
ható kategóriában hagyja a ritmuszavarok leg-
fontosabb típusait részletesen tárgyaló mo-
nográfiát.

DR. TOMCSÁNYI JÁNOS
(kardiológus, osztályvezető főorvos, Budapest)

Nándor Ács, Ferenc Bánhidy,
Andrew Czeizel

CONGENITAL ABNORMALITIES AND
PRETERM BIRTH RELATED TO MATER-
NAL ILLNESSES DURING PREGNANCY
Springer, 2010

Nem sok magyar orvos
mondhatja el magáról,
hogy a nagyhírű Springer
Kiadó vaskos kötetben te-
szi közzé tudományos
eredményeit. Az elmúlt év-
ben megjelent 532 oldalas,
kemény fedelű kötetben le-
írt megfigyelések alapját, a
Czeizel Endre érdemeként
Magyarországon 1970-ben

bevezetett regiszter, a Veleszületett Rendelle-
nességek Országos Nyilvántartása (VRONY)
képezte. A rendszer a teljes hazai populációra
kiterjedő adatbázis, mely egyedülálló Európá-
ban. Az egyéves korig felismert (bejelentett)
rendellenes újszülöttek és csecsemők orvosi
adatait gyűjti és tárolja. Mindezt – a 2008-ig ke-
letkezett adatokra vonatkozóan – a könyv 1.
fejezete 64 oldalon át mutatja be.

17 fejezet foglalkozik az egyes betegségcso-
portokkal (pl. daganatok, keringési rendszer,
bőr- és kötőszöveti betegségek stb.). Azt ke-
resve és megállapítva, hogy a megszületett utó-
dok anyáinak ilyen betegségei a kontrollcso-
porttal szemben befolyásolták-e a fejlődési
rendellenességek kialakulását.

A két utolsó fejezet közli az összegzéseket. Az
adatok szerint mely betegségek jelentettek ma-
gasabb kockázatot az egyes fejlődési rendelle-
nességekre, illetve mely betegségek hozhatók
kapcsolatba a korábban megindult szülések-
kel. Nyilvánvaló, hogy annak, aki a hatalmas
adattömegből az őt érdeklő részkérdésre keresi
a választ, el kell mélyednie a kötet tanulmá-
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Fazekas Tamás, Bogáts Gábor,
Csanádi Zoltán, Jost Norbert, 
Lőrincz István

PITVARFIBRILLÁCIÓ
A SZÍVIZOMSEJTTŐL A BETEGÁGYIG
KLINIKAI BIZONYÍTÉKOK
Medicina, Budapest, 2010

A szerzők hiánypótló
könyv megírására vál-
lalkoztak az evidence
based sorozat kereté-
ben. Fazekas Tamás
vezetésével a szegedi
és debreceni kollégák
olyan témáról írtak
monográfiát, amely-
nek a területén gyor-
san és nagy számban
keletkeznek az új in-

formációk. A könyv 550 oldalon 13 fejezetben
tárgyalja a pitvarfibrilláció elméleti és gyakor-
lati kérdéseit. Már az előszót követő Wellens és
Scherlag bevezetői jelzik, hogy komoly művet
tartunk a kezünkben.

A fejezetek didaktikus felépítésben tárgyalják
a pitvarfibrilláció elméleti és gyakorlati kérdé-
seit. Mint a sorozat címe diktálja, e kötet fő jel-
lemvonása is az, hogy a témát klinikai vizsgá-
latok alapján elemzi. A fejezeteket a szakma
kiváló hazai szakértői írták. A monográfia kü-
lön erősségei az experimentális kérdéseket tár-
gyaló fejezetek, amelyek mind a betegség pa-
tomechanizmusát, mind a gyógyszerterápia
alapjait segítik megérteni. De nemcsak az ex-
perimentális rész kap nagy jelentőséget, hanem
segít az akut betegellátást igénylő esetekben is,
a döntéshozatalban. Külön értéke a könyvnek,
hogy az antikoaguláció, amely az egyik leg-
fontosabb kérdése a pitvarfibrillációnak, kiter-
jedten kerül ismertetésre. A fejezetek külön
erőssége a naprakész, kiterjedt irodalmi hivat-
kozási lista.

Sajnos az egyes fejezetekben nem egységes a
didaktikus ábrák irodalmi hivatkozása, ami bi-
zonyos fejezetekben teljesen hiányzik, pedig
nem válna a fejezet kárára, ha az átvett ábrák
irodalmi hivatkozása is szerepelne benne.

A könyv javasolható mindenkinek, aki pit-
varfibrilláló betegeket kezel a reumatológustól
a kardiológusig. A könyv ára a megvásárol-



nyozásában. Megjegyzésre érdemes, hogy ter-
mészetesen sok-sok részadat már korábban is
közlésre került, főleg az angol nyelvű szakla-
pokban.

