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Társadalomtudományok felől nézve, de az orvostörténeti ismeretek
és tudás szakterületén is relatíve kétes megbecsültsége van az
adatbázis-jellegű közleményeknek. A címben jelzett kötet az elmúlt
évtizedben hazai elitkutatások és szakmatörténeti alapművek
(mindösszesen kb. fél tucat) fundamentális igényű produktuma
közül az egyik. Noha látszatra „idejét múlta”, az érdeklődőnek
mégis úgy fest, a maga idejében sem volt „felkapott” produktum. Állapot ez, vagy épp bajos
helyzet – nehéz minősíteni. A történeti, s főleg az átfogó, kor- vagy korszaktörténeti művek
kézenfekvően nem tartoznak a gyors átfutású szakmai csillámlások közé, s talán elsősorban
ezért a hosszabb időtávon megtérülő forrásművek polcára kerülhetnek, melyekből a jelen a
jövőnek dolgozó elemzői számára ad adatbázis-hátteret. Forrás a forrásnak lehet hivatkozása,
s a háttér- vagy alapkutatások szorgosan elvégzett munkáinak fölhasználója is. Kitűnik már a
bevezetőből, mennyi- és miféle forráskutatások kellettek egy ilyen hiánypótló adatbázis
megformálásához: a megindult felsőoktatás-kutatási forrásmű-gyűjtés (Wesley Főiskola,
CEU, Pécsi Tudományegyetem), az oktatásszociológiai és társadalomtörténeti adatbázisok,
hazai és szomszédos országbeli adatforrások összehasonlító áttekintései (a nyugat-szlovák,
nyugat-magyarországi, osztrák, kelet-szlovákiai, kárpátaljai, erdélyi, horvátországi, szerbiai
kútfők, OTKA és OKTK kutatások, oktatásfejlesztési tervek) elemző feldolgozásai lehettek
rész-adatok laboratóriumai, melyekhez analitikus és összehasonlító feltárás is szükséges volt
a Monarchia város- és térség-monográfiájától Asztalos József és Laky Dezső két világháború
közötti társadalmi tagoltságra érvényes anyagaiig, Karády Viktor társadalomtörténeti,
Andorka Rudolf történetszociológiai, valamint számos kutatás- vagy elemzés-módszertani
háttérig, kereső és komparatív szempontig, hogy ezek eredményeként a századvég és
századelő meghatározó trendjeinek körvonalai kibontakozzanak, ezeken belül pedig az
orvostörténeti érvényű jegyek, meghatározó hatások és folyamatszerű trendek
megnevezhetők, összehasonlíthatók, adatszerűen pontosíthatók legyenek.
Forrai Judit ezt a kietlen munkát, ezt a „rangja-sincs” feltáró feladatot épp azzal a
hiányérzettel kezdhette el, hogy ily áttekintés nemigen van a köztudatban, hiánypótló lehet a
szaktörténetírásban, alapozó és serkentő maradhat a további komparatív vizsgálódásokban.
Vállalása, mondhatnám missziója nemcsak sikeres, szerényen szólva is látványos volt.
Bevezetőjében máris rögzíthette, hogy az orvostörténeti kutatások forráselemzése miképpen
épül nemcsak életrajzi adatokra, hanem ezek családhistóriával, nyelvi rendszerezéssel,
továbbá egyházi-felekezeti mutatókkal kiegészülő tényanyagra, ide értve a többnemzetiségű
társadalmak térbeli és vallási tagoltságának áttekintő bemutatását is. A kötet így eleve a
demográfiai mutatókkal, sajátos és általános jegyek szemléjével indulhat, tagolva mindezt a
születési hely, a csoportbesorolás, a pályaorientáció szempontjából meghatározó oktatási
helyszín (így Budapest és Kolozsvár kiemelt fókusszal), továbbá a pályaválasztók gazdaságitársadalmi hátterének szemléjével. A mutatók, táblák, térképek finom részletezettségű
információkhoz vezetnek, ezeken belül az orvosi pályairányultság jellemző jegyeinek alapadataira épülő további mutatókra, aggregátumokra, komparatív lehetőségekre adnak
serkentést. Az alapozó módszertani eligazításban az egyetemista korosztály társadalmi
háttérelemzése is kínálkozott (tisztított adatsorokkal a szláv, német és román hátterű

hallgatók esetében), melyben már a második szempont, az egyetemet megelőző tanulmányok
fokozataira is sor kerülhetett, középiskolai, főiskolai, továbbá más szakképzési formák is
elemzés fókuszába kerülhettek. Az ezekre épülő strukturális változók, melyek már az
egyetemválasztás és felsőfokú szakosodás kiindulópontjaira is rámutatnak, valójában már
tiszta alapjai a lefuttatott program-adatoknak, melyekből az egész magyar adatbázis
formálódhatott (a Budapesti Egyetem Orvosi Karának vallási/korosztályi/származási
adatsorait a 127–218. oldalak közötti rész mutatja, 219-280. oldalig a kolozsvári fakultás
adatait találjuk).
Nehezünkre esne (és fölösleges is lenne) kereszttáblás olvasatokat, áttekintő vagy komparatív
adat-összefüggéseket kiemelni a számozása szerint 117 táblából (mely valójában ennek
többszöröse, lévén a bontások és mutatók több aspektusból is tagolják), de ezt épp a kötet
révén teheti meg minden érdeklődő. A szerző részletes eligazító bevezetője a praktikus
mutató-használatra is kitér, a tagolás aspektusait is jelzi, így az adatbázis voltaképpen
innentől kezdve már a Felhasználó kezeire játszik. S ha a bevezetőben az ilyenszerű munkák
kétes megbecsültségére utaltam, azt nem megerősítenem lehet, csupán sajnálkozásomat
kifejezni a haszontalannak tetsző adattenger hasznavehetetlenségét képzelő iránt.
Engedtessék itt egy egzaktabb példával élni.
