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LÁTOD, AMIT LÁTOK?
Az emberi tekintet követésének képességét
vizsgálták különböző korú és előképzettségű
kutyák esetében a Veterinärmedizinische
Universität Wien munkatársai.
Az emberi kommunikáció és kapcsolatteremtés fontos eszköze a szemkontaktus. A
tekintet követését, azt a képességet, hogy
felismerjük, hogy partnerünk éppen mit is
néz a messzi távolban, sokat vizsgálták már,
elsősorban gyerekeken. A hasonló típusú
állatkísérletek segíthetnek felderíteni a képesség evolúciós eredetét, kutyákkal is végeztek
már ilyen teszteket. A korábbi vizsgálatok
eredményei közt található ellentmondásokat,
és az azok hatására felmerülő kérdéseket
igyekeztek tisztázni a most megjelent tanulmány szerzői.
Főbb megállapításaik szerint: egyértelmű,
hogy a kutyák rendelkeznek a tekintet követésének képességével, ezt a képességet az
életkor nem befolyásolja. A szemkontaktus
fejlesztésére irányuló tréningezés azonban
negatív hatással van; akár a hosszú, akár a
rövid távú képzés csökkentette a tekintet kö
vetését, az oktatott kutyák hajlamosak voltak
inkább az arcot figyelni, nem pedig, hogy az
hova néz.
A kutatásban a kutyák oldaláról 145 bor
der collie vett részt, koruk hat hónap és tizennégy év között volt
Wallis, Lisa J. – Range, Friederike – Müller,
Corsin A. et al.: Training for Eye Contact
Modulates Gaze Following in Dogs.
Animal Behaviour. 106, August 2015. 27–35.
DOI: 10.1016/ j.anbehav.2015.04.020 •
http://www.sciencedirect.com/science/
article/pii/S0003347215001608
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0,5 MILLIÁRDOD FOKRA
AZ ABSZOLÚT NULLÁTÓL
500 nanokelvin hőmérsékletűre sikerült mo
lekulákat lehűteniük a Massachusetts Institute of Technology munkatársainak. Pontosabban, nátrium- és káliumatomokat hűtöttek le az abszolút nulla fok közelébe – ez
technikailag lényegesen könnyebb –, majd
ezeket sikerült mágneses tér és lézersugarak
segítségével kétatomos molekulákká összekapcsolni.
A keletkezett gázalakú molekulák viszony
lag hosszú ideig, 2,5 másodpercig voltak
stabilak.
A kutatók arra számítanak, hogy ha sikerül elég hidegre hűteni a molekulákat, akkor
az anyagnak különleges, eddig ismeretlen
formái jelenhetnek meg. Ilyen lehet például
az elméletileg megjósolt, de kísérletileg még
soha létre nem hozott súrlódásmentes szu
perfolyékony kristály. Míg egy szobahőmérsékletű gázban a molekulák több száz km/h
sebességgel, egymással állandóan ütközve
száguldanak, addig ez a szuper hideg moleku
lák esetében néhány cm/s-ra csökkent.
A kutatócsoport reméli, hogy a molekulák hőmérsékletét, ami már most is mindös�sze milliomod része a világűrben mérhető
hőmérsékletnek, képesek lesznek még egy
nagyságrenddel csökkenteni.
Park, Jee Woo – Will, S. A. – Zwierlein,
Martin W.: Ultracold Dipolar Gas of
Fermionic Na23K40 Molecules in Their
Absolute Ground State. Physical Review
Letters. 114, 205302 – Published 18 May 2015.
