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Kultúrorvostan

Előszó

Amikor a postás meghozza az Amega új számát, először mindig a kultúrorvostani kvízt szoktam átnézni, mert szeretek olyasmit olvasni, amitől elvarázsolódhatok. Ez a rovat azért jó, mert a varázslat és a nyomában járó
ámulatom minden szám megjelenése után nagyobb. Hogy lehet-e ezt
még fokozni? Úgy látszik, lehet: erre tanú ez a könyv, ami a régi és jövendő
kultúrorvostani cikkeknek a gyűjteménye.
Először mindig a stílusa nyűgöz le (tudjuk: a stílus, maga az ember). A stílus, amitől óva intek minden besavanyodott, magába forduló és saját nagyságától elájuló olvasót. Nekik azt ajánlom, itt, ennél a mondatnál hagyják
abba a könyv olvasását.
De akik „vevők” a humorra, a játékosságra, az iróniára és öniróniára, azok
máris kezdjenek hozzá. Látni fogják, hogy ez a könnyed, helyenként frivol –
de mindig mértéktartó – stílus hihetetlenül gazdag tartalommal ajándékoz
meg minket.
A szerző elképesztően sokoldalú ismereteiről már a Történeti egészségtan
című könyv általa írt fejezeteiből is meggyőződhettünk. Éppúgy otthon van
a bibliatudományokban, a történettudományban, az irodalomban, a közgazdaságtanban, a színház és a film világában, a szociológiában és a technikatörténetben, mint az epidemiológia, a járványtan, a belbetegségek, és
az orvostudomány még ki tudja hány ágában. Éles szemét nem kerülik el
a politika, különösen az egészségpolitika szövevényének visszásságai sem.
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Tüdőgyógyász lelkem azért jólesően veszi tudomásul, hogy bármilyen
széles is a feladványul adott betegségek skálája, az egész könyvet átszövi a szűkebb szakma: a sebészet, a mellkassebészet és a tüdőgyógyászat
szeretete. Másik örömöm: legyen szó filozófusokról vagy államférfiakról,
feltalálókról vagy színészekről, a beteggel való törődésünk alapjai: a beteg
kórtörténetének meghallgatása és a beteg megvizsgálása ismételten szóba
kerülnek.
Melegen ajánlom a könyvet az olvasóknak, mert azon kívül, hogy sokat
tanulnak és jól szórakoznak, nem kis ajándékként megismerhetnek egy –
korunkban már nagyon ritka – reneszánsz típusú embert is.
Dr. Berta Gyula
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Bevezetés, avagy preambulum,
azaz elöljáró beszéd
Pilátus a Crédóba, kecske a káposztamezőbe - hogy másként tévedne
mellkassebész a tüdőgyógyászat széles mezőire? Van-e átjárás a vér-agy
gáton? Winston Churchill mondja az amerikaiakról szólván, hogy nincs
semmi, ami annyira szétválasztana két nemzetet, mint a közös nyelv. Nos,
meggyőződésem, hogy a pulmonológia felkentjeit és a mellkassebészeket
betegeik (is) összekötik. A könyv alig titkolt célja az is, hogy Ön, Kedves
Olvasó meggyőződjön róla: a chirurgia legalább részben frontális lebenyi
tevékenység. C. P. Snow, az angol író és fizikus 1954-es híres Két Kultúra eszszéje óta tudatosult az értelmiségben, hogy az ókor és a középkor szellemi
kánonja, a Hét Szabad Művészet alkotóelemei, a humaniórák és a reáliák,
mely utóbbiakhoz a medicina is tartozna - végzetesen szétváltak. Tényleg
olyan végleges ez a szeparáció?
A XIX. század nagynevű német orvosa – akkoriban minden híres sebész
német volt, 1945 után, legalábbis mifelénk szovjet lett, ma pedig Amerikából osztják az észt – Nussbaum azt tanította, hogy az orvoslás az egyik
legöregebb művészet és az egyik legifjabb tudomány. Ezzel a könyvecskével a leomlott híd újraépítéséhez szeretnénk egy kővel hozzájárulni. Hasznosítsuk, amit a történelem és az irodalom tanít a ma orvostudományának.
Higgyük el, a mitológiának is lehet evidencia értéke. Képzavarral élve az
aszklepioszi eseteket a történelem istennője, Clio szemüvegén át nézzük...
Számos híres beteg életét, sorsát befolyásolta az asztma így vagy úgy. A
történelem ha szokatlan aspektusból is – mindig kínál tanulságot.
A patográfia és a pletyka határmezsgyéjén a híres emberek (celebritás,
oh?) betegségeinek „tudományában” a józan ész, az erkölcsi tartás és a
biztos szakmai ítélőkészség óvja csak meg az írót és az olvasót a leselkedő
csapdáktól. A történelem és a művészet nagy alakjainak testi szenvedései
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és lelki kórjai a szégyenérzettől, respektustól megszabadult modern közbeszédben szabad rablás tárgyai. Az orvosláshoz sokan, a lélektanhoz szinte
mindenki érteni vél. Nincs zsarnok, akit ne találna a kellően elszánt kutató
ilyen vagy olyan szempontból elmekórtani esetnek (büntethetőséget kizáró ok?), és nincs alkotó sem műveit meghatározó betegség nélkül. Negatív lelet pedig nem létezik, csupán felszínes vizsgálatról lehet szó. Ezeket
a malignus allúziókat érdemes a két egykor respektált szakma: az orvoslás
és a történész-lét fényében vizsgálni. Nevetséges Napóleon aranyerének
betudni a waterloo-i csata kimenetelét, vagy Ábrahám nyaki bordájának
történelemalakító szerepet tulajdonítani, esetleg az Addison-kór és Kennedy kapcsolatát firtatni a kubai válság (1962) kezelésében. A józan ész és a
szakmai belátás az egyéni döntés szerepét korlátok közé szorítja és megakadályozza, hogy aránytalan súllyal szerepeljenek a históriai események
alakítóiként lázak, görcsök, gyógyszerhatások és sajgó testi, lelki sebek. Az
egyéni döntés következményeit ne hárítsuk a történelem színpadára perdülő magakellető betegségekre. Egy diagnózis nem lehet deus ex machina.
Politikusok, uralkodók betegségei nem állhatnak a Történelem útjába – de
rögössé tehetik azt. E kórságok ismerete egyrészt a kuriozitás szintjén érdekes, olykor lehet tanító értékük, s van hogy nehezen tagadható rész-oki
szerepük az események alakulásában.
Elvégre az alkotóművész, a politikus, katona vagy tudós, akárcsak a rendelőben naponta megforduló többi embertársunk mégiscsak több, mint diagnózisainak halmaza. Ez igaz az olyan fontos és meghatározó kórképekre
is, mint a tüdőbetegségek, vagy különösen az asztma: mely könyvecskénk
ürügye. Számos név, arc köszön vissza az Amega című folyóirat Histhorax
rovatából. Az egybeesés nem véletlen: törzsanyagul szolgált. Igyekeztünk
többek lenni, mint az eddigi és eljövendő cikkek egybegyűjtött kiadása.
Hogy sikerült-e: legyen bíránk az Olvasó.
Művészetekről, politikáról, pénzről lesz szó a tüdőbetegségek tükrében. Mielőtt felháborodnánk avagy nekikeserednénk – ki-ki vérmérsékletétől függően, vegyük elménkbe, hogy a gazdaság mindent a markában
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tart. A tenyér felől nézve, kéz-kezet mos. A kultúrhistória (kultúrmedicina
inclusive) arra is alkalmas, hogy a múltban olyan helyzeteket, együttállásokat találjon, melyek tapasztalata segít a mai bajban. Nem a menekülés
a cél, hanem az okulás, hogy (valamelyest) előbbre lássunk. Ha pedig nem
sikerülne, marad a puszta szórakozás, szellemi kaland. Bizonyos dolgok endogén tulajdonsága az ismétlődés, az elkerülhetetlen újólagos jelentkezés:
csakúgy mint egy asztmás rohamé. Hogy nem lehet ugyanabba a folyóba
kétszer...? Ugyan, ugyan. Éppen a magyar orvos és betege ne tudná, hogy a
víz mi mindent visel és visz el?
A szerkesztés során az egyesből az általánosba tartás szabályát követtük,
ellenben se jobbra, se balra nem húzunk. Szkeptikus kollégáink az új szent
tehén, az Evidence Based Medicine (EBM) uralkodása idején (ugyan hogy
dönthettek „tudatlan” elődeink enélkül?) is vallják, hogy az orvoslás egyik
pillére az anekdotologia. „Láttam egy esetet, ami hasonlított arra, amit...”
Mások azzal jöhetnek, hogy az EBM mögött az Ego Based Medicine rejlik,
megint mások Economy Based Medicine-ként fejthetik meg a betűszót.
Akárhogy is, kezdjük sorba venni történeteinket időrendben.
Dr. Molnár F. Tamás

7

ESETISMERTETÉSEK

Ókori történetek

Ókori történetek
„Már az ókori Egyiptomban is” – esetleg: „a régi görögök szerint” – rendszerint így kezdődnek a históriai
bevezetővel súlyosbított áttekintő
anyagok (lásd még: review articles).
Az első allergiás esemény időpontja
Kr. e. 3640 vagy 3330. (Az OEP az ilyen
laza adatkezelést bizonyára büntető
pontlevonásokkal torolná meg. Kész
szerencse, hogy az egyiptomi illetőségű beteg nem nálunk és nem itt
van biztosítva.)
1. Ki ő és mi az allergiás folyamat kiváltója?
a. Ménész király és darázscsípés
b. Imhotep fáraó és lószőr-allergia
c. Nefertiti és arcfesték
d. Kleopátra és Antonius spermája

Nefertiti (?? – ??)

Az ókori görög költő, a Kr. e. 7. században élt Arkhilokhosz, a gúnydalok
és ironikus versek ősatyja Periklész kapcsán komolyan ír a mély érzelmek
okozta zihálásról:
A PAROSZI PERIKLÉSZHEZ
Gyász jaja tör ki Periklész, ám se a vár, se a környék
népe ma meg nem fedd, s víg lakomán se vidul;
lám, ily férfiakat ragadott el a zúgva dühöngő
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vízár, és a tüdőnk sóhaja fázva zihál.
Ámde az isteneink, ó drága barátom, a sebre
adtak oly írt, hogy e gyászt tűrni lehessen erőnk.
Máskor mással esik meg ilyesmi, de most íme hozzánk
ért, és felzokogunk véres ütése alatt.
Majd a jövőben más is sorra kerül; nosza, tűrjünk,
félre a gyász nyafogó női siralmaival!
(Franyó Zoltán fordítása)
Híre Homérosszal vetekedett, még a császárkori Rómában is nagyra tartották. Az „asztmatikosz” = lihegő kifejezéssel először egy olyan műben találkozunk, melyben a futva érkező, hírt hozó, terheléses dyspnoe-s katona
kapkod levegő után.
2.
a.
b.
c.
d.

Melyik lehet ez a mű ?
Iliász
Ileusz
Odüsszeia
Akhilleusz

Ha egy szóban forgó – tetszőleges – betegséget valamilyen rejtélyes oknál
fogva a görögök nem ismertek volna, a rómaiak már okvetlenül leírták. Amiről Celsus nem tud, az nem létezik. Így első betegünk is tógában érkezik. Az
autoanamnézis fontossága nem hangsúlyozható túl. Ha volna elég időnk,
türelmünk, időnk, figyelmünk betegeink döntő többsége maga kínálná a
helyes diagnózist. S ha még több időnk lenne, még a gyógykezelés optimális módját is elmondanák. Páciensünk (bár manapság kliensnek hívják
gyakorta, mint a vendéget a műkörmösnél vagy a megrendelőt a szabónál,
nehogy az alany betegnek érezze magát) egyben annak a mondásnak is
bizonyítéka, amely így szól: „Ubi desinit philosophus, ibi incipit medicus”.
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„(...) egy kórnak vagyok kiosztva – nem tudom, miért kellene görögös nevén asthmának neveznem, elég jól kifejezi a ‚fulladozás’. A roham rövid, a
viharhoz hasonlít, egy órán belül általában megszűnik. (...) Minden testi baj,
válság átvonult rajtam: ennél egyik sem látszik terhesebbnek. Hát persze; hiszen akármi más csak betegeskedés, ez viszont a lelket hányja ki. Ezért hívják
az orvosok a ‚halál előgyakorlatának’. Mert egy napon a lélegzet meg is teszi,
amivel gyakran megpróbálkozott. (...) Én bizony a fojtogató rohamok kellős
közepén sem szűntem meg vidám és bátorító gondolatokban pihenést keresni. (...) A halált én már régen kikísérleteztem: mielőtt megszülettem. A halál
a nemlét; hogy ez milyen, már tudom. Az lesz majd utánam is, ami előttem
volt. Ha valami kín van ebben az állapotban, okvetlenül volt akkor is, mielőtt
napvilágra jöttünk; ámde akkor semmilyen gyötrelmet sem éreztünk. (...) A
közbülső időben szenvedünk valamit, de mindkét felől mély a nyugalom. (...)
Minden, ami előttünk volt, halál. Mit számít, hogy még nem kezded, vagy már
abbahagyod, mikor mindkét állapotnak a megvalósulása a nemlét. Ilyen és
hasonló bátorítást intéztem magamhoz, mégpedig némán, hiszen a beszédre
nem volt erőm. Azután lassanként a fulladozás lihegéssé csillapult, egyre nagyobb
szüneteket tartott, visszakozott, és elállt.”
3.
a.
b.
c.
d.

Ki a beteg?
Arisztotelész
Platón
Seneca
Epiktetosz

A heteroanamnézis legalább olyan fontos, mint az „önvallomás”: hiszen magunkhoz olykor túlságosan is kegyesek vagyunk.
(Lásd még szimuláció és disszimuláció.)
Erasmus írja a Balgaság Dícséretében, az

Seneca (Kr. e. 4 – Kr. u. 65)
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önszeretet védelmében: „hogy szerethet másokat az, aki maga-magát nem
szereti szerfölött?” A beteget most a neves auctor, Suetonius kíséri a kezelőbe, s
míg az vetkőzik, imigyen beszél róla:
„Foltok és anyajegyek tarkították
testét, s mint mondják, ezeknek száma,
rendje, mellén és alsótestén szétszórva,
mint a Göncölszekér csillagjai; de bőrkeményedések is voltak rajta, s azok a
viszketegség ellenszeréül állandóan és
erősen használt vakarószerszám nyomán szinte összecsomósodtak. (...) Azt
Claudius (Kr. e. 10 – Kr. u. 54)
tapasztalta, hogy egyes betegségek
évről évre, meghatározott időszakban kiújultak rajta; születésnapja táján
többnyire bágyadtságot érzett; tavasz elején rendesen hashártyagyulladást kapott, mikor pedig elérkezett a déli szél ideje, megnáthásodott.”
A válasz most nem kérdés: a beteg, Augustus Octavianus (élt Kr. e. 27-től
Kr. u. 14-ig) nyilvánvalóan allergiás dermatitisben, ekcémában és szezonális
náthában szenvedett. (Suetonius: Caesarok élete, Augustus Octavianus, Európa Könyvkiadó, Budapest 1968. Kis Ferencné fordítása). Hanem betegünk
mellett volt még két másik hadvezér is a triumvirátusban. Egyikőjüket Richard
Burton alakította egy filmben, amelynek igazi főszereplője Liz Taylor volt ( a
férfinézők legalábbis így emlékeztek…). A ravazdi Sekszpír William (Cseh Tamás után szabadon) mindkettőjük nevét belefoglalta színjátéka címébe.
4.
a.
b.
c.
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A Szent Könyvek különösen gazdag tárházai az allergiás tüneteknek. Az
alábbi részletet dr. Berta Gyulától kaptuk, a szerző ismeretlen.
A leprás ház
Ha az Úr leprával sújt egy házat azon a földön, amit néktek adott örökségül, a tulajdonos menjen el a paphoz, és figyelmeztesse: leprafoltot láttam a házamban. A pap tisztíttassa meg és üríttesse ki azt a házat, mielőtt
elmenne megvizsgálni a bajt. Így nem válik tisztátalanná attól, ami benne
volt. Ezután a pap vizsgálja meg a házat, és ha a vizsgálat során a ház falán
zöldes vagy rózsaszínes lukacsokat vesz észre, amelyek üregessé teszik a falat, a pap menjen ki a házból az ajtón és zárassa be azt hét napra. A hetedik
napon menjen vissza, és ha a vizsgálat során megállapítja, hogy a baj még
mindig elterjedt a ház falán, távolíttassa el a megfertőzött köveket, s dobják
őket a városon kívül egy tisztátalan helyre. A ház egész belső és külső falát
vakartassa le, s a levakart vakolatot szórják egy tisztátalan helyre, a városon
kívül. Vigyenek más köveket a régi helyére, s más vakolatot a fal bevakolására. Ha a kő eltávolítása után a baj újra elterjedt a ház kijavított helyén és
vakolatán, a pap újra tekintse meg. Ha megállapítja, hogy a baj elterjedt,
a házon fertőző lepra van, s így tisztátalanná vált: A házat le kell bontani, s
köveit, gerendáit, vakolatát a városon kívül egy tisztátalan helyre kell vinni.
5.
a.
b.
c.
d.

Melyik Szent Könyvről van szó?
Ótestamentum
Újtestamentum
Korán
BNO XXV. revízió

Már Hippokratész is ismerte a sajttal provokálható étel (tej) allergiát.
6. Mi köze van ennek a sajttal provokálható fejfájáshoz? Van-e kapcsolat a sajtérlelés módja, a fejfájás és az allergia között?
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a. van, a kettő gyökere azonos
b. nincsen, a „sajt” érzékenység a tryptophanhoz kötődik
c. a sajtérlelés mikéntje –„penészes” sajtok (a kék sajt és a camembert
típusúak) – befolyással lehet az allergiára
A páciens szó eredete közös a patientia-val: azaz a türelemmel. A szónak
betegre és orvosára egyaránt kellene vonatkoznia... Most nyilvánvalóan jó
családból származó fiatal férfit vezetnek barátai a rendelőbe. Anamnézis
nem nyerhető, mert a beteg szeméből és orrából bőven patakzó elegyes váladék megakadályozza a beszédben. Férfitársain lovagló ruha van, latinságuk irigylésreméltó. Az asszisztensnő kérésére elmondják, EU-s tajkártyája
okán jogosult sürgősségi ellátásra. Voltaképpen két kártyája is van: egyet
az NHS állított ki, a másik itáliai. Kísérői tolmács segítségével közlik, hogy az
addig egészséges férfi atyja unszolására látogatott ki a lovardába. Ahogy az
korábban is előfordult, pár perces istálló beli tartózkodás után látását hirtelen elveszíti, fullad. Nehézlégzése csak akkor oldódik, ha szabad levegőre
kerül, s tartósan nyugalomba helyezik.
A fizikális (azaz orvosi, hiszen a fizikus szóból ered, lásd még physician)
vizsgálat az akut asthma bronchiale valamennyi jelét mutatja. Laboratóriumi és röntgen vizsgálatra szükség nincs, egy pillanat alatt (Augenblick)
adódik a diagnózis.
7.
a.
b.
c.
d.

Mi a valószínű diagnózis?
neurovegetatív dystonia
lószőr-allergia
allergia a lópokrócban lévő atkákra
szénanátha

A dadogós császári atya történeteit Suetonius A római császárok élete
című, itthon is többször megjelent, a legszaftosabb pletykalapokat is meg-
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szégyenítő műve számos irodalmi munka alapanyagává vált. Robert Graves,
a jónevű XX. századi angol író két regényét is ez ihlette.
8.
a.
b.
c.
d.

Melyek ezek a regények?
A híd túl messze van; Híd a Kwai folyón
A funtinelli boszorkány I-II.
Én Claudius; Claudius az Isten
Pokolbéli víg napjaim

Robert Graves más szempontból is érdemes a tüdőgyógyászok figyelmére. Isten hozzád Anglia című önéletrajzi írásában számol be az I. világháborúban, 1916-ban rajta végzett mellkascsapolás örömeiről.
„Az orvosok aggódva figyelték a tüdőmet, mivel megtelt vérrel, és balra
nyomta a szívemet: a vasúti utazás újra elindította a belső vérzést. A vérömleny fokozatos előrehaladását lemoshatatatlan ceruzával jelölték meg a bőrömön, és azt mondták, hogy amikor elér egy bizonyos pontot, kénytelenek
lesznek leszívatni. Ez komoly operációnak
hangzott, de egyszerűen abból állt, hogy
injekcióstűt döftek hátulról a tüdőmbe, és
gumipumpával leszívták a vért. Helyi érzéstelenítést kaptam, a szúrás nem fájt jobban,
mint egy oltás, a Gazette de Rouen-t olvastam, miközben a vér sziszegve folyt az
üvegbe. Legfeljebb fél pint lehetett.”
9.
a.
b.
c.

Robert Graves (1895 –1985)

Mi volt a beavatkozás indikációja?
traumás haemothorax
posztpneumóniás empyema
cirrhosis hepatis talaján kialakult
kísérő hydrothorax
d. parapneumóniás effúzió
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10. A magyar irodalom is támaszkodik Suetonius történeteire. Az
allergia mint indirekt történelem-alakító tényező által császárrá koronázott Néró történetét melyik Nyugatos író-költő dolgozta fel?
a. Csáth Géza
b. Babits Mihály
c. Kaffka Margit
d. Kosztolányi Dezső
Egy római filozófus szerint „míg bizonyos ételek egyeseket táplálnak, másokat méregként ölnek meg”. A másik római pedig csupán bölcs volt: s így
megfigyelve önmagát, elkerülhette azokat a helyzeteket, melyekről észlelte: görcsös légzésbe hajtják, s úgy érzi, mindjárt megfullad.
11.
a.
b.
c.
d.

Kikről van szó?
Platón és Lucretius
Arisztotelész és Platón
Lucius Annaeus Seneca és Arisztotelész
Lucretius és Lucius Annaeus Seneca

Az apa és a fia egyaránt híresek, mindenük a levélírás. Az idősebb azonban nem bírja a kéntartalmú gőzöket. A Vezúv kitörése viszont a triggermechanizmus beindításához szükséges koncentrációnál is többet kínált:
ráadásul úgy, hogy az oxigén parciális nyomása is alacsonyabb volt a kívánatosnál...
12.
a.
b.
c.
d.

18
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idősb Plinius
Pál apostol
idősb Tinnitus
Scriptus Longus
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Megoldások
1. (a) – Ménész királyt darázscsípés ölte meg
2. (a) – Iliász
3. (c) – Seneca. Forrás: Seneca: Erkölcsi levelek, 54. levél. Kurucz Ágnes
ford. Európa Kiadó, 1975, 175. oldal)
4. (b) – Liz Taylor és Richard Burton játszottak az Antonius és Kleopátra című amerikai filmben, mely 1963-ban készült. Shakespeare darabjának
címe Antonius és Kleopátra.
5. (a) – Ótestamentum (Mózes III. könyve, 14: 35-55)
6. (?) – A kvíz szerzője egy csekély értelmű mellkassebész: a kérdés megválaszolásához kompetenciája nincs, csupán józan esze. Minden olvasói választ elfogadunk, tanácsot szívesen veszünk.

Britannicus (41– 55)

7. (b) – Lószőr-allergia. Claudius
császár természetes fia, Britannicus
lószőr-allergiában szenvedett. A lovardában kiütések lepték el a testét,
és a szeme annyira bedagadt, hogy
azt se látta, merre jár. A római patríciuslét, a lovagság– lovasság természetesen hatalmi szimbólum is volt.
Claudius – császári kötelességként
– ezért nevelt fiát, Nérót állította a
fiatal patríciusok lovasoszlopa élére.
A jól sikerült ceremoniális választás
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közjogi és tűzoltási következményei
közismertek.
8. (c) – Én Claudius; Claudius az Isten
9. (a) – Traumás haemothorax. Robert Graves az I. világháborúban, a
somme-i offenzíva idején századát
vezetve shrapnel szilánktól szenvedte
áthatoló mellkasi sérülését a Mammetz
erdőben. Halottnak hitték – a Times halálozási rovatában szép búcsúztatást
kapott. Az észak-kelet franciaországi
Rouen hadikórházába került, s vérmell
Néró (37– 68)
miatt többször meg is csapolták.
A punkciót az angol szakirodalomban ismert Fowler-lebeny (S6) névadója
Sir James Fowler végezte. (Forrás: Robert Graves: Isten hozzád Anglia, Európa Könyvkiadó Budapest, 1979. 227. és 273. oldal)
10. (d) – Kosztolányi Dezső írta a Néró, a véres költő című kisregényt (1921).
Az isteni Claudius császár lószőr-allergia okán kegyvesztett fia helyett a párkák Nérót szemelték ki a Római Birodalom fejévé. A következmények közismertek. Az Imperium Romanum egyszerre gazdagodott egy átkozottul
rossz költővel, egy szerény képességű kocsihajtóval és az Örök Város tűzzel
való újraálmodójával. Ókori bizonyíték ez, fényes példa: a politikai tehetség kibontakozása nem ismer határokat. Ha az ókor ismerte volna a szóvivő
fogalmát (képzeljük magunk elé Cicero szóvívőjét, vagy éppen Aranyszájú
Szent Jánosét...), büszkén nyilatkozott volna a Forum Romanumon: „Néró
császár vállalja a politikai következményeket”.
A további vérbő történetek iránt érdeklődő nyájas olvasót Suetoniushoz,
a Római császárok élete című könyv szerzőjéhez irányítjuk.
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11. (d) – A római filozófus, Lucretius figyelte meg, hogy „míg bizonyos
ételek egyeseket táplálnak, másokat méregként ölnek meg”. A másik helyes
megoldás, az előbb már említett Lucius Annaeus Seneca (Kr. e. 4 - Kr. u. 79).
Bor-allergiáról senki nem tett említést.
12. (a) – Idősb Plinius (23–79). A Vezúv kitörésekor a kéngőzöktől fulladt
meg.
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Középkori kóresetek
Magas kormányzati állást betöltő, izgatott fiatal férfi jelentkezik a rendelőben. Ma délelőtt bőrén, testszerte viszkető kiütések jelentkeztek. Beszámolója szerint néhány órával korábban egy ismerős paptól annak saját termesztésű eprét kapta ajándékba, s azt fogyasztotta el. Az a meggyőződése,
hogy a gyümölccsel megmérgezték. Teátrálisan viselkedik, fulladásérzésről
számol be. Korábbi zárójelentéseket lobogtat, melyek szerint valóban kezelték bal felkari paraesthesiával, és ezt megelőzően az intoxikáció gyanúja
már több alkalommal is felmerült.
Fizikális vizsgálat
Kp. fejlett és táplált férfi, a kültakarón érdemi elváltozás a vizsgálatkor
nincs. A kézháton, a nyakon gyógyult scarificatiok nyoma. Tartáshibája
gibbus benyomását kelti, bár tuberkulózis az anamnézisben nem szerepel,
és traumát sem említ. Hiperventillál. Vérgáz értékei kórosat nem mutatnak,
szaturáció rendben. A keringési, légzési paraméterei a normál tartományban vannak, az EKG-n kóros nem látszik.
A sürgős pszichiátriai konzílium a mérgeztetési téveseszméket kizárja.
Az írásbeli vélemény kiemeli a betegnek az anyjához való feszültségekkel
terhes viszonyát.
Heteroanamnézis
Környezete szerint gonosz, ezt többen a tartáshibájából eredeztetik. A
jellemzés szerint hataloméhes, manipulatív személyiség. Hallották, amint
magáról így beszél: „Úgy döntöttem, hogy gazember leszek.”
1. Kiről van szó?
a. II. Richárd
b. III. Richárd
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c. Földnélküli János
d. Könyves Kálmán
e. Giacomo Medici
2.
a.
b.
c.
d.

Mi a várható kórjóslat?
halál a mérgezés következtében
halál az allergia következtében (Quincke ödéma)
spontán gyógyulás
halál egyéb okból

Diagnosztika
Mint kiderült, ismert és köztudott allergiáját személyes előnyök, figyelem, sőt egyenesen az igazságszolgáltatás befolyásolására használta fel.
3.
a.
b
c.
d.

A hamis bizonyíték gyártását milyen módszerrel lehetne igazolni?
igazságügyi orvosszakértő bevonása
provokációs bőrteszt
immunológiai vizsgálati panel
részletes anamnézisfelvétel

Differenciáldiagnosztika
A későbbiekben, menekülése során felmerült „országomat egy …ért”
gondolat hátterében a keresztallergia hiánya is állhatott.
4.
a.
b.
c.
d.
e.

Melyik zárható ki bizonyosan, és miért ?
szénanátha
lószőr-allergia
fém-allergia
víz-allergia
macskaharapás-betegség
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Megoldások
1. (b) – A beteg – panaszai idején még Gloucester (Gloster)
– a későbbi III. Richárd király. Shakespeare szerint így történtek a dolgok:
GLOSTER (A KÉSŐBBI III. RICHÁRD KIRÁLY)
Jó reggelt, kedves uraim, s öcséim
Hétalvó voltam, de azért remélem
Távollétem nem gátol semmi tervet
Amely az én jelenlétemre várt
BUCKINGHAM
Uram, uram Hastings úr, ha te nem jössz,
Átvette volna szerepedet – értsd úgy,
A király koronázás érdekében.
GLOSTER
Hastings uram lehet a legmerészebb:
Jól ismer engem és nagyon szeret.
Püspök uram, Holbornban legutóbb
A kertedben szép epret vettem észre.
Kérlek, hogy küldj belőlük nekem is.
ELY
Uram, küldök szívesen és azonnal. (El)
(...)
Visszatér Ely püspöke
ELY
Merre van az én uram, Gloster herceg?
Már elküldtem az eperért.
HASTINGS
Őkegyelme nyájasan mosolyog,
Tán valami terv-félének örül.
(...)

24

Középkori kóresetek

GLOSTER
Kérlek, mondjátok meg, mit érdemelnek
Kik halálomra szőnek ördögi
Gaz összeesküvést és testemet
Lenyűgözik pokoli bűvölettel?
HASTINGS
A nagy szeretet késztet, hogy előszőr
Én mondjam ki e fejedelmi körben
Hogy bűnhődjenek, bárkik voltak is,
Én mondom, megérdemlik a halált.
GLOSTER
Szemed legyen hát bűnüknek tanúja.
Nézd csak, megbabonáztak: látod-e,
Hogy karom, mint egy kiszáradt fa, sorvad,
S a szörnyű boszorkány, Edward neje,
Az volt, a ringyó Shore-nével együtt,
Ki boszorkányságával ezt művelte?
(...)
RATCLIFF HASTINGSHEZ
Gyerünk, tűnj el: a herceg enni készül
Gyónj gyorsan, fejedet akarja látni.
(Forrás: III. Richárd. In: Shakespeare összes drámái: I. Királydrámák. Európa
Könyvkiadó 1988, pp. 946-1038 és pp. 1020-23. Fordította: Vas István)
A szerzői utasításból, lévén nem allergológus írta, hiányzik az: „Őfelségének vakarózni méltóztatik” kitétel. Ugyan a dráma szövegében már nincs arra
utalás, hogy Lord William Hastingsot pontosan mivel vádolta Gloucester hercege, a későbbi III. Richárd, ám a korabeli színházbajáró számára a megmérgeztetés mint ürügy a kivégeztetésre, a pletykák szintjén legalábbis közismert tény volt. A kiváltott étellargia, az eper okozta kiütések, az akut urticaria
előnye, hogy látványos, következésképp nagyértékű bizonyíték lehetett.
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A drámát 1592-ben mutatták be előszőr. Nyomtatásban 1597-ben jelent
meg. A társulat a darabot együtt, emlékezetből rekonstruálta, mivel írásos
formája elkallódott. Shakespeare a módosításokat, főként a húzásokat jóváhagyta. Az 1623-as fólió, mely a tragédia hosszabb verzióját tartalmazza,
más forrásból származhat, valószínűleg több szerzői piszkozatból állították
össze. A fordítás Vas István 1947-es munkája. Az elkövetkező években a hatalmi őrület richárdi mélységeket nyitott meg. A magyar drámairodalom
azonban máig adós a Rákosi Mátyás című királydrámával...
Várható kórjóslat
2. (d) – III. Richárd Bosworthnál 1485. augusztus 22-én a csatát és életét is
elveszítette. A halál tehát „egyéb okból” következett be.
(Forrás: John Harvey: The Plantagenet’s Fontana. Collins Ltd, Glasgow,
Scotland, UK, 1983. Chapter XIII: Richárd III. pp. 205-211.)
Richárd heteroanamnézise: „Úgy döntöttem gazember leszek” a fenti kiadás 949. oldalán található.
Diagnosztika
3. (d) – A részletes anamnézis felvétel elegendőnek tűnik. A források
szerint a főrend maga jött rá az étel –
kiütés kapcsolatra, és környezete
terrorizálására használta fel. Az utókor számára egy 1513-as történeti
munka őrizte meg a kórképet. Az angol reneszánsz nagy alakja, az Utópia
szerzője, Morus Tamás (Sir Thomas
More) 1513-ban írt III. Richárd Király
élete című munkájában Morton érsekre, amúgy Richárd esküdt ellenségére hivatkozva számol be arról,
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hogy a király valóban képes volt ételallergiás tüneteket provokálni. Őfelségének földieper-érzékenysége volt. A kiprovokált kiütéseket mérgeztetési,
rontásos, illetve boszorkányság vádjára használta fel. (A Sztálin elleni zsidó
orvosok perének szép történeti előképe ez: a neves grúz kvízünkben való
szerepeltetését azonban nem tervezzük.)
A korántsem elfogulatlan Tudor udvarban mások – Polydore Vergil (1470 –
1555): Historia Anglica (Basel, 1534) – tovább árnyalták a képet, mely Raphael
Holinshed (?–1580) Krónikája (Chronicles, 1581) révén került Shakespearehez, aki lenyűgöző drámát írt belőle. A púpos gazember képe minden valószínűség szerint durva és célzott túlzás (egyes kortársai szerint Richárd kifejezetten daliás, jól táncoló, kecses férfi volt), a korabeli hatalmi harcok során
alkalmazott módszerek tárházából bár jócskán merített, de nem keveredett
excesszusokba. Alakja mindenképpen irigylésre méltó, hiszen személyében
az angol történészeknek – eltérően magyar kollégáiktól – van kihez visszanyúlni, ha jelenkori allúziók nélkül tisztán tudományos vitákban kívánják
megcsillogtatni tudásukat.
Plantagenet Richárd alkarbénulásának ténye mindazonáltal igaz lehet, bár
ez ugyanannyira nem oka a Rózsák Háborújának, ahogy nem II. Vilmos ErbDuchenne típusú születési felkarbénulása vezetett az I. világháborúhoz...
Differenciáldiagnosztika
4. (b) – A lószőr allergia nagy valószínűséggel kizárható, másként nem
kiáltott volna így: „Országomat egy lóért...”