Amikor a neveléstudomány, a hazai értelmiségtörténet vagy elit-szociológia a tudás
társadalmi tagoltságának szempontjait elemzi, épp ilyen adatokra van szüksége. A
neveléstörténet-írás összefüggése az oktatástörténet intézményeivel, a népszámlálások térségi
adataival, a képző intézmények jellegével, az iskolázottság társadalmi mutatóival, a
diplomások, egyetemre járók, peregrinusok, az elitbe feltörekvők iskolaválasztási vagy
szakterületi orientációjával kapcsolatosan adhat részletezőbb képet a koordinátákról, melyek
az egyes korok elitjének reputációs mutatóival nevezhetők meg, s ez életút-meghatározó
döntéseik, pályaképük, előmenetelük és társadalmi presztízsük megannyi momentuma is
ehhez kötődik. A történeti elitkutatások egy speciális ága vezet (leginkább a Forrai által is
használt Karády Viktor, Nagy Péter Tibor és mtsai által elvégzett kutatások forrásaira építve)
a reputációs elit hátterének, a felekezeti és térségi hovátartozás jelenségeinek, adatainak
összefüggéseihez. Ennek mint kereső szempontnak megannyi mutatója enged a
konvencionálisan csak „zsidó származású” szakmaválasztási utak belátásához, a társadalmi
elismertség, presztízs, végzettség, kirekesztettség, diplomák szerinti szórásképek
szemlélhetéséhez. Forrai egy korábbi írásában már illusztrálta ezt az aspektust egy
résztémához vezető nézőpont láttatásával (Specialisták vagy sarlatánok? 2010),[1] ahol
világossá tette a praktizáló fogászok pálya-esélyeinek, az orvosi/sebészi pályáról
lemorzsolódók, a céhes vagy egyetemi előmenetelben reménykedők, meg a diploma
elismerését és a végzettséget minősítő intézményi érdekháttér működésrendjét (például
„Angliában a nem az anglikán egyházhoz tartozókat nem vettek fel sem Oxfordba, sem
Cambridge-be…”, a „vallási diszkrimináció szerint a porosz és a magyar egyetemeken a
zsidó vallású végzett hallgatók csak licentiátust kaphattak, doktorátust nem, vagyis nem
léphettek egyetemi karrierre a nagyszombati egyetemen”, ugyanakkor más típusú
diszkrimináció, nemek szerinti megkülönböztetés volt érvényben a Holland Köztársaságban,
de a zsidóellenes diszkrimináció következményeként a fogászati szakmát választók a
hagyományos nemesfémművességben való jártassággal kombinálva adnak magyarázati
lehetőséget a zsidó vallású fogászok magas arányára a XVIII-XIX. századi
Magyarországon…). E példák is illusztrálják az adatfelhalmozás lehetséges értelmét és a
társadalomtörténeti kifejtés lehetőségeit, nélkülük pedig a további képzetek csupán
bölcselmek maradnak… Jószerivel ennek evidens hasznát láthatjuk a kötet adatsoraiban is,

egyéb értelmezési paraméterekre, orvos- és társadalomtörténeti belátásokra itt most nem is
utalva, melyek pedig kézenfekvő válaszokat is kínálnak arra milyen orvostörténeti ismeretek
és tudástörténeti összefüggések biztosítnak gazdag háttéranyagot a magyar és kelet- vagy
közép-európai összefüggések árnyaltabb ismeretéhez.

[1] Specialisták vagy sarlatánok? Foggyógyítók és szolgáltatásaik a XVIII. századi
Európában. In: Kapronczay K. et al (szerk.) Három orvostörténész köszöntése.
Tanulmánykötet Birtalan Győző, Karasszon Dénes és Szállási Árpád tiszteletére. Magyar
Tudománytörténeti Intézet, Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár,
Budapest, (2010) pp. 49-60.
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Az igazi vállalkozás talán mindig a reménytelen… Tudásterülettől függően is, de
még inkább a közlésképesség jegyében magmaradó kérdéseknek kiszolgáltatottan. Itt
például adott egy 323 oldalas mű, huszonkét tanulmány, egy doktori iskola és utána
szükségképpeni szakmai időszak interdiszciplináris érdeklődésének vállalkozása,
2003 és 2016 között keletkezett írások mérföldköveinek teljes látképe, beleértve a
hosszú sétákat és körutakat, eszméletlen mélységű elemzéseket és eligazodási
támpontokat, végtelen tömegű szakmai publikáció-tengert, mely a háttérben
hullámzik hivatkozásként, továbbá hivatkozások garmadáját, megtoldva minden
jelzőt egy intim gondolati csavarral vagy kontraszt-tónussal…
Nagyon kellemes alapbenyomás születik abból, ahogyan az ember kézbe veszi ezt a
kötetet. De a tolmácsolhatatlanság érzete is. Mintha mondjuk egy színházkritikus
feladata lenne a legújabb kísérleti morphogenetikai eljárásmódszertan DNS-kutatási
empirikus kézikönyvének bemutatása… Ráadásul a képzet, hogy a szerző feminista
és narratológiai és esztétikai és testelméleti tanulmányai hogyan hatnak a
testreprezentációk vizuális vagy szemiotikai, mesekutatási vagy intermediális
elméleti horizonton (mondjuk a gender-problematikák és posztstrukturalista/feminista
irodalomelmélet
korporeális
narratológia
kereteibe
ágyazott
reflexív

tartományában)…, nos ezt vagy vállalja valaki szimpla „felmutatással”, „ím…, itt
van, ezt kéne olvasgatni…!” alapon, vagy talán mondjon is le a hermeneutikai
műértelmezés csalóka kísérletéről…!
