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idéznék – annak jellemzésére, hogy az 
interjúkban mennyire nem csak személyes 
vonatkozások szerepelnek –, amely a közhie-
delemmel, a társadalomban meggyökerezett 
felfogással ellentétben áll. 

Az egyik a sokat szidott peszticidekre 
vonatkozik, a másik a radioaktív sugárzások-
ra. „A peszticidek használata teszi lehetõvé 
a termésbiztonságot és az éhínség elkerülé-
sét, túlzott háttérbe szorítása pedig növeli 
a terményekben és élelmiszerekben felhal-
mozódó mikotoxinok – gombák által termelt 
mérgezõ anyagok – által elõidézett humán- 
és állategészségügyi problémákat.” (Horváth 
József) „…a sugárhatás mértékét vizsgáltuk 
az emberi szervezetben. A legfontosabb 
eredményem ezen a területen, hogy az igen 
alacsony sugárdózis nem károsít, ugyanis 
az volt eddig az alaptétel, hogy a legkisebb 
sugárzás is káros. A káliumos oldattal meg-
állított békaszívet radioaktív izotóppal meg 
lehet indítani, vagyis a sugárzás ingerként 
is hat. A zöldeknek, akik megijednek egy 
kismértékû radioaktív sugárzásnövekedéstõl, 
fogalmuk sincs errõl. Pedig a sugárzást lehet 
a legpontosabban mérni úgy, hogy egyen-

ként számlálom az elektronok, kvantumok 
számát. Amikor Csernobil után a tejben 
mértek 400 impulzus/szekundumot, attól 
nagyon megijedtek. Pedig az emberben 
lévõ természetes kálium 4000 impulzus/
szekundum bétasugárzást ad le. Egymást 
sugározzuk kölcsönösen, s ez bizonyos 
mértékig hozzájárul az életmûködéshez. És 
még mindig sokan elfogadják azt a tantételt, 
hogy még a legkisebb radioaktív sugárzástól 
is félni kell, mert a zöldek tudatlanságból ezt 
tanítják.” (Tigyi József)

Meg kell állapítanunk, hogy a Pécsi 
Akadémiai Bizottság és a Pannónia Kiadó 
nagyon fontos feladatot teljesített az inter-
júkötet közreadásával, mert ahogy Vizi E. 
Szilveszter, az MTA elnöke a bevezetésben 
megállapítja: „A tudósportrékból, tudósokkal 
készített interjúkból álló kötetek elsõdleges 
célja reflektorfénybe állítani az alkotó embert 
a szakma, a szûkebb társadalmi környezet és 
a nagyközönség elõtt.” (Szirtes Gábor (szerk.): 
Áldozat és szenvedély – tudósportrék. Az MTA 
Pécsi Területi Bizottsága – Pannónia Kiadó, 
Pécs, 2003)

Berényi Dénes

A külsõ szakértõ szemével némely 
égetõ orvosi kérdésekrõl – Bárdos 
György tankönyvnek „álcázott” hasz-
nos vademecumja a testi bajok lelki 
összefüggéseirõl 

Bárdos György, országosan ismert agybiológus 
szerzõ, viselkedéskutató, szokatlan könyvet 
írt hallgatói számára az emberi belsõ szerv-
rendszerek magasabb agyi kapcsolatairól. 
Rendhagyó kötet, mert – a szerzõ bevallása 
szerint – sem nem orvosi, sem nem pszi-
chológiai, de még csak nem is biológiai 
jellegû munka, hanem napjaink nyomasztó 
gondjáról, az ember lelki életének testi össze-
függéseirõl olvasmányos stílusban régebbi 
és újabb gondolatokat ötvöz.  Méghozzá 

egyáltalán nem az orvosi hivatás és szakma 
beavatott és sokszor elfogult mûvelõinek 
szemszögébõl, hanem a viselkedésélettan-
ban és az orvosi pszichológiában egyaránt 
otthonosan tájékozódó, mûvelt biológus 
nézõpontjából. Ez a friss, néha rácsodál-
kozó szemlélet olyan súlyos, határterületi 
kérdéseket boncolgat, amelyekre a közel-
múlt és a jelen orvosképzése alig, vagy csak 
igen szórványosan világít rá. Ezek közül a 
sarkalatos problémák közül kiemelendõ az 
ún. pszichoszomatikus orvoslás témaköre, 
amely még ma is jobbára mostohagyermeke 
a klinikai medicinának. 

Az ízléses nyomású könyv bevezetése rög-
tön néhány, a továbbiakban részletes kifejtésre 
kerülõ, alapfogalmat tisztáz. Maga a munka 
három nagyobb részt foglal magába, ezeken 

Könyvszemle



Magyar Tudomány • 2004/3

412

belül kilenc fejezetre és számos alfejezetre 
tagolódik. Az elsõ nagyobb rész a biológiai 
alapokat, a második a lelki és a vegetatív 
jelenségek összefüggésrendszerét, a harma-
dik pedig e kölcsönhatások kórtanát állítja a 
középpontba. E részeken belüli kilenc fejezet 
mindegyikét, modern tankönyvhöz illõen 
rövid áttekintés fejezi be, méghozzá „box”-
szerû keretbe zártan.  

