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A 2017-es év minden idők legnagyobb gyarapodását hozta el a hazai 
szülészet-nőgyógyászat graduális és posztgraduális képzés 
könyvtárában.  

A magyarországi szülészet-nőgyógyászat szakmai 
differenciálódásának kezdete a XIX. század második felére tehető. 
Abban az időben nem ritkán hírneves sebészek, mint például Balassa 
János vagy a természettudós Török Miklós is ellátott szülészorvosi 
feladatokat. A szakmánknak világraszóló és örökéletű hírnevet szerző 
Semmelweis sem írt átfogó szülészeti tankönyvet, hiszen fő műve 
kifejezetten a gyermekágyi lázról szólt. A szakma hazai képviselői 
között Kézmárszky Tivadar volt az első, aki szülészeti tankönyvet írt. 
1876-ban jelent meg „A szülészet tankönyve bábák számára”.  1885-
ben már a „Szülészeti műtéttan” című könyvből is lehetett tanulni, 
am Mann Jakab tollából született. Történelmi okokból XIX. századi 
elődeink többnyire német nyelvű forrásokból szerezték szakirodalmi 
ismereteiket, de a század végén már Schroeder, Schaeffer és Stoeckel 
egy-egy átfogó szakkönyve is megjelent magyar fordításban. 
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 A mai értelemben vett hazai nőgyógyászati szakkönyvek sorát 1903-
ban Kenézy Gyula indította el. Ezt követte Tauffer Vilmos a 
„Nőgyógyászati kézikönyv”-vel 1916-ban. Az integrált szülészeti és 
nőgyógyászati tankönyvek és szakkönyvek hosszú sorából Fekete 
Sándor, Kovács Ferenc, Szántó János, Frigyesi József, Burger Károly, 
Sas Mihály, Horn Béla, Zoltán Imre, Gáti István, Lampé László, Papp 
Zoltán és Pál Attila munkáit emelhetjük ki, akik önálló szerzőként 
illetve szerkesztőként adtak átfogó ismeretanyagot fiatalabb 
kortársaik számára szakirodalmi jártasságuk fejlesztéséhez.  

A XXI.század információs robbanása szinte minden szakismeretet 
elérhetővé tesz már keletkezése pillanatában. Ugyanakkor, be kell 
látnunk, hogy az internet labirintusában az ismeretek megszerzése 
számos tévutat rejt az érdeklődő számára. Mindig voltak és 
várhatóan mindig lesznek olyan ismeretek, amelyekhez a hozzáférést 
a több évtizedes tapasztalat szűrőjén átjutott, felsőbb rendű szellemi 
hozzáadott értéket hordozó tankönyvek és szakkönyvek biztosítják 
leggyorsabban és legmegbízhatóbban fiatalabb kortársaink számára. 
Egy-egy szűkebb részterületen a szakkönyvek természetesen nem 
képesek felvenni a versenyt a tudományos folyóiratokkal és 
konferenciákkal. Ugyanakkor, a szakma teljes spektrumát magában 
foglaló, átfogó ismereteket nyújtó szakkönyvek gyors és megbízható 
eligazodást nyújtanak a pályájuk felfelé ívelő szakaszában lévő 
kollégák és a társszakmák interdiszciplináris vonatkozásai iránt 
érdeklődő kollégák számára egyaránt.  

Szakmánk sokszínűségéből és a beteganyag változatosságából 
adódóan legkiválóbb kollégáink számára is mindennapos igény van 
arra, hogy ritkábban előforduló esetek egyedi körülményei miatt 
utána nézzünk egy-egy „klasszikus” ismeretnek. A specializáció 
megállíthatatlan folyamata révén ismereteink szinten tartása a napi 
gyakorlatunkban kevésbé érintett részterületek tekintetében 
óhatatlanul csorbát szenved. Internet hozzáférésünk ellenére ezeket 
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az ismereteket leggyorsabban és legmegbízhatóbban a 
könyvespolcunk legfrissebb szakkönyveiből pótolhatjuk.  

