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Torday Emil 
a Néprajzi Múzeumban
Egyedülállóan fontos munkát tett közzé a 
Néprajzi Múzeum, amikor végre megjelen-
tette Földessy Edina régen várt monográfiáját, 
amely Torday Emil, a talán legjelentősebbnek 
tekinthető magyar afrikanista (műveinek 
jegyzékét lásd: Biernaczky, 2012) nagy értékű 
közép-afrikai (kongói) néprajzi gyűjteményé-
nek Magyarországra került részét ismerteti, 
dolgozza fel. A kötetet egy számos, nemzetkö-
zi szinten is adatbeli és tudományos újdon-
sággal szolgáló, részletes bevezető tanulmány 
vezeti fel. (A kötethez egyébként a 2016-os 
évben a Néprajzi Múzeumban egy kamara-
kiállítás is kapcsolódik!)

Ha arra gondolunk, hogy a magyar kul-
turális és tudományos élet végre megmozdult, 
és egy régen várt „értékmentést” teljesített be, 
egyértelműen megalapozottnak tűnhet az 
olvasó számára lelkendezésünk a Földessy 
Edina jegyezte monográfia megjelenése fölött. 
Ennek jegyében elsőként azt kell kiemelnünk, 
hogy a szerző alapkutatási értékű eredményei 
többek között egy sor mítosz és félreértés 
eloszlatását teszik lehetővé, hiszen Torday 
éle tének első huszonöt évéről eddig csak igen 
halovány és bizonytalan ismereteink voltak. 

Vagyis kiderült végre, hogy Torday valójá-
ban Böhm Emil néven született 1875. június 
22-én Böhm Lajos biztosítási hivatalnok és a 
Csáktornyáról származó Mannheimer Erzsé-
bet gyermekeként. Idősebb és fiatalabb fiú-

testvérével együtt 1890-ben belügyminiszté-
riumi rendelettel a családnevet Tordaira vál-
toztatták. Az etnológussá lett Torday nevében 
szereplő y módosulás oka ismeretlen. 

A családi név eredetével kapcsolatos feltá-
rás mellesleg még inkább nevetségessé teszi 
azt a román próbálkozást, miszerint az első 
világháború után nevéből kiindulva családi 
birtokot ígértek Tordaynak a román állampol-
gárság felvétele esetére.

Sajnos iskoláiról továbbra sem tudunk 
sokat, amint egyetemi tanulmányairól sem. 
A külföldi források által oly gyakran megjelölt 
Münchent a Németországban egykor tanult 
külföldi egyetemisták névsora nem igazolja 
Földessy szerint (érdemes volna az egy kori, 
vagy még ma is létező müncheni felsőokta-
tási intézmények okmánytárait is átnézni… 
persze az is lehet, hogy Torday afféle „sza bad 
bölcsészként” járt be valamelyik egye  tem 
előadásaira, és így ott eltöltött éveinek nem 
maradt nyomuk).

Torday személyes iratairól nem tudunk 
(megsemmisültek a világháborúban, vagy 
esetleg lánya gondatlansága miatt nem talál-
hatóak), így utolsó reményünk kiadatlan, bár 
igen nehezen olvasható kéziratos hagyatéká-
nak és mindenekelőtt levelezésének feldolgo-
zása lehet, amelyet tudomásunk szerint Szi-
lasi Ildikó már megkezdett. 

Földessyt lapozva azonban tudomásul 
kellett vennünk azt is, hogy sajnos továbbra 
se került igazán fény Torday afrikai érdeklő-
désének kialakulására. Már azon kívül, hogy 

azt vélhetően olvasmányai, David Living-
stone és Henry Morton Stanley művei vál-
tották ki (ezt sokan említik). Mindemellett 
a monográfia elkészítője egy újabb sajátos 
mozzanatról értesít bennünket e tekintetben. 
Mégpedig arról, „Olyan feltevés is született, 
hogy [Torday – B. Sz.] a magyarul is tudó 
horvát Dragutin Lermannal kerülhetett kap-
csolatba, aki 1882 és 1896 között részt vett 
Stanley expedíciójában, és aki néprajzi gyűj-
teményt is összeállított…” És állítólag kettő-
jük között barátság is kialakult, amely 
ugyancsak hozzájárulhatott Torday döntésé-
hez, hogy Afrikába utazzon. 

