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Debrecen, 2014. szeptember 19–20.

Az I., II. és III. Magyar Evészavar Kongresszus
Budapesten volt, a IV. Pécsen. Az V. kongresszus
helyszínére Budapest és Debrecen pályázott.
Budapest mellett az elsô három Magyar Evés-
zavar Kongresszus sikeres megrendezése szólt.
Debrecen mellett a következô érvek szóltak: a
Debreceni Egyetem több karán van kurzus az
evészavarokról, több szakdolgozatot írtak a té-
máról az általános orvos, fogorvos és pszicho-
lógia szakon végzett hallgatók, a Humán Tudo-
mányok Doktori Iskolájában 4 doktori hallgató
folytat kutatást ebben a témában, közülük ket-
tô megvédte a doktori értekezését, mesterkép-
zés folyik táplálkozástudomány és élelmiszer-
mérnök mesterszakon. A kongresszus helyszí-
nérôl a Magyar Pszichiátriai Társaság Evészavar
Szekciójának tagjai szavaztak: minimális kü-
lönbséggel Debrecen nyert.

A kongresszusnak a Debreceni Egyetem pati-
nás fôépülete adott helyet. A résztvevôket az
Egyetem Zenemûvészeti Karának fúvósötöse
köszöntötte szép mûsorral. Közremûködött:
Jobbágy Bianka (fuvola), Polónyi Noémi (oboa),
Szalai Ákos (klarinét), Házi Tibor (fagott) és
Sarkadi Marcell (kürt). A kongresszust a Debre-
ceni Egyetem Általános Orvoskarának tudomá-
nyos dékánhelyettese, Virág László professzor
nyitotta meg, hangsúlyozva az evészavarok je-
lentôségét, ami az összetett etiológiában, a
nagy és növekvô prevalenciában, a sokféle szo-
matikus szövôdményben, a jelentôs pszichiát-
riai komorbiditásban, a korai kezdetben, az el-
húzódó lefolyásban és az anorexia magas mor-
talitásában rejlik. A megnyitó részeként Túry
Ferenc professzor, a Magyar Pszichiátriai Társa-
ság Evészavar Szekciójának elnöke és Szabó Pál,
az Egyetem Pszichológiai Intézetének docense
üdvözölte a kongresszus résztvevôit.

Az elsô plenáris elôadást Forgács Attila, a Bu-
dapesti Corvinus Egyetem Pszichológia Köz-
pontjának docense tartotta „Háború, marke-
ting, szex és evés” címmel. A több tudományte-
rületet átívelô, interdiszciplináris elôadás szá-
mos újdonsággal szolgált, lenyûgözve a hallga-
tóságot. Rövid történeti áttekintés után szó volt
a táplálkozás katonai jelentôségérôl, majd be-
tekintést nyerhettünk a táplálkozáskutatás kí-
sérleti módszertanába, különös tekintettel a
környezeti ingerekre, a gasztropszichológia és a
marketing nézôpontjaira.

A második plenáris elôadást Szabó Pál, a Deb-
receni Egyetem Pszichológiai Intézetének do-
cense tartotta „A szociokulturális tényezôk sze-
repe az evészavarok kialakulásában” címmel.

A harmadik plenáris elôadás a második nap
végén hangzott el. Túry Ferenc professzor, a
Semmelweis Egyetem Magatartástudományi
Intézetének igazgatója „Van új a nap alatt – az
evészavarok kezelésének újabb útjai” címen át-
tekintést nyújtott az evészavarok pszichoterápi-
ájában használt újabb módszerekrôl. Ezek közé
tartozik a dialektikus viselkedésterápia, az integ-
ratív kognitív-affektív terápia, a kognitív reme-
diációs terápia, az interperszonális pszichoterá-
pia és a multiplex családterápia. Nem nélkülöz-
hetjük az önsegítésben és a modern informáci-
ós technológiákban rejlô lehetôségeket sem.

