
Medikus album a század elejéről 

A jó humor olyan mint a folklór, szájról szájra száll, szer
zője bizonytalan (nem is fontos), olykor összegyűjtik és le
jegyzik, de túlélését a szóbeliség biztosítja. Elemi emberi 
igényt elégít ki, már-már kohéziós ereje és közösséget for
máló képessége van. Minden körülmények között a közér
zet hű tükre. Professzorok közül azok a legendás alakok, 
akik humorukkal vésődnek az emlékezetbe. A megtörtént, 
vagy megtörténhetett sztori önálló életre kel, az egymon
datos telitalálat szállóige lesz, az idősebb kollégák kötele
ző hagyományként testálják a fiatalokra, a rutinos előadó 
beleszövi szövegébe, üde adomákat a szakszerű szürkeség
be. A humor kortörténeti, diktatúrák idején „kórtörténe
ti" dokumentum. Amikor a harmincas évek elején a talján 
diktátort pojácamód imitáló magyar miniszterelnök taka
rékossági okokra hivatkozva több egyetemi (köztük a pécsi 
orvosi) kart akarta megszüntetni, rögtön szárnyra kapott a 
szójáték: „Gömbös minden karban szanál." Utalva ama 
bizonyos minden lében... obszcén változatára. Avagy az 
ötvenes évek elején egy vérnyomásmérő pumpálóballonjá-
nak elromlásakor Haynal professzor szerint „az ellenség 
keze ide is betette a lábát." A szóbeliségre szánt tréfa
termésnek volt egy igen előnyös jellemzője: fölötte állott, 
vagy inkább alatta hasalt a cenzúrának. És mindenki pon
tosan tudta, kinek milyen viccet lehet elmondani. 

A század elején, amikor az ismertetésre kínált 
Medicus-Album (2) elhagyta Jung Géza „epekőnyomdá
ját", mérhetetlenül liberálisabb légkör uralkodott. A poli
tikai pikantériák pártok helyett személyekhez kötődtek, a 
szimbolizmus esztétikai kategóriának számított. A klasszi
kus pesti kabaré születésének ideje ez (4), amikor egy fara
muci szóvicc még nem számított destrukciónak, miként 
később a kölcsönös gyanakvás mérgezett közegében. A kő
nyomatos medikusalbum hiányzik Kun Erzsébet kitűnő kis 
humor-kompendiumának forrás-felsorolásából (3), ezért 
sem érdektelen belepillantanunk. Másrészt kiderül a 
„nincs új a nap alatt", valamint „egy csecsemőnek min
den vicc új" kettős igazsága. 

Szerkesztője-rajzolója-szerzője Jung Géza 1906-ban 
végzett, tehát egyik felével a medikusi, másikkal már az 
orvosi társadalmat képviselte. Hollán Henrik könyve sze
rint (5) a Herczel Manó nevével fémjelzett sebésziskola ki
válósága volt, Milkó Vilmos, Makai Endre és Hedri Endre 
társaságában. E névsorhoz tartozni nem keveset jelent. A 
húszas évek elejétől Jung Gyulán lett főorvos a 150 ágyas 
sebészeti osztályon. Közel annyi ágya volt, mint a szülész 
Páll Gábornak és a belgyógyász Purjesz Bélának együttvé
ve, akik később mindketten egyetemi tanárok lettek. Jung 
Géza nevével még az 1947-es orvosi címtárban is találko
zunk, így nyilván legalább olyan kitűnő operatőr lehetett, 
mint amilyen humorista fiatal korában. Szerzőtársával, 
Körnek Ivánnal az 1906 után orvosi címtárakban nem talál
kozunk. További sorsa tehát ismeretlen számunkra, ám a 
karakterisztikus kis rajzremeklések és a professzori kari
katúrák alatt általában Jung neve olvasható. 

Az album első része a medikusi élet gyötrelmes gyö
nyörűségeivel, olykor morbid helyzetképeivel foglalko
zik, míg az orvosi rész a Rókus kórház sebészetének rejtel
meibe avatja be az olvasót, a nagy egyéniségek emberi 
kicsinyességeit sem kímélve. De igazi humorral, tehát so
ha nem sértőn és bizalmaskodón. Természetesen lehetőleg 
minden szöveget rímbe szedve, miként a latin grammatika 
memoriterjeit. A professzori humor „népszerűségi" listá
ján Genersich Antal, Lenhossék és Herczel a sorrend, de 
gyakran szerepel Than, Thanhoffer, Dollinger és Kétlyl is. 