DOI: 10.1103/PhysRevLett.114.205302

Gimes Júlia

Könyvszemle
„Megvagyunk mi
egymás mellett…”

Magyar–román etnikai együttélési
helyzetek a szilágysági Tövisháton
A Miskolci Egyetem Kulturális és Vizuális
Antropológiai Intézetének oktatói és diákjai
2009 és 2012 között, Tövisháton annak a vizs
gálatával foglalkoztak, hogy a posztszocialista
környezeti viszonyok átalakulása milyen alkalmazkodási folyamatokat hív életre a helyi
közösségekben. Ez egy kutatássorozat része,
mely tíz évvel korábban, és vegyes etnikai
településeken a lokális életvilágok közösségkonstitutív mechanizmusait tárták fel Erdélyben (Lápos-medence, Gyimesközéplok, Szék),
Felvidéken (Mecenzéf) és Magyarországon
(Homrogd, Kiskanizsa). Az új terepre érkezve a huszonkét fős kutatócsoport az elméleti
keret újragondolását tartja célszerűnek. Mivel
Tövisháton történetileg kialakult stabil etnikai arányokkal találkoznak, arra a következte
tésre jutnak, hogy itt a szociokulturális mechanizmusok működése nem írható le a ko
rábbi kutatások során alkalmazott fogalmakkal, mint az asszimiláció, az akkulturáció és
a glokalizáció. Új kérdéseket fogalmaznak
meg: (1) Miért és milyen feltételek miatt ala
kultak ki a tövisháti etnikai együttélési közösségek? (2) Milyen működési szabályok, nor
mák, lokális társadalmi törvények alakítják a
tövisháti etnikai együttélési közösségek belső
kapcsolatviszonyait?

A könyv egyik legnagyobb érdeme egy új
elméleti keret kidolgozása az etnikai együttélés vizsgálatára. A megszokott, jól bevált és
szinte evidenciaként kezelt megközelítéseket
félretéve, és túllépve azon a kényszeren, hogy
többség-kisebbség viszonyát az asszimiláció
és az akkulturáció paradigmájában értelmezzék, új utakat építenek a vegyes etnikai jelleg
gel bíró térségek értelmezésére. Ez adja a kötet
fővonalát, és bár tanulmányok füzéréről van
szó, koherens egészként tartja össze a közös
elméleti keret. Másik említésre méltó érdem,
hogy olyan terepen végeztek kutatást, amely
még mindig igen elhanyagolt a néprajztudományban. Míg Székelyföldet, Kalotaszeget,
Moldvát nagy számban árasztják el kutatók,
sok és sokféle elemzéssel teszik ismertté a szé
les olvasóközönség számára, Szilágyságban
alig állnak meg körülnézni. Örvendetes tehát,
hogy egy egész kutatócsoport végzett feltáró
munkát ebben a térségben, és főként négy
településen (Bősháza, Monó, Szamosardó,
Völcsök) vizsgálták az etnikai együttműködési mechanizmusokat.
A tanulmánykötet három egységből áll.
Az első blokk öt tanulmányt foglal magában,
és az együttélési színtér antropológiai elemzé
sével foglalkozik. A második rész az egyetemi
hallgatók esettanulmányait öleli fel. Végül
pedig egy DVD-melléklet egészíti ki a kötetet, amely egy antropológiai dokumentumfilmet tartalmaz.