Részint ugyanakkor a cím a legkevésbé sem megtévesztő, nem is csal. Valóban
egyfajta számvetés-kísérlet ez a válogatás, s valóban nyelvöltögetés valamely
feminizmuson kívüli aspektusnak, „szövegei párbeszédben állnak egymással, újra
felvesznek, más megvilágításba helyezve tovább szőnek, átkereteznek egyes
gondolat-fonalakat, elbizonytalanítva a merev műfaji, mediális, vagy
tudományterületi határvonalakat és hierarchiákat” – ahogyan a Szerző „dedikálja”
anyagát a hátoldali ismertetőben. A huszonkét írást öt nagyobb tematikus egységbe
rendezve kapjuk először az ‘Elmélet’ négy tanulmányát, ezt követi az ‘Irodalom’
négy elemzése, majd a ‘Mozgókép’ és a ‘Média’ négy-négy írása, amit végül a
‘Képzőművészet’ hat, az előbbieknél rövidebb szövege zár, köztük két recenzió
(„Lilith ecsetje”, „Harcosnők, flamingók, Évák. Gender ecset”), de a legtöbb fejezet
gazdagon illusztrált a szakirodalmi források, szóképek, értelemfacsarintások stiláris
seregével, s az egész kötet roppant választékos ízléssel, míves tipográfiával, korrekt
képanyaggal bizonyítja az oktatásban és a tudományos színtézis-kísérletek között is
méltó helykövetelés indokoltságát.
Sajátlagos értékszempontot képvisel, amely „az interdiszciplináris, intermediális
átjárások során az egyéni hangú argumentációkat úgy térképezi föl, hogy „a
hagyományosan, a hegemón patriarchális rend kirekesztő logikája szerint,
hierarchikusan artikulálódó társadalmi nemi szerepek normatív kulturális
szkriptjeinek elvárásrendszere, valamint az ideológiailag áthatott reprezentáció
börtönét belülről felforgató női ellen-narratívák, test-szövegek ’szövete’ miképpen
befolyásolják a természetesnek tettetve testébe-zárt női szubjektum, a marginalizált
nőirodalom vagy nőművészet, a ’másként látó’ női nézőpozíció, a női térélmény és a
női testtudat, a női szépség vagy épp az őrült nő toposzának kulturális konstrukcióit,
személyes megtapasztalásait és etikai, politikai tétjeit”. E multifokális perspektíva
körülíró tematikus vonalait azért érdemes ide-idézni, mert a kötet szövegei ezzel
harmonizálnak: nagyjából minden harmadik szó után meg kell állni, el kell
gondolkodni, visszaolvasni, szerkezetet újragondolni, utalásokat értelmezni,
hivatkozott szakirodalmi olvasatot respektálni és fölhasználásának releváns mivoltát
is tesztelni. Tehát a feminista teóriák kulcsfogalmai mellett a másság, a különbözőség
lehetséges dimenziói, a „másikság” és az én-olvasatok egyszerre szorgalmazzák a
„különbözőségképzés” morálfilozófiai, szociálpolitikai vagy művészetelméleti
relevanciáinak lehetőségeit, „a bináris oppozíciókat elvetendő, a politikum és az
esztétikum (vagy épp antiesztétikum) párhuzamos olvasata mellett, egyszerre kerül
megvitatásra megélt jelenvalóságunk prezentációjának húsbavágó tapasztalata és
fiktív fantáziavilágbeli, művészi, kulturális reprezentációink jelentés rétegeinek
dinamikus interakciói” (így Kérchy az ajánlóban).
Rövidre is foghatnám… Az idézett szövegtartalmak nem elvontságok, hanem olyan
kulturális kalandozások, amelyekben a szoros olvasatok, empirikus lenyomatok,
teorikus kísérletek, filmi- és kiállítás-adaptációk reflexiói olyasféle „neoliberális
fehér, felső-középosztálybeli, hetero-, férfi elvű értékrendet megtestesítő kánonokat
és előjogokat sikeresen és hitelesen felforgató műveket” közelítenek meg és teszik
mindezt a feminista irodalomkritika vagy interpretatív kultúratudomány narratológiai,

transzmediális és szemiotikai elméleti kereteivé, hogy a műfaji és kulturális
határátlépések merészsége olykor nem mást szolgál, mint a kegyetlen újragondolás
igényét valami olyasminek, amire a végén mi magunk is nyelvet öltünk. Saját
tudományos profilját bemutatva, melynek ez a kötet és másfél évtizednyi kutatási
anyaga szerény derivátuma csupán, úgy jellemzi érdeklődését, mint „a 19.-21.
századi nőírók, a fantasztikus irodalom, a gyermek- és ifjúsági irodalom, a
mesekutatás, posztstrukturalista/feminista irodalomelmélet, korporeális narratológia,
társadalmi nem, testtudományok, fogyatékosságtudomány, a szubjektum
szemiotikája, a Viktoriánus és a posztmodern képzelet metszéspontjai, kulturális
reprezentációk intermediális aspektusai” iránt a megfelelő ellen-narratívákkal
válaszolni kísérletező kutatót, akinek a „nő nyelvet ölt” gesztusa a „váratlanul
kiforduló kint és bent viszonya” olyan világszemléleti esélyt tükröz, mellyel
megkérdőjelezhetők a nőiség és a férfiasság konvencionálisnak bizonyuló normái, de
mindez nem provokatívan mozgalmi akar lenni, hanem a társadalmi zártságokat
érzékenyítő dilemmákkal megajándékozó kísérlet.
Meggyőző kísérlet. Szikrázó problematikák, végtelen kontrasztokat hordozó
oppozíciós aspektusok vívnak narratív küzdelmet a tanulmányok soraiban, sok-sok
vizuális jel képileg is provokatív késztetéseivel illusztrálva, de elvitathatatlan
gondossággal vigyázva mindazt, amit a testtudat, női testiség, a kultúrorvostan, a
gender-szempontok, a qeer-aspektusok, „a masculinity- és girls-studies” elméleti
eredményei átfogó elméletek közegébe helyezve kínálnak újféle értelmezési
körülményekként. A „test-elméletek alakzatai” felől a feminista narratológia
dilemmáin át a fogyatékosság-tudomány lehetséges perspektíváin át a kortárs
nőirodalom nőiességének újraolvasása, újraszemlélése felé vezető első elméleti
blokkot a „feminista pszichogeográfia”, az „autobiografikció és önéletrajzás”
irodalmi képei, posztstrukturalista szubjektumelmélet és Csáth Géza
elmebaj/szerzőség/nemiség-(v)iszonyokat taglaló második tömbje követi az irodalom
bűvköreiben, hogy utána filmek tekintet- és vágy-képei, gyermeki fantázia-metafizika
és kislánytestek ábrázolhatatlanságának női aspektusai kövessék a kortárs populáris
vizuális kultúrában kifejeződő maszkulinitások atipikus megtestesüléseivel, a
mediális közlésvilág sajtótükrével (Magyar Lányok hetilapja), „az író nő
pozicionálása” mint kékharisnya-vasmacska kérdéssel, a fogyatékkal élők mediális
befogadáskritikai aspektusainak és a transzneműek identitás-tartalmainak láthatósági
dimenzióival a kortárs közléselméleti színtereken jelen lévő pillantásokat, végül a
képzőművészeti intimitások térfelén „a láttatott láthatatlan mint női térélmény”, a
„női szépség erőszakos ideológiájának dekonstrukciója a feminista performansz
terrorista testeiben”, a Lilith Öröksége Művészeti Csoport attrakciójával, „kannibál
olvasatokkal”, Helmut Newton pornó-divat-esztétikájának pályakép-szintézisével és a
Magyar Képzőművészeti Egyetem Festő Tanszékének gender-tematikájú
ecsettanulmányaival zárva a kötet „kifordított” belső horizontját, test és tekintet újféle
transzmediális narratív közlésmódját is.