A 1. és 2. plenáris elôadás után a szekcióülé-
sekkel folytatódott a kongresszus. A 6 szekció-
ban 35 elôadás hangzott el. A szekciók az evés-
zavarok olyan vonatkozásáról szóltak, amely a
gyakorlatban dolgozó szakember számára is
hasznos lehet. A szekcióülések címe: Az elhízás
horizontja; Az evészavarok gyakorlati kérdései;
Még mit fogyaszt az evészavaros, vagy mit nem?
(pl. koffein, anabolikus szteroid, orthorexia
nervosa); Családi, szülôi hatások és evészavar;
Testkép, testtel való elégedettség – terhesség;
Az evészavarok terápiája – az evészavarok
egyéb vonatkozásai.
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A szekció-elôadásokat a kerekasztal-beszél-
getések fogták keretbe. Az 1. nap végén „Az
evészavarok kezelése ma Magyarországon” cí-
mû plenáris kerekasztal beszélgetésen Kövesdi
Andrea (Semmelweis Egyetem, I. sz. Gyermek-
gyógyászati Klinika, Gyermek- és Ifjúságpszi-
chiátriai Osztály), Túry Ferenc (Semmelweis
Egyetem, Magatartástudományi Intézet) és Sza-
bó Pál (Debreceni Egyetem, Pszichológiai Inté-
zet) vett részt. Színes, de ellentmondásoktól
nem mentes kép rajzolódott ki a beszélgetés-
bôl, amiben a közönség is aktívan vett részt. Bár
több hazai egyetem (pl. Semmelweis Egyetem,
Debreceni Egyetem, ELTE) doktori iskolájában
folynak kutatások az evészavarokról és az elhí-
zásról, nagyon kevés helyen foglalkoznak intéz-
ményes keretek között az érintett páciensekkel.

A 2. nap „Az evészavarok megelôzésének le-
hetôségei és színterei, különös tekintettel a kul-
turális hatások és a médiumok szerepére” címû
kerekasztal-beszélgetéssel indult. Ebben Csabai
Krisztina (Pázmány Péter Katolikus Egyetem,
BTK, Pszichológia Intézet), Galambosné Varjú
Blanka (Sorsfonó Önismereti Egyesület) és Lu-
kács-Márton Réka (Sapientia, Erdélyi Magyar
Tudományegyetem, Alkalmazott Társadalom-
tudományok Tanszék) vett részt, a beszélgetést
Ábrahám Ildikó (Semmelweis Egyetem, I. sz.
Gyermekgyógyászati Klinika) moderálta.

A 2. nap délutánján, a szekció-elôadások után
kezdôdött a 3. kerekasztal-beszélgetés gyakorló
szakorvosok részvételével: „Az evészavar arcai:
ahogyan a különbözô szakemberek látják (bel-
gyógyász, bôrgyógyász, fogorvos, gasztroente-
rológus, nôgyógyász).” Ebben Altorjay István
professzor, belgyógyász, gasztroenterológus
(Debreceni Egyetem, Belgyógyászati Intézet),
Gödény Sándor, nôgyógyász (Debreceni Egye-
tem, Szülészeti és Nôgyógyászati Klinika),
Irinyi Beatrix, bôrgyógyász (Debreceni Egye-
tem, Bôrklinika) és Nemes Judit, fogszakorvos
(Debreceni Egyetem, Fogorvostudományi Kar,
Gyermekfogászat Osztály) vett részt. A beszél-
getést Szabó Pál, pszichiáter és neurológus
(Debreceni Egyetem, Pszichológiai Intézet)
moderálta. Kiderült, hogy a különbözô szakor-
vosi területeken nagyon eltérô arcát mutatja az
evészavar, emiatt kicsit nehezen indult a szak-

orvosok közötti beszélgetés. Végül is élénk és
tartalmas tapasztalatcsere bontakozott ki, ami-
be a közönség is aktívan bekapcsolódott.

