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JÓZSA LÁSZLÓ: P a le o p a th o lo g ia . E lő d e in k  b e te g sé g e i
(Semmelweis Kiadó, Budapest, 2005. 180 oldal)

A paleopathologia a történelem előtti korok emberi maradványain megfigyelhető kóros 
elváltozások leírásával és elemzésével foglalkozó komplex, interdiszciplináris tudomány. Feladata a 
jelenségek rögzítésén túl az egykor élt népességek egészségi állapotának, betegséggyakoriságának, 
halálokainak kutatása. Az elmúlt évtizedben jelent meg ugyan a paleopathologia tárgykörében 
magyar nyelven néhány könyv a szerzőtől és másoktól is, de ehhez hasonló átfogó igénnyel 
Regöly-Mérei (1962) és Bartucz (1966) munkái óta több évtizede nem jelent meg hasonló mű.

A könyv három részre oszlik. Az általános rész elsősorban a téma iránt érdeklődő nem 
szakmabeliek számára nyújt segítséget a paleopathologia és az antropológia vizsgálati anyagáról, a 
leggyakrabban használt nemmeghatározási, elhalálozási életkor-becslési, testmagasság-becslési stb. 
módszerekről. A csont- és múmiaszövetek vizsgálatára ajánlott szövettani, hisztokémiai és 
immunhisztokémiai módszerek részletes ismertetése, számos szövettani metszet fotója, a szerző 
saját tapasztalatainak átadása viszont a specialisták részére biztosít rendkívül hasznos 
ismeretanyagot. A szerző saját eredményeivel szemlélteti a különböző mikroszkópos (sztereo-, 
polarizációs, fluoreszcens), radiológiai (röntgen, computertomográfia, mágneses magrezonancia, 
ultrahang) vizsgálatok lehetőségeit.

A részletes rész főként a hazai anyag, leginkább a szerző saját és társszerzőkkel végzett 
vizsgálatain alapul, amelyek döntő részben a Magyar Természettudományi Múzeum embertani 
gyűjteményében folytak.

A csontokon megfigyelhető paleopathologiai elváltozások csoportosítása logikus, jól 
áttekinthetővé teszi a munkát.

Az anatómiai variációk és fejlődési rendellenességek, ezen belül a veleszületett és a szerzett 
rendellenességek biológiai és orvosi hátterét is érinti.

A csontok és ízületek betegségei közül részletesen foglalkozik a Forestier betegség (DISH), az 
osteoporosis, a csonttörés, csontgyógyulás és a csontgyulladások, az elsődleges és áttéti 
csontdaganatok etiológiájával, a hazai és a külföldi szakirodalomból származó esetek alapján 
elemzi a betegségek történeti gyakoriságának változásait.

Az ízületek gyulladásos és degeneratív elváltozásai c. fejezetben a kortárs reumatológiától 
eltérő, az őskórtan lehetőségeit és szemléletét tükröző módon csoportosítja a betegségeket: erosiv 
(rheumás) athropathia, osteoarthritis, neurogén athropathiák, gennyes arthritis, parainfectiosus 
(reaktív) ízületi gyulladásokat jellemez, külön súlyt helyezve a betegségek etiológiájára és a 
differenciál diagnózisára.

A gerinc betegségei a történeti korokban éppolyan súlyos problémát jelentettek, mint 
napjainkban. Nem meglepő, hogy az ásatag anyagban csaknem minden vázon kimutathatók a 
gerinc elváltozásai. A csigolyák fejlődési zavarai, a Bechterew-kór, a csigolyaközti porckorong 
elváltozásai, a spondylarthrosis, a Scheuermann-betegség, a gerinc kóros görbületei, valamint a 
csontok és ízületek tartási rendellenességei szerepelnek a fejezetben főleg a szerző saját kutatásai 
alapján, de számos külföldi szerző eredményeire is hivatkozva.

Kifejezetten a témával foglalkozó specialisták örülhetnek a fogazat, az orr-melléküregek és a 
fül betegségeivel kapcsolatos fejezeteknek.