Biczó Gábor két tanulmánnyal indítja a
könyvet. Az első írásban bemutatja a térséget
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az etnikai összetételt helyezve előtérbe. Végigköveti a történeti folyamatokat, és arra a kö
vetkeztetésre jut, hogy a Tövishát északi peremvidékének településeire jellemző magyar–
román összetétel a 18. század első felében
végbement újratelepítési folyamatok során
alakult ki, majd bizonyítja, hogy ezek az ará
nyok azóta nem változtak lényegesen, így
stabil etnikai együttélésről beszélhetünk. Ez
a statisztikailag adatolt történeti alapozás szük
séges az új elméleti keret felépítéséhez. Második írásában már ezzel foglalkozik, és az
etnikai együttélési egyensúlyhelyzet elméleté
nek végiggondolása és adaptálása a tövisháti
településekre kerül a fókuszba. Bemutatva és
mérlegelve a formalista-fizikalista egyensúlyelmélet alkalmazhatóságát, új kérdést fogalmaz meg: Mi az oka annak, hogy a várakozásokkal szemben inkább egyensúly alakult
ki, mintsem hasonulás? Majd a szituatív
kulturális kvalitásként felfogott egyensúlyhelyzetet is beemelve az értelmezésbe, megállapítja, hogy „meghökkentő lokális változékonyság” figyelhető meg a térségben, és a
„hasonló etnikai egyensúlyi helyzet a nevezett
falvak esetében eltérő szituatív kulturális gya
korlatok és szabályok rendszereként érthető
meg” (71.). Hangsúlyozza, hogy az egyensúly
korántsem statikus, sokkal inkább a kölcsönös és dinamikus egymásrahatás eredménye,
ami bármikor akár ki is billentheti az együttműködési stratégiákat az egyensúlyi állapotból. Válasza a „miért?”-ekre végső következtetésében fogalmazódik meg: „A szilágysági
Tövisháton végzett kutatások tapasztalatai azt
tükrözik, hogy a hosszú távú etnikai együttműködési egyensúlyhelyzetként leírt szituáció ott gyökeresedhet meg, ahol a kooperáció
kölcsönös egzisztenciális előnyei a »másik«
sajátszerűségének elfogadásából automatikusan következő gyakorlati értékkel jár és ez a
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felek részéről felismerésre kerül.” (98.) Sajnálatos módon, a tanulmány – úgy tűnik – első
sorban a közösség magyar lakosainak perspektíváját mutatja be, és az interjúalanyok is
főként a magyarok közül kerültek ki, holott
az egyensúlyi mechanizmusok valóságos meg
értéséhez szükségszerű lenne a román lakosság értelmezői horizontjának, identitáselemeinek, normarendszerének, értékrendjének
megismerésére belső nézőpontból is.
Kotics József az etnikailag eltérő megélhe
tési stratégiákat helyezi tanulmánya központjába, melynek bemutatása során folyamatosan reflektál a kognitív struktúrákra (értékrend, egymásról formált kép, narrációs gyakorlatok) is. Meglátása szerint a lokális
együttműködési modellt három összetevő
befolyásolja: a kisebbség–többség reláció, az
együtt élő etnikumok térbeli szegregációja,
valamint az eltérő felekezethez tartozás egyértelműen etnikai jellege. A szerző nehezen
és későn érkezik el a vizsgált terephez. Írásának több mint felét az Erdélyre és Romániára vonatkozó általános elemzés teszi ki. Érdekes és értékes elemzés a visszaparasztosodás
kérdése Magyarország és Románia összehasonlításában, de hiányérzetet kelt az olvasóban, aki kissé aránytalannak tarthatja az általános és a terepre vonatkozó elemzés egyensúlyának eltalálását. Amint a szerző elérkezik
a tövisháti falvak megélhetési stratégiáinak
elemzéséhez, következetes és átfogó bemutatását nyújtja a magyar és román etnikumok
gyakorlatainak és a divergenciáknak. Az értelmezésnek köszönhetően megtudhatjuk,
hogy a két etnikum gazdasági modellkövetésében nem mutatkoznak eltérések, azonban
a megélhetési stratégiák vonatkozásában már
nagyfokú különbségek észlelhetők.
Bán András tollából vizuális antropológiai elemzést ismerhetünk meg. Stílusa eltér

az előző tanulmányoktól, itt inkább pedagógiai hangvételű vonalvezetésnek lehetünk a
tanúi, sok utalással a diákok munkájára és
ennek a munkának a szakmai instruálására.
Az épített környezet, a szimbólumformálás
és a tárgyegyüttesek perspektívájából generációs vizsgálatot végez. Gagyi Józsefre hivatkozva két csoportot különít el és mutat be:
egyiknek még volt köze a tárgyak megformálásához, ismeri jelentésüket, emlékszik helyi
értékükre; a másik számára a tárgyak személyessége már ismeretlen, őket az örökségesítés
és a turizmus foglalkoztatja. Az interjúk és a
gazdag fotóanyag vizsgálatának elvégeztével
ezzel a következtetéssel zárja tanulmányát:
„A tárgyak rendje kulturálisan előállított, a
változásokra reagálva újra- és újraszerveződő,
a hagyományt és etnikumot folyamatosan
újraértelmező.” (168.)