Földessy bevezető tanulmányának újabb 
értéke a három afrikai utazás objektív, adat- és 
ténybeli tévesztésektől mentes, ugyanakkor 
pontos és jól követhető összefoglalása, amely-
ben a kutatói tudatosság fokozatos erősödését 
is jól érzékelhetjük (a harmadik utat nyomon 
követő fejezetrész címe A tudományos expedí-
ció…, ez önmagában is új megítélés). 

Kár, hogy Földessy a három igen sikeres 
utat lezáró drámát (Tordayt 1909 őszén a ha-
zautazás előtti napokban egy orrszarvú majd-
nem halálosan felöklelte, aminek következ-
ményeit élete végéig viselte) nem említi. 
Annál is inkább, mert a rövidre szabott életidő 
(56 év) ellenére is gazdag tudományos termés: 
nyolc könyv, mintegy száz dolgozat (fele ta-
nulmány, fele könyvismertetés), a számos 
előadás vagy akár Tormay Cécile három re-
gényének angol fordítása is bizonyos értelem-
ben ennek a balesetnek tudható be. 

A felfedező utakat követő huszonkét év 
tudományos teljesítményének bemutatása 
viszont talán kissé soványabbra sikerült a 
kelleténél. Mindenesetre összefoglalóan meg-
említjük, hogy Torday munkásságának teljes 
áttekintéséhez szükséges volna minden olyan 
tudományszak (a tágan értelmezett néprajz 

minden számos részterülete mellett a nyelvé-
szet, történettudomány, földrajz, természet-
rajz, fizikai antropológia stb.) szemszögéből 
részletesen értékelni eredményeit, amelyeket 
gazdag gyűjtési hagyatéka érint.  

A Torday emlékezete című fejezet rövidsé-
gét viszont egyáltalán nem kifogásoljuk, hi-
szen a jeles tudós bevonulása a magyar tudo-
mányosság panteonjába, hazai és külföldi 
recepciójának feltárása éppen Földessy ittho-
ni méretekben mérföldkőnek számító műve 
megjelenésétől kezdve következhet be.

Az album ismertető szövegének legalapo-
sabban kidolgozott része, összefüggésben a 
kiadvány alapvető céljával, nyilvánvalóan a 
Néprajzi Múzeumban őrzött tárgyak ismer-
tető áttekintése (valamennyi illusztrációhoz 
kapcsolt rendkívül pontos, részletes, jelentős 
muzeológiai értékkel bíró tárgyleírással). Föl-
dessy jellegzetesen tárgyi etnológiai megkö-
zelítésben tárja fel a rendelkezésre álló gazdag 
anyagot. Először a gyűjtemény keletkezéséről 
esik szó, amelyet azoknak a népeknek (tizen-
kilenc kerül megnevezésre) a bemutatása 
követ, ame lyektől a tárgyak származnak. Ez-
után következik az egyes tárgycsoportok 
részletes leírása: Textilek, viseletek, öltözet ki-
egészítők – Fából faragott háztartási és egyéb 
használati eszközök – Kerámiából és tökből 
készült tárgyak – Fonási technikák és fonott 
tárgyak – Fegyverek, szerszámok – A halászat, 
vadászat, föld művelés, tűzgyújtás eszközei és 
a hangsze rek – A vallási és rituális élet tárgyak, 
hatalmi jelvények – Játékok és élvezetek kel-
lékei, ha gyományos fizetőeszközök, a testápo-
lás és gyógyítás eszközei. 

Az albumban, ha nem tévedünk, mintegy 
száz tárgy, az anyag legjava került elhelyezés-
re, amelyek között néhány rendkívüli figyel-
met érdemlő maszk, és igen szép fából készült 
szobor is helyet kapott.
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Földessy tudománytörténeti áttekintésé-
ben hivatkozik arra, hogy a British Múzeum-
ba került anyagban kb. 2500–3000 fotó ta-
lálható, míg a Magyarországnak juttatott 
gyűjteményrész 82 fotót tartalmaz. A mono-
gráfia apró hiányosságaként érzékeljük, hogy 
bár a kötet fotómellékletei, úgy látszik, zöm-
mel ebből a szűkebb fotócsoportból kerülnek 
ki, szerzőnk velük különösebben nem foglal-
kozik, sőt, a mutatók között a kötetben közölt 
fotók listája sem található meg. 

