzá az ura soha. Annyira megijed, hogy 
többé ki sem meri nyitni a száját.
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A következő vasárnap nagy boldogan vbeállít 
István gazda a doktorhoz egy pint jóféle törköllyel.

— Tekintetes doktor úr! Nagyon köszönöm a 
jó tanácsot és az orvosságot, igen jó vót. Azonban 
a fele orvosságot —; s ezzel odalép az orvos elé és 
jól nyakon teremti — visszahoztam, mert csak a 
felére vót szükség.

(B. J.) •

A GYOMORBÖL KIMOSOTT BÉKA.

Falusi hisztérika keresi föl az egyik belgyógyá
szati klinikát azzal a panasszal, hogy olyan kis kút- 
ból ivott vizet, amelyben apró békák úszkáltak és 
úgy érzi, hogy egy békát megivott, mert o tt mozog 
a gyomrában.

Az ambulanciát vezető tanársegéd m egnyugtatja, 
hogy az nem lehet, menjen csak nyugodtan haza, 
nincs semmi baj. A nő azonban nem tágít és nagy 
jelenetet rendez, amiért elutasítják és követeli, hogy 
mossák ki a gyomrát A tanársegéd, hogy szépszeré
vel megszabaduljon tőle, kimossa a gyom rát s a 
gyomorból visszafolyó vizet megmutatja, hogy tiszta, 
nincs benne semmiféle béka, tehát most már mehet 
nyugodtan haza.

A nő el is távozik.
Másnap ismét beállít, hogy mégis csak bent van 

a gyomrában a béka, mert érzi, hogy ott mozog. A 
tanársegéd most már látta, hogy ettől máskép nem 
szabadul meg, csak valami jó trükkel. Leülteti hát 
a nőt, hogy várjon nyugodtan, majd később kimossák
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újból a gyomrát, az egyik szolgának pedig megparan
csolja, hogy akárhonnan, de szerezzen neki békát.

Rövid idő alatt kerítenek is kis békát.
Most mégegyszer kimossa a nő gyomrát és köz

ben a vödörbe, ahová a gyomormosó folyadék vissza
folyt, becsúsztatja a békát, aztán egyszerre csak fel
kiált:

— No végre, most már kijött a béka! Itt úszik 
a vödörben! — és megmutatja a vödörben úszkáló 
békát.

— Tetszik látni, hogy mégis bent vót a gyom
romban — mondja diadallal a nő és boldogan távo
zott. Nem is jelentkezett többé!

A NAGY IDŐ.

Trombitás Mihály bemegy a városba és az egyik 
kórházi főorvossal m egvizsgáltatja magát.

A főorvos a vizsgálat után kérdi:
— Ivott-e valaha életében, Mihály bácsi?
— Hát, kérem valamikor ittam sokat, naponta 

3—4 litert is, de amióta K. doktor úr odahaza meg
tilto tta , azóta nem iszom én — feleli Mihály bácsi 
a bajuszát pödörgetve.

— No és mikor volt K. doktor úrnál?
— Hát, kérem, annak van mán legalább három 

napja!
(K. J.)
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A VÁJDLING.

Fö'lzörgetik éjjel az öreg Kovács doktort, Sza
badka tvá,ros hajdani physikusát, híván őt a gazdag 
Vojnicshoz.

Vojnics uramnak ugyanis a hatalmas vacsora 
után gyomorgörcse támadván, a gazdasszony javas-; 
latára három akós hordóval vetekedő pocakjára ha
talmas cserép vájdlingot melegítettek. Ez azután a 
fizika törvényei szerint Vojnics uramnak úgy be
szívta a pocakját, hogy két béres sem tudta onnan 
két fülinéi fogva lehúzni. Minél jobban húzták, annál 
jobban káromkodott Vojnics uram . . .

Kovács doktor a házhoz érve nagy hangon nyit 
be a szobába:

— No vén zsugo,ri! Ugye, hogy mégis csak rám 
szorultál! Máskor, ha beteg vagy, nem hívsz! No hát, 
most hiába hívtál! Én ugyan nem segítek ilyen vén 
bűnösön! Hogyan is segítenek rajtad, te . . .  t e . . .  te . j .

P u ff! .. .  iZuhant egyet a doktor fölem elt kezé
ben iaz ezüstfogantyús fokos, amellyel járt. Épen oda 
sújtva a vájdling kellős közepére, amely azután dara
bokban hullott le a nagy terjedelm ű pocakról, bámu
latára a jelenlévőknek és kettős megkönnyebbülésére 
a betegnek, aki már azt hitte, hogy a fokos a kopo
nyáját éri és a vájdlinggal kell a koporsóban feküdnie.

— Öt forintot fizetsz vén bűnös — szól végül 
a doktor.

A zsugori páciens azonban állítólag az öt forint
ból levonta az eltörött vájdling árát.
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AJÁNLÓ SOROK.
Chudovszky M. dr. remek monográfiában írta 

meg néhány évvel ezelőtt az akkor 130 éves sátoralja
újhelyi közkórház történetét. Könyvének 95. oldalán 
olvashatjuk a következőket:

»Akkoriban csak szegény emberek vétették fel 
magukat közkórházi ápolásra, társadalombiztosítási 
sem létezett még, így hát ajánló sorokkal küldték a 
betegeket a kórházba. 1863. januárjában egyik munka
adó a következő ajánló sorokat adta alkalmazottja 
kezébe a kórház igazgatóságához címezve:

Kisasszony-főzőnőm, hallom dobra tett szert, ily 
kellemetlen hangszert a háznál tűrni nem lehetvén, 
ha lehetséges lenne őt a kórházba bevinni.«

TEMPÓRA MUTANTUR.

A régebbi időben egyik erdélyi városkában az 
orvost éjnek idején gazdag háziúrhoz hívták. Amidőn 
működését befejezte, átnyújtották neki a honorá
riumot. ő  ezt kevésnek találván, akként adta vélemé
nyét a háziak tudtára, hogy becsöngette a szoba
lányt, akivel pohár vizet hozatott s azután annak 
a pohár vízért borravaló gyanánt az imént kapott
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honoráriumot egy összegben továbbadta. Az elszé
gyenkezett háziak azután sietve iparkodtak jóvátenni 
a doktorral szemben elkövetett hibát s most már meg
felelő honoráriumban részesítették.

Ezen história L. doktor nagyatyjával történt meg, 
aki egyik vidéki városkában praktizál, s a helyzet 
úgy hozta magával, hogy hasonlóképen kellett el
járnia: azonban felsült.

Történt ugyanis, hogy Schnellsiederékhez, a gaz
dag, de fukar gyároshoz hívták éjnek idején. Orvosi 
funkciójának elvégzése után kezibe nyomnak öt pen 
gőt. Erre az ismert história szerint becsengeti a szoba
lányt, hozat vele pohár vizet és kezébe nyomja borra
valóként az előbb kapott öt pengőt, amit az látható 
boszankodással tesz zsebre és meg sem köszön.

Az öreg Schnellsieder, a vén uzsorás pedig távo
zóban utána szól az orvosnak az a jtóban :

— Ugylátszik, igen jól megy a doktor úrnak és 
sok pénzt kereshet, hogy ilyen fejedelmi borravalót 
ad ejgy pohár vízért a szobalánynak.

A java azonban még csak ezután következett, 
amikor a szobalány az előszobában ráadta a felöltőt:

— És máskor, ha borravalót tetszik adni, ne 
tessék ezt a nagyságos úrék előtt tenni, mert én itt 
úgy vagyok felvéve, hogy a borravaló, amit akár 
estélyeken, akár máskor, a vendégektől kapok, ötven 
százalékban a gazdámat illeti meg, ugyanis így akar
ják a vacsorák árának egy részét behozni.

Hja, tempóra mutantur!
(L. A.)
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AKI CSAK A SZEKRÉNYT KOPOGTATJA.

Katonakórházaknak, különösen a kisebb csapat- 
kórházaknak békében nemigen voltak súlyos betegei. 
Néhány hörghurut, gonorrhea, ulcus molle, panari- 
tium, kisebb tályog képezte a megbetegedések zömét. 
A parancsnokoknak és orvosoknak volt hát bőven 
idejük az adminisztráció és a belsőrend fenntartására 
gondot fordítani. Ragyogott is minden, hogy még 
a napfény is hasravágódott a kórházak vixelt par
kettáján.

Nem is csoda, ha ilyen körülmények között néme
lyik katonaorvos több időt tö ltö tt a »zimmerordnung« 
szemlélésével és felülvizsgálásával, mint a betegek 
auszkultálásával és perkutálásával.

Mikor aztán az egyik kórházból a törzsorvos, 
aki a rendfenntartásán kívül a betegek vizsgálatával 
is alaposan szeretett foglalkozni, szabadságrament és 
két héten át idegen törzsorvos helyettesítette, egyik 
pneumonia után lábadozó öreg baka így sóhajtott fel:

— Mégis csak jobb szeretem én a mi törzsorvos 
urunkat, mert ő a betegek mellit szokta kopogtatni, 
ez az új törzsorvos úr pedig csak a »nakkasznikat«.

(L. A.)

AZ UTOLSÓ SZIVAR.
Jóhumorú úrnál, aki igen erős szivaros volt, az 

orvosnak el kellett tiltania a dohányzást.
Amikor ezt az orvos a beteg tudtára hozta, egy 

finom szivart vitt magával és a következő szavakkal 
nyújtotta át:

— Ez legyen az utolsó szivar, amit elszív!
Néhány hét múlva ismét m eglátogatja a beteget

az orvos, akit éppen szivarozás közben talál.
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— Ha jól emlékszem — mondja csodálkozó han
gon az orvos — megígérte, hogy az általam átnyúj
to tt szivar lesz az utolsó, amit elszív.

— Igen, doktor úr — feleli a páciens — én 
tartom is a szavamat, de az a szivar ott van még a 
fiókomban.

A FÁJÓS LÁBAK.
Kérges tenyerű, szurtos, maszatos ember állít be 

az OTI. rendelésre.
— No, mi a baja barátom ? — kérdi rosszkedvűen 

a sok ingyenrendeléstől, lépcsőkoptatástól elcsigázott 
doktor. í

— Szaggatásaim vannak, kérem, mind a két lá
bamban. Tessék megvizsgálni, hogy mitől lehet és 
aztán tessék valami csillapítót adni.

— H át mutassa meg, de sorjában, először az 
egyik, azután a másik lábát.

A munkás nekiszedelőzködik, lehúzza jobb lábá
ról nagy keservesen összse-vissza foltozott bakancsát, 
aztán valami kapcaféle rongyot teker le, míg végre 
előkerül a láb, melyről az első pillanatban megálla
pítható, hogy lábvizet és szappant emberemlékezet 
óta nem látott. A doktort elfutja a méreg.

— Szörnyűség! — mondja dühösen. — Nem szé- 
gyel ilyen piszkosan jönni a rendelésre! Azt hiszem, 
nincs az egész világon még egy ilyen piszkos láb.

— Ne tessék azt hinni kérem — mondja erre 
szelíden a páciens — hisz a másik lábamat még nem 
is látta a doktor úr!

(M. V.)
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A FELTŰNŐEN SZÉP FOGSOR.

Az egyik sebészeti klinikán korosabb urat, akinek 
feltűnően szép fogsora volt, altatáshoz készítenek elő. 
Egyik fiatal műtőnövendék, aki kissé fölvágós ember 
volt és igen nagy orvosnak tartotta magát, fölszólítja 
a beteget, hogy mutassa a fogait. Majd azt m eg
pillantva, utasítja, hogy vegye ki a fogsorát.

Az öreg úr csak hiinimög egyet és mosolyog.
Aztán felfektetik az öreg urat a m űtőasztalra és 

ekkor ismét hozzámegy a fiatal orvos s most már 
erélyesebben fölszólítja, hogy vegye ki azt a fogsort 
a szájából.

A beteg megint csak hümmög egyet és mosolyogj
A fiatal orvos borzasztó dühbe gurul és jelen

tést tesz a tanársegédnek. Erre a tanársegéd is oda
megy a beteghez és megkérdi:

— Miért nem akarja, kérem, kivenni a fogsorát?
— Hát nem vehetem ki, mivelhogy oda van a 

szájpadlásomhoz nőve!
( K .  J -  i

A JÓ ÜRÜGY.

Az egyik fővárosi kórházban sokszor zavarták 
feleslegesen éjjeli nyugalmában a sebész inspekciósi 
orvost szegénysorsú betegek foghúzással.

Az alorvos elhatározta hát, hogy leszoktatja a' 
környéket az éjjeli foghúzásokról.

Még aznap éjjel beállít megint szegénységi bizo
nyítvánnyal egyik környékbeli ember és panaszolja, 
hogy nagyon fáj a foga, nem bírná ki reggelig, tehát 
kéri, húzza ki a fogát.
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— No, üljön le jó ember! — mondja az alorvos.
— Igaz, hogy én még fogat soha nem húztam, de* 
megpróbálom, hátha ki tudom húzni.

Az emberünk azonnal felkelt és kereket oldott.
És lassan le is szokott a környék az éjjeli fog

húzásokról.
BETEGVIZSGÁLATON.

Cselédlány táppénzállományba akar jutni. A leg
különbözőbb panaszokat adja elő, napok óta küldik 
egyik helyről a másikra. Volt már tüdőgyógyászatony 
gyomorröntgenen, nőgyógyászaton stb. Mindenféle 
vizsgálaton keresztül ment már.

Végül a felülvizsgálatra kerül. A felülvizsgáló 
orvos fölszólítja:

— Vesse le a ruháját derékig!
A nő zavarban van, rövid ideig tétován áll, majd; 

komoly arccal kérdezi:
— Doktor úr kérem, most hogyan vetkőzzem le, 

felülről, vagy alulról derékig?
(B. J )

MICSODA CIVILBEN?

A háborúban katonáéknál nem mindenki kapta 
azt a beosztást, amely civil foglalkozásának legjobban 
megfelelt volna. így megesett, hogy a postást század
szakácsnak osztották be, telefonista pedig épen olyan 
valaki lett, aki békében szakács volt stb. Ilyen körül
mények között nem is csodálkozhatunk az alábbi ese
ten. ^

A könnyeb bsebesülteknek jól esett, ha kötözés 
közben az orvos magánbeszélgetést is folytatott velük.
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Különösen az esett jól, ha a hazai dolgokra fordította
a szót.

így történt aztán, hogy mikor az egyik sebesült 
bakát L. doktor elsősegélyben részesítette és beszél
getés közben megkérdezte tőle, hogy mi a foglalko
zása a polgári életben, az viszont ezzel a kérdéssel 
kedveskedett vissza:

— Hát a főorvos úrnak, ha szabad kérdeznem, 
mi a foglalkozása civilben?

(L. A.)

KONZÍLIUM AZ ELVTÁRSSAL.

Ez abban az időben történt, amikor a poliklinikát 
elnevezték proliklinikának és a villamosok lépcsőzetén 
pedig szájas nyelvtársak vetélkedtek a kényelmesebb 
állóhelyekért.

Az úgynevezett tanácsuralom befészkelte magát 
a műtőkbe és szülőszobákba is. Az egyik kórházban is 
igen nagy hangú legény lett a gépész, aki mint főbi
zalmi, mindenbe beleütötte az orrát s mihelyt két or
vost meglátott, amint egymással beszélgettek, há<t 
menten odaállott ő is — bizalmaskodni.

Egyszer nagyobb orvostársaság volt összegyüle
kezve az igazgatói szobában, főorvosok, alorvosok, se
gédorvosok fesztelenül beszélgettek. De jaj, egyszer 
csak nyílik az ajtó és megjelenik a nyílásban a fő
bizalmi gúnyosan mosolygó felsőbbséges álla és vélt 
hatalmát fitogtatva, odaszól az orvosoknak leplezetlen 
gyűlölettel:
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— H át együtt vannak az urak? Szép, nagyon 
szép! Szabad lesz talán nekem is megtudnom, hogy 
miről van szó. ...v a g y  zavarok talán?

N. professzor, az egyik főorvos, azonnal felta
lálta magát és mint a társaság legidősebb tagja sze
líden, invitáló hangon szól oda a gépésznek:

— Dehogy is zavar, elvtárs, hiszen épen önt vár
tuk. Nem tudtuk ugyanis eldönteni, hogy dysmenorr- 
hea esetén thyreoideával kombinálva, vagy magukban 
adjuk-e az ovárium készítményeket? Nagyon leköte
lezne bennünket, ha ezirányban becses véleményét kö
zölni szíveskednék velünk.

Soha ilyen szerényen félrevonulni a főbizalmit 
nem látta senki, mint az akkor o tt jelenlévők.

(L. A.)

A RÖVIDLÁTÓ.
A Mária-utcai szemészeti klinikára utasított beteg 

tévedésből a bőrgyógyászati klinikára kerül be.
Az altiszt kérdi tőle, hogy mit akar.
— Vizsgálatra jöttem — feleli a beteg.
— Akkor vetkőzzön itt le — mutat rá az egyik 

kis fülkére.
— De kérem é n .. . .
— Csak vetkőzzön le egészen, m ert máskép nem 

mehet be vizsgálatra.
A beteg levetkőzik és bevezetik a tanársegédhez. 

Az kérdi tőle:
— Na, mi baj van, édes barátom?
— Rövidlátó vagyok és a szememet jöttem meg

vizsgáltatni.
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A LELKIISMERETES BETEG.
Vidéki szegény izraelita fölkeresi az egyik belgyó

gyász professzort és m egvizsgáltatja magát. A vizs
gálat után megkérdi, hogy mennyivel tartozik.

A professzor mondja, hogy 30 pengővel.
A beteg izeg-mozog, nagy zavarban van. A pro

fesszor észreveszi, hogy valami baj van, megkérdi, 
hogy mi az oka.

— Ne haragudjon a professzor úr, de nincs annyi 
pénzem — szól az nagy alázattal.

— Hát akkor kivételesen fizesse a felét.
A beteg megint izeg-mozog, újból zavarban van 

és félénk hangon megszólal:
— Engedelmet kérek professzor úr, de annyi 

pénzem sincs. Mindössze öt pengőm van, de abból 
még haza is kell utaznom.-

— Ha nincs pénze, miért jö tt hozzám? M iért 
nem megy egy olcsóbb orvoshoz? — méltatlankodik 
a professzor.

— De, hát professzor úr kérem — válaszolja a 
beteg ravasz hunyorítással — tetszik látni, hogy én 
mindent megteszek az egészségem ért!,

(M. V.)
KÖLCSÖNÖS MEGNYUGTATÁS.

Egyik belosztályi beteg panaszkodik orvosának, 
hogy rosszul érzi magát. Az orvos megvizsgálja, majd 
vígasztalólag így szól:

— Szívmüködési zavarai vannak, de én nem ag
gódom.

— Elhiszem doktor úr, mert ha önnek lennének 
szívműködési zavarai, én sem aggódnék.
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AZ ORVOS VADÁSZATON.

Vadászat alkalmával az orvos a vad helyett az 
egyik hajtót sörétezi meg. Jajgat a szegény ember és, 
simogatja bal lábát.

Az orvos hozzáérve, így vigasztalja:
— Ne búsuljon, jó ember, ingyen kiszedem ma

gából ezt a pár sörétet.

ROSSZMÁJÚSÁG.
Csúnya vénlány a következő kérdéssel fordul az 

orvoshoz:
— M it szólna hozzá doktor úr, nem ártana az 

egészségemnek, ha bálba járnék?
— Dehogy nem — feleli rosszmájúan az orvos —. 

Önnek sokat kell mozognia, kisasszony és a sok ülés 
ártalmas volna.

A JÓTÉKONYSÁG.
Nagyon szegény izraelita családhoz hívják a fiatal 

orvost. A nagy nyomor láttára megesik az orvos szíve 
s amidőn a receptet felírja, megkérdi, hogy ki tudják-e 
váltani a gyógyszert. Amidőn siránkozva elpanaszol
ják, hogy a napi élelmükre sincs pénzük, a jószívű or
vos tíz pengőt ad a betegnek orvosságra és táplálékra.

Pár nap múlva újból benéz az orvos a beteghez' 
s kérdezi, hogy használt-e a gyógyszer.

— Ne tessen haragudni, doktor úr, de nem tudtuk 
kiváltani a gyógyszert — feleli alázattal a beteg.

— De hiszen tíz pengőt adtam gyógyszerre — 
mondja felháborodással az orvos.

— Igen ám, de ne vegye rossznéven doktor ú r , , 
hogy nem a gyógyszert vettük meg rajta, de olyan
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fiatalnak tetszik még lenni s kiváncsiak voltunk, hogy 
el tetszett-e találni a bajt. így hát azon a tíz pen
gőn kihívtunk még egy tanárt is, hogy az is vizsgáljon 
meg. 'Most már aztán egészen nyugodtak vagyunk, 
hogy valóban jól el tetszett találni a betegséget.

(P. A.)

A MAI PESTI RENDELŐBEN.

Az orvos a tíz év előtti képeslapokat nézegeti a 
saját várószobájában. Egyszerre csak dühösen becsen
geti az alkalmazottját: ;

— Nézze Julcsa, milyen vastag por van ezeken 
a borszékeken!!

— H át tehetek én róla, hogy olyan rosszul megy 
a praxisa a doktor úrnak?!

(P- A.) ; ; i
A LÉLEGZETVÉTEL.

Paralytikus kereskedőt vizsgál D. főorvos.
A tüdejét akarja meghallgatni és felszólítja, hogy 

vegyen mély lélegzetet.
A beteg hátrafordul és bamba arccal kérdi:
— De hát hunnan vegyek?

I + , A KÜLÖNÖS FÜLFÁJÁS.
Az otvos így szól egyik türelmetlen betegéhez:
— Nos, fülfájdalmai vannak?
— Elviselhetetlenek.
— És sűrűn nyilai bele?
— Minden öt percben.
— És meddig tart el egy-egy nyil.alas?
— Hát, legalább negyed óráig!
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A SZÉGYENLŐS HÖLGY.

Az orvos így szól a szégyenlős vénkisasszonyhoz:
— Úgy .látom, elrontotta a gyomrát. Mutassa a; 

nyelvét! ,
A hölgy vonakodik.
— De kérem, nekem, mint orvosnak, megmutat

hatja a nyelvét.. . . , ;
A hölgy a nyelve hegyét megmutatja.
— Ebből még nem látok semmit, nyújtsa ki jól!
— No, nem bánom, kinyújtom. De akkor fordul

jon el a doktor úr!

A BETEGSÉG OKA.

Hát, hogyan történt, hogy elrontotta a gyomrát?
— kérdi az orvos a gyöngegyomrú beteget.

— Az éjjel álmomban disznótorban voltam és 
hurkát, kolbászt és friss disznósültet ettem vöröská- 
posztával. De azt hiszem, nagyon fűszeres volt a kol
bász és nagyon zsíros a disznóhús, mert, amikor reg
gel felébredtem, m indjárt éreztem, hogy nagyon meg- 
feküdte a gyomrom. ,

GYERMEKI NAIVSÁG.

A Szent László-kórházban három év körüli kisfiú 
fekszik az egyik osztályon, aki alatt mindennap nedves 
lett a lepedő. Az ápolónő szól az alorvosnak, hogy 
valamiképen pirítson rá a kis legényre, hogy leszok
tassák ezen rossz szokásról.
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Az alorvos odamegy a kis beteghez;
— No, állj csak fel kis fiam, meg foglak vizs

gálni! ; \ ,
A kis legény feláll, közben az alorvos kitakarja és 

ott találja a lepedőn a nagy nedves foltot.
— Te rosszat tettél kis fiam! — mondja komoly 

arccal az alorvos.
A kis legény zaravba jön, gondolkozik rövid ideig, 

aztán észbekap és így vágja ki m agát:
— Nem, doktoj bácsi, csak megizzadtam!
(B. J.)

TALPRAESETT FELELET,

3 éves kisfiút hoznak ambulans vizsgálatra. A 
gyermek nagyon értelmes és az orvos úgy bánik vele, 
mint felnőttel. A szükséges adatokat a gyermektől 
kérdezi ki.

— Hogy hívnak?
— P. Pisztuka.
— Hány éves vagy?
— Hájom múltam.
— Mi a foglalkozásod?
A kis legény néhány percig nerri tud mondani, 

zavarban van, de aztán összeszedi m agát é« kivágja:
— Játszom a pajtásaimmal!

