
90 OSTEOLOGIAI KÖZLEMÉNYEK 2019/3-4

Az újgazdag apuka elviszi a kisfiát az orvoshoz. A 
doktor megvizsgálja, s így szól:
– A gyerek vérszegény, vasat kell szednie.
– Csak ne kímélje a költségeket – válaszolja az önér-
zetes apa –, rendeljen csak nyugodtan aranyat.

Párbeszéd az SZTK-ban:
– Maga is a fülészetre vár?
– Mit mondott?
– Tessék?

Joe-t megkérdezi barátja, hogyan sikerült lefogy-
nia.
– Az orvosom ősi kínai diétát írt elő. Három hete 
nem eszem mást, csak tyúkhúslevest – válaszol 
Joe.
– Tyúkhúslevest? Cérnametélttel?
– A fenét! Pálcikával!

– Doktor úr, szeretném magam sterilizáltatni.
– Asszonyom, ez egy nagyon nagy döntés. Meg-
beszélte már ezt a férjével és a gyermekeivel?
– Persze, és 15:2 arányban mellette szavaztak.

Az elmegyógyintézet büfése kétségbeesve megy a 
főorvoshoz panaszkodni:      
– Főorvos úr, ezt már nem bírom tovább! Amióta 
beengedik az ápoltakat a büfébe, mindegyik a 
kávé után megeszi a csészét is. Bár az igaz, hogy 
a fülét meghagyják...
Mire az orvos: 
– Hát ezek tényleg bolondok! Az egészben a füle a 
legfinomabb!

Csinos asszonyka az orvosnál:
– Doktor úr! Beteg a férjem.
– Jól van, asszonyom. Vetkőzzön le, és mutassa 
meg, hol fáj neki!

A kórház igazgató hivatja az új élelmezés vezetőt:
–  Maga azt mondja, hogy Franciaországban is 
dolgozott egy ideig.
– Igen kérem, a háború alatt katonai kórházban 
szakács voltam két évig, és közben kétszer megse-
besültem.
– Maga szerencsés ember. Csoda, hogy nem ölték 
meg a társai!

– Betartotta a tanácsot, és csak tíz szál cigarettát 
szív naponta?
– Igen doktor úr.
– Akkor nem értem, miért nem javul az állapota.
– Talán azért, mert azelőtt sosem dohányoztam.

– Az orvos megvizsgálja a beteget, majd így szól:
– Mit szeret jobban? A nőket, vagy a bort?
– Az az évjárattól függ, doktor úr!

– A beteg a műtőasztalon fekszik, előkészítve a 
műtétre. Felnéz, és megkérdezi az orvostól:
– Doktor  úr, minek az a gumikesztyű?
– Tudja, hogy ne maradjon ujjlenyomat.

A kórházigazgatót telefoncsörgés ébreszti fel az 
éjszaka közepén. Az egyik orvosa hivta:
– Igazgató úr, sürgősen beszélnem kell önnel!
– Mi az, ami nem várhat reggelig?
– A főorvos úr ma este meghalt, és én szeretnék a 
helyére kerülni.
– Nos, nekem mindegy, ha a temetkezési vállalko-
zó nem ellenzi...

– Volt elmebeteg a családjában?
– Igen, a húgom.
– Miben nyilvánult meg?
– Kikosarazta a milliárdos kérőt, aztán hozzáment 
egy tanárhoz.
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