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hang frekvenciájánál. Egy hétköznapi kame-
rával készült felvételből is sok akusztikus in-
formáció nyerhető, megállapítható például 
a beszélgetők száma, neme. A kutatók szerint 
a módszer a kézenfekvő törvényszéki, krimi-
nalisztikai felhasználáson kívül számos terü-
leten  lehet hasznos. Az eredményeket a 
legjelentősebb számítógépes-grafikai konfe-
rencián, az idei SIGGRAPH-on mutatják be.

Hardesty, Larry: Extracting Audio from 
Visual Information. MIT News. 04. 08. 
2014. • http://newsoffice.mit.edu/2014/
algorithm-recovers-speech-from-
vibrations-0804
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A SZÉN-DIOXIDTÓL?

Különleges szerkezetű réz nanohab felületén 
redukáltak elektrokémiai úton szén-dioxidot 
amerikai kutatók. A reakció termékösszeté-

tele eltér, hatásfoka pedig kedvezőbb a közön-
séges rézelektród esetében tapasztalhatónál.

A fosszilis energiahordozók felhasználása 
során keletkező és a légkörben egyre inkább 
feldúsuló szén-dioxid valamilyen hasznos 
anyaggá, esetleg energiahordozóvá történő 
visszaredukálása igen kecsegtető, egyúttal 
rendkívül nehéz feladat.

Az elektrokémiai redukciót is számos 
fémfelületen kipróbálták már, a rézelektród 
az egyik ígéretes jelölt, mert viszonylag nagy 
arányban keletkezik rajta metán és etilén. A 
rézhabból készült elektródon azonban a ter-
mékek között etán és propilén is kimutatha-
tó volt. A szerzők szerint a fémhab pórusszer-
kezetének változtatásával a termékösszetétel 
is változtatható. 

Se, Sujat – Liu, Dan – Tayhas G. – Palmore 
R.: Electrochemical Reduction of CO2 at 
Copper Nanofoams. ACS Catalysis. 2014, 
4, 3091–3095. Publication Date (Web): 8 
August 2014. DOI: 10.1021/cs500522g
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Közel hetven év agrártörténelme
Az MTA Könyvtárában mutatták be Az ag-
rárium tudósai című interjúkötetet, melyben 
az MTA Agrártudományok Osztályának 
szépkorú tagjai vallanak életútjaikról.

Mindazok, akik belelapoznak a kötetbe, 
tizenkét életpályán keresztül közel hetven év 
agrártörténelmében mélyülhetnek el.  Nem 
először tehetjük meg ezt, hiszen korábban is 
jelentek meg hasonló vallomáskötetek, így az 
Agrártudományok Osztálya alapításának 
ötvenedik évfordulójára megjelentetett, de 
em líthetjük a Rögös vallomások interjúkötetet 
is. A könyvben megszólalók életpályája – akik 
vagy a második világháború alatt, vagy köz-
vetlen utána végezték el egyetemi tanulmá-
nyaikat – végigkíséri napjainkig a magyar 
me zőgazdaság permanens átalakulását. A 
megszépítő múlt tanulságai, a csak félmon-
datokban való emlékezés a háború poklában 
töltött fiatalság éveire vagy az azt követő ha-
difogságra, az ész diadala, a csak a szépre való 
emlékezés, még akkor is, ha később nehezek 
voltak az ötvenes évek is. A tizenkét párhuza-
mos életpálya a zöldségnövények kutatójától 
(Balázs Sándor) a talajtérképezőig (Várallyai 
György), kiterjed az agrárközgazdaságot mű-
velő sikeres mezőgazdasági miniszter (Dimény 
Imre) vallomására, a növényi vírusok azono-
sítójának (Horváth József) gazdag életpályájá-
ra, a teljesen új tudományterület – a növény-
kórélettan – alapítójának (Király Zoltán) pá-
rat lan pályafutására. Megismerjük az állathi-

giénia hazai megálmodójának és iskolaterem-
tőjének (Kovács Ferenc) hitvallását, a magyar 
tudománypolitika meghatározó sze mélyiségé-
nek (Láng István) szerepvállalását a Szegedi 
Biológiai Központ alapításában.  Ké pet kaphat 
az olvasó az állatorvosi járványtan kiemelke-
dő személyiségeinek példáján nevelődött, a 
napi politikával való szakmai kapcsolatok 
ellentmondásaival harcoló tudós (Mészáros 
János) gyakorlati eredményeiről, az állatok 
takarmányozásának tudományos hát terét fel-
táró kutató elme (Schmidt János) val lomásáról, 
aki nem követte a családi hagyományokat, 
így nem vált erdésszé, mint akadémikustársa 
(Solymos Rezső), aki a Kár pát-medence min-
den erdejének ismerője, a hazai erdők szerel-
mese. Vall a kötetben az osztály doyenje 
(Ste fanovits Pál) is, a magyar genetikus talajtér-
kép megalkotója, és a mezőgazdasági marke-
tingkutatások elindítója (Tomcsányi Pál), aki 
már a hatvanas évek végén a „piacos almáról” 
tartotta előadásait az egyetemen.

 Mindezen életpályák korhű képet adnak 
a magyar mezőgazdaság vargabetűiről, a föld-
osztásról, a kényszerített szövetkezesítésről, az 
állami gazdaságok alapításáról, a hatvanas 
évek páratlan mezőgazdasági reformjáról, az 
akkori gépesítésről, mely egyedi volt a közép-
kelet-európai országokban, és a méltán világ-
hírű növényvédelmi szolgálat megalapításáról, 
majd a kilencvenes évek megtorpanásáról, a 
mezőgazdasági felhasználóipar elkótyavetyé-
léséről és annak máig ható súlyos következ-
ményeiről. Bár a vallomások nem a minden-
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kori napi mezőgazdasági politikával foglal-
koznak, de tükröződnek a sorokban. Nagy-
szerű életpályákról kapunk olvasmányos 
beszámolókat, a székely legénykéről, aki a 
mi niszteri bársonyszéket érte el, soha meg 
nem tagadva, honnan jött. Bár itt Dimény 
Imre nem említi, de korábban, amikor sike-
res miniszterként mutatták be, szerényen csak 
annyit mondott, hogy ő csak végrehajtotta 
azt, amit Fehér Lajos a Pártközpontban elter-
vezett. Balázs Sándor vallomásából kiderül, 
mi irányította a zöldségtermesz tőt a gomba-
termesztés felé, és hogyan érte el e területen 
eredményeit. Megható Horváth József ragasz-
kodása szülőhelyéhez és a Georgikonhoz, 
érzelmi gazdagságáról árulkodnak szavai 
szüleiről szólván. Elkötelezettsége a tudomány 
iránt példamutató a jövő szakemberei számá-
ra is. Király Zoltán tudománytisz telete, igé-
nyessége, ötletgazdagsága a töprengő, a tudo-
mányban elmélyedő tudós kiváló példája. 
Világszerte méltán elismert ered  ménye, hogy 
hazánkban elindította néhai Farkas Gábor 
akadémikustársával a növénykórélettan tudo-
mányát, egyébként, az ezzel egy idő ben Ro-

bert Goodmannel és Milton Zaitlinnel ki-
adott könyvük ma is tankönyv a világ szinte 
minden egyetemén. Láng István szavai mél-
tón reprezentálják leg nagyobb tudománypo-
litikai tevékenységét, az SZBK alapításában 
játszott meghatározó szerepét, és nem utolsó-
sorban a World Science Forum elindítását. 
So rolhatnánk tovább az egyes életutakból 
kiemelhető tanulságokat, de nyugodt szívvel 
rábízhatjuk az Olvasóra. A lapokat forgatók 
számos tanulságot és példát meríthetnek be-
lőlük. A kötetet a Medicina gondozásában 
Máté Judit jegyzi, de megjelenése Barnabás 
Beáta professzor asszony állhatatos kitartásá-
nak köszönhető, aki a többéves huzavona 
után is szívügyének tekintette e fontos kordo-
kumentum megjelentetését és a tiszteletadást 
a szépkorú társaknak. Ha valaki tanítványokat 
keresne a megszólalók soraiban, akkor ne 
keresse azokat név szerint, hiszen mindegyikük 
egész generációkat tudhat tanítványoknak. 
(Máté Judit: Az agrárium tudósai. Budapest: 
Medicina, 2013.)

