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ban a recenzens is talált dokumentumokat
saját kutatásai során a párizsi külügyi és kato-
nai levéltárakban. S ezt azért tartja említésre
méltónak, mert ha a szovjet-csehszlovák
együttmûködést más levéltárak adatai is
megerõsítik, részletekkel gazdagítják, a har-
mincas évek végének hatalmi összefüggései
új megvilágításba kerülhetnek.

Az elõbbi rövid ízelítõ is meggyõzheti az
olvasót arról, hogy Tilkovszky Loránt könyve
információkban rendkívül gazdag. Ezt elsõ-
sorban annak köszönheti, hogy a dokumen-
tumkötet és a monografikus feldolgozás sze-
rencsés ötvözetét valósította meg. Részlete-
sen bemutatja a bécsi levéltárakban össze-
gyûjtött, Budapestrõl származó osztrák jelen-
téseket, miközben a korszak szakirodalmá-
nak, köztük saját kutatásainak eredményeit
beépíti a dokumentumok hiányosságainak
pótlására, s a forrásokban felvetett kérdések
magyarázatához. Munkája az image-kutatá-
sokhoz sorolható, hiszen az osztrák diploma-
ták feljegyzéseibõl kirajzolódik a trianoni
Magyarország képe, s közben a környezõ
országokról éppúgy bõséges információt
találunk, mint az egész közép-európai régió,
s benne a Magyarország sorsát is meghatáro-
zó nagypolitikáról. A könyvben persze nem
találkozunk matematikai módszerekre ala-
pozott tartalomelemzéssel, statisztikai ada-
tokkal, és egyéb, ún. kvantitatív módszerek-

kel, mert Tilkovszky Loránt munkája hagyo-
mányos feldolgozás. Egy olyan alapkutatás,
amely a történelem iránt érdeklõdõ számára
olvasmányosságával jelenthet élményt, míg
a kutató egy eddig még feltáratlan területrõl
kap információkat. A könyv ezért nem csu-
pán az image-kutatások egyik jól sikerült
darabja, hanem úttörõ vállalkozás is abban
az értelemben, hogy a szerzõ módszeresen
megvizsgálta, mit produkált az osztrák kö-
vetség Budapesten.  Ezzel azt is megmutatta,
hogy a magyar történetírásnak még a látszó-
lag agyonkutatott két világháború közti
idõszakra is vannak tartozásai, hiszen Buda-
pesten nem csupán osztrák követség mûkö-
dött. S még annyi megjegyzés: lehet, hogy a
könyv megérdemelt volna egy vastagabb
borítót, mert a korszak kutatói gyakran fogják
lapozni. A recenzens persze jól tudja, ez elsõ-
sorban pénzkérdés, és a szerzõ már annak is
örül, ha munkája megjelenik. A maradandó
és értékes könyveket persze nem mindig a
jó kiállításúak között kell keresni. (Ausztria
és Magyarország a vészterhes  Európában.
A budapesti osztrák követség megfigyelései
és helyzetelemzései 1933-1938. évi politikai
jelentéseiben, Paulus-Publishing Bt., Buda-
pest, 2002., 230 o. )

Majoros István
a történelemtud. kandidátusa

egyetemi docens (ELTE)

Ádám György:
Az emberi elme színe
és fonákja
Tanulmányok, esszék, interjúk
az agyról és a tudás átadásáról.

Miért éppen én? Mi jogosít fel arra, hogy az
Ádám professzor 80. születésnapja alkalmá-
ból megjelenõ gyûjteménykötetrõl recen-
ziót írjak? Ismeretségünk 1952-ben kez-
dõdött, amikor aspirantúrája megkezdésére