DR. GÖMÖR BÉLA

A TEHETSÉG „ÁRAMLÁSOS” KIBONTAKOZÁSA –

Csíkszentmihályi Mihály, Kevin Rathunde,
Samual Whalen, Maria Wong
közreműködésével:
TEHETSÉGES GYEREKEK.
FLOW AZ ISKOLÁBAN
Nyitott Könyvműhely, Budapest, 2010,
375 o., 2980 Ft

Csíkszentmihályi Mihályban sokan csupán csak
a sikeres tudománynépszerűsítőt látják. Csak a
pszichológiát művelő szakemberek tudják,
hogy iskolateremtő, eredeti alkotó. Nem a lé-
lektan megszokott kutatási útját járja, nem a
természettudományos módszerek kultuszát kö-
veti, hanem a mindennapi életben és a köz-
gondolkodásban megjelenő általános pszicho-
lógiai tudást próbálja kibontani, értelmezni,
szabályszerűségekbe vonni. Úgy is lehetne
mondani, hogy a megszokott mennyiségi
(kvantitatív) helyett ő minőségi (kvalitatív) ku-
tatást folytat, vagy úgy, hogy Csíkszentmihályi
a pozitív lélektan irányzatának egyik megala-
pítója. Ez az irányzat pedig a tudományosan
megfogalmazott köznapi pszichológia széles
körű, önfejlesztő, nevelési és segítő felhaszná-
lását igyekszik ösztönözni. Nevezetes elmélete
az áramlásról (flow) arról szól, hogy az ember
lelki egészségének jellemző vonása és eszköze
egy tevékenységbe való belemerülés, belefe-
ledkezés, a tevékenységet kitevő műveletek-
kel, időtöltési módokkal való tökéletes azono-
sulás, nagy érdeklődéssel kísért, pozitív
élményként felfogott végrehajtása. Ez az áram-
lási élmény sokak számára ismert, de csak ke-
vesen tudják életük szerves részévé tenni. Ez a
lelki állapot ugyanakkor elérhető és fejleszt-
hető.

Csíkszentmihályi szemléletmódja, módszer-
tana és az áramlás jelentősége különösen érzék-
letesen jelenik meg ebben a kötetben, amelyben
– munkatársakkal együtt – a tehetséges fiatalo-
kat vizsgálta az iskola és a serdülőkori élet-

helyzetek tükrében. Úgy is mondhatjuk, hogy a
tehetség lényegét, de leginkább kifejlesztésé-
nek, megőrzésének és társadalmi elindításának
módjait akarja megragadni. Mintegy 200 olyan
középiskolás diákot választottak ki Chicago
tanintézeteiből, akiket tanáraik különleges te-
hetségűnek minősítettek. A tehetség főleg a ter-
mészettudományok, a zene vagy a sport terü-
letén nyilvánult meg. Ezeket a gyerekeket
többféle tesztmódszerrel vizsgálták. Megis-
merték iskolai és családi környezetüket, és egy
ideig követték fejlődésüket Csíkszentmihályi
sajátos módszere, az „élmény-mintavétel” se-
gítségével, melynek során lelki állapotuk leírá-
sára kérték őket minden alkalommal, amikor
egy állandóan magukkal hordott csipogó jelzett
nekik.

A kutatásokból sajátos kép rajzolódott ki a fi-
atalok életéről. Átlagos serdülők, akik a szo-
kott zűrzavarok, feszültségek, konfliktusok kö-
zepette élik középiskolai éveiket. Többen
közülük el is kallódtak. A kibontakozó tehetsé-
gek kicsit éretlenebbek, tovább kötődnek csa-
ládjukhoz, és korán megmutatkozó képessé-
geik nagy érdeklődéssel párosulnak. Keresik a
hasonló érdeklődésű emberek társaságát, sza-
badidejüket inkább olyan konstruktív tevé-
kenységgel töltik, ami megfelel saját érdeklő-
dési területüknek. Úgy is fogalmazhatnánk,
hogy rátalálnak az áramlás élményére abban a
témakörben, amit szívesen csinálnak, s ebben
kiemelkedő, feltűnő eredményeket is fel tudnak
mutatni.

A vizsgálatból kitűnik, hogy a fejlődés sajátos
oszcilláció a differenciálódás és képességek, te-
vékenységek integrálódása között. Az érdek-
lődés komoly motivációs tényező, de ez nem
spontán lép fel, hanem világosan, a gyerekek
vagy környezetük beszámolójából kideríthető
módon ösztönző hatások sorozata nyomán fo-
lyamatosan alakul. A gyerekekre kicsi korukban
odafigyelő, szerető és őket hasznos elfoglaltsá-
gokkal lekötni igyekvő családok mellett a jó ta-
nárok és a megfelelő baráti kör jelentősége is jel-
lemző. Az a tevékenység, amiben a serdülők
teljesíteni tudnak, fokozatosan önazonosságuk
része lesz, és egy idő után már az életpálya ter-
vezését is meghatározza.