Balázs Ervin
a biológiai tudomány doktora

A talajtermékenység 
szolgálatában
Sok-sok szakácskönyv lát napvilágot, de 
egyetlen könyv sem foglalkozik azzal, hogy 
mi történik az elfogyasztott élelemmel, mi-
után elhagyja testünket. Az állattartásban 
kézikönyvek sora tárgyalja az állatok tenyész-
tését. Így például az egyes fajok eredetét, 
genetikáját, fejlődését, szaporítását és külö-
nös részletességgel táplálékigényüket, a ta-
karmányozás ugyanis meghatározza a gaz-
da ságosságot. Az állatok által termelt trá-
gyá ról azonban nem esik szó, noha az óriá-
si tömegű istállótrágya, hígtrágya, trágyalé 

és szennyvíz szakszerű kezeléséről és elhelye-
zéséről az állattar tó telep üzemeltetőjének 
kell gondoskodnia a környezet és a talajter-
mékenység meg óvása érekében.

„A földi élet két folyamatban zajlik: szer-
ves anyagok építése holt ásványi anyagokból 
és azok lebontása. Vagyis az élet nem egyéb, 
mint a szerves anyag képződésének és pusz-
tulásának története. Ha bármelyik folyamat 
megszakad, az élet megszűnik a Földön. Az 
asszimilációt, a szintézist döntően a növé-
nyek végzik, míg a szerves anyagokat, hul-
ladékokat a talaj mikroszervezetei bontják 
le holt anyaggá” – írja az Előszóban a szerző. 
A kiadvány utal arra, hogy az 1960-as évek 

óta világszerte a szervestrágyák helyettesíté-
sével, a műtrágyákkal foglalkoznak, me lyek 
nagyságrenddel koncentráltabbak és köny-
nyen kezelhetők. Az istállótrágya, iszapok, 
fekália stb. mint hulladék jelenik meg, 
amitől meg kell szabadulni. Leépült az ezzel 
foglalkozó kísérletezés, kutatás. Hiányoznak 
az áttekintést adó, orientáló kézikönyvek. A 
szerző kísérletet tesz e hiány pótlására. Az 
emberi civilizáció kezdeteitől napjainkig 
végigkíséri a szerves trágyaszerek képződé-
sének és felhasználásának helyzetét, bemu-
tatva a talajtermékenység megőrzésében 
játszott szerepüket, funkcióikat.

A szerző megállapítja, hogy a sűrűn lakott 
térségekben, így hazánkban is nő a társadalmi 
nyomás a termelődő hulladékok, mint a 
szennyvizek, iszapok, komposztált városi sze-
mét, porított salakok, nagy Cu- és Zn-tar tal-
mú sertés hígtrágya, élelmiszeripari/vágóhídi 
hulladékok talajbani elhelyezésére. A városi 
szennyvíziszap szerves anyagban, nitrogénben 
és foszforban egyaránt gazdag. Logikusnak 
tűnik tehát visszajuttatni a „természet körfor-
gásába”. Ehhez járul a kereskedelmi műtrá-
gyák drágulása, ami növeli a mel léktermékek 
mint alternatív tápelemfor rások iránti kedvet.

A biológiai gazdálkodást előtérbe állítva 
sokan misztifikálják a szervesanyagpótlást. A 
városi hulladékokat, iszapokat „humusznak” 
tekintve, ezeket az anyagokat kívánatosnak 
minősítik, amik ellensúlyozhatják a műtrá-
gyázás káros hatásait. A biológusok és a víz-
ügyi szakemberek szintén a talajban szeretnék 
látni a város hulladékát, minél távolabb a 
vízbázisoktól. A talaj általában valóban óriá-
si oxidatív kapacitással ren delkezik, lebont és 
méregtelenít. Ha eltekintünk a fémszennye-
zés hosszú távú következményeitől.

A csatornázási rendszerek létrejötte előtt 
a nyers szennyvizeket a város körüli talajokra 

engedték. Ez a gyakorlat az egészséget veszé-
lyeztette vírusokat, baktériumokat, parazitá-
kat terjesztve. Megfelelő körülmények között 
a paraziták, a baktériumok spórái stb. hosszú 
időn át fennmaradhatnak a talajban. A nö-
vények, legelő állatok és az ember fertőzéses 
betegségek áldozatául eshetnek.

A vízöblítéses WC, úgy tűnt, megoldja a 
higiéniai kérdést. Új problémát okozott 
azonban, mert óriási iható víztömeget szeny-
nyez. A modern derítőkben szárított iszapok 
keletkeznek, melyek közvetlenül az egészség-
re már nem károsak. A tisztított szennyvíz 
lényegében mentes a szerves anyagoktól, és 
visszajuthat a közeli vízrendszerbe, a befoga-
dóba. Levegőztetve a gyors oxidáció elbontja 
a szerves anyagot. Az ásványi elemek/fémek 
tömege az iszapba kerül, a szennyvízben kevés 
marad. Az iszap hónapokig tartó anaerob 
bomláson megy át. Esetleg zárt térben, 35 oC-
on, három-öt hétig erjed, miközben metán 
és CO2 képződik. 

A könyv eredeti munkákat idéz az 1800-
as évek elejétől, melyek olvasása nemcsak 
élvezetet nyújt, de nagyon tanulságos is a 
mai ember számára. Nyomon követhető a 
szakmai gondolat fejlődése, a kutatások or-
szágokat és nyelvterületeket átívelő jellege, 
a tudomány egyetemessége. A szerző össze-
foglalja a közelmúlt releváns német, orosz, 
angol és magyar nyelvű szakirodalmat, a 
kialakult nézeteket és táblázatosan az elérhe-
tő adatokat, eredményeket.

Elgondolkodtató az a felvetés is, mely 
szerint az emberi fekália mint erőforrás ke-
zelendő a jövőben. Az emberiség naponta  
kb. 1 milliárd kg fekáliát termel. E hatalmas 
tö megű trágya, növényi tápanyag (talajerő) 
nagyrészt nem hasznosul. Folyók, tengerek 
szennyezője. Ez az állapot nem tartható fenn 
hosszú távon. Egy ember fekáliájával kb. 250 