Dallos Csaba a dokumentumfilm lehetőségeit keresi és értelmezi a szilágysági terep
megmutatásában. A tövisháti munka során
a kamera segítségével elsősorban az etnikai
együttélés színtereit igyekeztek feltárni, illetve olyan szituációkat hoztak létre, melyekben
az értéknyilvánítások, az egyéni és csoportpreferenciák egymásra reflektálódva tárulkozhattak fel. A filmkészítés során megfigyelhetővé váltak a saját kultúrán belüli kategóriarendszerek, valamit a kifelé irányuló interpretáció, azaz: mit tartanak fontosnak kifelé is
kommunikálni? Sok filmtörténeti párhuzamot behozva elmélkedik az elbeszélés-tér
reprezentációjáról és a dokumentumfilm
elbeszélés-világáról, melyeket a tövisháti terepen gyűjtött példákkal illusztrál a szerző.
A kötet második egységét négy esettanulmány alkotja, melyeket a kutatásban résztvevő diákok írtak. Örömmel üdvözlendő, hogy
a közös munka eredményeként a kutatócsoport néhány tagjának írása beválogatásra

került a publikált tanulmányok sorába, ami
szakmai fejlődésük jelentős állomása lehet.
Keresztury Ágnes Bősháza kapcsán kutatói kérdésként azt veti fel: miért kisebb a mig
rációs potenciál a magyar kisebbségben, mi
közben a falu román családjai intenzíven részt
vesznek a külföldi munkavállalásban. A választ
az értékrend, a tanulás stratégiája és a rokonsági háló lokális jellegének térfelén találja.
Osgyáni-Kovács Kitti Völcsököt választotta terepéül, és a közösségi életet vizsgálta.
Annak megértését tűzi ki célul, hogy a helyi
társadalom miként képez a mindennapi élet
gyakorlatban funkcionális rendszert. Meredek
következtetésre jut, amikor azt állítja, hogy
Völcsökön nincs közösségi élet. Az idézetek
és az értelmezés olvasása során inkább az
látszik, hogy az az ideálmodell nem működik,
ami a helyiek vágyaiban megfogalmazódik a
„közösségi élet” címke alatt. Javasolom a szer
zőnek, hogy a fesztív eseményeken túl a min
dennapi gyakorlatot, az informális kapcsolat
hálókat, a hétköznapi kommunikációs csatornákat és közösségképző erejét is vizsgálja.
Mészáros-Nagy Éva egy monói fiatalas�szony elbeszélt önazonosságát és narratív szö
vegszerkesztési elveit tanulmányozza. Olyan
alanyt választott, aki életvezetési gyakorlatának bizonyos partikuláris területein a lázadó,
normaszegő nőt reprezentálja, miközben
mindennapi kulturális praxisában normakövető. Az elemzés tehát feltárja a lokális sajátos,
tradicionális női szerepeket és tevékenységmintázatokat, illetve a társadalmi normák
diszkontinuus, heterogén vonásait is.
