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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 
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szakirodalomban. A megfejtés ezekre a kér-
désekre a címben említett „emberi tényező-
ben” rejlik. Ugyanis a könyv, egészen eredeti 
módon, az emberi gondolkodás inherensen 
sérülékeny, mondhatni fallibilista szemszö-
géből tekint rá ezekre a kérdésekre, megkér-
dőjelezve alapvető paradigmákat, és rámutat-
va téves értelmezési mítoszokra az elmélet 
terén, valamint elemezve azt, hogy mennyire 
könnyű hibás következtetésekre jutni a szer-
kezetvizsgálatokban. A kémiai szakirodalom 
meglepően jelentős százalékban tartalmaz 
ilyen okokból hibásan meghatározott mole-
kulaszerkezeteket. Ezeknek a tévedéseknek a 
hátterében olyan „meggondolatlanságok” 
állnak, amit a szerzők szakértői hibának  ne-
veznek. A szakértői hiba koncepciója arra utal, 
hogy a szóban forgó tévedések nem a kutató 
képzettségének, tudásának, tapasztala tának 
vagy intelligenciájának a hiányosságai ból 
adódnak, hanem a gondolkodásunkat alap-
vetően és rejtett módon befolyásoló „mentá-
lis csapdákból”. A mentális csapdák mibenlé-
tének a megértése elvezet az „antrópikusan 
tudatos” gondolkodás fogalmához, amelynek 
lényege, hogy a következtetéseink, döntése-
ink, feltételezéseink során mindig tudatosan 
számoljunk gondolataink emberi mivoltával 
(ezt szimbolizálja az előlap grafikája), és ebből 
adódóan a csapdák rejtett hatásával. Ez a faj-
ta tudatosság lehetővé teszi a szakértői hibák 
meglétének vagy lehetőségének felismerését 
és elkerülését.

Az emberi tévedésekkel való szembesülés 
kényes téma, különösen a tudományban. A 
könyv azonban rendkívül pozitív attitűddel, 
bátorsággal, őszinteséggel, sőt néhol provoka-
tív módon nyúl ehhez a kérdéshez, egész kis 
filozófiát, pszichológiai értelmezést és önálló 
zsargont rendelve hozzá. Az „antropikus tuda-
tosság” egyik fő üzenete, hogy az ilyen tévedé-

seket és mítoszokat okozó mentális csapdák 
a gondolkodásunk természetes velejárói, ezért 
nem félnünk kell tőlük, hanem meg kell 
értenünk őket! 

A könyv három nagyobb részt tartalmaz. 
Az első rész egyetlen 87 oldalas fejezetből áll 
(Szántay Csaba), ami tárgyalja az antropikusan 
tudatos (tudományos és nem csak tudomá-
nyos) gondolkodás filozófiáját és pszicholó-
giáját, ezen belül pedig negyvenöt olyan, 
mélyen az emberi mivoltunkból adódó men-
tális csapdát, amely a könyv további részeiben 
is visszaköszön. A fejezet alapvető tézispont-
jai között említendő az a megközelítés, hogy 
a tudományos igazságok nem abszolút kate-
góriák, hanem rengeteg olyan, szubjektív 
értelmezésnek teret adó „szürke zónát” tartal-
mazhatnak, amelyről nem szívesen veszünk 
tudomást. A kutatók gondolkodása a valóság-
ban közel sem annyira tisztán racionális és 
objektív, mint azt hinni szeretnénk, hanem 
átszövik olyan érzelmi vagy érzelmi-jellegű 
faktorok (a könyv emotikumoknak hívja eze-
ket), amelyke egyrészt nélkülözhetetlenek egy 
tudományos probléma feltárása és az elméle-
tek kidolgozása során, másrészt viszont ko-
moly hibaforrások is lehetnek abból a szem-
pontból, ahogyan ezeket az elméleteket ér-
telmezzük, vagy ahogyan kísérleti adatokból 
tényszerű következtetéseket vonunk le. A 
fejezet felvet olyan koncepciókat is, mint pél-
dául a megértés illúziója, a valóság és a tudo-
mányos modellek viszonya, a gondolkodá-
sunk alapvetően metaforikus jellege, a para-
digmák szerepe és veszélye stb. A tárgyalást 
igen eredeti és csodálatos grafikák (a szobrász-
művész Szirmai Nóra munkái) is il lusztrálják. 
A fejezet pozitív kicsengése az, hogy a men-
tális csapdák megértése és tudatossá tétele egy 
olyan „kihegyezett” tudatálla potot eredmé-
nyez, amelynek birtokában könnyen tetten 