1145

Magyar Tudomány • 2014/9

1144

Könyvszemle

kori napi mezőgazdasági politikával foglal-
koznak, de tükröződnek a sorokban. Nagy-
szerű életpályákról kapunk olvasmányos 
beszámolókat, a székely legénykéről, aki a 
mi niszteri bársonyszéket érte el, soha meg 
nem tagadva, honnan jött. Bár itt Dimény 
Imre nem említi, de korábban, amikor sike-
res miniszterként mutatták be, szerényen csak 
annyit mondott, hogy ő csak végrehajtotta 
azt, amit Fehér Lajos a Pártközpontban elter-
vezett. Balázs Sándor vallomásából kiderül, 
mi irányította a zöldségtermesz tőt a gomba-
termesztés felé, és hogyan érte el e területen 
eredményeit. Megható Horváth József ragasz-
kodása szülőhelyéhez és a Georgikonhoz, 
érzelmi gazdagságáról árulkodnak szavai 
szüleiről szólván. Elkötelezettsége a tudomány 
iránt példamutató a jövő szakemberei számá-
ra is. Király Zoltán tudománytisz telete, igé-
nyessége, ötletgazdagsága a töprengő, a tudo-
mányban elmélyedő tudós kiváló példája. 
Világszerte méltán elismert ered  ménye, hogy 
hazánkban elindította néhai Farkas Gábor 
akadémikustársával a növénykórélettan tudo-
mányát, egyébként, az ezzel egy idő ben Ro-

bert Goodmannel és Milton Zaitlinnel ki-
adott könyvük ma is tankönyv a világ szinte 
minden egyetemén. Láng István szavai mél-
tón reprezentálják leg nagyobb tudománypo-
litikai tevékenységét, az SZBK alapításában 
játszott meghatározó szerepét, és nem utolsó-
sorban a World Science Forum elindítását. 
So rolhatnánk tovább az egyes életutakból 
kiemelhető tanulságokat, de nyugodt szívvel 
rábízhatjuk az Olvasóra. A lapokat forgatók 
számos tanulságot és példát meríthetnek be-
lőlük. A kötetet a Medicina gondozásában 
Máté Judit jegyzi, de megjelenése Barnabás 
Beáta professzor asszony állhatatos kitartásá-
nak köszönhető, aki a többéves huzavona 
után is szívügyének tekintette e fontos kordo-
kumentum megjelentetését és a tiszteletadást 
a szépkorú társaknak. Ha valaki tanítványokat 
keresne a megszólalók soraiban, akkor ne 
keresse azokat név szerint, hiszen mindegyikük 
egész generációkat tudhat tanítványoknak. 
(Máté Judit: Az agrárium tudósai. Budapest: 
Medicina, 2013.)

Balázs Ervin
a biológiai tudomány doktora

A talajtermékenység 
szolgálatában
Sok-sok szakácskönyv lát napvilágot, de 
egyetlen könyv sem foglalkozik azzal, hogy 
mi történik az elfogyasztott élelemmel, mi-
után elhagyja testünket. Az állattartásban 
kézikönyvek sora tárgyalja az állatok tenyész-
tését. Így például az egyes fajok eredetét, 
genetikáját, fejlődését, szaporítását és külö-
nös részletességgel táplálékigényüket, a ta-
karmányozás ugyanis meghatározza a gaz-
da ságosságot. Az állatok által termelt trá-
gyá ról azonban nem esik szó, noha az óriá-
si tömegű istállótrágya, hígtrágya, trágyalé 

és szennyvíz szakszerű kezeléséről és elhelye-
zéséről az állattar tó telep üzemeltetőjének 
kell gondoskodnia a környezet és a talajter-
mékenység meg óvása érekében.

„A földi élet két folyamatban zajlik: szer-
ves anyagok építése holt ásványi anyagokból 
és azok lebontása. Vagyis az élet nem egyéb, 
mint a szerves anyag képződésének és pusz-
tulásának története. Ha bármelyik folyamat 
megszakad, az élet megszűnik a Földön. Az 
asszimilációt, a szintézist döntően a növé-
nyek végzik, míg a szerves anyagokat, hul-
ladékokat a talaj mikroszervezetei bontják 
le holt anyaggá” – írja az Előszóban a szerző. 
A kiadvány utal arra, hogy az 1960-as évek 

óta világszerte a szervestrágyák helyettesíté-
sével, a műtrágyákkal foglalkoznak, me lyek 
nagyságrenddel koncentráltabbak és köny-
nyen kezelhetők. Az istállótrágya, iszapok, 
fekália stb. mint hulladék jelenik meg, 
amitől meg kell szabadulni. Leépült az ezzel 
foglalkozó kísérletezés, kutatás. Hiányoznak 
az áttekintést adó, orientáló kézikönyvek. A 
szerző kísérletet tesz e hiány pótlására. Az 
emberi civilizáció kezdeteitől napjainkig 
végigkíséri a szerves trágyaszerek képződé-
sének és felhasználásának helyzetét, bemu-
tatva a talajtermékenység megőrzésében 
játszott szerepüket, funkcióikat.

A szerző megállapítja, hogy a sűrűn lakott 
térségekben, így hazánkban is nő a társadalmi 
nyomás a termelődő hulladékok, mint a 
szennyvizek, iszapok, komposztált városi sze-
mét, porított salakok, nagy Cu- és Zn-tar tal-
mú sertés hígtrágya, élelmiszeripari/vágóhídi 
hulladékok talajbani elhelyezésére. A városi 
szennyvíziszap szerves anyagban, nitrogénben 
és foszforban egyaránt gazdag. Logikusnak 
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gyák drágulása, ami növeli a mel léktermékek 
mint alternatív tápelemfor rások iránti kedvet.

A biológiai gazdálkodást előtérbe állítva 
sokan misztifikálják a szervesanyagpótlást. A 
városi hulladékokat, iszapokat „humusznak” 
tekintve, ezeket az anyagokat kívánatosnak 
minősítik, amik ellensúlyozhatják a műtrá-
gyázás káros hatásait. A biológusok és a víz-
ügyi szakemberek szintén a talajban szeretnék 
látni a város hulladékát, minél távolabb a 
vízbázisoktól. A talaj általában valóban óriá-
si oxidatív kapacitással ren delkezik, lebont és 
méregtelenít. Ha eltekintünk a fémszennye-
zés hosszú távú következményeitől.

A csatornázási rendszerek létrejötte előtt 
a nyers szennyvizeket a város körüli talajokra 

engedték. Ez a gyakorlat az egészséget veszé-
lyeztette vírusokat, baktériumokat, parazitá-
kat terjesztve. Megfelelő körülmények között 
a paraziták, a baktériumok spórái stb. hosszú 
időn át fennmaradhatnak a talajban. A nö-
vények, legelő állatok és az ember fertőzéses 
betegségek áldozatául eshetnek.

A vízöblítéses WC, úgy tűnt, megoldja a 
higiéniai kérdést. Új problémát okozott 
azonban, mert óriási iható víztömeget szeny-
nyez. A modern derítőkben szárított iszapok 
keletkeznek, melyek közvetlenül az egészség-
re már nem károsak. A tisztított szennyvíz 
lényegében mentes a szerves anyagoktól, és 
visszajuthat a közeli vízrendszerbe, a befoga-
dóba. Levegőztetve a gyors oxidáció elbontja 
a szerves anyagot. Az ásványi elemek/fémek 
tömege az iszapba kerül, a szennyvízben kevés 
marad. Az iszap hónapokig tartó anaerob 
bomláson megy át. Esetleg zárt térben, 35 oC-
on, három-öt hétig erjed, miközben metán 
és CO2 képződik. 

A könyv eredeti munkákat idéz az 1800-
as évek elejétől, melyek olvasása nemcsak 
élvezetet nyújt, de nagyon tanulságos is a 
mai ember számára. Nyomon követhető a 
szakmai gondolat fejlődése, a kutatások or-
szágokat és nyelvterületeket átívelő jellege, 
a tudomány egyetemessége. A szerző össze-
foglalja a közelmúlt releváns német, orosz, 
angol és magyar nyelvű szakirodalmat, a 
kialakult nézeteket és táblázatosan az elérhe-
tő adatokat, eredményeket.

