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Gyermekkori vesebetegségek
konferenciája Malaysiában

Köztudott a felnőttkori vesebetegségek
nagy száma, a műveseközpontok túlterheltsége
és a veseátültetésre várók sora — az azon-
ban, hogy mindezeknek a betegségeknek je-
lentős hányada csecsemő- és gyermekkorban
indul, sőt méhen belüli kezdetű, csak kevesek
által ismert. Nagy jelentőségű azonban a la-
kosság ismeretanyagának bővítése e tárgyban,
hogy esetleges elégtelen kooperáció miatt gye-
rekek ne kallódhassanak el, és időben léphes-
sünk a súlyos baj, esetlegesen a veseelég-
telenség megelőzése érdekében.

Tudni kell, hogy a vesebetegségek jó része
lappang, és legfeljebb közvetett jelekből tu-
dunk következtetni a kórképre. Ezért rendkí-
vüli jelentőséget kell tulajdonítanunk a szűrő-
vizsgálatoknak (ultrahang, vizelet). A gyer-
mekgyógyászatban a páciensek jelentős száza-
léka fejlődési rendellenességgel jelentkezik,
döntő többsége kivizsgálást, esetleg műtétet,
de mindenképpen gondozást igényel. Ha a
családban vesebeteg van, annak kezelőorvo-
sától célszerű ennek örökletes voltáról tuda-
kozódni.

A következő számottevő csoport a húgyúti
fertőzések, vesemedence-gyulladások csoport-
ja. A gyermekkori belgyógyászati jellegű be-
teganyag (kórházi) kb. 10—15%-át adják. Kü-
lönösen fontos felismerése csecsemő-, kisded-
korban. Ismeretlen okú — egyéb tünetek nél-
küli — lázas csecsemőknél gondolni kell rá,
hiszen a gyakran ismétlődő fertőzések szö-
vődményekhez vezethetnek.

A gyermekkori magasvémyomás betegség
mögött 70—75%-ban veseelváltozás áll. Min-
den gyermeket, akinél az életkorának megfe-
lelőnél magasabb vérnyomást észlelnek, gon-
dosan ki kell vizsgálni.

A vesedaganat gyermekeknél ritka, legin-
kább cysta, mely örökletes formában jelentke-
zik. A rosszindulatú elváltozások radikális
módszerekkel ma már jó túléléssel kezelhetők.

A vese szöveti gyulladások inkább a fel-
nőtt kort jellemzik. Akut fajtái hirtelen kez-
dődnek vizenyőkkel, hasfájással, fejfájással,
szemmel látható vérvizeléssel. Ennek speciális
alakja az ún. poststreptococcalis típus, mely az
utóbbi években eltűnt a világ civilizált részé-
ből, sajnálatos módon azonban mostanában
ismételten jelentkezik hazánkban. Az elmúlt
1,5 évben osztályunkon, a Szolnok Megyei
Kórház Gyermekbelgyógyászatán öt beteget is

ápoltunk ezzel a diagnózissal. Az acut post-
streptococcalis vesegyulladás tulajdonképpen
ún. „második betegség". Jellegzetes gyermek-
kori bajokat pl. mandulagyulladást, scarlátot,
ótvart követhet, ezek lezajlása után 2—3
héttel. A betegség első néhány hete feltétlen
kórházi kezelést igényel, gyermekkori formája
döntően jóindulatónak tekinthető. Az említett
öt beteg közül az egyik gyermeknél ez a
típusú vesegyulladás arcidegbénulással társult.
A két betegség együttes — kifejezetten ritka
— előfordulása indított bennünket arra, hogy
ezt az esetet az orvosi szaksajtóban is le-
közöljük, és jelentkezzünk 1996-ban a Trópusi
Gyermekbetegségek Világkongresszusára,
Kuala Lumpurba, ahová az előadást elfo-
gadták. Kiutazásunkat a JNkSz Megyei Tudo-
mányos Testület is segítette.