A Koponyasérülés és trepanáció, a koponya alakváltozásai, ezen belül a koponyatorzítással 
kapcsolatos információk minden bizonnyal a legszélesebb érdeklődő közvélemény számára is 
rendkívül érdekesek lesznek.
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A belbetegségek paleopathologiája értelemszerűen elsősorban a mumifikált emberi 
maradványokkal kapcsolatos, főként az arteriosclerosis, a vese-, tüdő- és urogenitális betegségek 
felismerésére nyújt lehetőséget. Imponálóan sok irodalmi adattal hívja fel a figyelmet a témában 
rejlő kutatási lehetőségekre.

Kiemelkedően értékes része a könyvnek a Fertőző betegségek paleopathologiája c. fejezet, 
amelyben egyesül a szerző több évtizedes, a bőr- és nemibetegségek gyógyítása terén szerzett 
orvosi-patológikusi tapasztalata és a történeti korok embertani leletein végzett vizsgálatai, 
kiegészülve a rendkívül széleskörű szakmai olvasottsággal. A tuberculosis, lepra, syphilis, 
brucellosis, malária, parazitás betegségek őskórtanáról írt részek megkerülhetetlenek a téma kutatói 
számára.

Az ásatag csontokon fellelhető betegségek számbavétele a táplálkozási zavarok, az anyagcsere- 
és endokrin betegségek, a vérképzőszervek betegségeinek taglalásával zárul.

A könyv zárófejezete a paleopathologiai kutatások talán legizgalmasabb, de ma még csak 
gyermekcipőben járó részével: a betegségek eredetével, földrajzi elterjedésével, kronológiai 
változásaival foglalkozik.

A közel 800 tételből álló bibliográfia nem csak a szerző kiemelkedő tájékozottságát igazolja, de 
nélkülözhetetlen segítséget nyújt a paleopathologia iránt érdeklődő szakembereknek is.

A könyv külön érdeme, hogy nyelvezete könnyen érthető, a szerző sikerrel oldotta meg azt a 
nehéz feladatot, hogy munkája egyszerre legyen szakszerű és érdekesen olvasmány. A szerző és a 
Semmelweis Kiadó jóvoltából régóta várt hiánypótló mű jelent meg, amelyet nagy haszonnal 
forgathatnak a paleopathologiával foglalkozó orvos és antropológus szakemberek, a témával 
ismerkedő egyetemi és PhD-hallgatók, de a kérdés iránt érdeklődő nagyközönség is.

Fóthi Erzsébet

C S E P L Á K  G Y Ö R G Y : Árulkodó ujjnyomok. Vallatom fogott kőkori cserepek.
(Semmelweis Kiadó, Budapest, 2005. 99 oldal, 88, nagyrészt színes ábra)

Szeretném azzal kezdeni írásomat, hogy Cseplák doktor könyve hiánypótló, de nem volna 
helyes, mert azt sugallná, hogy már írtak erről, pedig egyedülálló mű, és nemcsak a magyar 
régészeti-antropológiai munkák között, hanem a világirodalomban is. Csodálni való, hogy a 
bőrgyógyász főorvoson kívül, soha senkinek nem jutott eszébe, hogy az égetett agyag megőrizte 
ujjnyomok, köröm lenyomatok stb. milyen fontosak lehetnek elődeink, a kőkori és rézkori, vagy 
későbbi idők emberének megismerésében. A 2005 szeptemberében megrendezett Fiatal Régészek 
Találkozóján tucatnyi előadás hangzott el a különböző korokban készített és eltérő helyeken 
előkerült cserép maradványokról, de egyetlen illusztris szerzőnek sem jutott eszébe, hogy akárcsak 
megemlítse talált-e ujjlenyomatot kutatásai során. A recenzens több száz, a múmiákról szóló 
beszámolót böngészett át, de mindössze kettőben talált egy-egy odavetett mondatot, „az ujjak 
hámléc rajzolata normális (szabályos) volt”. Nyilván nem foglalkoztak a dermatoglifia elemzésével, 
különben nem írták volna le, hogy a rajzolat normális, vagy szabályos. A vizsgálatsorozat és annak 
eredményei -  mint a szerző írja -  véletlennek köszönhetik létüket. Pár évtizeddel korábban, egy 
cserépdarabon felfedezett ujjlenyomat adta az ötletet, hogy szisztematikus munkával keresse az 
egykor élt ismeretlen mesterek ujjlenyomatait az ásatásokban előkerült cserépdarabokon. A pécskői 
ásatás meddőhányójáról felvett töredék után nemcsak a pécskői feltáráson előkerült, a Szécsényi 
Múzeum gyűjteményében tárolt leleteket, hanem a szegedi Móra Ferenc Múzeum és a Tapolcai 
Városi Múzeum anyagát is megvizsgálta. Hatalmas leletanyagot, „milliónyi” cserépdarabot felölelő 
megfigyeléseit foglalta röviden össze ebben a könyvében.