Elgondolkodtató az a felvetés is, mely 
szerint az emberi fekália mint erőforrás ke-
zelendő a jövőben. Az emberiség naponta  
kb. 1 milliárd kg fekáliát termel. E hatalmas 
tö megű trágya, növényi tápanyag (talajerő) 
nagyrészt nem hasznosul. Folyók, tengerek 
szennyezője. Ez az állapot nem tartható fenn 
hosszú távon. Egy ember fekáliájával kb. 250 
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Látható és láthatatlan világok
Új kötettel jelentkezett a szociológusként, 
kulturális antropológusként és művelődésku-
tatóként egyaránt elismert Kapitány házaspár. 
Illik pontosítani, mert a kötet csak rész ben 
új, hiszen ez a Látható és láthatatlan világok 
az ezredfordulón címmel az Új Mandá tum 
Kiadónál 2000-ben megjelent (1998–1999-

ben írt) könyvük bővített, az időközben 
vég bement változásokat is követő kiadása. A 
kötet címe egész tudományos munkásságuk 
lényegét magába sűríti: láthatóvá tenni, leír-
ni, értelmezni a minket körülvevő, sokak 
számára láthatatlan, hétköznapi világot. 
Kapitányék könyveinek olvasásakor, ahogy 
ez esetben is, olyan érzésünk lehet, mint 
amikor Edward T. Hall tudományos bestsel-

kg gabona állítható el, ami egy fő éves gabo-
naszükséglete. Meddig engedhetjük meg 
magunknak például a vízöblítéses illemhely 
használatát? A vízhiány világméretű problé-
ma, a víz egyre értékesebb. Túlságo san nagy 
kincs ahhoz, hogy ilyen méretekben és ilyen 
célokra használjuk. Az ország tízmillió laká-
sa akár 300 millió liter ivóvizet szennyezhet 
el naponta. Hasonló luxust ha marosan egyet-
len ország sem engedhet meg magának.

A kiadvány utolsó fejezetei a szennyvizek, 
iszapok, szervestrágyák termőföldön történő 
elhelyezésének agronómiai és környezetvé-
delmi feltételeit és szabályait taglalják. Sok-
oldalúan elemzi a szerző a talajszennyezés 
problémáit, kemizmusát, a talajban lejátszó-
dó folyamatokat. Egyúttal javaslatokat fo-
galmaz meg a hazai talajvédelmi szabályozás 
továbbfejlesztésére. A talajterhelési határér-
tékeket megkísérli a meghatározó talajtulaj-
donságok függvényében pontosítani. Vizs-
gálja az úgynevezett „holland modell” alkal-
mazhatóságát hazai talajviszonyok között.

A fitoremediáció, az elszennyezett tala-
jok növények általi tisztításának lehetőségét 
két angol nyelvű áttekintés foglalja össze 
összesen hetvenhét szakirodalmi forrás nyo-
mán. A könyv több mint négyszáz irodalmat 
dolgoz fel, óriási területet áttekintve, amit 
az érintett kutatások mélysége és szélessége 
tett indokolttá. A kiadvány alapjául szolgáló 

közlemények társszerzői között 23 név sze-
repel, melyek a borítón is megjelennek.

A munka külön érdeme a hatalmas nem-
zetközi szakirodalom szintézise mellett az 
MTA Agrártudományi Kutatóközpont Ta-
lajtani és Agrokémiai Intézetében végzett 
több mint fél évszázados kutatótevékenység 
eredményeinek ismertetése, valamint az el-
ér hető hazai és nemzetközi adatbázis össze-
gyűjtése. A kísérleti és vizsgálati adatok, 
eredmények nem avulnak el. Azok beépül-
nek a jelen és a jövő szaktanácsaiba, a gazdál-
kodásba. A szerző által prezentált adattömeg 
225 jól szerkesztett táblázatban tárul az olva-
só elé, és nyújt útmutatást.

A teljesítmény imponáló és egyedülálló. 
Valódi hiányt pótol a hazai szakirodalomban. 
A könyv ajánlható a kutatás, oktatás, szakta-
nácsadás, valamint a környezetvédelmi sza-
bályozásban érdekelt intézmények, hivatalok 
számára. Letölthető a szerző/intézet korábbi 
kiadványaival együtt az intézet hon lapjáról 
(http://mta-taki.hu/sites/all/files/dokumen-
tumok/szervestragyak.pdf), illetve költség-
mentesen hozzáférhető a készlet erejéig. 
(Kádár Imre: Szennyvizek, iszapok, komposztok, 
szervestrágyák a talajtermékenység szolgálatá-
ban. MTA ATK TAKI. Budapest: Akaprint, 
345 p., 225 táblázat)

Németh Tamás       
az MTA rendes tagja

lerét, a Rejtett dimenziók kötetét lapozgatjuk, 
a hát, persze! felismerése. Nem az eddig isme-
retlen adatok és jelenségek megfigyelésében, 
összegyűjtésében és leírásában kell ke resnünk 
a kötet igazi értékét; az általunk (bárki által) 
már érzékelt, észlelt, de még nem tudatoso-
dott jelenségek rendszerezésében, összefüggé-
seik, az ok-okozati kapcsolatok bemutatásá-
ban van a könyv „nagyformátumúsága”.

A kötet a központi kérdést résztémákra 
(fejezetekre) bontja, melyek között azonban 
megmarad az átjárás, néhol pedig az ismétlés 
húzza alá az elmondottak jelentőségét. Így az 
I. fejezetben (Szegénység – gazdagság…) leír-
tak egy része visszaköszön a XIII. fejezetben 
(Összegzés – mi mindent hozott, alakított át a 
kilencvenes évtized és a harmadik évezred eleje, 
merre tart a világ?). Az eddigieken túl, helyet 
kap szorongásaink tárgya, a gasztronómia és 
a test felértékelődése, a lakások és utcák képe, 
ünneplési szokásaink, gyer mekjátékaink, a 
családformák, azon belül is a férfi és a női 
szerepek alakulása, az identitások változása, 
az időbeliség és a térbeliség modelljei, a tö-
megkommunikációban megjelenő tipikus 
magatartásformák, az ezredfordulót követő 
művészet néhány jellegzetessége. A kötet az 
egyes fejezeteken belül, az információ erede-
tének és fontosságának figyelembevételével, 
három eltérő közlésmódot követ, melyek 
egymásutániságukban, il letve az eltérő betű-
méretekben mutatkoznak. A több mint tíz 
évvel ezelőtti kutatás megállapításai a fejeze-
tek elején olvashatóak, és a nagyobb betűmé-
ret különbözteti meg őket az ez redforduló 
után tapasztaltak kisebb betűmérettel leírt 
részeitől. Az új részek a törzsanyaghoz viszo-
nyítva ter jedelmileg eltérő szerepűek, ha egy 
fejezeten belül kiemelésre érdemesek, akkor 
külön alfejezetbe kerülnek. A lábjegyzetek 
íródtak a legkisebb betűkkel, pedig egynéme-

lyük akár önálló tanulmánynak is beillene, 
például a versenyszellemmel foglalkozó 52. 
lábjegyzet a 42. oldal lapalján kezdődik és a 
44. oldalra is áthúzódik.