A mûhelyeken a résztvevôk kipróbálhatták,
hogyan valósulnak meg bizonyos terápiás mód-
szerek a gyakorlatban. Galambosné Varjú Blan-
ka (Sorsfonó Önismereti Egyesület) és Czeglédi
Edit (Semmelweis Egyetem, Magatartástudo-
mányi Intézet) „Alexitímia, emocionális evés és
elhízás – A playback és a pszichodráma, mint
lehetséges intervenciós módszerek” címmel
tartott mûhelyt. Itt az érzelmek elhízásban ját-
szott szerepével lehetett megismerkedni, a gya-
korlatban is hasznosítható módszereket elsajá-
títva. Leindler Milán és Uzsák Zsuzsanna mû-
helyében a „Testképvizsgáló eljárások” voltak a
központban. A tudományos program után a fo-
gadás keretében a vacsora mellett a Hajdú
Néptáncegyüttes mûsorában gyönyörködhet-
tek a kongresszuson résztvevôk. A mûsor után
táncház következett.

Mit mondanak a számszerû adatok a kong-
resszusról? A résztvevôk számát tekintve nem
sikerült felülmúlni a 2 évvel korábbi pécsi kong-
resszust: a regisztrált résztvevôk száma alig érte
el a százat itt is. Pedig a szervezô bizottság nagy-
lelkûen ingyenes részvételt biztosított a PhD-
hallgatóknak és az egyetemi hallgatóknak. Az
orvosok között a legtöbben a felnôtt- és gyer-
mekpszichiáterek, gyermekgyógyászok, házior-
vosok, belgyógyászok és gasztroenterológusok
voltak, de volt reumatológus is a résztvevôk kö-
zött. Szép számmal voltak pszichológus és dok-
tori hallgatók, pszichológus hallgatók és diete-
tikusok is képviseltették magukat.

Nemzetközivé tette a kongresszust, hogy Bel-
giumból, Romániából és Szerbiából is jöttek elô-
adók. 6 szekcióban összesen 35 elôadás szere-
pelt, volt 3 plenáris elôadás, 2 mûhely és 3
kerekasztal-beszélgetés. Összesen 43 tudomá-
nyos prezentáció hangzott el, 80 elôadó vagy
társszerzô részvételével. Ezek összefoglalói a
Psychiatria Hungarica-ban jelentek meg. (Psy-
chiatria Hungarica, 2015, 30 (1):78–95)

A kongresszust széleskörû média-érdeklôdés
övezte, több országos és helyi rádió- és televí-
zió-adó, napilap tudósított a kongresszusról, ri-
portok jelentek meg a plenáris elôadások szer-
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zôivel. A rendezvénnyel összességében minden
szempontból elégedettek lehetünk. Ez igaz a
szervezés technikai vonatkozásaira is, ami a
KultúrÁsz Közhasznú Egyesület és a Nullpont
Kulturális Egyesület érdeme. Egyedül az ala-
csony részvételi arány okozhat fejtörést. Nem
kérdés, hogy a következô Magyar Evészavar
Kongresszus újra Budapesten lesz.

Szabó Pál

* * *
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Budapest, 2016. szeptember 16–17.

A kongresszus megnyitóján a Magyar Pszichiát-
riai Társaság elnöke, Purebl György és a Magyar
Pszichiátriai Társaság Evészavar Szekciójának
alapítói, Pászthy Bea és Túry Ferenc üdvözölték
a résztvevôket, áttekintve a Szekció 10 éves tör-
ténetét. Az MPT Evészavar Szekciója 2005-ben
alakult meg az Országos Pszichiátriai és Neuro-
lógiai Intézetben, mintegy 40 érdeklôdô szak-
ember részvételével. A Szekció már egy év eltel-
tével országos kongresszust szervezett, az I. Ma-
gyar Evészavar Kongresszus 2006-ban volt Bu-
dapesten, amit 2 évente további 5 kongresszus
követett.