Kicsit konvencionálisabb olvasástechnikához szokott olvasó számára nem csupán
nehézkesek e szövegek, hanem aspektusaikban kifacsartak, elmésen konstruktívak,
lehangolóan provokatívak, sejtelmesen többjelentésűek, orrbapöckölően rejtekezőek
és barrikádharcos tónusban elméletiek is egyszerre. Több mint sejtelmes, bátrabb
mint kihívó, megtépázóan elgondolkodtató azonban a munka egésze – kicsiny
túlzásocskával élve: kevés ilyen tudományosan provokatív opusz ismeretes a fent

körvonalazott tudásterületi mixitásban. S talán épp e nyelvöltögető
igazságteremtésben, kihívó intimitástömegben, zúzós elbeszélés-folyamban rejlik az
a stiláris nóvum is, mely nem egyszerűen az ikonológia és a műértelmezés
határtartományain túlra, hanem a lehetséges narratológiák narratíváinak elméletei
közé tanácsolja Kérchy munkáját elhelyezni.
(Nem mellesleg a Szerző írásaiból letölthető tanulmányokat talál az érdeklődő itt):
https://u-szeged.academia.edu/AnnaK%C3%A9rchy
http://arts.uszeged.hu/site/upload/2019/05/kerchy_anna___a_no_nyelvet_olt_330x330.png

Margaret Lock: Amikor hallgatnak a gének, Polity Press, , 2016, 160p.
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Barna Orsolya
Kötet: 2020/21
Margaret Lock és Gisli Pálsson 2016-os könyve a léptékeket a molekuláristól a
társadalmi felé tágítva kalauzol minket a címben felvetett kérdés megoldása
felé. Természetesen, ahogyan az retorikus kérdések esetében lenni szokott, a
megtett út nem annyira A-ból B-be tartó diadalmas menetelés, mint inkább Aból A-ba visszatérő hurok, melynek végén az olvasó átértékelheti a kérdésben
rejlő újabb kérdéseket. A tudomány ugyanis, a végtelenül sok kijelentő mondat
ellenére a kérdések logikájára épül.
A szerzők mindketten a szociokulturális antropológia területéről érkeznek,
Lock elsősorban az orvosi antropológia területén tevékenykedik, míg Pálsson
munkássága az izlandi halászközösségek kutatásával indult, és jelenleg talán az
ökológiai antropológiában pozícionálható leginkább. Felvetődik a kérdés, mi
mondanivalója van két (szociokulturális) antropológusnak távoli rokonaik, a
biológiai antropológusok, és még távolabbi rokonaik, a biológusok kutatási
területéről: genetikáról és epigenetikáról, amit a kortárs biológia egyik
legígéretesebb és dinamikusan tért hódító ágazatának tekintenek.
Kinek szól egyáltalán a szöveg? Természettudósoknak, társadalomtudósoknak
vagy általánosabb ismeretterjesztő igénnyel lép fel? Semmiképpen nem céloz
olyan széles közönséget, mint a Yuval Harari által jegyzett sikerkönyvek,
mivel olyan olvasót feltételez, aki rutint szerzett szakszövegek olvasásában, itt

ugyanis bőven megmerítkezhetünk az egyes tudományterületek terminusaiban,
sőt, az azok kritikájaként kialakított „hibrid” terminológiában is, mint a
’bioszocialitás’ fogalma köré szerveződő nyelvújítási kísérletek. A szöveg
többek között éppen a terminusok és a mögöttük/bennük rejlő tudományképek
törtneti változásain keresztül igyekszik megragadni a természet és környezet
vita artikulálódását. A könyv – bár különálló területek közötti szintézisre
törekszik, - kifejezetten óvatosan bánik a nagy meta-narratívák mozgásba
hozásával, ami a homo sapiens vagy az emberiség általánosítható és
homogenizáló kategóriájára támaszkodna.
A könyv a bevezetést is beleértve hat részlépésben vázolja fel ezt a dinamikát,
melyben az epigenetikának kulcsszerep jut, mint a nevelés és öröklés vagy a
hozott és szerzett kategorizálást felülíró molekuláris kapocs. A címben
megjelölt dichotómia számos alakban köszön vissza a kortárs tudományos
diskurzusokban, a természet/kultúra, anyag/szellem, test/elme szétválasztására
épülő karteziánus filozófiai örökséget egyre inkább önreflexíven és kritikusan
kezelve. Lock és Pálsson arra vállalkoznak, hogy a természetként felfogott
öröklés, és környezetként felfogott nevelés szembeállíthatónak tekintett,
domináns felfogására nyújtsanak alternatívát, egyben arra is felhívva a
figyelmet, hogy bár az epigenetika térnyerése lehetővé tette, hogy a genetikai
determinizmus szemléletét megkérdőjelezzék. Az epigenetikai kutatások
bizonyították, hogy a metiláció mechanizmusa nemcsak az egyedfejlődés
folyamán szabályozza a génkifejeződést, de bizonyos esetekben
intergenerációs epigenetikai módosulások is létrejönnek.