Az alig több mint hétoldalas bevezetés 
va lójában a kötet elméleti megalapozása, mely 
a vizsgálat kulcsszavának („világkép”) fogalmi 
tisztázását, kutatásának módszertani javaslatát 
tartalmazza. A szerzőknek ebben sikerült rö-
viden, ám mégis meggyőzően érvelni amellett, 
hogy „minden korszaknak megvannak azok 
a jellemzői, amelyek valamilyen módon rajta 
hagyják nyomukat a nagytőkés szemléletén 
éppúgy, mint a szegényparasztén, az öregén 
éppúgy, mint a fiatalén, a nagyvárosi emberén 
éppúgy, mint a kis falu lakóján. Vulgáris osz-
tályszemlélettel vagy a politikát abszolutizáló 
nézőpontból felvethető, hogy az ilyen világ-
képfogalom elfedi a lényeget, például hogy 
az egyes korszakokon belül igencsak eltérő a 
hatalom, az ellenzék, illetve a „közvélemény” 
világképe. Ez igaz, s kétségkívül vizsgálni kell 
a különbségeket, a különböző felfogások vi-
szonyát, de az is kétségtelen, hogy valameny-
nyien a kor kulcskérdéseire (a sajátos, korra 
jellemző ideálok, eszmények, kategóriák, 
frazeológia, érzésvilág, jellemző magatartásfor-
mák, stílus stb. együttesére) reflektálnak, 
ezek hez viszonyulnak, s ez közös – a korra 
jellemző – elemeket visz a világképükbe.” (8.) 
Ezzel az alapállással látszólag szembehelyez-
kednek a legmarkánsabban talán Clifford 
Geertz által képviselt posztmodern tudomány-
felfogással, mely a világról való minden tudást 
relativizál, s amely, ezért, bevezeti az interpretív 
közösség fogalmát. El kell azonban fogadni, 
hogy Ka pitányék érvelése a maguk nézőpont-
jából logikus. (Ugyanígy érveltek eltérő té-
mákról írott könyveikben. Például, a Magyar-
ságszimbólumok [Budapest: Európai Folklór 
Intézet, 2002] című könyvükben is, a magyar 
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számára láthatatlan, hétköznapi világot. 
Kapitányék könyveinek olvasásakor, ahogy 
ez esetben is, olyan érzésünk lehet, mint 
amikor Edward T. Hall tudományos bestsel-

kg gabona állítható el, ami egy fő éves gabo-
naszükséglete. Meddig engedhetjük meg 
magunknak például a vízöblítéses illemhely 
használatát? A vízhiány világméretű problé-
ma, a víz egyre értékesebb. Túlságo san nagy 
kincs ahhoz, hogy ilyen méretekben és ilyen 
célokra használjuk. Az ország tízmillió laká-
sa akár 300 millió liter ivóvizet szennyezhet 
el naponta. Hasonló luxust ha marosan egyet-
len ország sem engedhet meg magának.

A kiadvány utolsó fejezetei a szennyvizek, 
iszapok, szervestrágyák termőföldön történő 
elhelyezésének agronómiai és környezetvé-
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problémáit, kemizmusát, a talajban lejátszó-
dó folyamatokat. Egyúttal javaslatokat fo-
galmaz meg a hazai talajvédelmi szabályozás 
továbbfejlesztésére. A talajterhelési határér-
tékeket megkísérli a meghatározó talajtulaj-
donságok függvényében pontosítani. Vizs-
gálja az úgynevezett „holland modell” alkal-
mazhatóságát hazai talajviszonyok között.

A fitoremediáció, az elszennyezett tala-
jok növények általi tisztításának lehetőségét 
két angol nyelvű áttekintés foglalja össze 
összesen hetvenhét szakirodalmi forrás nyo-
mán. A könyv több mint négyszáz irodalmat 
dolgoz fel, óriási területet áttekintve, amit 
az érintett kutatások mélysége és szélessége 
tett indokolttá. A kiadvány alapjául szolgáló 

közlemények társszerzői között 23 név sze-
repel, melyek a borítón is megjelennek.

A munka külön érdeme a hatalmas nem-
zetközi szakirodalom szintézise mellett az 
MTA Agrártudományi Kutatóközpont Ta-
lajtani és Agrokémiai Intézetében végzett 
több mint fél évszázados kutatótevékenység 
eredményeinek ismertetése, valamint az el-
ér hető hazai és nemzetközi adatbázis össze-
gyűjtése. A kísérleti és vizsgálati adatok, 
eredmények nem avulnak el. Azok beépül-
nek a jelen és a jövő szaktanácsaiba, a gazdál-
kodásba. A szerző által prezentált adattömeg 
225 jól szerkesztett táblázatban tárul az olva-
só elé, és nyújt útmutatást.

A teljesítmény imponáló és egyedülálló. 
Valódi hiányt pótol a hazai szakirodalomban. 
A könyv ajánlható a kutatás, oktatás, szakta-
nácsadás, valamint a környezetvédelmi sza-
bályozásban érdekelt intézmények, hivatalok 
számára. Letölthető a szerző/intézet korábbi 
kiadványaival együtt az intézet hon lapjáról 
(http://mta-taki.hu/sites/all/files/dokumen-
tumok/szervestragyak.pdf), illetve költség-
mentesen hozzáférhető a készlet erejéig. 
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lerét, a Rejtett dimenziók kötetét lapozgatjuk, 
a hát, persze! felismerése. Nem az eddig isme-
retlen adatok és jelenségek megfigyelésében, 
összegyűjtésében és leírásában kell ke resnünk 
a kötet igazi értékét; az általunk (bárki által) 
már érzékelt, észlelt, de még nem tudatoso-
dott jelenségek rendszerezésében, összefüggé-
seik, az ok-okozati kapcsolatok bemutatásá-
ban van a könyv „nagyformátumúsága”.

A kötet a központi kérdést résztémákra 
(fejezetekre) bontja, melyek között azonban 
megmarad az átjárás, néhol pedig az ismétlés 
húzza alá az elmondottak jelentőségét. Így az 
I. fejezetben (Szegénység – gazdagság…) leír-
tak egy része visszaköszön a XIII. fejezetben 
(Összegzés – mi mindent hozott, alakított át a 
kilencvenes évtized és a harmadik évezred eleje, 
merre tart a világ?). Az eddigieken túl, helyet 
kap szorongásaink tárgya, a gasztronómia és 
a test felértékelődése, a lakások és utcák képe, 
ünneplési szokásaink, gyer mekjátékaink, a 
családformák, azon belül is a férfi és a női 
szerepek alakulása, az identitások változása, 
az időbeliség és a térbeliség modelljei, a tö-
megkommunikációban megjelenő tipikus 
magatartásformák, az ezredfordulót követő 
művészet néhány jellegzetessége. A kötet az 
egyes fejezeteken belül, az információ erede-
tének és fontosságának figyelembevételével, 
három eltérő közlésmódot követ, melyek 
egymásutániságukban, il letve az eltérő betű-
méretekben mutatkoznak. A több mint tíz 
évvel ezelőtti kutatás megállapításai a fejeze-
tek elején olvashatóak, és a nagyobb betűmé-
ret különbözteti meg őket az ez redforduló 
után tapasztaltak kisebb betűmérettel leírt 
részeitől. Az új részek a törzsanyaghoz viszo-
nyítva ter jedelmileg eltérő szerepűek, ha egy 
fejezeten belül kiemelésre érdemesek, akkor 
külön alfejezetbe kerülnek. A lábjegyzetek 
íródtak a legkisebb betűkkel, pedig egynéme-

lyük akár önálló tanulmánynak is beillene, 
például a versenyszellemmel foglalkozó 52. 
lábjegyzet a 42. oldal lapalján kezdődik és a 
44. oldalra is áthúzódik.