A KIS PALKÓ. # ■
Az orvos így szól a kis Palkó gyerek 
N o, Palkó, nyújtsd ki szépen a nyelved!
— Hogyne, hogy ráköpjön a doktor bácsi 

merem már ezt a viccet az iskolából!



ROSSZ KIFOGÁS.

Háború a la tt sorozáson panaszkodik az egyik 
gyáva fiatalem ber, hogy lúdtalpa van, nem bírja a- 
gyaloglást.

A sorozó orvos diktálja:
— M enetelésre képtelen, csak közelharcra alkal

mas. Tauglich! 1

RÖVID, DE VELŐS TANÁCS.

Fiatal hölgy állít be az orvoshoz.
— Doktor úr, ha megszorítom a középső ujjam 

hegyét, borzasztó fájdalm akat érzek. Mit tegyek?
— Ne szorongassa az ujjahegyét!

AZ ÖNGYILKOS.

Mérgezéshez hívják ki a mentőket. Fiatal cse
lédlány az öngyilkos jelölt.

A mentőorvosnak semmiképen sem akarja el
árulni, hogy mivel mérgezte meg magát, azért gyom
rot mosnak és kórházba szállítják.

Útközben újból faggatni kezdik, hogy mit vett be. 
Végül a lány kiböki, hogy szódabikarbónát.

— Hát akkor nem akart meghalni? — kérdi az 
orvos. ■ . . ; , i i | | í _

— Persze hogy nem! Csak a Miskát akartam 
megijeszteni, m ert tetszik tudni, ott akart hagyni.

— No és legalább sikerült megijesztenie?
— Hogy sikerült-e? — válaszolja a leány ne

vetve. — Hát nem tetszett látni, hogy hogyan rítt 
ott a nyomorult, a fene egye ki a bélit! •
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A TRÉFÁS ÖREGUR.

Idősebb pesti úr elmegy W. belgyógyász szak
orvoshoz és előadja, hogy a felesége éjjel nem tud' 
aludni, i

— Hát akkor küldje el a feleségét! — vág közbe, 
az orvos.

— Igen ám, de azért nem tud aludni, — foly
tatja az öregúr — mert én egész éjjel köhögök. 
Hát adjon a doktor úr valami jó orvosságot az éjjeli,, 
köhögésem ellen, hogy a szegény feleségem tudjon 
tőlem aludni. t

HASONLÓ HANGZÁS.

Az egyik O.T.I. kórház belosztályán kérdi az 
alorvos az újbetegtől, beutaló lapját nézegetve:

— Mivel utalták kegyedet be, ulkusszal?
A beteg nem érti a kifejezést, gondolkozik rövid 

ideig, majd rávágja:
— Nem, kérem, autóbusszal!

B. doktortól egy úr hamis bizonyítványt akar ki
erőszakolni.

— Meghálálom a doktor úrnak, hiszen tetszik 
tudni, kéz kezet mos — mondja ra_vasz hunyorítással 
emberünk.

— H át igeö, ,jkéz kezet mos — jegyzi m^g az 
<orv éz sem lenne ám tiszta!

(D. I.)

(M. I.)

KÉZ, KEZET MOS.

69



Angyalföldi jassz-legény beállít a pénztári rende
lésre.

A főorvos megvizsgálja és odaszól az alorvosá
nak: i

— írja föl neki kolléga úr a therápiát!
A fiú közbeszól szemtelenül:
— Főorvos úr kérem, nem lehetne nekem a the- 

rápiából csak a piát felírni? (pia, jassz-nyelven =  
ivás).

(P. B.)
A BETEGPÉNZTÁR.

Két pesti munkásember találkozik.
1 — H át mi az, te nem dolgozol? — kérdi az 
egyik a másiktól.

— Bolond volnék!
— És miből ,élsz?
— Fizet a betegpénztár.
— No, nagyon beteg lehet az a pénztár, amelyik 

téged fizet! i

FEGYHÁZORVOSI JELENTÉS.

A halálraítélt a kivégzés előtt súlyosan meg
betegszik, a kivégzést el kell halasztani és az elítéltet 
orvosi kezelésnek vetik alá.

Amikor az elítélt felgyógyult, a fogházorvos a 
következő jelentést írja róla:

— A delikvens annyira meggyógyult, hogy most 
már a kivégzést az egészségére való hátrány nélkül 
végre lehet hajtani.

A THERÁPIA. ,
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A TALÁLÓ KÉRDÉS.

Az orvos vizsgálat közben kérdi betegétől:
— Mondja csak, kérem, sokat szokott ön ülni?
— H át éppen eleget. Legutóbb is három évet 

ültem Vácon egyfolytában — feleli vigyorogva a 
beteg. í  '

ROSSZUL ÉRTELMEZVE.
Pesti munkásember telefonál az orvosnak:
— Törjön gyorsan, doktor úr, a feleségem el

törte a lábát!
— És hol törte el a lábát? — kérdezi az orvos, 

hogy megfelelő eszközöket vihessen magával.
— Itt a lépcsőházban! — feleli rá emberünk.

ÖSSZEFÜGGÉS.
Az orvos így szól a régóta kezelés alatt álló 

betegéhez: ! ’■
— Azt hiszem, igazgató úr, megtaláltuk a beteg

ség n y itjá t. . .  Feltétlenül összefüggésben van a baro
méterrel . . .

— 'Az lehetetlen, doktor ur! Hiszen csak két 
napja kaptam a barom étert, én pedig már másfél eV 
óta kínlódom a rheumámmal.

MEGNYUGTATÓ TANÁCS.
Az egyik szanatóriumban a hónapok óta bent- 

lévő fiatalember vizitnél panaszkodik K. főorvosnak:
— Főorvos úr kérem, nagyon gyötrő érzéseim 

és álmaim vannak, mit csináljak?
— Várja meg, barátom, amíg megöregszik, akkor 

majd elmúlik — feleli a jóhumorú főorvos.

71



A KÜLÖNÖS RECEPT.

Idősebb kisasszonynak azt tanácsolja az orvos, 
hogy menjen férjhez és nyomban megszűnnek majd 
lelki és testi fájdalmai. ■-

— Akkor doktor úr, vegyen el feleségül! — fort- 
dul a vénkisasszony a fiatal orvoshoz.

— Hm, mi orvosok csak rendeljük a gyógy
szereket — válaszolja kedélyesen az orvos — de 
nem szoktuk bevenni.

ELMÉS FELELET.

Az orvos vizsgálat után így szól betegéhez:
— Rheuma van a bal lábában . . .  de ez agg

korától ered.
— Ez 'teljesen lehetetlen, doktor úr, mert a 

jobb lábam ugyanolyan idős, mint a bal és az soha 
nem fáj! [ :

(Tali F. L.)

ELÉRTHETŐ VÁLASZ.
Vidéki Városban fukarságáról közismert úrhölgy, 

hogy az orvosi tiszteletdíjat megtakaríthassa, orvosá
nak rendszerint az utcán panaszolta el fájdalmait 
és kérte orvosi tanácsát. I

E gyakori esetek bosszantották az orvost ést 
amikor az illető hölgy legközelebb igen látogatott 
sétatér közepén állta ú tját és panaszkodott mell és 
hasfájdalmairól, így szólt hozzá az orvos:

>— Hát, akkor vetkőzzék le, nagyságos asszo
nyom, hogy alaposan megvizsgálhassam!

(Tali <F. L.)



AZ ÓVATOS FÉRJ.

Az asszony megvizsgálása után így szól az orvos, 
a m agát nagyon kímélő férjhez:

— U ram . az ön feleségének súlyos betegségei 
v a n ...  Túlerőltette magát a munkával.

- -  Borzasztó! És ragályos ez a betegség, doktor 
uram? '— kérdi rémült arccal a férj.

AZ ERŐS TERMÉSZET.

Középkorú hölgy beállít az orvoshoz.
— Doktor úr, borzasztóan érzem magam! A 

migrénemről, a gyomortáji nyomásokról, a fűlzugás- 
ról, a gyakori idegrángásokról nem akarok beszélni, 
de fa lábaimban érzett húzó fájdafmak, a karjaim zsib
badása, a szemeim káprázása, a szívremegés, a haj
bizsergés, no és az alvásom, az valami kibírhatatlan.

— Milyen egészségesnek kell lenni kegyednek,_ 
asszonyom — válaszolja hidegvérrel az orvos — hogy 
ezt a rengeteg betegséget mind kibírja!

I
1

i EGYFORMA ÍZLÉS. '

Az orvost távozóban tréfás öregúr kikiséri a ka
puig, miközben az orvos mondja:

— Uram, m eg kell az igazat vallanom, hogy az 
ön felesége egyáltalán nem tetszik nekem . . .

— Ejnye, doktor úr, de egyforma ízlésünk van — 
vág közbe az öreg úr.
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JÓ KIFOGÁS.

Az orvos így szól az engedetlen beteghez:
— A kúra idejére csak három szivart engedés 

Iyeztem naponta és amint hallom, ön hatot szív?
— Ez igaz — válaszolja a beteg — de voltam 

másik orvosnál is és az is engedélyezett naponta há
rom szivart.

(Tali F. L.)
ÜZLETI ÉRZÉK.

•Egyik 'vidéki községben a kanyaróból gyógyuló 
kis legény beállít az orvoshoz:

— Doktor bácsi, mit tetszik adni, ha az iskolá
ban elterjesztem a kanyarót?

(B. Z.)
A MAI IDŐKBŐL.

Egyszerű kinézésű ember beállít az egyik belgyó
gyászhoz.

Az orvos megvizsgálja és ellátja tanáccsal. A be
teg kifizeti a honoráriumot, azután távozóban így szól:

— 'Doktor úr, nem is gondolja, milyen boldog 
vagyok, őszin tén  megvallva, tegnap az OTI rendelő- 
intézetben is megvizsgáltattam magam, de bizalmatlan 
voltam ’az ottani orvossal szemben és most jól esett 
hallanom, hogy ön is ugyanazt mondja, amit tegnap 
mondtak 'nekem.

— Igen, ludom — mondja az orvos.
— Honnan? — üti föl fejét csodálkozva a beteg.
— M ert tegnap az OTI rendelésen is én vizs

gáltam meg!
(V. A.)
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A LEHETETLEN TANÁCS.

Szegény 'munkanélküli ember keresi föl a sze
génybeteg rendelést.

Az orvos megvizsgálja és receptet ír neki.
— És hogyan szedjem az orvosságot? — kérdi 

a beteg. i ' i i
— Háromszor napjában a főétkezések után.
— Az lehetetlen, doktor úr, mivelhogy én nap

jában csak egyszer eszem.

AZ ALTATÓ. i

Az egyik közkórház közös kórtermében két be
tegnek egy-egy hétre altatót rendelt az orvos.

Egyik este késik az ánolónő a gyógyszer beadá
sával és már mindenki alszik a kórteremben, csak a 
két beteg küzd még az elalvással az altató bevétele 
miatt. r

Egyszer csak megszólal az egyik:
— Te komám! Ha még sokáig késik az ápolónő, 

attól félek, elalszunk és nem fogjuk tudni bevenni 
az altatót.

A TANÁCS M INDÉG KÉSZ.

Az orvos m eglátogatja az ,egyik betegét:
— Nos, édes barátom, hogy érzi m agát?
— Köszönöm, rosszul — feleli a beteg.
— Hát akkor hagyja abba az orvosságnak a sze

dését, amit a múltkor felírtam.
— De doktor úr, hiszen még el sem kezdtem!
— Akkor meg sürgősen kezdje el!
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GYÓGYSZERPRÓBA.
Idősebb asszony beállít az orvoshoz beteg férje 

részére orvosságért.
— Hát aztán melyik része fáj a férjének? — kér

dezi az orvos.
— A jobb válla és a karja.
— Úgy, akkor felírok m ixtúrát nfki, ezzel kenje 

jól be a fájós területet. És ha használna, akkor jöjjön 
el és tudassa velem is, mert nekem is ugyanilyen 
rheumám van.

A HATÁSOS GYÓGYSZER.
Az egyik tüdőszanatóriumban queruláns beteg 

szüntelenül panaszkodik, hogy annyit köhög, majd 
kiszakad a tüdeje és nem bírja visszatartani a köhö
gését. [

Már minden gyógyszert végigpróbáltak nála, de 
csak nem szűnt meg panaszkodni.

Egyszer a vizitnél, amidőn a beteg újból panasz
kodik, az alorvos nagy adag ricinusolajat rendel neki. 
Másnap a vizitnél kérdezi az alorvos:

— No Grün úr, köhög-e még?
— H át merek én most köhögni? —■ feleli sa

vanyú arccal a beteg.

MEGNYUGTATÁS.
Súlyosan beteg asszony azt mondja kezelőorvo

sának:
— Doktor úr, én félek, hogy elevenen fognak 

eltemetni!
— Legyen nyugodt, asszonyom, ha én kezelem, 

ez teljesen ki van zárva!
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A2 ÉLCSERÉLT RECEPT.

Az orvos nagy sietséggel beállít egyik betegéhez 
és lihegve kérdezi:

Tegnap véletlenül a mosónőm számláját hagy
tam itt a recept helyett. Meg van még a recept?

— Kérem, doktor úr — feleli a ;beteg  — én rög
tön elküldtem a patikába és ezt ;az orvosságot kaptam 
rá, amit most szedek.

(B. J.)

ANYÓS A GÉGÉSZNÉL.

R. budapesti gégész szakorvost idősebb dáma, 
közismert anyós keresi föl. Hurutos az anyós, nehezen 
megy a beszéd. t

Nagyságos asszonyom, kímélni kell a hangsza
lagjait, hosszú ideig nem szabad beszélnie! — mond
ja szigorú arccal az orvos.

— Nem szabad beszélnem? — rökönyödik meg az 
asszony. — Abba nem egyezem bele, kedves dokto
rom! Rendeljen nekem akármilyen keserű orvosságot, 
szívesen beszedem, de hogy ne beszéljek, azt nem 
tilthatja meg nekem senki. Mit ér akkor nekem ar 
élet, ha még beszélnem sem szabad?!

AZ ÜGYESSÉG NETOVÁBBJA.

Két úr beszélget.
— Hogy N. doktor milyen ügyes orvos, azt ön 

el sem tudja képzelni — szól az egyik a másikhoz. — 
Nekem egy műfogat tett be és képzelje, sokkal érzé
kenyebb ez a fog, mint a többi természetes fogam!
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A JÓSZIVÜ ORVOS.

Idősebb úr keresi föl az orvost és megvizsgáltatja 
magát.

Az orvos érelmeszesedést állapít meg és kérdi, 
hogy szokott-e dohányozni.

— Fiatal korom óta igen erős dohányos vagyok
— feleli a beteg.

— Hát, én kénytelen vagyok eltiltani a dohány
zástól, de ha nem tudna leszokni róla, ajánlok másik 
orvost; aki talán meg fogja önnek engedni.

(B. Z.)

RÁHIBÁZVA.

Az ideggyógyász orvos az idegeire panaszkodó 
munkásnak a következő tanácsot adja:

— Az egyetlen, barátom, amit tehet, hogy temet
kezzék mélyen bele a munkájába!;

— Azt nem lehet, doktor úr, mert hiszen én sír
ásó vagyok.

(P. A.)

ORVOSI VÉLEMÉNY.

A beteg érdeklődik az orvosnál:
— Mondja, tanár úr, hogy állok a vesémmel?
•— H á t . . .  nem épen prima . . .  de . . .
— Tessék csak őszintén m egm ondani. . .  talán va

lami komolyabb baj van?
— Á, szó sincs ró la . . .  Nyugodt lehet báratom! 

A veséje egészen az élete végéig el fog tartani. Erről 
kezeskedem!,

(B . J-)
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MEGNYUGTATÁS.

Fogorvosi rendelőben a belépő nőbeteg így szól 
a fogorvoshoz:

— Doktor úr, borzasztóan félek! Az előttem lévő 
beteg is mennyire ordított.

— Öh, az csak véletlen volt, de annak meg volt 
az oka rá, mert darab csontot is befogtam az áliából 
a foga mellé!

ORVOSI SEGÍTSÉG.

Idősebb hölgy így szól a belépő orvoshoz:
— Öh, doktor úr, annyit szenvedek, hogy inkább 

szeretnék m eghalni...
— Helyes, tehát ezért hivatott engem?

MEGNYUGTATÁS.

Az egyik sebész a következő módon próbálta meg
nyugtatni a műtét kimenetelének esélyei iránt érdek
lődő beteget:

-— Hát, kérem, igaz, hogy ez nehéz műtét. Tíz 
eset közül csak egy sikerül. Ön azonban nyugodt le
het, mert a legutóbbi kilenc, már nem sikerült!

VIGASZTALÁS.

A háború utáni rossz időkben L. pesti főorvos 
egyik páciense étvágytalanságról panaszkodott és akár
mit írt fel a betegnek, csak nem akart megjönni az ét
vágya.

Amidőn már a beteg vagy hatodszor mondja el 
ugyanazon panaszát, az orvos ezzel vigasztalja:

— örüljön, barátom, úgyis nagyon drága minden!
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A DIÉTAHIBA.

Az orvos érdeklődik egyik betegénél:
i— Nos, hogy van a gyomrával, asszonyom?
— Sokkal rosszabbul, mint tegnapi
— Hm, hm, különös! M ondja csak, betartotta 

pontosan a Sdiétát, amit e lő írtam ?. . .  Nos, csak ki vele, 
a tiszta igazságot akarom!' i

— Hát, bevallom, doktor úr, nem tartottam  be 
pontosan az előírt diétát.

— Ja, kérem, hát így nem lehet! És még csodál
kozik, hogy rosszabbul van! És milyen hibát köve
te tt el? i

— A doktor úr előirt nekem ma ebédre levest, 
főzeléket és sültet. És megvallom az igazat, én sültet 
nem ettem meg!

ATYAI TANÁCS.

Az egyik pesti fiatal orvos örömmel újságolja 
orvosapjának:

— Apám, képzeld, ezen a héten öt betegemet 
gyógyítottam meg teljesen. 1

— Ejnye, ejnye, de úgy kell neked! M iért fog
lalkoztál velük oly keveset!

ELTALÁLTA.

Jól öltözött civil úr állít be az ideggyógyász or
voshoz és panaszkodik, hogy nagyon ideges, nyug
talan, nem leli sehol helyét.

Az orvos megvizsgálja és így szól:
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— Föltétlenül szüksége van hosszabb tengeri uta
zásra !f

—  De hiszen húsz év óta a tengeren utazom, dok
tor uram, mivel hogy én tengerész vagyok! — feleli 
mosolyogva a beteg.

A SIETŐ ORVOS.

Előkelő asszony megvágva az újját, orvost hivat.
Amint az orvos megnézi a sebet, így szól:
— Sietnem kell!
Azzal elfut a patikába, kötszert hoz, beköti a te

het, felveszi a honoráriumot és azonnal rohan is to 
vább. A megrémült férj utánafut és az udvaron el
fogva, kérdi:

— M iért siet úgy, doktor úr? Talán olyan ve
szélyes a seb?

— Sőt ellenkezőleg! Attól tartok, ha sokáig itt 
maradok, közben be talál gyógyulni.

AZ EGYSZEMÜ BETEG.

Félszemű beteg kérdi az orvosától:
— Enyhe lesz a halálom, doktor úr?
— Bizonyára — feleli az orvos — hiszen csak 

az egyik szemét kell lehunynia!

AZ ORVOSTUDOMÁNY ÁLDÁSA.

A beteg, akinél az orvos a véletlen vizsgálatnál 
szívbántalmat fedez föl, így szól az orvoshoz:

— Pedig, kedves doktor úr, én soha eddig nem 
is tudtam róla, hogy a szívem beteg.
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— No, lássa, milyen jó, hogy idejében orvoshö2 
fordult. így vidáman élt volna és lassan megöre
gedett volna anélkül, hogy tudta volna, hogy a szívé
nek ilyen komoly baja van!

A SZIGORÚ DIÉTA.

Idősebb úr elmegy az orvoshoz megvizsgáltatni 
magát.

Az orvos érelmeszesedést állapít meg és ív papí
ron részletes diétát ír elő, am eljben napi egy pohár 
bor és egy szivar is szerepel.

Aztán nagyon a lelkére beszél a betegnek, hogy 
ha élni akar, ezt a diétát nagyon pontosan be kell 
tartania.

A beteg megköszöni a tanácsot és fogadkozik, 
hogy pontosan be fogja tartani az előírtakat.

Néhány hét múlva eljön ismét a beteg -és az orvos 
érdeklődéssel kérdi, hogy hogyan bírja a diétát?

— Nagyon jól bírnék mindent, csak a szivarral 
van baj — mondja.

— Miért, talán kevés?
— Nem, instálom, sok, mivel hogy én azelőtt 

sohasem dohányoztam!!

KÁRTYASZENVEDÉLY.

Az orvost, aki nagyon szenvedélyes kártyás, a kár
tyaasztal mellől hívják el a beteghez.

A beteghez érve, megfogja a beteg pulzusát és 
magában, de félhangosan számol:

— . . .h é t ,  nyolc, kilenc, tíz, alsó, felső, király, 
á s z . . .  azaz . . .  pardon . . .
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GYENGE VIGASZ.

G. körorvos, aki szemüveges ember volt és a lá
tása kissé bizonytalan volt, véletlenül a jó fogát húzta 
ki a betegnek.

Amint a beteg ezt észrevette, felháborodva 
mondja:

— Doktor úr, hiszen ön a rossz m ellett lévő jó 
fogamat húzta ki!

— örü ljön  neki, jó ember, hogy az is kint van — 
vigasztalja az orvos — legalább abból nem lehet már 
olyan rossz fog, mint a mellette lévő.

MÉLTATLANKODÁS.

Két pénztári beteg orvosi vizsgálatra megy a 
rendelő intézetbe. Mind a kettőnek rheumás panaszai 
vannak. [

Megkapva a receptjeiket, m indjárt elmennek a 
gyógyszertárba az orvosságért. O tt figyelik, hogy ho
gyan készíti el a gyógyszerész a gyógyszert.

Amint kimennek a patikából, az egyik nagyot 
káromkodik és a falhoz vágja az üveg gyógyszert.

— M iért vágtad a falhoz a gyógyszeredet? —
kérdi tőle a másik.

— H át nem vagyok bolond, hogy hagyjam ma
gam így kijátszani. Ugyanaz a bajom, mint neked, 
ugyanannyi idő óta fizetem a pénztárt, mint te és 
mégis neked ötféléből keverték a gyógyszeredet, az 
enyémet pedig csak háromból. H át járja ez?

(B. Z.) '  .
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CSODÁLATOS.
A beteg felgyógyulása után átnézvén az orvos 

számláját, így szól:
— Csodálatos, hogy a receptek teljesen olvas

hatatlanok, ellenben az orvosi számlák igen olvas
hatóan vannak írva.

(Tali K. F.)
GYANÚ, .

Egyik napon a kétségbeesett asszony a követ
kező szavakkal fogadja a kezelőorvost:

— Doktor úr kérem, a férjem valószínűleg félre
beszél, m ert egyre azt hajtogatja, hogy segítséget 
kell hívni egy ellenség -ellen, aki az életére tör.

— Hm, azt nem mondta, hogy hívjunk egy má
sik orvost is konzíliumba? — kérdi gyanakodva az 
orvos. \

AZ UTOLSÓ KÍVÁNSÁG.

— Kérem, doktor úr, az utolsó kívánságom, hogy 
föltétlen boncoljanak föl!

— De hát miért ragaszkodik annyira ahhoz, hogy 
fölboncoljuk? — kérdi csodálkozó arccal az orvos.

— M ert föltétlen tudni akarom, hogy miben hal
tam meg?

AZ UJ ORVOS. i
A vidéki városkába új orvos érkezett. Az egyik 

urihölgy elhivatja.
— Nos, hölgyem, mi a baj? — kérdi a fiatal 

orvos.
— Nincs semmi különös bajom — válaszolja az

— csak látni akartam, m ert annyit beszéltek már 
magáról.
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HÁLAKIFEJEZÉS.

Az orvos jóhumorú ismerőséhez:
— Nos, örülök, hogy betegségéből ilyen szépen 

felépült.
— Igen, ön megmentette az életem, hogyan is 

háláljam meg?
— Én megmentettem az életét? Hiszen nem is 

kezeltem!
— Éppen így mentette meg az életem — feleli 

mosolyogva a kedélyes úr.