Az evészavarok gyakori, általában fiatal kor-
ban kezdôdô betegségek, amelyek sokféle –
nemritkán irreverzibilis vagy halálos – szövôd-
ménnyel járnak, jelentôs a pszichiátriai komor-
biditásuk, és esetenként krónikussá válnak.
Ezért fokozódó érdeklôdés mutatkozik az evés-
zavarok iránt a laikusok és a média részérôl is.
Az evészavarok növekvô súlyát tükrözi, hogy az
elsô plenáris elôadást a Magyar Pszichiátriai
Társaság elnöke tartotta. Purebl György hang-
súlyozta, hogy bármennyire is jól szabályozott
a táplálékfelvétel, az errôl szóló élettani ismere-
tek nem elégségesek ahhoz, hogy értelmezzük a
táplálkozási magatartás zavarait, hiszen a bio-
lógiai tényezôk mellett számos pszichológiai,
antropológiai és szociokulturális vonatkozása
van az evészavaroknak. Színes, az evolúciót és a
kultúrtörténetet az ókortól napjainkig áttekintô
elôadásában a testképet állította a központba.

A 2. plenáris elôadást Pászthy Bea, a Semmel-
weis Egyetem I. sz. Gyermekgyógyászati Klini-
kájának docense tartotta „Motiváció és kapcso-
lat – az anorexia nervosa sikeres terápiájának
alapjai” címmel. Az anorexia nervosa a legna-
gyobb mortalitással járó pszichiátriai betegség,
amely különleges abban, hogy a páciensek és a
kezelôorvosok szándékai gyakran gyökeresen
különböznek egymástól. Így kulcsfontosságú,
hogy kialakuljon a betegben a változás és gyó-
gyulás irányába ható motiváció, ami a megfele-
lô kapcsolaton alapul.

A 3. plenáris elôadást Perczel-Forintos Dóra
egyetemi docens, a Semmelweis Egyetem Klini-
kai Pszichológiai Tanszékének vezetôje tartotta
„Új utak az elhízás kezelésében” címmel. Az el-
hízás gyakorisága és szomatikus szövôdményei
miatt nagy népegészségügyi probléma. Bár a
kognitív viselkedésterápia csoportmódszerei-
vel általában kielégítô testsúlycsökkenés érhetô
el, néhány év múlva visszahízás következik be:
Ennek oka a tervezés, az önmonitorozás, az ön-
kontroll és a mozgás abbahagyása, továbbá a
stressz és a nassolás. A súlycsökkentésben és a
súlytartásban a jelentudatosság/tudatos jelen-
lét (mindfulness) módszereivel lehetünk ered-
ményesebbek.

A kongresszus a plenáris elôadások után a
szekció-elôadásokkal folytatódott. A 7 szekció-
ban 35 elôadás hangzott el. A szekciók címe
tükrözi a témák sokszínûségét: Elhízás; Az evés-
zavarok pszichodinamikus összefüggései; Cse-
csemô- és kisgyermekkori táplálkozási zavarok;
Testkép; Az evészavarok szomatikus vonatkozá-
sai. 2 szekciót azok az elôadások töltöttek meg,
amelyeket a fenti címek alá nem lehetett beso-
rolni. A „Szabad elôadások” két szekciójában
elôadások hangzottak pl. egy, a testképet mérô
háromdimenziós számítógépes modellezô és
grafikai programról, a sport és az evészavar, il-
letve a sírás és az emocionális sírás kapcsolatá-
ról, továbbá az iskolákban alkalmazható evés-
zavar-prevenciós programokról.