Az alig több mint hétoldalas bevezetés 
va lójában a kötet elméleti megalapozása, mely 
a vizsgálat kulcsszavának („világkép”) fogalmi 
tisztázását, kutatásának módszertani javaslatát 
tartalmazza. A szerzőknek ebben sikerült rö-
viden, ám mégis meggyőzően érvelni amellett, 
hogy „minden korszaknak megvannak azok 
a jellemzői, amelyek valamilyen módon rajta 
hagyják nyomukat a nagytőkés szemléletén 
éppúgy, mint a szegényparasztén, az öregén 
éppúgy, mint a fiatalén, a nagyvárosi emberén 
éppúgy, mint a kis falu lakóján. Vulgáris osz-
tályszemlélettel vagy a politikát abszolutizáló 
nézőpontból felvethető, hogy az ilyen világ-
képfogalom elfedi a lényeget, például hogy 
az egyes korszakokon belül igencsak eltérő a 
hatalom, az ellenzék, illetve a „közvélemény” 
világképe. Ez igaz, s kétségkívül vizsgálni kell 
a különbségeket, a különböző felfogások vi-
szonyát, de az is kétségtelen, hogy valameny-
nyien a kor kulcskérdéseire (a sajátos, korra 
jellemző ideálok, eszmények, kategóriák, 
frazeológia, érzésvilág, jellemző magatartásfor-
mák, stílus stb. együttesére) reflektálnak, 
ezek hez viszonyulnak, s ez közös – a korra 
jellemző – elemeket visz a világképükbe.” (8.) 
Ezzel az alapállással látszólag szembehelyez-
kednek a legmarkánsabban talán Clifford 
Geertz által képviselt posztmodern tudomány-
felfogással, mely a világról való minden tudást 
relativizál, s amely, ezért, bevezeti az interpretív 
közösség fogalmát. El kell azonban fogadni, 
hogy Ka pitányék érvelése a maguk nézőpont-
jából logikus. (Ugyanígy érveltek eltérő té-
mákról írott könyveikben. Például, a Magyar-
ságszimbólumok [Budapest: Európai Folklór 
Intézet, 2002] című könyvükben is, a magyar 
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nemzeti karakter meghatározásánál összeállí-
tottak hét elemet, melyeket alapvetően fon-
tosnak tartottak a közös nemzeti karakterben, 
ám ott is hangsúlyozták: hogy melyik elem 
válik fontosabbá a többihez képest, az személy- 
és szituációfüggő.) A világképről írt elméleti 
bevezetőjük másik fontos kérdése az időbeli 
változás problematikája. „…kérdés, hogy hol 
húzzuk meg az egyes korokra jellemző világké-
pek között a korszakhatárokat?… Az adott 
korszakon belül mindig több alternatíva merül 
fel, sosem eleve eldöntött, hogy melyik új moz-
zanat irradiál és szervező dik világképpé. A 
vál tozások – noha gyakran egy-egy jól körülír-
ható területről indulnak ki – rendszerint egy-
szerre több területen gyökereznek: az egymással 
párhuzamosan zajló gazdasági, politikai, ideo-
lógiai, tudományos, művészeti, etikai stb. vál-
tozások; az intézmények, a társadalmi gyakor-
latok, szokások, szemléletek átalakulásai, az új 
vagy új módon felmerülő célok, eszmények, 
nor mák ilyenkor összetalálkoznak egy közös 
logikában, amit az tesz lehetővé, hogy végül is 
egyetlen világban élünk, ahol minden hat 
mindenre, s így a saját törvényeik irányította 
alrendszerek sosem tudnak teljesen függetlened-
ni a többiektől.” (8–9.) E részben, a változások 
logikájának értelmezése mellett visszatér a 

„közös logika”, az alrendszerek fölötti össze-
kapcsoló tapasztalat és szemléletmód mellet-
ti érvelés. Ez távolabb áll a Karl Marxtól, majd 
más formában Max Webertől származtatott, 
osztálytagolódáson alapuló, inkább a társada-
lom egészében rejlő különbségekre, semmint 
a közös tudásra és tapasztalatra alapozott el-
képzelésektől. Kapitányék tehát a korszellem 
és a világkép egységesítő hatásait veszik alapul, 
úgy, hogy nem igazán foglalkoznak a kérdés-
sel: vajon ki(k) vagy mi(k) irányítja/ják azt, 
honnan ered a változás? A 19. század közepé-
től, Herbert Spencertől Émile Durkheimen 

át Alfred Kroeberig, társadalomtudósok sora 
foglalkozott az egyének feletti akarat, a „szu-
perorganikus” társadalom elméletével, de bi-
zonyos részrendszerek, mint az haute couture 
irányította nemzetközi divat kivételével, a 
makrofolyamatok mibenlétéről – e tekintet-
ben – vajmi keveset tudunk. Talán csak az 
osztályalapú „kultúraépítés” folyamata az, 
aminek gazdag kutatási eredményei jól ismer-
tek, elég csak Orvar Löfgren és Jonas Fryk man, 
valamint a köréjük szerveződő svédországi, 
lundi iskola szerepét kiemelnünk. Több olyan, 
az otthonnal, az idővel, a természettel stb. 
kapcsolatos értékre és szemléletmódra világí-
tottak rá, amelyek mögött egészen konkrét 
társadalmi csoport, a polgári középosztály 
nagyjából 1880 és 1920 között végbemenő, 
egész nemzetre kiterjedő kultúraépítése ját-
szódott le. A 2000-es évek második felében 
lezajló világgazdasági válság családok százez-
reit létbizonytalanságba taszító hatásai figyel-
meztetnek arra, hogy fokozottabban kell fi-
gyelnünk a konkrét emberi tapasztalatokon 
túlmutató világok logikáira is. Kapitányék 
előadásaikban amúgy többször is kifejtették 
véleményüket arról, hogy a korszellem, a 
világkép változásának irányát a kortársak nem 
mindig érzékelik, ugyanakkor a történelem-
nek vannak bizonyos törvényszerűségei, 
például hogy a legválságosabbnak, legkaoti-
kusabbnak megélt korszakok mindig maguk-
ban hordozták a megújulás csíráit. A kötet 
persze nem vállalkozik arra, hogy a változások 
jövőbeli irányait meghatározza, megelégszik 
azzal, hogy a folyamatok jelen és közelmúlt-
beli elmozdulásairól tájékoztasson. 

A kötetben hangsúlyos szerepet kap a 
határ kérdése. Nem úgy, hogy a világkép 
mintáinak társadalmon belüli csoport- és 
ha tárképző szerepét elemzi, hanem úgy, hogy 
a határok elmosódására, képlékenységé re hoz 

megannyi példát. Milyen is a Kapitányék 
érzékelte és közvetítette kortárs világ? Min-
denekelőtt tele van végletes ellentmondások-
kal. Olyan dichotómiák mentén szerveződik 
a korszellem, mint globális és lokális, szellemi-
spirituális és anyagi, egészséges és egészségte-
len, hagyományos és modern vagy „bent” és 

„kint”. E végletek közé húzott határok azon-
ban nem vezetnek a tár sadalmi csoportkép-
ződés megmerevedett állapotához. Épp el-
lenkezőleg, a határok feloldódnak, s bárme-
lyikünk életére egyszerre hathatnak a koráb-
ban vagylagosnak tekintett világok. A VIII. 
fejezetben (Identitások és határelmosódások) 
részletes jellemzést találunk a nemek, a kor-
csoportok, az élő és az élettelen vagy a külön-
böző kultúrák közötti határ elmosódására. A 
kötet hangsúlya a makrotendenciák, az el-
mozdulások megállapításán van: Kapitányék 
tehát eleve lemond tak a minták konkrét 
társadalmi kontextusának, társadalomszerve-
ződésre gyakorolt hatásának bemutatásáról.