Az elsõ fejezet a zsigeri érzékelésrõl szól. 
Még manapság is eléggé hézagosan ismert 
terület az orvosi gondolkodásban. Maga a 
szerzõ annak idején ezt a témakört behatóan és 
sikeresen kutató közösség tagjaként indult tudo-
mányos pályáján, így nem véletlen, hogy a belsõ 
szervekbõl kiinduló információk sorsát méltó 
módon, kellõ súllyal tárgyalja. A második fejezet 
az agyból a zsigerekhez futó vegetatív pályákat 
és központokat ismerteti, ezt a tematikát a ha-
gyományos tankönyvek is bõven kimerítik. 
Itt viszont az újabban nagy jelentõségûnek 
tartott bélidegrendszerrõl olvashatunk friss 
adatokat és nézeteket.

Kissé hiányérzetet keltõ, de korrekt a mun-
ka harmadik fejezete, amely a szervezet vegyi 
háztartásáról, jobbára a védelmet szolgáló 
immunrendszerrõl szól. Hatalmas, ma már 
teljesen különálló diszciplína ez, amelynek 
még vázlatos ismeretanyaga is óhatatlanul 
túlnövi egy ilyen kis kézikönyv kereteit. 
Bárdos György ezt a nehézséget láthatóan 
felismerte, ezért mondanivalóját az immun-
készülék és a belsõ elválasztású hormonhá-
lózat kapcsolatára összpontosította. 

A munka negyedik fejezete már átvezeti 
az olvasót a szerzõ gondolatmenetének fõ 
magvához, a belsõ háztartás egyensúlyának, 
az ún. homeosztázisnak taglalásához. Ez az 
orvosi szempontból is fontos jelenségkör, 
lényegét tekintve, a vegetatív idegrendszer 
és az imént említett hormonális készülék 
együttmûködésérõl szól. Az ötödik fejezet 
logikus folytatása ennek a neuroendokrin 
szabályozásként is számon tartott tevékeny-
ségnek: nevezetesen a humán motivációk és 

az emberi érzelmek óriási témaköre rövid és 
tömör vázolását foglalja magába. Szerzõ ok-
fejtése itt is világos, legfeljebb a fejezet belsõ 
arányaival lehet problémánk: az emocionális 
jelenségek tárgyalása a motivációk rovására 
jobban sikerült. Talán elõnyösebb lett volna 
e két rokon tevékenységet külön-külön 
alfejezetben górcsõ alá venni. 

A könyvnek mintegy a fele terjedelmét 
kitöltõ harmadik rész, a maga négy fejezetével 
és számos alfejezetével tulajdonképpen a 
munka gerincét alkotja: joggal kapta A pszi-
chovegetatív kölcsönhatások patológiája 
címet. Hiszen, mint e recenzió elején már szó 
volt róla, fõképpen a betegségekrõl szól a kö-
tet. Egy kívülálló szakértõ mond véleményt a 
medicina egyik legvitatottabb kérdéskörérõl, 
a belsõ szerveknek az ember pszichikus 
szférájával való kölcsönös kapcsolatáról. 
Megjósolható, hogy ez a harmadik rész 
váltja majd ki az olvasók, fõképp a hallgatók 
legélénkebb érdeklõdését. Egyben esetleg 
provokálhatja némely konzervatívnak 
minõsíthetõ orvosok elhatárolódását is. 

A hatodik fejezet, a maga sokrétû, egy-
mással sokszor ütközõ felfogásainak ki-
egyenlítési törekvéseivel sok hívet, de több 
ellenzõt is toborozhat. Gondolok itt például 
a különbözõ, egymást kizáró családmodellek 
vagy a különféle „megküzdési” stratégiák 
leírása nyomán kialakuló helyeslõ avagy 
kételkedõ vélekedésekre. Hasonló kétarcú 
mondanivalót tükröz a következõ, hetedik 
fejezet is, amely A pszichoszomatikus beteg-
ségek jellegzetességei címet viseli. Ebben a 
fejezetben Bárdos György behatóan tárgyalja 
a közkeletûen „pszichoszomatikus”-ként 
jelölt kórképek némelyikét, így a magas 
vérnyomás betegséget, a gyomor-nyombélfe-
kélyt, az irritábilis vastagbélbántalmat stb. 
Mindezeket szociokulturális keretbe foglalja, 
anélkül azonban, hogy megfeledkezne 
egyéb, lényeges kóroktani tényezõkrõl, 
mint az életmódbeli és egyéb rizikófaktorok, 
bakteriális fertõzések, és egyebek.
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Az avatott viselkedéskutató szerzõ nagy me-
részséggel nyúl a munka nyolcadik, utolsó elõtti 
fejezetében a gyógyítás kényes kérdéséhez. 
Miután kifejti a hagyományos orvosi eljárások 
korlátozott eredményeirõl alkotott nézeteit, 
sorra veszi a legelterjedtebb pszichoterápiás 
módszereket. Nevezetesen a visszajelzéseken 
alapuló ún. biofeedback tréninget, az izomla-
zításon nyugvó relaxációs módszereket, va-
lamint a legkomplexebb „életmódterápiákat”. 
A tankönyvzáró 9. fejezet szinte filozofikus, 
töprengõ, személyes hangvételû írás, beval-
lottan Bárdos György egyéni felfogásának 
tükre. Lényegében derûlátó látásmódja szerint 
sok betegség kialakulásának legfõbb pszi-
chikus okát a lelki nyugalom, a kiegyenlített 