A szerzők azonban hangsúlyozzák, hogy maga az epigenetika nem garancia
arra, hogy ne egy újabb „szomatikus determinizmus” megközelítése váljon
meghatározóvá, amennyiben a környezet miniatürizálásával kizárják azt a
tágabb gazdasági, kulturális, politikai kontextust, melybe az egyén
beágyazódik. A környezet redukálásával eredményesebb kísérlettervezés és
eredményesebb ellenőrizhetőség jár, azonban az interpretáció nem nélkülözheti
az időbeli és térbeli léptékváltásokat, melyek gyakran kell, hogy kombinálják
az evolúciós, transzgenerációs, biográfiai idősíkok és a sejtaktivitás valós
idejét, hogy plauzibilis érvelést alakítsanak ki. A megelőzés és időben való
beavatkozás igénye még tovább növelheti a könnyen lehatárolható
„egységekre” – a magzatot hordó női testre, abuzív családi közegre vagy a
toxikus anyagokat tartalmazó háztartásra – irányuló figyelmet és kontrollt,
„dekontextualizálva” a testeket.
A szegénység, diszkrimináció, erőszak, toxikus környezet egészségkárosító
hatása és az élettartam megrövidítésében játszott szerepe talán kevesek
számára kérdéses, az epigenetikai kutatások azonban feltárják azokat a
molekuláris ösvényeket, melyek tovább mélyítik a társadalmi
egyenlőtlenségeket, generációkon átívelve. A különböző tudományterületek
együttműködése, különböző, egymást kiegészítő módszertani hátterükkel
nagyban hozzájárulhat, hogy a molekuláris szinttől a megélt, megtestesített és
elbeszélt tapasztalatokig egy átfogóbb kép szülessen arról a bonyolult, nem
szétszabdalható folyamatról, ami az élet – érvelnek a szerzők.

Az első három fejezetben egy izgalmas tudománytörténeti áttekintést
nyújtanak az öröklésre vonatkozó elképzelésekről az ókori görög orvoslástól a
Humán Genom Projektig bezárólag, melyben az orvosi és kutatási eljárások,
tudományos mérföldövek és kísérletek mellett azt is igyekeznek megmutatni,
hogy az adott kor gondolkodását jellemző ideológiák, prekoncepciók és
értékrendszerek milyen elválaszthatatlanul átszövik a tudományos
interpretációkat, nem is beszélve az eredmények alkalmazhatóságával
kapcsolatos diskurzusokról (és gyakorlati megvalósulásukról, ahogyan azt a
Galton munkássága nyomán kibontakozó eugenikai mozgalmak is
illusztrálják).
A negyedik fejezetben vezetik be a bioszocialitás fogalmát, melynek
alkalmazására a Pálsson és Ingold által közösen szerkesztett Biosocial
Becomings című 2013-as kötet tanulmányai már kísérletet tettek. A test
tematizálása mindig is a társadalomtudományos gondolkodás részét képezte,
azonban a természetes szimbólumként kínálkozó, társadalmi konstrukcióként
vizsgálható testtől a megtestesülés (embodiement) felfogásáig nem lehet eljutni
anélkül, hogy a kulturális jelentéseket ne látnánk élettanilag beágyazottnak. A
bioszocialitás a biofizikai és szociolkulturális test és személy helyett a személy
relácionista felfogására törekszik, melyben az egyén nem produktumként,
hanem folytos leendésként (becoming), kapcsolatok, viszonyok, folyamatok
szövevényeként újra egészként, de nem befejezettként jelenik meg.
Lock saját orvosi antropológiai kutatásai nyomán a „lokális biológiák”
konceptuális keretét alkalmazta, és japán valamint észak-amerikai nők körében
végzett összehasonlító kutatásának példáján szemlélteti, mennyire nem lehet
egy univerzálisnak tekintett élettani jelenséget mint a menopauza, egy adott
lokalitásból kiragadva értelmezni. A kulturális várakozások és megélt
szimptómák szignifikáns különbsége, valamint azoknak a megbetegedéseknek
statisztikai különbségei, melyeknek kockázata a változókorral megnő,
megerősítik, hogy genetikai, epigenetikai, környezeti és szociális örökségünk
viszonyrendszerében létezünk.
Az Antropocén egyre szélesebb körben való tematizálása felforgatta a
természettörténet és emberi történelem felosztását, és az elnevezésben
megjelenő ’anthropos’ ellenére kevés kétséget hagy afelől, hogy az emberi
közösségek nem azonos mértékben és irányban lépnek fel környezetformáló
erőként, ahogyan a környezet degradációjából és az életlehetőségek,
életminőségek beszűküléséből sem egyforma módon részesednek. A
kolonializáció traumáinak kitett őslakos közösségek szerte a világon újra a
legsérülékenyebb csoportokká válnak, többek között életmódjuk és
létfenntartásuk lokális ökológiába való beágyazottsága által.
Lock és Pálsson könyve amellett, hogy rövid, de tartalmas áttekintést nyújt, az
olyan újabb tudományok szenzációk fényében, mint a 2020-as Nobel-díjjal
jutalmazott CRISPR, emlékeztethet minket arra, hogy a génszerkesztés éppúgy
nem teszi az embert istenné, ahogyan a DNS nem az élet kódja. A tudomány
hiába „oldja meg” – vagy helytállóbban: oldja fel – az öröklés/nevelés vagy
természet/környezet vitát, az igazi kérdés, hogy kik között és hogyan fognak
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Kurimay Anita Queer Budapest című könyve a magyar főváros
múltjának egy érdekes szegletébe kalauzolja el az olvasókat.
Maga a Qeer kifejezés, ahogy a könyv szerzője fogalmaz: queer is
pejoratívnak számított, viszont épp az LMBTQ-aktivisták „foglalták
vissza”, pozitív jelentést kapcsolva hozzá, identitási kategóriaként. Queernek lenni
körülbelül annyit jelent, mint nem heteronormatívnak. Ez már a hatvanas éveket követő
identitáspolitikai küzdelmek része volt, mivel az AIDS-krízis miatt rengeteg negatív
felhangú diskurzus kezdődött a homoszexualitás körül. Ebben a környezetben a queer
egy harcias, de pozitív identitást, hozzáállást jelentett. Ugyanakkor, van egy másik,
akadémiai jelentése is, aminek több évtizedes története van. Nagyon röviden, a nem
normatív szexualitást tömörítő szó, ami nem csak identitást, hanem aktust is jelent.