Ezen a kongresszuson ismertettem a fenti
esetet, nagy érdeklődést kiváltva. Ez az ún.
poststreptococcalis vesegyulladás a trópusi
területeken ma is gyakori probléma. Emellett
a klasszikus fertőző betegségek (malária,
TBC, dengue láz, hasmenések, AIDS) szintén
az összejövetel témái voltak, melyek a nap-
jainkban jelentkező migrációval hazánkban is
komoly diagnosztikus problémaként jelent-
kezhetnek. A négynapos kongresszuson 44
ország küldöttei — mintegy 600 fő — voltak
jelen. A rendezvény Kuala Lumpur egyik
legelegánsabb szállodájában zajlott le. A helyi
médiák közvetítései teljes összhangban voltak
a Malaysiát jellemző gyermekközpontú társa-
dalommal, és a gyermekgyógyászat kiemelt
helyzetével.

Természetesen munkánk zömét a „baná-
lis", jól ismert betegségek adják, ahhoz azon-
ban, hogy a nem mindennapit észrevegyük,
kezelni tudjuk, az a tudás is hozzásegíthet,
melyet egy ilyen konferencián szerezhetünk.

Károly Éva

Szolnok is részt vesz
a nemzetközi

névtani kutatásokban

Az 1994-ben megalakult MTA Jász-Nagy-
kun-Szolnok Megyei Tudományos Testülete
szorgalmazza, ösztönzi megyénkben a nyelvé-
szeti kutatásokat. Számos kiadvány, publiká-
ció bizonyítja, hogy a nyelvjárás kutatásban, a
névfejtésben, a földrajzi nevek gyűjtésében és
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kutatásában szép eredményekkel büszkélked-
hetünk (1. Jászkunság folyóirat, Múzeumi
Levelek időszakos kiadvány, Zounuk, Tisicum
évkönyvek, Abádszalók tanulmánykötet szerk.
Ujváry Zoltán, A mi Alföldünk tanulmány-
kötet szerk. Rakonczai János és Szabó Fe-
renc). Most folyik az egykori törökszent-
miklósi járás földrajzi neveinek összegyűjtése,
készül a volt szolnoki járás földrajzi neveit
tartalmazó kötet. 1986-ban és 1994-ben tette
közzé Farkas Ferenc a volt jászberényi járás
valamint a Tiszazug földrajzi neveit tartal-
mazó névgyűjteményeket. Mindezek egyértel-
műen bizonyítják, hogy az Alföld egyik
legnagyobb megyéjének kutatóközpontjaiban
(Jászberény, Mezőtúr, Karcag, Tiszafüred,
Tiszaföldvár, Szolnok) országosan elismert
tudományos teljesítményeket mutattak fel.

Jelen sorok írója a tudományos testület
egyik alapítója, 1994-től a Nemzetközi Név-
tudományi Bizottság tagja, 1995-től pedig a
Szláv Nemzetközi Névtudományi Bizottság
névtani kutatócsoportjában képviseli Magyar-
országot. Mind hazai, mind nemzetközi
kutatásaimhoz ez ideig csupán a Tudományos
Testülettől kaptam támogatást. 1995. október
24. és 27. között részt vehettem Eperjesen a
Szláv Nemzetközi Névtudományi Bizottság
konferenciáján.

Alábbi beszámolómban szeretném a kuta-
tókat tájékoztatni a fent említett két nemzet-
közi névtani szervezetről, valamint a Magyar-
országot is érintő nemzetközi szlavisztikai
kutatásokról.

A Nemzetközi Névkutató Központ Leuven-
ben (Belgium) működik és a világ különböző
országaiban folyó névtani kutatásokat hangolja
össze, nemzetközi kutatásokat szervez és
támogat. E tudományos szervezet irányító tes-
tülete a Nemzetközi Névtudományi Bizottság,
amely 1938-tól mindig más és más országban
szervez névtani kongresszusokat (1938. Párizs,
1947. Párizs, 1949. Brüsszel, 1952. Uppsala,
1955. Salamanca, 1958. München, 1961.
Firenze, 1963. Amsterdam, 1966. London,
1969. Bécs, 1972. Szófia, 1975. Bern, 1978.
Krakkó, 1981. Ann Arbor, 1984. Lipcse,
1987. Québec, 1990. Helsinki, 1993. Trier,
1996. Aberdeen). A kongresszusok anyaga
nyomtatásban is megjelenik. Ezek a dokumen-
tumok áttekintést adnak a legfrissebb kutatási
eredményekről, és arról, hogy a kutatók
milyen tématerületekkel foglalkoznak, milyen