A kötet az érdeklődő nagyközönség nek, 
és nem csak a szűkebb (társadalom- és kultúra-
tudományi) szakmának íródott. Talán ezért 
sem tartották Kapitányék fontosnak, hogy 
az adatgazdag kötet kutatásmódszertani hát-
teréről írjanak – ellentétben például a koráb-
ban már említett Magyarságszimbólumokkal. 
Nem írtak arról, hogy a kutatásuk során 
milyen kvantitatív és kvalitatív adatgyűjtési 
technikákat alkalmaztak. Megelégedtek azzal, 
hogy a bevezetésben egy adott kor szak világ-
képének vizsgálatához standard kutatási út-
mutatót írnak le, melynek célja, hogy bárki 
ezek alapján elvégezhesse a kutatást egy szű-
kebb mintán vagy egy más időpontban. 

„Köny vünkkel együtt (egy lehetséges) példáját is 
kívánjuk adni a saját kor elemzésének: hasonló 
módon – persze további szempontokkal szinte 
korlátlanul bővíthetően – bármely korszak vi-

lágképelemzésébe belefoghatunk.” (13.) A „látha-
tó és láthatatlan világok” alkalmat ad arra is, 
hogy az olvasó önvizsgálatot tartson. Mennyi-
ben vagyunk konformisták vagy ép pen non-
konformisták a világkép általános alakulásá-
val kapcsolatban? Felismerjük-e, bevalljuk-e, 
hogy fogyasztási szokásainkban, életvezetési 
stratégiáinkban bizony az aktuális korszellem 
a meghatározó? Tudunk-e, akarunk-e nemet 
mondani a „trendire”, a „divatra”. Önazo-
nosságunkat mennyiben határozza meg, 
hogy e mintakövetési gyakorlatban, mások-
hoz képest milyen helyzetet foglalunk el?

A Kapitány-házaspár új kötete szervesen 
illeszkedik eddigi tudományos- és publikáci-
ós tevékenységükbe: a mindennapi, minket 
körülvevő világ látszólag mindenki által meg-
tapasztalt jelenségeit gyűjtötték csokorba, 
mutatták ki a közöttük meglévő oksági kap-
csolatokat, s bizonyították azt, hogy nem egy 
közülük bizony láthatatlan marad a benne 
élők számára is. Ahogy a minket körülvevő, 
hétköznapi tárgyaknak és tárgyegyütteseknek 
1980-as években fellendülő kutatása (például, 
Magyarországon Hofer Tamás és S. Nagy 
Katalin, vagy külföldön Arjun Appadurai 
vagy Csíkszentmihályi Mihály), úgy Kapitá-
nyéknak a szokásokra és értékválasztásokra 
fókuszáló kutatásai is egymással összefügge-
nek, és szerveződnek tudományos iskolává. 
A közelmúlt változásainak nyomon követé-
sére alkalmas megismételt kutatás – a koráb-
bi vizsgálat szövegkorpuszára épülő – ered-
ménye nem csupán a társtudományok szak-
mai reflexióira, hanem szélesebb társadalmi 
érdeklődésre is bizton számíthat. (Kapi tány 
Ágnes – Kapitány Gábor: Látható és láthatatlan 
világok az ezredfordulón és utána. Budapest, 
Typotex, 2013)

Bali János
néprajzkutató, Eötvös Loránd Tudományegyetem
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nemzeti karakter meghatározásánál összeállí-
tottak hét elemet, melyeket alapvetően fon-
tosnak tartottak a közös nemzeti karakterben, 
ám ott is hangsúlyozták: hogy melyik elem 
válik fontosabbá a többihez képest, az személy- 
és szituációfüggő.) A világképről írt elméleti 
bevezetőjük másik fontos kérdése az időbeli 
változás problematikája. „…kérdés, hogy hol 
húzzuk meg az egyes korokra jellemző világké-
pek között a korszakhatárokat?… Az adott 
korszakon belül mindig több alternatíva merül 
fel, sosem eleve eldöntött, hogy melyik új moz-
zanat irradiál és szervező dik világképpé. A 
vál tozások – noha gyakran egy-egy jól körülír-
ható területről indulnak ki – rendszerint egy-
szerre több területen gyökereznek: az egymással 
párhuzamosan zajló gazdasági, politikai, ideo-
lógiai, tudományos, művészeti, etikai stb. vál-
tozások; az intézmények, a társadalmi gyakor-
latok, szokások, szemléletek átalakulásai, az új 
vagy új módon felmerülő célok, eszmények, 
nor mák ilyenkor összetalálkoznak egy közös 
logikában, amit az tesz lehetővé, hogy végül is 
egyetlen világban élünk, ahol minden hat 
mindenre, s így a saját törvényeik irányította 
alrendszerek sosem tudnak teljesen függetlened-
ni a többiektől.” (8–9.) E részben, a változások 
logikájának értelmezése mellett visszatér a 

„közös logika”, az alrendszerek fölötti össze-
kapcsoló tapasztalat és szemléletmód mellet-
ti érvelés. Ez távolabb áll a Karl Marxtól, majd 
más formában Max Webertől származtatott, 
osztálytagolódáson alapuló, inkább a társada-
lom egészében rejlő különbségekre, semmint 
a közös tudásra és tapasztalatra alapozott el-
képzelésektől. Kapitányék tehát a korszellem 
és a világkép egységesítő hatásait veszik alapul, 
úgy, hogy nem igazán foglalkoznak a kérdés-
sel: vajon ki(k) vagy mi(k) irányítja/ják azt, 
honnan ered a változás? A 19. század közepé-
től, Herbert Spencertől Émile Durkheimen 

át Alfred Kroeberig, társadalomtudósok sora 
foglalkozott az egyének feletti akarat, a „szu-
perorganikus” társadalom elméletével, de bi-
zonyos részrendszerek, mint az haute couture 
irányította nemzetközi divat kivételével, a 
makrofolyamatok mibenlétéről – e tekintet-
ben – vajmi keveset tudunk. Talán csak az 
osztályalapú „kultúraépítés” folyamata az, 
aminek gazdag kutatási eredményei jól ismer-
tek, elég csak Orvar Löfgren és Jonas Fryk man, 
valamint a köréjük szerveződő svédországi, 
lundi iskola szerepét kiemelnünk. Több olyan, 
az otthonnal, az idővel, a természettel stb. 
kapcsolatos értékre és szemléletmódra világí-
tottak rá, amelyek mögött egészen konkrét 
társadalmi csoport, a polgári középosztály 
nagyjából 1880 és 1920 között végbemenő, 
egész nemzetre kiterjedő kultúraépítése ját-
szódott le. A 2000-es évek második felében 
lezajló világgazdasági válság családok százez-
reit létbizonytalanságba taszító hatásai figyel-
meztetnek arra, hogy fokozottabban kell fi-
gyelnünk a konkrét emberi tapasztalatokon 
túlmutató világok logikáira is. Kapitányék 
előadásaikban amúgy többször is kifejtették 
véleményüket arról, hogy a korszellem, a 
világkép változásának irányát a kortársak nem 
mindig érzékelik, ugyanakkor a történelem-
nek vannak bizonyos törvényszerűségei, 
például hogy a legválságosabbnak, legkaoti-
kusabbnak megélt korszakok mindig maguk-
ban hordozták a megújulás csíráit. A kötet 
persze nem vállalkozik arra, hogy a változások 
jövőbeli irányait meghatározza, megelégszik 
azzal, hogy a folyamatok jelen és közelmúlt-
beli elmozdulásairól tájékoztasson. 