A 19. század a gazdaság, a fejlődés, a városok dinamikus növekedésével együtt járt a
tömegkultúra virágzása is. Nemcsak demográfiai, hanem társadalmi és város szerkezeti
változás is elősegítette azt a szexuális változást, amely részben európai szexuális
központ lett Budapest, másrészt a társadalmi diskurzus és főleg viselkedés liberális
eszmékkel sokan kiélhették a nagyvilági városban addig rejtett szexuális vágyaikat.
Hihetetlen nemzetközi mértéket öltött a szexipar. A másság is rejtőzködő létéből tért
nyert. Ezt a változást, majd a Horthy kurzus álságos elutasítását - a háttérben masszív
meleg élet folyt Budapesten. A történelem 20. századi viharában könnyű kirekeszthető
bármilyen kisebbséget találni szélsőséges eszméknek. A történeti kutatás az egységes
város kialakulásától 1873- a homoszexualitás dekriminalizálásáig tart 1961-ig.
E kutatás egyaránt lokális és nemzetközi mentalitástörténetet, szexuális- politikai-,
várostörténeti jelenségeket, változást dolgoz fel igen olvasmányos formában.
Tihamér Bakó, Katalin Zana: Transgenerational Trauma and
Therapy. The Transgenerational Atmosphere., Routledge,
London and New York, 2020, 110p.
ISBN: ISBN: 978036785931
Szécsényi András PhD
Kötet: 2020/21
Bakó Tihamér és Zana Katalin kismonográfiája egy olyan,
gyakorló pszichoterapeuták, egyszersmind pszichoanalitikus
elméleti szakemberek által jegyzett összefoglaló munka,
amely értékes hozzájárulás a transzgenerációs trauma
komplex, mára már több tudományterület által vizsgált
jelenségének megértéséhez. A szerzők a téma kettős bemutatására már a cím is
utal: a trauma sokrétű bemutatására elsősorban elméleti megközelítéseket

alkalmaztak, míg a terápiás folyamatok feltárására gyakorlati tapasztalatok vezették
őket.
Milyen traumák a transzgenerációs traumák, amelyeket a szerzők elemzésük
fókuszába állítottak? Mint több évtizede ismert, minden, az egyén életében
bekövetkezett traumatikus esemény átörökíthető a traumát átélt személy utódai
számára. Amennyiben az egyéni traumatikus élmény több személyt, csoportot,
esetleg egy egész társadalmi réteget érint, kollektív traumává válik. A kollektív
trauma – az egyénihez hasonlóan – átörökíthető, átöröklődik a következő
generációkra is, így sebet ejt nemcsak az egyén, de csoportok, társadalmi rétegek
egész láncolatán, szélsőséges esetben pedig egész társadalmak kollektív tudatára is
kihat. A mindenkori „szuverén én” megszületése tehát nemcsak a szülők konténer
kapacitásának, hanem a társadalmi közeg konténer kapacitásának is függvényeként
értelmezhető. E láncolatok megléte, okozza elsősorban például azt, hogy olyan
történelmi katakizmák, mint például a második világháború során véghezvitt náci
népirtás, a holokauszt a mai napig nem válhatott – világszerte –, a Jan Assmann
emlékezetkutató által felvázolt lezárt történetté, „hideg emlékezetté”. A szerzők
helyesen világítanak rá arra, hogy nemcsak az egyén alakítja az átörökítést, de a
mindenkori csoportközeg maga is hozzájárul – akár generációkon keresztül is – az
egyének lélektani folyamataira, vagyis szerepet játszik a trauma fenntartásában,
illetve formálásában. A magyar történelemből például a holokauszton kívül számos
olyan kollektív trauma ismert (Trianon 1920 emlékezete(i), az 1956-os forradalom,
majd politikai megtorlás emlékezete(i)), amelynek átörökítése során azokat
különféle hatások, deformálások érték, s ily módon akár eredeti értelméből
kiforgatva élnek tovább a mai napig kollektív traumaként. A kollektív trauma
azonban számos alkalommal – erre a kötet számos példát szolgáltat, illetve azokra
terápia révén kíván megoldást találni – nemcsak az elsődlegesen involvált
egyénekre és csoportokra van életük során csaknem feldolgozhatatlan hatással.
Hanem, különösen extrém esetekben, például népirtások, kollektív
tömeggyilkosságokat átélt személyeknél ennél globálisabb hatást fejt ki. A Soá
példájánál maradva a történeti irodalomban „elkövető” (perpetrator) megjelöléssel
illetett, zsidókat kirekesztő, meggyilkoló csoportokat ugyancsak traumatizálja,
megbetegíti, egyszersmind azokra a tömegekre is kihat, aki csupán szemlélői
(bystander) viszonyban álltak a zsidók üldöztetésével. Egyszóval, igaz, hogy
különféleképpen, de a teljes közösség valamilyen módon traumatizálódik, ennek
érzelmi hatásait, emlékeit pedig mindenki tovább örökíti utódaira. Mindezt persze –
erről jelen kötet természetesen nem szól – a mindenkori politikai-társadalmi
környezet ugyancsak erősen befolyásolja, amely feldolgozásukra további hatást
gyakorol majd.