27

Esetismertetések

A reneszánsz kora
A MAGYAR BETEG
32 éves, astheniás alkatú, korának megfelelő állapotú fiatal férfi. A szokásos
és gyakori gyermekkori betegségeken következmények, maradványtünetek nélkül esett át. Szociális háttere kifejezetten jó, rendezett körülmények
között él, nőtlen. Korábban műtétje nem volt.
Korábbi betegségei
Fiatal korában az egyetemistákra jellemző szokásos alkohol és minor
szexuális kilengések, amely utóbbiak említése feltehetően inkább fantáziamunka1. 24 éves korában hosszabb külföldi (európai) útról hazatérve tartós,
visszatérő émelygés, hányinger, indigestio: mely környezet- és diétaváltásra rendeződött. Hasmenést nem említ 2. Még ugyanebben az esztendőben,
szívritmuszavarokkal járó, harmadnaponta jelentkező láz lépett fel. Alvászavarról, szorongásról, fokozott betegségtudatról számol be. Nehézlégzés,
ízületi fájdalmak, testsúlycsökkenés képezik a panaszokat3.
Hat évvel később, 30 éves korában addigi egészséges életmódját feladja.
Bár továbbra is sokat tartózkodik szabad levegőn, testi túlerőltetésre kényszerül. Kempingezés közben ismét lázrohamai vannak, kifejezett ajak-cianózissal. Orrváladékozás, végtagi hűvösség, bradycardia és tachyarrhythmia
váltották egymást. Folyadék-terápiára, nyugalomra, tüneti és szupportív
terápia hatására állapota rendeződött 4. Tünetei a környezetváltozás hatására spontán szűntek meg. (A felső indexben lévő számok a megoldásokban
felsorolt forrásművekre vonatkoznak.)
Jelen panaszai
Újabban gyötrő álmatlanság, ismét időszakos magas láz kínozza. Sokat fogyott, következésképp Karnofsky-indexe 70%. Homeopátiás szerekkel kísérletezik, illetve kábító fájdalomcsillapítókat szed. Háziorvosától
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atropintartalmú szereket kap, azonban ezek nem hatnak 5. Ugyancsak hatástalan a légszennyezéstől való izoláció (szobafogság). A javasolt természetgyógyászati, illetve alkalmanként kuruzsló módszerekkel szemben
egészséges tartózkodás jellemzi, mi több, szelíd gúny. A szerek tüneti javulást sem hoztak. Szúró, áthatoló mellkasi fájdalommal jelentkező véres nyálköpést említ, ám bizonytalan benne, hogy ez a tüdejéből jön-e, vagy „csak”
felöklendezi. Határozott ingerköhögést nem említ, a haemoptoe nem egyértelmű 3. Náthára panaszkodik.
Fizikális vizsgálat
Astheniás alkat. Nyilvánvaló conjunctivitis: belövellt szem6. Gyengült légzés. Pulzus: arrhythmiás szívműködés (supraventriculáris tachycardia?)3 Vesetájak ütögetésre érzékenyek. Mája nagyobb, érzékeny 6.
1.
a.
b.
c.
d.
e.

Mi a legvalószínűbb diagnózis?
krónikus recidív pneumónia (cysticus fibrosis talaján?)
COPD akut exacerbációja
tuberculosis pulmonum
krónikus bronchitis akut exacerbációja
polimorbiditás: malária, bronchopneumónia

2.
a.
b.
c.

Mi a valószínű prognózis?
progresszió, legfeljebb 2 éves túlélés
interkurrens betegségek ellenére legalább 6 éves túlélés
állapota stabilizálódik, néhány év múlva elveszítjük szem elől,
gyógyultnak tekintjük
d. megfelelő, célzott gyógyszereléssel restitutio ad integrum
e. korának megfelelő életkilátások, várható élettartama nem tér el
kortársaiétól.
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3.
a.
b.
c.
d.

Ki a beteg?
Balassi Bálint
Janus Pannonius
Móra Ferenc
Liszt Ferenc

Megoldások
1. (e) – A diagnózis a legnehezebb (mint egyébként, a valóságban is). Az
irodalmi kánon betegünk esetében tüdővészt valószínûsít, melyet „elegáns,
subtilis” volta szalonképessé tesz. Eltekintve a betegség szimbolizmusától
(lásd Susan Sonntag: A betegség mint metafora) úgy tűnik, hogy az elégiákban leírtak nem támogatják egyértelműen a feltételezést.
Tuberkulózis ellen szól a magas, izzasztó lázak spontán megszűnése.
Szőcs Károly, Németországban élő székely kollégánk a versekben visszatérő álmatlanság, az ismert fáradékonyság és aluszékonyság kapcsán így érvel: „a felsorolt tünetek expressis verbis a (vashiányos) anaemia tünetei közé
tartoznak. Tudniillik, az álmatlanság az anaemiások alapvető tünete, azzal a
megjegyzéssel: azért álmatlanok, mert ugyan aluszékonyak, de nem tudnak aludni, hiszen a legkisebb zajra is felébrednek. Ez egy rendkívül típusos
anaemia-tünet, a fáradékonyság mellett; az aluszékonyság ritkán elérheti a
narkolepszia szintjét is. A narkolepszia intravénás vas-injekcióval nyomban
megszüntethető, sajnos a hatása nem tartós, csak rövid ideig tart. Ezt dr.
Hadnagy Csaba, hajdani marosvásárhelyi orvostól tudom, aki ezt saját tapasztalata alapján mondotta.”
A tuberkulózis mellett szóló szubfebrilitás említése is hiányzik az egyébként klinikai alaposságú (ön)megfigyelésekből. Tagadhatatlanul ismert a
magas láz a phtysisben is, azonban ez septicaemiát jelez, rohamosan előretörő kórképre jellemző. Ennek ellentmond, hogy betegünk a vers megírása
után még 6 évig élt, a versekből kibontható kórlefolyás dinamikája kevésbé jellemző tuberkulózisra. A haemoptoe leírása bizonytalan, a vérzés oka
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könnyen lehetett más is. Az influenzaszerű tünetek – különösen az orrfolyás
és a fejfájás – szintén a tuberkulózis ellen szólnak. Az izom- és csontfájdalmak említése se segít a históriai diagnózisban. Összességében a legfőbb
érv a tuberkulózis ellen a „túl hosszú kórlefolyás” lenne. Magunk maláriás
lázzal, illetve pneumóniával magyaráznánk a kóregyüttest: azaz több betegség együttese tűnik a legvalószínűbbnek.
2. (b) – A prognózis viszonylag kedvező: hat év múlva betegünk még él.
Halálát lelki és testi megerőltetések, királya által való üldöztetése okozza
majd. A szemtanúk nem említenek olyan jeleket, melyek a halál okául tuberkulózisra engednének következtetni.
A magyar reneszánsz költészet legnagyobb alakjának pécsi altemplomban fellelt csontvázát 2008-ban azonosították és újratemették. Ekkor adódott volna kiváló alkalom, hogy a csontok alapján biztosabb diagnózisra
jussunk. Nem így történt – és talán nem is olyan nagy baj: hiszen nem ez a
fontos...
3. (b) – A beteg: Janus Pannonius (1434 –1472)
1434

születése éve

1447

13 évesen Itáliába, Ferrarába küldik tanulni

1454

Padovában jogi tanulmányokba fog, kánonjogot tanul

1458

24 évesen hazatér Váradra

1459-től pécsi püspök (25 évesen)
1465

február– június között ismét Rómában, II. Pál pápánál (31 évesen)

1466

32 évesen ismét fellángol tüdőbaja (?) – az esetleírásban szereplő
panaszok, tünetek erre az évre vonatkoznak

1472

exhaustio következtében meghal Medveváron, Zágráb közelében
(38 évesen, a korabeli és különösen társadalmi helyzete alapján
várható élettartamnál jóval fiatalabb korban hunyt el)
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A kórtörténet alapjául szolgáló
irodalmi hivatkozások: Janus Pannonius versei (Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1972). Forrásul a
magyarországi elégiák (1458 –1468)
szolgáltak, melyekből valamennyi,
valamilyen betegségre utaló sort
felhasználtam.
A diagnózist illetően a vonatkozó magyar tankönyvek szolgáltak
irányadóul, a tuberkulózis tekintetében pedig egy klasszikus, a kemoterápia előtti művet használtam:
Bandselier és Roepke: A gümőkór
klinikája. A Magyar Orvos Könyvkiadó Társulat Könyvtára, 1915. CXIV
kötet. Tünetek és lefolyás: pp. 26 -46.
Janus Pannonius (1434 –1472)
Figyelemre méltó a tünetek tekintetében: Epidémiák in: Válogatás a Hippokratészi gyűjteményből, Gondolat
Könyvkiadó, Budapest, 1991: pp. 121-142.

Források
[1] Pajzán epigrammák
[2] Betegeskedése miatt panaszkodik 1466 márciusában
(1466, fordította: Áprily Lajos)
[3] A lázbeteg Janus a táborozó Balázsnak (1458, fordította: Takács Gyula)
[4] Mikor a táborban megbetegedett (1464, fordította: Kálnoky László)
[5] Az álomhoz (1466, fordította: Weöres Sándor)
[6] Saját lelkéhez (1466, fordította: Berczeli Anzelm Károly)
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Ad [2] Betegeskedése miatt panaszkodik 1466 márciusában
Hát én azt az időt, amit életlenül szab a sorsom,
Már így tengetem el testi baj átkai közt?
Már ezután így lesz: titkos tűz égeti bensőm,
Csak betegeskedem, ép nem leszek én sohasem?
Mért hallgassam el, édesanyám is szokta mesélni:
Már a gyerekkoromat leste ezernyi veszély;
Majd meg Itália földjéről megtérve hazámba,
Megbántam keserűn ezt a nehéz utamat.
Mert iszonyú hányinger kínzott engemet akkor,
(...) Jaj, harmadnapi, visszajövő láz törte a testem,
S gyulladt csontjaimat marta, gyötörte a láng.
S most ismét fenyeget, lesi testem a megdühödött sors,
Mely rég éveken át óvta: ne érje veszély.
Mintha vad, éles nyíl verné át oldalam, úgy fáj,
Számban sűrűsödik, s véresen ömlik a nyál.
Méghozzá: lélegzet alig jön gyenge tüdőmből,
S közben a száraz láz rossz tüze perzsel, emészt.
Nincs pihenés; kerül éjjel-nappal a jószívű álom,
Virrasztok s iszonyú képsorokat hoz a láz.
Más beteg annyit elér sorsától bús jutalomként,
Hogy kimerült testét álom erősíti meg.
Ám gyötrelmemben soha nincs egy órai csendem,
Csak nyögök és epedek, s nem hagy aludni a kín. (...)
Ad [3] A lázbeteg Janus a táborozó Balázsnak
Míg te, Balázs, cifrán lakozol most tábori traktán,
És oda sem fittyensz, bőgjön a kürt szava bár,
Én magam addig lázba heverve, vacogva tűnődöm.
Tétlen félelem ül és a halál szívemen. (...)
Hogyha veled lennék most,és a pogányt riogatnánk,
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Nem citerázna szívem úgy, ahogy itt remegek.
Itt a gyanakvó sejtés reszket minden ízemben,
Ott a mezőn látnám, mint közelítget a baj. (...)
Jaj, a betegnek sorsa keserves, nyög elesetten,
Hej, bíz a fürge legény csak letiporja a bajt.
Míg ti a harcok ölén is gyakran jókat alusztok,
Nékem egy óra kevés, annyira sem jut időm. (...)
Bíz a betegnek sorsa, ha mondom, szörnyű keserves,
Lázteli ajkától elfut a must íze is.
Hozhatják a szakácsok, nyelvemen elsavanyodnak,
Minden jó falatuk felpanaszolva nyelem
Ablakomat zsalu védi a napsugarat kirekesztve,
Fulladozom, s orvos tiltja a friss levegőt.
Tagjaimat nyöszörögve emelgetem ágyam ölén, már
Poszka, soványka vagyok, bőröm a csontra aszott,
Paplanomat lehajítom, s fölhúzom újra sietve.
Hűs, üde szendergés nem simogatja szemem. (...)
Irok s érzem közben a lázrohamot közeledni,
Dermesztő fagya már terjed a tagjaimon.
Kékül már ajakam, híg nedv csöpög orrlyukaimból,
És hallom vacogón összeverődni fogam.
Ujjhegyeim s lábujjaim is már eljegesedtek,
Olykor szinte megáll, majd szaporáz üterem.
Födjétek, szolgák remegő testem takarókkal,
Bár azokat később sorra a földre dobom,
Mert már szinte kigyúlok a hőtől, mint az a fáklya,
Mely kénhez közelít, a lángja magasra lobog.
És ez a lopva növekvő láng nem húny ki azonnal,
Mint az a másik,amely falja a száraz avart;
Ez makacsul pusztít idebenn nyomorult kebelemben:
Vidd a meleg takarót, vidd a pokolba, fiú!
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Mely isten zúdítja reám, ó Aetna,a lávád?
Tán ereimben forr lánghabod, ó Phlegethon?
Jaj nekem! Égek! Látogatóm, adj hűs vizet innom,
Tengert árassz rám oltani lángjaimat!
Pactolus, Hermus, Tajo, ma aranyporotoknál
Egy korty hűs folyadék százszor előbbre való. (...)
Ad [4] Mikor a táborban megbetegedett
Táborozom költő létemre, s nem remegek, ha
Gyors paripán száguld, és nyilat ont a pogány;
Más rémít: ártalmas lázfene lángja emészt el,
Kardnál metszőbb tűz marja, fogyasztja tüdőm. (...)
Ó, én háborodott, odahagytam az árnyat, a békét,
Csábítottak a vad harcok, a trombitaszó!
Kórság, sápadt Félelem és Düh, rút Nyomor, ádáz
Arcú Vérontás táborozik ma velem,
És e nehéz életmódhoz túl gyenge a tüdőmnek
Hőség, por, zivatar s éji hideg sokat árt.
Mily jó volt csacsogó csermely partján heverészni
Hűs árnyékot adó tölgy terebélye alatt,
Válogatott könyvek szépségein elgyönyörödni,
S almát szedni a fák roskatag ágairól. (...)
Ad [5] Az álomhoz
(...) Jöjj te, segíts, ó istenek, emberek ősura, Álom
Jöjj ide, áldd lankadt izmaimat kegyesen!
Már hetedízbe’ ragyog fel a hajnal elűzve az éjet,
Hogy mellbaj gyötör és forgok rossz nyoszolyán
Kínoz a kór, s méginkább, hogy nem nyugtat meg az álom;
Félek, időnap előtt ifjú erőm odavész.
Ládd, mi a testem volt az most csontokra tapadt bőr
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És mi az arcom volt, fancsali lárva csupán.
Gyakran szempillám lehunyom, hívogatva az álmot,
Fekszem húnyt szemmel, várva reménytelenül
Látok ijesztő rém-sereget táncolni vadultan
Szörnyű nagy ormányuk leng, s a fejük pokoli;
(...) Jöjj, te segíts, ó istenek, emberek ősura, Álom,
Jöjj ide, áldd lankadt izmaimat kegyesen
Próbáltam mindent, mit az ember gyógyszere nyújthat
Minden hasztalan: ily bajra sose terem ír
Rózsát és violát nyeltem s kutyatejnek a magvát
Durva beléndeket és részegítő gyomokat
Egy se segít! Aloés jóillatú tiszta kapor sem,
Vagy sűrű kencék, síkos erős olajok.
Nékem a mák sem ad álmot, nincsen semmi hatalma
Hasztalan szedek be erdei nadragulyát
Még az egyiptomi áspiskígyó mérge hiányzik
Mely síri nyugtot adott, szép Kleopátra neked (...)
Ad [6] Saját lelkéhez
(...) Mert ha az arca nem is rút, és az alakja se félszeg,
S termete is daliás: más ami engem emészt!
Nézd csak e nyűtt tagokat, nincs bennük erő, csenevészek,
Renyhe a sár, amiből mesteri kéz faragott.
Hol csupa jég a kezem, hol lüktet a láztól a bőröm,
Nap-nap után ez okoz gondot: olyan beteges!
Nátha gyötör folyvást, a fejem zúg, és belesajdul,
Majd meg a két szemem ég, s könnyezik, annyira fáj.
Sokszor a vér is elönt, gyulladt a vesém s ha a gyomrom
Dermedten didereg, májamat őrli a láz. (...)
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AZ ANGOL BETEG (aki valójában skót)
Hagyjuk el a Magyar Királyságot. 1552-ben vagyunk, a skót fővárosban, Edinburgh-ban. Törvénytelen gyerekből lett doktor vizsgál törvénytelen gyerekből lett érseket, St. Andrews püspökét.
A doktor Itáliából érkezett, Páviából. A beteg John Hamilton, egyebek
mellett Skócia kincstárnoka és Mária királynő belső bizalmasa volt. (A kort és
a szerencsétlen sorsú királynőt illetően az érdeklődő olvasót Schiller drámájához és Stefan Zweig regényéhez irányítjuk.) William Cassanate, a püspök
kezelőorvosa – Mária udvarában számos olasz tartózkodott, melyből további
bonyodalmak is származtak – nem tudott úrrá lenni ura este jelentkező rohamszerű fulladásain. A konzíliárius a páviai egyetemről érkezett és hat hétig
semmi egyebet nem tett, mint a beteget és orvosát figyelte.
A VIP páciens egyre rosszabbul lett, míg végre a talján professzor előállt
terápiás javaslataival: diétás megszorításokkal élt, nyugalmat írt elő és rengeteg alvást, legfőképpen pedig megtiltotta, hogy a püspök tollpárnán pihenjen.
A beteg állapota gyorsan javult, a specialista pedig visszatért Milánóba.
Két év múltán egy skót földi a follow-up körében az alábbi levelet hozta a
betegtől: „Köszönet Önnek az egészségemért, mely jórészt visszatért, betegségem szinte teljes megszűntéért, s visszanyert erőmért: szépen fogalmazva,
a visszanyert életért. Mindazon jóság, s maga a testem is úgy van, ahogy elhagyta, a korábban megszokott rohamok alig jelentkeznek, s akkor sem úgy,
mint annak előtte, hanem sokkal enyhébben.” Az érdeklődő olvasó két leírásban is megismerheti az esetet s a gyógyulást: a doktor Ars curandi parva
című művéből.
1.
a.
b.
c.
d.

Mi a diagnózis?
reflux betegség
extrinzik asztma (tollpihe)
köszvény ( püspökkór)
tejallergia
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2. Ki volt az illusztris beteg kezelőorvosa?
a. Theophrastus Philippus Aureolus Bombastus von Hohenheim
(egyszerűen Paracelsus, ellenfeleinek Kakafrastus, 1493 –1541)
b. Girolamo Cardano (1501–1576)
c. Ambroise Paré (1510 –1590)
d. Andreas Vesalius (1514 –1564)
3. Az előbbiekben nevezett – a
képen látható – kolléga miben volt
még személyesen érintett a következőkből?
a. játékszenvedély
b. maxillofaciális sebészet
c. obszesszív-impulzív
személyiségzavar
d. szifilisz
4. A nevezett kolléga jóslással
is foglalkozott. (Ma kockázatelemzésnek neveznénk, prognosztikus
faktorkutatást emlegetnénk és túlélési görbékkel hadonásznánk: különösen Kaplan és Meier módszerét idézve.) A prognózisa mennyiben
vált be?
a. a diagnózis és a prognózis is helyes volt
b. a diagnózis stimmelt, a prognózis nem
c. a diagnózis helytelen volt, a prognózis azonban igen
d. sem a diagnózis, sem a prognózis nem állta meg a helyét
Lapok az egy generációval későbbi kolléga – Johannes Nicolaus Binninger (1628 – 167?) – jegyzetfüzetéből (Observationum et curationum medicinalium, Centuriae Quincque Montbelgradi, 1673, pp 300-301):
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A tiszteletre méltó Margarita Pedix-t, Cuverius Úrnak, az egykori hericour-i
lelkipásztornak idős özvegyét, aki erőteljes és vérbő asszony volt, néhány
napos migrén-panaszok után, 1663. június 8. napjának éjjelén sós, savanyú
és híg típusú, a torokra és a mellkasra húzódó nátha támadta meg. Ettől
berekedt, s úgy tűnt, megfullad a folyamatos és igen száraz köhögéstől;
erősen nyugtalankodott, bár láztalan lévén eszméleténél maradt. Rengeteg belső és külső orvosságot írtak föl neki, hogy dühöngő és híg nedveit
lecsillapítsák és megsűrítsék. Ám, mint mondta, semmi más orvosság nem
szerzett neki kézzelfogható könnyebbséget, csak az, amelyet édes mandulaolajból és rózsacukorból kevertek pasztillává; ennek fogyasztása után
náthája megállapodott, köhögése, rekedtsége és torokfájása pedig elmúlt.
5.
a.
b.
c.
d.

Mi a diagnózis?
stroke
reflux oesophagitis
asthma bronchiale
grippe

6. Honnan való a következő idézet?
Köhögés és krákogás ellen: tehéntrágya fecskefészekkel és friss vajjal
keverve, melegen a mellkasra rakva megszünteti köhögést és a sűrű taknyozást. Ha az embert a sűrű turha miatt makacs köhögés gyötri, szerezzen
szárított kecskebogyót, törje porrá, és jó borban igya meg, így a turha fölszakad és elhárul az útból – ez pedig véget vet a köhögésnek. Váladékos köhögés ellen némelyik egyszerű ember, felnőtt és kicsi egyaránt, haszonnal
fogyasztott kutyagumit is, különösen olyat, amit májusban gyűjtöttek (...).
a.
b.
c.
d.

Dr. Lenkei Összegyűjtött Jótanácsai
A Természetgyógyász Kis Kézikönyvecskéje
A Béres Patika Titkos Áfiuma
Christian Franz Paullini: A köhögés és krákogás gyógyítása
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A következő tanács eleje még akár a reflux betegség elleni védelem jegyében is születhetett volna. Ahogy azonban tovább olvassuk, kiderül, bármit is tegyen a szegény beteg, a jó orvos mindig talál okot a kedvezőtlen
kórlefolyás magyarázatára.
Az ebéd utáni alvásra szánjunk két vagy legalább egyetlen órát, különben
a táplálék a gyomorban felülre kerül, és a fej kipárolgásokkal telik meg: ez
pedig a náthának ad tápot. Egyesek szerint a nátha legfontosabb ellenszere, ha úgy fekszünk, hogy fejünk nem magasabban, hanem egy szinten van
a lábunkkal, vagyis oly módon, hogy a fejünknél lejjebb egy testrészünk se
legyen, így ugyanis megakadályozzuk azt is, hogy a kipárolgás felfelé, és azt
is, hogy a nedv lefelé áramoljék.
7.
a.
b.
c.
d.
e.

Honnan származik a fenti idézet?
Viktor Gruzavik: Egy ukrán csodadoktor emlékei
www.egeszseg.hu
Rodericus A. Fonseca: A nátha megelőzése és kezelése
www.varazsero.hu
www.globalhealth.com

Megoldások
1. (b) – John Hamilton, Skócia érseke (1511–1571) asztmában szenvedett, melyért a kitartó és szoros megfigyelés, valamint a többi lehetőség
kizárása után Girolamo Cardano a finom tollpihét tette felelőssé. Megoldásként ágyneműcserét javasolt: toll helyett selyemmel töltötték ki a párnát
és a takarót. A történet az extrinzik asztma első sikeresen diagnosztizált és
gyógyított eseteként vált ismertté.
2. (b) – Girolamo Cardano (1501–1576), igazi reneszánsz személyiség. A
páviai egyetemen tanult orvostudományt, 1526-ban védte meg doktorátu-
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sát. A milánói orvosi kollégiumba nem vették fel, praxisa szerény és szegény
volt. Jövedelemkiegészítésül matematikai érdeklődését felhasználva hivatásos kártyásként működött. Könyvet is írt, Liber de Ludo Aleae (A kockajátékról) címmel, melyben számos fontos, a valószínűség-számítással kapcsolatos
megfigyelést tett. 1536-ban matematikaprofesszorrá nevezték ki és három
év múlva végre a milánói orvoscéh is befogadta. Számos orvosi könyvet
írt, s 1551-re Európa egyik legismertebb orvosa lett. Személyes sorsa egyre
szomorkásabbra fordult: idősebbik fia megmérgezte elviselhetetlen nejét, s
felakasztották. Másik fiát száműzték, miután megpróbálta atyját kirabolni,
hogy saját kártyaadósságait fedezze. (Egy szenvedélyt ész nélkül örökölni
rossz ómen.) Lánya pedig a
devianciák közül a prostitúció csúszós útját választotta. Cardano nevét magyarul
a „gardán tengely” őrzi: bár
egyre kevesebb az olyan
autó, melynek elöl lévő motorjáról a forgónyomatékot
a hátsó tengelyre kellene
átvinni.
A folyamatosan reformált modern matematikatanítás megfosztja a gimnazistákat a Cardano-féle
megoldóképlet örömeitől
is. A harmadfokú egyenlet
megoldóképletét a XVI. század elején fedezték fel. Az
európai matematika ebben
Cardano Ars Magna címû könyve, melyben a harmad- a kérdésben haladta meg
először az ókori aritmetika
fokú egyenlet megoldóképletét els ként közölte
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és az arab algebra felismeréseit. Luca Pacioli, aki a Leonardo da Vinci szobraihoz szükséges réz mennyiségét számította ki, 1494-ben még lehetetlennek
tartotta az ilyen egyenletek megoldását. A megoldóképlet Cardano nevét viseli, bár nem ő fedezte fel, az első közlés azonban hozzá fűződik.
3. Mindegyik megoldás helyes – némelyik a Borderline Personality
Disorder (BPD) különböző manifesztációinak is megfelel. Ennyi szociopátia
láttán a szerző megretten és visszahőköl: kompetenciája a válaszok rövid
ismertetésében kimerül.
a. Gambling addiction: Szerencsejáték szenvedélye számos alkalommal
bajba sodorta. Felesége ékszereit, sőt a bútorokat is eljátszotta, egy időre
szegényházba is került az 1530-as évek elején.
b. Egy kártyacsata során csalással vádolt partnerére rontott és késsel az
arcába döfött.
c. Cardano önéletrajzában – angolul 1930-ban jelent meg – egy elsőéves pszichológus hallgató is azonnal felismeri az OID (Obsessive-Impulsive
Disorder) valamennyi szükséges kritériumát.
d. Leánya prostituáltként szifiliszt kapott: atyja mást nem tehetett, mint
értekezésben számolt be a kórról.
4. (b) – Cardano nem tudván úrrá lenni matematikusi szenvedélyén, a
kezelés mellett horoszkópot is készített az érsek számára. Cardano hosszú
és békés életet jósolt. Ötven százalékos találat: az érsek 70 éves kora a XVI.
században valóban hosszú, ám a skót reformáció viharai elsodorták a békéjét. Stirling várában akasztották fel, teljes püspöki ornátusában. (Dallas J. The
most famous case of asthma in Scottish History. J. R. Coll. Physicians Edinb
2007; 37: 121.)
5. (b) – A XVII. századi leírás Berta Gyula főorvos úr gyűjtéséből származik: az extraoesophageális (asztmás roham képében jelentkező) reflux első
leírását olvastuk. Rohamokban jelentkező torokfájás, rekedtség, sós és sa-
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vanyú váladék a torokból és az orrból, és kínzó improduktív köhögés, fulladásérzés, (valószínűleg a savas regurgitáció kiváltotta laryngospasmus)
jellemzik. A tünetek teljes spektruma megtalálható a leírásban.
6. (d) – Christian Franz Paullini (1643–1712): A köhögés és krákogás gyógyítása. Neu-Vermehrte dreck-apotheke. Frankfurt am Main, 1684, pp. 94-95.
7. (c) – Rodericus A. Fonseca (1550 –1615): A nátha megelőzése és kezelése. De tuenda valetudine et producenda vita liber. Francofurti, 1603. pp.
98-99.
A szöveg így folytatódik: „A kiváló és nagytudományú Domingo Diaz
doktor, honfitársam, eskü alatt vallotta, hogy ezt magán és másokon tapasztalati úton bizonyította, illetve hogy nem mástól, mint a hírneves
Mercurialistól tanulta (...)”

43

Esetismertetések

Újkori kóreset
Amszterdamban vagyunk, betegünk göthös, köhögős. A nedves, lagúnás
városban amúgy sem jó a levegő: neki pedig különösen nem tesz jót – átvitt
értelemben sem. Anyanyelve portugál, a hollandok gyanakodva néznek rá.
Erős hatással van rá a protestantizmus. Arról panaszkodik, hogy barátai, rokonai eltávolodnak tőle, nehézlégzését azonban súlyos hiba lenne pusztán
pszichés okoknak felróni.
Foglalkozása szerint üvegcsiszolásból él, ennek a porártalma okozza vesztét. Legfőképpen azonban gondolkodik és publikál (publish and perish,
mondhatnók) – mely legalább annyira veszedelmes foglalatosság. 1661ben írja meg első értekezését Rövid tanulmány Istenről, az emberről és az ő
boldogságáról címen, melyet a Tanulmány az értelem megjavításáról című
műve követ. A karteziánus filozófia alapjait ismerteti meg olvasóival. Fő
műve, az Etika (1665) után a Teológiai-politikai tanulmány (1670) következik.
Ugyan az államelmélet áll a középpontban, mégis ateizmusa miatt emlegetik, mely üldöztetésének is fő oka lesz. A Politikai tanulmány töredékben marad. Mint megannyi szerzőnket, őt is foglalkoztatja a matematika és a fizika
és egyáltalán nem meglepően a valószínűség-számítás is.
1.
a.
b.
c.
d.

Ki lehet az üvegpor-ártalom áldozata?
Baruch Spinoza
Antoin van Leeuwenhoek
Friedrich Engels
René Descartes

Etikáját Euklidesz axiomatikus rendszerében tárgyalja: a fejezetek definíciókból, tételekből és ezek bizonyításaiból áll. A matematika szigorú rendszerezettségével taglalja az olyan kérdéseket, mint Isten, a szellem eredete
és természete, a szenvedély, az emberi szabadság és az ész hatalma. Istent
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úgy határozza meg, mint „az, aminek a fogalma nem szorul másik dolog fogalmára, hogy abból alkossuk meg”. Ateizmusa – mellyel vádolják – sokkal
inkább szokatlan Isten-felfogás: számára maga az abszolút végtelen létező,
melyet semmi nem korlátozhat és rajta kívül nem létezhet semmi.
Érdekes evilági megfigyelése (Politikai tanulmány) szerint az emberek túlnyomó többsége a szenvedélyek rabja, és nem az ész útmutatása szerint él.
2.
a.
b.
c.
d.

Vonatkozhatott-e ez a megfigyelés a dohány élvezetére?
általánosságban igen
csak a cigarettára
a cigarettára csak az alkohollal együtt
csak a szivarozásra

Megoldások
1. (a) – Betegünk Baruch Spinoza
(1632 –1677). Tanítása, gondolatai
miatt az amszterdami zsidó közösség kimondja rá a „nagy átkot”,
amely megtiltott minden érintkezést vele. 1656 és 1660 között
tanult karteziánus filozófiát és a
lencsecsiszolást, mely pénzkereső
foglalkozásává és áttételesen gyilkosává vált.