ALAPOS REMÉNY.

— M iért vagy oly szomorú, édes barátom?
— A feleségem beteg és most félelem és remény 

között lebegek.
— És melyik orvos kezeli?
— Dr. N. r
— Akkor biztosan remélhetsz, mert az en sze

gény megboldogult feleségemet is ő kezelte.

AZ ÖRÖKÖS TÉMA.

Idősebb pesti urinő fogorvosának folyton panasz
kodik műfogaira.

Az orvos megúnva már az ,örökös panaszt, egyik 
alkalommal a következő megjegyzést teszi: .

— Nagyságos asszonyom, tizenhat éve tartom 
rendben a fogait s ezen tizenhat év alatt állandóan 
erről az általam készített négy műfogáról beszél. 
A többi huszonnyolc fogáról még egyetlen árva szót 
sem szólt.
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A SÜRGŐS ESET.
Tréfás öreg úrhoz hívják sürgősen a fiatal or

vost. ;
— Legfőbb ideje, hogy hívtak — szól az orvos, 

amint a beteget megvizsgálja.
— Talán olyan rosszul áll a doktor úr büdzséje?.

— kérdi nevetve az öreg úr.

A TYÚKSZEM OPERATŐR.

Pesti hölgy m eglátogatja vidéki barátnő jét Az 
megmutatja neki a baromfi udvart is, ahol többek 
között egy már vakon született tyúk is van.

A hölgy megsajnálva a vak tyúkot, igy szól:
— Ezt el kellene vinni N. szemész főorvoshoz, 

az nagyon ügyes ember, megoperálná.
— Hát, hogyan gondolod édesem, hiszen az nem 

tyúkszem operatőr!

NAGY MONDÁS.
A lipótmezei elmegyógyintézetben két beteg ve

szekszik. , i
M. alorvos épen vizitet tart s az ápoló jelenti 

neki a veszekedést. Az orvos a veszekedőkhöz .érVie 
így szól:

— Ejnye, ejnye, hát miért nem hagynak egy
másnak békét?

Az egyik beteg nyomban m egszólal:
— Doktor úr, ez mindig bánt engem! De egy

szer úgy pofon vágom, hogy azt fogja hinni: most 
tö rt ki a világháború?

(M. G.)
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NYÁRI PÁRBESZÉD.

Két úr beszélget.
— Kedves főtanácsos úr, azt olvasom, hogy fő

városunk egészségügyi állapota július hónapban lé
nyegesen javult. Hát nem csodálatos ez?

— Hogyan volna ez csodálatos — feleli a má
sik. — Sőt egészen természetes, mert júliusban az 
orvosok nagyrésze nyaralásra vidékre utazik.

KÜLÖNÖS BETEGSÉG.

Pesti hölgy beállít a bőrgyógyászhoz:
— Doktor úr, a testem az utóbbi időben tele  

van piros foltokkal, mit csináljak? ;
Az orvos megvizsgálja és mosolygó arccal vála-i 

szolja: !
— Sürgősen cyanoztassa ki a lakását! ,
(Sz. E.)

SÉRTŐDÉS.
Az ideggyógyászati klinikán az egyik elmebeteg

nél az orvos a faciális épségét akarja vizsgálni ési 
hogy megértesse, mit akar, így szól a beteghez:

— Vicsorítsa rám a fogait!
— H át mit gondol, Bodri kutya vagyok én? — 

mordul föl a beteg sértődötten.

AZ ORVOS NYARALÁSON.

A szabadságon lévő orvos így szól feleségéhez:
— Igazán nem tudom, mivel öljem el az időt?
— Talán rendelj neki is valamit! — kötekedik az 

asszony. •
(B. J .)
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A J ó  ALKALOM.

Pénztári rendelésen az arroganciájáról ismert és 
sokat kellemetlenkedő beteg egyszer így szól a rönt
genfőorvoshoz :

— Ugyan, főorvos úr, mire valók azok a hatal
mas kesztyűk a kezén?

— Nézze kérem, ennek köszönheti, hogy kesz
tyűs kézzel tudok bánni magával!

A DAJKA HŐMÉRŐJE.

Az orvos így szól a dajkához: i
— "Aztán vigyázzon a gyermek fürösztésénél, pon

tosan állítsa be a víz fokát hőmérővel!
— Tudom én hőmérő nélkül is, hogy hideg-e, 

vagy forró-e a víz — yálaszolja a dajka.
— H át hogyan?
— Egészen egyszerű! Ha a gyerek elkékül, akkor 

hideg a víz, ha nagyon vörös lesz, akkor forró a víz!

SZÓJÁTÉK.

Fiatal asszonyka panaszkodik háziorvosának, hogy 
rossz a közérzete, émelygései, hányásai .vannak.

Az orvos megvizsgálja, majd utána ,így szól:
— Asszonyom, az ön baja nem súlyos, hanem 

inkább kellemetlen természetű.
— Ugye, doktor úr, a vesémtől származik? — 

kérdi a fiatal asszony.
— Hát, ig e n .. .  a hitvesétől! >

88



ROSSZ KIFOGÁS.

Sorozásnál az ezredorvos kérdezi az egyik újonc
tó l: : '

— Nincsen semmi baja?
— Nagyon aszthmás vagyok! !
— És mikor érzi legjobban?
— Ha az emeleteket járom.
— Akkor nem baj! Háború csak a földszinten 

van. Tauglich!
(Tali K. F.) ' 1 1 ;

A KELLEMETLEN HÍR.

Beteg lett az anyós, állapota válságosnak látszott. 
A család nagy orvosi konzíliumot hív össze és két
ségbeesve várják a konzílium eredményét.

A konzílium után a háziorvos fölkeresi a vöm 
uramat s (mondja neki: ;

— Kedves uram, közlöm önnel, hogy kedves 
anyósa biztosan meg fog gyógyulni.

— Köszönöm, doktor uram — rémül meg a vő,,
— de azt hiszem, ezt kíméletesebben is tudtomra ad
hatta volna!

(Förster A.)

TÜDŐOSZTÁLYON.
Az egyik tüdőbetegszanatóriumban így szól a 

főorvos egyik betegéhez: i

—'N o, úgy látom, hogy már sokkal könnyebben
köhög! ' ' • 1 : H ' M  ( i

— Igen, főorvos úr, mert egész éjjel gyakorol
tam! ■ ' ’ í  ! !  : !  l



A FUKAR BETEG.

Az orvos betegének öblítés céljából torokvízet 
rendel. Amint legközelebb újból m eglátogatja a bete
get, az éppen gargarizál és meglepődve veszi észre, 
hogy betege a gargarizálás után a torokvízet lenyeli.

M egkérdezi a beteget, hogy miért teszi ezt, 
mire az így felel:

— Hát, ki fog ilyen drága orvosságot kiköpni?! 
(B- J  )

BOLONDIGAZSÁG.

Az angyalföldi elmegyógyintézetben a főorvos 
az évek óta már bent lévő gyógyíthatatlan beteggel 
egyik alkalommal kezet fogott.

A beteg szemrehányó mosollyal azonnal meg
jegyzi:

— Köszönöm, doktor úr, mert amióta itt bent
vagyok, ez az egyetlen kezelés, amit kaptam!

(M. G.)

A JÓL ISMERT BETEGSÉG.

Az orvos így szól egyik új betegéhez: i
— Kedves barátom, ön szenecsés ember, hogy 

véletlenül hozzám jö tt ezzel a betegséggel.
— Igen? Doktor úr annyira ismeri ezt a beteg

séget? i
— Meghiszem azt. Hiszen húsz év óta magam 

is ebben szenvedek!
(V. K.)
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A BÓK.

Társaságban az egyik hölgy elnevetve magát, 
hófehér szép fogai kilátszottak.

— Gyönyörű fogai vannak ennek a hölgynek! — 
mondja egyik úr.

A m ellette álló úr meghajtva magát, szerényen 
m ondja:

— Köszönöm.
— Ön talán a férje őnagyságának?
— Nem — válaszolja az előbbi ú r —- a  fog

orvosa vagyok!
(V. K.)

AZ ELMARADÁS OKA.

Az orvos így szól egyik rég nem láto tt ismerő
séhez: í í

— M iért nem volt nálam oly régóta?
— M ert beteg voltam doktor úr!

A NAGY KÜLÖNBSÉG. ' '

Az orvos vigasztalja betegét:
— Ne féljen barátom, fiatal koromban nekem is. 

volt ez a betegségem! ; >
— Igen, igen, de a doktor úrnak más orvosa 

volt ám! — feleli mosolyogva a beteg.

MÜFOGÁS. i

A sokat fecsegő hölgyhöz így szól az orvos:
— Kérem, most legyen szíves, nyújtsa ki a nyel

vét! . i :
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A hölgy engedelmeskedik, az orvos pedig az
alatt gyorsan ír. Néhány perc múlva a hölgy meg
szólal : ’

— Doktor úr, azt mondta, hogy nyújtsam ki a 
nyelvemet. Ezt teszem már öt perc óta és ön még! 
meg sem nézte! i

— Nincs is erre szükség — íféleli ravasz hu- 
nyorítással az orvos — én (csak nyugodtan akartam 
megírni a receptet!

TAPINTATOSAN.

M olette hölgy panaszkodik P. doktornak, hogy 
nagyon fájnak a lábai. 1

Az orvos megvizsgálja és így szól hozzá:
— Nagyságos asszonyom, kicsit gyengék a bo

kái, betétet kell hordania!
— Szóval azt akarja mondani, hogy lúdtalpam 

van, ügyé doktor úr?! ' '

FOGORVOSNÁL, i

Egyszerűbb ember keresi föl a -fogorvost:
— Doktor úr, mennyibe kerülne, ha teljes fog

sort csináltatnék magamnak?
— Háromszáz pengőbe.
— Az nagyon drága!
— M egéri önnek, jó ember, mert akkor nyu

godtan ehet, amit akar!
Az emberünk felsóhajt:
— Hm, ha kifizetem a háromszáz pengőt, higyje 

el doktor úr, nem ehetek én, amit akarok!



ELTALÁLTA.
Jól öltözött pesti úr állít be az orvoshoz.
Az orvos megvizsgálja és kérdi:
— Mióta vette észre a betegségét?
— Csak mostanában, doktor úr.
— Igen, úgy látszik az utóbbi időben sokat 

emelt! '
A páciens nagyot néz és meglepődve kérdi:
— Hát, honnan tudja doktor úr, hogy én háziúr 

vagyok?
(V. K.)

A JÖ HATÁS.
Az orvos m eglátogatja a kezelés alatt álló bete

gét: i
— No, lám! Már sokkal jobb színben van!
— Igen, m ert gondosan betartottam  az utasítást, 

ami az orvosságra van írva!
— És mi az?
— Hűvös helyen, jól bedugaszolva tartandó! És 

én szóró’l-szóra betartottam , mert nem is nyúltam ám 
hozzá!

A M ÉHÉSZ TANÁR.
Munkásember keresi fel az O.T.I. venereás ren

delést:
— Főorvos úr, szíveskedjék megnézni a vérem, 

nincsen-e valami bajom!
— Nos és m iért?
— M ert a feleségem a méhészeti klinikán volt 

és a méhész tanár azt mondta, hogy jó lesz, ha én 
is megnézetem a vérem, mert hát, hogy az asszony 
vére nagyon zavaros volna.

(K. D.)
93



AZ ORVOSI KEZELÉS.
A beteg a felgyógyulás után így szól az orvoshoz:
— Mi is volt tulajdonképen az én bajom, doktor

úr?
— H á t . . .  a maga b a ja . . .  tulajdonképen egészen 

pontosan nem is tudom m egm ondani. . .  influenzás 
term észetű dolog.

— Igen? A doktor úr sem tudja? Hiszen akkor 
egészen csodálatos dolog, hogy az orvosi kezelés 
dacára is ilyen szépen “meggyógyultam!

A HÁLÁS PÁCIENS.
A sebész főorvos így szól vizit alkalmával egyik 

operált betegének ágyánál:
— Kedves barátom, ön gyógyulását egyedül pom

pás szervezetének köszönheti!
A beteg mosolyogva megjegyzi:
— Akkor főorvos úr a számlámat is eszerint 

állíttassa össze!

ÁRULÓ KÉRDÉS.
Társaságbeli fiatal hölgy magához kéreti házi

orvosát és így szól:
— Kedves doktor, a bokámnál nagyon fáj a 

lábam!
Az orvos megvizsgálja, majd mondja:
— Nagyságos asszonyom, nincs semmi baj, az 

egész egy ballépéstől származik.
— Mi köze a balléjiésnak a bokámhoz? — kérdi 

a bájos hölgy.
ÍTali F. L,)
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BOLONDIGAZSÁG.

A lipótmezei elmegyógyintézetben vizitnél az 
egyik beteg így szól a főorvoshoz:

— Érthetetlen, doktor úr, hogy miért tartanak 
itt bezárva bennünket, hiszen mi mind nyakig egész
ségesek vagyunk! (Csak a nyaktól fölfelé van baj.)

(M. G.) <

SZEMREHÁNYÁS.

Gégészeten ideges beteget műtéthez készít elő 
K. gégész főorvos.

A beteg borzasztóan öklöndözik, sőt hányást is! 
produkál és majdnem szembe hányja az orvost.

A gégész megjegyzi:
— F o -u ■>,'barátom! Azért hogy meg kell operál 

nőm, ne tegyen nekem szemrehányást.

TÉVES ÉRTELMEZÉS.

A főnök ráripakodik az egyik alkalmazottjára, 
m ert elkésett. Az alkalmazott bocsánatot kérve 
m ondja:

— Ne haragudjon, főnök úr, hogy elkéstem, de 
a feleségemnek súlyos szülése volt.

Az már egészen más! így még én kérek1 bocsá
natot és mondja meg, hol lakik ön, majd küldök 
szegénykének pár üveg jó bort — mondja megha
tódva a főnök.
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Néhány hét múlva ismét elkésik az alkalmazott. 
’A főnök kérdésére újból azt válaszolja:

— A feleségemnek ismét nehéz szülése volt!
— 'H á t micsoda a maga felesége, hogy minden 

hónapban nehéz szülése van? . <
— Kérem alássan, főnök úr: szülésznő!
(V. A.) ;
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PROFESSZORI PONTOSSÁG.

Lenhossék József professzor lóvasúton járt be 
intézetébe. Egyszer egyik tanítványával utazott együtt, 
aki egyetemi tanár fia volt s akivel útközben elbeszél
getett. , .■

Amikor at professzor az intézet előtt leszállt és- 
már darabon elment, akkor ju to tt eszébe, hogy az 
illető atyját elfelejtette üdvözöltetni.

A professzor tehát hirtelen visszafordult és a 
tovahaladó lóvasút után futott, azt nagy kiabálással 
megállította, majd felrohant a kocsiba s az illető 
fiatalembernek a jelenlévők nagy mosolygása és a 
kocsivezető bosszankodása m ellett nagy hangon mon
dotta :

— Kedves barátom, elfelejtettem  kedves édes- 
atyjának átadni tiszteletemet!

(M. G.)

NYELVBOTLÁS.

Scheutliauer professzor Bécsből került át a kór
bonctani professzori székbe azzal a kikötéssel,, hogy 
egy éven belül megtanul magyarul.



Meg is tanult, de persze még sokáig hibásan 
beszélt és sokszor előfordult, hogy a hasonló hang
zású szavakat összecserélte.

Egyik alkalommal előadásán az urticariáról be
szélt és a következőket mondta:

— Az urticaria az olyan, mint mikor az embert 
megcsípi a csalogány!

A hallgatóság m osolygott erre és többen kiabál
ták, hogy nem csalogány, hanem csalán. A professzor 
azonban, aki nagyon közvetlen érintkezésben volt a 
hallgatósággal és sokszor szeretett élcelkődni velők, 
azt hitte, hogy a jókedvű ifjúság félre akarja vezetni^ 
ezért m egismételte mondását:

— Nem csalán, hanem csalogány, mert a csalán 
az egy madár!

(K. D.)

'BIZTOS MÓDSZER.

Kovács professzort vidékre kizártsérv műtéthez 
hívták ki sürgősen. A mütétii díjban előre m egálla
podtak.

A professzor megérkezve a beteghez, azt meg
vizsgálta és látta, hogy még fmss esetről van szó, 
m egpróbálta tehát a sérvet visszahelyezni, ami né
hány percnyi fáradozás után síikerült is.

Nagy öröm lett erre a családban, hogy így a, 
m űtétre nincs szükség.

Amidőn azonban a professzor távozása előtt meg
kérdezték, hogy mivel tartoznak és a professzor azt 
válaszolta, hogy a műtéti díjat előre kikötötték, tehát;
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tudják, hogy mennyi honorárium jár neki, a családfő* 
csodálkozva jelentette ki: 1

— De hiszen el sem végezte a m űtétet a tanár úr!
— Ja, hát csak az a baj, azon könnyen segít

hetünk. Asszisztens úr, pakolják ki a műszereket, el
végezzük az operációt is! Én azonban azt hittem, 
hogy szívesen megfizetik a műtéti díj kétszeresét is, 
ha műtét nélkül meggyógyítom a beteget?!

Persze, ezután a család sietve fizette ki az előre 
kialkudott díjat. ' i

(K B )

AZ ORRPLASTICA.

Boldog emlékezetű Balassa professzor kliniká
jára bevetődött egyszer egy bácskai szerb paraszt, 
aki messzeföldön arról volt híres, hogy nem volt; 
nála különb ivó, m ert napi 'három-négy liter borocs
kán és félliter pálinkán alul nemigen adta.

Az atyafinak akár a sok italtól, akár egyéb ok
ból eredve egyszer csak csúf daganat keletkezett az 
orrán, ami szemlátomást növekedett. A daganat oly 
nagy volt, hogy csak az 'egész orr feláldozásával lehe
tett gyökeresen eltávolítani.

Balassa professzor emberül le is vágta az ipséi 
orrát s azután nagy művészettel olyan szépséges új 
Srrot szabott ki neki, hogy öröm volt nézni. A műtét 
tehát várakozáson felül sikerült, néhány hét múlva 
teljes volt a gyógyulás s a professzor büszkén mu
tatta be mesterművét az ámuló hallgatóságnak.

Befejeződvén a demonstráció, Balassa professzor
nak, aki ismerte páciense italos természetét, tréfás
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gondolata támadt. Odafordult a kifoltozott orrával 
elégedetten vigyorgó paraszthoz és komoly arccal 
így szólt hozzá: i

— Isten és a sebészi tudomány jóvoltából maga, 
m eggyógyult és megint emberi formája van, "de egyre; 
figyelmeztetem : Ne igyon többé soha életében se 
bort, se pálinkát, mert különben előbb-utóbb megint 
kivirágzik az a daganat az orrán.

— M icsoda? — hörkent föl erre az atyafi. — 
Se bort, se pálinkát! Nahát, 'akkor nem is kell nekem 
ez az orr! — szólt 'és merész rántással leszakítva a 
még csak frissen m egtapadt orrt, úgy vágta azt 
földhöz, hogy csak úgy porzott.

(M. V.)

SEBÉSZ A BELQYŐGYÁSZATRÖL.

Báron sebész tanár nem valami magas véle
ménnyel volt a belgyógyászati tudományról és annak 
művelőiről s ezen 'véleményének tréfás formában 
többször kifejezést is adott. ; 1

M egtörtént egyszer, hogy amikor még közös 
ambulatoriumban rendelt belgyógyász társával, a 
nagyhírű S tiller professzorral, egy belgyógyászati 
beteg tévedésből hozzá fordult.

— Na, mi baja barátom ? — kérdi Báron.
— Nekem kérem az a bajom, hogy sokat szédül 

a lejem. i
— Akkor csak menjen oda Stiller tanár úrholj —i 

feleli. — Schwindel gehört in die innere Mbdicin!
(M. V.)
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PROFESSZORI GONDOSSÁG.

Generschich professzor valósággal atyja volt me
dikusainak. Aranyszívéről, puritán egyszerűségéről 
számtalan legenda kering.

Még kolozsvári professzorkodása idejéből mesél
ték róla, hogy egyszer a kórbonctani demonstráción 
feltűnt neki egyik hallgatójának lerom lott állapota, 
sápadt színe. Félrehívta a diákot a maga egyszerű 
modorában szólt oda neki: '

— Mondja, barátom, miért olyan sápadt, fakó 
a maga színe? Talán sokat lumpol, tivornyázik? i

A kopott, szegénysorsú diák zavarodottan felelte:
— Nem, méltóságos uram, én nem szoktam ti- 

vornyázni! , 1 1 ! i
— Akkor meg talán az a baj. Na, hát töltsön 

maga is néhány kellemes napot! — és kedvesen 
parolázva a medikussal, nagyobb bankjegyet nyomott 
a markába.

(L. A.)
A BIZTOS JEL.

Székács főorvos kitűnő diagnosztikai érzékéről 
volt híres. 1 1

Egyszer a Rókus-kórházbeli osztályán vizitnél, 
amint a typhusos kórterembe belépett, az egyik új 
beteg hangos köszönéssel fogadta.

A főorvos azonnal odafordult orvosi karához:
— Ezt az em bert vigyék ki ebből a szobából, ez; 

nem typhusos!
Az alorvos meglepődve mondta:

103



— De hiszen minden jele meg Van nála a typhus- 
nak és még meg sem vizsgálta főorvos úr?!

— Nézze, kérem — folytatta mosolyogva Szé
kács — ez a beteg beléptem kor hangos köszönéssel,, 
fogadott, tehát nem lehet typhusos, mert a typhusoá 
beteg fütyül a belépő főorvosára.

(V. M.)

TANÁR UR, ÉN FÁJOK.

Jendrassik professzor, mint a párisi Salpetriere 
kórházban Charcot tanítványa, élete végéig szívesen 
foglalkozott ideggyógyászattal. Egyik ilyen előadáp 
sán beszélte el hypochondriás nőbetege esetét, aki a 

következő szóáradattal állított be hozzá:
— Tanár úr kérem, nekem fáj a fejem1, a kezem, 

a fülem, az orrom, a szemem, a májam, a vesém ./., 
és így végig fájdította testének minden porcikáját. 
És amikor már minden testrészét végigsorolta, lát
szott, hogy erősen gondolkozik, hogy mit mondjon 
még, végül is Idegzetéből a hosszas felsorolás alatt 
kifulladva, így fakadt ki elcsukló hangon:

— Tanár úr kérem, én f á j o k ! . . . 1
(L. A.)

A JÓ ISKOLA.

Báron tanárhoz egyszer déltájban telefonon gaz
dag fiatalem ber jelentette be magát, hogy okvetlenül 
várja ^íeg, mert sürgős tanácsára Van szüksége.

Báron tanár a váratlanul közbejött konsultáció 
m iatt kénytelen volt egyik látogatását lemondani és 
ezért szolgáját az illető beteghez küldve, elnézését

104



kérte, hogy előre beígért látogatását más időben 
fogja m egtartani. A fiatalem bert azonban 'a késő 
délutáni órákig hiába várta, az nem jelentkezett.

Másnap délelőtt az ifjú olyan időben állított be 
hozzá, amikor a tanár éppen operált és az ifjú mél
tatlankodott, hogy várakoznia kell.

Báron a műtét befejezése után orvosi kara jelen
létében behivatta az ifjút és így szólt hozzá:

— Fiatal ember, önnek nagyon hiányoznak azok 
a pofonok, amelyeket becses édesatyja ura elfelejtett 
önnek akkor m egadni, amikor önt nevelni kellett 
volna.

Az ifjú borzasztó zavarba jött, majd hebegve 
kért bocsánatot, de többé nem jelentkezett kezelésre.

(R. M.)

PROFESSZORI SZÓRAKOZOTTSÁG.

Lenchossék József professzorral, aki sokszor na
gyon szórakozott volt, történt meg, hogy az 1875-ben 
tarto tt anthropologiai kongresszus egyik ülése alkal
mával a kiéli múzeum őrét, M estorf kisasszonyt, ebéd
re akarta meghívni. Tévedésből azonban másik úr
hölgyet szólított és hívott meg helyette, aki a m eg
hívást el is fogadta. . • <

Nagy volt aztán a professzor csodálkozása, ami
dőn M estorf kisasszony helyett az ebédre a meghívott 
úrhölgy jelent meg a férjével, két felnőtt leányával 
és azok vőlegényeivel együtt, tehát összesen hatod 
magával. i ; !