új kutatási módszereket alkalmaznak. A nem-
zetközi szervezetnek jelenleg a világ 36
országából 206 tagja van. A tagországok a
következők: Ausztria, Anglia, Amerikai Egye-
sült Államok, Belgium, Bulgária, Csehország,
Dánia, Dél-Afrikai Köztársaság, Feröer-szige-
tek, Finnország, Franciaország, Guam, Görög-
ország, Hollandia, Horvátország, Izland, India,
Izrael, Japán, Kína, Koreai Köztársaság (Dél-
Korea), Kanada, Lettország, Lengyelország,
Málta, Magyarország, Németország, Norvégia,
Olaszország, Oroszország, Portugália, Spa-
nyolország, Svájc, Svédország, Szerbia, Ukraj-
na. A Nemzetközi Névtudományi Bizottság
hivatalos folyóirata az évente megjelenő
Onoma.

Az Általános Szláv Névtani Atlasz össze-
állításán dolgozó nemzetközi munkacsoport
(SOA) szervezetileg a Nemzetközi Névkutató
Központ Szláv Nemzetközi Névtudományi
Bizottságához tartozik. Az atlasz megvalósí-
tásának irányítója Rudolf Rámek professzor, a
bmoi egyetem cseh tanszékének vezetője,
székhelye pedig Lipcse. Csehországban, Len-
gyelországban, Németországban és Szlová-
kiában állandó munkacsoport tevékenykedik,
és évenként más és más szláv nyelvű ország-
ban megrendezett kongresszusokon cserélik ki
tapasztalataikat. Ausztriával, Bulgáriával,
Ukrajnával és 1995-óta Magyarországgal is
szoros kapcsolatot sikerült kiépíteniük. Szeret-
nék megnyerni a közös munkához Albánia,
Finnország, Görögország, Horvátország, Ma-
cedónia, Oroszország, Szerbia valamint Szlo-
vénia kutatóit is.

Már a második világháború előtt St. Ros-
pond megfogalmazta valamennyi szláv nyelv-
re kiterjedő névtani atlasz megvalósításának
tervét. A vállalkozás megvalósítását komolyan
akadályozta, hogy az egyes szláv nyelvekről
nem állt rendelkezésre történetileg is doku-
mentált hiteles névanyag. A terv megvaló-
sítása újabb lendületet vett 1958-ban, a
Moszkvában megrendezett Szlavisztikai Kong-
resszuson. Akkoriban azt a célt tűzték ki, hogy
a szláv eredetű földrajzi nevekből jelentéstani
alapokon csoportokat különítsenek el (pl. tele-
pülésnevek) és azokat térképlapokra vigyék
fel. Az időközben megjelent helynévszótárak
bizonyították, hogy az egyes nyelvekhez
kapcsolódó teljes névkincs részletes ismerete
nélkül a lexikai különbségek tipológiai bemu-
tatása nem valósítható meg. Az 1960-as
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évektől a lexikai-etimológiai alapokon nyugvó
kutatások helyett a névszerkezeti kérdések
vizsgálata került előtérbe. A névstruktúrák
tipologizálásához nem szükséges a teljes név-
kincs részletes ismerete. Az elméleti és mód-
szertani kérdések tisztázása után egy egysége-
sített kérdőív alapján sikerült kidolgozni a
szláv eredetű településnevek szerkezeti típu-
sait. Történeti és jelenlegi adatbázis alapján a
típusok számát állandóan bővítik. Ezekről
1989-ben Lipcsében, 1993-ban pedig Klagen-
furtban jelent meg egy-egy kiadvány. A vál-
lalkozás végső célja a szláv eredetű település-
nevek szerkezeti típusairól egy lexikon
megjelentetése. Ebben a lexikonban helyet kap
Európa és Ázsia valamennyi országában
fellelhető szláv eredetű településnév-szerkezet.

