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DR. CSIBA LÁSZLÓ

(Közölve a szerzô hozzájárulásával, a 2008-ban a
Szent Gellért Kiadónál megjelent Kérem, boncol-
janak fel! – egy orvos vallomásai címû kötetbôl.)
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és felsôfokú tanintézményekbe. 

Az orvosira is sokan jelentkeztek volt szani-
técek, felcserek, akiknek gyakorlati és elméleti
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nyavalyára. Ezen a szinten vajmi keveset vál-
toztatott 6 évi stúdiumunk. 

Évekig feszítettek egyenruhájukban, az volt
a benyomásunk, hogy katonai akadémiára,
nem pedig polgári egyetemre járunk. Két jel-
lemzôjük volt: nem ismerték a latin betûket,
amiért pótfoglalkozásokra kényszerültek (vaj-
mi sikerrel), és mindannyiuk zsebében ott la-
pult a piros könyvecske. 

Az utóbbi amolyan glória volt számukra és
egyben jelzôtábla a tanároknak, docenseknek:
mûrostos tudásuk ellenére sem szabad ôket
beszekundázni. Ôk vitték a prímet a fakultás
társadalmi és politikai életében mint csoport-
vezetôk és -felelôsök, pártsejtjeik titkárai, év-
folyamlajterek. 

Ôk figyeltek és figyelmeztettek, ha magya-
rul szóltunk egymáshoz – az az egy néhány a
másfélszázból –, aki a Potyomkin-politikát tes-
tesített meg. Ôk állították le a zenekart, ha csa-
csacsát vagy tvisztet kezdett játszani estélyein-
ken, ôk lajstromoztak az állami ünnepek de-
monstrációin, és emelték magasba a sarlós-ka-
lapácsos és a hasonszôrû plakátokat, ôk sza-
vazták meg a dékáni hivatal és a pártszervezet
határozatait, az ösztöndíjakat, a kizárásokat. 

E pótcselekedeteik nem kompenzálták IQ-
juk levelibéka-mutatóját, szellemi befogadóké-
pességük immunhiányát, de arra mindenkép-
pen biztosíték volt, hogy kapjanak diplomát. 

A belgyógyászati államvizsgán ábécésor-

rendben hárman készültünk a vizsgaterem
asztalainál, miközben az egyik illusztris sze-
mély, a kar diákpártszervezetének titkára, kez-
dett épp nyögvenyelôsen tanúbizonyságot
tenni a vallatók elôtt hat év alatt becserkészett
tudásáról. A vizsgabizottság elnöke, a fôváro-
si egyetem rektora egyre deprimáltabban hall-
gatta a semmit, majd kimondta a szentenciát: 

– Ezzel a tudással, azaz nem tudással ön
nem kaphat orvosi diplomát! – … mikor is a
kar pártszervezetének titkára, a dékán helyet-
tese villámgyorsan feléje hajolt, és súgott vala-
mit a fülébe, mire az elnök beleegyezôen és
megértôen folytatta: – … hacsak megfelel egy
kérdésemre: az aszpirintablettát egészben kell
lenyelni vagy meg kell rágni?

A kérdezett izzadva és tétován meredt titká-
rára, aki bólintott, mire ô kivágta a rezet:

– Is-is!
– Elég! – préselte ki magából az elnök. –

Megkapja a diplomát, de ajánlom, hogy beteg-
nek még a közelébe se menjen!

Hôsünk megfogadta a jó tanácsot. Tíz év el-
teltével, mikor újra találkoztunk a diploma-
osztás évfordulóján, kiderült, hogy az Egész-
ségügyi Minisztérium szervezési osztályának
vezetôje lett. 

– Most már értem – súgta a mellettem ülô
kollégám –, kik szülik a baromságokat, és mi-
ért olyan az egészségügy nálunk, amilyen.

DR. SZÖLLÔSY TIBOR
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Akár nevezhetnénk ábécénk artisztokrata tag-
jának is, hiszen tudjuk, mennyire irigyelt
(volt) egy név végén ez a betû. Nyelvünköz
hasonlóan gyakori írásjele az angol nyelvnek,
de több afrikai nyelvnek is sajátja, hiszen Juli-
us Nyerere politikus nevében ugyanaz a szere-
pe, mint a magyar ny kettôs betûnkben, és a
ghánai nyelvben is hasonló lágyító szerepe
van, akárcsak a canyon megnevezésben, ame-
lyik y nélkül egy világcég vagy netán egyház-
jogi fogalom is lehetne. 

A görögöknél az üpszilon: tar, kopasz, illetve
rövid ü-t jelentett, és elôször Kr. e. 88-ban Lu-
cius Cornelius Sulla konzulsága idején került
át a latin ábécébe; ezért áll az ábécének majd-
nem a legvégén, utána csak a z áll. 