Az orvosi, genetikai, kriminalisztikai daktiloszkópia és dermatoglifia legfeljebb támpontot 
nyújthatott, de eljárásaik alkalmatlanok az őskori leletek tanulmányozására. Vizsgálatai kezdetén 
nem támaszkodhatott irodalmi adatokra, bevált módszerekre, magának kellett kidolgozni azokat a
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metódusokat, amelyekkel értékelhetővé, sokszorosíthatóvá, dokumentálhatóvá tette leleteit. 
Szükségszerűen megtanulta az idevágó régészeti, embertani stb. ismereteket, hogy a sok ezer 
átvizsgált cserépdarabról leolvashassa alkotójuk kéz-, ujj- és körömméreteit, a körmök alakját, a 
történelem előtti idők emberének körömápolását. Vizsgálta az ujjbegyek hámléc rajzolatát, a redők 
egymástól való távolságát, s mindezt összehasonlította a mai ember adataival. Az olvasó tovább 
gondolkodik: A Cseplák doktor által megteremtett ujjlenyomat vizsgálatok (szerencsés esetben) 
olyan kórképek felismerését teszik majdan lehetővé, amelyek köztudottan megváltoztatják a 
dermatoglif rajzolatot (pl. Down kór), de mai tudásunk szerint semmiféle más eljárással nem 
kórismézhetők. Fontos megállapítása, hogy miközben a kéz, köröm és ujjak mérete növekedett az 
évezredek során, az ujjhegyeken a hámlécek közelebb kerültek egymáshoz. Egyes leletekből arra a 
megállapításra jutott (s ki tudhatná jobban mint egy neves bőrgyógyász?), hogy az évezredekkel 
korábban élt ember körmének gombásodása lehetett. Röviden kitért a körömlenyomat 
vizsgálatából, az ember egészségi állapotára levonható következtetésekre. Foglalkozott az egykori 
gölöncsérek között előforduló balkezesség gyakoriságával, s ennek kapcsán azt is megállapította, 
hogy a (korongolás felfedezése előtt készített) edény díszítése aszerint is változik, hogy jobbkezes, 
vagy „balog” mester alkotta-e. Elemzi az edények díszítésének technikáját, a díszítmények 
elrendezésének, „készítési” módját, a cserépdarabok röntgen vizsgálatát, kémiai analízisének 
eredményeit.

A szerző nem bújik a személytelenség stílusa mögé. Végig egyes szám első személyben számol 
be munkájáról, nehézségeiről, eredményeiről, olykor kudarcairól. Teszi mindezt olyan szép, magyar 
nyelvezeten, hogy nemcsak a szakemberek, hanem a régészet, antropológia, kultúrtörténet stb. iránt 
érdeklődő művelt laikus is gond nélkül megérthesse mondandóját. A könyv olvasása után az ember 
sajnálja, hogy ilyen hamar vége, ennyire tömören foglalta össze terjedelmes munkásságát. Szívesen 
olvasnánk tovább és olvasnánk a folytatást. A kötet végén 81 adatot felsoroló irodalomjegyzék 
található. A lista átböngészése megerősíti azt a megállapításomat, hogy az archeológiái 
daktiloszkópiának nincsen irodalma. A szerző csaknem harminc éve (1976) nemzetközi 
folyóiratban közölte első megfigyeléseit, de a minuciózus és gyors eredményekkel nem kecsegtető 
vizsgálatoknak nem akadt folytatója. A recenzes mindössze ezt az egyetlen (Cseplák főorvos által 
publikált) munkát találta az archeodaktiloszkópia címszó alatt az interneten 2005 végén is.