Nem elmarasztalásként, hanem a kötet 
által megvalósított jelentős értékeknek adóz-
va említjük továbbá, hogy célszerű lett volna 
a mű elején vagy végén tartalomjegyzéket is 
elhelyezni – valamint azt is, hogy a színes 
térképek esetében a színválasztások és a gra-
fikai megoldások folytán az érzékelni szüksé-
ges vizuális információk, sajnos, minden 
jószándék ellenére sem igazán tudnak eljutni 
az olvasó hoz. E technikai hiányosságokat 
egyébként egy esetleges új kiadás során köny-
nyedén javítani lehetne.

Ám mint ezt ismertetésünk során folyvást 
érzékeltettük, Földessy Edina műve, a téma 
kimerítő feldolgozását jelentő monográfia, az 
új ismeretekben bővel kedő szakmai publiká-
ció és a színvonalas illusztrációkban gazdag 
album szerepét is betölti, a Torday-kutatás – 
itthon legalábbis – új korszakát nyitja meg. 
Bár a benne rejlő, eddig hozzáférhetetlen 
any agok dokumentációja, illetve a tanulmány 
számos új adata (különösen, hogy a kiadvány 
magyarul és angolul került megjelentetésre) 
a nemzetközi tudományos életben is minden 
bizonnyal jelentős figyelmet kelt majd. 
(Földessy Edina: Torday Emil kon gói gyűjtemé-
nye. Budapest: Néprajzi Múzeum, 2015, 220 p.)

Biernaczky Szilárd
etnográfus, afrikanista

A szerző Torday Emil recepciójáról írt tanul-
mányát e lapszám 1090-ik oldalán találják.

Torday Emil művei: Biernaczky Szilárd (2012): Torday 
Emil munkássága. Írásművek jegyzéke. AHU MATT, 
1–9. No. 000000002 • http://afrikatudastar.hu 

Gümőkór, 
az állatorvos szemével 
 

A gümőkór az egyik legrégebben ismert be-
tegség, mely végigkísérte az emberiség törté-
netét. Sajnos még ma is 1,7 milliárd a fertőzött 
emberek száma, ebből nyolc-tízmillió az 
évenkénti új eset és két-hárommillió ember 
hal meg gümőkórban. Néhány évtizede úgy 
látszott, sikerült a gümőkórt visszaszorítani 
Európában és több civilizált államban. Ezt a 
kórokozóval kapcsolatos ismereteink bővü-
lése, az oltóanyagok kifejlesztése és a javuló 
életfeltételek tették lehetővé, hisz köztudott, 
hogy a gümőkór nemcsak mikrobiológiai, 
járványtani, hanem súlyos szociális kérdés is. 
A gümőkóros betegek számának látványos 

csökkenése – a kultúrállamokban – vezetett 
oda, hogy világszerte kisebb lett a gümőkór 
mielőbbi felismerésére és kezelésére régebben 
kiépült egészségügyi hálózat. A szarvasmar-
hában gümőkórt okozó Mycobacterium bovis 
okozta állati gümőkór felszámolására is min-
den művelt állam törekszik. Napjainkban 
azonban a gümőkór újra kezd fontos köz- és 
állategészségügyi kérdéssé válni. Szíjártó Ist-
vánnak, az ELTE tanárának, a Balatoni Aka-
démia és a Százak Tanácsa ügyvezető elnöké-
nek, a Szent György Könyvek sorozat elindí-
tójának érdeme, hogy ezt átlátván felkérte 
Körmendy Bélát, az állatorvos-tudomány 
(MTA) doktorát, a nemzetközileg ismert gü-
mőkórszakértőt, a Százak Tanácsának tagját 
e rövid könyv megírására. 