(M. G.)
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A ROSSZ MEMÓRIA.

Scheuíhauer professzornak rendkívül rossz arc
memóriája volt. Ami nem volt 'tudományos dolog, az 
nem tudta lekötni figyelmét. így aztán megtörtént, 
hogy már rövid idő múlva sem ismerte meg a vele 
érintkezésben lévő embereket, amiből sok mulatságos 
eset származott.

Egyik alkalommal első tanársegédje, M. Károly, 
tanulmányútra Olaszországba utazott s amidőn onnan 
visszatért, jelentkezett a professzornál újbóli szolgá
lattételre.

A professzor kedves volt hozzá, de úgy kezelte, 
mint teljesen idegen embert. Néhány nap múlva az
tán a tanársegéd, amidőn ezt észrevette, elébeállt és 
így szólt hozzá:.

— Úgy veszem észre, hogy a professzor úr nem 
ism ert meg engem? t

— Persze, hogy nem ismerem — válaszolta a 
professzor — mert hiszen nem is mutatkozott be!

— M. Károly professzor úr első tanársegédje va
gyok!

— H át maga az? M iért nem mondta mindjárt — 
fakadt ki a professzor — hiszen alig vártam már, 
hogy megjöjjön. Annyi megbeszélni és tennivalónk 
van!i M  t : : I !

(K. B.)

KOVÁCS TANÁR CSIKÓI.

Két négyéves csődör csikót kapott K,ovács József, 
a sebészet nagynevű tanára, egyik páciensétől.

Gyönyörű két állat volt. Örült is az öreg nekik
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s elhatározta, hogy sajátkezűi eg végzi el majd rajtok 
azt a műtétet, amely kocsiba alkalmasabb paripákká 
változtatja a két méncsikót.

— így legalább tudom, hogy nem esik semmi 
bajuk, — mondta a professzor.

Meg is történt az operáció.
A nagy sebész az összes kautélák mellett, legei 

artis végezte azt úgy, mint ahogyan kórps esetekben 
embereken szokta . . .

A sorsnak sokszor azonban nagy az ő tréfálkozási 
kedve. így volt ez a jelen esetben is.

A műtét ugyanis oly jól sikerült, hogy mindkét 
csődör beledöglött.

Búsult is az öregúr nagyon és egyre csak azt 
h a jtogatta :

Ne sutor ultra cenridam!
(Dr. Szászy István.)

A SEBÉSZ SZIVARJAI.

Egy páciens, aki alszár törése miatt állott Báron 
tanár kezelése alatt, minden látogatás után finom 
szivarral kínálta meg.

Mikor jnár a gyógyulás előrehaladott stádiumába 
jutott, a tanár észrevette, hogy betege a szokottnál 
jóval rosszabb szivart ad neki, mire így szólt:

— Azt még értem, hogy minél jobban van a 
beteg, annál rosszabb szivarral kínálja meg az orvost, 
hiszen egyre kevésbé van rá szüksége, de az már in- 
fámia, hogy maga már most olyan rossz szivart ad 
nekem, amire csak hat hét múlva került volna a 'sor.

(M. V.)
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Genersich professzor nagyon egyszerűen öltözkö
dött, csizmában járt, úgyhogy aki nem ismerte, nem 
is sejtette, hogy a nagytudású professzorral áll szem
ben. ' ' :

M egtörtént egyszer, hogy a professzor hallgatói
val együtt előadás után villamosra várakozott. A jól 
öltözött hallgatók udvariasan előre engedték a pro
fesszort, azonban, amikor a kalauz meglátta, hogy az 
egyszerűen öltözött, csizmás ember megy előre, rá
szólt: 1

— Várjon csak, kis öreg! Engedje előbb a doktor 
urakat fölszállni.

A RÖVID MEGSZÓLÍTÁS.

L. professzor nagyon büszke volt kitüntetéseire 
és címeire. ; í

Történt aztán, hogy, amidőn a királyi tanácsosi! 
címet megkapta, röviddel utána egyik tanítványa vala
milyen ügyben kereste fel és röviden csak tanár úrnak 
szólította.

A professzornak bántotta az önérzetét, hogy a 
fiatalem ber a királyi tanácsosi címet meg sem említí 
s ezért így szólt hozzá: . ■<

— Édes barátom! Fejezze ki magát rövidebben 
és szólítson például egyszerűen csak így: Kérem alá
zatos tisztelettel nagyságos királyi tanácsos és ta 
nár úr!

(M. G.)

FÉLREISMERÉS.
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SPÁRTAI RÖVIDSÉG.

Scheuthauer professzor nagyon szeretett a hall
gatósággal demonstrálás közben diszkusszióba bo
csátkozni és aztán a közbeszólásokra replikázni.

Egyik alkalommal tüdőgyulladásban elhaltat bon- 
coltatott az egyik hallgatóval, aki nem sokat tudott, 
de azért nagy bőbeszédűséggel és zavarosan diktálta 
a boncjegyzőkönyvet. A professzor rövid ideig csak 
hallgatta a sok tudatlanságot, de aztán feldühödve 
közbeszólt:

— Fiatal barátom, tanulhatna a spártaiaktól rö
vid, lakonikus stilust!

Erre hátulról a hallgatóság közül néhányan köz
bekiáltanak; ;

— Mit mondtak a spártaiak? Malijuk, mit dik
táltak a spártaiak a tüdőgyulladásról?

A professzor, aki ez alkalommal nem volt jó  han
gulatban, feléjük fordult és emelt hangon így vágott 
vissza: .

— A spártaiak azt diktálták, hogy tiszteld az 
öregeket! ;

Persze, erre már senkinek sem akadt megjegyzése.

ELSŐ- ÉS MÁSODOSZTÁLYÚ OPERÁCIÓ.

Báron tanárral történt, hogy egyik páciensével 
sehogyan sem tudott megegyezni a honoráriumban, 
mert a zsugori beteg sokalta a m egállapított műtéti 
díjat. ,

Hogy véget vessen a már hosszúra nyúlt alku
dozásnak, a tanár végül így szólt:



— Nézze kérem, olyan sok ember utazik másod
osztályon, aki nem tudja megfizetni az első osztályt. 
H át ha az ön anyagi helyzete nem engedi meg, hogy 
megfizesse az első osztályú műtétet, majd csinálunk1 
önnél másodosztályú operációt.

— Hogy-hogy? — kérdi hüledezve a páciens. — 
H át van első- és másodosztályú műtét? És mi a kür 
lönbség a kettő között?

— A különbség — feleli komoly arccal Báron 
tanár — az, hogy az elsőosztályú m űtétet új műsze
rekkel és régi asszisztensekkel végezzük, a második 
osztályút pedig új asszisztensekkel és régi műsze
rekkel,

(M. V.)

A RÖVID VÉLEMÉNY.

Székács főorvost több professzorral együtt consi- 
liumba hívták.

A négy tagból álló magas orvosi kar a beteg; 
megvizsgálása után elvonult az egyik szobába tanács
kozni. Először a legidősebb professzor fejtette ki fél
órán át tartó  bőbeszédűséggel a betegségre vonatkozó 
nézeteit.

U tána azt kívánták, hogy Székács .szóljon hozzá, 
mire ő röviden csak ennyit válaszolt:

— Mindenben csatlakozom az előttem szóló pro
fesszor úr véleményéhez, amennyiben én sem tudom, 
hogy mi baja a betegnek!,

(K. B.)
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LATINOSAN. , ,

Kovács piofesszor régi vágású ember volt, nála 
minden latinul ment és nagyon ügyelt a latin kifejezé
sek helyességére. ,

A kortörténetekben, ahová csak sablonosán írták 
be a betegek vallását a nemre való tekinteti nélkül, 
pl. katholikus, református stb., a professzor a nőbete
geknél gyakran kijavította a végződéseket katholika,; 
reformáta stb. végződésekre.

Egyszer az egyik asszisztense tréfát csinálva eb
ből a professzornak egyik betegét így jelentette  be:

— Schőn Ármin úr, izraelikus!
(K. B.) ;

GYANÚS JEL.

Scheuthauer professzort, aki nagyon közvetlen 
érintkezésben volt tanítványaival, előadás után. hallga^ 
tói sokszor elkísérték egészen a lakásáig.

Egyik alkalommal, amint így mennek, az utca. 
másik oldalán szembejön velük az egyik medikus, aki 
nagy kalapleemeléssel köszönti. A professzor erre 
azonnal megjegyzi: i

— No, ez a fiatal ember szigorlatra készülhet 
hozzám, mert köszönt. Ha nem volna szigorlat előtt, 
nem köszönne, hanem csak ennyit mondana: Ni, ott 
megy az öreg Sajtos!. ’

(A professzor tudta, hogy a hallgatóság egymás
közt Sajtosnak hívta.)

(K. B.)
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A VARÁZSKÜSZÖB. ,
Báron tanárnak az volt a mondása, hogy az ő 

rendelő szobája előtt valamilyen varázsküszöb lehet, 
mely oly csodálatos hatású, hogy aki átlép rajta, le
gyen bár a leggazdagabb ember, .rögtön elszegé
nyedik. •

Csak így m agyarázhatta meg azt, hogy a legjob
ban szituált emberek is azonnal szegényekké váltak, 
ha m űtétet ajánlott nekik, m ert vagy potom áron, vagy 
teljesen ingyen akarták magukat megoperáltatni.

(M. V.)

KÓRBONCTANI ENYELQÉS.

Genersich professzor boncolásait szerette kedé
lyes vagy csípős megjegyzésekkel fűszerezni. Egyszer 
egyik sebész professzorunknak boncolta májcarcino- 
mában operált és elhalt betegét. Amikor Genersich 
a rákos m ájat tapogatta, megszólalt a sebész:

— Hát, ugye kérem, ennek ,a betegnek volt egy 
beteg mája, meg egy carcinomája? „ ,

— No, meg egy nagymamája! — jegyzi meg rá 
rendíthetetlen nyugalommal Genersich.

(M. V.)
A BEVÁLT TRÜKK.

Székács főorvos a magányos és nyugalmas életet 
kedvelő ember volt és nagyon szeretett a művésze
tekben elmerülni.

Mivel azonban híres volt jó diagnosztikai érzé
kéről, gyakran hívták konzíliumba és később már 
annyira agyonzaklatták, hogy saját magának nyugodt 
perce sem maradt, így tehát kénytelen volt trükkhöz
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folyamodni. Azt híresztelte magáról, hogy részeges 
ember és az inasát is betanította, hogy ha valaki nyu
galmas óráiban zavarja, m ondja azt, hogy a főor
vos beborozott állapotban van, részeg,, nem lehet za
varni, nem lehet vele sem m ire,sem  mienni.

M egtörtént azután, hogy egyik délelőtt ismerős 
orvostársával m egállapodott, hogy aznap délután 5 
órakor a kolléga fölmegy érte és együtt mennek el 
az orvos anyjához konzíliumba.

Az orvos délután a pontos időben fel is ment a 
főorvos lakására, azonban Székács elfelejtette m eg
mondani inasának a kivételes esetet, ezért az inasi az 
orvost a szokott mondással fogadta:

— A főorvos úr be van rúgva, fekszik,, nem lehet 
vele beszélni.

Az orvos, aki már ismerte ezt a trükköt, előbb el
kezdett szépszerével beszélni az inassal, aztán erélye
sen kikelt magából, de mindez nem használt semmit, 
mert az ilyen eset gyakran megismétlődött. Végül 
azon könyörgött az inasnak, hogy legalább a névje
gyét vigye be, amit hosszas fáradozás után el is ért 
és a főorvos azonnal kérette is.

Amidőn az orvos már bent volt, Székácsnak eszé
be jutott a parancsa és dühösen fordult az inashoz:

— Hogyan, hát a doktor urat csak így egysze
rűen beengedte?

— Nem én — válaszolta az —. M ondtam  a dok
tor urnák, hogy a főorvos úr leitta magát és részegen 
fekszik, de a doktor úr nem hitte él.

Székács erre megveregette az inas vállát és meg
dicsérte.

(K. B.)



ANAMNESIS FELVETEL.

Báron tanár egyik betegénél, akivel nagyon, ne
hezen lehetett zöldágra vergődni, maga adta fel a, 
felvételhez szükséges kérdéseket.

Amidőn odaértek, hogy mi a foglalkozása, a be
teg így válaszolt:

— Szegény ember vagyok!
— Jó-jó, én is szegény ember vagyok — feleli 

Báron — de miből él?
— A gyermekeimből!
— Jól van, akkor majd beírjuk, hogy emberevő. 
(R. M.)

A MORIBUNDUS.
Egyik belgyógyász professzorral történt, hogy 

egyik reggel, amint bemegy a klinikájára, a kapuban 
ismeretlen férfi várja, aki tiszteletteljes meghajlással 
üdvözli, aztán m egragadja és csókkal borítja el a 
kezét.

— Nana, nem vagyok én pap, hogy a kezemet 
csókolja! Mit kíván tőlem barátom?

— Semmit professzor úr, csak még egyszer meg 
akartam köszönni a jóságát. Tanár úr, ön az én. jó
tevőm, az én Istenem, aki a halál torkából ragadott ki.

A professzor nem érti a dolgot.
— Ne haragudjon barátom, de annyi beteg kö

zül már nem emlékszem a maga esetére. Beszéljei el, 
mi is volt magával? ;

— H át úgy volt a dolog, kérem alásan, hogy 
vagy két hónappal ezelőtt hoztak be a klinikára: sú
lyos betegen. A tanársegéd urak mindent megpróbál-
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tak, de csak nem tudtak rajtam segíteni. Napról-napra 
rosszabbodott az állapotom és a végén már o tt ta r
tottam, hogy minden órában várták a halálomat. Ek
kor történt a nagy csoda. Egyik reggel, amikor a pro
fesszor úr vizitet tarto tt, odalépett az én ágyamhoz 
is, rámnézett és azt m ondta: »moribundus«. Abban a 
minutában jobban lettem és most már, hála Istennek, 
nincs kutyabajom se. Hát azért csókoltam meg azt 
az áldott jó kezét, hogy úgy el tetszett találni a bajo
mat.

(M. V.)
KÖNNYŰ SZABADULÁS.

Ez még abban az időben történt, amidőn az orvos
nak nem kellett a betegek után nagyon futkosni.

Történt pedig, hogy Székács főorvos egyik reggel 
lakásából távozóban a ház előtt látja, hogy két falusi 
asszony a tábláját nézegeti és nagyban tanácskozik.

Megkérdi tőlük, hogy mi járatban vannak, mire 
azok azt felelik, hogy vidékről jöttek föl Székács fő
orvoshoz vizsgálatra.

Székácsnak sürgős dolga volt, nem akart már 
visszamenni, de azt sem akarta, hogy a két falusi fél
napot várjon rá, ezért azt mondta:

— Nem ajánlom, hogy Székács főorvoshoz men
jenek, hiszen az mindig részeg, biztosan most is be 
van rúgva, ellenben lakik itt szemben egy nagyon de
rék, jó orvos, menjenek inkább ahhoz, sokkal jobban 
járnak. — S megmutatta a házat, ahol az ajánlott 
orvos lakott.

(Saját elbeszélése nyomán.)
(V. M.)
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A CARBUNCULUS.

Vidéki beteg carbunculusa miatt fordult a min
dig tréfás és szellemes Báron tanárhoz, aki természe
tesen rögtöni m űtétet ajánlott.

— De kérem, tanár úr — mondja a félénk pá
ciens — én nagyon félek az operációtól, nem lehetne 
erre a kelésre valamit rátenni?

— Dehogy nem — szólt Báron. — Rá lehet 
arra tenni sok mindent, még a Pesti H írlapot is.

— Persze, persze — mondja a beteg — de én 
olyasmit gondoltam, amitől a kelés meggyógyul.

— Úgy? H át akkor tegyünk rá kést!
(M. V.)

TAUFER TANÁR A LIPÓTVÁROSBAN.

Mikor Taufer professzor, a magyar szülészet 
atyamestere a szülési fájdalmakról és azok subjektiv 
elviseléséről tarto tt hallgatóságának előadást, azt is 
szóbahozta, hogy milyen különbözően reagálnak az 
egyes társadalmi osztályokhoz tartozók ugyanazon 
fájási fokozatokra és mennyire kell tudni disztingválni 
a fájdalom jelzése között. ;

Egyszer lipótvárosi milliómos nejéhez hívták és 
persze kellő honorárium m ellett megkívánták, hogy a 
professzor már jóval a nagy esemény végső fejlete 
előtt o tt legyen a vajúdónál.

A dolog kissé elhúzódott s a professzor nem ül
hetvén folyton a beteg mellett, a családtagokkal a 
szülőszoba m elletti szalonban helyezkedett el vára-

116



kozó álláspontra, hogy majdan a kellő időpontban 
kéznél legyen. :

Igen ám, csakhogy épen ez a kellő időpont volt 
igen problématikus. Nem ugyan a szülésztanár, ha
nem inkább a család aggódó tagjai, különösen pedig 
a jövendőbeli nagymama szempontjából. A fiatal asz- 
szonyka vajúdó jajongása mind gyakrabban hangzott 
át a kis szalonban szorongókhoz, amint finomkodva, 
az intézetben tanult francia nyelven sóhajtozta pa
naszát: Mon Dieu . . .  Mon Dieu!

Ilyenkor a családtagok kérő kérdéssel tekintettek 
a professzorra:

— Tanár úr, még; nem kellene bemenni?
Taufer csak szelíden m osolygott és m egnyugtatta

a türelmetlenkedőket:
— Várjunk csak, még mindig nem érkezett el a 

kellő időpont!
Néhány óra telt így el feszült várakozásban, majd 

egyszer csak élénken felsivít az asszonyka hangja:
— Oott über die W elt!
— De most aztán igazán gyerünk bemosakodni

— ugrott fel a professzor, mert ez már igazán a tettre 
hívó szó! 1 i

(L. A.)
A SEBÉSZ FÁJDALMA.

Egy kiváló, de kapzsiságáról ismert sebész taná
runk leánya súlyos vakbélgyulladásban hirtelen meg
betegedett. A professzor félrete tt minden szentimen- 
tálizmust és habozás nélkül, saját kezűleg m egope
rálta gyermekét. >
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A jólsikerült műtét után a látogatók egész serege' 
jelentkezett és mindenik azt kérdezte a professzortól, 
hogy nem fájtáé a szíve, amikor a saját, édes gyerme
kében forgatta az operáló kést.

A sebész már unta a sok haszontalan fecsegést 
ds a kérdésekre kelletlenül, mogorván válaszolt. Utol
jára érkezett meg a tanár sógora, aki az első üdvözlé
sek után azonnal így szólt:

— Mondd csak, kedves sógor, hát nem fájt a 
szíved, am ikor. . .

Dühösen vág közbe a professzor:
— Te vagy ma az ötvenötödik, aki ezt az ostoba 

kérdést intézed hozzám.
— De kérlek — szól a sógor — mért tüzelsz úgy, 

hiszen még be sem fejeztem a mondatomat. Azt akar
tam kérdezni, hogy nem fájt-e a szíved, amikor ilyen 
gazda!? leányt ingyen kellett megoperálnod?

(M. V.)
GYERMEKI SZEMMEL

Dollinger professzor háború alatt díszes tábor
noki egyenruhában járt. Férfias termetével, rövid 
szakállával, díszes ruhájával nagyon impozáns be
nyomást és látványt nyújtott. -

Egyszer Krompecher professzorékhoz ment láto
gatóba. Az egyik gyermek nyitott neki ajtót. Amidőn 
á gyermek m eglátta a díszes ruhájú és szakállas 
katonát, gyorsan beszaladt a másik szobába és Dollin
ger professzor a nyitott ajtón át hallhatta, amint a 
gyermek nagy örömmel újságolta anyjának:

— Anyuka, itt van a király!
(B. J.)
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BIZTOS HATÁS.

Vidéki izraelita Báron sebész tanárnál le akarta 
alkudni a műtéti díjat. A tanár erre azt válaszolta, 
hogy forduljon az asszisztenséhez, az olcsóbban meg
operálja.

— De mikor a tanár úrnak oly biztos a keze! — 
válaszolja a beteg.

— Hát, hogy volna magánál biztos a kezem, 
amikor reszketnem kell a pénzemért!

Persze erre a beteg azonnal lefizette előre a mű
téti díjat.

(B. M.) i ;

A HULLA UR

Genersich professzor egyik alkalommal, amint 
ment befelé az intézetébe, az udvaron találkozott 
két altiszttel, akik holttetem et szállítottak.

— No, mit visznek? — érdeklődött a professzor.
Az egyik új altiszt, aki nagyon félt a professzor

tól, zavarában így válaszolt:
— Professzor úr, alázatosan jelentem, egy hulla 

urat viszünk a sebészetről!
(K. B.)

A PATELLA REFLEX.

Székács főorvosnál történt az eset a Rókus kór
házban, hogy az alorvos referált vizitnél az egyik 
új betegről, akit meg sem vizsgált alaposan.

A főorvos, aki a paplan helyzetéből észrevette, 
hogy a betegnek műlába van, megkérdi, hogy milyen 
a patella reflex a jobb lábon.
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Az alorvos azt válaszolja, hogy rendes, amire 
a főorvos megszólal:

— H át azt nagyon csodálom, mert ennek a be
tegnek a jobb lába helyén műlába van!

'(V. M.)

SEBÉSZ BOSSZANKODÁS.

.Herczel professzor egyike volt a legjoviálisabb 
operatőröknek, aki műtét közben csak ritkán vesze
kedett a segédeivel és az instrumentáló nővérrel.

Egy dolog azonban, mint a legtöbb sebészt, 
mégis ki-kihozta a sodrából T. i. ha a műtősnővér 
kelleténél vékonyabb, vagy vastagabb lekötőfonalat 
adott neki. Ilyenkor ezt szokta mondani:

— Édes fiam, maga vagy pókhálót, vagy olyan 
vastag kötelet ad nekem, amivel akár föl is akaszt
hatnám magam!

(M. V.) ,

A PERICARDIÁLIS ZÖREJ.

Boldog emlékezetű Korányi Frigyes professzor 
maga volt a m egtestesült szelidség és elnézés kli-> 
nikai orvosaival szemben. Azt azonban nem szerette, 
ha diagnosisában kételkedtek, vagy azon bármit is 
változtattak.

Egyszer betegvizit közben feltűnt neki, hogy aZ 
egyik beteg fejtáblájára az van felírva, hogy endo- 
carditis, holott ő ugyanennél a betegnél előtte való 
nap pericarditist állapított meg.?, Rögtön hivatja az
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osztályos tanársegédet és az ő szokott udvarias modo
rában így szól hozzá: ,

— Tanársegéd úr, méltóztassék a beteg szívét 
mégegyszer meghallgatni, mert nem hiszem, hogy 
a beteg körülményesebb vizsgálata m ellett a peri- 
carditisre jellegzetes kaparó zörej elkerülte volna a 
figyelmét.

A tanársegéd nagyot nyel, veszi a stetoskopot, 
auscultál, majd feláll és várakozó álláspontra helyez
kedik. ' 1

— Nos, hallotta a kaparó zörejt? — kérdi a-, 
professzor.

— Nem hallottam, méltóságos uram!
Általános elképedés. Még a professzor is kissé <

elkomolyodik, de azután gondolván, hogy talán még
is ő tévedett, m^ga is m eghallgatja a szívet, majd 
ugyanúgy megszólal, mint az előbb, de most már 
kissé erélyesebben.

A tanársegéd ismét nyel, auscultál, majd kijelenti, 
hogy még mindig nem hallja a kaparó zörejt.

Az áldott lelkű professzor homlokán megjelenik 
az a ránc, ami nála a bosszúság jele volt, azután 
három ujjával megjelölve a szíven a kritikus helyet, 
harmadszor is így szól, de most már emelt hangon ;i

— Tanársegéd úr, utoljára kérem, auscultáljon 
ezen a helyen és nyilatkozzék, hallja-e a kaparó 
zörejt: igen, vagy nem?

A tanársegéd a szokottnál is nagyobbat nyel, az-* 
után veszi a hallgatócsövet és hosszan, hosszan aus
cultál. Egyszerre csak irtózatos ütést érez a bordái1 
között és egyik társa dühösen súgja a fülébe:
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— Mondd már, hogy hallod, te szerencsétlen í
A tanársegéd félig aléltan fordítja fejét a ste-

toskopról a professzor felé és alig hallható hangon 
suttogja: 1 '

— M ost már hallom, méltóságos uram.
(M. V.) i

A MAGYAR NARKÓZIS.