Baruch Spinoza (1632 –1677)

2. (a) – Általánosságban igen: hiszen ekkor már több mint száz éve,
hogy a névadó, Jean Nicot, Franciaország portugáliai nagykövete
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1559-ben a dohányt migrén elleni gyógyszerként elküldte Medici Katalin
udvarába. A dohányt rágták, itták, füstjét szívták (rendszerint pipa segítségével), de élvezetének más módszerei is ismertek voltak. Az orrba való
bedugás mellett kenték a testre, sőt végbélkúpként is használták. Kedves
amerikai szokás lehetett a nemi aktus előtt a nőkre való fröcskölése, és
mindkét nem általi narkotikumként való használata.
Hernán de Boncalo II. Fülöp parancsára hozta az első dohánymagvakat
Európába 1559-ben. A magvakat Toledo környékén, a Cigarrales (Kabócás)
nevezetű földeken ültették el. Innen eredne maga a cigaretta szó is. A sodrott dohány meggyújtás utáni elszívását elsőként az „Apologética Historia
de las Indias” írta le 1527-ben.
A cigaretta, ahogy ma ismerjük, azonban csak a XIX. század derekán jelenik meg, ipari gyártása pedig még később kezdődött. Így Spinoza aligha
emlegethette a cigarettázást átkos szenvedélyként.
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Betegek a XVIII. századból
A XVIII. század történészberkekben az „unalmas” melléknevet kapta. Ha jól
belegondolunk, számunkra a korszak tényleg szürkés: már túl a dicsőséges végvári küzdelmeken, ám még innen a Nagy Francia Forradalom dúlta Párizson, melyre szemünket vethetnénk. (Európa bástyája lettünk volna
előbb, a kontinens immunapparátusában a sentinel nyirokcsomó a török
ragály idején, majd bennünk is borzongott 1789 világmegváltás-láza, s a
szabadság – egyenlőség – testvériség terjedő vírusa: hogy a história – egészség hasonlatrendszerében maradjunk.) Nekünk a századból előbb a Rákóczi szabadságharc, majd Mária Terézia jutott: e bővérű Habsburgina, utóbb
túlsúlyos politikai örökség. A felkiáltások kora: Ugocsa non coronat, Vitam
et sanguinem: egyebekben pedig Mitteleuropa lassan, halkan távolodik a
kontinens szerencsésebb, nyugati felétől. A század végéről pedig Martinovics Ignác szászvári apát üzen, a korát messze megelőző III / III-as ügynök,
kétbalkezes szabadkőműves, utóbb mártír. Magyar sors.
Ezenközben az angolok csöndben gyarmatosítják Amerikát, Indiát, Afrika jó részét, a franciáknak ott a Napkirály, Richelieu, a három testőr és
D’ Artagnan, hogy a század elhozza a felvilágosodást, nyomában a Nagy
Grimbusszal és a kis korzikai káplárral, az utóbb szintén nagy Napóleonnal.
Némely angolszász történész egyenesen a hosszú XVIII. századról beszél,
melyet az 1680 –1840-es évek közé tesz. Az orvostudomány ekkori története sokkal terjedelmesebb fejezetet foglalna el: mi maradunk a pácienseknél.
Három felséges beteget mutatunk be, asztmások mind, a maguk módján.
Az első kettő uralkodó, a harmadik még ennél is több: filozófus.
London: III. Vilmos (1650 – 1702) Anglia, Skócia, Írország uralkodója és
persze Wales-é, amelynek bárdjairól Arany János magyar költő és COPDpáciens oly szépen verselt egy pneumóniás, Ferenc József kapcsán. Az
uralkodók ilyes cím- és országhalmozásához hasonlót a medicinában is is-
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II. Jakab (1633 – 1701)

III. Vilmos (1650 – 1702)

48

merünk: ott azt polipragmáziának
hívjuk. A história uralkodási technikának nevezi, az egészségbiztosító
értelmetlen túlköltésnek, a jog pedig az elvárható gondosság megvalósulásának tekinti...
Az angolok vér szerinti uralkodójukat, a megvetően csak katolikusnak nevezett II. Jakabot 1689-ben
a Hollandiából importált Orániai
Vilmosra cserélték, aki trónigényét
feleségére Máriára, II. Jakab lányára alapozta. Bevált a „miközben
anyósvicceket mesélünk, az apósunk székébe ülünk bele” taktika.
Vilmos életéből hiányzott a szeretet, egy házsártos nagyanya nevelte fel. Apja feketehimlőben halt
meg, így ő már eleve hercegnek
született. Évekig nem látta anyját, aki elhanyagolta. A házassága
boldogtalan lett, a rossz nyelvek
szerint két holland udvaroncával
kárpótolta sivár érzelmi életét.
Az angolok szemében legjobb
tulajdonsága a protestantizmusa
volt: a nyelvüket sose tanulta meg
teljesen. Anglia és Írország trónján III. Vilmos volt, a skót trónon
II. Vilmosként ült. (Az angolok első
Vilmosa, Hódító Vilmos ugyanis so-
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sem uralkodott északon. Bonyolult dolog ez az uralkodószámolás...) Gyuszi
királyként (Billy King) számos ír és skót dal maradt fenn róla a nép ajkán.
„Gyermekkora boldogtalan volt, egészségi állapota rossz. Tüdőbajban
szenvedett. Asztmás is volt és részlegesen nyomorék” – tudósít Winston
Churchill Az angol ajkú népek története című munkájában (Európa Könyvkiadó, Budapest, 2004, pp. 567-587). Őfelsége asztmáját a korabeli London
rossz levegője provokálta. Pedig hol volt még akkor az ipari forradalom?
Orvosai számára meglepő módon, fulladásában, nehézlégzésében csak
akkor következett be átmeneti javulás, amikor egy korábbi, háborús sebesülésére (ágyúlövedék sodorta el, csípőtörést szenvedett) emlékeztető
fájdalmak gyötörték. A koincidenciában egyébként a nyilvánvalónak tűnő
ok-okozati összefüggések iránt mindig is fogékony orvoslás az asztma új
gyógymódját vélte felfedezni. Mindazonáltal erős történeti érv az asthma
bronchiale és a lelki folyamatok közötti kapcsolattal foglalkozóknak, a pszichoszomatikus tényezők mellett érvelőknek III. Vilmos esete. Ma talán tünetáthelyezésnek neveznénk, ahogyan az egyik betegség kioltja a másikat.
1.
a.
b.
c.

Melyik kifejezés a „running sore” legjobb magyar megfelelője?
vándorfájás
futóseb
futószám

Anekdotikus adatok szólnak hadifogolytáborban „spontán gyógyult” diabéteszről, gyomorfekélyről, nem is beszélve az egyértelműen lelki betegségekről. Meggyógyult, aki meg nem halt, mondhatnák az örökös kétkedők. Az alábbi megfigyelés nem orvostól származik, mégis tárgyunkba vág:
Az orosz fronton megszemléltem a 68. közös magyar ezredet. Az árokban
találkoztam egy betegnek látszó századossal. A tbc csak úgy lerítt sovány
arcáról. Kérdésemre, hogy nem beteg-e, kijelentette, hogy nem, nincs semmi baja. „No, ennek örülök” – feleltem.
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De amikor az ezredessel egyedül maradtam, kérdeztem, miért nem küldi
haza ezt a szegény embert. „Az orvossal együtt igen sűrűn javasoljuk neki,
de semmiképp sem akar elmenni, mert – azt mondja – sehol sem érezte oly
jól magát, mint itt.” Pedig ő a többivel együtt a földalatti rókalyukban aludt.
Mit tehet azonban a Jóisten? A közeli éjjelek valamelyikén az orosz pont
ennek a századosnak a frontszakaszán tört be állásainkba, és mielőtt viszszaverhették volna, fogolyként elvitte őt a legénységével együtt. Majd kővé
meredtem azonban, amidőn ezt a tisztet egy-két évvel később Budapesten,
a Váci utcában láttam pompás színben, duzzadó egészségben. Soványsága
és a betegség rózsái eltűntek, úgy kiheverte a súlyos bajt a nem valami szanatóriumszerű hadifogságban.
2.
a.
b.
c.
d.

Ki lehet a szerző?
vitéz nagybányai Horthy Miklós
vitéz Jány Gusztáv
vitéz uzsoki Szurmay Sándor báró
Farkas Mihály vezérezredes, volt honvédelmi miniszter

Visszatérve III. Vilmoshoz, egy másik feltételezést kell elvetnünk, miszerint a lovaglás jótékonyan befolyásolja az asztmát. Nos, nem mindig. 1702.
február 20-án Őfelsége kedvenc paripája, Sorel megbotlott egy vakondtúrásban és levetette lovasát. A király kulcscsonttörést szenvedett. „A baleset
ajtót nyitott egy csapat ólálkodó ellenségnek. Komplikációk léptek fel, és két
hét múlva mindenki, ő is látta, hogy a halál elkerülhetetlen” – írja Churchill.
3. Mi lenne a halálra vezető események sorrendje?
a. vállcsonttörés – a mellkasi légzés csökkenése – hipoventilláció –
pneumónia
b. vállcsonttörés – immobilizálás – embólia
c. vállcsonttörés – zsírembólia
d. vállcsonttörés – osteomyelitis – szepszis
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4.
a.
b.
c.
d.

Ma hogyan kezelnénk?
rugalmas rögzítés, mellkasi fizioterápia, fájdalomcsillapítás, LMWH
osteosynthesis, LMWH, antibiotikum
gipszrögzítés, LMWH, antibiotikum
rugalmas rögzítés, antibiotikum, LMWH

Hagyjuk a Stuart-ház további próbálkozásait a trónra kerülésre, annál is
inkább, mert sikertelenek voltak: máig a Coburg–Gotha-ház uralkodik, mely
az I. világháború kitörése óta a kevésbé németes Windsor nevet viseli.
Az orosz uralkodókat sem hagyhatjuk ki a neves asztmások sorából. Míg
Nagy Katalin és Mária Terézia legfeljebb a jólét okozta posztmenopauzális elhízás példái lehetnek, addig a sokoldalú, tehetséges és asztmás I. (Nagy) Péter (1672–1725) a hajóácsolástól a városfejlesztésig jeleskedett, kiemelkedőt
mégis a birodalomépítésben alkotott. Az Orosz Birodalom (a szerző kortársai
számára, leánykori nevén a Szovjetunió) ékes példája annak, hogy alkalmasint az uralkodók betegségei sem
állhatnak a Történelem útjában. E
kórságok felsorolása egyrészt a kuriozitás szintjén érdekes, lehet tanító értéke is (mnemotechnikai alaptétel az új ismeret valamely már
korábban ismert elemhez kötése),
illetve olykor mint döntő események rész-oka jöhet szóba.

I. (Nagy) Péter (1672 –1725)

5.
a.
b.
c.
d.

Hogyan halt meg Nagy Péter?
status asthmaticus
status epilepticus
status politicus
status septicus
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Utoljára maradt a filozófiatörténet nagy alakja, John Locke (1632–
1704) filozófus, orvos és politikus.
Az angol empirizmus egyik fő képviselője, aki szerint minden tudás a
tapasztalattól függ, és annak ellenőrzése alatt áll. Az államról, a vallási toleranciáról és a pedagógiáról
vallott nézetei nagy befolyással voltak a felvilágosodásra és a politikai
liberalizmusra. Hírnévre filozófusként tett szert, de gyakorló orvos is
volt. A Westminster Schoolban tanult, majd az oxfordi Christ Church
John Locke (1632 –1704)
College hallgatója lett. Kezdetben
leginkább az orvostudomány érdekelte, szorosan együttműködött Thomas
Sydenhammel, a fertőző betegségek kezelésének az úttörőjével is. Oxfordban töltött 15 éve alatt két művet írt: Two Tracts on Goverment (Két traktátus
a kormányzatról) és az Essays on the Law of Nature (Tanulmányok a természeti törvényekről) címűt. Művei a vallási szabadságról és az emberi élet helyes
vezetéséről szóltak. Betege, támogatója, Lord Ashley, Shaftesbury első grófja
révén 1667-től kapcsolódott be a brit politikába. Hosszú évekig lakott a grófnál, orvosként, nevelőként. Emellett természettudományos, elsősorban meteorológiai vizsgálatokat folytatott. Ezekben az években számos értekezést
is írt: 1667-ben a vallási türelemről, 1668-ban egy hosszú kéziratot a kamat
szabályozását célzó kormányzati törekvések hiábavalóságáról.
Miután pártfogóját 1672-ben lordkancellárrá nevezték ki, Locke is jelentős állami hivatalhoz jutott. 1675-ben egészsége megromlott, de továbbra
is Shaftesbury grófnak dolgozott. 1683-ban, több mint ötvenévesen Londonból Rotterdamba menekült az átmenetileg felülkerekedő katolikusok
elől. 1688-ban a protestáns és szintén asztmás Orániai Vilmos angliai part-
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raszállása után Locke is visszatért Londonba. Politikai tanácsadó és a Kereskedelmi Minisztérium hivatalnoka lett. Foglalkozott a pénzrendszerrel, de
írt a gyermeknevelésről is: Some Thoughts concerning Education (Néhány
gondolat a nevelésről), mely a gyermekek egészségével és nevelésével kapcsolatban adott tanácsokból áll.
6.
a.
b.
c.
d.

Asztmája melyik munkájának adhatott speciális irányt?
a gyermeknevelésről szólónak
a pénzrendszerrel foglalkozónak
a kormányzati törekvések hiábavalóságáról szólónak
a meteorológiai megfigyeléseket tartalmazónak

Következő betegünk pirospozsgás, piknikus, örökké mosolygós, alakja a
mellette álló hordót másolja. Mellényének, mely rendszerint a Union Jack
zászlót mintázza, mindkét szárnya szétáll. Tokája álló gallérján nyugszik,
némelyik képen még szivarozik is: ez egy virtigli COPD-s páciensnél szinte elengedhetetlen. A jó orvos tehát már a megjelenés alapján is azonnal
különbséget tud tenni a betegünknél várható lehetséges pulmonológiai
kóregyüttesek között: (1) blue bloater, (2) pink puffer, (3) tompa pufi.
7. A három fenti betegség-típushoz az alábbiak közül melyik leírást
társítaná? Melyik kórformát próbálták műtéttel gyógyítani?
a. kövér és cyanoticus, azaz hypoxiás, hypercapniás, következményes
polyglobuliával: tankönyvi COPD
b. nemcsak a nyilvánvaló hypoxia hiányzik, de sajnos a működőképes
tüdőállomány is: helyét elfoglalta az emphysaema; elárulja, akárcsak
az ördögöt a kénkő-füst, a ruhájából áradó tömény dohányszag is
c. magyar komikus a II. világháború előttről
Páciensünk – a könnyebbség kedvéért, no meg a történeti hűség okán –
igazi angol beteg. Ráadásul kutyával ábrázolják, egy bulldoggal.
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8.
a.
b.
c.
d.

Vajon miért?
ő a legjobb barátja
macskaszőr-allergiája van
kutyaharapás-betegségből gyógyult
a nemzeti karaktert ez fejezi ki legjobban

9.
a.
b.
c.
d.

Ki lehet a fent bemutatott beteg?
John Bull
Johnnie Walker
John Mayall
John Emese

10. A beteghez orvos is tartozik: ez esetben az alak „kitalálója”. Vajon ki gondolhatott ki ilyen fura figurát?
a. Dr. John Aburnoth
b. Dr. Jonathan Swift
c. Dr. John Hunter
d. Dr. John Lee Hooker
11. Ha angol beteg, akkor angol betegség. Mi volt az angol betegség
vagy még inkább angolkór?
a. rachitis
b. angyalkór
c. angyalbőr
d. sznobizmus
Franchise formában elég sok – a betegünk nevét viselő – kocsma működik Magyarországon is. Az angol humor szerint a kocsma azért jó hely, mert
meleg is van, nem is esik, nincs az ember a szabadban, dohányozni is lehet
(már nem), mégse kell otthon lenni. (Az angol is csak addig viccel a szőnyeges, fabetétes, kandallós pub-jával, míg egyszer el nem vetődik egy virtigli
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magyar kurta-kocsmába. Vagy valamelyik lakótelepi öntödébe, netán halmozottan hátrányos kistérségi búfelejtőbe...)
12.
a.
b.
c.

Na, de mi a franchise, és mi köze a medicinához?
franciakór
francia kultúrkörbe tartozó erotikus gyakorlatokat végző személy
bizonyos standardoknak megfelelő, az ismert nevet használó, és
a cím jogáért persze fizető vendéglátó hely
d. a franc se tudja

Megoldások
1. (a) – vándorfájás
2. (c) – vitéz Szurmay Sándor báró: A magyar katona a Kárpátokban, Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Budapest, 1940, pp. 30-31
3. (a) – vállcsonttörés – a mellkasi légzés csökkenése – hipoventilláció –
pneumónia
4. (a) – rugalmas rögzítés, mellkasi fizioterápia, fájdalomcsillapítás, LMWH
5. (d) – Nagy Péter (1672–1726) – akire később úgy tekintettek, mint az
első bolsevikre, 17 évesen került trónra. Nem volt szívbajos: nővérét és feleségét is lázadás miatt kolostorba küldte. Korábbi betegségei közül az idült
hátfájás, tályogok, illetve húgyúti fertőzései emelendők ki. Az asztma önmagában nem volt elég – iatrogenia vezetett a halálához. 1725-ben kivették a hólyagkövét, sebe elüszkösödött, így halt meg.
6. (d) – A szerző az időjárást választaná, tekintettel arra, hogy a gyerekeket
mindig is nevelték (és mindig rosszul), ezért a vizsgálat nem volt speciális
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irányú; az egészségügyi – népjóléttel,
avagy anélkül, mikor hogy – minisztérium: azaz a pénzügyek és a politikum
ezen eminens terepei pedig ismeretlen fogalmak voltak az unalmas XVIII.
században.

Angol bulldog

Winston Churchill (1874 –1965)
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7. (a1, b2, c3) – A választ igyekeztünk a lehető legegyszerűbbé tenni. A műtéti megoldás kérdése az
emphysaemára vonatkozik. Az 1950es években Brantigan próbálkozott tüdővolumen-redukcióval (LVR), amely
ideát az 1990-es évek derekán Cooper
élesztette fel. A kétkedők szerint az
anaemiát kivéreztetéssel gyógyítani szándékozó metódus legnagyobb
átka az volt, hogy a műtétre valóban
kiválóan alkalmas, jó eséllyel gyógyítható körülírt bullák resectiójába vetett
bizalmat is csökkentette.
8. (d) – Az angolok önmagukról
alkotott képének a bulldog felel meg
leginkább. Úgyannyira azonosultak
az albioni szívnek oly kedves, a kontinentális ízlésnek azonban csak mérsékelten megfelelő kutyafajtával, hogy
számos II. világháborús brit plakáton
találkozhatunk a Winston Churchill
arcú bulldoggal. (Elképzeli a Kedves
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Olvasó ugyanezt jelenkori hazai politikusainkkal? A válaszokat nem kérjük
beküldeni a kiadóba.) Ugyanakkor óvatosnak kell lenni: miközben ugyanis brit
barátaink könnyedén keverik Bukarestet
Budapesttel, vérig sértődnek, ha nem
észlelvén az ereikben csörgedező skót
vagy wales-i (azaz kelta) vért, „angolnak” tituláljuk őket. (Miközben a magyar
gyerek, túl n+1 oktatási reformon és egy
turbulens bolognai folyamaton, valamilyen csoda folytán még mindig tudja,
II. világháborús angol plakát részlete hogy Edward király, angol király mit keres Wales-ben, míg léptet fakó lován.) Az
íreket – „a Brit Birodalom magyarjait”, ahogy egyesek emlegetik őket – nem
említem: ott a sértődésnek erősebb felhangjai akadnak.
9. (a) – John Bull, azaz Bika János. Mielőtt túlságosan meghökkennénk,
gondoljuk meg, hogy átvitt értelemben a bull füllentőset is jelent (igaz, inkább igei alakban – I am bull(y)ing: hazudok, hencegek, dumálok; avagy
még rosszabb: mást bosszantok, hergelek, rosszat mondok róla). Az „Irish
bull” pedig (szigorúan angolul!) fogalmazási baklövés, értelmetlen halandzsa: szép példája a népek közötti örök és megbonthatlan barátságnak és
megbecsülésnek. Amerikából jött kifejezésként: bullshit...
Lehetséges megoldásnak némi jóindulattal elfogadjuk Johnnie Walkert,
a kedves Sétáló Jánost is, de csak azért, mert a peckes plakátfiguráját közelről vizsgálva, észlelhető a szájában lógó cigaretta, avagy szivar. A szerzőben
felmerül annak a lehetősége is, hogy Johnnie Walker addig vedelt, amíg
szépen el nem hízott (esetleg ascitese lett), és miután elhagyta a felesége,
vett egy kutyát. Továbbra is nyitott kérdés marad azonban, hogy mit keres a képen a hordó: hordó hasról vagy hordó alakú mellkasról van-e szó?

57

Esetismertetések

Végezetül pedig: az ascites-verzió
alapján ezzel a teóriával mennyit
lehetne keresni egy hepatológiai
profilú könyvben?

John Bull

Johnnie Walker
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10. (a) – Dr. John Arbuthnot
(1667–1735), Skóciában született.
Orvos volt, de legalább annyira ismert matematikusként és Swifthez
és Pope-hoz fűződő barátságáról.
Ugyanazon kör, a Scriblerus Club
tagjai voltak. Úgy tartják, hogy a
Gulliver utazásainak III. könyve
és Alexander Pope Peri Bathous,
avagy a költészetben való elsülylyedés művészete című szatíra az
ő hatását tükrözi: azon kívül, hogy
kitalálta a kérdésünkben szereplő alakot. Tanított matematikát is.
1692-ben Londonban lefordította
és kiadta Huygens munkáját, Az
esélyek törvényeiről címmel (Of
the Laws of Chance – De ratiociniis
in ludo aleae). Ez lett a valószínűségekről megjelent első angol
könyv. (Az orvosok vonzódása a
valószínűségekhez egészen különös mérvű: gondoljon a Kedves
Olvasó Cardano korábban elmesélt esetére...) A munka hírnevet
hozott és olyanokat ismert meg az
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oxfordi University College révén 1694ben mint John Radcliffe, Isaac Newton
és Samuel Pepys. A pénzhiány miatt
a St. Andrews-i egyetemen fejezte be
tanulmányait és ott lett orvosdoktor
1696-ban. Az orvosi gyakorlat mellett
szatírákat is írt.
Anna királynő udvari orvosa lett, a
Királyi Társaság tagja. Isaac Newton
és az üstökös névadója, Edmund Halley támogatták, hogy megjelentesse
Historia coelestius című művét, ám végül a király csillagásza, John Flamsteed
meggyőzte, jobban jár, ha még tovább
dolgozik rajta. Érdekelték az antikvitások is: így született Tables of Grecian,
Roman, and Jewish measures, weights
and coins; reduced to the English standard’ című műve, melynek 1705-ös kiadását számos bővített forma követte,
egészen 1747-ig.
1710-ben egy nagyon érdekes könyvet adott ki: An argument for Divine
Providence, taken from the constant
regularity observed in the births of
both sexes címmel, melyben a fiúk magasabb születési számát azzal az isteni
előrelátással magyarázta, hogy a férfiak hamarabb halnak meg, mint a nők.
Swift tiszteletes 1710-ben költözött
Londonba, és hamar megismerkedett

John Arbuthnot (1667–1735)

Jonathan Swift (1667–1745)
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Arbuthnottal. 1711–1713 között megalakították a Testvérek Klubját (Brothers’ Club). Arbuthnot számos politikai pamfletet is írt (némelyiket Swifttel
együtt) és ezekben alkotta meg John Bull alakját, mely az Egyesült Királyság
szimbólumává vált. 1713-ban kézikönyvet adott ki a politikai hazugság művészetéről – egy máig érvényes témakörről.
Pope, Gay, Swift és Parnell társaságában megalakította az Írók Klubját
(Scriblerus Club). Handel barátja. 1719-ben ismét pamflet háborúban áll –
ez alkalommal a himlőoltást ellenzőkkel szemben.
1723-ban a Királyi Orvostársaság (Royal College of Physicians) részéről
a patikák és a patikusok szorosabb ellenőrzésével bízták meg. Az érthető
felhördülés (a gyógyszerminőség és a patika-liberalizáció mindig kényes
ügy...) alkalmából írt gúnyiratában a sírásók által indított pereket javasolta, mert a Királyi Orvostársaság ellenőrző tevékenysége az ő munkájukat is
nehézzé teszi.
1726-ban és 1727-ben felújult barátsága Jonathan Swifttel és Alexander
Pope-pal, melyből a készülő Gulliver utazásai profitált leginkább. Számos
jelenet, figura viseli Arbuthnot keze nyomát. 1731-ben újabb orvosi könyvet írt An essay concerning the nature of ailments, diets and the choice of
them, according to the different constitutions of human bodies címmel,
melyet két év múlva az An Essay Concerning the Effects of Air on Human
Bodies című követett.
Tüdőgyógyász szemmel figyelemreméltó, hogy a levegőnek igen nagy
szerepet tulajdonított a személyiség kialakulásában. Az egyes vidékek légköri viszonyai alakítják a helyi karaktert, és ugyanez felelős lehet egyes betegségekért is. (Itt előreköszön a „mal-aria”, azaz a rossz levegő okozta betegség teóriája.) A kórházak szellőztetését javasolta. 1734-ben betegségei
– asztmája, vesekövei és túlsúlya – ágyba, majd sírba döntötték.
(Forrás: Ross, Angus: John Arbuthnot in Matthew, Harrison (eds.) Oxford
Dictionary of National Biography. Vol. 2, pp. 325-329. London: Oxford University Press, 2004.)
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11. (a) – A válasz a D-vitaminra (és
persze a napfényhiányra) meg az angolkórra vonatkozik. A részleteket
illetően Friedrich Engelsre hivatkoznánk (ha valakinek még mond ez a név
valamit) és az angol munkásosztály
helyzetéről írott csinos kis munkájára.
Megjegyzendő, hogy John Bullnak is
karikalába van. Mifelénk az ó-lábat a
lovaglással hozták kapcsolatba...
12. (c) – A franchise francia eredetű
angol szó, leginkább a névjoglással,
címbirtoklással írható le, szerződéses
Friedrich Engels (1820–1895)
kapcsolaton alapuló együttműködési
forma. Többféle tartalma lehet, lényege egy olyan megállapodás, amelynek
során a franchise-átadó (franchisor) ismert, bejáratott nevét, nem ritkán
védjegyét és a hozzá tartozó, értékes üzleti tapasztalata használati jogát
adja át, díj fejében.
A magyar orvosi franchise egy különös képződmény: kórháznak, rendelőnek látszó, az adott funkcióra csak nagy jóindulattal alkalmas, címük szerint egészségügyi intézményeket az állam erős túlzással fizetésnek látszó díj
mellett ad bérbe, majd szerfelett álmélkodik és ennek hangot is ad. A számos perverzió egyike, hogy az áru szerepét játszó tudás és tapasztalat, azaz
a tranzakció tárgya nem az eladó (franchisor) oldalán van, hanem a bérlőén.
Ráadásul a szerződés létezését a franchisor bámulatra méltó kitartással és
megható őszinteséggel tagadja is: függetlenül attól, hogy mindenki más
– szolgáló, szolgáltató, kiszolgáló és kiszolgáltatott, vendég és felhasználó,
a kocsma teljes személyzete és minden derék idelátogató, törzsvendég és
alkalmi fogyasztó tisztán látja, mi a helyzet.
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A XIX. század
KÓRESET AMERIKÁBÓL
39 éves férfi, amerikai állampolgár. Május másodikán szenvedte el a bal
kar lőtt sebét, mely érsérüléssel és a felkarcsont romtörésével járt. Hoszszabb ideig feküdt a nedves erdei aljnövényzettel fedett talajon, majd a
több kilométerrel távolabbi kórházba szállították. Vérzéseit elállították, ám
progrediáló gangraena miatt még aznap éjjel felkar amputációt végeztek.
Bár az anamnézis bizonytalan, a műtét valószínűleg éter-narkózisban történt, és bizonyosan jelentős vérveszteséggel járt. Transzfúziót nem kapott.
A műtét utáni kilátások jók voltak. Láza most 40 °C és continua típusú. Félrebeszél, de halálfélelme nincs.
A beteg utolsó szavai – „Let us cross over the river and rest under the
shadow of the tree” – később könyvcímmé is váltak: A folyón át a fák közé.
Hevenyészett fordításban inkább a halálra való nekikészültség emelkedett
példája: „rajta, keljünk át a folyón, és pihenjünk meg a fák árnyékában”.
Fizikális vizsgálat
Kisportolt alkat. Lobmentes műtéti seb, a felkarcsonkon bőrpír, ám
oedema, crepitatio nincs. Pulzusa szapora, elnyomható, vérnyomása kritikusan alacsony. Tudata mindvégig tiszta, egyedül szájszárazságról panaszkodik. Mellkas: crepitatio indux mindkét oldalon, jobb oldali dominanciával. Jobb oldalon, bazálisan tompulat, itt kevés folyadék is sejthető. Szív:
tachycard, de ritmusos, halk szívhangok. Has: izmos, betapintható hasfal,
defense musculaire nélkül. Mozgásszervek: egyébként épek. Neurológiai
kórjele az előbb ismertetetten kívül nincs.
1. Mi a diagnózis?
a. anaemia, poszttraumás hypovolaemia, praeshock
b. posztoperatív szepsis
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c. poszttraumás pneumónia
d. Mendelsohn-szindróma
2. Melyik – depresszióban bizonyosan és COPD-ben feltehetően
(túlsúly, alkohol-excesszusoktól sem mentes, élethosszig tartó dohányzás, diabétesz vs. haematochromatosis) szenvedő – jelentős irodalomtörténeti személyiség választotta regénycímül betegünk búcsúmondatát?
a. Virginia Woolf
b. Ernest Hemingway
c. Sylvia Plath
d. Franz Kaffka
3. Milyen öngyógyító módszerrel, oldat-kombinációval próbálta az
író uralni depresszióját? Mik ennek az alkotóelemei az érvényben már
nem lévő FoNo szerint?
a. Mojito
b. Bloody Mary
c. Gin and Tonic
d. Sex on the Beach
e. Cuba Libre

Megoldások
1. (a) – Thomas Jonathan Jackson (embereinek: Stonewall, azaz Kőfal
Jackson), az amerikai polgárháborúban (1861– 65) a déli seregek legtehetségesebb lovastisztje volt. Rettenthetetlensége és az I. manassasi ütközetben tanúsított kitartása miatt kapta Robert E. Lee tábornoktól – utóbb pedig a sajtótól – a Kőfal melléknevet. Jackson a chancellorsville-i csatában,
1863. május 2-án sebesült meg. Túlzottan előre lovagolva, véletlenül saját
embereinek kézifegyver tűzébe került (FF: Friendly Fire – ma is ismert foga-
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lom, akár a véres veszteség 10 százalékáért is felelős lehet). A sérülés
után sokáig a hideg, nedves földön
feküdt, itt „szerezte” megfázását. A
több mérföldre lévő tábori kórházba szállították.
Dr. Hunter H. McGuire előbb elállította a vérzést, majd helyesen, a
műtéti traumát csak akkor tetézte
az amputációval, amikor nyilvánvalóvá vált, hogy a végtag keringése nem menthető meg. Ismerve a
korabeli katonaorvosi protokollokat, a műtét bizonyosan narkózisban, valószínűleg éter-altatásban
Thomas Jonathan Jackson (1824 – 1863)
történt. (A tíz évvel korábbi krími
háborúban az orosz Pirogoff már
kiterjedten alkalmazta az étert. Angol kollégái sokkal óvatosabbak voltak: az altatásban végzett amputáció nyilvánvalóan nem volt még eléggé
evidence based. Meg persze sokkal olcsóbb is a gyógyítás anélkül...)
A két rettegett szövődmény – a tetanusz és a gázödema – elkerülte a
frissen operált beteget, és jó esélyei voltak a gyógyulásra. A május 4-i műtét után lassan kezdett javulni. Három nap múlva azonban McGuire doktor
tüdőgyulladást diagnosztizált, és a best supportive care ellenére a beteg
május 10-én, vasárnap visszaadta lelkét Teremtőjének. A nap hajnalán a mélyen vallásos tábornok tiszta tudattal azt mondta orvosának: „Minden vágyam az volt, hogy vasárnap haljak meg.” Hitbeli meggyőződésére jellemző, hogy vasárnap – egyetlen alkalom kivételével – csatába se bocsátkozott.
2. (b) – Az író Ernest Hemingway (1899 –1961), a regényt 1950-ben, zömmel Velencében írta. A Canale Grande partján, 5 percre a Szent Márk tértől
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ma is megtalálható Harry Bárja, az ihletadó hely. Vigyázat, tele van kövér amerikai turistákkal, akik felverik az árakat.
3. (a) – Az oldat-kombináció neve:
Mojito. Az 1920-as amerikai szesztilalom
alatt – az akkor még baráti Kubában honos – az amerikai turisták körében népszerű „hosszú ital”. Hozzávalók: 3 rész
Bacardi rum, 1 öntet angosztura, 1 rész
cukorszirup, 3 rész szódavíz, fél lime
leve, 4 mentaág (alkoholtartalma 14%).
A hazai verzió: fél citrom leve, egy kanál
cukor, 4 deciliter szóda jéggel, 4 cent
Ernest Hemingway (1899 –1961)
Bacardi rum, 4 mentaág, dupla számla.
Ismert variációja, a zéró tolerancia nevében fogant Virgin Mojito, mely a Bacardi hiánya miatt kapta nevét. Ha vezetünk, kiváló hűsítő ital, egyébként
felesleges, mint zokniban lábat mosni.

KÓRESET A MARGITSZIGETRŐL
Ennek a résznek a szerzősége bizonytalanabb, mint Janus Pannonius tüdővésze. Az eredeti megfigyelés, a forrás feltárása Berta Gyula főorvos úré, a
könyv írójára a formába öntés és a sorjázás édes munkája maradt csupán.
Intenzív konziliáriusi tevékenység eredményeként következik az alábbi delikát kérdéssor.
Betegünk panaszait versbe foglalta, ezért dolgunk lényegesen leegyszerűsödött. Anamnéziséből kiemeljük köldöktáji fisztuláját, melyen keresztül
epekövek távoztak. Így sem mechanikus icterus, sem ballaszt ileus nem
gyötörte, mely abban a korban majdnem bizonyosan halálos kimenetellel
járt volna.
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I.
O nátha, nátha! Grippe!
Katarrhusz, Influensz!
Vagy bármi cifra névvel
S alakban megjelensz.
Ugyan mért nem pihensz?
II.
Tegnap, mint ma
Hurut, flegma,
Gyilkos asthma,
Emphysema,
Meg rheuma,
Örök téma.
III.
Mi vagyok én? Senki Pál,
Egy fájó gép, mely pipál.
Óh rút
hurut!
Az ember addig hurú’t,
Míg egyszer megmurút.
IV.
Vagy a tüdő, vagy a máj,
Vagy a szív, de az a táj,
Érzem: szorul, feszül, fáj.
Ettől csappan meg a háj.
Ez mondja majd nekem: állj!
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Hanem panaszt ne ejts száj!
Az élet úgy sem volt báj,
Meghalni jobb, ha muszáj.
Isten veled Karlsbad szép tája,
Örökké az ember nem állja,
Rothad neki tüdeje, mája:
Így végződik a földi pálya,
Alás’ szolgája!
1. Ki a költő?
a. Arany János
b. Tompa Mihály
c. Vörösmarty Mihály
d. Heltai Jenő
2.
a.
b.
c.
d.
e.