Tekintettel arra, hogy a gümőkór az 
embereket és hasznos háziállataink egy részét 
is érinti, összehasonlító kórtani, közegészség-
ügyi, sőt közgazdasági szempontból is meg 
kellett közelíteni a kérdést. Körmendy Béla 
erre vállalkozott. Amint a könyvecske címe 
is utal rá, ő „az állatorvos szemével” nézi ezt 
a kérdést, de az ismereteket összehasonlító 
kórtani, állat- és közegészségügyi szempont-
ból értékeli. A könyv XXI. fejezete felöleli a 
gümőkór történetét, oktanát, immunbioló-
giáját, az emberi és állati betegség meg jelenési 
formáit, a védekezés és mentesítés módjait, 
egészen a szociális és közgazdasági vetületig. 
Olvasmányosan vezeti végig az olvasót a kér-
dés orvosszakmai és társadalmi vonatkozása-
in is. Érthetővé válik, hogy a legyőzöttnek hitt 
gümőkór miért lett újra fontos köz- és állat-
egészségügyi kérdés. Ez az írás bizonyítéka 
annak, hogy egyes fertőző betegségek felszá-
molását csak összehasonlító kórtani szemlé-
lettel lehet – eredmény reményében – értelmez-
ni. Azaz, az ember csak akkor tud az effajta 
betegségektől megszabadulni, ha a környe-
zetében élő állatokat is mentesíteni tudja. 

A szerző – aki az Egészségügyi Világszer-
vezet (WHO) gümőkór szakbizottságának 
is tagja volt –, a szarvasmarha-állományok 
gümőkór-mentesítését a gyakorlatból ismeri, 
hisz ő volt e program egyik hazai kidolgozó-
ja is. Így ő a gümőkórt a mikrobiológiai la-

boratóriumi munkától, az állatok tuberkuli-
nozásáig, a mentesítés minden gondjáig is-
meri. E munkák eredménye, hogy hazánk 
szarvasmarha-állománya ma gümőkórmen-
tesnek mondható. Ez igen nagy eredmény, 
mert a világ szarvasmarha-állományának 
gümőkór-fertőzöttsége, különösen a fejlődő 
országokban, ma is jelentős. 

A mentesítés kapcsán a szerző külön 
foglalkozik az ún. allergiás próbákkal, értéke-
li azokat, és rámutat a különféle gümőkór-
bacilusok okozta keresztreakciókra, az ezek-
ből eredő nehézségekre, illetve ezek diagnosz-
tikai és közegészségügyi jelentőségére. A 
könyv tárgyalja az egyes országok emberi és 
szarvasmarha-gümőkór helyzetét. 

A szerző kiemeli a gümőkór jelentőségét 
az egész emberiséget fenyegető AIDS/HIV-
fertőzés (40 millió !) kórfejlődésében is. A HIV 
által legyengített, ellenállóképességét vesztett 
szervezet hajlamosabb a gümőkóros fertőzés-
re is. Így az AIDS-ben szenvedők kb. 40%-a 
tulajdonképpen a gümőkórba hal bele. 

Ez a kis könyv tájékoztat a gümőkór jelen-
legi helyzetéről. Ezért ajánlható orvo soknak, 
állatorvosoknak, közgazdászoknak, de más 
képzettségű olvasóknak is. (Körmendy Béla: 
Gü mőkór, az állatorvos szemével. Szent György 
Könyvek. Keszthely: Balatoni Akadémia, 2011) 

Bertók Lóránd
az orvostudomány (MTA) doktora 

Antropikus tudatosság
A cím már önmagában is különösnek tűnhet, 
nem is beszélve a címlapon szereplő grafiká-
ról, ami egy összekucorodó embert formáló 
emberi agyat ábrázol. A cím felvetheti a kér-
dést: vajon mi újat lehet mondani a mágne-
ses magrezonancia (NMR) spektroszkópiáról 
és a tömegspektrometriáról (MS), legyen az 

akár e módszerek fizikai elmélete, akár alkal-
mazásuk ppéldául a szerkezetvizsgálatok te-
rén? E módszerek elméleti alapjai látszólag 
szilárdak, és már vagy hatvan éve lefektették 
őket, továbbá széles körben ismertek és elfoga-
dottak tankönyvi szinten is. A szerkezetvizs-
gálati alkalmazásokat tekintve pedig mérhe-
tetlen mennyiségű, kiválóbbnál kiválóbb tu-
dományos cikket, tananyagot találhatunk a 