Kovács professzor idejében a fájdalom csillapí
tás még nagyon a kezdetén volt. Kisebb, percekig 
tartó  műtét m iatt pedig nem lehetett kitenni a bete-í 
get a narkózis veszélyeinek.

Kovács professzornak az ilyen kis műtétek kivi
teléhez nagyon jó módszere volt, ami abból állott, 
hogy pofon vágta a nyugtalankodó beteget, amire 
az a váratlan eljárásra úgy elképedt, hogy jó ideig 
szóhoz sem tudott jutni. A professzor ezt az időt, 
használta föl és gyorsan elvégezte a beavatkozást. 
Ezt a m ódszerét magyar narkózisnak nevezték .el.

Egyszer a hallgatóság előtt idősebb asszonyon 
végzett kisebb műtétet. Az asszony az: első fájdalom 
nál m egfogta a professzor kezét és el akarta rántani. 
A professzor ekkor képen terem tette, amire: az asz- 
szony azonnal nyugodt lett.

A műtét után a professzor így szólt a hallgató-/ 
sághoz: 1 '

— Láthatták uraim, hogy ez az asszony pofon 
üttetődött. Jajgatott, ahhoz joga volt, mert őt ope
ráltam , neki fájt. Ahhoz azonban nem volt joga, hogy 
vágás közben m egfogja a kezemet, mert így nagy 
bajt csinálhattam volna. M űtét közben azonban nincs
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idő'm, hogy jogi fejtegetésekbe bocsátkozzam, tehát 
pofon vágta'm és amint látták, egy pillanat alatt meg
értette, hogy mit akarok és így nyugodtan befejez
hettem egy perc alatt a műtétet. Most pedig asszo
nyom — fordult a professzor a beteghez — ha 
óhajtja, visszaadhatja a pofont!

A beteg azonban nrín ütötte vissza, de nem is 
haragudott meg rá.

(K. B ) • ! ; ; ■ - ■

EGY KIS VÁLTOZÁS.

A közkórházi társulat régebbi üléséinek alig volt 
szorgalmasabb látogatója és előadója, mint a nagyi 
tudományit, de örökké szórakozott ideggyógyász. Elő
adásait mindig szívesen hallgatták, már csak azért is, 
mert bővelkedtek váratlan és mulatságos fordulatok
ban. , !

Egy alkalommal cauda equina sérülés gyógyult 
esetét m utatta be a fiatal nőn, aki szénakazalról 
esett le és így szerezte súlyos sérülését. Az érdekes 
bem utatás nagy tetszést aratott.

A következő ülésen N. 'már a napirend előtt 
szólásra jelentkezik és a következőket mondja:

— Tisztelt közkórházi orvostársulat! Van szeren
csém bejelenteni, hogy a múlt alkalommal cauda 
equina sérüléssel bem utatott és gyógyultnak deklarált 
beteg sorsában némi változás állott be? T. i. az asz- 
szony időközben egészséges leánygyermeket szült, 
akit az ő egyenes kívánságára Piroska névre keresz
teltek. Az anya a szülés után néhány órával meghalt.

(M. V.) '



ELMÉS MAGYARÁZAT.

Báron tanár osztályára egyik páciense vétette/ 
föl magát, de a beteg az ápolási díjnak félhónapra 
előre kötelező lefizetése alól való fölmentését, illető
leg utólag való megfizetésének engedélyét kérte és 
azt hozta föl okul, hogy ő szegény ember.

Báron így m agyarázta meg kérése helytelen 
v o ltá t:

— Éppen azért kell előre fizetnie, mert szegény. 
Hiszen ha köztudomású volna, hogy dúsgazdag em
ber, akkor bizonyára hiteleznék azt a 37 korona és 
50 fillért.

(R. M.)

SZAKMA SZERINT.

Tauszk tanárnak szemrehányást te tt egyik betege, 
hogy nem használ semmit a beállított hízókúra, m ert 
két hét alatt három kilóval lett kevesebb.

— No és hol mérte meg magát? — kérdi a 
tanár.

— Először tanár úr mért meg a fürdőben, most1 
meg én mértem meg magam az üzletemben.

— És mi a kegyed foglalkozása?
— Szénkereskedő vagyok.
— Ja, akkor már értem a dolgot. Ahogyan én a 

szenesek m érlegét ismerem, egy grammot sem fo
gyott ön, sőt még az sem lehetetlen, hogy hízott is!

(Bródi M., Tábori K.)
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KÓRBONCNOKI SAJNÁLKOZÁS.

Genersich professzor egyszer, amidőn az egyik 
holttetemen a sok injekció nyomát meglátta, így 
kiáltott föl:

— Szegény barátom! Látom, milyen nehezen keu 
rültél hozzám! '

(V. M.

A MŰTÉTI TERV.

Vidéki uriasszony beállít kisfiával a humoros 
mondásairól híres sebésztanárhoz.

— Tessék helyet foglalni, nagyságos asszonyom. 
Miben lehetek szolgálatára?

— A kis fiamat jöttem megvizsgáltatni. Nyúl- 
szájú szegényke. Tessék megmondani, mit lehetne 
vele csinálni? , .

A professzor megvizsgálja, aztán röviden kije
lenti, hogy ezen bizony csak m űtéttel lehet segíteni. 
Ha úgy tetszik, az operációt m ár holnap el Í9 lehet 
végezni. >

— Hogyan? — kiált fel az aggódó mama — 
Ilyen hamar? Hiszen még alig tetszett megvizsgálni! 
és én úgy hallottam, hogy az ilyen bajnál a sebészi
nek idő kell, amíg a műtéti tervet kigondolja,

— Az én tervem már régen készen áll — felel 
mosolyogva a tanár.

— És mi volna az, ha szabad kérdeznem?
— Négy szóból áll az egész, kedves nagyságos 

asszonyom: én operálok, ön fizet!
(M. V.)
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JŐ MÓDSZER.
Székács főorvos a lova részére sokáig a rendes, 

drága sót vásároltatta. Egyszer aztán kitanították, 
hogy az állatok részére lehet olcsóbb marhasót is 
kapni.

Erre. elindultak a kocsisával marhasót keresni^ 
azonban egész Pesten nem kaptak s végül kétheti 
keresés után m egtudták, hogy az csak egy helyen, a 
Soroksári úton kapható.

Akkoriban pedig hisztériás nőbeteg járt hozzá, 
akit szuggesztive nagyon jól lehetett befolyásolni, 
de minden új módszer hatása csak egy-két hétig 
tarto tt, úgyhogy mindig újabb és újabb trükköt kel
lett kitalálni.

A marhasó eset éppen kapóra jött a főorvosnak. 
Azt mondta az asszonynak, hogy marhasós vízben 
kell fürödnie, m ert abban vas is van és ezért külön
leges jó hatású. Vásároljon tehát m arhasót és abból 
csináltasson magának fürdőket.

Az asszony ettől kezdve néhány hétig nem is 
jelentkezett, mert két hétbe került, míg megtalálta 
a marhasó bevásárlási helyét, két hétig pedig hatott 
rá a kezelés, úgy hogy ezzel a trükkel a főorvosnak, 
négy heti nyugalma volt. <

ÍK. B.)

APRÓ ÁLLATKÁK.
Egyik ideggyógyász professzorunk alorvosával 

idegbajos földművest vizsgál és közben kérdi:
— Mondja kedves barátom, szokott maga éjje

lenként apró állatkákat látni?
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— Szoktam bíz én, nagyságos főtanár úr, még 
elefántokat is! 1

— Akkor tessék beírni, kolléga úr, a beteg pana
szolja, hogy éjjel apró állatokat lát.

(M. V.)

AKI MÉG A M UFTI KOCSIJÁT IS, 
MEGÁLLÍTOTTA.

Müller Károly, a dunaparti kórházak hírneves 
igazgatója impozáns, tiszteletet parancsoló egyéniség 
volt, akinek hatalmas szakállánál csak tudása, lelki
ismeretessége és szigora volt nagyobb. Tekintélye 
akkora volt, hogy az alantasai telefonon is haptákban 
beszéltek vele, háta mögött pedig csak a Mufti-nak 
nevezték. 1

Volt pedig a Szent István kórháznak régebben 
cellának nevezett elkülönítője, ahova az elmebajra 
gyanús betegeket helyezték el, amíg a megfelelő osz
tályra nem kerültek.

A Mufti viszont különös érdeklődésével tüntette1 
ki a cellát, mert valahányszor kiment az Istvánba, 
mindig az volt az első kérdése, hogy van-e beteg a 
cellában.

Történt pedig, hogy szép nyári reggel Csincsák 
a kórház hatalmas termetű portása rohan be és hozza 
a vészhírt, hogy itt a Mufti a kapu előtt és várja 
a gondnokot.

A gondnok halálsápadtan rohan ki, haptákba 
vágja magát, jelentést tesz és átveszi a parancsot, 
hogy a cellában lévő beteget irataival együtt azonnal 
át kell tenni a megfigyelőbe. A Mufti ezzel tovább
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hajtat a Szent László kórházba, a gondnok pedig át
adja a parancsot az ügyeletes V. I. dr.-nak.

— Szerencsétlen, mit tettél — riad fel V. dr. — 
hiszen az a beteg nem elmebajos, hanem veszettsegres 
gyanús! ( :

— H át aztán, — mondja a gondnok — a parancs,, 
az parancs! ' v >

— De nem addig van az ám ! — felel V. és rohant 
azonnal a portáshoz. '

— Csincsák bácsi, borzasztó nagy baj van! Ha,, 
látja a {Mufti kocsiját visszajönni, állítsa meg, okvet
lenül beszélnem kell vele.

— Micsoda! A Mufti kocsiját m egállítani? Hát 
már azt a bolondot nem tehetem meg ámi|

— Hát, akkor majd megállítom én! — S azzal 
vértanú bátorságával kiállt a kapuba lesni a Mufti 
kocsiját, a többiek pedig szent borzalommal lesték 
az ablakok mögül az elkövetkezendőket.

Alig telt bele tíz perc és máris jö tt a Mufti 
Kocsija. V. már messziről integet a kocsisnak és ma
gasra emelt karral bíztatja, hogy álljon meg.

A kocsi megáll, V. dr. közelebb lép a meglepő^ 
dött Muftihoz és feszes, vigyáza-állásba vágva magát, 
mondja:

— M éltóságos uram, alázatos tisztelettel jelen
tem, hogy a cellás beteget nem lehet áttenni a meg
figyelőbe!

— Már miért ne lehetne? — kérdi bosszúsan 
a Mufti.
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A zért,'kérem  alássan, m ert az a beteg nem 
'.elmebajos, hanem veszettségre gyanús,!’

— Hát. akkor miért nem mondta ezt a gondnok 
m indjárt?

— Nem merte kérem, mert ő azt mondja, hogy, 
amit a Mufti parancsol, az a parancs szent! r ,

No, de erre már a zord Mufti szakálla is rengésbe 
jö tt a nevetéstől. Rágyújtott egy vastag szivarra s 

.csak annyit m ondott:
— Rendben van, doktor úr, köszönöm — s ezzel, 

elhajtott.
V. dr-t pedig diadalmenetben kísérték vissza a 

kórházba s mint nagy hőst ünnepelték, ami nem csoda,, 
m ert ő volt az első és utolsó ember a világon, a k i , 
a Mufti kocsiját meg merte állítani.

\  ,.V

: SEMMI SEM TART ÖRÖKKÉ.

Rothmann Ármin nagyon jóhumorú öreg úr volt.
Egyszer a fogszakorvos képző tanfolyamán egyik 

kezdő hallgató-doktora ellen súlyos panasz érkezett:' 
Az előző nap készített gyönyörű plomba, másnapra 
kiesett. A mi jó öregünk ezzel a párhuzammal vigasz
talta  a megszeppent kollégát:

■ • — Nálunk otthon Kisvárdán új kályhát állíto tt 
fö l' a kályhamester. Aztán másnap nagy méltatlan
kodva hívják vissza a gazda házához, hogy nézze 
csak meg, hát nem összedült a kályhája, amit előző 
nap rakott. A m ester megnézi remekművét, aztán" 
megszólal:
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— H át igen, összedült kérem, de hát hiszen 
tetszenek ösmerni a bölcs és igaz mondást: Semmi 
sem tarthat örökké!

(L. A.)

A NEGATÍV VAGYON. ■

Báron tanár ambulantiájára lerongyolódott beteg 
állíto tt be.

— Szépen kérem, én szegény ördög vagyok, gyó
gyítsanak meg ingyen.

— Szívesen — válaszolta a tanár — hiszen ebben 
az időben azért vagyunk itt, hogy az ilyen szegény 
ördögöket ingyen gyógyítsuk.

Amikor a beteg levetette nadrágját, Báron lát
hatta, hogy még alsónadrágja sincs. így szól hozzá 
tré fásan :

— Na, nem nagyon lehet maga olyan szegény 
ördög, hiszen már az is kész vagyon, amit egy évben 
gatyában megspórol.

(R. M.)

EGYSZERŰ TANÁCS.

Borszéky professzor fiatal nőn locálban vég
zett vakbélműtétet.

A műtét végén megszólal a beteg:
— Professzor úr kérem, nem fog a műtét helye 

látszani?
- Nem kell annyira kivágott ruhát hordani — 

válaszolja a professzor megszokott nyugalmával — 
akkor nem fog látszani.

(D. M.)
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A TÜRELEMKENŐCS.

Székáts főorvost rheumás beteghez hívták kon
zíliumba.

A főorvos megvizsgálva a beteget, csak annyit 
m ondott a háziorvosnak:

— Adjon rá türelemkenőcsöt neki! — Ami azt 
jelentette, hogy nyugtassa meg a beteget, az idői 
majd meghozza a javulást.

A háziorvos eszerint járt el, a beteg azonban 
erélyesen követelte, hogy írja föl neki azt a türelem
kenőcsöt, amit a főorvos rendelt.

(V. M.)

SZÓRAKOZOTTSÁG NETOVÁBBJA.

Egyik szórakozottságáról ismert ideggyógyász
professzorunkkal történt meg, hogy a kórházból távo
zása előtt gondosan magára zárta szobája ajtaját, 
a kulcsot betette fehér orvosi kabátja zsebébe, a kabá
tot pedig felakasztotta a fogasra.

Ezután pedig, mint aki legjobban végezte dol
gát, távozni akart, de zárva találván az ajtót, kétségbe
esetten dörömbölni kezdett, hogy bocsássák ki.

Összeszaladt a személyzet és már-már lakatost 
hozattak, mikor alorvosa, aki ismerte főnöke szoká- , 
sait, nyugodtan beszólt az ajtón:

— Tessék csak benyúlni, tanár úr, a fehér ka
bátja zsebébe, ott lesz a kulcs!

Aminthogy ott is volt.
(M. V.)
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BIZTOS MÓD,SZER. v:\ 1
Vidéki jómódú izraelita Báron- sebésztanárt-ma-* 

gánrendeíőjében kereste fel. A tanár m űtétet ajánlott 
és közölte a műtét árát is.

A beteg sokalta a műtéti díjat és ezért úgy. 
okoskodott, hogy a tanár úgy sem emlékszik rá és

- ttiajd pár nap múlva befekszik osztályára, közös be- 
, tegnek s ingyen m egoperáltatja magát.

Báron azonban a vizitnél azonnal megismerte 
'a: páciensét, de ezt nem m utatta, hanem megvizs- 

‘ gálta, majd odahivatta legfiatalabb asszisztensét és- 
így szólt hozzá:

— Nézze kérem, ezt a beteget maga fogja m eg -, 
operálni. Ön még úgysem csinált ilyen műtétet- Dér 
vigyázzon, nehogy úgy járjon, mint a múltkor és 
megint mellévágjon!

’ Mondanom sem kell, hogy a beteg azonnal át
ment különszobába és könyörgött a professzornak, 
hogy sajátkezűleg operálja meg és szó nélkül előre 

’ lefizette a műtéti díjat. ,

(P J )
A GYÖKERET MÁR A TANÁRSEGÉD UR IS KI 

TUDJA VENNI.
Valamikor az ingyenes ambulantiák még nem: 

'voltak olyan zsúfoltak, mint manapság. A közönséget 
a vezető tanár, vagy főorvos nagy híre vonzotta oda 
és persze mindenki személyesen vele szerette volna, 
kezeltetni magát.

Nehéz volt aztán az ilyen beteggel a gyakor
nokokat kezelőorvos gyanánt elfogadtatni.. Egy-egy
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kisebb ügyetlenséget helyén :való 'volt az illető .kórházi, 
osztály., vagy ambulantia presztízse érdekében tanári, 
főorvosi tekintéllyel is fedezni.

Egyik gyakornok kollega gyönyörűen leterem 
tette egy fogással Rothmann akkori osztályán, a gróf 
Apponyi poliklinikán a beteg fájó, nagy őrlőfogának 
a koronáját. Persze a gyökerek bentmaradtak, még. 
hozzá jó mélyen, úgy hogy nehéznek látszott azokat 
kibányászni.

Rothmann bizonyos szemrehányással a hangjá
ban, így dicsérte meg az illető kartársat:

— Jól van kérem, doktor úr. A fogkoronát gyö
nyörűen le .tetszett venni. A gyökeret már a tanár
segéd úr is ki fogja tudni venni.

(L. A.)

PROFESSZORI SZÓRAKOZOTTSÁG.
Egyik szórakozott professzorunk a betegnek csak 

egyik szemét vizsgálta meg s utána nyomban diktálta 
a leletet: • ...

— Fényre, alkalmazkodásra jól reagáló pupillr' 
Iák . . .  '

A beteg azonban váratlanul közbeszól: <
— Pardon, professzor úr, nem tetszik tévedni, 

mert hiszen az egyik szemem üvegből van.

SEBÉSZ A BELGYÓGYÁSZATRÓL.
Vidéki kereskedő Báron tanárt konzíliumba hívja 

le typhusban szenvedő feleségéhez.
Báron szabadkozik, hogy ő nem belgyógyász, 

de a kereskedő nem tágít mondván, hogy az ő vidé
kükön őt tartják a világ legokosabb emberének, no>- 
meg a honoráriumot is hajlandó előre lefizetni.
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Ennyi érvnek végre a tanár nem tudott ellent*- 
állni s a legközelebbi vonattal (elindult konzíliumba. 
A robogó kocsiban azonban egyszerre csak elfogja 
a lelkiismeretfurdalás és homlokára ütve így kiált föl:

— Jónás, Jónás, te eddig mindig becsületes em
ber voltál s m ost egyszerre belgyógyász akarsz lenni.

(Saját elbeszélése után)
(M. V.)

ÉLELMESSÉG.
Valamelyik váciutcai főbérlő a ház kapuján hir

dette, hogy nála két szobás lakás kiadó, fényes orvosi 
praxisra való kilátással.

Senki sem értette, hogy voltaképep mi akar ez 
lenni, és tódult a sok .érdeklődő orvos a hirdetőhöz<

A dolog magyarázata pedig az volt, hogy a két 
szoba utcai ablaka Korányi professzor lakása felé 
nyílt és így a lakásból valóban nagyon fényes orvosi 
praxisra volt kilátás.

A PIPA.
Grósz professzor a hallgatóságnak öreg paraszt- 

embert demonstrál, akinek a látásrom lását a túlzott 
nikotin élvezet okozta.

A professzor erősen a lelkére beszél az öregnek, 
hogy hagyja abba a pipázást, m ert különben meg
vakul teljesen.

A paraszt végighallgatja a szép szavakat, aztán 
megcsóválja a fejét és megszólal:

— Professzor úr kérem, a dohányzást nem ha
gyom abba. 80 éves vagyok és eleget láttam a világ
ból, de úgy érzem, eleget még nem pipáztam.

(D. M.)
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SZINTÉN ZENÉSZ.
Nékám professzor előadáson egymás után mutat 

be betegeket.
Elsőnek cigány legényt mutat be ulcus molléval 

és részletesen ismerteti a betegséget.
Utána másik cigány legény következik ugyan

azzal a bajjal. A professzor csak ennyi megjegyzést 
tesz rá:

— Szintén zenész.
(D. M.)

KIFAKADÁS.
Kaposvári úr Báron tanárral operáltatta meg 

magát.
Amidőn az gyógyultan távozott, így köszönt el 

a tanártól: ;
— A jó Isten mégis csak gyógyuláshoz segített!
A tanárt nagyon bántotta, hogy a beteg őt nem

is említi meg a gyógyításban, azért így válaszol:
— M iért nem segítette meg magát az Isten Ka

posváron?
(P. F.)

PROFESSZORI SZÓRAKOZOTTSÁG.
Nagy tudományáról és szórakozottságáról egy

aránt híres ideggyógyászunknak szokása volt, hogy, 
ha beteghez hívták, papirszeletre felírta a páciens 
nevét és lakcímét s ezt a cédulát aztán begyömöp 
szölte a mellényzsebébe.

Ismerve azonban a saját szórakozott természetét, 
biztonság kedvéért a noteszébe még külön is beje
gyezte: cédula a mellényzsebben.

(M. V.)
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A BACILLUSCiAZDA.

A háború alatt történt, hogy vitéz, de szellemi 
képességekkel mérsékelten m egáldott altábornagy in- , 
spiciálta az egyik nagy járványkórházat. Az egyik 
kórteremben feltűnt neki jóképű, pirospozsgás bakai- 
gyerek, aki egyáltalában nem tette a beteg benyomá- * 
sát.

, — M iért van itt ez az ember? — kérdi szigo
rúan a kórházparancsnokot, a kiváló bakteriológus 
ezredorvost.

— Alássan jelentem excellentiádnak, ez az ember 
bacillushordozó, ezért tartjuk még itt.

— Hallatlan — toporzékol az altábornagy. — > 
Bacillushordozó! És ezért tartják itt! Azonnal ki*- 
küldeni szolgálatképesen! A bacillusokat hordozhatja 
más is!

(M. V.)

TŐRBEESÉS.

Báron tanár egyik alorvosát párbajhoz hívták ki, 
aki korán reggel ki is hajtatott az érte eljött segé
dekkel.

A professzor ezt megtudta és rossznéven vette, 
hogy alorvosa előzetes bejelentés nélkül olyan időben 
hagyta el a kórházat, amidőn azt nem lett volna 
szabad.

Ezért szokatlanul korán ment be osztályára, úgy 
hogy a visszatérő alorvos már ott találta és ,azt 
hozta fel mentségül, hogy édesanyja betegedett meg 
és hozzá kellett sietnie.
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"í. Báron részvétteljesén kérdezte ki any'já beteg
ségére vonatkozólag és nagyon sajnálkozott a fá jd a l-: 
makkal kiszínezett állapoton. Végül így szólt alorvosá
hoz:

— így hát nagyon korán kellett ma lemondania 
. éjszakai nyugalmáról?

— Bizony tanár úr, már reggel négy órakor fel 
kellett kelnem.

—'N o s  hát édes barátom, ha engem akar be
csapni, akkor máskor még korábban kell felkelnie!

. (R. M.)
SZÓJÁTÉK.

Az egyik klinikán panaszkodik a beteg, hogy 
nem bírja enni a kosztot, m ert a legtöbb étel sós, 
nagyon sósán főznek.

A tanársegéd jó hangulatban van és ezt v á la r ' 
szolja:

— Ja kérem, hát nem tetszik tudni, hogy nálunk .' 
a Soós-rendszer van bevezetve?!

(P. B.)
A SEBÉSZI PILLANAT.

Egyik sebész m agántanár tisztviselőnőn strumec- 
tomiát végez.

A páciens a műtét előtt érdeklődik, hogy sokáig 
fog-e tartani a műtét.

— Pár percig csak — mondja m egnyugtatás vé
gett a tanár.

A páciens szórul-szóra veszi a tanár szavait s 
, amidőn már jó negyed órája tart a műtét, ismét meg
kérdi :
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— Sokáig tart még, tanár úr?
— Egy-két pillanat és máris készen vagyunk!
Félóra múlva újból megismétli kérdését a beteg,

mire a tanár ugyanúgy válaszol. Még jó félóra telik 
el, amíg a m űtétet teljesen befejezik és amidőn a 
beteg felül, a tanár mosolyogva mondja:

— No, látja, már kész is vagyunk. Most meg
ismerte, milyen a strumamütét!