Bakó és Zana épít a társadalompszichológia, az emlékezetkutatás és egyes történeti
művek kollektív traumák átörökítését vizsgáló megállapításaira is, amely téma
éppen a pszichoanalitikus szakirodalomban számít ritkaságnak. Mivel a
szerzőpáros a kötetben kiemelten foglalkozik a holokauszt traumatizációjával, a
példáikat is gyakorta ide kötik. Fókuszuk azonban elsősorban pszichoanalitikus. Jól
kiválasztott, tömören bemutatott példán keresztül értekezik kollektív traumatípusokról, illetve ezek generációs átörökítéséről. A fenti búvárlás során kiemelten
vizsgálják, hogy e traumáktól való távolodás milyen hatással van az egyénre: a
múlt egyre inkább homályba kerül, a trauma szimbolizálttá válik, amely

szorongásban, félelmek, testi érzetek kialakulásában jelentkezhet. Bakó és Zana
empirikus tapasztalatokra építve olyan megoldásokat kínál, amelyet a feldolgozó
terápia során a szakemberek alkalmazni tudnak. Fontos újdonságot jelent az is,
hogy a munka kiemelten taglalja a traumák első generációs mélylélektani hatásait,
azokkal a pszichológiai összetevőkkel együtt, amelyek befolyásolják, hogy a
traumák átörökítése megvalósuljon.
A könyv voltaképpen három nagy tematikai egységre tagolódik, amely összesen
nyolc fejezetet foglal magában. A fejezetek rövid elméleti bevezetések után
többnyire esetleírásokon keresztül mutatják be vizsgált témáikat.
A monográfia első tematikai egysége (1-3. fejezetek) a traumát átélt, úgynevezett
első generáció szemszögéből, egyéni terápiás vizsgálatok eredményeit összegezve
mutatja be a trauma közvetlen, majd másodlagos hatásait. Bakó Tihamér és Zana
Katalin megkísérlik szakaszokra osztani a traumákat, valamint azok feldolgozását,
amelyet egészséges és patologikus csoportreakciókra bontanak. Míg előbbiben a
szelfkoherencia megmarad és a gyászfolyamat révén a trauma enyhülést hozhat,
utóbbiban patologikus-pszichotikus reakciók lezárják a feldolgozási folyamatot. Az
első tematikai egység ismerteti ezt követően azt, hogy az egyéni trauma a különféle
feldolgozási módszerek után később hogyan lép esetlegesen transzgenerációs
szakaszba. Ehhez ugyancsak a holokauszt feldolgozását mint példát vették
segítségül, amely ugyan a táradalomtudományokban mára kitüntetetten kutatott
terület, analitikus vizsgálati eredményeiről (és azok egyénre gyakorolt társadalmi
vonatkozásairól, például utóbbi konténer szerepéről) azonban Bakó és Zana
elsőként alkot össszefoglalót. A szerzők – korábbi gondolatmenetüket tovább
fűzve – a transzgenerációs traumafeldolgozást ezúttal is egészséges és patologikus
csoportokra bontják. A tematikai egységet a kollektív társadalmi traumák első
generációs hatásairól szóló fejezet zárja le, amelyben sorra veszik annak
meglehetősen heterogén lélektani típusait az önbizalom elvesztésétől a traumáról
való fantáziálásig.
A könyv második része (4.-5. fejezet) egyfajta csúcspontját jelenti a szerzőpáros
művének. A trauma és annak átörökítése egyéni vetületeinek módszeres feltárására
építve az olvasót a terápia során igen gyakori (de nem szükségszerűen elért)
területre kalauzolja el: arra a lélektani terrénumra, amikor a traumatizált egyén –
akár elsődleges traumáról, akár átöröklöttről van szó – nem képes megbirkózni az
élménnyel, és saját fájdalma elviselésének érdekében azt saját személyiségének egy
részével igyekszik lehasítani magáról. Ezáltal lelkileg „hibernálódik”, legfőképpen
pedig elveszíti a külvilággal való realitását is. Ezt, a megfogalmazásukban
„intraszubjektív állapotot” jelöli a szerzőpáros kiterjesztve „transzgenerációs
atmoszféra” névvel, amelynek első leírására 2018-ben tettek kísérletet, ám jelen
összefoglaló művükben részletesebben is kifejtenek. A transzgenerációs atmoszféra
további jellegzetessége, hogy azt megélője megosztja, kiterjeszti a külvilág felé is,
ezáltal maga is traumatizálóvá válik.A kötet részletesen elbeszéli, miképpen
működik az atmoszféra elhárító mechanizmusként, élményhordozóként,
újratraumatizáló állapotként, vagy egyszerűen a transzgeneráció eszközeként. Az új
elméleti keret taglalásakor számos egyéb újítással szolgálnak a kötet szerzői,
amelyek bizonyára megtermékenyítő hatással lesznek a terápiás munka aktív
szakemberei, és a kérdés tudományos kutatói számára egyaránt.

A könyv harmadik – egyben leghosszabb – etapjában (6-8. fejezet) a szerzők
érdeklődésének homlokterében a transzgenerációs trauma örököseinek terápiás
lehetőségei állnak. Hitvallásuk szerint az atmoszférába beleszületni abból kilépni
nagyon nehéz, csaknem lehetettlen. A szeparáció lehetetlensége trauma-típusoktól
függetlenül tipizálható válaszreakciókat szül az atmoszférába születettekben, s
ezeket a szerzők elemző módon veszik számba. Idetartozik például a szorongás, a
bűntudat és a szégyen, esetleg a világhoz való, nem megváltoztatható
„ősbizalmatlanság” problémája. A holokausztot túlélt személyek háború után
született gyerekeinek az a tudattalan belső kényszer is ide sorolható, amely azt
várja el, hogy a háborúban elpusztított testvéreiket kell szüleik számára pótolni, az
ő életüket kell valamiképpen élni. A holokauszttúlélők, illetve az úgynevezett
második generációs túlélők, valamint e két csoport kapcsolatára vetülő figyelem
abban is tetten érhető, hogy a rájuk irányuló speciális megfigyeléseiket, ezúttal nem
analitikus szakirodalom bevonásával külön alfejezet taglalja. A recenzens
véleménye szerint e fejezetekben érhető tetten leginkább Bakó Tihamér és Zana
Katalin magabiztossága. Amellett, hogy remek összefoglalót kínálnak a kérdés
terápiás munkájának sajátosságairól, jól kiválasztott, a mindennapi munka során
gyakorta felmerülő problémákra olyan módszertani megoldásokat is javasolnak,
amelyekkel a gyakorló szakemberek magukat felvértezve hatékonyan tudják
kezelni pácienseiket. A kötetet – mintegy végső konklúzióként – a
transzgenerációs trauma terápiájának hat lépcsőre osztott, általuk bevezetett
metodológiája zárja.