megjelent a leningrádi, I. P. Pavlovról elne-
vezett orvosegyetem diákszállójában, ahol
én mint negyedéves medikus laktam. Köní-
nyû volt megszeretni kedves egyéniségét,
az egyetemista lelkesedésével hallgatni
mindazt, amit az élettani, fõleg pedig az
idegrendszeri kutatásokról beszélt, hiszen
akkorra már bennem is megfogalmazódott:
idegélettannal szeretnék foglalkozni! Amikor
1955-ben orvosi diplomát kaptam, Ádám
György megvédte kandidátusi disszertáció-
ját és elfogadott famulusának. 30 évig dol-
goztunk együtt, tõle tanultam a kutatás
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alfáját és ómegáját a központi gyakornok-
ságtól az egyetemi tanárságig, de az egye-
temi oktatómunka lényegét is mellette sajátí-
tottam el. Ez a gondolkodásban, kutatásban
együtt töltött három évtized – házastársi kap-
csolatnak sem volna rövid ez az idõ –, amely
alatt irányításával kialakítottuk a Budapesti
Orvostudományi Egyetem Élettani Intéze-
tében az „Ádám Labort”, majd az ELTE TTK
biológiai tanszékei sorában az Összehasonlító
Élettani Tanszéket, ahol Ádám György ma is
mint emeritus kutatóprofesszor  dolgozik.
Úgy érzem, ezek az együtt töltött évek, a
számtalan társszerzõként megírt tudomá-
nyos munka feljogosít arra, hogy a most
megjelent munkájáról írjak.

Nem, nem összefoglalni kívánom a
könyvben megjelenteket, hiszen az lehetet-
len, értelmetlen volna. Az utóbbi 30 év során
megjelent 25 interjú, esszé, tanulmány fel-
öleli Ádám professzor érdeklõdési körét:
részint a pszichofiziológia területét a zsigeri

afferentációtól a memória, a tanulás mecha-
nizmusainak vizsgálatáig; részint a kutató-
munka eredményeinek tisztességes értel-
mezéséig, ideértve az áltudás elleni harc
fontosságát, jelentõségét.

A kötetben található cikkekbõl is egy-
értelmûen kiviláglik az, amiben Ádám pro-
fesszor mindig is kiemelkedõ volt: bonyolult
kérdésekrõl olyan egyszerûen, világosan tud
beszélni, hogy gondolatai eljutnak az egy-
szerû, józan paraszti ésszel rendelkezõ em-
berig, magyarázatai nyomán sokszor megle-
põdünk, hogy miért is nem értettük meg
ezt még eddig, hiszen olyan világos! Ez a
készség nem mindenkinek adatik meg, de
akinek osztályrészül jutott, annak köteles-
sége használni, és Ádám György élt ezzel a
lehetõséggel, hiszen mint a TIT elnökének
számtalan módja nyílt a széleskörû ismeret-
terjesztésre. Azért csodáltam mindig, mert
ezek a világos, egyszerûnek tûnõ magyará-
zatok ugyanakkor soha nem jelentettek vul-
garizálást. Fontos szempont lehetett ez,
amikor a Magyar Pedagógiai Társaság Ádám
akadémikust választotta elnökévé.

„ …ez a kötet nem emlékek összessége”,
írja beköszöntõjében a szerzõ. Reméljük,
mihamarabb meg fogja írni memoárját, ami
minden kétséget kizáróan izgalmas és tanul-
ságos olvasmány lesz. Széleskörû érdeklõ-
désének kialakulásában minden kétséget
kizáróan szerepet játszott az a sokoldalú
hatás, amely befolyásolta azonosságtudatát
– mint ahogyan hangsúlyozza – az „erdé-
lyinek” nevezhetõ kulturális keveredés, an-
nak pozitívumaival és negatívumaival
együtt. Az a nyitottság, tudományos kíváncsi-
ság, ami egész életén át hajtotta, hajtja mind
a mai napig, biztosan – legalábbis részben –
széleskörû nyelvtudására alapozódik: a ma-
gyar anyanyelv mellett az iskolában gyer-
mekkorban elsajátított román, a francia és a
német, majd aspiránsként az orosz, és a
tudomány számára nélkülözhetetlen angol
nyelv olyan szintû ismerete, hogy a felsorol-
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