— Igen tanár úr, megismertem, hogy milyen ai 
strumamütét, de azt is megismertem, hogy milyen 
a sebészi pillanat — mondja kényszeredett mosollyal 
a beteg.

(B. I.)
A BIZALOM.

Jóízű humoráról ismert P. tisztviselőtelepi or
vost késő éjjel fölkeltik és kérik, hogy gyári jmunkás 
feleségéhez menjen ki, mert az asszony nagyon rosz- 
szul van.

— Hát hol is laknak maguk? — kérdi a tele* 
fonon.

— Óbudán, kérem alássan, a Lajos-utca 154. szám 
alatt.

— Akkor forduljon az ottani pénztári orvoshoz 
-— válaszolja orvosunk — mert ez nem az én 
körzetem.

— Megkérem mégis a nagyságos fődoktor urat, 
ha volna olyan szíves és kijönne.

— Mondom, hogy nem tehetem, mert nem az! 
én körzetem, aztán meg miért ragaszkodik annyira 
az én személyemhez?
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— Azért, instállom, mert nekem csak a doktor 
úrhoz van bizalmam. Két esztendő előtt, amikor még 
a X. kerületben laktunk, a Család-utcában, az elsői 
feleségem is a doktor úr keze alatt halt meg.

(M. V.)

ÁLLATTANI DEFINÍCIÓ.

Báron tanárhoz fiatal férj elvitte feleségét vizs-’ 
gálatra. Az asszony azonban nagyon gyerekesen visel
kedett és sem férje, sem a tanár kérésére nem en
gedte magát megvizsgáltatni.

Férje nem szűnt meg kérlelni az asszonyt 
és folyton cicuskámnak szólingatta, azonban semmit 
sem használt s végül is vizsgálat nélkül távoztak,.

Báront kihozta sodrából az ostoba viselkedés és 
amikor elmentek, így szólt körülötte álló tanítványai
hoz :

— Ez az ember nagyon kevésre becsüli az én 
állattani tudásomat, ha azt gondolja, elhiszem neki, 
hogy ez az ostoba liba cicuska.

(R. M.)

VISSZAVÁGÁS.

Egyik professzorunk nőbeteget demonstrál a hall
gatóság előtt.

— Amint láthatják hölgyeim és uraim, ennek 
a fiatal hölgynek ferdék a szemrései, kancsalok a 
szemei, vaskos az orra, nagy a szá ja . . .

A hölgy váratlanul közbeszól:
— No, a professzor úr sem éppen kimondott 

leányálom!
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A professzor tüdőosztályon beteget demonstrál 
a hallgatóságnak.

Az egyik beteg épen kínzó köhögést produkál. 
A professzor a hallgatósághoz fordulva mondja:

— Látják uraim, ez a beteg úgy köhög, mint 
a typusos tüdőbeteg ember.

A beteg erre váratlanul megjegyzi:
— Engedelmet kérek professzor úr, de tüdő

b e teg  létemre nem köhöghetek úgy, mint egy typu*- 
sos gyomorbeteg ember!

A BOLHA.

. Báron tanár kórházában, amidőn az egyik bete
gé t ágyában vizsgálta, a párnák közül bolha ugrott 
a kezefejére. A tanár így apostrophálta a bolhát:

— Bolha, ha beteg vagy, mit ugrálsz, ha pedig 
egészséges vagy, mit keresel itt a kórházban?

(P- J )
ROKONHANGZÁS.

A Szent István kórházban a belgyógyászati osz
tályon a főorvos paralytikus beteget demonstrál a 
hallgatóságnak. Részletesen tárgyalja a betegség tü 
neteit, lefolyását és therapiáját.

’ A főorvos a beszéde folyamán sokszor hangoz
tatja  ezt a szót: »pépés«.

Egyszer csak a beteg közbeszól:
— Engedelmet kérek főorvos úr, de nehogy né

kem pépest tessék rendelni, mert azt én úgysem e’szem 
meg!

A TYPUSOS KÖHÖGÉS.



SÖ TÉT'V A N . ■

Preisz professzor előadásán novemberi ködös 
időben négy óra felé már sötétedni kezdett és nem 
lehetett jól látni, hogy mit ír fel a táblára.

A hallgatóság közül mind többen kezdtek kia
bálni: sötét van, sötét van.

Egyszer csak a professzor visszafordul a táb
lától és így szól a hallgatósághoz:

— Nem itt van sötét, hanem ott maguknál! — 
és a homlokára mutat.

A BETEG TÖT.

A régebbi világban a pozsonyi kórházban tót 
beteg feküdt, aki semmit sem tudott magyarul.

Az egyik tanársegéd valamilyen vizsgálatot ákart 
végezni nála, de mivel nem tudott tótul, nem tudta 
megmagyarázni, hogy mit akar s így a beteg ellenke- 

: zett és tótul m ondogatott valamit.
. Végül behivatja az egyik ápolónőt, aki tudott 
. tótul és megkérdi, hogy mit mond a beteg.

— Azt mondja — feleli az ápolónő — hogy 
“hagyjanak neki békét, hát nem látják, hogy ő beteg?

(B. L.)
FELHÁBORODÁS.

Grósz professzornál harmadéves hallgató először 
volt előadáson.

, A professzor előadásában sokszor ismételte a 
pupilla és a papilla szavakat.

A medikus hallgatja darabig, aztán odaszól a 
mellette ülő társához:



— Hallatlan, hogy micsoda szórakozott és kon- 
fuzus ember ez a Orosz professzor. Összecseréli a 
szavakat és egyszer papllláról, másszor pupilláról 
beszél!

TELI TALÁLAT.

Egyik nagyobb bácskai város kórházában a se
bész főorvos, kissé excentrikus természetű férfiú, sze
rette volna, ha minden abban a kerékvágásban halad, 
amelyikben ő akarja. Aztán túlságosan szókimondó 
is volt őkigyelme s így eleinte az egyik, aztán a 
másik, végül pedig a legtöbb kollégával kollicióba 
keveredett.

Kikezdte S. Gyurkát is, az elmei- és bujakóros 
osztály főorvosát is. Az azonban a legelső alkalom
mal így vágott vissza:

— Druszám, összeveszhetsz minden doktorral, de 
velem nem, mert én a bolondok főorvosa is vagyok!

(Sz. I.)
A BEVÁLT TRÜKK.

Egyik nagypraxisú orvosprofesszorunk rendelésén 
az volt az uzus, hogy a konsultatio végén minden 
beteg letette az asztalra zárt borítékban a szokásos 
honoráriumot.

Egy szép napon új beteg állít be a professzorhoz, 
aki bemutatkozik, hogy ő dr. X. Y. körorvos Sajólád- 
ról, ilyen meg ilyen baja van, s kéri a imegv'zsgálását.

A különös gonddal és előzékenységgel történt 
vizsgálat után annak rendje és módja szerint leteszi 
az asztalra a borítékot.
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— De kérem, kedves jó  kollega úr, — szop- 
nyülködik a professzor, csak nem fog engem meg-, 
sérteni? — s a körorvos úr minden szabadkozása 
dacára kezébe nyom a többi közül találom ra kihalá
szott borítékot, mire ez sűrű hajlongások között el
távozik.

Talán mondanom sem kell, hogy ebben a borí*- 
tékban 30 P volt, míg a körorvos úréban nem volt 
egy fitying sem s hogy a körorvos úr nem is volt 
orvos, hanem N. N. kereskedelmi utazó, aki így 
jutott különlegesen jó és ingyenes orvosi ellátáson 
kívül még 30 P keresethez.

(M. V.)

A ROSSZ MEMÓRIA.

P. magántanár az Orvos Egyesület előcsarnoká
ban kis társasághoz csatlakozik és akiket nem ismer, 
azoknak sorra bemutatkozik.

Amikor az egyik fiatal orvoshoz ér és annak 
is bemutatkozik, az így szól hozzá:

-— Mi ismerjük egymást, tanár úr!
— Honnan is ismerlek téged? Nem emlékszem 

hirtelen rád.
— Fél év óta tanár úrnak egyik segédorvosa 

vagyok!

MELLÉFOGÁS.

Egyik közkórház belosztályán különszobában ropL 
pan neuraszthéniás férfi feküdt. Tele volt a legkülön
bözőbb panaszokkal és akármilyen gyógyszert ren
deltek is, egyik sem használt.
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• Egyszer aztán a főorvos így szólt a subái tern 
karához: '

— ’Nó fiúk, m egálljatok csak, csinálunk eqriél, 
szuggesztiv therapiát. Majd én azt fogom mondani 
a betegnek, hogy van nekem odahaza nagyon drága 
orvosságom, amit Amerikából kaptam s Európában- 
nem is lehet beszerezni, hogy ez borzasztó erős 
m éreg és csak hat cseppet szabad belőle bevenni; s 
délután majd adjatok be neki hat csepp Tinct. VW 
leriánát. Külön kis üvegben vigyétek be s halálfejes 
m éregjelzést tegyetek az üvegre.

Úgy is történt minden. A beteg roppant kíván
csian várta és minden félórában sürgette a gyógyszer, 
megérkezését.

Végre négy órakor bement az alorvos a beteg 
szobájába, kezében a halálfejes kis üveggel s ki
jelentette, hogy most hozták meg a gyógyszert- s 
m indjárt be is adja az első adagot. S leszámol a 
beteg poharába hat cseppet a gyógyszerből.

A beteg elveszi a poharat, megszagolja, fintor- 
gatja az orrát, majd undorral jelenti ki:

— H át ez az a híres gyógyszer? Hiszen ezt; 
Valériána. Eddig minden orvos ezt szedette velem!

ÉN VAGYOK HALAS VÁROS FÖMOLNÁRJA:

. Dr. M olnár István, Halas város egykori főor
vosa fölöttébb szeretett esténként elkvaterkázni. Ny a-,' 
ranta a kvaterkázások a Sós>-tón szoktak megesni^; 
t. i. a Sós-tói fürdő vendéglőjében.

Egy alkalommal az öreg úr a szokottnál is hoszrí. 
szasabban kvaterkázott. Még éjfélkor is ott ült. A .
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társaság pár fiatal tagja ezt látva, elhatározta, hogy 
megtréfálja az öreget. Mikor az aztán bizonytalan 
léptével per pedes apostolorum jóval éjfél után haza
felé indult, az útközben eső akácosban megállítják 
és ráharsognak:

— Pénzt, vagy életet!
Az öreg úr szörnyű módon megijed, kissé zavarba 

is jön azonfelül, mert így kezd el esdekelni:
— Nagyságos rabló uraimék! Én vagyok Dok

tor István, Halas város főmolnárja, hét gyermeknek 
neveletlen édesapja!

Képzelhetjük azt a jóízű kacagást, mely e kijelen
téseket kísérte, az utonállók teli tüdejéből törvén elő. 
Hogyis ne nevettek volna, mikor M olnár István, 
Halas város fődoktora egyszerre csak főmolnárrá 
változott át.

(Dr. Szászy István.)

TAKARÉKOSKODÁS.

A világháborúban bizony sokszor kellett nélkü
lözni, a fronton is, de meg a front m ögött is. Nern-í 
csak élelmiszerben, ruhafélében volt hiány, hanem; 
sokszor sajnos a súlyos sebesültek ellátására szükn 
séges kötszerben is.

Mégis igen m egdühösödött az a fiatal zászlóalj
orvos, aki a román betörés utáni offenzivákban, tehát 
súlyos és kiadós harcok idején arra kapott felszólí
tást hátulról a hadosztály-orvos'főnöktől, hogy jobban 
takarékoskodjék a kötszerrel.

Válaszul ilyen tartalmú szolgálati jegyet küldött 
vissza:
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— A takarékosságra vonatkozó parancsot telje
síteni fogom és a jövőben kevesebb kötszert fogok 
fogyasztani. Méltóztassék azonban előbb a szemben
álló  ellenséget is a lőszer takarékosabb használatára 
felszólítani!

(L. A.)

A TÚLZOTT TUDOMÁNYOS ÉRDEK.

Jó néhány évvel ezelőtt a közkórházi orvostársa
ság  ülésén G. belgyógyász alorvos érdekes és tanul
ságos máj esetet demonstrált.

Részletesen ism ertette a betegséget, annak le
folyását, a diagnostikai nehézségeket stb. A hallgató
ság  nagyon el volt ragadtatva a szép bemutatásitól.

A végén azonban az ambiciózus alorvos ezzel 
fejezte be m ondókáját:

— M agát a m ájat azonban nem tudom bemu
tatn i, m ert sajnos a beteg életben maradt.

Persze, ez a hallgatóság között nagy derültséget 
keltett.

HA A SEBÉSZ DOLGOZNI KEZD. .

Egyik közkórház orvosi ebédlőjében szabadságá
ról számol be. K. sebész alorvos, majd ezt m ondja:

— Jól kipihentem magam, de most már újult 
erővel nekifekszem dolgozni.

Az egyik kollega a kórboncnok felé fordulva 
szerényen megjegyzi:

— No, szegény kórboncnok, akkor neked is sok1 
munkád lesz most!
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A BETEG EMBER.

Egyik közkórházban a távozó különszobás beteg 
50 pengővel honorálta az egyik orvost, aki egyéb
ként nem nagy népszerűségnek örvendett.

Örvendezve szaladt orvostársához és dicsekedve 
újságolta az eseményt, mire az maliciózusan meg
jegyzi:

:— Ugye, beteg volt az az ember, akitől kaptad?
— Igen, igen, távozó beteg.
— M indjárt gondoltam — mondja az komolysá

got erőltetve magára — mert aki téged 50 pengővel- 
honorál, az nagyon beteg ember lehet!

SZIMULANT, SPEKULANT.

F. doktor önkéntesi évét szolgálta, mint Mili- 
tárártzlicher Eleve a budapesti XVI-os helyőrségi: 
kórházban, mikor sürgönyileg hívják haza súlyos bé- 
teg édesapjához.

F. barátunk föltéve aranykeretes cvikkerét, tu 
dományos arccal áll az apja betegágyához s kikér
dezvén őt állapota felől, rövid orvosi vizsgálatot is 
tart. Szóval azt tette, amit abban az időben a katona^ 
kórházban a katonaorvostól látott és h a llo tt . . .

Elkészülvén azután a betegvizsgálattal, a kórismét 
e két szóban állapította meg:

— Szimulant, speku lan t!. . .
Igaz, hogy az öreg úr másnapra meghalt.
(Dr. Szászy István)
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S2ÍÍNVAKSÁG.

Egyik szanatóriumban véletlenül egymás melletti 
szobába került Róthné és Grünné különs2obás beteg.

Idők folyamán Róthné eltávozott a szanatóriütn-
ból.

Másnáp az ebédlőben így szól egyik kollégája 
az osztályos orvoshoz:

— Láttám, hogy tegnap Grünné hazament.
— Te színvak vagy, öregem! — szól a másik — 

m ert az nem Grünné, hanem Róthné volt.

A MEGOLDOTT PROBLÉMA.

Az egyik közkórházban elköszön az alorvostól 
egyik különszobás nőbetege.

— Oh, doktor úr, hogyan is háláljam meg azt 
a sok jóságát, amit velem tett?

— Nagyságos asszonyom, — feleli az orvos — 
amióta a phőniciaiak föltalálták a pénzt, ez ftem 
nehéz probléma.

(B. L.)

A ROSSZ KIFOGÁS.

Egyik vidéki kis kórházban szabadságra ment 
a főorvos. Ez alatt az idő alatt többek között lengyel 
nevű nőt vettek fel a kórházba. Az alorvos nagyon 
hanyag ember volt és ő is pihenésre akarván föl
használni a főorvos távollétét, nem vett föl m indjárt 
a betegről kortörténetet, hanem -gondolta magában, 
hogy majd az utolsó napon egyszerre elvégzi a féstan- 
ciáját.
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A főorvos azonban váratlanul hamarább érkezett 
haza, mint ahogyan várták és azonnal vizitet is tartott.

Amikor a szóbanlévő beteghez érkeztek, aki akkor 
már több mint tíz napja bent volt a "kórházban, így. 
exkuzálja magát az alorvos: 1

— Ez lengyel nő, a kortörténetét még nem tud
tam fölvenni, mert nem tudok lengyelül — gondolván, 
hogy ezzel megússza a dolgot.

A beteg azonban váratlanul közbeszól:
— De én tudok ám jól magyarul!
(Bi. J-)

BESTIA KOLLEGIÁLIS.
Vidéken egyik elköltöző orvos tiszteletére búcsú- 

bankettet rendeztek barátai. Egyik fiatal orvos mondta' 
a búcsúztatót s néhány komoly szó után átvágott 
tréfás hangnembe és a jelenlévő, állatorvosra is ki
tért, de megcsúszott a nyelve és úgy apostrofálta, 
hogy bestia kollegiális.

Az igen jókedélyű állatorvos felugrik és szelle
mesen visszavág. Erre az orvos kijavítja m agát:

— Bocsánatot kérek, kollega bestiálist akartam 
mondani. ,

Az állatorvos újból válaszol:
— Ne mentegesse magát, doktor úr, mert telje* 

sen jól mondta, hogy bestia kollegiális. T. i. uraim
— fordul a társasághoz — én az emberorvosoknak 
kollega bestiális vagyok, de a doktor úr nekem' 
bestia kollegiális, mivel, ha beteg, velem kezelteti1 
magát és csak annyi a különbség, hogy én vizsgálat* 
közben négykézláb állítom.

(P. I.)
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AZ ANARCHIA.

Az egyik közkórházban az emeleti kórteremben 
a betegek nagyon rendetlenkedtek és az orvos fölr 
megy és rátámad az ápolónőre:

— Mi az, anarchia van itt?
Az ápolónő csodálkozó képpel válaszol:
— Nem, doktor úr, ilyen betegünk nincsen.!
(H. S.)

A VALÓRAVÁLT BEUGRATÁS.

Egyik közkórházban történt, hogy B. központi 
főorvos váratlanul és szokatlan időben, délután inspi- 
ciálta a kórházat. A főorvosnak az volt a szokása, 
hogy ilyenkor az inspekciós orvost kérette le a portára 
és ennek kíséretében járta be a kórházat.

Persze, a másodorvosi kar ezt felhasználva sok
szor beugratták egymást, úgy hogy B. főorvos nevé
ben beszélve lefárasztották az inspekciós orvost a 
portára és aztán jót mulattak a becsapotton;.

Egyik délután is, amidőn épen V. alorvos volt 
az inspekciós, megszólal a házitelefon és a központi; 
főorvos mondva be magát kéri, hogy fáradjon le a 
portára.

Az alorvos azt hitte, hogy ismét beugratásról
• van szó, nevetve mondja be a telefonba:

— He-he-he! Engem nem csapsz be öregem! 
Ismerem már ezt a lemezt. Újabbat találjatok ki. 
B. főorvos ilyenkor odahaza javában alussza dél
utáni álmát.

A központi főorvos mély hangján visszaszól:
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— Csak jöjjön le kollega úr! M ost az egyszer 
valóban én vagyok.

Erre már az alorvos is megismerte a főorvos 
hangját és rohant is le a portára. Volt aztán nagy 
bocsánatkérés és kimagyarázkodás.

SZÖRAKOZOTTSÁG.

Az egyik közkórházban S. belgyógyász alorvos 
betegeket vizsgál a rendelőben ás nagyon siet. Az 
ottlévő házitelefon folyton megzavarja a vizsgálat
ban és egy beteget sem tud anélkül megvizsgálni, 
hogy a telefon meg ne szólalna.

Amint már vagy ötödször megy a telefonhoz, 
nagyon röviden intézi el a hívót és lecsapva a hall
gatót, dühösen megy vissza a beteghez.

A kezében lévő stetoskopot a beteg m ellkasára 
illesztve hozzáteszi a fülét és azt gondolva, hogy 
megint a telefonhoz hívták, mérgesen kiáltja:

— Halló! Ki beszél már megint ott?
Ekkor a beteg félve megszólal:
— Doktor úr kérem, én csak a beteg vagyok, 

nem a telefonkészülék!

SZÓJÁTÉK.

Egyik kórházban a másodorvosi karnak, amidőn 
a kórházból eltávoztak, az volt a szokott mondásuk 
a portáshoz:

— Ha valaki keres, az nem én vagyok, m ert én 
nem keresek semmit.



TÜDÖBAJ ÉS PÉNZTELENSÉG.

A háború utáni nincstelen világban történt, hogy 
egy kávéházi orvostársaságban élénk eszmecserét 
folytattak a tüdőbetegségek feltűnő szaporodásáról. 
Szó szót követett, végre is az a felfogás győzőit, 
hogy mindennek a rossz gazdasági helyzet, a pénz,- 
telenség az oka.

Jelen volt N. kollega is, aki nem vett részt a 
vitában, csak helyeslőleg bólingatott.

— Ugyebár, neked is ez a véleményed? — kér
dik tőle a pénztelenségi elmélet hívei.

— Természetesen — válaszol ártatlan arccal — 
nekem is az a tapasztalatom, hogy rendkívül sok 
mostanában a »nemfizémás« beteg.

Egyik kávéházban két orvos ül. Az egyik tejes 
kávét iszik és nem dohányzik, a másik már a har
madik feketét issza és a negyedik szivart szívja. 

Amint ez újabb feketét rendel, megszólal a kolle-

— Ugyan kérlek, mire való ez a túlzott koffein 
és nikotin élvezet. Teljesen tönkreteszed a szerve
zeted.

— Kérlek szépen, — feleli emez — ez a sok 
fekete és szivar fogyasztás nálam orvosi rendeletre-'* 
történik.

— Hogy-hogy?
— Úgy, hogy én, az orvos rendelem magamnak!
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A BETEG DOKTOROK.

Egyik vidéki községben két orvos volt; Az egyi
ket4 úgy hívták, hogy dr. Betegh, a másik pedigi 
valóban beteg volt, m égpedig tüdőbeteg.

Két' asszony összetalálkozik az utcán. Az egyik 
így szól a másikhoz:

— Hunnan gyün, komámassíony?
— Vőtam az egészséges Betegh doktornál, de> 

hiába mentem, mert ez most valóban beteg lett. H át 
kend hun vót?

— Én meg a valódi beteg doktornál voltam, mert 
ez már egészséges lett.

A JÖVŐ ORVOSI RENDELŐJE.

Az orvosi munkát mindjobban gépesítik. A jövő 
orvosi rendelése kb. a következőképen fog lefolyni.

Az orvos kis szobában, kényelmes széken, egy
helyben ül. A szobában az ajtó m ellett szekrény áll 
rekeszekre beosztva, mindenik rekeszben csomó kész, 
nyomtatott recept van.

A beteg belép, gyorsan elhadarja panaszait, az' 
orvos rám utat a szekrényre:

— Vegyen ki az ötös számú rekeszből egy re
ceptet magának. Tovább a következő! '

Jön a níásik beteg, elmondja gyorsan panaszait, 
az orvos rám utat a szekrényre:

-* A kettes számú rekeszből vegyen ki magának 
egy receptet.

Jön a következő beteg. Ugyancsak elm ondja 
panaszait, az orvos rám utat a szekrényre:
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— Vegyen ki á nyolcas számú rekeszből egy 
receptet magának! I „

A beteg odamegy a szekrényhez és, meglepődve 
mondja:

— Doktor úr, a nyolcas számú rekeszben nin
csen egyetlen recept sem, úgylátszik, kifogyott.

— Nem baj, — feleli az orvos — akkoí vegyen 
ki magának a négyes számú rekeszből két, darab 
rec e p te t... mert négy meg négy, az n y o lc ... tehát 
stimmel. Tovább, jöhet a következő beteg!

(Sz. L.)

ORVOSI NYELVEN.

— Mondd, kérlek, milyen beteg az a Schwarczen- 
bergerné?

— Tudod, olyan diványpárna honoráriumos bete
gem!

AZ ORVOS SÓHAJA.

Fiatal orvos telepszik le vidéki községben.
Bemutatkozó látogatásokat tesz s mindenki azzal 

fogadja: Isten mentsen, hogy szükség legyen magára.
M ikor már vagy a tizedik helyen hallja ugyan

ezt a mondást, felsóhajt:
— Istenem, miből fogok én itt megélni?!

PISZKITISZ.