Mikorról vannak a legkorábbi leírások az influenzáról?
az ótestamentumi időkből
a XII. századból
a Napkirály udvarából
1848-ból
1918-ból

3. A legnagyobb járvány, az 1918-19-es spanyolnátha korabeli teóriái között melyik nem szerepelt?
a. A német Bayern cég kora csodagyógyszerébe, az akkor aranykorát élő
Aspirinbe keverte a kórokozót, így akarván az amerikaiakat térdre kényszeríteni az I. világháborúban.
b. New Yorkban tengeralattjárókból partra csempészett német orvosok
és nővérek terjesztik a betegséget. Többeket elfogtak és statáriális ítélet
után ki is végeztek a legnagyobb titokban.
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c. A mérges harci gázokkal – különösen az yperitnek nevezett mustárnitrogénnel – prekondicionált tüdejű katonák között vált az egyébként ártatlan betegség gyilkos kórrá.
d. Isten csapása az elfajzott emberiség jó útra terelésére.
e. A H1N1 vírus mutációja.
4. A költő által használt „grippe” kifejezés eredetére több teória is
van. Melyik lehet helyes?
a. Megragad, mint a mese- és mondabeli griffmadár.
b. Ugyanonnan, mint légierőnk új büszkesége: a Grippen, a svéd elfogóvadász; az északi nyelvekből jött, s az elkap, elragad szóból ered.
c. Az eredet szász: a német greifen és az angol grip szavak északi rokona.
d. 1918-ban a németek Blitzkatarrh-nak hívták, a svájciak La Coquettenek, másutt La Grippe volt a neve. Spanyolnáthának azért nevezték az antant sajtóban, mert a háborús cenzúra csak olyan járványról engedett beszámolni, amely (a hírek szerint legalábbis) valahol egészen másutt tombol.
5.
a.
b.
c.
d.

A „spanyol betegség” minek volt még a szinonímája?
a szifilisznek
a spanyolcsizma okozta lúdtalpnak
a kiütéses tífusznak
a trippernek

Megoldások
1. (a) – A költő Arany János, aki dohányzott, és élete utolsó tíz évében sokat szenvedett a COPD tüneteitől. A kórkép a cor pulmonale és a jobb szívfél
elégtelenség okaként is, következményeként is szerepelt. Elégiáiban felbukkannak erre utaló motívumok, ezekből állítottuk össze az anamnézist.
2. (b) – Ezen a néven 1743 tavasza óta ismeretes. Influenzára jellemző,
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de nem halálos hullámai
valószínűleg a XII. századtól
látogatják Európát. 1588ban egész Velencét ágynak
dönti: bár ezt a bútordarabot, különösen a közelgő
Farsang idején a Lagúnák
Városában nem a betegségek kapcsán emlegették
szerfelett gyakorta... (Már
amennyire Casanova mesternek hinni lehet, egyáltalán.) A betegség 1768-ban
már Franciaországban jár,
Voltaire is megemlíti. Amerika őslakosait ellenben
megtizedeli.

Arany János 1882-ben, élete utolsó évében

3. (e) – Meglepő, de egyedül a vírusmutáció nem szerepelt a korabeli verziók között.

4. – Mindegyik válasz helyes.
5. (a) és (c) – Szifilisznek a lovagias franciák nevezték, már amikor nem
itáliai kórnak (a többiek pedig – megelőlegezve a XXI. századi Nagy Európai Egyetértést – francia betegségnek). A tábori lázat pedig – a sok spanyol
zsoldos miatt – olykor spanyol betegségnek hívták. Igaz, első leírásában a
kiütéses tífusz (typhus exanthemicus) Morbus Hungaricus-ként szerepelt.
Nem az egyetlen hungarikum.
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A XX. század hajnalán
E fejezet alakjai a testvéri Ausztriából, más néven Labancföldről érkeznek,
még pontosabban a közös (K. und K.) osztrák–magyar múltból lépnek elénk.
Ami összeköti őket, az a tüdő: legfontosabb és – mint látni fogjuk – egyetlen
történelemalakító szervünk.
Az első beteg immáron 83. esztendejét tapossa, ám korához képest rendkívül jó általános állapotban van. Vezető állású államférfi. Egy pneumónia
rengeti meg a birodalom békés nyugalmát. Betegünk 1913 őszén ágyba
dől: a valószínűsített fatális prognózis heteken keresztül lázban tartotta az
udvart és a vén kontinenst: elvégre is a kijelölt utód a szlávok nagy barátja,
közismerten utálja a mindig okvetetlenkedő magyarokat és különösen Tisza Istvánt.
1.
a.
b.
c.
d.

Ki volt az uralkodó, és mi volt a kimenetel?
Ferenc József
Ferenc Ferdinánd
Bajor Lajos
Habsburg Ottó

Szintén a Habsburg-házból származik következő páciensünk – a markáns
arcú, hyperthyreosisra utalóan dülledt szemű fiatal férfinak papírja van róla,
hogy nem beteg. Az igazolás kiállítója nem más mint dr. Viktor Eisenmenger
(1864 –1932), a róla elnevezett komplexus leírója (1897), a kezelőorvos.
A meglepő orvosi dokumentum nem csak azt bizonyítja, hogy a javasolt
egyiptomi tartózkodás hatására betege teljesen kigyógyult az 1895-ben
szerzett tüdőcsúcshurutjából, de azt is állítja, hogy soha nem is fog visszaesni. Érthető a határozottan optimista prognózis, hiszen az orvosi vélemény
befolyásolja a trónutódlást is. A kérdést a történelem más módon intézi el.
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2.
a.
b.
c.
d.

Ki a beteg?
Habsburg (IV.) Károly
Ferenc József
Ferenc Ferdinánd
II. József

Az előbbi kérdés sajátos
és sajnálatos „megoldójával”,
a boszniai Fekete Kéz mozgalom derék aktivistájával
tuberkulózis végez 1918. április 28-án. Összeesküvő társai közül Grabez 1916. október 21-én, Cabrinovic pedig
1916. január 23-án szintén
börtönben és szintén tüdővészben hal meg. A gyorsabb
halált jelentő bírósági ítéletFerenc Ferdinánd f herceg és felesége
Chotek Zsófia grófn
től az mentette meg Ferenc
Ferdinánd merénylőit, hogy
a világraszóló gaztett elkövetésekor még nem voltak nagykorúak. Szarajevóban a merénylet helyén sokáig emlékmű állt.
3.
a.
b.
c.
d.

Kire voltak büszkék?
Peter Gabriel
Gavril Dusab
Gabriel Marquez
Gavrilo Princip

Lássunk az I. világháború kitörése előtti órákból egy Krúdy tollára méltó jelenetet, szintén az asztma kultúrtörténetéből. Radomir Putnik tábor-

71

Esetismertetések

nok, a szerb hadsereg vezérkari főnöke éppen gyógyvízkúrán volt Bad
Gleichenbergben, ahol asztmáját kúrálta. A mozgósítás (melynek épp ő
lenne a motorja) őt sem kíméli, így félbe kell hagynia a gyógyulást szolgáló
kezelést (ugyan miből állhatott?), és családjával együtt hazasietett – volna.
Az éber budapesti városparancsnok azonban hírét veszi, és leszállíttatja a
vonatról. Félő, hogy az ellenség (a gaz Szerbia) serege fej nélkül indulna az
ellenünk zajló háborúba.
Ekkor Legfelsőbb Parancs (ez alatt Ferenc József személyes utasítását kell
érteni) nemcsak a szerb generális szabadon engedését rendeli el, de egy
katonaorvost is állítanak mellé, aki a határig, Belgrádig kísérte. Conrad von
Hötzendorf, a Monarchia vezérkari főnöke pedig saját szalonkocsiját bocsátotta jövendő ellenfele rendelkezésére.
A lovagias gesztust a História aztán egy balsikerű osztrák– magyar hadjárattal, némi túlzással egy vesztes háborúval, történelmietlen extrapolációval pedig a Monarchia széthullásával honorálta. Hiába, valamit valamiért.
(Forrás: Pollmann Ferenc: Balszerencse, semmi más? Balassi Kk. Budapest,
2003)
„Egy jól bejáratott Birodalmat dicső ellenfelem asztmájáért” – parafrazeálhatnánk egy korábbi fejezetben már megidézett másik koronás főt, III. Richárdot.
4. kérdés
nincs kérdés
Egy másik tüdőbeteg immár felépülőben van. Traumás légmelle kis híján
az életét követeli, nyomát egész életében viseli. Önkéntes, dragonyosnak
áll, sebét 1914 őszén szerzi, a kis-lengyelországi Grodek alatt, mely nincs
messze Przemysltől. Expresszionista képei láttán 1912-ben Ferenc Ferdinánd úgy vélekedik, hogy ennek az embernek minden csontját össze kell
törni. Ehhez képest festőnk kutya kötelességének érzi, hogy szangvinikus
kritikusa halálát megbosszulja.
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5.
a.
b.
c.
d.

Ki ő?
Oscar Kokoschka
Egon Schiele
Alfons Mucha
Rippl Rónai József

Przemysl a Monarchia keleti védvonalának legfontosabb erődje
volt. A korabeliek a verduni erődrendszerhez hasonlították. Itt esett
hadifogságba a költő Gyóni Géza
és a helyőrségi kórház orvosa, az
1914-es orvosi Nobel-díjas Bárány
Róbert (1864 –1932). Míg a költő tuGyóni Géza (1884 – 1917)
berkulózisban meghalt 1917-ben,
az orvost cári parancsra elengedték a hadifogságból, és 1916-ban átvehette
a díjat. A przemysl-i védőöv terveit, a felvonulási terveket Redl ezredes már a
háború előtt eladta az oroszoknak. Bár Redl – filmben is megörökített – sorsa
végül nem kapcsolódik a tüdőgyulladáshoz, komoly esélye lett volna rá.
6. Milyen oki kapcsolat lehetett volna Redl ezredes életmódja és
a pneumónia között?
a. Gyakori, foglalkozásszerű távlovaglásai során tüdőgyulladás
fenyegette.
b. Szifiliszes tüdőmanifesztáció merül fel.
c. Életmódja hajlamosította a tüdőgyulladásra.
d. COPD-je okozta agyi hypoxia miatt nem tudott különbséget tenni
barát és ellenség között.
Másik festőnk a spanyolnátha, azaz a H1N1 vírus áldozata, a háború végén, 1918. október 21-én, 28 évesen hal meg Bécsben. Édesanyjának írt
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leveléből még kitűnik a mára feledésbe merült jelenség: a magas
halálozásért részben a bakteriális
szuperinfekció volt a felelős. (A bécsi Leopold múzeumban olvasható papírszeleten, melyen felesége
három nappal korábbi haláláról
számol be, helyesen különíti el a
virális lázat, majd a halálra vezető,
másodlagos tüdőgyulladást.)
7.
a.
b.
c.
d.

Kiről van szó?
Oscar Kokoschka
Egon Schiele
Alfons Mucha
Rippl Rónai József

I. Ferenc József császár (1830 – 1916)

Megoldások
1. (a) – Ferenc József. Esete szép
példája az antibiotikum mentes,
józan észen alapuló medicinának,
és a „nem az életkor számít” megfigyelésnek.
2. (c) – Ferenc Ferdinánd. Részlegesen helyesnek fogadjuk el a
„kalapos királyt”, a Nagy Reformátort, II. Józsefet is: az ő tuberkulózisa azonban végzetes volt. Mind-
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azonáltal a magyarság megúszott
egy fenyegető centralizációs kísérletet.
3. (d) – Gavrilo Princip lőtte le Ferenc Ferdinándot és feleségét, Zsófiát Szarajevóban 1914. június 28-án.
4. Ahol nincs kérdés, ott válasz
sincs.
5. (b) – Oscar Kokoschka (1886 –
1980). Mellsebét profétikus módon
festi meg 1909-es plakátján.
6. (c) – A cári titkosszolgálat – az
Ochrana – titkolt homoszexualitása
és következményes zsarolhatósága
miatt figyelt fel az osztrák– magyar
monarchia elhárításának fejére.
A kérdés arra vonatkozik, hogy
homoszexualitása miatt HIV-associated pneumonia merülne fel, ha
nem kényszerítik hamarább öngyilkosságra 1913-ban (részletek Egon
Ervin Kisch-nél). A kor azonban sem
a kórképet, sem pedig a politikai korrektséget nem ismerte, így a kérdés
fel sem merült. A szerző is letagadja.
7. (b) – Egon Schiele (1890 –1918)

Oscar Kokoschka (1886 – 1980)

Egon Schiele (1890 – 1918)

75

TEMATIKUS
TÜDŐGYÓGYÁSZATI
VÁNDORLÁSOK

Politológia

Politológia
Az egyesről immáron ideje van áttérni a többesre, s a nagyobb egészben,
statisztikai méretekben gondolkodni. Következnek a „cohort-study”-k. Az
evidenciák ereje egyre csak nő, az ajánlások az „A” szintet közelítik. A vizsgálandó terepek között a legnépszerűbb – mert mindenkit érint – talán a politikáé. Lássuk tehát az asztma és a politika korántsem felhőtlen viszonyát.
1. Az Amerikai Egyesült Államok elnökei közül többen is szenvedtek
légúti allergiában. Az alábbiak közül ki lóg ki a sorból, és vajon miért?
a. John Calvin Coolidge (1872 –1933)
b. Thomas Woodrow Wilson (1856 –1924)
c. Benjamin Disraeli (1804 –1881)
d. Theodore Roosevelt (1858 –1919)
Egy fiatal ír, tehetséges politikus nagy családban nő fel, melyet egy önző
apa (későbbi londoni nagykövet) és egy enyhén hisztérikus anya dominál.
A famíliát a hit és a teljesítménykényszer tartja össze és hajtja. Az asztma
és a katolicizmus közötti kapcsolat kutatása még gyermekcipőben sem
jár, ellenben a pszichoszexuális/neurovegetatív komponensek szerepe a
hiperreaktív pulmonális kórképekben lukratív tudományos terep.
Betegünk gyermekkori colitise (figyelem, egy másik, hasonló terrénum)
a Mayo klinika javaslatára a kor új csodaszerében részesül. Colitise rendeződik, asztmája sosem hatalmasodik el, hátfájása azonban állandósul.
2. Ki a beteg, mit kaphatott a 30-as években panaceaként, és végül
igazat mondott-e amikor tagadta Addison-kórját?
a. John Fitzgerald „Jack” Kennedy (1918 –1963)
b. Robert Francis „Bobby” Kennedy (1925 –1968)
c. Richard Nixon (1913 –1994)
d. Barry Goldwater (1909 –1998)
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3. A XX. századi panaceákból válogatunk. Van-e az alábbiak között
olyan szer, mely valóban gyógyírt
nyújtott mindazon betegségekre,
melyekre használni rendelték?
a. jód
b. szteroid
c. penicillin
d. Béres-csepp
e. Celuvit

Benjamin Disraeli (1804 –1881)

John Fitzgerald Kennedy (1918 –1963)
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4. Kennedy Addison-kórját hivatalosan tagadták. Mennyire volt ez
helytálló megállapítás?
a. igen, megalapozott volt
b. nem, ez egyszerû hazugság
c. nemigen
d. politikai értelemben igen, de
jogi értelemben nem
(lásd még: a politikai és a jogi felelősség kettőssége)
A kubai válságot két erős akaratú
asztmás összecsapásának is nevezhetnénk. Kennedy ugyanis a Disznóöbölbeli incidens során neves argentin szabadsághős kollégánkkal került
szembe. A motorozást és a gerillaháborút szerfelett kedvelő orvos az asztmájára a kubai szivart tartotta a legjobb ellenszernek.
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5.
a.
b.
c.
d.

Ki volt e homeopátiás úttörő?
Dr. Salvador Alliende
Dr. Ernesto Cardinal
Dr. Ernesto Che Guevara
Salvador Dali

Megoldások
1. (c) – Benjamin Disraeli, bár maga
is asztmás volt, Nagy-Britannia miniszterelnökeként köhögte végig a
Birodalom felemelkedését. A többiek
mind amerikai elnökök voltak. Disraeli
Salvador Alliende (1908 –1973)
77 évet élt: a korabeli statisztikákat ismerve, jóval az átlag felett. Ami pedig az életminőséget illeti: miniszterelnöknek lenni sehol sem rossz üzlet...
2. (a) – John Fitzgerald „Jack” Kennedy
3. (b) – Az 1920-as években járta az az orvosi bölcsesség, hogy „ha nem
tudod az okát, adj neki jódot”.
A 30-as években a frissen felfedezett szteroid lépett a helyébe, innen
származtatható John Fitzgerald Kennedy enyhe cushingoid fiziognómiája.
A dülledt szemnél kellemetlenebb volt a felfokozott szexualitás (cave: Marilyn Monroe), a szteroid-pszichózis emlegetése pedig már jogi következményekkel fenyeget.
A 40-es évek derekától hozzáférhető penicillintől komoly szerzők is azt
várták, hogy eltűnik a vakbélgyulladás és az empyema thoracis mint műtéti
indikáció. A megoldásként felajánlott utolsó két készítményről a szerző csak
az ügyvédje jelenlétében hajlandó nyilatkozatot tenni.
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4. (?) – Döntse el a Kedves Olvasó. Tény, hogy az Addison-kór eredeti leírásában a tuberkulózistól kiégett mellékvese szerepel okként,
és Kennedynek valóban nem volt
tuberkulózisa. Ugyanakkor a kórállapot tünettana maradéktalanul
fellelhető esetében. (Lásd még Bill
Clinton és Monica Lewinsky esetében a „mit nevezünk minek” című
világpolitikai következményekkel
terhes nevezéktani böllenkedést.)

Marilyn Monroe (1926 –1962)

Ernesto Che Guevara (1928 –1967)
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5. (c) – Commandante Dr. Ernesto
Che Guevara (1928 –1967). Halála is
az asztmájához kötődik: a falubeli
patikába jött le gyógyszeréért a hegyekből. A CIA megint jobban tudta...

Asztmás politikusok, politikus orvosok

Asztmás politikusok,
politikus orvosok
A szívgyógyászok és az ideggyógyászok meg vannak róla győződve, hogy
az ő specialitásuk a valóban életfontosságú szervek terepe. Ugyanakkor
nyilvánvaló, hogy a bankszektor szív nélkül, míg a politikum különösebb
agyi tevékenység nélkül is remekül elvan. Levegő nélkül azonban egyikük
sem létezhet: ez pedig kétség nélkül a tüdőgyógyászat felségterülete.
Che Guevaráról, Benjamin Disraeliről, Nagy Péterről és III. (Orániai) Vilmosról már hosszasan értekeztünk előbb, most a tengerentúlra kirándulunk. Most
politikusan önkritikusak leszünk és mindvégig tartózkodóak. Egyébként is, a
kórjóslatot illetően a jó orvos betegével szemben óvatosan bizakodó, lelke
mélyén önmagával szkeptikus, a családjával pedig mélységesen megértő.
Valamilyen, az európai agy számára felfoghatatlan okból az amerikai elnökök patográfiája hosszú és kétségbeejtően alapos. A kultúrmedicinában
búvárkodónak ez egy kincsestár, az információáram mélysége mégis viszolyogtató. Kevesebb tudás talán több lenne. (Már ha ez tudás és nem csupán
adathalomnyi szemét. Erre mondják azt, hogy szelektáljon az olvasó. Igen,
ehhez kellene a tudás – amire viszont információszerzéssel tehetnénk szert.
A csukafogta róka esete.) A névsor tagjai – némelyikkel már találkoztunk –
valamiben közösek, közülük egyvalaki mégis kilóg a sorból.
1.
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Mi lehet tehát a közös bennük és ki a „relatív kakukktojás”?
Martin Van Buren
Theodore Roosevelt
Calvin Coolidge
Woodrow Wilson
John Fitzgerald Kennedy
Walter Mondale
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Az asztmás orvosokról és az író orvosokról alább még lesz szó. Most
önkritikusan azokról az orvosokról essék szó, akik politikusként tettek szert
ilyen-olyan (kinek ilyen, kinek olyan) hírnévre. Vegyük sorra „szakmánk” néhány jeles és kevéssé jeles személyiségét is, akik politikusként lettek híresebbek. (Eredetileg hivatást akartunk írni, ám az orvoslásban ez ma csak
arra való érv, hogy miért dolgozzon a kezdő doktor éjjel-nappal egy kalauz
fizetésének a feléért.)
Tehát: előítéletek nélkül előre! A feladat a névsor és a jellemzők összekapcsolása.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

Ki volt micsoda? (Párosítsuk a neveket a megfelelő jellemzőkkel.)
Dr. Viktor Adler (1852–1918)
Dr. Salvador Allende (1908–1973)
Dr. Louis Blanqui (1805–1881)
Dr. Ernesto Che Guevara (1928–1967)
Dr. Georges Clemanceau (1841–1929)
Dr. Francois Duvaliaer (1907–1971)
Dr. George Habas (al-hakim: az orvos) (1928–2008)
Dr. Radovan Karadzsics (1945 –)
Dr. Zöld Sándor (1913–1951)
Dr. Doktor Sándor (1864 –1945)

A hozzárendelendő jellemzők:
1. Pszichiáter, az Osztrák Szociáldemokrata Párt megalapítója,
vezetője, az 1890-es első, bécsi május elseje „kitalálója”.
2. A Tigris: francia miniszterelnök. Magyarország területének
kétharmada, lakosságának fele nyomja a lelkét (Trianon).
A közhiedelemmel ellentétben szerette magyar menyét.
Vajon mi marad hazánkból, ha utálta volna?
3. Debreceni kórboncnok, majd Rákosi belügyminisztere, ezért különös
paradoxon, hogy a munkásmozgalom áldozata.
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4. Francia forradalmi szocialista, Marx „előképe”.
5. Kubai, majd közép-amerikai forradalmár.
6. Pszichiáter. A Szerb Köztársaság első elnöke, népirtás vádlottja,
gyermekversek szerzője.
7. Híveinek „Papa Doc”, Haiti gyilkos diktátora,
Graham Greene örökítette meg.
8. Szülész, szabadgondolkodó, majd kommunista agitátor,
a Baranya–Bajai Szerb–Magyar Köztársaság (élt: egy hetet) elnöke.
9. Palesztin keresztény, a Palesztin Felszabadítási Mozgalom
egyik alapítója.
10. Chile elnöke, a CIA áldozata.
A háború a politika folytatása más eszközökkel, tanítja Clausewitz. Ez
az oka annak, hogy egy hadvezért is ide tudunk sorolni, aki asztmás volt.
A hadvezér és később szintén amerikai
elnök Grant-et krónikus alkoholizmusa
nem akadályozta abban, hogy nagy államférfi legyen.
Az amerikai polgárháború (1861– 65)
másik nagy északi tábornokát, Joseph
Hookert ma – Tiger Woods (szintén exasztmás) módjára – addiktológushoz irányítanák túlzott nemi érdeklődése (szexaddikciója) okán. (A hadvezér sleppjét
kísérő „hölgyek” így kapták a „Hooker’s
girls”, majd csupán a „hookers” megnevezést, mely máig él. Hasonlóképpen eredeztetik némelyek a „honky-tonk woman”
– csakúgy nem az elérhetetlen nő kategóriáját jelző szót – a hunky-hun(k>g)
arian szóból. Maradjon ez az etimológuJoseph Hooker (1814–1879)
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sok gumicsontja. Az biztos, hogy a XIX. század végén Szentpétervárott a
„vengerká”-nak volt egy cseppnyi szaftos felhangja.)
Itt van tehát egy asztmatikus amerikai tábornok, akinek a déli államok
ellen vezetett hadjárata (1863– 65) a klímaváltozás miatt bizonyosan jót
tett. Érdekes, pedig a „felperzselt föld” taktikáját követte. Az amerikaiak a II.
világháborúban egy harckocsit is elneveztek róla.
3.
a.
b.
c.
d.
e.

Melyik tanknak lehetetett ő a névadója?
Lee
Patton
Sherman
Klement Vorosilov (KV-1)
Sztálin

Megoldások
1. (f ) – Valamennyien egyszerre voltak
amerikai elnökök és asztmások, kivéve
Walter Mondale-t, aki „csak” alelnök volt.
Martin Van Buren (1782–1862) az USA 8.
elnöke volt. Becenévül – lakóhelye, a New
York állambeli városka, Kinderhook okán
– az „Old Kinderhook” szolgált (lásd Eisenhowert mint Ike-ot, Kennedyt mint JFK-t).
Egyetértése jeléül az elé tett hivatalos iratokon is ezt használta, rövidítve – egyesek
szerint innen ered az OK rövidítés, mely
aligha valószínű (MFT [Molnár F. Tamás]).
Theodore Roosevelt (1858 –1919) katona, történész, New York kormányzója. Epileptiform görcsöktől szenvedett,
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rövidlátó és asztmás, de mindez nem
akadályozta abban, hogy egy kemény
cowboy-imázst alakítson ki magáról. Nem
az számít, hogy ki vagy, hanem hogy kinek
látszol. Bátor, elszánt embernek ismerték,
amikor 42 éves korában az USA 26. elnökévé választották.
Az első világháború lezárásában meghatározó szerepe volt Woodrow Wilsonnak, az USA 28. elnökének (1856–1924).
Más Európát, a wilsoni elveken felépülőt
reméltek: s ha így tesznek, talán megspórolhattak volna egy második világháborút. Különösen hangsúlyos a nemzeti
önrendelkezés lett volna. A napi 18 órás
Woodrow Wilson (1856 –1924)
munka Versaillesben – eredményét tudjuk – a súlyos asztma és az arterioszklerózis mellett rohamosan rontott állapotán.
Érdekes adalék, hogy a számunkra Trianon miatt felejthetetlen nagy francia
államférfi, Georges Clemanceau (1841–
1929), francia miniszterelnök, a „Tigris”
eredeti szakmájára nézve orvos volt. A
partnerek testi-lelki kiismerése, teherbíró
képességük felmérése hallatlan előnyöket
kínált a tárgyalóasztalnál. Vajon mekkora
szerepe volt az asztmának a mai Európa kialakulásában? Woodrow Wilson amerikai
elnök betegségei számosak voltak. Nem
szerepel közöttük a békerendszer összeomlása felett érzett melankólia. Halálára Georges Clemanceau (1841–1929)
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az asztma csak áttételesen vezetett. Végül
stroke okozta paralízisben hunyt el 1924-ben.
Calvin Coolidge (1872–1933) az USA 30.
elnöke volt: 1923 és 1929 között szolgált igazán nehéz időkben. Orvosaiban nem bízva
– a politikusok megvetése a doktorok iránt
korántsem új, sem nem hungarikum – magát
kezelte. Különös módon a zárt szobában elporlasztott klorin, melyet légzési nehézségeire alkalmazott, nemigen segített asztmáján.
Az ambiciózus ír családból való John
Fitzgerald Kennedyvel (1928 –1963) már találkoztunk. Számos betegséggel küzdött: és
az orvoslás nem volt mindegyikben ártatlan.
Calvin Coolidge (1872–1933)
Hogy döntéseiben mennyire befolyásolta az
1930-as évektől colon-panaszaira szedetett szteroid és a következményes
Addison-betegség (globális mellékvese-elégtelenség), nem tudni pontosan.
Az bizonyos, hogy a szteroid kezelés biztosan jót tett az asztmájának is: a
gyulladáscsökkentő „mellékhatás” jótékonyan befolyásolta légzőszervi panaszait is. Jelmondata azonban máig – és nekünk is – szól: „Ne azt kérdezd, hogy
mit tehet érted a hazád, hanem hogy te mit tehetsz a hazádért”. Nevéhez fűződik a vietnámi háború eszkalációja, és hogy a Disznó-öböli incidenst követően is megoldatlan maradt a kubai kérdés. Mindenesetre a III. világháborút
megúsztuk némi hruscsovi dühkitörés árán, melyet a szovjet főtitkár az asztal
szélének heves, cipő általi verésével nyomatékosított az ENSZ-ben.
Mondale „csak” alelnök volt Jimmy Carter elnöksége idején, 1977– 81 között. Mi mindenesetre visszakaptuk a Szent Koronát – igaz, Cyrus Vance hozta.
2. – Összenő, ami összetartozik. Érdekes, hogy a társadalmi nyomorúsággal naponta találkozó orvosokból lett politikusok közül mennyien választották a radikális baloldali irányt.
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a1

Dr. Viktor Adler, pszichiáter, az Osztrák Szociáldemokrata Párt megalapítója és vezetője, az 1890-es első, bécsi május elseje „kitalálója”
b10 Dr. Salvador Allende, Chile elnöke
c4 Dr. Louis Blanqui, francia forradalmi szocialista, proto-marxista
d5 Dr. Ernesto Che Guevara, kubai forradalom-exportőr
e2 Dr. Georges Clemanceau, francia miniszterelnök, a „Tigris”, Magyarország területének kétharmada, lakosságának fele nyomja a lelkét
(Trianon)
f7 Dr. Francois Duvaliaer, híveinek „papa Doc”, Haiti véreskezű diktátora
g9 Dr. George Habas (al-hakim: az orvos), a Palesztin Felszabadítási
Mozgalom (PFSZ/PLO) egyik alapítója
h6 Dr. Radovan Karadzsics pszichiáter, népirtással vádolt
gyermekvers-poéta
i3 Dr. Zöld Sándor, kórboncnok, majd Rákosi Mátyás alatt belügyminiszter, a kommunizmus önmozgásának nem-vétlen áldozata
j8 Dr. Doktor Sándor szülész, szabadgondolkodó, majd kommunista
agitátor, a Baranya–Bajai Szerb–Magyar Köztársaság (élt nyolc napot: 1921. augusztus
14-22. között) motorja, Dobrovits Péterrel, a
széplelkű festővel együtt. A hálás pécsi közönség egy szoborral, egy relieffel (a PTE ÁOK
Szülészeti Klinikáján) és egy utcanévtáblával
fejezi ki szolidaritását a hőssel és emlékezik
szomorúan arra a tényre, hogy Pécs magyar
város maradt.
3. (c) – William Tecumseh Sherman (1820–
1891). Hetvenegy éves koráig élt: tehát az
akkoriban várható átlagéletkort számítva
szép öregséget. Különösen, ha az amerikai
polgárháború halálozási adatait tekintjük...

William Tecumseh Sherman
(1820 –1891)
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Irodalmi barangolások
Nem a plebejus megbántottság mondatja a szerzővel, hogy a nagyhatalmú, politikai befolyástól duzzadó betegtől mentsen meg a sors. Az vesse
rám az első követ, aki nem úgy tapasztalta, hogy az orvos-betegnél csak a
politikus („a potentát”) a nehezebb eset. Akkor már inkább az aranyláncos
TAJ-kártya matador, aki kilóra veszi meg doktorát, a kis fehérköpenyes mitugrászt. (Bár látnám...) Az, hogy választói betegek is lehetnek, rendszerint
akkor jut a politikus eszébe, amikor saját ajtaján kopogtat a kór. Mégsem
tudja meg sosem, hogy szenved a pórnép a hazai lazarettekben, hiszen neki
bajában külön szoba, külön ágy és az utolsó, még szakképzett nővér, valamint külön keret dukál.
Ne higgyük, hogy az előbbiekben leírt jelenség új. Jóval a Kútvölgyi Pártkórház létrejötte előtt, az 1930-as évek Franciaországában így sóhajtott
fel egy pályakezdő kolléga: „Orvosnak lenni kifejezetten bosszantó foglalkozás. Ha az ember gazdag helyen praktizál, lakájnak nézik, ha szegények
közt, tolvajnak.”
1. Ki lehetett az utóbb a francia irodalom fenegyerekének bizonyult
szerző?
a. Louis-Ferdinand Céline (1894 –1961)
b. Victor Hugo (1802 –1885)
c. Jean-Paul Sartre (1905 –1980)
d. Albert Camus (1913 –1960)
Egy orvos véleményét betegeinkről indításként már olvastuk. És a betegeinkét rólunk? Az orvoslás iránti (gyakorta megalapozott) kételyek számos
bon mot megszületését facilitálták. Olyan ez, mint a T és B típusú limfociták
esete. Nincs is baj, míg meg nem jelennek az ölő-sejtek.
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2. Melyik mondathoz melyik jónevű
szerző tartozik?
A mondatok:
a. Az orvos olyan ember, aki alig ismert hatású gyógyszereket ír fel még
kevésbé ismert betegségekre, egyáltalán
nem ismert pácienseknek.
b. Az orvostudomány nem szolgál nekünk jó hírekkel, miközben a saját híre
gyalázatos.
c. Az egyetlen különbség az ügyvédek
és az orvosok között az, hogy az ügyvéd
kirabol, az orvos pedig kirabol és még
meg is öl.

Voltaire (1694 –1778)

A szerzők:
1. Voltaire (1694 –1778)
2. George Bernard Shaw (1856 –1950)
3. Dr. Anton Csehov (1860 –1904)

Megoldások
1. (a) – Louis-Ferdinand Céline (eredeti nevén Louis-Ferdinand Destouches)
a XX. századi francia irodalom és nyelv
egyik legmarkánsabb megújítója. Joyce,
Kaffka, Thomas Mann, Scott Fitzgerald és
Hemingway mellett van a helye az irodalmi kánonban, ha eltekintünk még csak
kétségesnek sem ítélhető politikai tevékenységétől.