Genersich természetesen a sajátos szigorlatoztatásával, 
imígyen: G.: „hát mondja már hogy mit látván?" — Sz.: 
(izzad és hallgat 2—3 percig) — G.: „hát mondjon már va
lamit, mondja azt hogy templom, vagy akármit, de mond
jon valamit!" — Sz.: tovább hallgat, de szikével a bonca
nyagba bele akar vágni. — G.: „Atyik, né bántsa már, hát 
milyen az aprostata? Sz.: (nyögve) „sávosan beivódott". 
G.: „Mit! A maga buta feje van sávosan beivódva, hát nem 
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látván! Ne nézzen rám, nem vagyok énprostata. Na vágjon 
bele szeretettel!" Sz.: (elszántan belevág) — G.: „hogy 
tartja már megint azt a kést, maga gyilkos. No mi van 
ott?" — Sz.: „Gömbsejtek. "G.: „már megint hazudik, ha 
hazudik, akkor lop is, akkor be kellene magát hőrtönözni, 
mar látom is az akasztófán lógni... " „így nézett ki egy 
szigorlat, hasonlókép mondta el annak idején Johan Béla 
professzor is. 

Miként a következőket Loessl János sebésztanár. Min
denki tudja, hogy a medikus jelvényt csak az első évesek, 
vagyis a gólyák hordják, az újdonság varázsával. Egyszer 
egy csoport elsőéves akart a villamosra felszállni, egy is
meretlen öregúrral egyidőben. Ám a kalauz résen volt, rá
szólt a „civilre": „öreg álljon félre, hadd szálljanak fel a 
doktor urak. „Az öreg Génersich professzor volt, akit a fe
hérköpenyes gólyák még nem ismerhettek, a kalauz pedig 
csak az uniformist respektálta. Ám a helyzet komikumát 
bizonyára a bölcs ember tette helyére a lejobban. 

Than professzor kémiai vizsgáit is felvillantja az al
bum, amikor az ionok vándorlását kérdezve holmi hellaszi 
törzs helyváltoztatásáról szól a klasszikus műveltségét fi
togtató medikus. 

Az egyetemi vigasságokból természetesen a nagy dári-
dók sem hiányozhatnak. A medikusoknál inkább képze
letben. 

Egy ilyen dáridóra meghívták: 
Prof. Korányit, ki megígérte, hogy lakománkra korán 

nyit (be). Prof. Bókayt, ki a jelenlevő hölgyekre pazarolni 
fogja bókja-it. Prof. Ajtayt, ki megígérte, hogy jókedvében 
be fogja verni a helyiség ajtait. Ott lesz Kétly, ki a lakoma 
sikerét nem kétli." 

Stílszerűen átköltötték a „Szerelem múlásán ne fogjon 
el bánat" című dalt is, a következőképp: „Abortus múlá
sán ne fogjon el bánat Minden vérzés helyén újabb vérzés 
támad (eredetileg: mindez érzés helyén újabb érzés támad) 

Ha elmegy a magzat, más jön a helyébe, Amíg egy szál on
dó behatol a méhbe." 

Természetesen a „Rózsabokorban jöttem a világra..." 
itt is olvasható „Harántfekvésben jöttem a világra" válto
zatban, „járt utánam hét vármegye szülésze, fogóval, de 
hiába, mégiscsak a köldökömmel előesve jöttem én a vi
lágra . . . " Hogy ki költötte át elsőnek, aligha érdekes. Va
lószínűleg az eredeti után ezt a variációt is rímbe szedte 
egy jókedvű medikus. 

Még annyit Jung nagy főnökéről, prof. Herczel Manó
ról: Egyszer műtét közben leszamarazta az egyik segédor
vost, ki szégyenkezve kérte, legközelebb ne nyilvánosan 
tegye! Majd ismét ügyetlenkedett, mire a prof. igen udva
riasan a következőket mondta: „Barátom! Maga szerint 
most a műtét után kellene behívnom a szobámba elmonda
ni, hogy maga egy ügyetlen szamár. De ez így nagyon na
gyon komplikált, inkább nem mondok semmit." 

Évtizedek múltán újra készülnek medikus-albumok, 
pl. Debrecenben a szigorlók szerkesztette „Liber medico-
rum senilium' \ Valószínűleg egyikőjük sem látta Jung Gé
za 1906-os Medicus-Albumát, a humoros része, a karika
túrák és strófákba szedett sztorik mégis kísértetiesen 
hasonlók. Maga a tárgy ilyennek kínálja magát, az elemi 
igény pedig előhívja orvosi tudatunk mélyéről. „A muscu-
lus risorius rángása" pedig lazítja a feszültséget (1). 

És addig talán nincs nagy baj, míg az ember nem veszti 
el humorérzékét. 
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