
Bálint Géza

1977-ben Glasgow-ban töltött ösztöndíjas
évem elején kórházunkban, a Royal Infirmary-
ban egy tudományos ülést követôen fogadást
tartottak. Bemutatkoztam a mellettem álló kö-
zépmagas, karcsú, élénk szemû, 60 körüli mo-
solygós úrnak. „Doktor Lyell vagyok” – mu-
tatkozott be ô is. „A szindrómás Lyell?” – kér-
deztem meglepve, hisz nem számítottam rá,
hogy éppen az orvostörténet egyik nagy alak-
jával koccintok… Új ismerôsöm elnevette ma-
gát. „Ó, nem Ön az egyetlen, aki meglepôdik,
ha bemutatkozom. A múltkor egy mexikói
kolléga azt kérdezte tôlem: »Hát Ön még él?«”
Majd dr. Lyell így folytatta: „Láthatja Ön is, jó
egészségben vagyok – de az biztos, hogy Ön
nem lehet Bálint, a híres pszichiáter, mert Ô
már sajnos meghalt.”

Nemesánszky Elemér

Diagnózis – meglepetéssel, buktatókkal
és némi tanulsággal

A hetvenes évek közepét éppen meghaladtuk,
tehát a leírtak több mint három évtizeddel eze-
lôtt történtek.

A szovjet felségjelzésû teherszállító hajó sze-
mélyzetével és rakományával Leningrádból
Románia felé igyekezett. Már több mint két
hete vízen voltak, amikor a Dunán csordogál-
va Budapest közelébe értek. 

Ez a péntek ugyanúgy indult, mint a többi
szürke hétköznap, de a déli órákban az egyik
konyhalány (a 18 éves, egyébként tenyeres-tal-
pas segédmunkás) rosszul lett. Collabált, azaz
becsúszott az ebédlôi asztal alá. Mivel a mat-
rózok, illetve a kapitány nyújtotta „elsôse-
gély” nem hozott kellô eredményt, a koordi-
nálatlan mozgású és beszédû, sápadt, tachy-
cardiás és hasi fájdalmakról panaszkodó ifjú
orosz „hölgyet” a pesti rakparton átadták a
hazai mentôszolgálatnak. Az „ágynyilvántar-

tó” a sáv szerint illetékes osztályra, nevezete-
sen az V. kerület lakosait ellátó Szabolcs utcai
kórház (az akkori Orvostovábbképzô Intézet)
kardiológiai profilú klinikájára irányította.

Pénteki nap késô délutánján már az ügyelet,
jelen esetben egy fiatal, szakvizsga elôtt álló
orvos vette fel. Nos, már az anamnézisnél ela-
kadt, mert az inspekcióval valóban betegnek
látszó, kissé elhanyagolt külsejû lány csak oro-
szul beszélt, a vele kontaktálni igyekvôk vi-
szont ezen a nyelven egyetlen mukkot sem
tudtak. A rosszullét körülményeirôl a mentô-
söktôl sem lehetett bôvebb információt kapni.
Az „etiles” sokszor hallott zsargonszó hang-
zott el. Ilyen módon a kórlap enyhén szólva
fehér foltos maradt, csupán a klinikai kép ve-
zetô tünetei kerültek regisztrálásra: anémiás
küllem, hypotonia, elôdomborodó, feszülô
nagy has, melyet áttapintani alig lehet, a köl-
dök magasságában kemény rezisztencia (v. s.
hepar vagy tu?). A köldöktájra lokalizált fáj-
dalmak idônként kifejezett görcsökben nyilvá-
nultak meg. Bár urgenciát semmi sem indo-
kolt, a sürgôsséggel levett laboratóriumi vizs-
gálatok már az esti vizit idejére elkészültek.
Az anémiát igazoló vérképen kívül a májfunk-
ciókra utaló paraméterek bizonyultak kóros-
nak. Nyilván ez a tény is befolyásolta, hogy
iránydiagnózisként decompensalt (etiles ere-
detû) májcirrózis került bejegyzésre. A beteg
infúziót és spazmolitikumokat kapott.

Másnapra állapota kissé javult, élénkebb
lett, felkelt az ágyából. Egyértelmûen jelezte,
hogy feszülô, nagy hasa idônként még mindig
görcsöl. A szombat-vasárnapi ügyeletes kardi-
ológusban felmerült a szimptómák ginekoló-
giai eredete (ovarialis ciszta?). Ennek megfele-
lôen készítette el a hétfôi napra szóló vizsgála-
ti tervet (hasi UH, gasztroenterológiai, majd
ginekológiai konzílium), de a nyelvi nehézsé-
gek miatt a kórtörténet komplettálása nem tör-
ténhetett meg. Az intézetben egyetlen olyan
orvos sem akadt, aki beszélni tudott volna a
beteggel (a 70-es években még a középiskolák-
ban kötelezô volt az orosz nyelv tanulása!).
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Ôk mesélték…



A kórházi felvétel harmadik (!) napján, tehát
hétfôn reggel, a tervezettnek megfelelôen, a
beteget átszállították a másik pavilonban mû-
ködô Radiológiai Osztályra, hasi ultrahangos
vizsgálatra. A kérôlapon ez szerepelt: cirrhosis
hepatis in stad. decomp, ascites, cysta ovarii?,
chronicus aethylismus, anaemia. A has nehe-
zen vizsgálható, felmerül a köldök körüli are-
ában lévô resistencia (tu?).