Egyszer a bőrgyógyászati ambulantián fiatal be
teg  teste tele volt a legkülönfélébb színű, tarka,; 
zöld, barna, sárgás etc. foltokkal. A vezető tanár
segéd felszólítására a jelenlévő szigorlók megpróbál-
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koztak á legkülönbözőbb diagnózisokkal, amelyek kös  ̂
zül a legegyszerűbb a dermatitis volt. y  %

Végül is ő maga döntötte el a vitát ezzel a 
diagnózissal: ^

— Ez kérem, egyszerű piszkitisz! >v.
Egyik medikus aztán sokáig kereste különféle

bőrgyógyászati tankönyvekben ennek a kórformának 
a leírását, de persze sehol sem találta meg.

(L. A.)
MŰFORDÍTÁS.

Az idegklinika tantermének falára boldogult Mo- 
ravcsik professzor a következő régi felírást tétette: 
Officium ante , omnia!

L. Tódor, akkori medikus szabad fordításban en
nek értelmét magyarul így adta vissza:

— Kötelességünk az Omnia elé menni!
(Az Omnia mozgóképszínház akkoriban még új 

és Budapest legdivatosabb mozija volt.)

AKI NEM PÁCIENS.

Egyik medikus felvette többek között igen ki
váló nőgyógyász főorvos m agántanári előadásait is. 
De ütközés miatt inkább ugyanakkor m egtartott gé
gészeti előadáson vett részt. Csupán a félév utolsó 
előadásán m éltóztatott index aláírás céljából meg
jelenni.

A tanár azonban az egész félév folyamán min
den előadáson névsorolvasást tarto tt és ennek alap
ján feljegyezte noteszébe, az egyes medikusai által 
végzett vizsgálatokat.

Barátunknál persze vizsgálatok helyett csupán 
abszenciák voltak feljegyezve. Amikor tehát utolsó
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nap az- előadások színhelyén m egjelent, hallja, hogy 
a tanár éppen az ő nevét- szólítja.

Miég be sem csukta egészen az ajtót, amikor 
már büszkén kiálthatta: jelen. A tanár azonban gú
nyosan fordult feléje:

— Igen, valóban Kovács János úr, hát ön már 
m eggyógyult? — és ezzel nyilván a hosszas távol
létre célzott.

A hallgató ellenben, szétnézve a várakozó, levet
kőzött nőbetegek között, a legkomolyabb arccal így 
válaszolt:

— Tanár úr kérem, én nem mint páciens, hanem 
m int hallgató jöttem  ide!

Szorgalmi jegyet persze nem kapott.

A KEMÉNY AGY BUROK.
Vidéki városban sectiónál egyik orvostanhallgató 

is jelen volt, aki nem lévén nagy lumen, de még. 
külön hadilábon is állt az anatómiával.

Mikor a koponyatetőt lefűrészelték és előtűnt 
az agyvelő a feszülő dura materrel, egyszerre csak 
megszólal' Vesalius dicstelen utódja:

— Doktor bácsi kérem, úgye ez az a híres alma 
m ater?

(M. V.)
A BIZTOS JÖVŐ.

A medikus bizalommal megkérdezi professzor 
rokonát, hogy milyen specialistának képezze ki magát, 
aminek még biztos jövője van.

— Menj fiam halottkémnek, annak még biztos 
a jövője!
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EXITUS LETALIS BILATERÁLIS TOTÁLIS.

F. doktor háromszor bukott meg a kórbonctan- 
ból. Mikor félévig újra hallgatván azt negyedszer 
vizsgázott, az öreg Scheuthauer, nehogy F. úr negyed>- 
szer is megbukjék, így szólt hozzá:

— Boncolja föl e halottat és mondja meg, mi 
volt a halál oka?

Notabene: könnyebbség okáért a halotton még 
rajta volt az úgynevezett lábcédula is, melyről a 
nationale m ellett leolvasható volt a betegség neve is, 
melyben meghalt a Rókus kórházban.

F. boncolt. Minden szervét alaposan, hosszasan 
megtapasztalta a halottnak s mikor a boncolással 
készen lett, így szólt a tanárnak tudós, fontoskodó 
képpel:

— A halál oka: Exitus letalis bilaterális totális
volt!

De azért nem bukott el
(Dr. Szászy István.)
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AZ ELKESEREDETT SZIGORLÓ.
Az egyik hallgató a sebészeti vizsgát már a har!- 

madszori próbálkozással akarta letenni, de megint 
csak nem tudott sem m it. . .  Körülbelül tisztában volt, 
hogy Kovács tanár úr harmadszor is elbuktatja.

A vizsga után szomorú képpel mondta a tanár
segédnek:

— Ha megint elbuktat a tanár úr, főbelövöm 
m agam !

A tanársegédnek megesett a szíve az elkesere*- 
dett szigorlón s azért a fenti kijelentést elmondta 
a professzornak.

— Inkább pusztuljon el egy rossz medikus, — 
válaszolta a professzor — semmint száz jó páciens,! 
Ez a szamár pedig többet ölne meg a tudatlanságá
val !

És barátunk harmadszor is elhasalt.
(Dr. Szászy István.)

SZÓJÁTÉK.
Scheuthauer professzornál megboldogult Schnit- 

zer Salamon szigorlatozott. Nem sokat tudott és 
zavarában, amit tudott volna is, azt is rosszul mondta, 
úgy hogy a professzor nem győzte kijavítgatni. Végül 
amikor már Scheuthauer megúnta a zavaros f e l e i 
teket és türelm ét vesztette, így szólt hozzá:

— Kedves Schnitzer Salamon! Az eddigi felele
tében már annyi schnitzert csinált, hogy most már 
beszéljen úgy, mint a bölcs Salamon, különben irgalL 
matlanul elbuktatom.

(K. B.) ' 1 í
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Ajtay professzornál törvényszéki orvostanból köz
ismert szigorlati kérdés volt: Mi van és mi nincs?

Erre az elvárt felelet: Szakértői kényszer van, 
de rendszeresített szakértői állás nincs.

Egyik elkeseredett szigorló, aki ezt nem tudta; 
és mentőkérdésként az említett kérdést kapta, azt 
felelte rá dacos iróniával:

— Houten kakaó van, de nincs cserepes tanyám!
Persze, mondanom sem kell, hogy szigorlatának

sorsa exitus letalis bilaterális totális lett.

A NAIV SZIGORLÓ.

Ajtay professzorról azt beszélték, hogy a szigor
lat eredménye főként attól függött, hogy az illető 
hogyan felel meg az első kérdésre.

Egy alkalommal m egtörtént, hogy amint az egyik 
jelölt leült szigorlatozni, a professzor megkérdezte, 
tőle, hogy hogyan hívják?

A jelölt megmondta a nevét és utána elkezdett 
örvendezve mosolyogni.

A professzornak feltűnt ez s azért megkérdezte:
— Minek örül annyira?
A naiv je lö lt erre így válaszolt:
— Mert azt mondták nekem a professzor úrról,: 

hogy, ha valaki az első kérdésre m egfelelt, akkor 
az már átment. Én pedig a professzor úr első kér
désére már megfeleltem.

( J -  K.)

FURCSA KÉRDÉS.
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TALÁN SZEKIROZNI AKARJA A BETEGET?

Bókay Árpád a gyógyszertan néhai professzora 
szigorlatoztatott.

Drasztikus hatású és kellemetlen ízű gyógyszer
ről faggatta a delikvenst, aki azonban csak nagy 
nehezen vallott a kérdésekre.

A professzor azt kérdezte, hogy milyen dozi- 
rozásban rendelné az illető szert.

Notabene: olyan szerről volt szó, amelyet egy
szerre kell teljes adagjában elfogyasztani.

— Két óránként egy kávéskanállal — felelte a 
jelölt.

— Ejnye, ejnye! Talán szekirozni akarja a bete>* 
get? — kérdezte a professzor komoly arccal.

(L. A.)

• ' A NEMSIKERÜLT TRÜKK.

Scheuthauer professzornak borzasztó rossz arc- 
memoriája volt s szigorlat előtt a hallgatók a Jeg>i 
különbözőbb trükkökhöz folyamodtak, hogy valami- % 
képen magukra tereljék a professzor figyelmét és 
hogy így a professzor emlékezzen majd rájuk, azaz 
amint diáknyelven mondani szokás, hogy hatásos 
pofakurzust vegyenek.

Ezért a szigorlat előtt állók boncolásnál köz
vetlen a boncasztal mellé, a professzor elé állottak, 
az úgynevezett »szent helyre«, ahogyan ezt a helyet 
a medikusok nevezték s rikító színű nyakkendőt, 
vagy feltűnő alakú gallért stb. vettek föl, hogy ez
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a professzornak figyelmét rájuk terelje s aztán ugyan
így mentek a szigorlatra is, hogy a professzor rájuk 
ismerjen és azt higyje, hogy szorgalmasan eljártak 
az előadásokra.

. Amidőn aztán már minden ilyen trükk kimerült,,
az egyik hallgató ügy akarta magára terelni a pro
fesszor figyelmét, hogy amidőn a professzor, aki 
■krákogös és köpködős ember volt, köpött, elibd 
ugrott és leköpette magát. A professzor restelkedve 
kért tőle bocsánatot a m egtörtént malőrért, é s ' a 
medikus nagyon örült, hogy sikerült a trükk és a 
professzor most már erről rá fog ismerni a .szigor
laton.

A hallgató aztán szigorlatra került, de nem so
kat tudott és a professzor kifakadt ellene:

— Látszik, hogy kegyed nem járt el előadásra!,

— De igen, professzor úr! Hát nem tetszik em
lékezni rám, hiszen a multhéten a professzor úr 
boncolásnál véletlenül le is köpött engem — feleli 
a hallgató.

A professzor ránéz, de mivel a leköpéskor az 
arcát nem nézte meg, nem emlékezett rá és ezért így 
vágott vissza:

— Hogy leköptem volna magát, arra nem em
lékszem, de most ezután a felelet után igazán meg1- 
érdemelné, hogy újból leköpjem!

(K. B )



A PIKOLÓ.

Jendrassik Jenő, az élettan professzora szigor
latoztatok és azt kérdezte az egyik jelölttől:

— Mondja meg, miből áll az ember étrendje?
A szigorló, aki nem nagyon készült s nem is na

gyon értette meg a kérdést, elkezdte sorolni a szoi- 
kásos déli menüjét:

— Leves, főzelék, feltét és sütemény.
— Ejnye, hát a pikoló hol m aradt? — szólt 

közbe a professzor és elzavarta a bölcs tudású ifjút.

A RITKA KÓRKÉP.

Scheuthauer professzor egyszer azt kérdezte a 
szigorló tol:

—■ Mi az, ami igen ritkán fordul elő a gerincben?
A szigorló nem tudta.
— H át megmondom! A primaer sarcoma. Ez1 

olyan ritkán fordul elő, hogy Rokitanszky is életé
ben csak egyet látott, én pedig csak majdnem láttam 
egyet.

ELTALÁLTA.

Udránszky professzor szigorlatán történt meg 
az eset.

A professzor a szigorlót a szemét szóra akarta 
rávezetni, de ez sehogyan sem ment. Végül a pror 
fesszor megkérdezte:

— Falusi ember ön?
— Igen.
— Van gazdaságuk is?
— Igen.
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— Na hát, akkor most már könnyen ki fogja 
találni, hogy mit akarok én kihozni. Bizonyára meg
figyelte kegyed is azt, hogy hová mennek legelőször 
is a kakasok, amikor reggel a baromfiakat kieresztik?

A fiú gondolkozik darabig, aztán hirtelen fel
elevenedik és nagy hangon kivágja:

— A tyúkokra!
(F. K.)

A FURCSA KÉRDÉS.

Scheuthauer professzor, aki nem tudott jól ma
gyarul, egyszer ezt a kérdést adta fö l: t

— Mondja meg nekem, mi nagyobb a négernél?
A szigorló gondolkodott rövid ideig, majd vállát

vonogatva rávágta:
— Az elefánt!
— Nem, kérem! A mellékvese. Látszik, hogy 

maga nem járt előadásra!

ANOREXIÁNÁL CHININ.

— írjon fel anorexia ellen chinint! — szól Bókay 
professzor gyógyszertani vizsgán a szigorlóhoz.

Azt láthatólag meglepi a kérdés. Nagy verejték- 
csöppek ülnek ki homlokára, melyeket szörnyűsége
sen összeráncol. Gondolkozik, gondolkozik soká, mé
lyen .. .

Végre is felírja a chinint kenőcsalakban.
Csodálkozva néz rá a professzor. Hosszas val

latás után aztán tűnik csak ki, hogy a rigorozáns nem 
tudván, hogy anorexia étvágytalanságot jelent, ezt
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„ V -  % . .  , - * , s. %g
a szót az anus és rexis szavakból, szárm aztatván/gg 
fissura anira gondolt. Azt pedig mégsem szokásos . 
chininnek a belső adagolásával gyógyítani, tehát 
alkalmasabbnak vélte a kenőcsalakot.

(Dr. Szászy István.)

A KRAKÉLER.
"  -'iÜ í

Scheuthauer professzornál igen nehéz volt le-, 
tenni a szigorlatot.

Történt pedig, hogy egyik tanársegédjének, K- 
Bélának barátja került szigorlatra. A fiú nem sokai : 
tudott és hogy az átmeneteiét bebiztosítsák, a tanár- j  
segéd azt mondta a professzornak, hogy erre a szi- . 
gorlóra nagyon vigyázzon, mert ez veszedelmes kral- 
kéler.
' A professzor, aki nagyon csendes természetű em
ber volt és csak a tudományoknak élt, kellemetlen 
helyzetben érezte magát a jelzett szigorlóval szem!-' 
ben az akkori kötekedő és párbajozó világban é.s a >' 
dolog annyira nyugtalanította, hogy a szigorlaton, , 
amikor a jelöltek már leültek, odahivatta magához 
mégegyszer a tanársegédjét és megm utattatta magá^ 
nak mégegyszer a jelzett ifjút, nehogy véletlenül ősz- • 
szetévessze mással.

Nagyon óvatosan és tapintatosan adta föl a kén- : Jf; 
déseket, úgyhogy a szigorlat simán folyt le és ez 
esetben a professzor volt az, aki láthatólag megi- 
könnyebbült, amidőn túl volt a szigorlaton.

(A- E.)



KITÉRÉS.

Eötwös professzor szigorlatoztatott. Az egyik je
lölhet a villamosságra akarta rávezetni, aki azonban 
ezt az egy fejezetet nem tudta és ezt a szót sehogyan 
sem akarta kimondani.

A professzor tehát megkérdezte:
— Hol lakik kegyed?
— Újpesten.
— No, hát hogyan jö tt be onnan?
— Kocsin.
— Milyen kocsin?
— Konfliskocsin.
— Hát, ha nem konflison jön, akkor hogyan 

'jött volna?
— Gyalog.
A professzor látta, hogy ezen az utón nem érheti 

el célját, azért más irányt választott: 
i — H át m’i az, ami kegyeddel szembe jö tt és 
csengetett? '

— A szemetes.
— Hát ha nem a szemetessel találkozik, akkor 

mi lehetett volna még, ami csenget?
— A tűzoltók.
A professzor belátta, hogy nagyon agyafúrt je

lölttel áll szemben, azért abbahagyta a faggatást és 
dühösen mondta:

— Na, hát akkor beszéljen a villamosságról!
Persze, mondanom sem kell, hogy barátunk el

bukott.
(F. K.)
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MELLÉFOGÁS.

Lenchossék professzor anatómiából szjgorlatoz- 
tat. A lépről folyik a szó és a professzor megkérdi:

— Van-e a lépnek kivezető csöve?
— Van — válaszolja a rosszul készült szigorló.
— Nos és hogyan hívják?
— Lépcső!
(F. B.)

A FAJSULY.

Eötwös professzornál már háromszor elbukott 
és királyi engedéllyel negyedszer próbálkozó jelölt 
szigorlatozott. v

A professzor nagyon vigyázatosan adta fel a 
kérdéseket, hogy a jelölt meg tudjon felelni, nehogy 
negyedszer is el kelljen buktatni.

A fajsúlyról volt szó.
— M ondja meg nekem, hogy miért emelkedik 

föl a léghajó a levegőbe?
— M ert kisebb a fajsúlya, mint a levegőé — 

feleli a szigorló. '
— Nagyon jó, nagyon jó. Látom, hogy most 

elkészült és tud is — biztatja a professzor a szi-< 
gorlót. — H át most még mondja meg nekem, hogy 
a nápolyi kutyabarlangban miért döglik meg a kutya 
és miért nem hal meg az ember?

A szigorló gondolkozik rövid ideig s aztán ki
lö k i  :

— Azért, m ert a kutyának nagyobb a fajsúlya, 
mint az embernek!

(F. B )
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KÖNNYŰ MEGOLDÁS.

Pertik professzornál királyi engedéllyel negyed
szer ült le szigorlatozni az egyik hallgató. A pro
fesszor mindent elkövetett, hogy átmenjen az illető' 
és ezért nagyon óvatosan kérdezett:

— Mondja meg kérem, hogy kiknél szokott e lő ' 
fordulni a gutaütés?

A szigorló gondolkozik darabig, aztán kiböki:
— A gutaütés rendszerint csecsemőknél szokott 

előfordulni.
A ^professzor megütődik a nem várt feleleten és 

kétségbeesve fordul Högyeshez, a szintén jelenlévő 
akkori dékánhoz:

— Mond kérlek, mit csináljak, hogy ez az ember 
átmenjen?

Hőgyes megszokott komolyságával válaszolja:
— írj be neki egy hármast, akkor biztos át

megy!
(K. B.)

A LÓSZIV.

L. V. jóhumorú kollégánk kórbonctanból szigor
latozik.

Genersich professzor hatalmas megnagyobbodott 
szívet ad kezébe (cor bovinum) azzal, hogy mondja 
el, mit lát rajta.

— Azt látom, -— mondja merészen V. barátunk
— hogy ez feltűnően nagy szív.

— Jó, jó. De honnan tudja, hogy ez emberszív 
és nem lószív?



L. néhány percig gondolkozik, aztán bölcsen ki-
• v ág ja :

— Onnan kérem, hogy nem vagyunk az állat
orvosi akadémián!

Mondanom sem kell, hogy a szigorlat kitünően, 
sikerült.

(M. V.)
IJESZTÉS.

id. Bókay János elhunyt gyermekgyógyász pro
cesszorunk, akiről azt mondották, sohasem buktatott 

el senkit, amikor egyik szigorló igen készületlenül 
ült le és igen nagy butaságokat mondott, így ijesz
tette  meg:

— Vigyázzon kérem és szedje össze magát, mert 
én már ezelőtt hat esztendővel majdnem elbuktattam 
az- egyik jelöltet. i

AZ IONOK VÁNDORLÁSA.
A nagyétvágyú és kórosan elhízott L. kolléga az. 

elméleti tanulmányokkal örökösen hadilábon állott 
és nem kevesebb, mint háromszor hasalt el a chemiai 
szigorlaton. Mikor negyedszer startolt, e sorsdöntő 
eseményhez testületileg kivonultak társai, hogy siker 
esetére elsőnek gratulálhassanak az általános nép 
szerűségnek örvendő fiúnak.

Feszült várakozás után végre kinyílt az ajtó' 
s kitámolygott rajta sápadtan, kimerültén a delikvens.

— Na, mi az, csak nem?
— De igen — hörgi rekedten. — Elvágott me

gint a nyomorult! De hát nem csoda, hiszen chemia 
helyett históriai kérdést adott fel. Azt kérdezte, ké
rem szépen, hogy mit tudok az ionok vándorlásáról.

(M, V.)



ELMÉS FELELET.

Moravcsik elmegyógyász professzor szigorlatoz- 
Behoztak egy elmebeteget, aki, amint belépett, 

azonnal térdrevetette magát, kezeit a professzor fele 
tárta és nagy hangon rákezdte:

— Oh, felséges uram! Te, aki jó vagy, szép 
vagy, bátor és dicső vagy! Te, aki tökéletes v a g y ...  
stb.

A professzor engedte rövid ideig beszélni a be
teget, aztán odafordult a szigorlóhoz és kérdezte:

— No, mondja meg kérem, mit csinált ez a  
beteg?

— Bolondokat beszélt! — vágta ki a szigorló. 
(M. V.)

HADI SZIGORLAT.

Annak idején sok igazságtalan és rossz viccet 
csináltak a hadi szigorló doktorokról, akikkel szem
ben, ha néha talán enyhébbek is voltak a cenzorok,' 
de akik rendszerint nyolc-tíz hónapi súlyos harcokból 
jöttek haza puskával a vállukon szigorlatozni s. akik
nek nem állottak rendelkezésre kényelmes hónapok, 
hogy elkészüljenek. 1

1915 tavaszán szülészetből szigorlatozott K. ba-~ 
rátunk. Valamikor katonaorvosi stipendista, tehát aktiv 
katonaorvosi jelölt volt.

Bizoriy nem valami jól tudta a szűk medencék 
klasszifikációját és Taufer tanár úr arcán m eglátszott, 
hogy több kisegítő kérdést már nem akar feladni.

tafott. ,
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Erre barátunk sneidig elszántsággal a professzor elé 
á llt és így szólt:

— M éltóságos uram, ne tessék engem szülészet
ből elbuktatni, mert nekem szülészeti tudásra soha
sem lesz szükségem, én ugyanis tényleges katona
orvos leszek.

A professzor méltán felháborodva felelte:
— Igen? Nem lesz szüksége szü lészetre? ... Hát 

most, hogy azt a szerencsétlen Przemysl várát az 
oroszok körülvették, mi lesz a városban levő szeren
csétlen szülőasszonyokkal, ha az ottlevő katonadokto
rok mind olyan tudós szülészek, mint ön? — mond 
és mint hős a harcmező közepén, elvérzett a szegény 
szigorló.

(L. A.)

SZÓSZERINT.

Buchbök professzor egyszer két hallgatót szigor- 
latoztatott. Az egyiket felszólította, hogy beszéljen 
a salicylsavról, a másiknak pedig meghagyta, hogy 
addig írja fel a táblára a borkősavat.

Az utóbbi odament a táblához és a borkősav 
képlete helyett nagy betűkkel felírta: Borkősav.

(E  K.)

A VÉRKÉP FESTÉS.

Háború után leszerelt katona hallgató szigor
latozik Telyesniczky professzornál, akinek nem volt 
alkalm ^szövettani gyakorlatokra járni.

A p$é>fesszor kérdi:
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— H át mondja meg nekem, hogyan festi m eg 
a fehér és vörös vérsejteket?

A szigorló rövid ideig gondolkozik, aztán ki
vágja : :

— Ici-pici kis ecsetkékkel.
(P. S.)

GYÓGYSZERTANI SZIGORLATON.
Bókay Árpád professzornak a gyógyszerrende

lésben a »nil nocere« volt az elve. Ha túl kicsiny 
adagot írt fel a szigorló, azt nem vette tragikusan, 
de ha a maximális dózist lépte túl valaki, azt irgal
matlanul elvágta.

Az egyik szigorlóval tetvek elleni szert íratott 
föl. A szigorló nem tudta a recept összetételét és 
ezért1 szemelőtt tartva a professzor elvét, egészen 
nevetséges kis hatóanyagokat írt föl. ,

A professzor megnézve a receptet, fejét csóválva 
így szólt: i

— Hát azt látom, hogy a nil nocere elv szerint 
írta föl a receptet, de ebben a receptben az én elvei
met talán a tetvekre értelmezte, mert ezek a ható- 
anyagok azokra sem ártalmasak.

(B. A.)
FÉLREÉRTÉS.

Kenyeres professzornál szigorlaton egyik jelö lt 
össze-vissza hadar butaságokat, de azért folyékonyan 
beszél és úgy tesz, mintha készült volna és mindaz! 
helyes, amit mond.

A professzor folyton igenlően bólongat, úgy
hogy az a látszata a dolognak, mintha helyeselné1
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a  mondottakat. .Egyszer aztán félbeszakítja \  jelö ltet 
és. mondja, hogy elég. • ■}’ \ -,s

-'A szigorló boldogan áll fel és’ azt hiszi, hogy 
megúszta a szigorlatot. Amikor aztán szigorlat után ‘ 
az eredmények felolvasására kerül a sor, kiderül,

' bogy elbukott. v
A m eglepődött szigorló kérésére az adjunktus 

megkérdi a -professzort, hogy nincsen-e valami téve-
• dés, mert szigorlat alatt folyton igenlően bóloHgatott 

és  mégis megbukott a jelölt.
■ — Igen, helyeslőleg bólongattam — válaszolja 

komoly arccal a professzor — de nem azért, mert • '**1 
a jelölt jól felelt, hanem azért, mert azt gondoltam 
magamban: ilyen- bolondakat beszél az, aki nem kér v:‘ 
szült. , '
. . (V. A.) ■ ■■ .