A kongresszus 2. napja a plenáris vitafórum-
mal indult. A megvitatandó kérdés az volt, hogy
az egészséges táplálkozásra irányuló ajánlások
elôsegítik-e az evészavarok kialakulását. A két
vitázó fél Halmy Eszter, a Magyar Elhízástudo-
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mányi Társaság elnöke és Kubányi Jolán, a Ma-
gyar Dietetikusok Országos Szövetségének az
elnöke volt, a vitát pedig Túry Ferenc professzor,
az MPT Evészavar Szekciójának az elnöke mo-
derálta. Két nagy szakmai csoport, az obezitoló-
gusok és dietetikusok nézôpontját, álláspontját
ismerhette meg a hallgatóság. Mindkét elôadó
imponáló felkészültséggel tekintette át, hogyan
változtak az elmúlt évtizedekben az epidemio-
lógiai adatok, a táplálékpiramisok, a táplálko-
zással és testmozgással kapcsolatos szakmai
ajánlások, irányelvek. A plenáris vitafórum nyi-
tó kérdésére mindkét elôadó ugyanazt a választ
adta: az egészséges táplálkozásra irányuló aján-
lások nem játszanak szerepet az evészavarok
kialakulásában! A kongresszus minden résztve-
vôje megkapta az „okostányért”, ami jól átte-
kinthetôen tartalmazza az étrenddel kapcsola-
tos ajánlásokat.

Az elmélet és gyakorlat összhangja optimáli-
san valósult meg a kongresszuson. A mûhelye-
ken a résztvevôk bepillantást nyerhettek abba,
hogyan mûködnek bizonyos terápiás módsze-
rek a gyakorlatban. Az evészavarok kezelésének
gyakorlati buktatóival, csapdáival ismerkedhet-
tünk meg Túry Ferenc és Szumska Irena mûhe-
lyében. Perczel-Forintos Dóra „Mindfulness me-
ditáció a testsúlykontrollban” címû mûhelye jó
gyakorlati illusztrációja volt a szerzô elsô na-
pon tartott plenáris elôadásának.

Nézzünk néhány számszerû adatot a kong-
resszusról! A résztvevôk száma minden elôzetes
elvárást felülmúlt: 320-an regisztráltak. A szer-
vezô bizottság nagylelkûsége révén a PhD-hall-
gatók és egyetemi hallgatók ingyen vehettek
részt a tudományos programokon, összesen 53
fô. 22 dietetikus és mintegy 30 pszichológus volt
a kongresszuson. A 215 orvos között a legtöb-
ben a pszichiáterek, gyermekgyógyászok, házi-
orvosok, belgyógyászok és gasztroenterológu-
sok voltak.

A tudományos elôadások után a Jazzical Trió
koncertjén kapcsolódhattak ki a kongresszus
résztvevôi péntek este (szept. 16.). Bach, Cho-
pin, Beethoven, Bartók és Rimszkij-Korszakov
mûveinek feldolgozását hallhattuk.

A plenáris elôadásokkal (3), a szekció-elôadá-
sokkal (35), a mûhelyekkel (2) és plenáris vitá-

val együtt összesen 41 tudományos prezentáci-
óra került sor, 65 elôadó vagy társszerzô közre-
mûködésével. A résztvevôk számát és a tudo-
mányos program méretét tekintve a VI. Magyar
Evészavar Kongresszus hasonló az olyan nem-
zetközi kongresszusokhoz, mint az Alpbachban
évente tartott Nemzetközi Evészavar Kong-
resszus, vagy az Evészavarok Európa Tanácsá-
nak kétévente szervezett kongresszusa.

A VI. Magyar Evészavar Kongresszus összes-
ségében minden szempontból magas színvona-
lú volt. A helyszín, a Hotel Flamenco jó válasz-
tásnak bizonyult. A szervezés minden részletét
a professzionalitás jellemezte, ami a Conven-
tion Budapest KFT érdeme.

Szabó Pál

* * *
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Alpbach (Austria), 2016. október 20–22.

Az Alpbachi Nemzetközi Evészavar Konferencia
az Innsbrucki Orvostudományi Egyetem pro-
fesszora, Günther Rathner kezdeményezésére
jött létre. Ez a legnagyobb német nyelvû kong-
resszus az evészavarok témakörében, és világ-
viszonylatban is ez az egyik legnagyobb evésza-
var kongresszus. Günther Rathner 1989-ben
alapító tagja volt az Evészavarok Európa Taná-
csának (European Council on Eating Disorders,
ECED), a vezetésével alakult meg 1992-ben az
Osztrák Evészavar-Hálózat (Netzwerk Essstö-
rungen), és alapításától – 2000-tôl – az Osztrák
Evészavar Társaság elnöke volt.