Ujhelyi Anna ismét Bősháza felé irányítja az olvasó figyelmét. Ez az írás zárja a tanulmányok sorát, és meglepetésszerűen ellenpon
tozza a kötetet megalapozó elméleti keretet,
ugyanis asszimilációs és akkulturációs mechanizmusok vizsgálatára vállalkozik, bár Biczó
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az etnikai összetételt helyezve előtérbe. Végigköveti a történeti folyamatokat, és arra a kö
vetkeztetésre jut, hogy a Tövishát északi peremvidékének településeire jellemző magyar–
román összetétel a 18. század első felében
végbement újratelepítési folyamatok során
alakult ki, majd bizonyítja, hogy ezek az ará
nyok azóta nem változtak lényegesen, így
stabil etnikai együttélésről beszélhetünk. Ez
a statisztikailag adatolt történeti alapozás szük
séges az új elméleti keret felépítéséhez. Második írásában már ezzel foglalkozik, és az
etnikai együttélési egyensúlyhelyzet elméleté
nek végiggondolása és adaptálása a tövisháti
településekre kerül a fókuszba. Bemutatva és
mérlegelve a formalista-fizikalista egyensúlyelmélet alkalmazhatóságát, új kérdést fogalmaz meg: Mi az oka annak, hogy a várakozásokkal szemben inkább egyensúly alakult
ki, mintsem hasonulás? Majd a szituatív
kulturális kvalitásként felfogott egyensúlyhelyzetet is beemelve az értelmezésbe, megállapítja, hogy „meghökkentő lokális változékonyság” figyelhető meg a térségben, és a
„hasonló etnikai egyensúlyi helyzet a nevezett
falvak esetében eltérő szituatív kulturális gya
korlatok és szabályok rendszereként érthető
meg” (71.). Hangsúlyozza, hogy az egyensúly
korántsem statikus, sokkal inkább a kölcsönös és dinamikus egymásrahatás eredménye,
ami bármikor akár ki is billentheti az együttműködési stratégiákat az egyensúlyi állapotból. Válasza a „miért?”-ekre végső következtetésében fogalmazódik meg: „A szilágysági
Tövisháton végzett kutatások tapasztalatai azt
tükrözik, hogy a hosszú távú etnikai együttműködési egyensúlyhelyzetként leírt szituáció ott gyökeresedhet meg, ahol a kooperáció
kölcsönös egzisztenciális előnyei a »másik«
sajátszerűségének elfogadásából automatikusan következő gyakorlati értékkel jár és ez a
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felek részéről felismerésre kerül.” (98.) Sajnálatos módon, a tanulmány – úgy tűnik – első
sorban a közösség magyar lakosainak perspektíváját mutatja be, és az interjúalanyok is
főként a magyarok közül kerültek ki, holott
az egyensúlyi mechanizmusok valóságos meg
értéséhez szükségszerű lenne a román lakosság értelmezői horizontjának, identitáselemeinek, normarendszerének, értékrendjének
megismerésére belső nézőpontból is.
Kotics József az etnikailag eltérő megélhe
tési stratégiákat helyezi tanulmánya központjába, melynek bemutatása során folyamatosan reflektál a kognitív struktúrákra (értékrend, egymásról formált kép, narrációs gyakorlatok) is. Meglátása szerint a lokális
együttműködési modellt három összetevő
befolyásolja: a kisebbség–többség reláció, az
együtt élő etnikumok térbeli szegregációja,
valamint az eltérő felekezethez tartozás egyértelműen etnikai jellege. A szerző nehezen
és későn érkezik el a vizsgált terephez. Írásának több mint felét az Erdélyre és Romániára vonatkozó általános elemzés teszi ki. Érdekes és értékes elemzés a visszaparasztosodás
kérdése Magyarország és Románia összehasonlításában, de hiányérzetet kelt az olvasóban, aki kissé aránytalannak tarthatja az általános és a terepre vonatkozó elemzés egyensúlyának eltalálását. Amint a szerző elérkezik
a tövisháti falvak megélhetési stratégiáinak
elemzéséhez, következetes és átfogó bemutatását nyújtja a magyar és román etnikumok
gyakorlatainak és a divergenciáknak. Az értelmezésnek köszönhetően megtudhatjuk,
hogy a két etnikum gazdasági modellkövetésében nem mutatkoznak eltérések, azonban
a megélhetési stratégiák vonatkozásában már
nagyfokú különbségek észlelhetők.
Bán András tollából vizuális antropológiai elemzést ismerhetünk meg. Stílusa eltér

az előző tanulmányoktól, itt inkább pedagógiai hangvételű vonalvezetésnek lehetünk a
tanúi, sok utalással a diákok munkájára és
ennek a munkának a szakmai instruálására.