A beteget az akkor még statikus (tehát kime-
revített) képet produkáló hasi UH készülékkel
dr. G. Judit adjunktus, kiváló szonográfus
szakember vizsgálta. A transducer alig érintet-
te a hasat, Judit máris felkiáltott: „Jézus, ez a
rezisztencia mozog!” Majd alaposabban
szemügyre vette, és azonnal kommentálta:
„Ez itt egy gyermek!” Lélegzetvételnyi szünet
következett, majd folytatta: „Nem is egy, ha-
nem kettô, két fiú, duplex graviditás. Vigyék
már tovább, hiszen ez a nô itt fog megszülni!”

A gasztroenterológiai (hepatológiai) konzíli-
um tehát okafogyottá vált. Az ikerterhes kis-
mamát a betegszállító visszavitte a kardiológi-
ára. Ekkor lehetett vele elôször verbális kon-
taktust teremteni, hiszen elôkerült a klinikán
dolgozó egyetlen olyan orvos, aki jól beszélt
oroszul, hiszen a Szovjetunióban szerezte a
diplomáját. Ô döbbenten értesült a fiatal nôtôl
arról, hogy nem volt róla tudomása, hogy ter-
hes. Csupán annyit említett, hogy az utóbbi
hónapokban rendszertelen és elhúzódó men-
zeszt észlelt, de hevesen hárította a graviditás
körülményeire vonatkozó kérdéseket. Nem
értette, hogy miért is helyezik át azonnal a Nô-
gyógyászati Osztályra.

Másnap megszült, 7 hónapos kornak megfe-
lelô érettségû két fiúgyermek anyukája lett.

Remélem, hogy a kedves Olvasó a diagnózis
buktatóit követni tudta, de adós vagyok még a
címben jelzett „némi tanulság” ismertetésével.
Csak részben törlesztem, a javát az Olvasóra
bízom. 

A történet (a fogantatás, majd a hajóra szál-
lás) Leningrádban kezdôdött, késôbb Buda-
pesten a hazai egészségügy egyik fellegvárá-
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ban folytatódott, még a nagy Szovjetunió vi-
rágzása idején, amikor iskoláinkban az orosz
nyelv és a szovjet eszmék tanulásán kívül más
alternatíva nem adódott. Jó lenne – gondolat-
ban – innen ívelni a másik vonalra. A beteg
személyisége, a kórtörténet, az ügyeleti idô-
szakban történtek, a helyes diagnózishoz ve-
zetô körülmények stb. mind töprengéseink
mérföldkövei lehetnek. Meggyôzôdésem,
hogy ilyen módon több és értékesebb konklú-
zióra juthatunk, mint ha a „némi tanulságot”
(is) az én tálalásomban emésztenék.

Riskó Tibor

Az 1940-es évek elején az Anatómiai Intézet
munkatársaként elôadásokat tartottam a zöld-
keresztes védônôhallgatóknak Debrecenben.
Tudni kell, hogy akkoriban a védônôk az
egészségügyben dolgozók különös tekin-
téllyel bíró tagjai voltak. A hallgatók rendkívül
érdeklôdô és – számunkra, fiatal elôadók szá-
mára nem közömbösen – igen csinos fiatal lá-
nyok voltak. Igazgatójuk egy arisztokratikus
hölgy volt, akit „méltóságos asszony”-nak kel-
lett szólítani. Szigorú rend szerint vezette az
intézetet és a hallgatók nevelését.

Az elôadásokra többnyire Vályi-Nagy Ti-
borral (1912–1969) mentem, aki a Gyógyszer-
tani Intézet fiatal munkatársa volt. Jóval ké-
sôbb, egyetemi tanárként, sajnos fiatal korá-
ban, balesetben halt meg. Egyik alkalommal
az igazgatónô megállított bennünket, és azt
mondta: „Uraim! Az a benyomásom, hogy
Önök idônként nem a legtisztességesebb szán-
dékkal jönnek elôadást tartani a lányoknak.”
Vályi-Nagy Tibor (akit mi csak Cucunak hív-
tunk) legmélyebb tiszteletét kifejezve azt vála-
szolta: „Méltóságos Asszony! Sajnos tévedni
tetszik, mert mi nem idônként, hanem mindig
az Ön feltételezésével kapcsolatos gondola-
tokkal jövünk ide.” Kimért fejbiccentés után
válasz nem volt, de mi továbbra is megtarthat-
tuk az elôadásokat.

A látható ok nélkül keletkezett nagy vagyonok titka olyan bûn, mely feledésbe ment,
mert ügyesen követték el. 

(Balzac)


