
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 –
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mint: syllogismus, rhythmus és psyche. Nem lé-
vén latin megfelelôje, egyelôre ü-nek vagy i-
nek ejtették, ami azonban csak szükségmegol-
dásnak bizonyult, s nemsokára elhatározták
az idegen írásjel átvételét. Mellékesen: mivel
az y késôn vonult be a latinba, sohasem latino-
sodott el teljesen, ami azt jelenti, hogy ellentét-
ben a többi betûvel, amely elveszítette egyko-
ri görög nevét a latin rövid forma javára – pl. a
és b az alfa és a béta helyett –, e kései szerze-
mény megtartotta régi, görög megnevezését.
Ezért nevezik a legtöbb nyelvben ma ipszilon-
nak, ü-nek ejtve, vagy a franciában y-grece-
nek.

Mostoha jellegét nem tudta lerázni sem a la-
tinban, sem a németben, ehelyett azonban an-
nál viharosabb ünneplésben részesült évszá-
zadokon keresztül a filozófusok körében, mint
gramma philosophon, azaz filozófus betû. Ennek
alapja harmonikus formájában rejlik, az elága-
zó betût ugyanis az életpálya útján az erkölcs
és a bûn egymástól elváló képletes ábrázolásá-
nak tekintették. 

Olyan konzervatív nyelvekben, mint a né-
met és a latin, az y nem tartozik a legfontosabb
írásjelekhez, és csak a tudományok és a filozó-
fia idegen szavainak írásához szükséges, hi-
szen a konzervatív német görcsösen ragaszko-
dik az írásformákhoz, olyan fonetikus írás-
mód, mint a magyarban, elképzelhetetlen. Ez-
zel ellentétben úgy a magyarban, mint a rend-
kívül kozmopolita angolban, nélkülözhetetlen. 

A svédek mindig ü-nek ejtik ki, lásd pl.
Ytterby és Yggdrasil helységneveket. NB:
Ytterby városka nevérôl kapta a nevét az ittri-
um (Yttrium) és itterbium (Ytterbium) nevû,
alumíniumhoz hasonló, ritka fém, ti. ott fedez-
ték fel mindkettôt. 

Az angolban azonban egy gyakran használt
félmássalhangzóvá lett, ami azt jelenti, hogy
magánhangzóként is használatos, mint a by,

windy, day szavakban, de mássalhangzóként is
– kiejtése szerint azonos a német j-vel – a yes, a
yammer (nyavalygás) vagy a yonder (ott túl)
szavakban. Az angolok különben ezt a hasz-
nos betûjüket uei-nek ejtik ki, senki nem tudja
miért; kevésbé érthetô, ha a németek logikus
ypsilonjára vagy a franciák y-grece-ére gondo-
lunk. E rejtély bizonyára 700 évvel ezelôttre
nyúlik vissza. Addig ugyanis az angol nyelv-
családhoz tartozók is ü-nek mondták ki. Ez-
után ismeretlen okból kifolyólag fokozatosan
elveszett azon képességük, hogy az addigi ü-t
helyesen kimondják, s így lassan és végérvé-
nyesen eltûnt ez a hang az angolból. Az egy-
kori ü-bôl egy hasonló oui, majd abból a mai
uei lett. 

Az NSZK-ban nem létezik Y betûvel kezdô-
dô helységnév! S így egyetlen gépjármû sem
viseli ezt a betût, hiszen valamennyi gépkocsi
számtábláján az elsô betû vagy betûkombiná-
ció egy helységnévre utal. Egyedül és kizáró-
lagosan a hadsereg, a Bundeswehr visel Y-t va-
lamennyi gépjármûvének rendszámtábláján.
Belgiumban már van Y-os helység: Ypern, ahol
bevetettek egy harci gázt, aminek a neve ezért
lett Yperit (iperit). Ausztriában is van Ybl nevû
városka, amelyrôl a neves mûépítész Ybl Mik-
lós neve juthat eszünkbe. 

Alig lehet magyar olvasó, aki ne ismerné a
nemesi nevek végén az y-t, sôt az elôtte elôfor-
duló s betû meg is kettôzôdik, mondjuk így:
Andrássy, Ürmössy; de vö. a Vári egyszerû és
„jobb” Váry formáját. 

Az örökbe vett Y pályafutása csúcspontjá-
nak nevezhetjük a férfi nemet hordozó örökle-
tes tényezô keresztségét, tehát az Y-kromoszó-
ma megnevezést. Valamennyi kromoszóma X
betûs alakjával szemben ezen egyetlen kromo-
szóma több-kevesebb fantáziával tényleg egy
Y-hoz hasonlít. 

DR. SZÔCS KÁROLY
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„Amint nehezebb szépen megénekelni a boldog, mint a kesergô szerelmet, úgy nehezebb
elmondani egy nemzet örömét, mint bánatát.”

(Szerb Antal)

2009. 2. szám  6/5/09  14:52  Page 46