érhetjük az „emotikumok” hatását mind a 
saját, mind pedig mások gon dolkodásában, 
a tudományos életben és a mindennapi éle-
tünkben egyaránt. 

A könyv további két nagyobb részében a 
szerzők az első fejezet gondolatiságát ültetik 
át a gyakorlatba. 

 A második rész (a 2–5. fejezet) négy olyan 
fejezetből áll (Szántay Csaba, Lars Hanson) 
amelyek az NMR elméletének fundamentu-
maihoz nyúlnak vissza „antropi kus” szemmel. 
Ez a rész több, a szakmában általánosan kon-
szolidáltnak tekintett fizikai magyarázatot új 
vagy újszerű értelmezésben tálal, illetve rámu-
tat néhány széles körben elterjedt félreértésre 
az NMR alapjelenségét tekintve. 

A harmadik rész (6–15. fejezetek) tíz olyan 
fejezetet tartalmaz, amelyek témája az NMR 
és az MS alkalmazása a kismolekulás szerke-
zetkutatásban. Itt fontos megemlíteni, hogy 
a szerzők világszínvonalú csúcsműszereken 
dolgozó főállású NMR- és MS-spektroszkó-
pusok, akik több mint huszonöt év szerkezet-
kutatási tapasztalatát sűrítették ezekbe a feje-
zetekbe, mind szakmai, mind emberi szem-
pontból. Minderre a különleges tapasztalatra 
alapozva, a 6. fejezet (Szántay Csaba) egy 

„antropikusan tudatos” szemlélet mentén át-
tekintést ad a kismolekulás szerkezetvizsgála-
tok tényleges mibenlétéről, rámutatva a ké-
mikusi társadalomban ezzel kapcsolatban 
uralkodó számos közhiedelemre és félreértés-
re, elemezve a szerkezetvizsgálatok techniká-
ján túl annak „pszichológiáját”, továbbá 
ajánlást adva arra is, hogy milyen működési 
protokollt célszerű megvalósítani a téves szer-
kezeti következtetések elkerülése érdekében. 
A 7. fejezet (Szakács Zoltán és Sánta Zsuzsan-
na), valamint a 8. fejezet (Háda Viktor és 
Dékány Miklós) intuitív áttekintést nyújt 
azokról a legfontosabb modern NMR- és 

MS-technikákról, amelyeket a kismolekulás 
szerkezetvizsgálatok módszertanában alkal-
mazunk, ugyancsak építve az első fejezet 
gondolatiságára. A 9. fejezet (Béni Zoltán, 
Szakács Zoltán, Sánta Zsuzsanna) azt a fon-
tos problémakört analizálja, hogy a számító-
gépes spektrumértékelő szoftverek ki tud-
ják-e kerülni az adatinterpretáció során fellé-
pő humán tényezőket, biztos szerkezeteket 
generálva ezzel. A 10–15. fejezetek (Béni 
Zoltán, Dubrovay Zsófia, Háda Viktor, Sza-
kács Zoltán, Kóti János, Sánta Zsuzsanna, 
Szántay Csaba, Demeter Ádám) néhány 
konkrét és izgalmas szakmai detektívmunkát 
igénylő szerkezetkutatási problémán keresztül 
illusztrálják azt, hogy a sikeres szerkezetvizs-
gálatokhoz milyen kritikusan fontos az em-
beri tényezők tudatos kezelése mind saját 
magunkon belül, mind a szakmai együttmű-
ködéseinkben. 