A hatalmas terv jelentőségét felismerve
Magyarországon Szolnok központtal először
az Alföld területén fellelhető szláv eredetű
településnevek szerkezeti típusait állítom

össze a történeti és jelenlegi névanyag alapján.
Eredményeimről ez év őszén Pozsonyban
megrendezett nemzetközi konferencián szeret-
nék beszámolni.

A szerkezeti típusok feltárásával és térképi
ábrázolásával lehet következtetni egyes név-
típusok korára, elterjedésére, megterheltségére.
Az eredményeket közvetlenül hasznosíthatja a
történettudomány, valamint a nyelvtudomány
különböző ágai (névtudomány, nyelvjárás-
kutatás, kontaktológia).

A magyar vonatkozású szlavisztikai témák
kutatása igen fontos, de emellett hasznos, ha
ismerjük az egyes szláv országokban elért
legújabb eredményeket és kutatási módsze-
reket is, mert így sikeresen kapcsolódhatunk
be a tudomány nemzetközi vérkeringésébe, és
a mi kutatásainkat is jobban megismerhetik
külföldön.

Vincze László

KÖNYVESPOLC

Tánczos Vilmos:
Keletnek megnyílt kapuja

Néprajzi esszék

A Kolozsváron megjelenő Ariadné Köny-
vek sorozatának legújabb példánya Tánczos
Vilmos nevéhez fűződik. A kötetet egy, az
utóbbi években a néprajztudományon belül
egyre inkább elterjedőben lévő műfaj határoz
meg, s ez a néprajzi esszé. A szerző az 1991
és 1996 között megírt több tanulmányát magá-
ba foglaló esszégyüjteményben a Romániában
élő magyarság — elsősorban a csángók —
identitástudatát, s a népi kultúra változását
mutatja be.

„Hogyan képzelted, hogy autód ide-oda
cikázó zárt teréből egy-egy gyors gyűjtőút
során mélyen bepillanthatsz az ismeretlenbe?"
— teszi fel a kérdést az író. A néprajzkutató
gyűjtései során az általa elképzelt „út" a leg-
több esetben a körülmények függvényévé vá-
lik. Ezen körülmények jelentőségének élmény-
szerű kifejtéséről szól a könyv első tanul-
mánya. Á bevezető gondolatokat a magyar
néprajz tudományelméleti kérdéseiről írt esszé

követi. Ebben a mai magyar néprajzkutatás
irányultságáról fejti ki véleményét a szerző,
illetve megindokolja kötetének műfajválasz-
tását.

1997 tavaszán néhány hétig Kolozsváron
tartózkodtam. Ott mondták rám először, hogy
„anyamagyar". Ennek az ottani diákok által
használt kifejezésnek a lényegét akkor értet-
tem meg igazán, amikor a szóban forgó könyv
harmadik tanulmányát elolvastam. Bár az
esszében a rám (ránk) használt kifejezés nem
fordul elő, de valahogy az itthon beidegződött
„erdélyi mítosz"-ra, illetve a románnak titu-
lált, Moszkva téren munkát vállaló székelyek-
kel szembeni mentalitásunkra gondolva erős
merengésre késztetett „anyamagyarságunk".
Milyen utakat kell bejárni az életbenmara-
dásért? Az ember életútja során a végső cél
felé menetel, eközben sok hegyre kell fel-
kapaszkodnia. Csíksomlyón a hegyoldal mere-
dekén, a keresztút stációin keresztül juthat föl
az ember a megszentelt hegy, a Kis-Somlyó
csúcsára. A pünkösdi búcsú idején több
százezer magyar kel útra, hogy ki-ki a maga
által választott áldozatok közepette végigjárja
a saját „via sacráját". A „legnagyobb magyar
rituális dráma" zajlik le évről évre megismét-
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