Anton Csehov (1860 –1904)
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George Bernard Shaw (1856 –1950)

Igaza van Esterházy Péternek, hogy
az író ne népben és nemzetben, hanem alanyban és állítmányban gondolkodjék. Céline-nek teljesen sikerült.
Miután pedig a betegségek nem ismerik a pártokat – nagyobb baj, hogy az
utóbbiak sem az előbbieket – nekünk
nem kell ezzel foglalkozni. (Nem tudunk róla, hogy a jobb oldali pneumónia gyilkosabb lenne, mint a bal oldali
és vice versa. Az agyféltekei dominanciáról és agyvérzésekről szólva már
nem lehetnénk ennyire szabadszájúak,
de szerencsénkre mi csak pulmonológiával foglalkozunk e helyt.)

2. A gonoszkodó mondatok és szerzőik az alábbiak szerint tartoznak
egybe:
a. 1
b. 2
c. 3
Voltaire csak szokásosan vitriolos, George Bernard Shaw, ahogy szokott,
fennsőbbségesen és szarkasztikusan ítél, Csehov kolléga ellenben tapasztalatból beszél. (Forrás: Richard A. Gordon: Nagy orvosi baklövések. Fordította: ifj. Molnár Tamás, Alexandra Kiadó, 2003.)
— ● —
Az allergián számos specialitás osztozik. Bőrgyógyászok, allergológusok,
gyermekgyógyászok próbálnak gyürkőzni az alattomos bajjal. (A szerző titkon örül, hogy legalább ebből kimarad. Bár, melyik sebész nem ludas legalább némely jód-allergiákban?) Közéjük tartoznak a fül-orr-gégészek is,
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ahogy egy németh lászlói pontosságú esetleírásból, az alábbi regényrészletből ki is tűnik:
„Az ügyfél leülhetett... kezdődhetett az alkudozás... de mindjárt félbe is
szakadt... Hhhh!... Hhh!... Megint rájött a köhögés! Az asztma! Az asztmája! Mert itt kellett ülnie a hidegben! Ebben a porfelhőben!... ’Az istenfáját!’
Minden lehetséges gyógyszert kipróbált már, amiről a hirdetésekben olvasott... az emfizémára is... kipróbálta, amit Delphine-től hallott, aki beszámolt
neki a környékbeli asztmás háziasszonyokkal folytatott beszélgetéseiről...
ki Clodovitz orvosságait, balzsamokat, porokat, kenőcsöket, kisebb és nagyobb és mindenféle színű tubusokat... Minden újdonságot!... Delphine bebenézett a kórházba, és mindig hozott valamit, két-három ampullát, ilyenolyan cseppeket, mindig a legújabb csodaszereket!... És Titus mindegyiket
kipróbálta!... Akármilyen szaga is volt!... Lenyelte az iszonyatos Perlimpipim
porokat... belélegzett mindent... a kellemes illatúakat éppúgy, mint a kegyetlenül büdöseket... mindent, ami az asztmát gyógyíthatta... amit csak be
lehetett szívni!... És amikor rájött!... Iszonyúan be volt ijedve!... Egy tányér
állt előtte, teli mindenféle növényekkel, azokat kellett az adott pillanatban
megégetni... A szenegáli füvek olyan maróan büdösek voltak, hogy elájult
tőle az ember... de bűzlöttek azok az apró kagylók is, amiket elalvás előtt
szagolgatott... de volt, hogy a pipájába tette, rágyújtott és úgy szívta be...
Az ügyfelek persze szerettek volna a kedvében járni, remélték, hogy nem
lesz túlzottan komisz, amikor hosszabbításért könyörögnek, ezért aztán
gyakran faggatták a hogylétéről, kérdezgették a betegségéről, tudakozódtak
a részletekről, próbáltak együttérzőnek mutatkozni, bonbont hoztak neki,
meg eukaliptusz-pirulákat, amit egy kockacukorra kell helyezni, megégetni
és úgy belélegezni... Hihetetlen bűz áradt belőle!... Hallgatott rájuk, és megpróbált mindent, amit tanácsoltak, de csak nem lett jobban... Inkább romlott
az állapota... Folyton szipákolt... különösen a nagy robbanás óta, mikor egy
éjszaka a zeppelin a Mill Wailre zuhant, a házától alig másfél kilométerre!...
Iszonyatos volt a robbanás, a tető megemelkedett, meg is rongálódott... Azt
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hitte, végük van!... A légnyomás kitépte a prémei közül, fölröpítette... hogy
végül teljes súlyával a hasára zuhanjon! Hűhh! Összevissza törte! Az a katapultálás!... A hatása nem volt azonnali, két nappal később jött az igazi roham,
de akkor olyan élesen, olyan hevesen, hogy hörögve, magatehetetlenül hevert a lépcső alján... nyelve a lábtörlőt söpörte... nem kapott levegőt!... Ott
feküdt legalább negyvennyolc órán át, képtelen volt följebb vagy lejjebb
menni, mert moccanni se tudott... még segítségért se tudott kiáltani, a ház
be volt zárva, bejönni se lehetett, az üzletfelek csak vártak, végül riasztották
a szomszédokat, azok meg a tűzoltókat, és a szomszédok meg a parkőrök
feltörték az ajtót, azt hitték, hogy talán meghalt. Ilyen pasa volt a Titus.”
3. Az előbbiekben már bemutatott szerző, Céline melyik regényéből idéztünk?
a. Bohócbanda
b. Utazás az éjszaka mélyére
c. Halál hitelbe
Az inhalációs terápia a nyugati
orvoslásba a nevetőgázzal érkezett
a XIX. század derekán. Állításunk
persze csak akkor igaz, ha nem számítjuk a törzsi kultúrák füstbelégzéses révületeit. Sámánok pedig vannak, a meszkalin ábrándok nélkül
pedig elképzelhetetlen 1968, Jimi
Hendrix, Janis Joplin – és minden,
ami ezzel jött... Céline regényében
az asztmát már gyógytartalmú füsttel próbálják gyógyítani. Megjelenik
a légúti görcs ellenes cigaretta, az
akkoriban bevett módszer is.
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„Ne féljen, szép Delphine-em – ilyeneket dumált neki –, angyala vagyok
én a maga nagy szerelmének!... Your big love!... Ezekkel a szavakkal... Én csak
jót akarok, amennyi jót csak lehet! All the good luck of the world!... Szeretném megmenteni azt a drága Clabent!... Szívassa el vele, drága galambom,
ezeket a csodafüveket!... Szirmokba tekertem bele, melyeknek a színe, mint
a tiszta víz!... Lélegezze be a három elemet!... A tüzet!... A szelet!... A füstöt!...
Ó, a belélegzés mámora!... Fusson! Fusson!... Fusson drága Delphine-em!...
Vissza a betegágyhoz!... Ne menjen tovább! Az Ég gyógyítójával találkozott!... A Lelkek Varázslója vagyok én!... Életre keltem a haldoklót!... A városban elveszne... ne menjen tovább! Ne engedjen a patás csábításának!... Az
ördögöt csak egy bolond lány látja tündérnek! Óvakodjon tőle Delphine!
Óvakodjon!... A lég varázslata!...
Füstök!... Füstök!... Alig mondta ki a két utolsó szót, amikor összement,
egészen apróra, ott a járdán... a Delphine szeme láttára!... Felszívódott!... Egy
kis rongy, ott a lámpaoszlop alatt!...”
Lehet, hogy nem egészen erre gondoltak? Mindenesetre a fulladás elmúlt, a quality of life – ha átmenetileg is – lényegesen megemelkedett. Úgy
is mondhatnók, hogy elemelkedett. Céline és az asztma együttes tárgyalásakor – az író neve máig viharokat kelt az irodalomtörténetben, a németekkel való második világháborús kollaboráció miatt – nem mehetünk el kérdés nélkül a XIX–XX. századfordulós francia próza egyik megújítója mellett.
4.
a.
b.
c.
d.
e.

Kiről van szó?
James Joyce (1882 –1941)
Thomas Stearns Eliot (1888 –1965)
Ezra Pound (1885 –1972)
Marcel Proust (1871 –1922)
Szentkuthy Miklós (1908 –1988)
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Megoldások
3. (a) – Bohócbanda. A szöveg forrása: Louis-Ferdinand Céline: Bohócbanda (Fordította: Szávai János) Kalligram Kiadó, Pozsony, 2008. pp. 139141. A könyv eredetileg 1944-ben jelent meg, egy olyan évben, mely nem
kedvezett kifejezetten az irodalmi művek kiadásának... A második idézet
helyrajzi száma: pp. 149-150.
4. (d) – Valamennyien a XX. századi irodalom nagy megújítói közé tartoznak. A helyes megoldás: Marcel Proust (1874-1922). A neves és gazdag sebész fia egy parafával bélelt lakásban élt Párizsban, miközben a lélek sötét,
belső útjain bolyongott, köhécselve, fulladozva. Nem segített a töménytelen kávé, sem a zaccából kotyvasztott beöntés, sőt maga a friss koffeines
allövet sem, de még az adrenalin injekciók, sőt a stramonium inhaláció is
hatástalanok maradtak, hiába próbálkoztak a dohánnyal és a marihuánával
is. Nem, bizony a kedves, finomhúsú fiúcskák sem segítettek – semmi sem...
Joyce, a bolygó ír (örökös külső és belső emigrációban) az Ulysses szerzőjeként, T. S. Eliot a költészet (Átokföldje) és az angol esszé okán, míg Ezra
Pound az amerikai és az egyetemes költészet (Cantók) megújítójaként került a névsorba. Ilyen vagy olyan okból valamennyien lázadók, a szellem, a
toll forradalmárai. Szentkuthy Miklós zsenialitása (és világlátása) pedig hiába mérhető az előbbiekkel, ha egyszer magyarul írt (Prae).
— ● —
A lélek és a test viszonya örökös orvosi, míg a kettő közti primátus kérdése alapvető filozófiai kérdés. Ubi desinit philosophus, ibi incipit medicus:
ahol véget ér a filozófus, ott kezdődik az orvos. ( Gonosz jogászi fordításban:
ahol véget ér a gondolkodó, ott aztán nekilát a doktor.) Tudásunk állandóan
változik. Míg – példának okáért – az ágyhoz kötött, mégis szerfelett aktív
Florence Nightingale tüneteit egy korábbi orvosi iskola pszichoszomatikus
kórképnek írta volna le, ma inkább krónikus brucellózisnak tartják. Sokkal
érdekesebb kérdés egy valódi betegség lelki következménye.
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Proust esetében a kórlefolyásban
a betegségtől való félelme is szerepet
kapott, rettegése attól a kórtól, melytől
tagadhatatlanul szenvedett. Mennyire
volt ez felelős excentrikus, rejtőzködő,
éjjeli bagoly életstílusáért, s mennyiben járult ez utóbbi hozzá az állapotromláshoz? Circulus vitiosus – avagy ez
a körördög a részletekben lakik?
Öngyógyítása során a korabeli orvoslás javallta belladonna-cigarettával
szemben Proust inkább a gombapor
füstjével töltött zárt szobát preferálta.
A kezelés alighanem gyorsította a betegséget. Ne feledjük a tudományos
teóriák nyújtotta környezetet: a XIX.
század végén kerülnek elő azok a feltételezések, melyek az allergia neurotikus
eredetét feszegetik.
Sigmund Freud még csak készülődik, hogy az egész paksamétát a hóna
alá vágva elvágtasson, hogy a lélek
minden búját a halál–anya–öl háromszögben vélje megtalálni.
Forrás: Brian Dillon: Tormented hope.
Nine hypochondriac lives. Penguin,
2010. Proustról Németh László három
nagyszerű esszét is írt. Akit az író érdekel inkább, annak Réz Pál Proust könyvét ajánljuk. És mindenkinek Az eltűnt
idő nyomában-t, persze...

Marcel Proust (1871 –1922)

Sigmund Freud (1856–1939)
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Ki hinné, hogy az asztma a jólét szimbóluma is lehet? Márpedig így történt, a XX. század első harmadában élt nagyszerű orosz költő versében legalábbis ekként szerepel. Párizs amúgyis szelíd allúzió a szívének oly kedves
Proust-jára. Az 1932-ben született, cím nélküli vers (jelen írás szerzőjének
saját fordításában) így hangzik:
No. 233
és iszom a katonák csillagára, amiért annyit kárhoztattak,
a nemesek bundáira, az asztmára, a pétervári epés napokra
a Savoy hangszereire, a Champs Elysée benzinszagára
a rózsára a Rolls-Royce-ban, a párizsi festők képeire
a Viscaya-i öböl hullámaira, a mogyorókrémes findzsára
az angol nevelőnő ócska rátartiságára, távoli gyarmatok kininjére
iszom rájuk mind, de nem döntöttem még el, hogy a kettő közül melyikkel
víg olcsó kis almaborral, vagy a pápai pince drága levével
5. Ki lehet a szerző?
a. Oszip Emiljevics Mandelstam (1891–1938)
b. Maxim Gorkij (1868 –1936)
c. Vlagyimir Majakovszkij (1893–1930)
— ● —
Az újságírás az alacsony felezési idejű információk birodalma. Az Evidence
Based Medicine nagy (és elhallgatott) baja, hogy a bizonyítékok várható
élettartama 5 évnél 50%, és bármely orvosi bölcsesség igazságtartalma
már a megszületése utáni első esztendő végére 80%-ra csökken. Ki emlékszik a tavalyi hóra? A legnagyobbak legfőbb tanításai persze megmaradnak
(Hippokratész, Celsus, Lister, Semmelweis, Koch, Röntgen, hogy csak né-
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hány nevet említsünk), de a zöm fakul bizony. (Billroth rezekciói ritkulnak,
a Halsted-i radikalitású emlőműtét is a múlté, akárcsak a tüdőrákra javallt
Brock-féle elvi intraperikardiális pulmonektómia. Amúgyis, ami egyszerre
gyógyító és elvi, az gyanús, a rigiditás rendszerint bizonytalanságot fed.)
Ha pedig újságírás, akkor persze amerikai, onnan pedig csak egy ugrás, hogy
magyar legyen és emigráns (lásd még: Nobel-díj). Hogy ők mit gondolnak magukról, azt nemigen emlegetjük: egy másik műfaj eminense, Sir George Cukor
dührohamot kapott, ha ungarus voltára utaltak... Mi itt rendületlenül büszkélkedünk az elűzöttekkel: csak hulljon valami dicsfény vissza ránk.
Ha Histhorax és újságírás, akkor kérdés: vajon melyik nagytollú (vagy tolltulajdonos) egyszerre magyar és asztmás? „A tény szent, a vélemény szabad”
– mondta, miközben felköhögte magát a csúcsra. Hja, Amerikából könnyű...
(Időközben hazai tollforgatóink számára kiötlöttek egy, a nevét viselő díjat,
függetlenül attól, hogy egy valóban világhírű megtiszteltetés már viseli azt.
Mintha lenne egy Nobel-emlékdíj, csak itt, csak most, csak nekünk, a magyar
tudósok számára. Bár, ha meggondoljuk, az ötlet nem is olyan rossz...)
6.
a.
b.
c.

Kiről van szó?
William Randolph Hearst (1963 –1951)
Joseph Pulitzer (1847–1911)
Robert Maxwell (1923 –1991)

A XX. század második felének – majdnem azt mondtuk: angol – költő
fenegyereke. Azonban legfeljebb britnek mondhatnánk: hiszen kelta. Bár
nem skót, walesi: és bizony minden kelta kikéri magának, ha leangolozzák.
Dohányzik, iszik – és fantasztikusan ír. A sós tengerparti levegő teszi?
7.
a.
b.
c.

Kiről van szó?
Thomas Stearns Eliot (1888 –1965)
George Bernard Shaw (1856 –1950)
William Butler Yeats (1865 –1939)
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d. Dylan Thomas (1914 –1953)
e. Seamus Heaney (1939 –) Nobel-díj: 1995
Asztmás volt a XX. századi amerikai próza kiemelkedő alakja is. Nyúlszőrallergiája bizonyosan nem volt, máskülönben főhősének Harry Angstromnak
nem adta volna a Mr. Rabbit nevet. Az első „nyúl” könyve egy évvel az amerikai kiadás után 1961-ben jelent meg magyarul (Nyúlcipő). Ötkötetes, tízévenként új kötettel jelentkező regényfolyamának főhőse 1989 őszén, szívinfarktusban „hal” meg (Nyúlszív), magával a szerzővel azonban a vezető amerikai
halálok, a tüdőrák végez. Pulitzer-díjas volt, és neve sokszor merült fel a lehetséges irodalmi Nobel-díjasok között, mégsem kapta meg soha. Egyetlen elnyomott, de legalábbis kisebbségnek tekinthető társadalmi csoporthoz sem
tartozott. Talán ha egy fekete bőrű, külvárosi, homoszexuális, de legalábbis
drogfüggő közösség életét kíséri végig inkább, mint az átlag amerikai külvárosi házaspárokét, komolyabb eséllyel indult volna az elismerésért. Így csak
remekművek születtek, és ebben az asztma sem akadályozhatta meg.
8.
a.
b.
c.
d.

Kiről van szó?
John Hoyer Updike (1932 –2009)
Jerome David Salinger (1919 –2010)
Jean-Louis „Jack” Kerouac (1922 –1969)
James Fenimore Cooper (1789 –1851)

Az asztma a szépirodalomba gyakorta drámai jelenet kereteként lopakodik be.
„Néhány évvel ezelőtt, amikor még alorvos voltam, behoztak a kórházba
egy sápadt, duzzadt képű embert: a lába oszloppá dagadt, görcsei voltak,
légzési zavarai, no szóval gyönyörű vesegyulladás, ahogy az a nagykönyvben meg van írva, világos, hogy segíteni már nem lehetett rajta. Egyszer
aztán behív az ápolónő, hogy az a nephritises a hetesben megint rohamot
kapott. Odamegyek és látom, hogy szegény levegő után kapkod, nedves,
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mint az ázott ürge, a szeme kidülled a borzalomtól... (...) aztán görcsök és
asztmatikus rohamok közepette elmondta. Hát, uraim, ilyet még nem hallottam életemben.
– Khm, khm – köhögött Baum ügyvéd.
– Ne féljen – nyugtatta meg Vitásek doktor – nem mondom el.”
A történetet Vitásek doktor, a novella beli urológus meséli.
9.
a.
b.
c.
d.

Ki lehet a szerző, akinek mellesleg a „robot” szót is köszönhetjük?
Herbert George Wells (1866 –1946)
Pablo Neruda (1904 –1973)
Karel Capek (1890 –1938)
John Hoyer Updike (1932 –2009)

Megoldások
5. (a) – Oszip Emiljevics Mandelstam (1891–1938) a helyes megoldás.
Sztálinról írt gúnyverse a legismertebb, költészete kimagasló. Magyarul
megjelent kötete: Versek. Unikornis Kiadó 1991.
6. (b) – Joseph Pulitzer volt az asztmás újságmágnás. Politzer József néven, Makón látta
meg a világot. Apja, Fülöp, kereskedő, boltos
volt a mezővárosban, míg 1853-ban Pestre nem
költöztek. Itt házitanítók keze alatt tanult, egyebek közt franciát és németet is. 1864-ben New
Yorkba emigrált, ahol nyolc hónapra beállt a lovassághoz. Angolul alig beszélt, az ezred zöme
németekből állt. A polgárháború végén St.
Louisba ment, ahol számos kitérő után újságíróvá, majd laptulajdonossá lett. Később New

Oszip Mandelstam
(1891–1938)
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Joseph Pulitzer (1847 –1911)

Robert Maxwell (1923 –1991)
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Yorkba költözött, s a keleti part meghatározó közvélemény-formálóinak
egyikévé vált.
A másik két alak sem kevésbé érdekes. William Randolph Hearst San
Franciscoban született, apja bányamérnökként lett milliomos. Ma már
ez is hihetetlen, hát még az, hogy a
Harvard Egyetemról, ahová 1885ben vették fel (tagja lett a Delta
Kappa Epsilon társaságnak és az A.
D. Club-nak is), azért távolították el,
mert számos professzorának rendkívül drága bilit ajándékozott, melyek
belsejébe a tulajdonos nevét íratta
be. Hearst a kiadói üzletbe 1887ben vetette magát. New Yorkba költözve megszerezte a The New York
Journalt, majd zűrös és durva piaci
háborúba keveredett Joseph Pulitzer New York World-jével. Ebben a
küzdelemben született meg a yellow
journalism – a kétes igazságú szenzációs történetekkel operáló újságírás.
Míg a szintén sárga, ám láz (yellow
fever) elkerülte Magyarországot, a
sajtószabadság okozta láz, olykor
pedig kiütés, ideális táptalajra talált
nálunk. Asztmalapként távoli rokonaink ők: lélegzetelállító történeteik
(asphyxia journalistica vera) révén,
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melyek ferde tényeken alapuló
szenzációk. Hearst tehát a Blikk
magazin és az RTL közös nagyapja, mondhatnánk úgy is, ha nem
félnénk a sajtópertől. Így csak anynyit állítunk (azt is halkan), hogy az
orvoslással kapcsolatos információkkal szerfelett rugalmasan bánó
médiaszegmensről van szó.
Robert Maxwell pedig Ján Ludvík
Hochként látta meg a napvilágot a
kárpátaljai Aknaszlatinán, az akkor
éppen csehszlovák Slatinské Dolyban, mely ma Solotvino néven ősi
ukrán föld. Anyanyelve jiddis volt,
Dylan Thomas (1914 –1953)
de jól beszélt csehül, németül, és
nincs rá okunk, hogy ne higgyük,
magyarul is. 1940-ben Angliába menekült, ahol beállt a hadseregbe, és
1945-re százados lett. A felderítéshez került, itt kapta máig ismert nevét. A
megszállt Németországban újságcenzorként működött, majd a profilban
maradva a nagyhírű Springer Verlag brit és amerikai terjesztője lett. Később
Pergamon Press néven izmos kiadói hálózatot épített, mely mellé Nagy-Britannia meghatározó újságbirodalmát fejlesztette ki. Múlhatatlan érdemei
vannak Izrael létrejöttében, védelmében. A médiabirodalom szomorú körülmények között az 1990-es évek elején múlt ki.
7. (d) – A szóban forgó vad költő Dylan Thomas. Hatását jelzi, hogy Bob
Dylan az ő hatására vette fel ezt a művésznevet. Valamennyi, a kérdésben
szerepelt író-költő kelta: Eliot, Shaw, Yeats és Heaney is írek, költészetük angol
nyelvű irodalom. Angolul sorolták az angoloktól elszenvedett panaszaikat:
mintha a walesi bárdokat Arany németül írta volna meg (bécsi akcentussal).
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8. (a) – A megoldás: John Updike. Nyúl-tetralógiája: 1960 Nyúlcipő (Rabbit Run), 1971 Nyúlketrec
(Rabbit Redux), 1981 Nyúlháj (Rabbit Is Rich), 1990 Nyúlszív (Rabbit
At Rest), 2001 Nyúlfark (Rabbit
Remembered).
9. (c) – Karel Capek: Fülbe gyónás Forrás: Karel Capek: Zsebtörténetek. Betörők, bírák, bűvészek
és társaik. Aliena Kiadó, 2010. pp.
271-275.
John Hoyer Updike (1932 – 2009)

— ● —
A következők felvezetője stílusosan egy hosszas és cirkalmas alcím lehetne
ilyesformán: Fejezet, melyben a szerző töredelmesen bevallja anglomániáját, majd a XIX. századba vonul vissza. Aluszékony, horkoló, köhögős, vígan
pöfékelő fiatal és idősb urak jelennek meg a színen, és tűnnek tova. A végén
minden megoldódik. Az első kép elől már fel is lebben a függöny.
„– A fene ebbe a kölyökbe – mondta az öregúr – hát nem elaludt már
megint.
– Furcsa egy fiú – mondta Pickwick úr. – Máskor is mindig így elalszik?
– Mindig elalszik! – mondta az öregúr. – Örökké csak alszik. Álmában
végzi a munkáját, járás közben is alszik... s ha felszolgál az asztalnál, akkor
is horkol közben.
– Sajátságos eset! – mondta Pickwick úr.
Ó, de még milyen sajátságos eset! – felelte az öregúr. – Büszke vagyok
erre a fiúra... nem válnék meg tőle semmi kincsért... valóságos természetfe-
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letti tünemény... ritkaság! Idegyere, Joe... Joe! Rakd le ezt a holmit és bontsál
fel még egy palackot... érted?
A hájas fiú felállt, kinyitotta a szemét, lenyelte a hatalmas falat pástétomot, amit éppen a szájába gyömöszölt az imént, közvetlenül az elalvása
előtt – aztán tunyán hozzálátott, hogy teljesítse a gazdája parancsait. Öszszeszedte a tányérokat és visszarakta őket a kosárba, s közben sóváran, kidülledt szemmel nézte a lakoma maradványait. Előkerült egy új üveg bor
– hamarosan ki is ürült – a kosarat visszakötözték a helyére – a hájas fiú
megint felszállt a bakra – előszedték ismét a szemüveget és a látcsövet és a
katonaság újra elkezdte nagyszerű működését. Ropogtak a puskák, dörögtek az ágyúk, ijedeztek a hölgyek – aztán végül felrobbantottak egy aknát,
valamennyiük nagy örömére – s miután az akna szétment ezer darabra, a
katonaság és a nézősereg is követte a példáját, és szétment ezerfelé.
Hát szóval, el ne felejtsék – mondta az öregúr, amikor befejezték a többször is félbeszakított beszélgetésüket a hadgyakorlat végén, s kezet nyújtott Pickwick úrnak – el ne felejtsék, hogy holnap várom ám magukat,
mindnyájukat.
– Dehogy felejtjük el – mondta Pickwick úr. A címünket felírta.
– Manor-major, Dingley Dell – mondta Pickwick úr, miután megnézte a
zsebkönyvét.
– Úgy van – mondta az öregúr. – Legalább egy hetet nálam kell tölteniük,
úgy számítsák, előbb úgysem engedem el magukat; megnézhetnek majd
mindent, amit érdemes megnézni. Ha azért jöttek le, hogy megismerjék a
falusi életet, hát nálam lesz majd részük benne bőven. Joe... a fene ebbe a kölyökbe, hát nem elaludt már megint... Joe, segíts Tomnak befogni a lovakat.
Befogták a lovakat – a kocsis felszállt a bakra – a hájas fiú felkapaszkodott
melléje – búcsúszavak röpködtek – aztán a hintó elrobogott.
Ahogy a pickwickisták utána fordultak, hogy még egy utolsó pillantást
vessenek szíves vendéglátóikra, a lebukó nap aranyvörös sugarai világították meg a kocsin ülők arcát és a hájas fiú körvonalait. A fiú hájas feje a mellére csuklott; újra elaludt.”
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A kórismézés komoly feladatot ró a Nagyérdemű Olvasóra. Vajon miben szenvedhetett a fiatalember? Vagy inkább a kocsist bántotta a jelenet,
netán maga Pickwick úr érezte magát kellemetlenül? Kérdés, hogy egyes
betegségekben ki szenved többet: a beteg, avagy környezete? Mielőtt mélyebbre süllyedünk a lélek bugyraiban, próbálják megválaszolni a kérdést.
10.
a.
b.
c.
d.

Milyen kórképről van szó?
Pickwick-szindróma
alvási apnoe
diabéteszes ketoacidózis
Cushing-szindróma

A második kérdésben felkínált alternatívák ékes bizonyítékai a szerző alig
palástolt anglomániájának, melyet egyes rosszakarói a sznobizmussal rokon kórképnek tartanak.
11.
a.
b.
c.
d.

Ki a szerző?
Sir Walter Scott (1771–1832)
John Galsworthy (1867–1933)
Charles Dickens (1812 –1870)
William Makepeace Thackeray (1811–1863)

A következő kérdés, mely irodalomtörténeti részleteket feszeget, mintha
bizony lényegesek lennének...
12. Mi volt a Pickwick Klub (eredeti címében: Pickwick Papers) eredeti műfaja?
a. színdarab
b. képregény
c. musical
d. szappanopera
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Előre bocsájtjuk, hogy a következő idézet szerzője Charles Dickens, ez a
kérdés tehát nem kérdés. Kérdés azonban, hogy a szerző vajon kiről mintázta a Copperfield Dávidból vett jelenet hősét? Nem kérdés a fordító neve. Az
utószót ellenben Füst Milán írta – nem rossz szerzőtárs...
„...benéztem Omer és Joram boltjába, s láttam, hogy régi barátom, Omer
úr ott ül, és pipázik. Nem volt kedvem ott lenni, amikor Pegotty úr először
beszél most a húgával és Hammel; lemaradtam hát, és Omer urat hoztam
fel ürügyül.
– Hogy s mint van, Omer úr, ilyen hosszú idő után? – kérdeztem, amint
beléptem.
Elhessegette pipája füstjét, hogy jobban szemügyre vehessen, s csakhamar nagy örömmel rám ismert.
– Fel kellene állnom, uram, hogy jelezzem, látogatását milyen megtiszteltetésnek tekintem – mondta, de lábam felmondta a szolgálatot, és kocsin
tologatnak ide-oda. De lábamtól meg a szuflámtól eltekintve, hál’ Istennek
a lehető legjobban érzem magam.
Gratuláltam elégedett ábrázatához és derűs hangulatához; most vettem
csak észre, hogy széke is kerekeken jár.
– Elmés szerkezet, nem igaz? – kérdezte, pillantásomat követte és könyökével fényesre törölgette széke karfáját. – Könnyen gördül, mint a pehely, és olyan megbízhatóan szállít, akár a postakocsi. Képzelje csak, a kis
Minnie (az unokám, tudja, Minnie lányom gyereke) a pici kis erejével nekidűl a támlának, egyet lök rajta, és már vígan repülünk, hogy jobban se kell.
És mondok valamit... nem utolsó dolog egy ilyen székben pipázgatni!
Sohasem láttam még derekabb öreg bácsit, aki annyira tud alkalmazkodni a helyzetéhez, mint Omer úr, még örömét is leli benne. Arca úgy sugárzott, mintha tolószéke, az asztmája, meg az erőtlen lába csak egy-egy eleme volna valami nagyszerű találmánynak, mely arra szolgál, hogy a pipázás
gyönyörűségét fokozza.
– Biztosíthatom – szólt Omer úr –, amióta ebben a székben ülök, többet
látok a világból, mint bármikor, amíg járni tudtam. Csodálkoznék, napon-
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ta hány ember kukkant be ide
egy kis beszélgetésre. Igazán,
nem is hinné. És az újságban is
kétszer annyi olvasnivaló van,
amióta rákaptam erre a székre, mint azelőtt. Ami általában
az olvasást illeti, Uramisten, hihetetlen betűtömegen rágom
magam keresztül. Ez az, amiért
annyira hálás vagyok, tudja?
Ha a szememmel volna a baj,
mihez kezdenék? De mivel
csak a lábam rossz, mit számít
az? Hiszen a lábam, amíg használni tudtam, csak arra szolgált, hogy még kurtább legyen
a lélegzetem. Most pedig, ha ki
akarok menni az utcára, vagy le
a fövenypartra, csak kiáltanom
kell Dicknek, Joram legfiatalabb tanoncának, és már indulok is a saját hintómon, akár a londoni lordmayor.
Itt akkorát kacagott, hogy majd megfulladt belé.
– A Jóisten áldja meg! – mondta Omer úr, pipájához visszatérve. – Hiába,
a kövérjét is el kell fogadni, a sovány hússal együtt; ilyen az élet.”
13. Kiről mintázta a szerző a Copperfield Dávidból vett jelenet hősét, Omer urat?
a. Sam Wellerről
b. Samuel Pickwick úrról
c. Falstaffról
d. Charles Dickens, maga magáról
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Megoldások
10. (a) – Pickwick-szindróma. Bár Dickens regényének főhőse, maga
Pickwick Sámuel úr is köpcös, s imád aludni, a róla elnevezett tünetegyüttes
mégsem rá illik. A The Posthumous Papers of the Pickwick Club (1836 –37)
egyik mellékalakja a Joe nevezetű kövér, vörösképű fiú („fat and red-faced
boy in a state of somnolence”).
A Pickwick-szindróma elnevezést elsőként a neurológus Burwell alkalmazta egy 1956-ban megjelent közleményben (Bicklemann AG, Burwell
CS, Robin ED, Whaley RD. Extreme obesity associated with alveolar
hypoventilation a Pickwickian Syndrome. Am J Med 1956; 21[5]: 811-8.) A
szindrómát kóros kövérség, alveoláris hipoventilláció, letargia, aluszékonyság és nem ritkán debilitás alkotja. A másodlagos policitémia szintén kísérőjelenség.
Nevezik COS-nak (Cardiopulmonary Obesity Syndrome) is, melyet alvási apnoe (sleep apnea) kísér, következményes kardiovaszkuláris érintettséggel, csökkent „árapály” [tidal, oh] és kilégzési tartalék térfogattal (ERV),
hipoxiával és hiperkapniával. Sokáig fennállva dyspnoe, szív-hipertrófia,
tüdőödéma jelentkezhet. A rövidítések kedvelői számára pedig pHTN, sőt
CHF is ( pHTN: pulmonary hypertension, alias PH, alias PAH; CHF: Congestive
Heart Failure – no, erre mondja a szédülős fejű angol medikus: „what a
dickens...” – a magyar megfelelőt mellőzzük).
Hiába ismerte fel Joseph Priestley az oxigént már 1774-ben, ennek „perbeli” alkalmazása a viktoriánus kor doktorai számára – bár első megközelítésben célszerűnek tűnhetett volna – a kemoreceptorok „becsapása” révén
a légzőmozgásokat kiiktatva fatális kimenetelhez is vezethetett volna. A
medicina szédítő iramú fejlődésére mi sem jellemzőbb, hogy a diagnózison kívül mást ma sem tudunk tenni. Kivéve persze, hogy kizárjuk azokat
a kórállapotokat, amiket azért mégis meg lehet gyógyítani vagy legalább
egyensúlyban tarthatók: azaz a bakon való szunyókálást OEP asszisztenciával egészítjük ki.
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Az idézet forrása: Charles Dickens: A Pickwick klub. Új Magyar Könyvkiadó, 1955. I. kötet 86. oldal. Fordította: Hevesi Sándor (átdolgozta: Ottlik
Géza). Érdemes végigolvasni a könyvet, mert a kövér fiú – „kinek pofazacskói úgy remegnek, mint a francia kocsonya” – még számos további kaland
részese, s mindahányban alszik és /vagy eszik.
11. (c) – A szerző Charles Dickens (1812 –1870), a kora-viktoriánus Anglia
meghatározó szerzője, a realizmus nagymestere. Humora azonban mindvégig megóvja a szerzőt és az olvasót attól, hogy olvasás közben az élettől
is elmenjen a kedve. Ahhoz a naturalizmusnak kell majd eljönnie... A lélek
mélyén való kíméletlen vájkálás szerzői ekkor még pendelyben rohangásznak a gyermekszobáikban, és gyűjtögetik később megírandó traumáikat. (A
részleteket illetően a könyvünk Marcel Proustról szóló bekezdéseire, illetve
az irodalomtörténet vonatkozó műveire utalunk.)
Ha az olvasó nem jött volna rá a szerző nevére, ne legyen lelkiismeret-furdalása. A mai angol átlagolvasó se igen ismeri már: a fiatalság pedig leginkább a „what a dick-ens” elég nyomorúságos szóviccéből, tompított káromkodásából. Ehhez képest mi még elég jól állunk a mi Jókainkkal...
12. (b) – A fiatal író (ekkor 24 éves: Magyarországon 2011-ben ennek a
duplájával is fiatal szerző lenne még...) a Pickwick Papers-t eredetileg egy
képsorozat (korai képregény?)
szöveges illusztrációjának szánta. Egészen pontosan, a kiadó
egy már meglévő (és kifizetett) képegyüttest próbált értékesíteni, ami egy tervezett,
ám az eredeti szerző váratlan
halála miatt soha el nem készült művet illusztrált volna. A
A Pickwick Club címû kiadvány
„damage control” pazarul sike-
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rült: Dickens a képek sorát átrendezte és egy másik történetet kerített köréjük: ezt. Az irodalmi pletyka úgy tartja, hogy a rajzoló, mélyen megbántódva a „kísérőnek” szánt szöveg átütő sikerén, elkeseredésében öngyilkos
lett. Hiába, a szakmai irigység tüdőgyógyász körökön kívül sem ismeretlen
– a mellkassebészekről nem is szólva. Még szerencse, hogy az ilyen extrém
kifejezési forma ma már viszonylag ritka. Azt is tartja a fáma, hogy mivel a korabeli szokás szerint füzetekben, folytatásokban jelent meg, a betegek csak
azért imádkoztak, hogy a következő példány megérkeztét még megérjék.
13. (d) – A Copperfield Dávidban Dickens a realizmus nagymestereként
magáról rajzol briliáns irodalmi önkarikatúrát az asztmatikus Mr. Omer alakjában. A dohányzó asztmás beteg pedig ma sem ritka jelenség... Az idézet
forrása: Charles Dickens: Copperfield Dávid, Európa Könyvkiadó, 1966. II.
kötet 313-314. oldal. Fordította: Szinnai Tivadar.
— ● —
A XX. századi regényirodalom egyik kiemelkedő alkotásában egy asztmás
beteg reflexiói központi szerepet játszanak egy járvány kellős közepén. Mielőtt a regényre térnénk, egy kérdés.
14. Milyen járványok szerepeltek már regényben vagy más irodalmi
alkotás címében?
a. pestis
b. kolera
c. szifilisz
d. járványos agyhártyagyulladás
Lássuk tehát főszereplőnket:
„Az egyik utcában, az orvos ilyen módon végighaladt, egy tucatnyi patkányt számolt meg. Odadobálták őket a zöldséghulladékokra és a piszkos
rongyokra. Az első betegét ágyban találta utcára néző szobában, mely háló
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és egyben ebédlő is volt. Szigorú arcú, ráncos öreg spanyol volt az illető.
Két lábos volt előtte a takarón tele borsóval. Abban a pillanatban, midőn a
doktor belépett, a beteg félig felemelkedett, majd hátravetette magát, és
asztmásan köhögve, levegő után kapkodott. Felesége mosdótálat hozott.
– Na, ugye, doktor úr – mondta a férfi injekció közben –, előjönnek, látta?
– Igen – szólt a felesége –, a szomszéd hármat szedett föl.
– Az öreg dörzsölte a kezét.
– Előjönnek, mindenütt láthatók a szemetesládákban, jön az éhség!”
15.
a.
b.
c.
d.