Az épített környezet, a szimbólumformálás
és a tárgyegyüttesek perspektívájából generációs vizsgálatot végez. Gagyi Józsefre hivatkozva két csoportot különít el és mutat be:
egyiknek még volt köze a tárgyak megformálásához, ismeri jelentésüket, emlékszik helyi
értékükre; a másik számára a tárgyak személyessége már ismeretlen, őket az örökségesítés
és a turizmus foglalkoztatja. Az interjúk és a
gazdag fotóanyag vizsgálatának elvégeztével
ezzel a következtetéssel zárja tanulmányát:
„A tárgyak rendje kulturálisan előállított, a
változásokra reagálva újra- és újraszerveződő,
a hagyományt és etnikumot folyamatosan
újraértelmező.” (168.)
Dallos Csaba a dokumentumfilm lehetőségeit keresi és értelmezi a szilágysági terep
megmutatásában. A tövisháti munka során
a kamera segítségével elsősorban az etnikai
együttélés színtereit igyekeztek feltárni, illetve olyan szituációkat hoztak létre, melyekben
az értéknyilvánítások, az egyéni és csoportpreferenciák egymásra reflektálódva tárulkozhattak fel. A filmkészítés során megfigyelhetővé váltak a saját kultúrán belüli kategóriarendszerek, valamit a kifelé irányuló interpretáció, azaz: mit tartanak fontosnak kifelé is
kommunikálni? Sok filmtörténeti párhuzamot behozva elmélkedik az elbeszélés-tér
reprezentációjáról és a dokumentumfilm
elbeszélés-világáról, melyeket a tövisháti terepen gyűjtött példákkal illusztrál a szerző.
A kötet második egységét négy esettanulmány alkotja, melyeket a kutatásban résztvevő diákok írtak. Örömmel üdvözlendő, hogy
a közös munka eredményeként a kutatócsoport néhány tagjának írása beválogatásra

került a publikált tanulmányok sorába, ami
szakmai fejlődésük jelentős állomása lehet.
Keresztury Ágnes Bősháza kapcsán kutatói kérdésként azt veti fel: miért kisebb a mig
rációs potenciál a magyar kisebbségben, mi
közben a falu román családjai intenzíven részt
vesznek a külföldi munkavállalásban. A választ
az értékrend, a tanulás stratégiája és a rokonsági háló lokális jellegének térfelén találja.
Osgyáni-Kovács Kitti Völcsököt választotta terepéül, és a közösségi életet vizsgálta.
Annak megértését tűzi ki célul, hogy a helyi
társadalom miként képez a mindennapi élet
gyakorlatban funkcionális rendszert. Meredek
következtetésre jut, amikor azt állítja, hogy
Völcsökön nincs közösségi élet. Az idézetek
és az értelmezés olvasása során inkább az
látszik, hogy az az ideálmodell nem működik,
ami a helyiek vágyaiban megfogalmazódik a
„közösségi élet” címke alatt. Javasolom a szer
zőnek, hogy a fesztív eseményeken túl a min
dennapi gyakorlatot, az informális kapcsolat
hálókat, a hétköznapi kommunikációs csatornákat és közösségképző erejét is vizsgálja.
Mészáros-Nagy Éva egy monói fiatalas�szony elbeszélt önazonosságát és narratív szö
vegszerkesztési elveit tanulmányozza. Olyan
alanyt választott, aki életvezetési gyakorlatának bizonyos partikuláris területein a lázadó,
normaszegő nőt reprezentálja, miközben
mindennapi kulturális praxisában normakövető. Az elemzés tehát feltárja a lokális sajátos,
tradicionális női szerepeket és tevékenységmintázatokat, illetve a társadalmi normák
diszkontinuus, heterogén vonásait is.
Ujhelyi Anna ismét Bősháza felé irányítja az olvasó figyelmét. Ez az írás zárja a tanulmányok sorát, és meglepetésszerűen ellenpon
tozza a kötetet megalapozó elméleti keretet,
ugyanis asszimilációs és akkulturációs mechanizmusok vizsgálatára vállalkozik, bár Biczó
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Gábor alaphipotézise szerint ez a paradigma
nem alkalmas Tövishát megértésére. A szerző
vizsgálata fókuszába a nyelvet, a nyelvhasználatot, a vallást és az életmódot helyezi.