SŐT.
Kórtani szigorlaton hárman ülnek a professzor Z: J-£-* 

előtt. Az egyik élősdiről van szó. A professzor kér- * 
dezi az első, hogy hogyan néz ki ez az élősdi-

— Vékony és hosszú — feleli a kérdezett. . *
— Sőt! — szól közbe a professzor. — No,' a 

következő jelölt. Kiss úr, mondja meg nekem, hogy. 
miért mondtam Nagy úrnak azt, hogy sőt?

— Azért — feleli Kiss — mert ez az élősdi 
se nem vékony, se nem hosszú, hanem épen ellen- 
”kezőleg: rövid és vastag.

— Sőt! —- vág közbe ismét a professzor. —
Na, a következő jelölt. Szabó úr, mondja meg nekem, 
hogy miért mondtam Nagy és Kiss uraknak azt,:

-íjy hogy sőt ?



"Szabó úr természetesen mélyen hallgat, nem tud 
már erre mit felelni. A professzor pedig rövid ideig( 
várva, megszólal:

8 — Hát, azért, mert ez az élősdi se nem vékony, 
se nem vastag,, se nem rövid, se nem hosszú hanjeim 
kerek-és lapos. -

A RÉGI ELMÉLET.
Buday. kórbonctani professzor szigorlatoztat. A 

máj kóros működéséről van szó.
A . szigorló nagy butaságot mond.
— H át ezt honnan vette, hogy a májnak ilyen,

' működésé is van? — kérdezi.
A szigorló zavarba jön, rövid ideig hallgat, majd

- kivágja: 1 .
— Régebben hitték ezt a májról.
— És milyen régen lehetett az?
A szigorló gondolkozik ismét, aztán kiböki:
— Nagyon régen.
Ekkor megszólal a professzor halk, lágy hangján:

' .— De olyan régen lehetett az már, hogy igaz 
sem volt talán.

7  TALPRAESETT FELELET.
- Sebészeti szigorlaton Verebély professzor ezt a 

kérdést adja fel a szigorlónak:
— Mondja meg nekem, mi történik, ha valaki 

lebukik pl. a második emeletről és talpraesik?
A szigorló darabig gondolkozik, aztán nagy böl

csen "kivágja:
— Nagyot zöttyen!
(B. F.)
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AZ ORVOSI RENDELET.

Vámossy gyógyszertan professzor egyik alkalom
mal késve érkezik a szigorlatra. A drukkoló szigorlók 
türelmetlenül várják.

Végre megérkezik. Amint belép és megszólal, 
a hangján lehet érezni, hogy megfázott, influenzás.

A professzor az első szigorlatozóhoz a következő 
kérdést intézi:

— Bronchitisem van, mit rendelne nekem?
— Hogy ne sokáig maradjon itt professzor úr, 

hanem menjen haza és feküdjék le — válaszolja 
a szigorló, abban a reményben, hogy így könnyen* 
ússza meg a szigorlatot.

Farkas professzornál élettani szigorlaton a fe
hérjékről van szó. A professzor kérdi a szigorlótól, 
hogy milyen fehérjék vannak a tojásban?

A szigorló nem tudja és mélyen hallgat.
A professzor segíteni akar:
— O v o .. .  o v o . . .  no, mondja már ki, ovo ...

— M ondja meg nekem, hogy hol lép ki a ner- 
vus radialis?
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OVOMALTIN.

A szigorló rávágja:
— Ovomaltin! (Ovalbumin.) 
( B -  J - )

SZIGORLATI RÍM.

Verebély professzornál sebészeti szigorlaton a 
karidegek lefutásáról folyik a szó. A professzor 
k é rd i:



A szigorló rövid ideig gondolkozik, aztán a bal
kezével rámutat a jobb karjára és mutatva mondja:

— Itt, ezen a tájon.
A professzor rávágja a következő rímet:
— Az alföldi szép nagy rónaságon.

Telyesniczky professzor anatómiai szigorlaton a 
májról akart feleltetni. A professzor arról volt neve
zetes, hogy néha egész érthetetlenül adta föl a kér
dést. Ez alkalommal is a következőt kérdi a szi
gorlótól :

— Mondja meg nekem: mi nincs a májban?
A szigorló gondolkozik rövid ideig, de nem érti 

ezt a kérdést és ezért dacosan rávágja:
— Például, billiárdgolyó.

Bőrgyógyászati szigorlaton a professzor idősebb 
asszony ősz hajára mutatva kérdi:

— Mondja meg nekem, mit lát ezen asszonyka 
haján?

A szigorló sokáig nézegeti, nagy dolgokon töri 
a fejét, de semmiféle betegséget sem Iát rajta ,és 
sehogy sem tud zöldágra vergődni. A professzor 
közbeszól:

— Pedig ezt a sarki hordár is tudja.
A fiú még így sem tud rájönni, hogy mit akar 

a professzor és letörve jelenti ki: nem tudom.
— Hát kérem, ez ősz haj.

(B. F.)
RÖVID FELELET.

A TULKÖNNYÜ KÉRDÉS.

(K. J.)
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Janesó professzor belgyógyászati szigorlaton fel
nőtt férfinak diarrhoe ellen irat föl receptet.

A szigorló nem sokat tud, zavarban van és Salep- 
főzetet ír föl: még pedig 25 gr-ot a 200-ra.

A professzor megnézi a receptet, megcsóválja 
a fejét és a következő szavakkal adja vissza:

— Ehhez a recepthez elfelejtett még hozzáírni 
valamit.

A szigorló átnézi a receptet, de nem tud hozzá
szólni semmit.

Némi szünet után a professzor hozzáteszi:
— Elfelejtett hozzáírni még egy dugóhúzót, mert 

ez a főzet úgy beleragad a betegbe, hogy csak dugó
húzóval szabadulhat meg tőle.

(B. Z.)

ELÉGEDETLENSÉG.

Farkas professzornál régi rendszerű elmaradt szi
gorlók voltak kiírva és az első csoportban ezek 
ültek le. Persze nem sokat tudtak.

A professzor egyszer csak felsóhajtott:
— Jaj, csak ezek a régi szigorlók tűnnének már

el!
Más alkalommal újrendszerű szigorlók jöttek is

mét, de ezek még annyit sem tudtak, mint az előbbiek. 
A professzor újból felsóhajtott:

— Jaj, csak inkább a régi szigorlók jönnének 
vissza!

(B. A.)

AMI A RECEPTBŐL KIMARADT.
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A BÉLHÁRPIÁK.

Preisz professzor a bilharziákról kérdez és ezen 
kórokozók nevét akarja kisüttetni a szigorlóval.

A delikvens hallgat, nem tudja. Hátulról a padok 
közül súgnak, azonban a jelölt rosszul hallja és a 
hallgatóság nagy derültségére nagy hangon kivágja:

— Bélhárpiák!
(V. A.)

MELLÉFOGÁS.

Kéthly professzor belgyógyászati szigorlaton azt 
kérdi a jelölttől, hogy mit ad a betegnek tüdővérzés
nél.

A szigorló hallgat. A professzor segít neki:
•— Zse . . .  zse . . .  no, mondja már ki, zse ...
A szigorló egyszer csak észbekap és kivágja:
— Zsemlét! (zselatina.)
(D. M.)

DOBBAL NEM LEHET . . .

A régebbi időben történt, hogy ötödéves medi
kus dobbal ment be a Verebély-klinikára. A profesz- 
szor sajátkezűleg nyitotta meg a tályogot és végig 
saját maga kezelte a medikust.

Néhány hónap múlva a fiatal ember szigorlatra 
került hozzá. Nem sokat tudott és butaságokat 
beszélt össze-vissza. A professzor egyszer csak meg- 
sokalta a zagyvaságokat és derült arccal így szólt:

— Ja, barátom, jegyezze meg, hogy dobbal nem 
lehet Verebélyt fogni!

(D. M.)
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Farkas professzornál élettani szigorlaton a vize
let fajsúlya került szóba.

A professzor beleteszi a fajsúlym érőt egy pohár 
vizeletbe és felszólítja a szigorlót, hogy olvassa le, 
mennyi a fajsúlya.

A szigorló, aki nem sokat tudott és nem is járft 
el élettani gyakorlatokra, odament az asztalhoz, ki
vette a fajsúlym érőt a pohárból s úgy nézegette, mint 
a hőmérőt szokták, majd csalódottan megszólalt:

— Ez a fajsúlymérő rossz, mert nem ment föl 
a higanya.

(D. M.)

MÉG EGY KÉRDÉS.

Tangl professzornál fizikai szigorlaton a nem 
nagyon készült szigorló már több kérdésre nem tu
dott megfelelni és a professzor el akarta küldeni.

A szigorló elkezdett rimánkodni, hogy még egy 
kérdést intézzen hozzá a professzor.

— Na, jó , intézek magához még egy kérdést — 
válaszolta a professzor. — Mondja meg, hogy van 
a kedves nagypapája?

(Sz. L.)

AZ AGYBONCNOK.

Anatómiai szigorlaton agyat kap boncolni K. ba
rátunk, de »pechje« van, mert éppen ezt az egyet 
nem tudja.

Anyira emlékszik, hogy valahogyan szeletelni kell 
%7. agyvelőt. Fogja tehát a nagy agykést és hosszá-

A FAJSULYMÉRÉS.
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bán felszeleteli az agyat. Amint azonban nézegeti, 
nincs megelégedve az eddigi munkájával, keresztbe 
fordítja tehát és felszeleteli keresztben is, de ekkor 
meghökken, mert látja, hogy most már teljesen el* 
rontotía a szép agyvelőt. Nem mer többé hozzái- 
nyúlni, csak vért izzadva gubbaszt csendesen az agy
velő mellett.

Amikor rákerül a sor, hozzámegy T. profesz- 
szor és meglepődve kérdi:

— Nos, mi az? Nem boncolta föl az agyvelőt?
— De igen — válaszolja lapulva a szigorló.
— Nézzük csak — és csipesszel meglöki a szép

nek kinéző agyat, mire az kockákra esik szét.
A professzor olyan dühbe gurul, hogy felkapva 

az agykést, le akarja szúrni a szigorlót, úgyhogy az 
egészen az ajtóig menekül előle.

A SZEMTÜKRÖZÉS.

Szemészeti szigorlaton a professzor szemtükröt 
ad a szigorló kezébe és rámutatva egyik betegre 
mondja:

— Nézze meg ennek a betegnek a szemfenekét!
A szigorló, aki nem értett a szemtükrözéshez,

de viszont sikerült megtudnia a szigorlatra kijelölt 
betegek diagnózisát, tudós arccal ül le a beteghez, 
rövid ideig vizsgálgatja, majd nagy hangon mondja:

— A betegnél retina leválás áll fönn.
— Igen? Retina leválás? No és mit keresett 

a fény vizsgálat közben a mennyezeten?
(B. Z.)
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A M EGSZOKOTT MONDÁS.

Egyik professzorunknak szigorlat közben az volt 
a szokott mondása: mondjon még valamit.

Egyszer, amidőn az egyik szigorlóval befejezte 
a szigorlatot, a másikhoz fordult és a következőket 
m ondta:

— No, Tóth úr, Kovács úr a szóbanlévő dolog
ról elmondott már mindent, maga mondjon még vala
mit.

A HŐMÉRŐ.

Tangl professzornál fizikai szigorlaton a szobai 
hőmérőről van szó. A szigorló nem sokat tud, de 
azért beszél össze-vissza.

A professzor látva, hogy nem tud a szigorlóval 
zöldágra vergődni, felszólítja, hogy rajzolja föl a 
táblára. >

A szigorló ovális alakot rajzol föl, amelynek a 
felső részébe kisebb kört rajzol bele és ézzel megáll, 
tovább nem tudja.

A professzor felszólítja, hogy magyarázza el, m it 
rajzolt föl.

— Ez itt a hőmérő deszkája — mutat az ová
lis alakzatra.

— No és az a kis kör odafenn?
— Az a szög helye, amire fölakasztják — böki 

ki a szigorló, s többet nem is tudott mondani róla.
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Kórtani szigorlaton kérdezi a professzor:
— Mondja meg nekem, mi az a hyperinosis?
A szigorló nem tudja, hallgat.
— Hát ha ezt nem tudja, akkor más kérdést 

adok. Mondja meg akkor nekem azt, hogy mi az a 
hypinosis?

A szigorló természetesen ezt sem tudja.
— Látom, ezt sem tudja — szól a professzor.

— Két kérdést már adtam, de egyiket sem tudta;. 
Most még felteszek harmadik, mentőkérdést is, de, 
ha ezt sem tudja, kénytelen vagyok elbuktatni., 
Mondja meg nekem azt, hogy mi a különbség a 
hyperinosis és a hypinosis között?

A KÜLÖNÖS HATÁSÚ MAGZATÜZÖ SZER.
Az egyik vidéki klinikán szülészeti szigorlaton 

a professzor a jelölttől a magzatűző szereket kérdezte.
A szigorló gondolkozik, de nem tudja ezt a 

tételt, így hát nagyokat hallgat.
A professzor biztatja, hogy legalább egyet mond

jon. Végül a szigorló megszólal:
— Ilyen hatású szer pl. a paprika.
— A paprika? — kérdezi elámulva a profesz- 

szor. — Hát hogyan képzeli el a paprika magzatűzői 
hatását?

—- A paprikát megeszi az anya, felszívódik a 
vérébe, onnan kiválasztódik a magzatvízbe, csípi a 
magzat szemét, az elkezd rugdalózni, ami méh kon
trakciókat vált ki és így megindul az abortus.

(B. Z.) ^

ALAPOS SZIGORLAT.
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ÉRVELÉS.

Egyik kórbonctani professzorunk háromszor el
bukott és kormányzói engedéllyel negyedszer próbál
kozó j. kollegát szigorlatoztatja.

A szigorlat most sem megy valami fényesen és a 
nagy hallgatások között egyszer csak megszólal a 
professzor:

■— Persze nem sokat tud megint, de ezzel szem
ben jelölt úr az utcán nem köszön nekem!

— Engedelmet kérek, professzor úr, — feleli 
a begyulladt szigorló — nem emlékszem, hogy pro
fesszor úrral találkoztam, mert ha találkoztam volna, 
akkor köszöntem is volna, már csak azért is, mert 
hiszen szigorlat előtt állottam.

(D. M.)

SZÓSZERINT ÉRTELMEZVE.

Bugarszky professzornál élettani szigorlaton a 
kénsavra terelődik a szó. ,

A professzor megkérdi a szigorlótól, hogy mi 
a kénsavnak a képlete.

A szigorló kis ideig gondolkozik, de sehogyan 
sem jut eszébe, végül megszólal:

— Itt van a nyelvemen professzor úr, csak nem 
bírom kimondani.

— A nyelvén van? Akkor köpje ki gyorsan, mert 
megégeti!

(M. V.)



ELTALÁLTA.

Heiniss professzornál szigorlatozik egyik hall
gató.

A vizsgálatra kapott gyermeknél tick áll fönn. 
A professzor kérdi; hogy mi az, amit a gyermeknél 
észlel.

A jelölt nem tudja.
A professzor rá akarja vezetni.
■— Mondja meg, hogyan ketyeg a falióra?
— Tik-tak — feleli a szigorló.
— Na, hát most már ebből kitalálhatja, hogy 

hogyan hívják ezt a tünetet.
A jelöltnek most már valami rémlik, darabig 

gondolkozik még, aztán kivágja:
— Takja van a gyermeknek!
(D. M.)

A FURCSA KÉRDÉS.

Egyik professzorunk szigorlaton a következő kér
dést adja föl:

— Mi különbség van a typhus között?
A szigorló nem érti a kérdést, rövid ideig hall- 

‘ gat, majd megkérdi:
— Professzor úr^kérem , nem értem a kérdést,. 

A typhus és még mi között?
— Ja, hát még azt is én mondjam meg? — 

feleli méltatlankodva a professzors s azzal elküldi a 
szigorlót. • i

(Sz. L.)
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A FÉLREÉRTETT SÚGÁS.
Szülészeti szigorlaton a professzor megkérdi a 

szigorlótól, hogy mit csinál, ha a betegnél méhruptura 
lép föl.

A szigorló nem tudja, hátulról azonban súgják:, 
exstirpálok.

A jelölt rosszul érti a súgást és tudós arccal 
m egszólal:

— Estig várok!
(V. A.)

SEBÉSZETI SZIGORLATON.
A professzor azt kérdi a delikvenstől:
— Mit csinál ön, ha pl. robbanásnál valaki a 

levegőbe repül?
— Először is megvárom, amíg a földre visszaér 

-— válaszolja a szigorló bölcsen.

A GYOMORIDEG.
Élettani szigorlaton azt kérdezi a professzor a 

rettenetesen szurkoló jelölttől, hogy mi a neve a 
gyomor mozgató idegének?

Percekig tartó kínos hallgatás után végül elég 
hallható hangon suttogja:

— Nervus g a s tro c n e m i^ J |

A huszas évek u tán iv |j |j» en  történt, hogy S. 
barátunk, aki mulatós f iú ^ M rt^ k  nem nagyon járo- 
gatott el előadásra, még jM m d ere t is barátai Íratták 
alá, fizikából ment szigojniiWrii.
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Mivel azt sem tudta, hogy merre van a fizikai 
intézet, m egállt a Trefort-kertben és várt, amíg va
laki jön, hogy attól megkérdezze.

Nemsokára középkorú férfi közeledett s a szi
gorló m egszólította:

— Pardon, kérem! Nem tetszik tudni, hogy 
merre van a fizikai intézet?

— Dehogy nem! — és az idegen férfi készség
gel megmutatta, hogy melyik épület az.

A szigorló így meg is találta az intézetet, bement 
és leült a többi drukkoló közé s türelemmel várt.

Egyszer csak nyílott az ajtó és belépett a pro
fesszor.

A szigorló a professzorban azonnal megismerte 
az ismeretlen férfit, akit az udvaron megszólított.

Rémülten ugrott föl s hanyatt-homlok kirohant 
a teremből s fél évig nem is mert újból szigorlatrai; 
jelentkezni.

(B. A.)
ELNÉZÉS. \

Elmekórtani szigorlaton kérdezi a professzor az 
egyik delikvenstől:,

— Mit lát ön, ezen az emberen?
— Semmi különöset, professzor úr.
— Nem látja ön kérdő tekintetén és különös 

arckifejezésén, hogy süketnéma?
— Bocsánat tanár úr, nem én vagyok az — 

síól közbe a süketnémának tarto tt ember — a süket
néma az az én fivérem, aki kint a folyosón várakozik, 
hogy behívjam.

(Tali F. L.)
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MÜTÉTTANI SZIGORLAT.
— Sorolja fel kérem, az amputáció indikációit!
Kellő gyötrelmi szünet után, szokás szerint pél

dákban beszélve megszólal a szigorló:
— Amputációt végzünk, ha pl. művégtagot aka

runk alkalmazni.

FÉLREÉRTETT SÚGÁS.
Fizikai szigorlaton így szól a professzor a szi

gorlóhoz: — Hogyan csinál indukált áramot?
A szigorló nem tudja, hátulról azonban súgják: 

indukcióval.
A jelölt nem jól hallja a súgást s nagy hangon 

ezt vágja ki:
— Injectióval!

AZ AESOPHAGUS LEFUTÁSA-
Nehéz felfogásáról közismert hallgató szigorla

tozik anatómiából.
A professzor kérdezi a jelö lttő l, hogy mit tud 

az aesophagus lefutásáról.
A szigorló hallgat.
A professzor biztatja, hogy mondjon már valamit, 

amire a szigorló megszólal:
— Az aesophagus a gyomorból ered, felfelé ha

ladva kétszer megkerüli a gerincoszlopot, aztán nyorti- 
talanul eltűnik a foramen occipitale magnumban.

EGYSZERŰ.
Sebészeti szigorlaton a professzor ezt a kérdést 

adja föl:
— A beteg lábában golyó akadt meg és emiatt 

sántít. Mit tenne ön? .
— Én is sán títan |C
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ARTÉRIA REOALIA MEDIA.
A régi időben jólszituált ősszigorló, aki szivaros 

ember volt és finom regalia médiákat szívott, anató
miából szigorlatozik.

A professzor a halánték belső felén futó artéria 
meningea média nevét kérdi tőle.

A szigorlónak nem jut sehogyan sem eszébe és 
csak annyira ehilékszik, hogy ez a szó is benne van: 
média. Egyszer csak észbekap és kivágja:

— Artéria regalia média!

KATALÓGUS OLVASÁSON.
V. professzor előadására annyira tódult a hall

gatóság, hogy alig fértek el a teremben. A dékán 
intésére azonban mégis kénytelen volt katalógust is 
tartani, ami azonban nem volt veszedelmes dolog.

M egtörtént, hogy amidőn egyik hallgató nevét 
olvasta, aki nem volt ott és két barátját is megbízott, 
hogy, ha katalógus lenne, jelentkezzenek helyette 
s ezek nem tudva egymásról, mindketten bekiáltották 
egyszerre a jelenet, m égpedig az egyik vékony, a 
másik vastag hangon.

A professzor m egállt a névsorolvasással s hol
• egyik, hol másik irányba nézegetett, ahonnan a hang 
jö tt s egyszerre csak elmosolyogva magát megje
gyezte : ,

— Legalább stimmeljék össze a hangjukat!

AZ ÁRVA. \
R. professzor, amidőn katalógust olvasott és ag}‘; 

egyik név olvasása után nem jelentkezett senki, meg
jegyezte: * i

— De árva lehet ez az 'ember, ennek inég '^ó  
barátja sincs?



A SZEMLÉLTETŐ HASONLAT.

Egyik kórboncnok professzor szerette a kórbonc
tani képeket szemléltető modern hasonlatokkal illuszt
rálni.

így pl. az anaemiás szívizom metszetének képét, 
a gramofon lemez járataihoz hasonlónak hirdette.

Egyik alkalommal szigorlaton az egyik jelöli 
■tüdőt kapott demonstrálás végett.

A kötelező félórai szemlélés után megszólal a 
p rofesszor:

— Na, írja le nekem ezt a szervet.
A jelö lt hallgat, nem tudja elkezdeni.
A professzor segíteni akar.
— H át azt mondja meg legalább, mihez hason

lít ez a szerv?
A szigorló gondolkozik és gondolva magában, 

hogy a professzor bizonyára valami modern szem
léltető hasonlatot akar, bátran kivágja:

— Ez a tüdő gramofonhoz hasonlít!
(D. M.)

TALPRAESETT FELELET.

Anatómiai szigorlaton a professzor rámutat az 
egjjlik, ásatásoknál talált, korhadt lábszárcsontra. 

I #  ■—  Meg tudná ön mondani, hogy körülbelül mi-' 
óta feküdt ez a csont a földben? 

t ; — Körülbelül a gazdája halála óta — feleli a 
szigorló nagy bölcsen.
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SZIGORLATI KÉRDÉS.

Egyik nőgyógyász tanársegéd kollokviumon gyak
ran feltette tréfából ezt a kérdést:

— örökölhető-e a m agtalanság?
Sokszor akadtak, akik sokáig gondolkoztak fe

lette, sőt igennel válaszoltak.
(B J )

SZIGORLATI KÉRDÉS.

— Ha az összes eddig élt emberek hullái előtt 
elvezetnék, miről tudná megismerni teljes biztonság-1 
gal, hogy melyik volt Ádám és Éva?

(Nincs köldökük.)
(B. J )

KÜLÖNBSÉG.

— Mi a különbség homoeopathia és allopathia 
között?

— Az előbbinél a betegségbe, az ufóbbiaét>-a ' 
gyógykezelésbe hal bele a beteg.

(F. I.)

MODERN BETEGSÉGEK.

Minden kornak megvannak a maga betegségei..
A mai kor legfőbb betegségei a következők:
1. Nyomorság túltengés.
2. Lakbér irritátio-
3. Férjen kívüli terhesség.
4. Pofasüllyedés.
(B- J-)
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