A rómaiak évszázadokon keresztül jól elvol-
tak nélküle, pontosabban a Kr. e. második év-
századig, amikor a mûvelt római körökben di-
vatos lett a görög nyelv és irodalom felé for-
dulni. Ennek következtében nemsokára
nyüzsgött a latin az új, ipszilonos szavaktól –

Az örökbefogadott Y betû

2009. 2. szám  6/5/09  14:52  Page 45



nyavalyára. Ezen a szinten vajmi keveset vál-
toztatott 6 évi stúdiumunk. 

Évekig feszítettek egyenruhájukban, az volt
a benyomásunk, hogy katonai akadémiára,
nem pedig polgári egyetemre járunk. Két jel-
lemzôjük volt: nem ismerték a latin betûket,
amiért pótfoglalkozásokra kényszerültek (vaj-
mi sikerrel), és mindannyiuk zsebében ott la-
pult a piros könyvecske. 

Az utóbbi amolyan glória volt számukra és
egyben jelzôtábla a tanároknak, docenseknek:
mûrostos tudásuk ellenére sem szabad ôket
beszekundázni. Ôk vitték a prímet a fakultás
társadalmi és politikai életében mint csoport-
vezetôk és -felelôsök, pártsejtjeik titkárai, év-
folyamlajterek. 

Ôk figyeltek és figyelmeztettek, ha magya-
rul szóltunk egymáshoz – az az egy néhány a
másfélszázból –, aki a Potyomkin-politikát tes-
tesített meg. Ôk állították le a zenekart, ha csa-
csacsát vagy tvisztet kezdett játszani estélyein-
ken, ôk lajstromoztak az állami ünnepek de-
monstrációin, és emelték magasba a sarlós-ka-
lapácsos és a hasonszôrû plakátokat, ôk sza-
vazták meg a dékáni hivatal és a pártszervezet
határozatait, az ösztöndíjakat, a kizárásokat. 

E pótcselekedeteik nem kompenzálták IQ-
juk levelibéka-mutatóját, szellemi befogadóké-
pességük immunhiányát, de arra mindenkép-
pen biztosíték volt, hogy kapjanak diplomát. 

A belgyógyászati államvizsgán ábécésor-

rendben hárman készültünk a vizsgaterem
asztalainál, miközben az egyik illusztris sze-
mély, a kar diákpártszervezetének titkára, kez-
dett épp nyögvenyelôsen tanúbizonyságot
tenni a vallatók elôtt hat év alatt becserkészett
tudásáról. A vizsgabizottság elnöke, a fôváro-
si egyetem rektora egyre deprimáltabban hall-
gatta a semmit, majd kimondta a szentenciát: 

– Ezzel a tudással, azaz nem tudással ön
nem kaphat orvosi diplomát! – … mikor is a
kar pártszervezetének titkára, a dékán helyet-
tese villámgyorsan feléje hajolt, és súgott vala-
mit a fülébe, mire az elnök beleegyezôen és
megértôen folytatta: – … hacsak megfelel egy
kérdésemre: az aszpirintablettát egészben kell
lenyelni vagy meg kell rágni?

A kérdezett izzadva és tétován meredt titká-
rára, aki bólintott, mire ô kivágta a rezet:

– Is-is!
– Elég! – préselte ki magából az elnök. –

Megkapja a diplomát, de ajánlom, hogy beteg-
nek még a közelébe se menjen!

Hôsünk megfogadta a jó tanácsot. Tíz év el-
teltével, mikor újra találkoztunk a diploma-
osztás évfordulóján, kiderült, hogy az Egész-
ségügyi Minisztérium szervezési osztályának
vezetôje lett. 

– Most már értem – súgta a mellettem ülô
kollégám –, kik szülik a baromságokat, és mi-
ért olyan az egészségügy nálunk, amilyen.

DR. SZÖLLÔSY TIBOR

45

2009/2 MediArtI R O D A L O M

Akár nevezhetnénk ábécénk artisztokrata tag-
jának is, hiszen tudjuk, mennyire irigyelt
(volt) egy név végén ez a betû. Nyelvünköz
hasonlóan gyakori írásjele az angol nyelvnek,
de több afrikai nyelvnek is sajátja, hiszen Juli-
us Nyerere politikus nevében ugyanaz a szere-
pe, mint a magyar ny kettôs betûnkben, és a
ghánai nyelvben is hasonló lágyító szerepe
van, akárcsak a canyon megnevezésben, ame-
lyik y nélkül egy világcég vagy netán egyház-
jogi fogalom is lehetne. 

A görögöknél az üpszilon: tar, kopasz, illetve
rövid ü-t jelentett, és elôször Kr. e. 88-ban Lu-
cius Cornelius Sulla konzulsága idején került
át a latin ábécébe; ezért áll az ábécének majd-
nem a legvégén, utána csak a z áll. 

A rómaiak évszázadokon keresztül jól elvol-
tak nélküle, pontosabban a Kr. e. második év-
századig, amikor a mûvelt római körökben di-
vatos lett a görög nyelv és irodalom felé for-
dulni. Ennek következtében nemsokára
nyüzsgött a latin az új, ipszilonos szavaktól –

Az örökbefogadott Y betû

2009. 2. szám  6/5/09  14:52  Page 45