A könyv kiállítása a legmagasabb igényeknek megfelelő, s a Semmelweis Kiadó kiváló, gondos 
munkáját dicséri. Az ábrák kitűnőek, a színes fotók maguktól beszélnek, s szinte nem is kell 
melléjük ábramagyarázó szöveg. A grafikonok és néhány magyarázó rajz remekül illeszkedik be a 
mondandóba, megkönnyíti az olvasó dolgát.

Az „Árulkodó ujjnyomok” című könyv szakmai besorolása szinte lehetetlen. Fontos embertani 
ismereteket közöl, új tudományágat a régészeti daktiloszkópiát teremti meg. Ezek alapján az 
antropológia tárgykörébe utalhatnánk, de legalább ennyire fontosak az edénykészítésre, díszítésre 
vonatkozó megállapításai. Ezeket tekintve a régészethez tartozónak (is) mondhatnók. Tovább 
menve, kultúrtörténeti, valamint művészettörténeti vonatkozásokat új megvilágításban és 
megállapításokkal is tárgyal, s akkor még nem is szóltam azokról a fontos metodológiai 
ismeretekről, amelyeket kidolgozott, s most átnyújt azoknak a fiataloknak, akiket folytatásra 
ösztönöz. Ha van interdiszciplináris monográfia, akkor Cseplák doktor műve az, több tudományág 
művelői forgathatják haszonnal, nyerhetnek belőle új ismereteket, ötleteket.

Józsa László
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LYNN, RICHARD: R a c e  D if fe r e n c e s  in  In te llig e n c e . A n  E v o lu tio n a ry  A n a ly s is .
(Washington Summit Publishers, Augusta, GA. A National Policy Institute Book, 2006. ISBN-13: 
978-1-59368-020-6, 322 oldal, ábrákkal és táblázatokkal)

Richard Lynn a Cambridge-i Egyetem pszichológiai szakát végezte el és itt szerezte meg Ph.D. 
fokozatát is. Tanított az Exeter-i és a Dublin-i Egyetemen, majd az Ulster-i Egyetem Pszichológiai 
Tanszékét vezette és jelenleg itt professor emeritus. Munkássága döntő részében a személyiséggel 
és az intelligenciával foglakozott, mely témákban könyvei alapján nemzetközi hírnévre tett szert és 
számos kitüntetést nyert el. Legújabb könyvében a mai ember intelligencia szintbeli különbségeit 
mutatja be.

A Homo sapiens földrajzi rasszai intelligencia szintjének a vizsgálata a 19. század első felében 
kezdődött el. Morton, az „Amerikai Antropológiai Iskola” (Caldwell, C., Morton, S.G.,. 
Cartwright, S.A., Nőtt, J.C., Agassiz, L. és mások) egyik vezető egyénisége az igen jelentős 
koponya-gyűjteményében mért agykoponya űrtartalmak alapján (Crania Americana 1839) azt 
állapította meg, hogy az europidoknak, a mongolidok közül pedig a kínaiaknak, a malájoknak és az 
amerikai indiánoknak nagyobb az agytérfogata, mint a négereknek és az ausztralidoknak. Ebből azt 
a következtetést vonta le, hogy az előbbieknek magasabb az intelligencia szintje, mint az 
utóbbiaknak. Broca, P. is hasonló megállapítást tett mintegy 20 évvel később (Bull. Soc. Anthrop., 
Paris, 1861, 2.), amikor azt írta, hogy a kiemelkedő képességű embereknek az agya nagyobb, mint 
az átlagos képességűeké, továbbá a „felsőbbrendű rasszoké” is az „alsórendű rasszoké”-hoz képest. 
Galton, F. másféle módon becsülte a rasszok/populációk intelligencia szintjét (Hereditary genius, 
1869). O a zsenik számát vetette össze a népességük nagyságával, és arra a következtetésre jutott, 
hogy az ókori az athéni görögök voltak a legintelligensebbek, majd őket a skótok, a negridek és az 
ausztralidok követik.

