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TesTünk régen és most
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BesZÉLJÜnK A rÉgI IdŐKrŐL.  Nem a múlt karácsonyt 

értem – messzebbre kell visszaszaladnunk. Hahó, hol 

vagy most? A dinoszauruszoknál? Az sok lesz. Gyere 

vissza kicsit – oké, így már jobb.

Ha a történelemre gondolsz, alighanem csatába lo-

vagoló, ormótlan páncélos vitézek képe jelenik meg 

előtted, vagy piramisépítésen gürcölő ókori egyipto-

miaké, netán fejeket lecsa-

pató királyoké meg király-

nőké. Talán hallottad 

már, hogy a kaki csak 

úgy az utca közepére 

pottyant, mikor még 

senki nem találta fel a 

vécét, meg hogy valaha 

a felnőttek gyerekeket 

zavartak fel kormozni a 

kéménybe. 

Mindeközben volt egy ál-

landó tényező: nevezetesen az emberi 

test. A doktornő, akihez múlt héten elmentél a kiütés 

miatt a popódon (ne izgulj, kettőnk titka marad) vol-

taképp az utolsó láncszem orvosok hosszú sorában, 

akik fenekeket – és még számos egyéb testtájat – ke-

zeltek évszázadokon át. De esküdni mernék, hogy a 

AU!
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beVezető

doktornő, akinél jártál, kicsit másmilyen, mint elődei 

az ókori Egyiptomban. Épebb a fogsora és nem hord 

nehéz arany fejdíszt. (Bár hordhattam volna én ilyet 

orvos koromban!) De ennél lényegesebb, hogy tájéko-

zottsága az emberi testről messze felülmúlja a hajda-

niakét.

Merthogy ez volt a nagy gond a régi időkben – az 

embereknek halvány fogalmuk sem volt az emberi 

test működéséről. Ha beszedtél valami nyavalyát, 

akár olyan csekélységet is, mint a kiütés a popódon, 

megnézhetted magadat. A  bánatos kiütésekre a 

popódon (jut eszembe, múlóban vannak már?) 

valami eszement, alighanem hatástalan kúrát 

írtak volna elő – toroköblögetést 

pisivel meg rovarokat a bu-

gyidba.

Nem hiszel nekem? 

Van kedved pöttyös 

popóstul egy kis idő-

utazáshoz? Nem 

lesz vészes – ele-

mózsiát pakolni fölösleges, nulla a kocká-

zat, hogy kifordítod sarkaiból a világtörténelmet, mert 

rá találsz tüsszenteni Julius Caesarra, vagy  miattad 

döntik rabigába az emberiséget a földigiliszták. 

POPÓ
PÖTTYEIDNEK 

ANNYI! 
POPÓDNAK 

DETTÓ!
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TesTünk régen és most

Visszamegyünk pár ezer évnyire, megnézzük, mit 

szerencsétlenkedtek össze a múltban az orvosok az 

életünket jelenleg naponta megmentő vívmányok 

híján, kezdve az antibiotikumon, az érzéstelenítésen 

meg a röntgenen át a… ide valami zs betűs kellene. 

Szemrevételezzük a kísérleteket és a tévedéseket 

(főleg a tévedéseket, mit kertelnék), melyek ráve-

zettek bennünket arra, hogyan működik a testünk. 

„Bennünket”: ezen a múlt nagy tudósai értendők – 

még, hogy a TE érdemed lenne ennyi felfedezés?! 

Vagy a tiéd, Adam, te csirkefogó
! P
run
ell
a
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Felelek összes olyan kérdésedre, melyeket föltenni 

eszedbe nem jutna, például

mIT CsInÁLTAK VeLed, HA neTÁn 
VÉrPÓTLÁsrA sZorULTÁL A VÉrÁTÖmLesZTÉs 
FeLTALÁLÁsA eLŐTT?
Orvosa válogatta, feltehető, hogy pisit, vagy sört, vagy 

akár kutyavért adtak volna innod. Lelövöm a poént, 

tudom, de az ilyen kezelés nem nagyon vált be…

mI VoLT A nAgy BŰZ?
Nem a te szobád történelmi elnevezése, miután nagy 

adag currys-karfiolos-babos egytálat vettél magad-

hoz. Egy bizonyos időszakban annyi kakit úsztatott a 

Temze folyó, hogy egész London mintha egy ló seg-

gébe szorult volna hosszú hónapokra, és a baciluste-

nyészet emberek ezreit betegítette meg.