Mi lehet a járványos betegség?
pestis
kolera
szifilisz
járványos agyhártyagyulladás

„Mialatt beszéltek, elromlott az idő. A házmester halálát követő napon sűrű
köd rejtette el az eget. Rövid ideig tartó felhőszakadások csaptak le a városra. Az erős záporokat fergeteges hőség követte. Még a tenger is elvesztette
mélykék színét, a ködös ég alatt ezüstösen vagy vasszínűen csillámlott, és ez
bántotta a szemet. A nyári kánikula is kívánatosabb volt ennél a nyirkos tavaszi hőségnél. A városban, melyet csiga alakban építettek egy lapos területre, s
melyből alig nyílott kilátás a tengerre, komor kábultság uralkodott. A hosszú,
vakolt falak között, a poros kirakatú utcákban, a piszkossárga villamosokon
mindenki úgy érezte, mintha az ég börtönében lenne. Csak Rieux öreg betege örült ennek az időjárásnak, mert győzedelmeskedett az asztmája fölött.
– Ez az égető meleg – mondogatta –, ez jót tesz a hörgőknek.
Ez a meleg valóban perzselő volt, de valahogy olyanformán, mint a láz.
Lázas volt az egész város, legalábbis ez a benyomás üldözte Rieux doktort...”
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16.
a.
b.
c.
d.

Melyik városban van a regénybeli utca?
Rotterdam
Casablanca
Oran
Budapest

„Este tíz óra tájban aztán, midőn kocsija megállt egy öreg asztmás háza
előtt, kit utolsónak látogatott meg, Rieux csak nagy nehezen bírt feltápászkodni az autóülésről. Elmélázva nézegette a komor utcát meg a csillagokat,
melyek előtűntek és tovatűntek a fekete égbolton. Az öreg asztmás ült az
ágyban. Láthatólag könnyebben lélegzett, és számlálgatta a csicseriborsószemeket, miközben egyik lábosból a másikba rakta őket. Felvidult ábrázattal fogadta az orvost.
– Nos, doktor úr, tényleg kolera?
– Honnan veszi ezt?
– Az újságokból, meg aztán a rádió is bemondta.
– Nem. Nem kolera.
– Mindenesetre – szólt az öreg rendkívül ingerülten – elvetették a sulykot, mi? a nagyokosok!
– Egy szót se higgyen belőle – mondta az orvos.
Megvizsgálta az öreget, s most ott ült a nyomorúságos ebédlő közepén.
Igen, az orvos félt.”
17.
a.
b.
c.
d.

Ki a szerző?
Boris Vian (1920 –1959)
Jean-Paul Sartre (1905 –1980)
Simone de Beauvoir (1908 –1986)
Albert Camus (1913 –1960)
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Megoldások
14. (a, b, c, d) − Mindegyik járványos betegség szerepelt irodalmi műben. A pestisről legalább két könyv: Albert Camus: A pestis és Daniel Defoe:
A londoni pestis szól. Pestis dúl a Dekameron és a Heptameron hátterében
is. Gabriel García Márquez regényének címe: Szerelem kolera idején.
Syphilus pásztor történetét leírója éppen egy bukolikus történetbe
ágyazta be. A szifilisz (syphilis, luesz, vérbaj) elnevezése Girolamo Fracastoro
(1478 –1553) veronai orvostól származik, aki 1530-ban Syphilus pásztor
szenvedéseiről latinul írt költeményben nyújt kórleírást. A mű címe: Syphilis
sive morbus gallicus (Syphilis avagy a francia betegség ). A főhősre Apollo küldte a kórt engedetlensége miatt – tehát itt is büntetés. A nevet aztán
Fracastoro De Contagionibus („A fertőző betegségekről”) című könyvében
vitte tovább: szójárvány kiindulásának vagyunk tehát tanúi. (A tudás transzlációja – ma így mondanák, a könnyű érthetőség okán.) Itáliában és Némethonban francia betegségnek, a franciáknál
spanyolkórnak hívták, míg az oroszok
előzékenyen lengyel-bajnak titulálták. A
törökök keresztény-kórság névvel illették
vagy franckórnak (frengi), bár ezt Gárdonyi Géza nem említi az Egri Csillagokban.
A tahitiak szerényen és egyszerűen mint
„British disease” ismerték. E nevek nem
az előítéletek szüleményei, inkább a behordozókkal kapcsolatos tapasztalatokat
rögzítik (hajólegénység, katonaság), tehát
inkább utóítéletnek avagy tapasztalatnak
hívhatnánk, ha nem akarnánk politikailag
inkorrektek lenni. A XVI. században „nagy
Girolamo Fracastoro
(1478–1553)
himlő”-nek (great pox) is hívták, szemben
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az „igazi” himlővel (smallpox). A luesz
névre (Lues venerea, latinul: venereal
plague) és a Cupido betegsége címre
egyaránt hallgatott. A skótoknál csak
Grandgore-ként emlegették, míg a
fekélyeket a napóleoni háborúkban
Portugáliában szolgáló angol katonák fekete oroszlánként („The Black
Lion”) ismerték.
Graham Greene a járványos agyhártyagyulladásról A Harmadik (The
Third Man) című regényében ír.
15. (a) − A pestisről, másnéven Fekete Halálról vagy „dögvészről” van
Boris Vian (1920 –1959)
szó. A patkányok vektorként szolgálnak a Yersinia pestis baktérium szállítására, de az igazi bűnös a patkánybolha. A pestisnek három formája van: mindegyik előfordul Camus regényében.
A bubópestis vagy mirigyláz akár tojás nagyságú nyirokcsomó duzzanatot is okoz, sötétkék, vörhenyes bőrkiütések mellett (Fekete Halál – szemben
a tuberkulózis Fehér Halál elnevezésével). Korai jel az orrvérzés, a bizonytalan járás, a tudatzavar, a logorrhea, a nyugtalanság. (Utóbbiak politikus VIPnél komoly differenciáldiagnosztikai problémát is okozhatnak.) Ezt követi a
láz, a hidegrázás, a heves fejfájás, a végtagfájdalom és a fényérzékenység. A
kétnapos lázhullámok halálozása magas, de ha a gennyes csomók kifakadnak, a prognózis jobb.
A tüdőpestis inkább a téli, hidegebb időszakra jellemző, és az influenzához hasonlóan cseppfertőzéssel terjed. A légúti tünetek dominálnak, igen
magas lázzal, központi idegrendszeri tünetekkel. A halálozás közel 100%-os.
A szeptikus pestis az 1918 –19-es influenzajárványhoz hasonlóan „citokinvihart” keltve, még a jellemző tünetek kialakulása előtt öl. (Az idézet forrása
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Albert Camus: A pestis. Regények és elbeszélések. Európa Könyvkiadó. Budapest, 1979. 246. oldal. Fordította: Győry János)
16. (c) − Albert Camus: A pestis című regénye Oranban játszódik. A közvetlen tapasztalatokat az író az 1941– 42-es algériai tífuszjárványról szerezte, ezt „transzformálta” a toll számára látványosabb pestisre. Különösen
érdekesek a könyvben a pestis történetére tett „odavetett” utalások. (Az
idézet forrása a könyv 266. oldala.)
17. (d) − Albert Camus. Apai ősei algériai telepesek voltak. Apjáról, aki
az I. világháborúban halt meg, csak egy fénykép és egy anekdota maradt
fenn: az undoré, amit egy halálos ítélet végignézése keltett. Anyai ágon
Minorcáról áttelepült spanyol családból származott, édesanyja analfabéta
volt. Algírban, majd Belcourt-ban egy nyomornegyedben nevelkedett. Tanítója, felismerve tehetségét, ösztöndíjat szerzett neki. Camus neki ajánlotta az irodalmi Nobel-díj átvételére írott beszédét. 17 éves korában jelentkezett tüdőbaja.
A II. világháború éveiben Camus hol Franciaországban, hol Algériában élt és írt. 1941– 42 telén
Oranban fejezte be a Sziszüphosz
mítoszát, s számos helyi motívumot gyűjtött a háború utáni nagy
regényéhez, mely a La Peste (A pestis) címet viseli. 1942-ben Camus-t
ismét Dél-Franciaországban kezelték, nem tudott visszatérni Oranba.
Párizsban a Gallimard kiadó lektora
lett, a kiadó elfogadta a Közönyt.
Ezalatt írta A pestis című regényét is, melyben egyszerre realisAlbert Camus (1913 –1960)
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tán és szimbolikusan ábrázolta egy
csapás alatt álló város és ország helyzetét és különösen az egyes ember
ehhez való gyakorlatias, morális és
filozófiai viszonyát. 1947-ben ért írói
sikerei csúcspontjára, ekkor jelent
meg A pestis. A kor ünnepelt filozófusa, az egzisztencializmus császára,
Jean-Paul Sartre a Harvard Egyetemen előadásban dicsőítette.
A következő években kiújult tuberkulózisa. Filozófiáját „képekben
gondolkodva”, tézisek helyett esszékben, elbeszélésekben és drámákban
fejti ki. Filozófiájának központi problémája az emberi létezés értelme.
1956-ban kiáll a magyar forradaJean-Paul Sartre (1905 –1980)
lom mellett. Egzisztencialista, azaz a
lét értelmét kutató filozófiájában két embertípust különböztet meg: a „sziszüphoszi” abszurd embert és a lázadót, a „prométheuszit”. (Az idézet forrása a könyv 292. oldala.)
— ● —
„Az öreg asztmás ide-oda töltögette a borsót, s néha össze lehetett akadni Rambert-rel, a nyugodt és érdeklődő tekintetű újságíróval.”
18.
a.
b.
c.
d.

Honnan származhat az idézet? Csak egy válasz jó.
Asztmák és borsók
Fecskék és fruskák
A pestis
Az undor
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A krónikus betegség az arra érzékeny beteg megfigyeléseit élesíti, kedvez a filozófiának: erre amúgy már a tuberkulózis is tanította a megfigyelni
hajlandó orvost. A beteg sokszor maga dönt a kórlefolyása felől – a betegséghez való viszonyban nagyon is autonóm.
A következő idézet különösen érzékeny és pontos megfigyelés a betegről és betegségéről, ami ritka, de mégsem olyan szokatlan egy nem szakmabelitől, egy „kívülállótól”. Gondoljunk az olyan diagnózisokra, mint az
oblomovizmus, a don quijotizmus, a Pickwick-szindróma vagy a priapizmus.
19.
a.
b.
c.
d.

A felsorolásban van egy hiba: valaki nem regénybeli hős. Ki az?
Oblomov
Don Quijote
Pickwick úr
Priaposz

Az alábbiakban a beteg és betegsége különös, már-már bensőséges viszonyát elemzi Camus. A beteg-lét egy része tudatos döntés, még ha kényszerű is. (A forrás a regény 340. oldala.)
„... s végül elég hosszú bekezdéseket szentelt a Rieux kezelte öreg asztmásnak. El is ment hozzá, az orvossal együtt, a beszélgetés után. Vihogva
fogadta Tarrou-t az öreg, s közben a kezét dörzsölte. Ágyban volt, vánkosának támaszkodva, előtte a két lábos borsóval.
− Ó! Hát még egy van itt − szólt, midőn megpillantotta Tarrou-t.
− Minden a feje tetején, több az orvos, mint a beteg. Persze, haladunk,
ugye, haladunk? Igaza van a plébánosnak, megérdemeltük.
Tarrou másnap újra fölkereste, bejelentés nélkül. Följegyzéseinek tanúsága szerint az öreg asztmás, hivatására nézve rőfös, úgy döntött ötvenéves
korában, hogy elég volt e mesterségből. Lefeküdt, és azóta nem kelt föl többé. Pedig az asztmájától még talpra állhatott volna. Egy kis életjáradék elvezette őt egészen hetvenöt éves koráig, melyet vidáman viselt. Az óra látását
nem bírta elviselni, és valóban egyetlen óra sem volt az egész házban.
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− Drága mulatság az óra − szokta mondogatni −, és tiszta hülyeség.
Az időt és főleg az étkezését, az egyetlen fontosat, két lábosa segítségével állapította meg. Amikor ébredt, az egyik mindig tele volt borsóval. A
másikba szemenként töltögette a borsót, egyenletes, kitartó és szabályos
mozdulattal. A lábos volt tehát támpontja a napi beosztásának.
− Minden tizenötödik lábos után − mondogatta − meg kell kapnom az
étkemet. Ennyi az egész.
Felesége egyébként elárulta, hogy az öreg már igen fiatalon jelét adta
hivatásának. Valóban soha semmi nem érdekelte, sem a munkája, sem a barátok, sem a kávéház, sem a zene, sem a nők, sem a sétálás. A város határát
sohase lépte át, egyetlen alkalom kivételével, amikor családi ügyben kénytelen volt Algírba indulni, de már az Oran utáni első állomáson leszállt, mert
képtelen volt folytatni a kockázatos vállalkozást. Visszatért az első vonattal.
Tarrou-nak, akit úgy látszik, megdöbbentett ez a kolostori életmód, nagyjából kifejtette, hogy a vallás értelmében az emberélet első fele felszállás, a
másik fele viszont leszállás, leszálláskor pedig az ember napjai nincsenek már
tulajdonában, el lehet tehát venni tőle bármelyik pillanatban, és így ő sem tehet semmit, hiszen a leghelyesebb, lám, semmit sem tenni. Az ellentmondástól egyébként nem riadt vissza, mert röviddel ezután azt mondta Tarrou-nak,
hogy Isten kétségkívül nem létezik, mert ha léteznék, a plébánosokra semmi
szükség sem lenne. A következő megjegyzésekből azonban Tarrou világosan
látta, hogy ez a filozófia ama rossz hangulatnak volt köszönhető, melyet a
plébánia gyakori adománygyűjtései keltettek benne. Az aggastyán arcképét
egy óhaj tette teljessé, mélységesnek látszó óhaj. Többször is kifejezte ezt látogatója jelenlétében: remélte, hogy igen magas korban fog meghalni.
− Vajon szent ez az ember? − tűnődött Tarrou. És így válaszolt: Igen, feltéve, ha a szentség nem más, mint egy csomó szokás.”
Camus a megfigyelés képességével ruházza fel az asztmást: akinek az érzékszervei kifinomulnak. Így ír:
„Egyik este, tíz óra tájban, hosszú és kimerítő munka után, elkísérte Rieux-t,
aki esti vizitjére ment az öreg asztmáshoz. Az égbolt szelíden fénylett az ódon
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negyed házai felett. Enyhe szél fútt zajtalanul a sötét útkereszteződéseknél. Ők
ketten a csendes utcákból jöttek, s most egyszerre az öreg fecsegése fogadta őket. Közölte velük, hogy vannak, akik helyeslik, hogy mindig ugyanazok
ülnek a húsosfazéknál, és hogy addig jár a korsó a kútra, míg el nem törik, és
hogy minden bizonnyal - és ekkor kezét dörzsölte - még nagy zűrzavar lesz.
Az orvos ellátta az öreget, ki eközben folyton az eseményeket magyarázta.
Felülről lépéseket hallottak. Az öregasszony észrevette Tarrou kérdő tekintetét, s elmondta, hogy a szomszédasszonyok a teraszon tartózkodnak.
Megtudták egyúttal azt is, hogy szép a kilátás onnan föntről, s mivelhogy
a házak teraszai egyik oldalukkal gyakran összeérnek, a környékbeli asszonyok látogathatják egymást anélkül, hogy kimennének a lakásukból.
– Úgy is van – szólt az öreg –, menjenek csak föl. Jó ám ott a levegő.”
A levegőkúra, akárcsak a napkúra régi és bevált orvosi javaslat. Egy patikus kolléga egyenesen táviratban ajánlotta a Hofburgba címzett sürgönyben: „Öreg királyt napra kitenni, jót tesz.”
20.
a.
b.
c.
d.

Mind gyógyszerészek (is) voltak. De ki írta alá a sürgönyt?
Csontváry Kosztka Tivadar
Örkény István
Edward Munch
Henrik Ibsen

A prognózis még a diagnózisnál is nehezebb feladat. Hiába van ott mindkét szóban a gnózis: a tudás – ingoványos talajon jár-kel a doktor. Ó, az apró
jelek megfigyelése... mint itt is (az idézet a könyv 469. oldaláról származik).
„Ugyanennek a hétnek a végén az öreg asztmás rendkívül izgatottan fogadta az orvost meg Tarrou-t.
– Puff neki – szólt –, már megint előbújnak.
– Kicsodák?
– Hát a patkányok! Április óta egyetlen döglött patkányt sem találtak.
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– Mi az, hát kezdődik elölről? – kérdezte Tarrou Rieux-től. Az öreg a kezét
dörzsölte.
– Öröm nézni, ahogy futnak!
Két élő patkányt látott, amint bementek a házba, az utcai kapun át. Szomszédok újságolták neki, hogy náluk is megjelentek újra az állatok. A gerendák közt ismét hallani lehetett a hónapok óta elfelejtett zajt. Rieux várta az
összesített statisztika megjelenését, mely minden hét elején volt esedékes.
Megtudta belőle, hogy a betegség hátrál.”
21. Helyes-e a prognózis?
a. igen
b. nem
A krónikus, gyötrő betegség kíméletlenül őszintévé is teszi az arra hajlamos embert. Nincs miért álnokoskodni, lehull a lepel a konvenciókról, a
hamis pátoszról. Az ember lemeztelenedik: az öreg spanyolnak sincs oka
mást mondani, mint amit lát. A betegség mint az élet szimbóluma, része az
egésznek: rész és egész egyszerre. A betegség nem különös állapot, hanem
az élet integráns része – és nem is pontosan megmondható, mikor kezdődik és hol végződik. Egy vakbélműtétnél ezt elég egyszerű megmondani.
De beteg maradt-e, akiből kioperáltuk a tüdőrákot? Vagy mikor lesz megint
az? Persze, ha a beteg lét kihagyhatatlan előnyökkel jár, ugyan miért akarna
bárki is egészséges lenni? Egy panaszkultúrában például... Így aztán meglehet, hogy a pestises városban a vén spanyol a legegészségesebb.
22.
a.
b.
c.

Talált-e a szerző példát erre a regényben?
igen
nem
nem mindegy?
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Megoldások
18. (c) – A pestis. Az idézet a
295. oldalról származik (Albert
Camus: Regények és elbeszélések, Európa Könyvkiadó, Budapest 1979; Fordította: Győry
János : 246. oldal)
Priaposz ábrázolás egy pompei freskón
19. (d) – Priaposz a görög
mitológia alakja, s mint ilyen
számos irodalmi hivatkozása van: Gravestől Trencsényi Waldapfelig. Dionüszosz és Aphrodité fia, Hümenaiosz testvére, a szexualitás istene, és az
állati-növényi termékenységé is. Mikor a csapodár Aphrodité terhes volt
Priaposszal, Héra rontást küldött rá, így az újszülöttet óriási nemi szerv ékítette/éktelenítette (a nem kívánt törlendő). Aphrodité az újszülöttet inkább
a nimfák gondjaira bízta. A felnőtt Priaposz – a testi szerelem isteneként – a
nimfákat és istennőket is kerülgette, de nem sok sikerrel. Lotisz nimfa, akit
meg akart erőszakolni inkább lótusszá változott. Egy másikat, akit álmában
próbált meglepni, egy szamár ordítása ébresztett fel. A sikoltozástól félve,
nehogy a többi isten felébredjen, Priaposz dolga végezetlenül menekült el.
Így lett jelképe a szamár, a kéjvágy szimbóluma.

20. (a) – Csontváry volt, a „bolond festő” (az idézet forrása a könyv 450.
oldala).
21. (a) – Igen, a patkányok megjelenése jó jel: a kórokozó virulenciája
lecsökkent. Érdemes a regényben a háború, megszállás dúlta Franciaország
sorsának szimbólumát keresők figyelmébe ajánlani a patkányok általános
áttételes jelentését. Méginkább diadalmas visszatértüket. Nem csupán gall
és nem csupán 20. századi jelenség...
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22. (a) – Igen, talált (az idézet a könyv
503. oldaláról való).
„Aztán huncut mosollyal kalapot emelt
ünnepélyes üdvözlésül. Rieux azonban
Cottard-ra gondolt, s az öklök tompa
ütése a Cottard arcában tovább üldözte
őt, miközben az öreg asztmás háza felé
igyekezett. Talán még kínzóbb volt egy
bűnös emberre gondolni, mint egy halottra. Amidőn Rieux öreg betegéhez érkezett, az éjszaka már elnyelte az egész
égboltot. A szobában hallani lehetett a
szabadság távoli moraját, az öreg pedig
Csontváry Kosztka Tivadar
egykedvűen töltögette a borsószemeket.
(1853 –1919)
– Jól teszik, ha szórakoznak – szólt –,
ez is az élethez tartozik. Hát a kollégája, doktor úr, mit csinál?
Dörrenések hallatszottak egészen idáig, de békés dörrenések: gyerekek
engedték föl rakétáikat.
– Meghalt – szólt az orvos, mialatt a szortyogó mellkast kopogtatta.
– Ó! – szólt az öreg, kissé meghökkenve.
– Pestisben – tette hozzá Rieux.
– Igen – szólt az öreg rövid hallgatás után –, a legjobbak elmennek. Ilyen
az élet. De ő az az ember volt, aki tudta, mit akar.
– Miért mondja ezt? – kérdezte az orvos, elrakva a szívhallgatóját.
– Csak úgy mondom. Ha beszélt, mindig mondott valamit. Szóval nekem tetszett. No de így vagyunk. Van, aki azt mondja: „Persze a pestis, hiszen pestis volt.” Jó, hogy érdemrendet nem követelnek. De hát mi is az,
hogy pestis? Ilyen az élet, semmi egyéb.
– A gőzölést végezze rendszeresen.
– Ó! Sose aggódjék. Nekem még bőven van időm, megérem még valamennyinek a halálát. Életművész vagyok, bizony.
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Vidám üvöltés válaszolt rá a távolból. Az orvos megállt a szoba közepén.
– Nem haragszik, ha kimegyek a teraszra?
– Dehogyis. Innen akarja őket látni a magasból, mi? Tessék csak. Pedig
hát ugyanolyanok most is, amilyenek voltak.
Rieux a lépcső felé igyekezett.
– Mondja, doktor úr, igaz, hogy emlékmű készül a pestis halottjainak?
– Az újság írja. Egy emlékoszlop vagy tábla.
– Tudtam, hogy így lesz. És szónoklatok is lesznek.
Az öreg nevetett fulladó hangon.
– Már hallom is, amint: ‚Halottaink...’, aztán mennek lakomázni.”
A betegségek „funkciója”, morális aspektusuk leginkább ott mutatkozik
meg, amikor büntetésként fogalmazódnak meg. Az Ótestamentumban,
amikor Mirjam a pusztában öccse, Mózes ellen fordul, testét ellepi a lepra
(Szám 12,10). Amikor a gőgös Uzija (Uziás) király betör a jeruzsálemi templomba, a papok szeme láttára lepi el a lepra (2Krón 26, 19-20). A csodálatos
gyógyulások jutalmak, rendszerint a hit nagyságát és mélységét hivatottak
jelezni: „meggyógyított téged a te hited”. Pedig a gyógyulás másodlagos jelentőségű: a központ a Gyógyító (Újtestamentum), később pedig a szentek
legendáriumaiban a csodatévő személy. Az Újszövetségben egyébként már
megjelenik az a – keresztény teológiában később egyre markánsabb – jelenség, miszerint a betegség elveszíti büntetés jellegét. A testi szenvedés
nemesíti a lelket, a kiállt – olykor éppen kihívott – fizikai gyötrelmek a boldogság forrásaivá válhatnak. Ha az életkilátások, a várható napok hirtelen
egy kézen is megszámlálhatókká válnak, ez ugyanúgy vezethet szigorú aszkézisre, mint féktelen hedonizmusra: miért legyek tisztessséges, kiterítenek
úgyis, miért ne legyek tisztességes (József Attila). Hát, nem lettünk okosabbak ettől sem...
— ● —
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Az asztma mint az érzékenység egy
speciális válfaja és az írói készség mint
másfajta szenzitivitás (és mindkettő olykor túlságosan is) gyakran kötődik öszsze. Most ezekről az egybeesésekről lesz
szó. „Szakmánkba” számos olyan jeles és
kevéssé jeles személyiség tartozik, akik
íróként híresebbek lettek. Az előzőekben
már írtunk Dr. John Arbuthnotról (orvos
is, asztmás is), Swift barátjáról, aki még
híresebb író lett volna, ha nem adja oda
írásai egy részét gyermekeinek, hogy
Ambrose Bierce (1842–1914)
játsszanak vele gyújtóst... Szó esett Marcel
Proustról, John Updike-ról és Dylan Thomasról. Most a többiekre kerítünk sort.
Ambrose Bierce (1842–1914) író, újságíró és asztmás volt. Fénykorát az
amerikai polgárháborúban élte, legjobb műveit is az inspirálta. Hazánkban
A bagoly folyó című novelláskötete aratott nagy sikert.
23. Az amerikai polgárháborúhoz
több irodalmi mű is köthető, kivéve:
a. Margaret Mitchell: Elfújta a szél
b. Walt Whitman: Fűszálak
c. Allan Ginsberg: Üvöltés
Samuel Johnson (1709 –1784) XVIII. századi angol költő, kritikus, szótáríró, moralista és esszéíró. Ha az enciklopédista kifejezést nem sajátították volna ki maguknak
a franciák, így hívnánk, az angolok inkább
lexikográfusnak nevezik. Az, hogy életéről

Samuel Johnson (1709 –1784)
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(és a XVIII. századi Angliáról) annyit tudunk, azt életrajzírójának, Boswellnek
köszönhetjük. Voltaképpen az életrajz, mint műfaj így született meg. Johnson egyebek között bölcs mondásairól is híres volt.
24.
a.
b.
c.
d.

Melyik mondás nem az övé?
A szerelem a bolond bölcsessége és a bölcs bolondsága.
A második házasság: a remény diadala a tapasztalat felett.
Nem az a fontos, hogyan hal meg az ember, hanem az, hogy hogyan él.
A jelen a jövő múltidejű alakja.

Johnson egészsége gyenge lábon állt. Gyermekkorában már tuberkulotikus scrofulája (görvélykórja) volt, köszvény és hererák gyötörte. Látása
gyermekkorától rossz volt, és az évek során ez csak romlott. Idős korában
stroke tette beszédképtelenné. Boncolásakor tüdőfibrózist, szívelégtelenséget találtak. Két funkcionális betegségének, asztmájának és Touretteszindrómájának nem találták nyomát: igaz nem is keresték, akkor ismeretlen kórokról lévén szó.

Edith Wharton (1862–1937)
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Van itt két, Magyarországon kevésbé ismert amerikai költő és írónő, akik
asztmában szenvedtek: Edith Wharton
(1862–1937) és Elizabeth Bishop (1911–
1979). Edith Whartont könyvkiadásunk
most fedezi fel. Magyarul az Ártatlanság kora, A szerelem nyara, Etham From
avagy egy szerelem csapdája című regényei jelentek meg: a sorrendet önkényesen állította sorba a rosszmájú szerző.
Whartonnak van még egy könyve, magyarul A vígasság háza címet viseli. Miután ezt tematikusan nincs hová illeszteni,
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várunk a „Bukott angyal” felbukkanásáig – de megnyugtatok mindenkit: ilyen
műve nincs. Ugyanakkor híres volt a kísértet történeteiről: irodalmi lélegzet-elállítás. Az első nő volt, aki elnyerte a Pulitzer-díjat – aminek névadója szintén nem
csupán asztmájáról nevezetes. Az ügyet
korábban részletesen tárgyaltuk.
Pulitzer-díjas a másik női szerző is.
Elizabeth Bishop a XX. század egyik legjelentősebb amerikai költője: magyarul
nem jelent meg. Tragikus gyermekkoráElizabeth Bishop (1911–1979)
ban, nevelőszüleinél jelentkezett asztmája, mely élete végéig elkísérte. Mindvégi küzdött a ráakasztott „költőnő” és
„leszbikus poéta” jelzők ellen: és valóban, verseiben ezek a motívumok, a
ma divatos „gender issue” nem is jelenik meg. Talán, mert verseihez ennek
nincs közük, ahogy asztmájának se sok. Érdekes, hogy az orvosi egyetemre
jelentkezésről barátai beszélték le: így kimaradt a következő blokkból.
Az író-asztmások után az író-orvosokra, eme különösen érzékeny embertípusra kerítünk sort. Girolamo Fracastoro veronai kollégáról, aki megénekelte Syphilus pásztor szomorú történetét, és leírta a luesz tünettanát, már
volt szó. Most hazai szerzőkről lesz szó: valamennyien orvosok is és írók is.
Illetve majdnem.
25.
a.
b.
c.
d.
e.