A rasszista nézetek még domináltak a 20. század elején, amikor az intelligencia „mérése” 
elkezdődött. Binet, A. 1905-ben jelentette meg -  Simon, T.-vel közösen -  a gyermekek 
intelligenciájának a mérésére az u.n. Binet-Simon skálát (Application de méthodes nouvelles au 
diagnostic du niveau intellectuel chez les enfants anormaux d'hospice et d'école primaire, L'Année 
Psychologique, 5.)

Az angolszász országok közül először az Egyesült Államokban alkalmazták a Binet-Simon 
skálát. Goddard, H. H. 1908-ban fordította le angolra és abban a New Jersey-i iskolában próbálta 
ki, ahol tanár volt. 1916-ban Termán, L. M. standardizálta az eredeti skálát (Stanford Revision of 
the Binet-Simon Scale of Intelligence) egy nagy amerikai mintán, amelyet azóta Stanford-Binet 
skálaként ismert.

Goddard munkássága nyomán “hagyta el” az intelligencia teszt az iskolát és a gyermekkort és 
kezdődött el a “gyakorlati” alkalmazása az Egyesült Államokban. Például használták a bevándorlók 
vizsgálatánál is, nem véve figyelembe azt, hogy azok tudtak-e angolul vagy sem. E vizsgálati 
eredmények alapján állapította meg Goddard, hogy a bevándorlók -  az észak-európaiak kivételével
-  feltűnően alacsony intelligenciával rendelkeznek és, hogy például az oroszországi bevándorlók 
87 százaléka gyenge elméjű! Ennek volt köszönhető az is, hogy 1913-1914-ben nagy számmal 
deportáltak bevándorlókat.

Az Egyesült Államokban az intelligencia tesztek széles körét vezették be már a 20. század első 
felében, amelyeket azóta is használnak és tovább is bővítik ezek körét. Richard Lynn a könyvének 
„Appendix”-ében több mint 60 ilyen tesztet sorol fel, amelyek közül csak 8 készült az U.S.Á-n 
kívül.

A kezdeti időkben főleg a rasszok -  fehérek és a feketék -  intelligenciája közötti különbség 
kimutatására használták a vizsgálatok jelentős részét. Később a vita Jensen, A. R. 1969-ben közölt 
tanulmánya (Harvard Educational Review, 39.) után az IQ öröklődése körül csúcsosodott ki. Jensen
-  abból a tényből indult ki, hogy az ebben az időben divatos iskolai felzárkóztató programok 
kudarcot vallottak, mert például nem váltották be az IQ növelésével kapcsolatos előzetes 
elképzeléseket. Ugyanis a programban részt vevő, társadalmilag és kulturálisan hátrányos helyzetű 
gyermekek IQ-ja nem, vagy csak kis mértékben nőtt és ez is rövid távúnak bizonyult. Ebből viszont
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Jensen nem arra következtetett, hogy az iskolai programok voltak rosszak, hanem arra, hogy az IQ 
nem fejleszthető, mert döntően genetikusán meghatározott. A tanulmány a pszichológiai története 
talán leghevesebb vitáját váltotta ki. Az IQ örökletességét el nem fogadók elsősorban azzal 
érveltek, hogy az IQ tesztek nem szolgálhatnak a tudományos vizsgálódások alapjául, mert nem 
objektív mérőeszközök. Nem kívánván a vitát részletesen ismertetni, csak annyit szükséges 
megemlíteni, hogy a tesztek torzítottságának a kérdése már „lekerült a napirendről” és az IQ 
örökletessége is általánosan (ha nem is teljes körűen) elfogadott, bár a kezdeti időkben az 
örökletességi együtthatóra kimutatott magas értékek mára már kissé lecsökkentek. Ezzel együtt a 
rasszok közötti IQ értékbeli különbségek is általánosan elfogadottá váltak, mert a vizsgálatok 
többsége már adekvát tesztekkel készülnek és értelmezésük is megfelelő.