JUJ!

Vagy a tiéd, Adam, te csirkefogó
! P

run
ell
a
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TesTünk régen és most

Bemutatok neked olyan lángelméket, mint Louis 

Pasteur, aki feltalálta a pesztót. Várj már, ez tévedés. 

Rájött, hogy a fertőzéseket baktériumok okozzák. Ko-

rábban az volt a közhiedelem, hogy a rossz szagok!

Mi több, módszert is kidolgozott az élelem bakté-

riummentesítésére, hogy senkinek ne kelljen többé 

meghalnia például romlott tejtől.

Évszázadokon keresztül eltiltották a nőket az orvo-

si és a tudományos pályától – felháborító példája ez 

a szexizmus nevű jelenségnek, annak, hogy a férfiak 

és a nők nem részesülnek egyenlő elbánásban. Mil-

liókon segítettek nők bábaként és gyógyító-

ként, de elismerést nem kaptak – sőt, ami 

még rosszabb, büntették őket ezért. Hadd 

ne minősítsem a dolgot…! Meg fogunk is-

merkedni néhány zseniális nővel, akik az 

ostoba szexizmuson győzedelmesked-

ve formálták a világot, mint a bámu-

latos Marie Curie. Ő az első nő, akinek 

odaítélték a Nobel-díjat (a legmagasabb 

tudományos kitüntetést), és egyedül ő 

kapta meg másodszor is (a kis mohó) 

– egyébként teljes joggal. Felfedezései 

daganatos betegségben szenvedők éle-

tét mentik meg a nap minden percében 

a mai napig. 

Szerencséd, hogy akkor még sehol sem 
voltál, mert naponta letartóztattak 
volna gyilkossági kísérletért! Prunella
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Csakhogy nem mindenki volt lángelme a történelem 

során. Vegyük csak apukámat, aki hazavágta a laptop-

ját, mert szappanos vízzel mosta le a billentyűzetet. 

Visszamegyünk kicsit az időben. Ideje megtudnod, 

miért vélték az egyiptomiak a koponya eldobható töl-

telékének az agyat, hajdanában miért kényszerítet-

ték a tanárok dohányzásra a diákjaikat, miért nyes-

ték le a vendégeik végtagjait is a borbélynál, miért 

járt fizetség a fingért. (Ez a korszak letűnt – roppant 

sajnálatos.)

TÚL 
SOKAT 

VÁGTAM?

Tudom már, kitől örökölted a szellemi képességeidet. Prunella
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TesTünk régen és most

Kevesellnéd a förtelmet? Akkor mit szólsz a sebé-

szekhez, akik soha nem mostak kezet, és direkt töre-

kedtek arra, hogy minél több vér, belsőség, agyvelő 

jusson a ruhájukra? Vagy azokhoz, akik úgy tartot-

ták, ha a páciens nem tökéletesen éber és nem üvölt, 

míg operálják, nem is használ a beavatkozás? Ne félj 

– ilyenek már nem praktizálnak. Vagyis remélhetőleg 

nem. 

Ha tehát felkészültél, csipesz az orrodra (bőven 

folyt a bűzös genny annak idején), fel a gumicsizmá-

dat (gázolni fogunk a kakiban is), moss kezet (ha már 

a régiek ezt mellőzték) és vegyünk irányt a kezde-

tekhez. Nem, nem a dinoszauru-

szokhoz – a dinoszau-

ruszoknak nem voltak 

orvosaik. Talán ezért 

is haltak ki…

Orvos és időgép 

– hogy nem jutott ez 

még eszébe senkinek?! 

Gyerünk!
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