Ki a kakukktojás (és miért nem annyira)?
Németh László
Lénárd Sándor
Örkény István
Csáth Géza
Illés Endre
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Íróként híressé vált külföldi orvosokat sorolunk. (Fájdalom, orvosként híressé vált írókról nem tudunk.) Különös, de a huszonhármas világirodalmi
listából hatnak skót vér csörgedezik az ereiben.
26. Melyik hat skót származású?
a. Mikhail Bulgakov (1891–1940) fő műve a Mester és Margarita és
a Fehér gárda, novelláiban örökíti meg orvosi élményeit
b. Luis-Fernand Céline (Dr. Destouches) (1894 –1961),
az irodalom fenegyereke, korábban már írtunk róla
c. Archibald Joseph Cronin (1896 –1981) fő műve
a Réztábla a kapu alatt, fő bűne, hogy olvasmányos, bestseller
d. Anton Csehov (1860 –1904), a drámairodalom egyik legnagyobbja,
tuberkulotikus beteg
e. Sir Arthur Conan Doyle (1859 –1930), abortált medikus,
a krimi atyja, Sherlock Holmes megalkotója
f. Arthur Johnston (1587–1641) Paduában, Sedanban tanult, angolul,
latinul verselő poéta
g. John Keats (1795 –1821), romantikus költő, tuberkulotikus beteg
h. Stanislaw Lem (1929–2007), a science fiction egyik legnagyobb mestere
i. David Livingstone (1813 –1873), misszionárius, felfedező, író
j. Carlo Levi (1902–1975), novellista és író
k. Jean-Paul Marat (1743–1793), író, forradalmár, Kordé Sarolta áldozata
l. Somerset Maugham (1874–1965), író, a XX. század fontos szerzője
m. John McCrae (1872–1918) a Flandria mezején című I. világháborús
versről lett híres (és tette a pipacsot szimbólummá), az influenza
áldozata
n. Mungo Park (1771–1806), hajóorvos, misszionárius, Afrika-kutató, író
o. Francois Rabelais (1494–1553), ferences rendi szerzetes,
fő műve a Gargantua és Pantagruel
p. Tobias Smollett (1721–1771), hajóorvos, megújította kora regényírását
r. Friedrich von Schiller (1759 –1805), katonaorvos
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s. Albert Schweitzer (1875–1965), teológus, orgonista, emberbarát
t. Arthur Schnitzler (1862–1931), fül-orr-gégész, színpadi szerző
u. Frank Slaughter (1908–2001), sebész,
magyarul megjelent könyve A frontsebész
v. William Carlos Williams (1883–1963), költő, gyermekorvos
x. John Arbuthnot (1667–1735), gúnyiratszerző és orvosi esszéista
y. Oliver St. John Gog(h)arty (1870 –1957),
fül-orr-gégész, regényíró, világfi
Ha skót, akkor kelta: ha kelta, akkor ír. Az angol
irodalom csordultig van skótokkal és írekkel, legalábbis a skótok és az írek szerint. Oscar Wilde-tól,
George Bernard Shaw-ig, Swifttől Joyce-ig tart az
ív. Joyce kapcsán meg kell emlékeznünk Oliver
St. John Gog(h)arty-ról, a neves fül-orr gégészről.
Dublinban nem szabad elszalasztani a nevét viselő kocsmát a Liffy partján. St. John Gog(h)arty
számos tevékenysége mellett jól írt is: Joyce ezt
bocsájtotta meg legkevésbé ifjúkori barátjának.
27. Kit mintázott meg róla az Ulyssesben,
melynek egyik főhőse Bloom, a szombathelyi
gyökerű belső-dublini vándorlélek?
a. Buck Mulligant
b. Stephen Daedalust
c. Molly férjét

Oliver St. John Gog(h)arty
(1870 –1957)
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Megoldások
23. (c) – Allen Ginsberg a szabadvers
prófétája, a beat költők vezére, Hobo
példaképe sok mindenről írt, de az
amerikai polgárháborút kihagyta.
24. (d) – A negyedik mondás nem
doktor Johnson agyszüleménye, azt a
szerző maga követte el.

Allen Ginsberg
(1926 –1997)

Németh László (1901–1975)
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25. (c) – Németh László (1901–1975)
a népi írók mozgalmának meghatározó alakja, regényíró; Csáth Géza (1887–
1919) pszichiáter, novellista, Kosztolányi
unokatestvére; Lénárd Sándor (1910–
1972) A Völgy a világ végén szerzője, a
Micimackó latinra fordítója; Illés Endre
(1902–1986) elbeszélő, drámaíró, műfordító, kiadóvezető.
A kivétel Örkény István (1912–1979).
Ugyan nem volt orvos, de mint gyógyszerész majdnem teljesen ide tartozik,
a magyar abszurd irodalom fejedelmeként pedig teljesen. Orvosi vonatkozású
fő műve a Grandaxin használati leirata.
26.
a.
b.
c.

(c, e, f, i, m, n)
Mikhail Bulgakov ukrán- orosz
Luis-Fernand Céline francia
Archibald Joseph Cronin skót
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d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.
r.
s.
t.
u.
v.
x.
y.

Anton Csehov orosz
Sir Arthur Conan Doyle skót
Arthur Johnston skót
John Keats angol
Stanislaw Lem lengyel
David Livingstone skót
Carlo Levi olasz
Jean-Paul Marat francia
William Somerset Maugham angol
John McCrae skót eredetű kanadai
Mungo Park skót
Francois Rabelais francia
Tobias Smollett angol
Friedrich von Schiller német
Albert Schweitzer német
Arthur Schnitzler osztrák
Frank Slaughter amerikai
William Carlos Williams amerikai
John Arbuthnot angol
Oliver St. John Gog(h)arty ír

Archibald Joseph Cronin
(1896 –1981)

27. (a) – Buck Mulligant

Sir Arthur Conan Doyle
(1859 –1930)
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Film, színház, muzsika
Színészek, filmesek és egyéb csepűrágók következnek. (Figyelem, a csepű
is allergén.)
Mi az a csepű? A csepű nem más, mint a kenderkóc, azaz a kender, a len
vagy a juta gerebenezésekor keletkező szösz: kóc. Régen a vásári komédiások égő kócot használtak mutatványaik során, innen származik a csepűrágó
kifejezés a ripacsra, az olcsó sikert hajszoló rossz színészre. Bár a Kárpát-medencében 9000 éve termesztik a kendert, őseink már az Őshazából való idevándorlásunk idején is ismerték a növényt. A kender, csepű, szösz szavaink
török eredetűek. (Ez rossz hír a sumér rokonság kutatóinak, és a magyarság
szívcsakrájának kanócát sem igen lehet ebben megragadni. Marad a kócbaba és a Kócos Ördögök zenekar imádata.)
A Cannabis sativa, a hasznos kender az egyik legősibb kultúrnövény, rostjáért termesztették. A kőkori hálós halászat és a fonalkészítés a legősibb foglalkozások közé tartoznak. A kínaiak már Kr. e. 2800-ban jól ismerték, szöveteket és köteleket készítettek belőle, a japánok és a mongolok még a pamut
megismerése előtt felhasználták. Hérodotosz a Kr. e. 5. században már említi, Észak-Európába a szkíták hozták be Kr. e. 700-ban. A növény maga több
mint 60 féle anyagot, kannabinoidot tartalmaz. A füvészkönyvek kedvelt
panaceája: „minden bajra enyhülést adó gyógyír”. Viktória királynőnek orvosa
menstruációs zavarokra javallta. Ha a hormonháztartást nem is hozta rendbe,
az aggodalmat bizonyára jól oldotta. A gyógyszertárakban 1937-ig tartották
a kenderkivonatot, mint idegnyugtató szert. Bizonyosan jó a letargiára, étvágyat csinál és csökkenti a glaukómás betegek intraokuláris nyomását.
A szárított, megtermékenyítetlen (termős) kendervirágzatot marihuánának hívják. Legelterjedtebb a cigarettába sodort forma, gyakran dohánnyal
keverve (joint). Keleti, távol-keleti módszer a vízipipás (bong) bevitel. A
vaporizer lényege, hogy a kendert csak 185 –210°C fokra hevíti, így az aktív hatóanyagok már elpárolognak, amikor a káros anyagokat tartalmazó
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növényi részek még nem égnek meg, így nem kerül a kelleténél (?) több káros anyag a használó tüdejébe. Ha a marihuána jó minőségű, akkor dohány
hozzáadása nélkül is ég.
A virágzaton és a kísérőleveleken nagy számban található mirigyek által termelt gyantát – például szitálással elválasztva a többi növényi résztől – kief-nek vagy néha pollem-nek nevezik, ami nem összetévesztendő a
porzós virágok virágporával (pollen). A virágpor egyáltalán nem tartalmaz
aktív hatóanyagokat (tetrahidrokannabinolt), a kief viszont az egyik legpotensebb kivonás nélkül készíthető kenderkészítmény a hasis után, tekintve
hogy a kannabinoidok főleg a kender gyantájában vannak jelen.
A hasis nem más, mint a kender összegyűjtött gyantája, lepréselve. Kedves tradíció a kenderültetvényen végigjáró meztelen nők – esetleg lovak
– testéről gyűjteni össze a rájuk ragadt gyantát. Az anyag színe a vad zöldtől az aranybarnán keresztül a majdnem feketéig változhat, függően attól,
hogy miként állították elő. Minél sárgább, annál tisztább.
Tradicionálisan szitálással és préseléssel jutnak hozzá. A szárított növényi
törmeléket egy sűrű szövésű szöveten átszitálva, a szövet sűrűségétől függően különböző minőségű hasis állítható elő. Minél sűrűbb a szita, azaz kevesebb a növényi törmelék, annál jobb minőségű lesz a hasis, tisztább a gyanta.
A következő négy celebritás mindegyikének van köze a tüdőbetegségekhez. (Kinek nincs? – vethetnék közbe az örökös akadékoskodók.) A névsorban szereplők mégis fokozottabban érintettek. Háromnak asztmája van
(volt), egyikőjük viszont filmszerepe szerint kapcsolódik a pulmonológiához.
1. Az alábbiak közül ki nem szenvedett asztmában? (Azt most nem
kérdezzük meg, hogy miért...)
a. Martin Scorsese (1942 –)
b. Sharon Stone (1958 –)
c. Elizabeth Taylor (1932 –2011)
d. Orson Welles (1915 –1985)
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Orson Welles, a színészóriás és
a számára szerepet író Graham
Greene (a XX. századi angol regény egyik legnagyobbja, aki az
irodalmi Nobel-díjat katolicizmusa
miatt soha nem kapta meg) közötti viszony nem volt felhőtlen. Graham Greene írt egy másik regényt
is (Gyógyulás, angolul: Burnt Out
Case), melyben az egyik főszereplő
a tuberkulózis rokonbetegsége.

Orson Welles (1915 –1985)

Graham Greene (1904 –1991)
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2.
a.
b.
c.
d.

Melyik kórképről van szó?
lepra
brucellózis
anthrax
MRSA

A stand up comedy kifejezetten
angolszász műfaj (csakúgy, mint a
Bálint-nap és a golf). Nálunk konferansziék voltak, kávéházak, kabarék – míg az amerikaiknál ez sokkal
praktikusabb formát öltött. Célszerűbb ugyanis a közönséget is megdolgoztatni (interaktivitás, oh), arról
nem is beszélve, hogy egy monológot milyen nehéz megírni. (Nagy
Endrének azért sikerült – Komlós Jánosnak, mondjuk nem annyira. Hofi
Gézában kiegyezhetünk, ez a nem-

Film, színház, muzsika

zeti konszenzus alapja lehet.) Akár pesti kabaré, prágai söröző, bécsi vagy
müncheni csehó, vagy amerikai vaudeville-színház: közös bennük, hogy
a levegő nem ideális a légzőszervi megbetegedésekben szenvedőknek.
Füst, ricsaj, nehéz levegő. Utolsó kérdésünk egy asztmás komikusra vonatkozik. Kénytelenek voltunk az óceán túlpartjáig futni, s ott kutakodni, hogy
profilunkba illő beteget találjunk, mert nem tudunk róla, hogy Fábry Sándor
vagy a Dumaszínház bármelyik szereplője Ventolin spray után kutatna előadás közben. Hősünket tehát asztmája sem akadályozta meg abban, hogy
világhírű legyen.
3.
a.
b.
c.
d.

Kiről lehet szó?
Bob Hope (1903 – 2003)
No Hope (1989 – 2010)
Hopkins fregattkapitány (? – ?)
Dennis Lee Hopper (1936 – 2010)

Megoldások
1. (d) – A kakukktojás Orson Welles. Egyedül ő nem szenvedett asztmában, ugyanakkor a tüdőgyógyászati szempontból is hallatlanul
fontos penicillinhez kapcsolódik.
Főszereplésével 1946-ban forgatták
A harmadik férfi című filmet, melyet
Korda Sándor rendezett, és 1999ben minden idők legjobb angol
mozijává választottak. A mű alapjául szolgáló forgatókönyvet Graham
Greene írta. (A filmnek Bécsben múzeuma van, aki arra jár, nézze meg:

Alexander Korda (1893 –1956)

135

Tematikus tüdőgyógyászati vándorlások

The Third Man Museum, Pressgasse 25.
Vigyázat, csak szombaton van nyitva!) A
történet a hamisított penicillin, a gyógyszer-feketepiac körül zajlik. Gyógyszermaffiáról nincs szó – hja, azok az ártatlan, korai hidegháborús idők...
2. (a) – A megoldás: lepra. A részleteket illetően a szerző – levetve a kötelező álszerénység bilincseit – saját
könyve vonatkozó fejezeteit ajánlja.
(Történeti Egészségtan. Szerkesztette:
Ember István, Molnár F. Tamás, Varga
Csaba. Dialóg Campus Kiadó, BudaBob Hope (1903 – 2003)
pest, 2009.) Graham Greene és a vízipipával bevitt „kedélynövelő szubsztrátumok” viszonya gyakran visszatérő
eleme a világhírű regény: a Csendes amerikai cselekményének is. Legutoljára Sir Michael Caine szívta a film-adaptációban, a vásznon.
3. (a) – A megoldás: Bob Hope, az amerikai színpadi humor megtestesítője: Stephen Leacock, csak éppen élőszóban, mozgásban. 1908-tól
Clevelandben élt, ahol rikkancsként, illetve szódásként dolgozott. 1922-től
amatőr táncos, énekes, tánctanár, bokszoló. 1928-tól Lester T. Hope néven
vaudeville-színészként (azaz vándor-komikusként, csepűrágóként) dolgozott. 1929-ben vette fel a Bob Hope nevet. Egy évvel később, a Nagy Depresszió kellős közepén a Los Angeles-i Hillstreet, illetve a New York-i Capitol
Theatre színésze lett. A nálunk az Al Caponeról és Rooseveltről ismert amerikai az 1930-as években lett a Broadway ünnepelt sztárja. 1934 –1935 között a Universal és a Vitaphone filmstúdiók is felfedezték: rövidfilmekben,
sketchekben játszott. Fellépett a tv kísérleti adásaiban is. A kor meghatározó
médiuma mégis a rádió volt: 1935 –1948 között vidám műsor elképzelhetet-
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len volt nélküle. 1938-tól kezdett nagyjátékfilmekben játszani. A II. világháború idején frontszínházakban lépett
fel. Az 1950-es évektől terjedő tv műsoraiban gyakran szerepelt, az 1960-as
évek közepétől Vietnámban az amerikai katonákat szórakoztatta. Számos
cég: a Hope Enterprises Inc., a Hope
Records Inc., a Tolda Productions és a
Naho Enterprises Inc. tulajdonosa volt.
2003. július 27-én hunyt el, 100 éves
korában. Dennis Hopper sokkal fiatalabban, 73 évesen halt meg, az idén.
Kultikus alakja volt a virággyermekek
Dennis Hopper (1936 – 2010)
generációjának. Az általa rendezett és
Peter Fondával, Jack Nicholsonnal együtt eljátszott mozi, a Szelíd motorosok sokunk számára hozta el a szabadság igézetét. A film egyik fontos motívuma köti egybe a mostani quiz elejét és végét. Azzal búcsúzunk, amivel
kezdtük ezt a cikket: csepűvel, a kenderrel és különböző derivátumaival.
— ● —
A helyszín Velence, az időpont 1678. Jövendő betegünk épp megszületik. Apja Giovanni Battista, a szerző kollégája: ugyanis borbély, s nem
mellékesen hegedűs. A mocsaras kigőzölgésű, lagúnás városban az újszülött azonnal megbetegszik, majd felső légúti fertőzések sorozatán esik át.
Életben maradásához nem sok reményt fűztek: gyorsan meg is keresztelik.
Mindvégig nyápic, magának való fiúcska marad, talán ez is közrejátszott
abban, hogy a papi hivatást választotta. 1703-ban szentelik fel: vörös haja
miatt Il Prete Rosso-nak nevezik. Egyre súlyosbodó asztmája, melyre a levegőváltozáson kívül nem volt más gyógyír, nem engedte papi hivatása kiteljesedését: a misézésben is akadályozta. Az európai kultúra nagy szerencsé-

137

Tematikus tüdőgyógyászati vándorlások

Antonio Vivaldi (1678 –1741)

jére az Ospedale della Pieta zenetanára
és házi szerzője lett. Kompozíciós elve a
rövid, könnyen felismerhető sorrendű,
ismétlődő hangcsoportokon nyugszik,
maga is virtuóz hegedűs. Zeneműveinek
gyorsasága, egyszerűsége teszik naggyá.
Úgy mondják, hogy az alkotás közben a
kottamásoló nem győzte követni a hangjegyek lejegyzésével.
Legismertebb műve a „A négy évszak”
– melyből az allergológiai szakmai sovinizmus az őszt és a tavaszt a pollenallergia miatt emeli ki. Érdekes a komponista
eredeti saját kezű feljegyzése: „a Tavasz
tételben egy kutya ugat”.
4.
a.
b.
c.
d.

Ki a szerző?
Antonio Vivaldi (1678−1741)
Ludwig van Beethoven (1770−1827)
Arnold Schönberg (1874−1951)
Leonard Bernstein (1918−1990)

Mindazonáltal az előbb felsorolt négy
zeneszerzőt összeköti valami, amit talán
nem is olyan nehéz kitalálni.

Ludwig van Beethoven
(1770–1827)

138

5.
a.
b.
c.
d.

Mi tehát a kapocs?
mindegyik asztmás volt
mindegyik olasz származású
mindegyik európai
egyiknek sincs köze a jazzhez
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A könnyűzene sem mentes az asztmától,
különösen, hogy az inhalatív ágensek nagy
népszerűségnek örvendenek ezekben a körökben.
6.
a.
b.
c.
d.

Ki asztmás az alábbiak közül?
Al Jolson
Al Cooper
Al di Meola
Al Capone

Liza Minellire leginkább a Kabaré főhősnőjeként emlékszünk. Judy Garland lányaként
születni több mint halmozottan hátrányos
dolog. Megfelelni, megfelelni, megfelelni.
Egyáltalán nem meglepő tehát az asztma
Liza Minelli (1946 –)
jelentkezése. 2010-ben a Szex és New York
2-ben (Sex and the Town 2) önmagát alakítja.
Nem kérdés (így nincs 7. kérdés), hogy nagyszerűen. Más kérdés, hogy a film
az év anti-Oscarját, a legrosszabb produkciónak kijáró díjat nyerte el.
8.
a.
b.
c.
d.

Allergy címmel egy szép rock-dal is született. Kihez tartozik?
Simon and Garfunkel
Bruce Willis Blues Band
Derek and the Dominos
Rhythm and Blues
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Megoldások
4. (a) − Antonio Vivaldi (1678−1741) a helyes válasz.
5. (a) − Valamennyien asztmában szenvedtek. Vivaldiról volt már szó.
Ludwig van Beethoven német komponista és zongorista. Bonnban született, huszas éveiben Bécsbe ment, ahol Joseph Haydnnál tanult és virtuóz pianista hírébe került. 1796 táján kezdte elveszíteni hallását és súlyos
tinnitustól is szenvedett. Ha nem volt éppen beteg, vagy nem szenvedett
asztmától, hosszú sétákat tett vázlatfüzettel a kezében a vidéken. Halhatatlanná zeneművei és Sándor György humorista Lyukasóra poénja tette (Tornaóra fejezet: Beethoven! Süket vagy?).
Arnold Schönberg a repetitív muzsika, a pentatónia atyja már élvezhette
a modern asztma kezelés korai jótéteményeit.
A West Side Story zeneszerzőjeként híres Leonard Bernsteinre neves karmesterként is emlékezünk. A jazz elemeit is felhasználta munkáiban.

Alice Cooper (1946 –)
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6. (b) − Alice Cooper (1948−), aki Vincent Furnier néven született, beteges
gyermekként nőtt fel (cave: asztma), mígnem amerikai rockénekesként és dalszerzőként ismerte meg a világ. 1974 óta ismerjük Al Cooper-ként. A rövid felezési
idejű rocksztárok között (Janis Joplin, Jimi
Hendrix, Brian Jones) meglepően hosszú
életnek örvend, különösen hogy a „shock
rock” vagy más néven a hard rock egyik
atyja. Színpadi vadulásai között különösen híres a „csirkés eset” − amikor az amerikai sajtó világgá repítette, hogy előadás
közben letépte egy csirke fejét és az állat
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vérét itta volna. A valóság ezzel szemben
az, hogy a deszkára tévedt apróságot
madárnak vélve eldobta az útból az első
sorban ülő kerekesszékes rajongók közé,
akik lelkesen feldolgozták az ajándékot,
azt hívén, hogy ez a show része. A sajtó
ezután pedig tette a dolgát. Frank Zappa
azt ajánlotta Coopernek, hogy mélyen
hallgasson róla, hogy mi történt valójában: ilyen publicitást bűn lenne kihagyni.
7. (0) − nem volt kérdés
8. (a) − Simon and Garfunkel (Berta
Gyula főorvos úr „találmánya”)

Simon and Garfunkel
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Egészséget, békességet gyakran kívánunk civilben – és ez szép. Kevésbé álszent doktorok így bővítik: Áldás, békesség, egészség – másoknak betegség.
(És halkan hozzáteszik: ugye, a megélhetés végett.) Ha ugyanis az egészség
a betegség hiánya (definíció kérdése: egyesek szerint igen, mások szerint
nem; ennél többnek kell lennie), akkor felmerül, hogy mi, egészségipari szakmunkások (health care provider, elvtársaim) ugyan mire jutunk betegségek
nélkül. Miből él a doktor ugyanis, ha nincs kórság? A politikailag korrekt válasz persze az: megelőz, éjjel nappal. Igét hirdet, médiáról médiára jár, jóságosan néz és meggyőz. (Ügyelni majd mások, részeggel, fenyegetőzővel,
verekedővel göbődni az Isten háta mögött majd akinek ez fontos, azok fognak – annyiért...) Prevenció (mindjárt három szinten, legjobb a genomikus)
és a profilaxis mindenütt, all inclusive: vakbélgyulladás, sérv, schizophrenia,
fractura radii in loco typico, empyema minden formája.
A betegség csapáskénti, büntetés-felfogása egyike a legkorábbi értelmezéseknek. Az ógörög mitológiában az istenek egyik kedvenc fegyelmező
vagy megtorló-kirovó eszköze. (Medikust gyötrő funkciója is van: ki tudja
azt a sok furcsa nevet megtanulni? Hja, amikor a görög nyelv nélkül nem
volt érettségi, nemhogy orvostudori diploma, könnyű volt. Rajtunk maradt
ez is, mint szamáron a fül.)
Az Ótestamentumban (Káldy Márk fordításában) Mikeás próféta így sóhajt fel: „Mert a gazdagok megtöltöztek köztök ragadmánnyal, lakosai pedig hazugságot szólnak és nyelvük csalárd az ő szájukban. Én is azért megvervén, beteggé teszlek téged: elpusztítlak a bűneid miatt” (Mikeás könyve
6:12-13). Mózes III. könyve két helyen is emlegeti a betegségeket mint büntetést. Itt már konkrétabban és tüdőgyógyász fülnek sokkal érthetőbben
szól az Írás: „És ha megvetitek rendeléseimet, és ha az én végzéseimet
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megútálja a ti lelketek, azáltal, hogy nem cselekszitek minden én parancsolatomat, hanem felbontjátok az én szövetségemet, bizony azt cselekszem
én veletek, hogy rettenetességet bocsájtok reátok: a szárazbetegséget és
a forrólázt” (Mózes III 26:15-16). Másutt ezt olvashatjuk: „ha pedig nem hallgatsz az Úrnak a Te Istenednek szavára: megver téged szárazbetegséggel
hidegleléssel” (Mózes V 28:22).
A szárazbetegség alatt a gümőkór értendő, bár erre majd Villeminig, a
XIX. század derekáig kell majd várni. A francia felvilágosodás nagy ajándéka
− a nyaktiló mellett − az oksági kapcsolatok, a kauzalitás létének kötelező szabállyá tétele volt. Istennek vagy be kellett volna érnie az órásmesteri
foglalatossággal, vagy teljesen száműzettetett ebből a földi paradicsomból.
„Mindennek oka van és ez az ok legalábbis elvben megismerhető” − szólt
a dölyfös, a világ urának szerepét magára öltő Emberiség gondolata. Innen nem is olyan nagy ugrás az Ob és a Jenyiszej folyók megfordítása, a
Föld igába hajtása. A diadalmas (nemzeti) szocialista embertípus Berlintől
Moszkváig gyűrte maga alá a meghunyászodó természetet.
A kereszténységben a betegség, a szenvedés új dimenziót kapott, a szeretetét. Paradox módon a testi szenvedés utat nyit a lelki megtisztuláshoz.
Ezen az úton járnak a betegek ápolói (ilyen a szerzetesrendek munkája)
vagy közvetlenül maga a testi-lelki sanyarúságot kiálló ember. A betegség
mint állapot, fogalom, fel is magasztosul: létraként szolgál magasabb létminőséghez, próbatétel és tanúságtétel is egyben.
Egy cseh szerző egyik figurája így mesél a söre mellett (hol másutt?).
„(...) én képtelen vagyok elviselni a testi fájdalmat. És akkor háromosztatú
ideggyulladást kaptam. Az orvosok azt mondják, hogy ez a legszörnyűbb
fájdalom, amit az ember ... amikor a fájdalom túlnőtt rajtam ... rémülettel
éreztem, milyen nagy az élet. Azt éreztem, hogy a fájdalom, valami ... valamilyen áldozat. És azért, ugye talán ezért helyezi minden vallás a fájdalmat Isten oltárára. Megértettem, hogy ... hogy ... hogy az Ember fájdalmából valami
titokzatos áldás fakad. Azért kell szenvednünk, hogy az élet megszenteltes-
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sék. Semmiféle öröm nem elég erős és nem elég nagy ... És én érzem, hogy
ha ebből kikerülök, akkor valami szentséget fogok hordozni magamban.
– És hordozza? – kérdezte érdeklődve Voves páter.”
1.
a.
b.
c.
d.

Ki a valószerűtlen szerző?
Vaclav Havel
Bohumil Hrabal
Milan Kindera
Karel Capek

A XXI. századi posztmodern áldozat-kultúrában a közszemlére tett kórság mint megélhetést, de legalábbis előnyt nyújtó pozíció központi szerepet kap. Körülvesznek minket a legkülönfélébb jóvátételi perek, a vagyoni
és nem vagyoni hátrány miatti jogi processzusok, nem múlik el nap, hogy
a bulvársajtó ne lelkendezne valamilyen sérelmen. A pozitív diszkrimináció
valósággal kívánatossá teszi a hátrányos helyzetet: gondoljunk a hazánkban egy főre jutó autós rokkantigazolványok számára. A folyamat gyorsan önjáróvá válik, hiszen az exponenciálisan növekvő számú fenntartott
terület csak a szabad parkolóhelyek rovására terjeszkedhet. Minél több az
igazolvány, annál kevesebb a jeltelen hely: míg végül az utolsó polgár is
megkapja az áhított kék műanyaglapot a szélvédő mögé, és nem is lesz e
hazában igazolvány nélkül igénybe vehető parkoló. Mindenesetre, rossz
nyelvek szerint a rokkantigazolvány szériafelszerelés minden hatmillió forint feletti személygépkocsinál.
2. Melyik lesz a vezető rokkantsági és halálok 2020 után a civilizált
világban?
a. tüdőrák
b. COPD
c. tuberkulózis
d. elhízás
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Megoldások
1. (d) − A szerző Karel Capek. A részlet Az ember végső dolgai című novellából való. (In: Karel Capek: Zsebtörténetek. Betörők, bírák, bűvészek és
társaik. Aliena Kiadó, 2010. pp. 323-326.)
2. (b) − Ha minden igaz, és a dohányzást nem sikerül kiszorítani az elfogadott magatartásminták közül.
— ● —
Hogy az orvos mitől kap levegőt, amikor egy halandó levegőt sem kap
a meglepetéstől, az az élettan nagy titkai közé tartozik. Miközben utolsó
erőnkkel is gyógyítunk (a magyar orvos nyugdíja ugyanis az élettel összeegyeztethetetlen), nem jut időnk, erőnk magunkra.
Pedig, ha valaki tud beteg lenni: nos a doktor tud. Beteg a doktor: adta
kaján címét könyvének Anthony Burgess, egy fals pozitív agytumor-diagnózis szerencsés birtokosa és neves angol író. Nos, milyen a doktor, ha beteg, legfőképpen pedig asztmás?
Che Guevara kollégáról és Celine doktor regényeiről volt már szó. Rokonszakmában dolgozik az osztrák fül-orr-gégész, Arthur Schnitzler is, akinek
nem tudunk allergiájáról: hacsak a képmutatás iránti heveny megvetése
nem sorolható ide. Fő darabja a Körtánc, a századfordulós Bécs kíméletlen
szatírája. A nózi nem elválaszt, hanem összeköt, mondhatnánk politikusan.
Aki a tüdőgyógyászat és fül-orr-gégészet (összeköt minket az orrnyálkahártya, az orrpolip és a trachea) közös mezején sétálgat, hamar belebotlik a
Wegener-granulomatózis virágába. Hanem ez a virág manapság hervad és
az illata sem a régi már. Tiltólistára került sokadmagával a derék doktor.
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3. A Wegener-granulomatózist már
nem így hívjuk. Mi a neve ma és miért nevezték át?
a. Friedrich Wegener eltulajdonította a
főnöke megfigyelését, és a saját neve alatt
publikálta, ma a kórkép neve AAGV, azaz
ANCA-associated granulomatous vasculitis.
b. Friedrich Wegener eltulajdonította a
beosztottja megfigyelését, és a saját neve
alatt publikálta, ma a kórkép neve AAGV.
c. Friedrich Wegener német katonaor- Friedrich Wegener (1907–1990)
vosként a II. világháborúban orvosi esküjéhez méltatlanul viselkedett, ezért megfosztották a diagnózisától, melyet
ma AAGV-ként ismerünk.
d. Friedrich Wegener amerikai katonaorvosként a II. világháborúban dezertált alakulatától (AAGV) és minden kitüntetésétől megfosztották.
Dr. Csehov, szintén kolléga és tuberkulotikus. Dél-Németországban, a
Fekete-erdőben, Freiburg mellett, Badenweilerben kúrálja magát 1904
kora nyarán. A Cseresznyéskerten dolgozik, állapota egyre romlik. A Hotel
Sommerben száll meg feleségével. Orvosa, Dr. Schörer, igazi német (arcán
párbaj-seb hege, ahogy egy diákhoz illik), felesége orosz. A város másik
tüdő-specialistája, a fürdőorvos Dr. Determann felesége szintén orosz, mi
több az előbbinek testvére. Kész századelős orosz darab.
Amikor Csehov állapota válságosra fordul, a doktor oxigénért küld. A palackot a patikából hozzák –1904 (!). A beteg „az ágyban ült, és nehezen lélegzett. Az orvos oxigént adott neki. Pár perc múlva azt súgta nekem, hogy
a portástól szerezzek pezsgőt és poharat. (...) Az orvos a poharat szinte peremig töltötte és Anton Pavlovicsnak nyújtotta. Ő ezt örömmel, fogadta,
elmosolyodott és így szólt: régóta nem ittam már pezsgőt, és elegánsan,
egyhajtásra itta ki.” Egy perc múlva halott volt.
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4. Vajon miért rendelt az orvos
pezsgőt?
a. Dr. Csehov szerette a pezsgőt.
b. Dr. Schörer szerette a pezsgőt.
c. A pezsgő volt a legolcsóbb ital DélNémetországban.
d. A korabeli szakirodalom (Evidence
Based Medicine a lá 1904) szerint a buborékok ölik a Koch-bacillust.
e. Egy különös rítus miatt.
Armand Trousseau (1801–1867)

Armand Trousseau (1801–1867) kollégát a neurológusok jobban ismerik, mint mi. Trousseau megfigyelte, hogy
az asztmáját befolyásolják az érzelmei, ugyanakkor semmi köze a szénához.
Mindazonáltal meg volt győződve arról, hogy a dohány és az arzén jót tesz
neki. Magunk jobbára csak azon álmélkodunk, hogy az ideggyógyász egy
biztosítótűvel milyen csodákra képes. Hát még ha kalapácsot és érleszorítót
kaparint a kezébe.
5. Három módszer, három név. Melyik melyik?
a. Erb-jel
b. Trousseau-jel
c. Chvostek-jel

Wilhelm Heinrich Erb (1840–1921)

1. érleszorítás és hyperventillatio hatására carpopedal spasmus jön létre,
hypocalcaemia és hypomagnaesia esetén
2. a külső hallójárat előtt az arc ütögetésére szájizomgörcs keletkezik
3. gyenge egyenáramra izomösszehúzódás váltható ki
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Baruj Benacerraf (1920–) 1980-ban orvosi Nobel-díjat kapott: a kutatásban nyilvánvalóan nem akadályozta asztmája.
6. Ki ő, merre van hazája és miért kapta a Nobel-díjat?
a. venezuelai immunológus, a transzplantációs immunológia egyik úttörője
b. argentin szívsebész, a műbillenytű feltalálója
c. algériai tüdőgyógyász, az alveolitis névadója
d. olasz paleontológus, aki az epekőképződés titkairól lebbentette fel a
tudatlanság fátyolát
Vitásek doktor fiktív kolléga, azaz költött személy, ráadásul urológus. Alkotója, a cseh író azonban úgy jellemzi alakját, hogy monológjába orvosi
hasonlatokat kever, nem is akármilyeneket.
„Severynová egyébként olyan gömbölyű, vidám kis asszony, és van egy
szuka pudlija, de olyan kövér, hogy az ember rosszul lesz, ha ránéz. A kövér
kutyák rendszerint mogorvák és asztmásan ugatnak: nem szeretem őket”
Amina, mert így hívják a kutyát, akinek központi szerepe van a novellában,
egy szőnyeget őriz, melyet a hős meg akar szerezni.
„Aminka – suttogtam forrón – hol a hátacskád? Hiszen én vagyok az, a
barátod! No te kis szörnyeteg, ez tetszik neked, mi? Amina vonaglott a kéjtől, már amennyire egy tömött zsák vonaglani tud. (...) de amint kinyújtottam a kezem a csintamános, madaras fehér unikum felé, azonnal felemelte
a fejét és asztmatikusan hörögni kezdett...”
A történet csattanóját nem áruljuk el, könnyítésül megadjuk majd a forrást.
7.
a.
b.
c.
d.
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Jan Neruda
Karel Capek
Bohumil Hrabal
Milan Kundera
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Dr. Arbuthnotról, a skót kollégáról már volt szó. Utolsó kérdésünk egyfajta önellenőrzés is.
8.
a.
b.
c.
d.