A konferencia állandó helyszíne Alpbach, amit
az ország legvirágosabb és Európa legszebb fa-
lujának szavaztak meg. Alpbach 1000 méterrel
van a tengerszint felett, 2000–2500 méteres
hegycsúcsok övezik. A falusi környezetbe bele-
simuló kongresszusi központ számos rendez-
vény helyszíne, így a település a „gondolkodók
faluja” címet is viseli.

Október 20-án, a kongresszus elôtti tovább-
képzô napon a plenáris elôadók (Fairburn,
Butcher és Robinson) tartottak – angol nyelvû –
mûhelyeket külön részvételi díj fejében. A
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kongresszus kétnyelvû, most kb. fele-fele arány-
ban voltak az angol és német nyelvû prezentá-
ciók.

A megnyitón Karin Waldherr, az Osztrák
Evészavar Társaság elnöke, Günther Rathner,
az Osztrák Evészavar-Hálózat elnöke, Heinz
Fischer az Innsbrucki Egyetem Politikatudomá-
nyi Intézetébôl, Sabine Oberhauser egészség-
ügyi miniszter, Franz Katzgraber, Tirol Tarto-
mány egészségügyi igazgatója, és Innsbruck vá-
rosi tanácsa részérôl Franz X. Gruber köszöntöt-
te rövid elôadással a kongresszus résztvevôit.

Plenáris elôadásában az evészavarok kognitív
viselkedésterápiájának (CBT) 40 éves történetét
tekintette át Fairburn (Oxford), a bizonyítéko-
kon alapuló orvoslás perspektívájából, rámu-
tatva a CBT erôsségeire és gyengéire is.

A 2. plenáris elôadást Karwautz (Bécsi Orvos-
tudományi Egyetem) tartotta arról, hogy a pszi-
chofarmakológiai terápia milyen szerepet játszik
az evészavarok kezelésében. Rendkívül részle-
tesen – „németes alapossággal” – számba vett
minden gyógyszeres lehetôséget: áttekintése
messze átlépte a pszichofarmakológia határait,
elôadásában a vitaminok, ionok, fémkészítmé-
nyek lehetséges szerepérôl is beszélt.

A 3. plenáris elôadáson két – rendkívül nagy
kihívást jelentô – betegség együttjárásának ke-
zelésérôl hallhattuk Robinsontól (London). Az
evészavart vagy a borderline személyiségzavart
önmagában sem könnyû kezelni, ám ha ez a két
állapot társul, különlegesen nehéz a helyzet. A
dialektikus viselkedésterápiát és a mentalizá-
ción alapuló módszereket ajánlja a szerzô, mint
új, de ígéretes megközelítéseket.

A 4. plenáris elôadás témája is nagyon fontos.
Butcher (Dublin) az Integratív Kognitív-Affektív
Terápiának (ICAT) az evészavarok kezelésében
betöltött szerepét tekintette át. A kognitív visel-
kedésterápia az evészavarok bizonyítékokon
alapuló vezetô kezelési módja. Az érzelmi zava-
rok azonban igen súlyosak lehetnek az evésza-
varos személyeknél, így az olyan, a kognitív és
affektív szempontokat integráló terápia, mint
az Integratív Kognitív-Affektív Terápia, hatéko-
nyabb lehet, különösen bulimiában.

A plenáris elôadások után a szekció-elôadá-
sokkal folytatódott a kongresszus. A 6 szekció-

ban 29 elôadás hangzott el. A szekciók címe jel-
zi, hogy ezúttal az evészavarok terápiája állt az
érdeklôdés központjában: 4 szekciónak ez volt
a címe. Az elôadások témája azonban nagy vál-
tozatosságot mutatott: szó volt a virtuális való-
ság módszerérôl, az önsegítô csoportokról, a
placebo alkalmazásáról, a férfiak testképérôl, a
támogató hozzátartozók vizsgálatáról mûhely
vagy internet segítségével, az újratáplálási
(refeeding) szindrómáról is. Igen érdekes volt a
divatipar és az evészavarok kapcsolatáról szóló
elôadás, amely a topmodellek interjúval történt
vizsgálatán alapult.