Richard Lynn a könyvében óriási IQ adattömeget közöl és értékel. A könyv 17 fejezetből, 
továbbá az Appendix-bői, bő irodalomjegyzékből, valamint szerzői és tárgyindexből áll. Az első 
fejezetek az intelligencia fogalmával és meghatározásával, illetve az emberi rasszok létezése körüli 
manapság ismét nagyon „divatos” vitával foglalkoznak. Ezután következnek a különböző rasszokra 
vonatkozó IQ vizsgálatok eredményei, minden fejezetnél figyelembe véve a ki- és bevándorlási 
hullámokat, az agy nagyságát, az öröklődés kifejeződését és több más tényezőt is. A rasszokkal 
kapcsolatos eredmények Lynn megnevezéseivel (amelyek talán nem minden esetben megfelelőek) a 
következő sorrendben találhatók: afrikaiak, európaiak, busmanok és pigmeusok, dél-ázsiaiak, 
délkelet-ázsiaiak, ausztráliai bennszülöttek, csendes óceáni szigetvilágiak, kelet-ázsiaiak, 
sarkvidéki népek, és az amerikai őslakók.

A könyv végén találhatók azok a fejezetek, amelyek az IQ alapjaival kapcsolatosak. A 13. 
fejezet a rasszok közötti intelligencia különbségek megbízhatóságát és érvényességét ismerteti. 
Ebben szerepelnek az iskolai teljesítményekkel kapcsolatos adatok, továbbá a gazdasági változások 
-  elsősorban a gazdasági növekedés -  és az egy főre jutó jövedelem kapcsolata az IQ-val. A 14. 
fejezet a rasszok közötti intelligencia különbségek genetikai és környezeti meghatározóit tárgyalja. 
A genetikai tényezők hatását igazolják az örökbe fogadott gyermekek adatai. Például az európai 
származású szülők által örökbe fogadott afrikai származású gyermekek IQ-ja alacsonyabb maradt és 
az afrikaiak IQ-jához állt közel. Ezzel szemben, amikor az európai szülők koreai gyermeket 
fogadtak örökbe, akkor azok a náluk magasabb, ázsiaiakra jellemző IQ értéket mutatták. A 
környezeti tényezők közül pedig különösen a táplálkozás a fontos. Ikreken mutatták ki, hogy a 
könnyebb testsúllyal született és így a magzati életben gyengébben táplált iker a serdülő és a felnőtt 
korban 5 ponttal gyengébb IQ-val rendelkezett, mint a domináns testvér. A gazdaságilag fejlett 
országokban pedig azt mutatták ki, hogy az anyatejjel táplált gyermekek IQ-ja a felnőtt korban 
magasabb volt, mint a tehéntejjel táplált gyermeké. Ez azzal magyarázható, hogy az anyatej olyan 
anyagokat is tartalmaz -  például vasat -  amelyek a tehéntejben nem fordulnak elő. A 15. fejezet az 
intelligencia evolúciójával foglalkozik a madaraktól kezdve az emberfélékig az encephalizációs 
koefficiens (amely az agy és a testtömeg arányát fejezi ki) alapján. Ez a madaraknál és a 
félmajmoknál 1,00 körül van, a keskenyorrú majmoknál 1,00-1,50 között, a szélesorrúaknál 
1,50-3,50 között, az emberszerű majmoknál 2,00-2,80 között, az emberfélék közül pedig az 
australopithecusoknál 3,70, a Homo habilis-nál 4,30, a Homo erectus-nál 5,00 volt, nekünk pedig 
(a Homo sapiens-nek) 7,50. A primáták és a hominidák közül a Homo sapiens elődei 
intelligenciáját a Piaget-féle elmélet alapján lehet értelmezni. Eszerint a majmok intelligenciája 
általában a két éves gyermekek szintjén van és az IQ-juk a felnőtt emberi 12 pontértéknek felel 
meg. Az emberszabású majmok intelligenciája a 3-4 éves gyermek szintjének megfelelő és az 
értéke 22 pont, de ilyen lehetett a Homo habilis-é is. A Homo erectus pedig egy 7-8 éves mai 
gyermek szintjén lehetett, 50 körüli IQ értékkel.

Lynn könyve minden, a humánbiolőgia iránt érdeklődőnek ajánlható. Értékét nemcsak a 
hatalmas mennyiségű adat emeli az átlagos szint fölé, és nemcsak a széleskörűen tárgyalt 
ismeretanyag, hanem az alapos elemzések is, mint például annak a kimutatása, hogyan is jöttek 
létre az intelligencia szintbeli különbségek az evolúció folyamán.

Gyenis Gyula
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