Végül Szilágyi Péter dokumentumfilmjét
veheti kezébe az olvasó, melynek címe: Elkacagott világ. A női portréfilm során nemcsak
egy monói női életút mutatkozik meg széles
rokonsági és lokális kapcsolathálóba való be
ágyazottságával, hanem az etnikai viszonyok
és törésvonalak is feltárulkoznak, ami által
szervesen illeszkedik a kötet koncepciójához.
Összegzésképpen elmondható, hogy a
kötet elméleti újítással és egy kevéssé ismert

terep feltárásával járul hozzá nemcsak a néprajztudomány, hanem a társadalomtudományok gazdagításához. Ajánlom azoknak, akik
multietnikai közösségek elemzése iránt érdeklődnek, illetve azoknak, akik a Szilágyságot
szeretnék megismerni. (Biczó Gábor – Kotics
József szerkesztők: „Megvagyunk mi egymás
mellett...” Magyar–román etnikai együttélési
helyzetek a szilágysági Tövisháton. Miskolc:
Miskolci Egyetem Kulturális és Vizuális Antropológiai Intézet, 2013, 312 p.)

„Nagyító üveghez
kell folyamodni”

Akadémia támogatásával készült. Bár a szerző
„reményei szerint” elsősorban a magyarországi mikrobiológiai kutatásokról kívánt beszámolni egyes oktatási kérdések érintése mellett,
a kötet elsősorban a magyarországi mikrobiológiai kutatásokat megalapozó intézményrendszerek kialakulásával, valamint e kutatások gondolati, illetve gyakorlati hátterével,
előfeltételeivel kapcsolatos adatokat tárgyalja
1850-ig, és csak kisebb teret szentel a tényleges
tudományos kutatások, az első Magyarországon végzett mikrobiológiai kísérletek leírásának. Utólag belegondolva, ez nem meglepő,
hiszen a kezdeti kutatásokat csak kevés forrás
dokumentálja. A szerző az első kötetben kö
vetett módszernek megfelelően kronológiai
sorrendben taglalja az egymással nem szükségszerűen összefüggő eseményeket. Külön
figyelmet szentel azoknak az eszközöknek
(nagyítólencse, mikroszkóp) a megjelenésére
és elterjedésére, amelyek lehetővé tették a
mikrobiológiai diagnosztikát és kutatásokat,
továbbá azokra az intézkedésekre, amelyek a
védőoltások meghonosítására irányultak az
orvosi és az állatjárványtani gyakorlatban még
a kórokozó mikroorganizmusok felfedezése

A magyarországi
mikrobiológia kezdetei
Ez év júliusának közepén elektronikus üzenetet kaptam Ralovich Béla doktortól, melyben felkért újabb kéziratának sürgős átnézésére. Tudtam, hogy dolgozik annak a 2011ben megjelent könyvének a folytatásán,
melyben – részben a Magyar Mikrobiológiai
Társaság prominens tagjainak közreműködésével – mikrobiológia-történeti adatokat kö
zölt, és feszes munkatempóját ismerve voltaképpen nem is ért váratlanul, hogy három–
négynapos határidőt szabott a mű kommentálására. Mivel az első kötetben csaknem kizárólag a tárgy oktatására koncentrált, gyanútlanul feltételeztem, hogy a frissen elkészült
anyagban elsősorban kutatástörténettel foglalkozik. Nem teljesen így történt. Más hely
zettel szembesültem, ahogy arra az üzenete
is finoman figyelmeztetett: „a téma, mint
látni fogod, egy kicsit meglepő lesz”, írta. Dr.