Kiknek ajánlható a könyv? Tekintettel az 
üzenetek széles spektrumára, egy hasonlóan 
széles spektrumú szakmaiságot képviselő 
olvasótábor számára lehetnek fontosak ezek 
az üzenetek. A szerkezetkutatás filozófiáját, 
valamint ennek gyakorlatát bemutató fejeze-
tek szemléletileg is újszerűek és a gyakorlat-
ban is fontosak és hasznosak szintetikus ké-
mikusoknak és analitikusoknak egyaránt. 
Ezeknek a fejezeteknek a megértése nem 
igényel különösebb NMR- vagy MS-előisme-
reteket. Az elméleti részek inkább azok szá-
mára lesznek érdekesek, akik több vonzalmat 
éreznek a fizika és a matematika iránt, azon-
ban számukra ezek a fejezetek „szemfelnyitó” 
élményt fognak jelenteni. Az első fejezet 
mindenkinek ajánlható, aki a természettudo-
mányokban érintett, beleértve pszichológu-
sokat is. Összességében a könyv izgalmas és 
új szemléletet, gondolkodási módot tükröz, 
ami minden olvasójának át fogja alakítani a 
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világlátását és a gondolkodását, mind a tudo-
mányban, mind pedig a mindennapi életben.

A 442 oldalas könyv ötletgazdája, szer-
kesztője, öt fejezet szerzője, továbbá egy feje-
zet társszerzője ifj. Dr. Szántay Csaba, a 
Rich ter Gedeon Nyrt. Szerkezetkutatási osz-
tályának vezetője. A könyv összesen tizenöt 
fejezetből áll, ezek további szerzői egy kivétel-
től eltekintve a Szerkezetkutatási osztály jelen 
és volt munkatársai: dr. Béni Zoltán, dr. 
De meter Ádám, dr. Dékány Miklós, dr. Dub-

rovay Zsófia, dr. Háda Viktor, Kóti János, dr. 
Sánta Zsuzsanna, és dr. Szakács Zoltán, a 
kivétel egy dán fizikus, dr. Lars Hanson, aki 
az egyik elméleti fejezet írója. (Szántay Csaba 
Jr. editor: Anthropic Awareness. The Human 
Aspects of Scientific Thinking in NMR Spec-
troscopy and Mass Spectrometry. Amsterdam: 
Elsevier, 2015)

E. Kövér Katalin
egyetemi tanár, az MTA levelező tagja, 

Debreceni Egyetem 

Felhívás
A korábbi évekhez hasonlóan idén is várja a jelöléseket a Gábor Dénes-díjat 
odaítélő Novofer Alapítvány. Az egyik legnevesebb magyar műszaki alkotói 
elismeréssel nemcsak a hazai műszaki és természettudományi felsőoktatás 
képviselőit, a távközlés, információs technológiák, gépipar, járműipar, számí-
tástechnika, biotechnológia, gyógyszeripar, mezőgazdaság, környezetvédelem 
stb. kutató-fejlesztő szakembereit kívánják elismerni és további alkotómunká-
ra ösztönözni, hanem a határainkon túl élő, magyar nemzetiségű, magyarul 
tudó szakembereket is. Olyan, jelenleg is tevékeny, az innovációt aktívan mű-
velő (kutató, fejlesztő, feltaláló, műszaki-gazdasági vezető) jelölteket várnak, 
akik a műszaki szakterületen jelentős, a gyakorlatban az elmúlt öt évben beve-
zetett, konkrét tudományos és/vagy műszaki-szellemi alkotást hoztak létre; 
kiemelkedő tudományos, kutatás-fejlesztési tevékenységet folytatnak; megva-
lósult tudományos, kutatás-fejlesztési, innovatív tevékenységükkel hozzájárul-
tak a környezeti értékek megőrzéséhez, a fenntartható fejlődéshez; illetve sze-
mélyes közreműködésükkel megalapozták és fenntartották intézményük inno-
vációs készségét és képességét.

A pályázatok leadási határideje: 2016. október 10. 

A kritériumokat tartalmazó részletes pályázati felhívás, valamint háttéranyagok 
a http://www.novofer.hu/alapitvany/tartalom/menu/80 weboldalon érhetők el.
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