A mûhelyeken a résztvevôk bepillantást nyer-
hettek abba, hogyan valósulnak meg bizonyos
terápiás módszerek a gyakorlatban, egyes ele-
meket, gyakorlatokat akár személyesen is ki-
próbálva. Mivel a 10 mûhelybôl párhuzamosan
folyt 5–5, ezért csak két mûhelyen tudtam részt
venni. Robinson a mûhelyét a MARSIPAN-ról
tartotta. Ez a nagyon súlyos anorexiás betegek
kezelésérôl szólt (MARSIPAN = Management of
Really Sick Patients with Anorexia Nervosa).
Bemelegítésképpen a szerzô 14 elhunyt anore-
xiás beteg történetét ismertette röviden. A meg-
döbbentô történetek jól illusztrálták az evésza-
varok veszélyeit, és hogy mennyi mindenre kell
figyelni az evészavarral foglalkozó szakembe-
reknek.

Probst (Leuven) mûhelyén is nagy élmény
volt részt venni. Itt azzal foglalkoztunk, hogy az
evészavarosok testképével és mértéktelen ed-
zésével kapcsolatban milyen diagnosztikai és
terápiás lehetôségek vannak.

Poszterszekció az idei kongresszuson nem
volt. A résztvevôk viszont szavazhattak a leg-
jobb elôadókról. A versenyben 2. helyezett lett
Bogár Nikolett, a topmodellekrôl tartott elôadá-
sával. A korábbi kongresszusokon is több díjat
nyertek a magyar elôadások és poszterek.

A szünetekben meg lehetet nézni a „Hastör-
ténetek” („Bauchgeschichten”; „Belly Tales”)
címû kiállítást. Nôi hasakról láthattunk képkiál-
lítást, a fényképekhez mellékelve volt a has tu-
lajdonosának a fényképrôl szóló kommentárja,
története.

A péntek esti fogadáson a korábbi kong-
resszusokhoz hasonlóan jam session volt. Túry
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Ferenc – ahogyan minden évben – citerájával
csatlakozott a helyi mûvészekhez, Tanja Peer-
hez (ének, nagybôgô, fuvola, szintetizátor) és
Christine Gundolfhoz (ének, hárfa, gitár). Új
színfolt volt, hogy együttesükhöz Bóna Enikô, a
Semmelweis Egyetem doktori iskola hallgatója
csatlakozott fuvola- és gitárjátékával.

A plenáris elôadásokkal (4), a szekció-elôadá-
sokkal (29) és a mûhelyekkel (10) együtt össze-
sen 43 tudományos prezentációra került sor,
104 elôadó vagy társszerzô közremûködésével.
Sok fiatal vett részt a kongresszuson úgy, hogy
nem tartott elôadást. A szerzôk listája alapján a
legtöbben Németországból, Ausztriából, az

Egyesült Királyságból és Spanyolországból jöt-
tek. A magyar csapat az 5. legnagyobb lehetett.
A magyar szerzôk 3 elôadást tartottak, az egyik
2. díjat kapott. Úgy tûnt, most kevesebben jöt-
tek a szomszédos Olaszországból és Svájcból.
Közép- és Kelet-Európát lengyel és cseh kollé-
gák képviselték a magyarok mellett. Az idén
egyetlen ausztrál elôadó jött a tengerentúlról.

Összességében érdekes, hasznos és minden
szempontból magas színvonalú volt a 24. Nem-
zetközi Evészavar Konferencia Alpbachban. Jö-
vôre mindenképpen jövünk a jubileumi konfe-
renciára.

Szabó Pál
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