A neves amerikai kiadónál napvilágot látott könyv jelentőségét aligha lehet
túlbecsülni. Új módszertani megállapításai bizonyára világszerte tovább gondolásra
késztetik majd a kérdéskör kutatóit (beleértve akár a szociálpszichológia, a
történet-, emlékezettörténet specialistáit), esetleg vitába is szállnak majd vele. A
traumák terápikus feldolgozásában pedig egyfajta kézikönyvként szolgálhat majd
Bakó Tihamér és Zana Ágnes kismonográfiája. A kötetet némileg szikár, ám
világos stílusa, sallangmentes nyelvezete, átlátható, szabatos fogalommeghatározásai minderre képessé teszik. A kötet 2020. őszén magyar nyelven is
megjelent: A Transzgenerációs trauma és terápiája. A transzgenerációs atmoszféra.
Medicina Kiadó Zrt, Budapest,, 2020, 136 p.
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Kötet: 2020/21
S. Nagy Katalin legújabb könyvében 21 tanulmányt
jelentet meg. Könyvének bevezetőjét annak a
beismerésével kezdi, hogy esszéinek megírása
tulajdonképpen menekülés az idő elől. Tartozom itt én
is egy vallomással: amikor ezeket az esszéket már
korábban, az Arnolfini Esszéportálon olvastam, magam is megfeledkeztem
az idő múlásáról, mert nemcsak az írás, hanem a jó írások olvasása is
általában elfelejteti olvasójával az időt és minden egyebet is. Az olvasó
ugyanis beleköltözik a történetbe, a szerző gondolatfolyamába, mint jelen
esetben, amikor, úgymond, együtt létezem a felidézett és elemzett

képekkel, alkotójukkal, az adott korral, és nem utolsó sorban a kötet
szerzőjével, aki ebbe a világba csábítva megosztotta velem és elmélyítette
mindazt az ismeretanyagot – tudást és érzelmet –, amelyet rendszerbe
foglalt, nagy objektivitásra való törekvéssel és még nagyobb szubjektív értsd jól! -, egyéni látásmóddal, amivel megadta az egésznek a sajátos
zamatát. Mint olvasó tehát a felidézett műalkotás pereméről egy-kettőre
belülre kerülünk, és a szerzővel együtt benne vagyunk, belülről látjuk a
képet és világát. Olyan ez, mint egy utazás a magasba, ahová a lélek emel
– az a 21 gramm, amire Halmosi Sándor is hivatkozik legutóbbi
verseskötetében*.
Tematikailag öt részre oszlik a könyv. Az első Isten földmérőként való
ábrázolásával kezdődik – később S. Nagy Jan Vermeer van Delft A
geográfus c. művét is összeveti vele –, a kódexek virágkorától kezdve az
avantgárd asszociációkig (Kováts Albert), Ország Lili Románkori
Krisztusáig ívelve. A Menny és pokol Hieronymus Boscht elemzi kitűnően
és, tegyük hozzá, a nagy tudású ember szerénységével. A Test és lélek
fejezet Jan van Eyck Arnolfini házaspárját, Domenico Ghirlandaio
Nagyapa az unokájával c. művét, Rembrandt A zsidó menyasszonyát, Otto
Dix Idős szerelmespárját, valamint Marc Chagall Kék koncert és Magány
c. művét állítja a középpontba. A Föld és ég Id. Pieter Bruegel Vadászok a
hóban, Caspar David Friedrich Vándor a ködtenger felett és A szerzetes a
tenger mellett, Claude Monet Vízililiomok, valamint Farkas István Az
univerzum ihletésében c. művébe vezet be. Utóbbiról S. Nagy Katalin
1979-ben, majd 1994-ben nagymonográfiát jelentetett meg, ahogyan 1993ban Ország Liliről is – mindkettő alapolvasmány a művészettel,
művészettörténettel foglalkozók számára, és mindkét esetben elmondható,
hogy egyben a két művész felfedezője is abban az értelemben, hogy szívós
kutatómunkája nélkül a köztudatba bekerülésük és munkásságuk meg- és
elismerése igencsak váratott volna magára. Az utolsó része a könyvnek
Képzelet és valóság címmel Max Ernst (A pubertás közeledik, avagy a
Plejádok), Paul Klee (Táj sárga madarakkal) és Joan Miró (Alakok és
kutya a Nap előtt) festészetét tárja elénk egy-egy főművön keresztül,
plasztikusan és részletesen elemezve azokat.
S. Nagy a tiszta szépséget és a természetességet, az érzelmek
megnyilvánulását az arcokon, a testtartásban és a képarchitektúrában
egyaránt észrevéteti. Nemcsak a képi tartalmakkal, történelmi
korszakokkal, társadalmi környezettel ismertet meg (és hozza közelebb a
festők személyiségét), hanem, ahol fontosnak találja, egyebek mellett a
festési technikákkal is, az ecsetkezeléssel bezárólag. Gyönyörű a
szövegben a színek kibontása, az átszellemítő kékektől az összhangban
lévő sárgákig, vörösekig és szürkékig, az aranyig, a színek szimbolikus
jelentéséig, vagy pl. Hieronymus Bosch: A gyönyörök kertjének
kárminpirosától, narancsaitól lilásfeketéin, sötétkékein és szikrázó
tűzvörösein át a kadmium- és kénsárgáiig, a kristályos tónusokig, és.
Ahogyan pl. Friedrich bevonja nézőjét a kép terébe a Vándor a ködtenger
felett c. művében, úgy vonja be olvasóit S. Nagy Katalin széleskörű

műveltségéből és könnyed, világos stílusából adódóan legújabb könyvébe,
egyben a festők történelmi korába, és – bensőséges érzelmi kapcsolatot
generálva mű és befogadó, esszéíró és olvasó között – tartja elevenen az
érdeklődést az utolsó mondatig.
Láng Eszter
A kötetet itt letölthető: http://doi10.32558/kepekrol.2020
* Napszálkák, Gondolat Kiadó, 2020