személyes és társas harmónia eltolódásaként 
lehet jellemezni. Zárógondolatként az egyéni 
önépítésen és a szociális viszonyok sokféle-
ségének elfogadásán alapuló összhang 
szakadatlan ápolását ajánlja a lelki egyensúly 
alapkövetelményeként. Ez egy könnyen la-
pozgatható, optimista vademecum, hasznos, 
hiánypótló kézikönyv. Olvasmányos tan-
könyv, amely a maga név- és tárgymutatójával, 
bõséges irodalmával, világos vázlatrajzaival 
komoly sikerre számíthat a hallgatók és más, 
kíváncsi, nyitott érdeklõdésû olvasók körében. 
(Bárdos György: Pszichovegetatív kölcsönhatá-
sok. Scolar Kiadó, 2003. 350 p).

Ádám György
az MTA r. tagja

Sipos Lajos: Babits Mihály

Biográfiát írni – egy teljes élet történéseinek 
pontos feltárását vállalva – emberpróbáló fel-
adat. Irodalomtörténeti biográfiát írni – amely 
az elõzõeken túl még megköveteli az oeuvre, 
a kiadvány- és recepciótörténet, az irodalmi 
hatás- és kapcsolatrendszer teljes ismeretét 
is – még több és nehezebb munkát jelent. 
Babits Mihály biográfiáját megírni – ismerve 
az életmû szokatlan nagyságát és változatos-
ságát, az élettények sokaságát, a homályban 
lévõ, vitatott és tisztázatlan kérdések számát, 
a társadalmi szerepek sokaságát, személyisé-
ge megítélésének korabeli és késõbbi ambi-
valenciáját – már szinte lehetetlen vállalkozás. 
Csak az vállalhatja, aki évtizedeken át ezzel a 
hatalmas életmûvel és annak létrehozójával 
foglalkozott. Jó, hogy az is vállalta: Sipos 
Lajos, az ELTE BTK tanára, Babits mûveinek 
kritikai sorozatában a levelezés-, dráma-, 
próza- és tanulmányköteteket összeállító 
kutatócsoport vezetõje, a kritikai kötetek és 
a Babits-könyvtár fõszerkesztõje.

A vállalkozás nagyságáról és indokoltsá-
gáról mindennél többet mond, ha elsõként 
a források fejezetét ütjük fel, a felhasznált 
irodalom listáját. Az irodalomjegyzék 119 

tételt tartalmaz. A legkorábbi, Bõhm Vilmos: 
Két forradalom tüzében címû írása, 1923-
ban jelent meg Münchenben. Ezt követik 
a Babits-emlékkönyv írásai 1941-bõl, majd 
azon irodalomtörténészek munkái – mint 
Rába György, Belia György, Éder Zoltán, 
Apró Ferenc, Téglás János, Csányi László, 
Gál István és a tárgyalt kötet szerzõje –, akik 
vállalták a polgári, a katolikus Babitscsal való 
foglalkozás ódiumát. A források további cso-
portját a szekszárdi kutatók munkái, majd a 
centenárium körül megjelent szövegkiadá-
sok és tanulmányok képezik. A legfrissebbek 
és talán a legfontosabbak a kritikai kiadásra 
szervezõdött két kutatócsoport munkái: a 
kézirat- és levélkatalógus, a levelezés- és 
prózakötetek, a Babits-könyvtár darabjai 
és a kutatók sorra megjelenõ tanulmányai. 
Hogy mily mértékben dúsult fel Babits körül 
a tény- és ismeretanyag, azt jól mutatja, hogy 
az irodalomjegyzékben több mint ötven szá-
zalékot képviselnek az 1989 után megjelent 
tételek! Ez egyben rámutat a biográfiaírás 
szükségességére is: hiszen a rendelkezésre 
álló forrásanyag megkétszerezõdött!

A szerzõ a mûfaj korlátait kitágítva tesz 
eleget ennek a feladatnak. Ezernyi rögzített 
adat ismeretében és felhasználásával nem 
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