 

A várandósgondozás, a perinatológia és a nőgyógyászat 
kézikönyveiből összeálló „trilógia” fejezeteinek másfél száz szerzője 
az egyes fejezetekben érintett szakterület kiválóságai. Kiemelkedő 
gyakorlati tapasztalatuk és a szűkebb érdeklődési területtel 
kapcsolatos legfrissebb irodalmi ismereteik adnak garanciát arra, 
hogy az olvasó korszerű és megbízható ismereteket szerezzen az 
adott fejezet témájából.  

Az egyes fejezetek Papp Zoltán professzor kitűnő szerkesztői 
munkájának köszönhetően formailag, stilárisan és az egységes 
szakmai helyesírás szabályait követve, a kategorikus kijelentéseket 
kerülő kifinomult megfogalmazásokkal és szép magyar kifejezésekkel 
teszik a könyvet egységessé és olvasmányossá. Jól értelmezhető 
színes folyamatábrák, könnyű eligazodást biztosító táblázatok és 
rendkívül jó minőségű fényképek teszik változatossá és 
élményszerűvé a kézikönyvek tartalmának befogadását.  Külön 
kiemelendő a két hasábos nyomdai szerkesztés. John Fitzgerald 
Kennedy óta tudjuk, hogy a gyors olvasás titka a függőleges olvasás. 
Kellően rövid sorok és megfelelő távolságban elhelyezett szöveg 
esetén elég a sorok közepére koncentrálva felülről lefelé haladva 
végigpásztázni a szöveget ahhoz, hogy tartalmát felfogjuk. Ezzel a 
technikával Kennedy állítólag percenként 1200 szót volt képes 
elolvasni. Természetesen, ez a módszer csak akkor ajánlható, ha 
valaki nagyon gyorsan szeretné átolvasni a szóban forgó, egyenként 
700-900 oldalas kézikönyveket. Rohanó világunkban leginkább arra 
van szükség, hogy egy-egy speciális részterülettel kapcsolatban az 
alapismereteknek nézzünk utána. Ebben elengedhetetlen segítséget 
jelent az, hogy mindhárom kézikönyv elején a 72-72 fejezet könnyen 
áttekinthető tematikája, a kézkönyvek végén pedig kellően részletes, 
alfabetikus sorba rendezett név- és tárgymutató található. A 
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fejezetek számában nincs misztikum, minden bizonnyal egyszerűen a 
szerkesztő céltudatossága és a terjedelmi korlátokra fordított 
figyelme folytán alakult így.  

Az önálló szerzőként írt „A szülészet-nőgyógyászat tankönyve” Papp 
Zoltán 1999-ben szerkesztett tankönyvének ötödik, bővített és 
átdolgozott kiadása, gyakorlatilag a szerző öt évtizedes 
tapasztalatának és tudásának a gyümölcse. A tankönyv „hivatásos 
olvasói”, az orvostanhallgatók és a szakvizsgára készülő 
szakorvosjelöltek számára kiváló és kényelmes forrást jelent, hiszen a 
klasszikus alapok mellett és napjaink nemzetközileg elfogadott 
szakmai eljárási rendjein túl még a 2017-ben felvetődött legújabb 
szakmai kérdések megválaszolásához rendelkezésre álló ismereteket 
is tartalmazza. A szerző előszavában olvashatjuk, hogy az 5-ös szám 
végigkíséri az egész könyvet (öt évtizedes tapasztalat, ötödik kiadás, a 
szerző öt unokájának ajánlotta a könyvet, a több mint 100 
„Tudnivalók röviden” 5-5 helyes válasza, stb.). Kétséget kizáróan 
megállapítható, hogy azoknak a tanítványainknak, akik egyetemi 
éveik során ebből a tankönyvből készülnek fel szülészeti-
nőgyógyászati kollokviumaikra és szigorlatukra, minden esélyük 
megvan arra, hogy 5-ös érdemjegyet szerezzenek és pályafutásukat 
kiváló szülészeti és nőgyógyászati ismeretekkel alapozzák meg. 
Melegen ajánlom a könyvet a szakorvosjelölteknek is, hogy nekik is 
garantált legyen a „kiválóan megfelelt” érdemjegy! 
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