Ralovich Béla könyve a Magyar Tudományos
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előtt. A kötet terjedelme a Függelékkel együtt
256 oldal. A szöveget 79 ábra illusztrálja, a
Függelék huszonnégy releváns könyv vagy irat
részleteit mutatja be. Az Előszót két oldalas
Köszönetnyilvánítás követi, hiszen sokan segítettek abban, hogy egyes nehezen elérhető
könyvekhez, fényképekhez, illetve számos,
részben publikálatlan adathoz hozzájusson a
szerző. A Bevezetésben (I. fejezet) kiemeli a
nagyítólencse és a mikroszkóp szerepét a
mikrobiológia mint önálló diszciplína kialakulásában, és hangsúlyozza, hogy a pontos
megfigyelések alapján a kórokozók ismerete
nélkül is sor kerülhetett egyes fertőző betegségek járványügyi és specifikus megelőzésére.
A Meghatározásokat (II. fejezet) követően a
III. fejezetben röviden összefoglalja a magyarság és a magyar nyelv eredetével kapcsolatos
mérvadónak vélt elképzeléseket, bemutatja a
magyar orvosi nyelv szavainak lehetséges for
rásait, és vázolja a magyarországi írásbeliségre,
táplálkozási szokásokra és kézművességre
vonatkozó egyes adatokat.
A kötet legterjedelmesebb fejezete, a IV.
(A természet-tudományos ismeretek oktatása és
a mikrobiológiával kapcsolatos ismereteink a
kezdetektől 1850-ig) áttekinti a képzést biztosító intézetek kialakulását Magyarországon,
majd számba veszi az orvos- és állatorvos-tu
dománnyal kapcsolatos írásos adatokat 1276ig, a nagyítólencse felfedezéséig. A nagyítólencse leírását – más szerzőkhöz hasonlóan
– Roger Bacon ferences szerzetes munkásságához köti, és jelzi, hogy eltekint a „klasszikus
adatok”, vagyis a görög, római és arab szerzők
releváns műveinek ismertetésétől.
Ezután a szerző felosztásának megfelelően
az 1276 és 1600 között napvilágot látott, a
fertőző betegségekkel és járványokkal kapcso
latos latin nyelvű, illetve az egyre szaporodó
magyar nyelvű források számba vétele követ-

kezik. Hasonlóan az első kötethez, számos
műből vagy azok fontos részleteinek magyar
fordításából idéz, és ezek a felsorolásszerű
részeket feloldó idézetek nyelvtörténeti és
tudománytörténeti kuriózumnak számítanak. A mikroszkóp felfedezésének időpontját
1600 körülre teszi, ami jól egyezik azzal az
ellentmondásos adatokon és mára már elveszett dokumentumokon alapuló vélekedéssel,
miszerint Zacharias Janssen és apja, Hans
Janssen 1590 és 1618 között alkothatták meg
az egyszerű, egy lencsét tartalmazó, és az
összetett, két lencsével működő optikai mikroszkópot. A mikroszkóp felfedezése utáni
időszakban már megsokasodnak az olyan
latinul, több nyelven vagy magyarul írt szövegek, melyek a ma már ismert vírusok, bak
tériumok és gombák által okozott emberi,
állati és növényi megbetegedések leírását
tartalmazzák. Ezek áttekintését követően a
szerző a nagyító eszközök használatával és a
mikrobiológiai ismeretekkel kapcsolatos
magyar szavakat tartalmazó dokumentumokat és összefoglaló munkákat elemzi. Ezek
szerint a lencse szó első említése 1395-re datálódik, a nagyít, nagyobbít szavak 1470-ben,
illetve 1517-ben jelentkeztek először. Bár egy
1533-as szójegyzékből hiányzik a szemüveg és
a nagyító, a pápaszem feltűnik 1585-ben és
Szenczi Molnár Albert 1621-es művében sze
repelnek a lens/lentze, conspicillum/papaszem/
ocular szómegfelelések. Pápai Páriz Ferenc
szótárának Bod Péter által átdolgozott kiadásában (1767) a microscopium meghatározása
„kicsiny dolgokat nagyon mutató üveg”. Ide
vonható Jan Comenius művének (Orbis Sen
sualium Pictus) leírása is: „A’ nagyobbétó
üvegben akkorának látzik a’ balha, mint egy
verőmalacz” (értsd: süldő). 		
Ralovich doktor alapos könyvtári kutatá
sokat végzett, feltérképezte a nagyítóüvegek
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