Kinek a halhatatlan alakját formálta meg Arbuthnot?
John Bull
Johnnie Walker
Johnnie B. Good
John Lennon

Megoldások
3. (c) – Az amerikai tüdőgyógyász társaság visszavonta Wegener (1907–
1990) kitüntetését, miután múltját illetően súlyos kétségek merültek fel.
Akit a dolog közelebbről érdekel, annak figyelmébe ajánljuk az alábbi eredeti közleményt: Woywodt A, Matteson EL. Wegener’s granulomatosis –
probing the untold past of the man behind the eponym. Rheumatology
2006; (45)10: 1303-1306. A közlemények és a kérdéskörbe vont szerzői nevek (eponimák) száma azóta egyre gyarapszik.
4. (e) – Az idézet és maga a megindító történet Leo Rabeneck esszéjéből
való, ami „Chekhov’s last moments” címmel jelent meg 2004-ben a Times
Literary Supplementben (TLS, 2004; 2: 12-13). Annál nagyobb meglepetéssel olvastam a TLS két héttel későbbi számában a következő olvasói levélben az alábbiakat:
(...) „A nagy neurológus, Pether Nathan, aki jól ismerte Csehov munkáit,
mesélte egyszer, miszerint a régi német (vagy orosz?) orvosi etikett azt írta
elő, hogy a doktor, ha páciense is orvos volt, és minden remény elszállt már,
két pohár pezsgőt rendelt, amelyet csendben megittak (‚when that patient
was a medical man who had just passed any hope of recovery’). A pezsgő
jelentése szükségtelenné tett minden felesleges szót.” (Richard DavenportHines, TLS 2004; 16: 15.)
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5. (a3, b1, c2) – Erb-jel: gyenge egyenárammal izomösszehúzódás váltható ki;
Trousseau-jel: érleszorítás és hyperventillatio hatására carpopedal spazmus jön
létre, hypocalcaemia és hypomagnaesia
esetén; Chvostek-jel: a külső hallójárat
előtt az arc ütögetésére szájizomgörcs
keletkezik.

František Chvostek (1835 –1884)

Baruj Benacerraf (1920 –)
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6. (a) – Baruj Benacerraf 1980-ban a
fő hisztokompatibilitási komplex (major histocompatibility complex, MHC), a
sejtfelszíni „azonosításért” felelős gének
szerepének feltárásáért kapott Nobeldíjat.
Caracasban született, 1925-ben Párizsba költözött szüleivel. 1940-ben az
Egyesült Államokba ment a Columbia
Egyetemre, majd a Medical College of
Virginia-ban szerezte orvosi diplomáját.
1948-ban kezdett az allergiával foglalkozni, Nancyban. Az Ir (immune
response) géneket, melyek a transzplantáció utáni kilökődésért felelősek, az
1960-as években fedezte fel.
7. (b) – Karel Capek: Csintamánok és
madarak című novellájából való a részlet. Forrás: Karel Capek: Zsebtörténetek. Betörők, bírák, bűvészek és társaik.
Aliena Kiadó, 2010 pp. 196-205. A könyv
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két kötet egybefűzése: ez a Történetek
a másik zsebből címűből való. Nem véletlen, hogy a nagy utód Bohumil Hrabal egyik könyvének címe ez: Zsebcselek. Az 1980-as évek derekán született
interjúkötet kérdezője magyar: Szigeti
László.
8. (a) – John Bull alakját köszönhetjük neki. Forrás: Dr John Arbuthnot –
physician to royalty and creator of John
Bull. Pharos Alpha Omega Alpha Honor
Med Soc. 1979 Summer 42(3): 20-26.

Karel Capek (1890 –1938)
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BESZÉLGETŐPARTNERÜNK

Dr. Molnár F. Tamás
EGYETEMI TANÁR
A PÉCSI ORVOSTUDOMÁNYI EGYETEM
SEBÉSZETI KLINIKÁJÁN
A MELLKASSEBÉSZETI RÉSZLEG VEZETŐJE

– Professzor Úr, az Ön tevékenysége mérföldkőnek számít a pécsi
mellkassebészet történetében. Honnan indult erre a nagyívű pályára?
– Hogy mekkora az íve, azt nem tudom: hogy rögös, azt igen. Pécsett születtem, Kaposvárott érettségiztem a „Táncsicsban” – és a pécsi egyetemen
végeztem 1979-ben. Van valami „gyüttmentség” a génjeimben is: édesapám
székely, az édesanyám pedig tiszaháti görög katolikus papcsaládból származik, útjaik itt a Mecsek alján keresztezték egymást. Amikor 1945-ben Kárpátalja „visszatért az ősi orosz földhöz”, édesanyámat nagybátyám, a neves mikrobiológus, Szabó István és felesége vették magukhoz Pécsett. Édesanyám
azután Budapestre került, az Iparművészeti főiskolára, én pedig megszülettem 1953-ban.
– Rendkívül széleskörű érdeklődése mellett miért éppen az orvosi
pályát választotta?
– Szabó István, aki később a Korányi Tüdőgyógyintézetban a mikrobiológiai labort is vezette, sorsomat meghatározó egyéniség volt. Olyan orvos
és ember, ideál, akihez igyekeztem méltó lenni. Példája ébresztette fel bennem a vágyat a doktorság iránt, és ez jelentette a tudományokat és persze a
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tuberkulózist is. Utólag úgy tűnik, hogy megszabott pályát futottam, veszélyes kitérőkkel: s hogy nem buktam el, abban nagy szerepe volt Szijártó Árpádnak is, családi barátunknak, a kaposvári kórház gyermekgyógyászának,
akitől a katolikus humanizmust tanultam.
Az orvosi egyetem befejezése után sebészeti osztályon kezdtem dolgozni, vonzott a manuális munka. Végül aztán a véres úton való gyógyítás és a
tüdőbetegségek a mellkassebészetben találkoztak. Ez a történetem családi
aspektusa.
A kaland elem – ami soha nem elhanyagolható – pedig egy fiatalkori
olvasmány volt, Norman Bethune, a kanadai mellkassebész életéről. A ma
sematikusnak tűnő életrajz az eléggé bombasztikus – Egy sebészorvos hősi
élete – címmel jelent meg jelent meg Magyarországon a Szikra Könyvkiadó
jóvoltából 1953-ban. Maga Mao Ce Tung elvtárs írt rövid esszét Bethune-ről.
A kanadai mellkassebész kora paradigmájában, radikális értelmiségiként
– a II. világháború előtt vagyunk – a kommunista választ vállalta. Előbb a
spanyol polgárháborúban, majd a második világháború előestéjén, a Nagy
Menetelés idején, Kínában gyógyított. Mint oly sokan kortársai közül, a tuberkulózis áldozataként – semmelweisi mintára – fertőzés következtében
halt meg. Szerencséje volt: a Molotov– Ribentropp paktum előtt.
– Milyen élményei vannak az orvosi egyetemről?
– Ahogy az orosz irodalomban minden valamirevaló író Gogol köpönyegéből bújik elő, a pécsi egyetemen Romhányi György professzoré ez a gogoli köpeny, aki az alma mater emblematikus személyisége volt. Megható
és szép gesztus, hogy az egyetem legnagyobb, legimpozánsabb terme az
ő nevét viseli.
Sokat kaptam a mikrobiológián Kétyi Iván professzor úrtól is, példa a
tudományos gondolkodásban, korrektségben, emberi tartásban. Miután
a nagybátyámmal baráti viszonyban voltak, életpályájuk sokáig párhuzamosan futott, valószínűleg ez sem véletlen, mint ahogyan az életben elég
kevés véletlen van. Imponált a biofizikus Tigyi József professzor nagyvilági-

154

Kísértések között

as, több nyelven beszélő, könnyen kommunikáló alkata is. Szabó Dezső, a
kémia professzora szarkasztikus, Anatole France-i személyiség, megajándékozott a barátságával. Szerencsés voltam, az biztos.
A klinikumból már nehezebb meghatározó személyeket mondanom. Én
még a klasszikus magyar orvoslás elveit követő iskolában képződtem. A
pécsi megyei kórházi csoportba jártam, ahol Márton Zoltán tanár úr volt a
sebészeti osztály vezetője. Poroszos – a jobbik értelemben vett bismarckian
poroszos, nem pedig vilmosian poroszos – alkat volt, és az osztályán nagyon
nagy rendet, fegyelmet tartott. És hát ott volt Alföldi Ferenc főorvos úr, aki
brilliáns sebész volt, annak minden előnyével és hátrányával. Félelmet sem
a műtőasztalnál, sem pedig az intézetvezetői szobában nem ismerő, abszolút korrekt és ebbe bele is pusztuló ember volt. Én egyetemi oktatás címén
egy szerfelett tisztességesen dolgozó közkórházi sebészeten tanulhattam,
tudományos hókuszpókusz nélkül. Ahogy a korabeli pécsi egyetem sebészeti klinikáját megismertem, éreztem, hogy én jártam jobban.
– Hogyan emlékszik vissza a pályakezdés éveire?
– Ambivalensen. A mikrobiológián, a virológián voltam boldog diákkörös Pácsa Sándornál – ez megint a Szabó István-i ív – azonban végzéskor
számított az is, hogy politikailag még inertnek sem voltam tekinthető. Lényeges, hogy nem voltam éltanuló – fogalmazzunk eufemisztikusan.
A megyehatáron kívül leltem állásra: a marcali sebészeten kezdtem el
dolgozni. A történet másik fele az, hogy az egyetemen a tanulnivalóval finynyáskodtam: csak azzal foglalkoztam, ami valóban izgatott, ami nem érdekelt, azzal viszont nem. Azt azért tudjuk, hogy az egyetemi eredmények az
elhelyezkedéskor akkoriban csak akkor számítottak, ha azt akarták, hogy
számítsanak. Marcali egyébként kellett ahhoz is, hogy felébredjek: mi a fontos, mit akarok voltaképp és mit bizonyosan nem. Belső-Somogyban jó volt
kezdő sebésznek lenni, de még jobb volt eljönni onnan. Végül Pécsett a Megyei Kórházban kaptam állást az események szerencsés összejátszásának
köszönhetően.
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– Professzor Úr, kiket tekint a mestereinek?
– Mindenekelőtt Alföldi Ferenc főorvos urat, egy méltatlanul elfeledett
mellkassebészt. Áttételesen pedig – és megint a gogoli hasonlatnál vagyok
– minden magyar mellkassebész Kulka Frigyes köpenyéből került ki. Én,
hogy úgy mondjam, a külső zsebből: nem voltam közvetlen munkatársa.
A szakvizsga előtt, ahogy az akkor a vidékieknek elő volt írva, hosszabb
időt töltöttem el a Korányi sebészetén, melyet ő vezetett. Nála is vizsgáztam. Utóbb hosszabb időt voltam még az Orvostovábbképző Intézetben is,
amely szintén alá tartozott, operált ott is. Ott láthattam dolgozni és tanulhattam Kiss Jánostól is. Mesteremnek tekintem tehát Kulka Frigyest.
Mesterem, bár különösen hangzik, hiszen szakmai alakulásom késői fázisában találkoztam csak vele, így a fogalom tágabb értelmű kell hogy legyen,
Horváth Örs Péter. Van ebben sebésztechnika is jócskán, elvégre a nyelőcső
a thoraxban van, mégis fontosabbnak vélem azt a tudást, attitűdöt, amit a
sebészeti kutatásban, az elmélet és a gyakorlat viszonyában tanított. Korábbi angol konzultánsaim közül Mr. Jey-t, Chris Forrester Woodot és Tony
Morgant tartom tanítómestereimnek. Tonyval végül társak is lettünk, most
a bristoli mellkassebészet egyik főorvosa ott, ahol tavalyelőttig én voltam
a másik.
– Milyen külföldi tapasztalatszerzésre volt lehetősége?
– 1989-ben három hónapig dolgoztam Hemerben, a Tüdőklinikán, a
Ruhr-vidék déli csücskében fekvő városkában. Az ottani mellkassebészeten
találkoztam Tony Morgannel. Ő Dél-Afrikából jött, Fokvárosból, Christian
Barnard asszisztense is volt. Később, a német egyesítés után Brandenburgban lett regionális mellkassebész főorvos, de Hemerben sodort minket egymás mellé a sors. Tőle akkor nagyon sokat tanultam.
Aztán 1991–1992-ben Bristolban a Frenchay Hospitalban voltam, ami
előtte Ronald Belsey klinikája volt, és a mellkassebészet Mekkájának számított. A korábbi trainée-k névsora elég impresszionáló volt: a Sabiston – Spencer-féle mellkassebészeti tankönyv fejezetszerzői közül kevesen hiányoztak
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onnan. Különös volt a neveket olvasni, amikor a saját, későbbi kandidatúrámra készülve a Frenchay Hospital régi empyemás kórlapjait nyálaztam
végig. A Frenchay-ből – kis túlzással – bármit írt az ember, és persze nem
írt akármit, könnyen elfogadták a nagy lapok. Kihasználtam az esélyt: sokat
kutattam, klinikumot csináltam, írtam, és még többet húztam az igát. Magyar, meg egyáltalán kontinentális szemmel nézve, elképesztően könnyen
kapott az ember nagy műtétet és sokat.
Az angol sebészképzésnek az a célja, hogy a kurrikulum végén téged
egyedül ott lehessen hagyni a beteggel és mindent meg tudj csinálni, ami
nálunk ugye teljesen elképzelhetetlen. Igaz, hogy ehhez a minden második napi ügyelet is hozzátartozott, fizikailag és lelkileg is borzasztóan megterhelő, de átkozottul intenzív képzés volt. Azzal az érzéssel jöttem haza,
hogy minden mellkasi műtétet meg tudok csinálni, és meg is csináltam. Egy
olyan manuális készségfejlesztés volt, amit semmihez nem tudok hasonlítani. Ráébreszt arra, hogy mire vagy képes, és kihozza belőled a maximumot
minden tekintetben.
Közben sokfelé jártam is Nagy-Britanniában, mert az a programozott továbbképzés, aminek mi itthon még mindig csak a hátulütőivel találkozunk,
ott már akkor is nagyon szigorúan és jól működött. Számos továbbképzésen voltam, saját előadásokat is kellett tartanom, és sokakkal megismerkedtem, akik az angol mellkassebészetben számítanak. Nincsenek sokan,
60 körüli sebész – nekik meg csak egyet kellett megismerniük: az én voltam,
a „magyar”. Elfogadtak.
Az angol hátszéllel vitorláztam Heidelbergbe Vogt-Moykopfhoz, aki akkor a német és következésképp a kontinentális mellkassebészet pápája
volt. Büszke vagyok a barátságára.
Hazatérve szembesültem azzal, bár nem lepett meg, hogy én itthon tényleg egy „gyüttment” vagyok. Ez abszolút természetes, nincsen
benne semmi rossz: egy országban, egy kultúrában a sebészetnek és a
mellkassebészetnek is megvan a saját organikus fejlődése. A magyar sebészet – történetében és jelenében is – a nemzet egyik ékessége, negligált
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kincse: művelői nemhiába keresett exportcikkek. Ez egy jól kialakult struktúra, középpontjában a beteg biztonságával. A helyzetem attól vált csupán
korlátozottan élvezetessé, hogy a meglévő rendszerbe kívülről érkeztem. A
pécsi mellkassebészet ráadásul több oknál fogva nem volt része a magyar
főáramlatoknak, nem volt benne a fősodorban, ezért a reputációja is fájdalmasan gyengélkedett.
– Hogyan tudta hasznosítani itthon a külföldről hozott tudást?
– 1993-ban kandidáltam, zömmel az angol anyagból és az ottani publikációimból, amellyel persze olyan nagyon sok barátot nem szereztem. Itthon csorgott az élet, és 1994-ben megint visszamentem, akkor a skóciai,
Glasgow melletti East Kilbride-ba. Abban a tüdőszanatóriumban kapta az
első streptomycint George Orwell is, a Ward 4-ben, mely az enyém volt. Jó
mellkassebészete volt, én pedig el is tudtam volna képzelni az életemet egy
jó darabon ott. Közben azonban Pécsett Alföldi Ferenc főorvos úr megbetegedett, és választanom kellett, hogy kint maradok, vagy hazajövök és megkapom a részleget. Én pedig – amolyan kalandtúra keretében – hazajöttem.
Utána felgyorsultak itthon az események. A POTE egy éven belül átvette
a mellkassebészetet, miután a Sebészeti Klinika katedrájára új vezető jött
Szegedről, Horváth Örs Péter professzor személyében. Én meg belecsöppentem a csupa jóba. Amennyire kívülálló voltam addig, hirtelen annyira insider lettem ezzel az egyetemi közeggel és ennek minden előnyével
együtt. A bizalom orbitális nagy hajtóerő. Ehhez persze kellett Horváth Örs
Péter személyisége, a támogatása, a tőle jövő vis a tergo: egyetlen dolgot
nem hallottam tőle sose, ma se: „ezt nem lehet, azt ne csináld”.
Szóval nagyon jó dolgom lett a klinikán, és ez így is maradt, ezért elkezdtünk tervezgetni. A pécsi egyetemen Kalmár Nagy Károly – szintén angol
metasztázis – egy robusztus és energikus transzplantációs profilt épített
fel, ő végezte az első hazai hasnyálmirigy-transzplantációt is, májban pedig
egyszerűen mágus. Nekünk Pécsett együtt állt az aneszteziológiai és az immunológiai hátterünk is ahhoz, hogy belefogjunk a tüdőtranszplantációba.
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1999-ben kimentem John Darkhoz Newcastle-be, az ő teamjében dolgoztam, magam is transzplantáltam. Egy fiatal kollégámat pedig féléves ösztöndíjjal Walter Klepetkohoz küldtem Bécsbe, hogy két lábon álljunk. Padlógázzal készültünk a tüdőtranszplantációra, felépítettük a csapatot, és vártunk.
Amikor a korabeli egészségügyi miniszter példálózni kezdett velem, a nem
egészen pozitív szövegkörnyezetből rájöttem, hogy pápai vizeken kalózkodok: ez nem az én pályám.
Más figyelmeztető lövések is eldördültek, félteni kezdtem az irhámat.
Szükségtelen és zavaró médiafigyelem keletkezett, elsikkadtak a szakmai
érvek: ugye, ismerős szcenáriók? A nagypolitika is megpróbálta meglovagolni a kérdést így is, úgy is: beláttam: erre a harcra nem vagyok alkalmas.
Tipikus lose-lose szituációba keveredtem – nem is egészen ártatlanul. A
transzplantációs ütközetet elvesztettük, amit akkor nagyon fájlaltam. Helyette a trachea sebészetével kezdtem foglalkozni, különösen a kísérleti
utakon: és most már tudom, hogy jobban jártunk. Valószínűleg az ország
is jobban járt, az egyes beteg mindenképp. Hosszú idő kellett ahhoz, hogy
a sebek begyógyuljanak, erre a belátásra jussak, de nagyon tanulságos történet volt.
– A hazai küzdelmek közben nem sírta vissza Bristolt?
– Nem voltak elkeserítő küzdelmek ezek: szükséges harcok inkább, és
közben folyamatosan dolgoztunk. 2000-ben az én egykori főnököm viszszavonult Bristolból, így megürült egy konzultánsi állás. Megajánlották a
helyet, és a döntésig tartó időszak elég nehéz volt, talán a legnehezebb hónap az életemben. Aztán amikor hosszasan beszélgettünk erről, a fiam, aki
akkor Pannonhalmára járt, azzal a különös mondattal állt elő, hogy ha az
Úristen azt akarná, hogy mi angolok legyünk, akkor valószínűleg Bristolba
születünk. Nem ez volt a döntő érv, de bon mot-nak jó. Mindenesetre ezután megköszöntem a hívást, és nemet mondtam. Meglepett a válasz, hogy
akkor kire gondolnék magam helyett. Tony Morgant ajánlottam, és később
ő el is nyerte azt az állást.
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– Hogyan alakult ezután a karrierje?
– 2003-ben habilitáltam a pécsi egyetemen, docensként vezettem az
osztályt, operáltam és csináltam a tudományt, zömmel írtam. A lényeg
mégis a műtő volt és maradt. A férfinak az, hogy egy klinikai profilt a saját
képére építhet fel, egy „kis teremtési játékkal” ér fel. Biológiai hendikepünk
miatt a szülést valahogy kompenzálni kell. Én a saját ideáimat, elképzeléseimet követve társaimmal „megcsinálhattam” a mellkassebészeti profilt a pécsi egyetemen. Fontos hely ez, hiszen Sebestény, a magyar mellkassebészet
atyja is a pécsi egyetemről való, Bakay első adjunktusa volt. A profilépítésben két támogatóm volt, Horváth Örs Péter professzor felülről, mellettem
pedig Benkő István, aki nélkül semmire nem mentem volna. Amíg én a
szabadon választott kűrjeimet futottam itthon és a nagyvilágban, addig
Pista egy stabil, jó minőségű, teljesen megbízható klinikai hátteret hordozott a vállán, zokszó nélkül. Szerencsés voltam az osztály nővéreivel és a
fizioterapeutákkal is: nélkülük Olivecrona is lehetsz, nem jutsz semmire.
– Professzor Úr, van-e olyan dolog, amit másképp csinálna, ha újrakezdhetné?
– Többet foglalkoznék a családommal, az biztos. A szakmával ez nyilván
nehezen összeegyeztethető – vagy sehogy. Nem hazai probléma ez. Egyszer egy Európai Mellkassebészeti Társasági vezetőségi ülésen tizennégyen
ültünk az asztalnál, ebből tizenegy legalább egyszer elvált, a maradék háromból pedig az egyik homoszexuális volt (boldog párkapcsolatban). Öszszesen kettőnk élt az eredeti házasságában – a sikeres sebész útja családok
romjain át vezet. Ez az ár: úgy látszik.
2004-ben aztán több oknál fogva is visszamentem Bristolba konzultánsnak. Megürült a másik konzultánsi hely is és most Tony Morgan hívott.
2004 – 2005-ben egy gyönyörű ív záródott be számomra: konzultáns lettem,
azaz – mint a Nelson admirális – azon a hajón voltam admirális, amelyen hajósinasként kezdtem. Trafalgár, hála Istennek elmaradt. Itthon ezalatt Benkő
István főorvos úr vezette a mellkassebészeti profilt.
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Nem lehetek eléggé hálás neki – hálátlan szerepéért, nem kap olyan elismerést, amilyent megérdemelne.
Extrém sportként 2005-ben a hazajövetel mellett döntöttem, és nem bántam meg. Az élet dolgai úgy alakulnak, hogy az ördög újra és újra visszatér,
alakját és az arcát váltogatja, a kísértés meg ugyanaz. Három év múltán, 2008
kora tavaszán megint felmerült Bristol – de most az addigi alternatívák nélkül:
végleg vagy sehogy. De amikor jön a kísértés, akkor mindig ott a segítség is.
Az elmúlt két évben zömmel az eddigi publikációimat rendszereztem, tankönyv fejezeteket írtam: a számvetés, az érés ideje ez. Horváth Örs Péter professzortól pedig megkaptam az egyetemi előmenetelhez szükséges támogatást: a többi már nem rajtunk múlik. Nem kellett sokat gondolkodni, hogy
ha Európa egyik legrégebbi egyetemén vérrel-verejtékkel és az enyémek
áldozatával felépíthettem egy klinikai profilt, és ezzel szemben „csupán” egy
tizenötszörös fizetés áll, akkor egyértelmű a választás: Pécs. Az utolsó ingen
amúgy nincsen zseb, és egy ebédnél többet egyszerre nem tudsz megenni.
Angliáért nem, Bristolért azonban tényleg fáj a szívem, csodálatos hely:
talán mert nagyon olyan pécsies. Igaz, az ottani Király utca a kikötőbe visz.
A színházuk pedig jobb. Ami az angoloknak Bristol, az a magyaroknak azt
hiszem Pécs. Őszintén szólva, a mai Magyarországot nem szeretem szerelemmel, én Pécset szeretem, és ha nem Nagy Lajos egyeteméről lenne szó,
akkor ez a beszélgetés most nem Magyarországon zajlana.
– Magyarországot nem, de Pécset igen? Ezt azért egy kicsit tegyük
helyre...
– Aki közelebbről ismer, az tudja, hogy mindig is patrióta voltam, olykor némi egészséges nacionalizmussal elegy módon. Lehet, hogy ott
csaklottam meg, amikor az anyaország megtagadta a határon kívülieket;
ez a brutális aktus nekem azóta is nagyon fáj. A „gyüttmentség” miatt lehet
ez is. A morális rész veszett el, vagy nem is tudom. Ugyanakkor irtózom a
fajmagyarkodástól, de ugyanúgy hisztérikusnak és visszataszítónak tartom
a turul okozta allergia grand mal-jait is. Középmagyar volnék, ha nem visz-
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ketnék a gondolattól is, hogy miért nekem kell definiálnom magam, vagy
miért kell definiálnom magam egyáltalán ebben a mezőben?
Kicsit úgy látom az egészet, mint amikor valakinek a gyereke nagyon
rossz útra téved. Az még akkor is a gyereked, de már távolodsz tőle, mert
nem tudsz vele együtt megdögleni. Nem ez a baj, az igazi baj az, hogy a
pécsiségemben is sérülök. Úgy tűnik, az átok neve: 2010 – Európa Kulturális Fővárosa. Az ország rajtunk röhögött, egy igazán jobb sorsra érdemes
város ártatlan polgárain. Nem a falak, a terek: a lelkek sorvadnak itt morális
tartás hiányában: Janus Pannonius és Weöres Sándor, Romhányi György és
Szentágothai János városában. Valószínűleg az Úrnak lett elege belőlünk
egy kicsit, politikai, szellemi, hitbéli vezetőink pedig olyanok, amilyeneket
megérdemlünk.
– Angliából nézve milyennek látta a szakma hazai helyzetét?
– Az oncoteam Bristolban ugyanúgy zajlik, mint itthon, ugyanazok a
kérdések és a válaszok is, és ugyanazokat a kezelési sémákat használjuk.
Az orvos mint számítógépes adatbeviteli munkatárs, mint szellemi segéderő és fehérköpenyes tolvaj képzetének itthoni triumvirátusa teszi az ottani
rendszert összehasonlíthatatlanul jobbá. Felfoghatatlan és elfogadhatatlan
diskrepancia. De ezt csak magunknak köszönhetjük: próbálna bárki egy angol orvossal úgy beszélni, ahogy itthon történik. Kórház-manager, beteg –
de kolléga is. Dokivilág. Amit hagyunk együtt és külön-külön: azt kapjuk. És
hiába mutogatunk: ez a mi sarunk: az enyém is.
Sebészként pedig el kell mondanom, hogy a pécsi tüdőosztályról, vagy
Kaposvárról, Mosdósról vagy bárhonnan máshonnan műtétre érkező beteg
sokkal jobban kivizsgálva, szakmailag jobban, megalapozottabban előkészítve érkezik, mint az angol beteg. Én nagyon respektálom azokat a tüdőgyógyászokat, akikkel itthon együtt dolgozhatok. Iszonyatos munkájuk van
benne. A szenvedéseink meg közös szenvedések: ez a méltatlan helyzet,
amiben valamennyien gyötrődünk, a szakmai és a létbizonytalanság különös, soha nem robbanó elegye...
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Kísértések között

– Mire a legbüszkébb az eddigi eredményei közül?
– Messze nem kizárólagosan az én eredményem, de a tisztességesen
működő mellkassebészeti osztályra vagyok a legbüszkébb, és a magyar
mellkassebészek zömének a barátságára. Ez nem feltétel nélküli és nem általános, de akik nekem számítanak, azoknak a szemében úgy érzem, hogy
helyemen vagyok. Másoknak pedig az erősen korlátozott szimpátiájára vagyok büszke. Már nem akarok mindenkinek tetszeni.
A pécsi egyetemen létrehoztam egy tantárgyat: orvosi közművelődés, de
a medical humanities találóbb elnevezés. Száz körüli hallgató kíváncsi az
orvoslás és a művészetek kapcsolatára; elsősorban az irodalomról van szó,
de helyet kap a képzőművészet, a zene és a színházművészet is.
Előbb egy amerikai nyári egyetemen, majd a délszláv háború idején az
IFOR tisztikar felkérésére tartottam egy előadás-sorozatot a középkori magyar hadtörténelemről, ami nagy élvezet volt – talán nekik is.
Tiszteletbeli cserkész lettem Bejrútban a 2006-os ostrom idején, amikor
egy NGO orvoscsoport tagjaként felejthetetlen napokat töltöttem ott. Ez
egy egészen speciális „Last Minute Trip to Beirut” volt.
Fordítottam ezt-azt. Végül azt a meghívást is ide sorolom, amit a Graham
Greene Baráti Társaságtól kaptam 2007-ben. Graham Greene szülőhelyén,
Berkhamstedben egy háromnapos konferencián adtam elő: Irodalom, kereszténység a vasfüggöny mögött címmel. Az előadás alapja egy 12 oldalas,
amerikai kiadásra szánt esszém volt arról, hogyan és mit olvas egy 17 éves kaposvári fiú a 70-es évek elején. Az angol közönség hat alkalommal hangosan
nevetett, és hét tömeges mosolyt regisztráltam: erre szerfelett büszke vagyok.
– Önre kik büszkék?
– Hát, nem tudom... Remélem, hogy a főnököm, Horváth Örs Péter professzor büszke rám, szerintem az Alföldi Ferenc is büszke a Túloldali Nagy
Műtőben, ahol angyalok műszerelnek. A szüleim is büszkék, hála a Jóistennek, meg az öcsém, aki urológus Győrben, és a gyerekeim: a jogásznak készülő fiam, meg a most érettségizett lányom.
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Beszélgetés a szerzővel

– Professzor Úr, elégedett az eddigi életpályájával?
– Abszolút. A helyzet az, hogy jóval több és szebb ért, mint amit érdemlek.
Érdemeimen felül ajándékoz meg engem az Úr, túlfizetett szolgáló vagyok.
A társadalom már messze nem ilyen nagylelkű: de ebben a gyalázatos
és nyomorúságos helyzetben osztozom orvostársaimmal. Nem egy rossz
társaság: és persze a nyomorúság cifra és relatív. Amíg a havi bérünk egy
erős jogászi vagy más tanácsadói órabérrel vetekszik, így is marad. Ami a
lényeget, a munkát illeti, nem vágyom más városba, más posztra, nagyobb
hatalomra. Amivel nem tudok elszámolni, az a szakmai utánpótlás fájó hiánya: sok oka van ennek, zöme objektív, de ettől még kényelmetlenül érzem
magam.
– Mivel tölti a szabadidejét?
– Némi túlzással az egész életem szabad idő: tényleg azt csinálhatok,
amit akarok: ezt akarom csinálni. Az elmúlt két esztendőben a tudományos
írnivalók magukhoz ragadták az időm feletti parancsnoklás jó részét. Sokat
olvasok, a történelem, ezen belül a mellkassebészet története és a hadtörténelem nagyon izgat. A döntések és a tág értelemben vett játékelmélet is
érdekel. Írok szépirodalmat is, keveset, zömmel esszéket. Sok mindent csinálok, a tenisz, a golf, a biciklizés, a hosszú távú gyaloglás a kedvenceim,
meg hát imádok aludni.
– Ha egy mondatban kellene az ars poeticáját megfogalmazni, az
hogyan hangozna?
– Nem vagyok jó üzenetekben, hajlok a túlfogalmazásra. De most nagyon bennem van Cushingnek, az idegsebészet egyik atyjának mondata,
amit az 1923-ban megjelent I. világháborús emlékiratában, a Surgeon’s
Journal-ban találtam. Egy angol tábori kórház műtősátrában a következő
felirat díszeleg: „Ott, ahol vagy – azzal, amid van – akkor, amikor lehet.”
Dr. Rónai Zoltán
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