Csíkszentmihályi szerint az érdeklődés és a
motivációk támogatása, ösztönzése révén ki-
bontakozó tevékenységi fejlődési folyamat a te-
hetség leglényegesebb eleme. A tehetség ha-
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gyományos kutatása általában megmarad az
egyénben biológiailag meghatározottnak felté-
telezett képességek (értelmi vagy pszichomo-
torikus teljesítmények) terén. Főként az öröklési
vagy a kiválasztási szempontokra összpontosít,
és az a folyamat, amelyben azután a tehetség –
rendszerint évek munkája, mondhatni, lélekbe
épülése nyomán – kialakul, figyelmen kívül
marad. Pedig ez a tehetséggondozás, a tehet-
ségnevelés igazi területe. Itt forrnak össze a
személyiség érési folyamatai az értelemteljes,
örömöt hozó és már az életpálya felé mutató te-
vékenységekkel és az emberi környezettel való
kölcsönhatásokkal.

A tehetség a biológiai megközelítés nyomán
misztifikálódik, különleges „adottságnak”, ka-
rizmának minősül. Sajnos ez ment át a köztu-
datba. Előbb bukkan fel a különleges teljesít-
ményekre képes fiatalok családi, gyakran
iskolai környezetében a „tehetséges” minősí-
tés, mint mielőtt indokolt lenne. Indokolt akkor,
amikor a „flow” képessége megszilárdult a sze-

mélyiségben, és a fiatal érdeklődésének tárgyát
szervesen beépítette önazonosságába, és ami-
kor már megbízható eszközei vannak a nehéz-
ségek és kudarcok belső feldolgozásában. Rö-
vid távon lehet ösztönző a tehetség címkéje, de
nagyon sokszor nyomasztó, üres ígéreteket sej-
tető, negatív hatásaiban a bajok esetén éppen
hogy megterhelő a fiatal számára. „Henye” fo-
galom tehát, nem érdemes (túl)használni. Kü-
lönösen a zene és a képzőművészet esetében
(ahol a képesség azért sok emberben megvan,
és azt kellene megismerni, hogy szökken szárba
és erősődik meg a „flowon” és a reális ösztön-
zéseken át).

A kötet inkább szakkönyv, mint Csíkszent-
mihályi munkái általában, sok táblázatot, ada-
tot tartalmaz, tele irodalmi hivatkozásokkal.
Sok esetleírást, példát is hoz. Jól érthető, ugyan-
akkor gondolatébresztő, következtetéseiben is
megragadó, ösztönző.

DR. BUDA BÉLA
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Nők az orvosi pályán – orvosnő a színpadon

Két orvos – André Pascal (Henri Rotschild írói álneve ) és Pierre Delbet sebészprofesszor
– színdarabot írt La Vocation (A hivatás) címen egy orvosnő családi élete és hivatása kö-
zötti dilemmáról. A darab nagy meglepetést okozott Párizsban, ahol a Renaissance Szín-
házban többször előadták. A színdarab hőse, az alaposan képzett orvosnő, aki feleségül
megy egy színműíróhoz. Az orvosnő olyannyira hivatásának él, hogy elhanyagolja csa-
ládját, otthonát, férjét, sőt kisleánykáját is. A mellőzött férj, hivatásával kapcsolatban, más
asszonnyal kezd szerelmi viszonyt. Ez a barátnője egyik este hirtelen tüdőödéma-roha-
mot kap. Az értesített mentők éppen az említett orvosnőt küldik ki elsősegélynyújtásra.
Amint megérkezik, elszörnyülködve ott találja saját férjét a betegágynál, amint barátnő-
jét ápolja. Az orvosnő habozás nélkül teljesíti orvosi hivatásának kötelességét, és meg-
menti vetélytársnője életét. Amint azonban a színműíró és orvosnő felesége otthonukban
találkoznak, utóbbi kijelenti, nem akar vele tovább élni, és el akar válni. A férj nagyon sze-
reti a kislányát, és ő viszont az édesapját, a válás nagy nehézségekbe ütközne. Ezért az
elkeseredett asszony, hogy hűtlensége miatt bosszút álljon a férjén, kijelenti, hogy nem
is ő a leányka apja. A férj e kijelentés miatt súlyos depresszióba süllyed. Az asszony hi-
ába bánja meg és vonja vissza elhamarkodott, valótlan állítását, amellyel csak meg akarta
bosszulni az őt ért sérelmet, a férj elkeseredésében öngyilkosságot követ el.

A mű nemcsak orvosi körökben, hanem színpadi kritikusoknál is vitára adott alkal-
mat. Mindez közel egy évszázada történt, amikor a nők megjelenése az orvosi pályán
újdonság volt, és ellenérzéseket keltett. 1927-ben Herczeg Árpád doktor számolt be
minderről az Orvosi Hetilapban a Paris Medical és a Journal of the Amererican Medical
Association alapján.

DR. HONTI JÓZSEF