A kötetben hangsúlyos szerepet kap a 
határ kérdése. Nem úgy, hogy a világkép 
mintáinak társadalmon belüli csoport- és 
ha tárképző szerepét elemzi, hanem úgy, hogy 
a határok elmosódására, képlékenységé re hoz 

megannyi példát. Milyen is a Kapitányék 
érzékelte és közvetítette kortárs világ? Min-
denekelőtt tele van végletes ellentmondások-
kal. Olyan dichotómiák mentén szerveződik 
a korszellem, mint globális és lokális, szellemi-
spirituális és anyagi, egészséges és egészségte-
len, hagyományos és modern vagy „bent” és 

„kint”. E végletek közé húzott határok azon-
ban nem vezetnek a tár sadalmi csoportkép-
ződés megmerevedett állapotához. Épp el-
lenkezőleg, a határok feloldódnak, s bárme-
lyikünk életére egyszerre hathatnak a koráb-
ban vagylagosnak tekintett világok. A VIII. 
fejezetben (Identitások és határelmosódások) 
részletes jellemzést találunk a nemek, a kor-
csoportok, az élő és az élettelen vagy a külön-
böző kultúrák közötti határ elmosódására. A 
kötet hangsúlya a makrotendenciák, az el-
mozdulások megállapításán van: Kapitányék 
tehát eleve lemond tak a minták konkrét 
társadalmi kontextusának, társadalomszerve-
ződésre gyakorolt hatásának bemutatásáról.

A kötet az érdeklődő nagyközönség nek, 
és nem csak a szűkebb (társadalom- és kultúra-
tudományi) szakmának íródott. Talán ezért 
sem tartották Kapitányék fontosnak, hogy 
az adatgazdag kötet kutatásmódszertani hát-
teréről írjanak – ellentétben például a koráb-
ban már említett Magyarságszimbólumokkal. 
Nem írtak arról, hogy a kutatásuk során 
milyen kvantitatív és kvalitatív adatgyűjtési 
technikákat alkalmaztak. Megelégedtek azzal, 
hogy a bevezetésben egy adott kor szak világ-
képének vizsgálatához standard kutatási út-
mutatót írnak le, melynek célja, hogy bárki 
ezek alapján elvégezhesse a kutatást egy szű-
kebb mintán vagy egy más időpontban. 

„Köny vünkkel együtt (egy lehetséges) példáját is 
kívánjuk adni a saját kor elemzésének: hasonló 
módon – persze további szempontokkal szinte 
korlátlanul bővíthetően – bármely korszak vi-

lágképelemzésébe belefoghatunk.” (13.) A „látha-
tó és láthatatlan világok” alkalmat ad arra is, 
hogy az olvasó önvizsgálatot tartson. Mennyi-
ben vagyunk konformisták vagy ép pen non-
konformisták a világkép általános alakulásá-
val kapcsolatban? Felismerjük-e, bevalljuk-e, 
hogy fogyasztási szokásainkban, életvezetési 
stratégiáinkban bizony az aktuális korszellem 
a meghatározó? Tudunk-e, akarunk-e nemet 
mondani a „trendire”, a „divatra”. Önazo-
nosságunkat mennyiben határozza meg, 
hogy e mintakövetési gyakorlatban, mások-
hoz képest milyen helyzetet foglalunk el?

A Kapitány-házaspár új kötete szervesen 
illeszkedik eddigi tudományos- és publikáci-
ós tevékenységükbe: a mindennapi, minket 
körülvevő világ látszólag mindenki által meg-
tapasztalt jelenségeit gyűjtötték csokorba, 
mutatták ki a közöttük meglévő oksági kap-
csolatokat, s bizonyították azt, hogy nem egy 
közülük bizony láthatatlan marad a benne 
élők számára is. Ahogy a minket körülvevő, 
hétköznapi tárgyaknak és tárgyegyütteseknek 
1980-as években fellendülő kutatása (például, 
Magyarországon Hofer Tamás és S. Nagy 
Katalin, vagy külföldön Arjun Appadurai 
vagy Csíkszentmihályi Mihály), úgy Kapitá-
nyéknak a szokásokra és értékválasztásokra 
fókuszáló kutatásai is egymással összefügge-
nek, és szerveződnek tudományos iskolává. 
A közelmúlt változásainak nyomon követé-
sére alkalmas megismételt kutatás – a koráb-
bi vizsgálat szövegkorpuszára épülő – ered-
ménye nem csupán a társtudományok szak-
mai reflexióira, hanem szélesebb társadalmi 
érdeklődésre is bizton számíthat. (Kapi tány 
Ágnes – Kapitány Gábor: Látható és láthatatlan 
világok az ezredfordulón és utána. Budapest, 
Typotex, 2013)

Bali János
néprajzkutató, Eötvös Loránd Tudományegyetem
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Háttér előtt
Noha olyan szereplők is látóterünkbe kerül-
nek Perecz László tanulmánygyűjteménye 
révén, mint Böhm Károly, Hamvas Béla, 
Babits Mihály, Fülep Lajos vagy épp Nádas 
Péter, de elsősorban a magyar filozófia történe-
tének két fontos alakjára fókuszálnak a 
könyvben szereplő írások: Lukács Györgyre 
és Bibó Istvánra. Lukácsra, akiről – különö-
sen, ha a nemzetközi ismertséget is figyelem-
be vesszük – történetileg tekintve talán azt is 
mondhatjuk, hogy „a” magyar filozófus; és 
Bibóra, aki sem önértelmezése alapján, sem 
akadémikus szempontból nem sorolható a 
filozófusok közé, de a (szak)filozófiával kap-
csolatos erős fenntartásai mellett is rajtahagy-
ta nyomát írásain a filozófiai tájékozottság; 
sőt mi több, idegenkedését akár értelmezhet-
jük mint filozófiai jellegű álláspontot, azaz 
egy bizonyos fajta – jelesül: a realitástól elru-
gaszkodó, a meddő spekulációban elvesző – 
filozófiával szembeni averzióként. 

Az első tanulmány Lukácsnak és Böhm-
nek – illetve tanítványaiknak – a XX. század 
elején lejátszódó fordulatban – a szinte egy-
öntetű elfogadottságnak örvendő pozitiviz-
mus uralmának megtörésében játszott szere-
pét ismerteti. Böhm szemléletmódjának 
változása – pozitivista, antimetafizikus indu-
lása, majd az ettől való eltávolodása és idea-
lista, axiológiai irányba történő orientálódása 

– majdhogynem leképezi a korszak általános 
filozófiai irányultságának módosulását. Lu-
kács esetében ilyen párhuzamról nincs szó, ő 
a pozitivizmussal eleve nem szimpatizál. A 
korszellemmel való szembenállásából, az 
institucionális kereteken kívüliségből és a 
publikációi számára alkalmas szellemiségű 
szaksajtó hiányából fakadó nehézségek – eze-
ket a következő tanulmány taglalja – csak 

lassan enyhülnek. Összességében Böhm és 
Lukács nézetei – és filozófiai (tanítványi) kö-
rei – között nincs kimutatható egymásra 
hatás, a rokonságot a filozófiatörténeti vizsgá-
lódás teremti meg, ami az újidealista/szellem-
történeti szemléletmód megerősödésében 
mindkét gondolkodó erőfeszítéseit jelentős-
nek látja. 

Az írások többségére jellemző, hogy a 
tárgyalt témákat, problémákat Perecz, mond-
hatjuk, speciális szakterülete szempontjából, 
a nemzet-problematika valamelyik aspektu-
sából vizsgálja. Fülep Lajos művészetfilozófiá-
ja is alkalmas tárgya az ún. „nemzeti filozófia” 
(miben)létét vizsgáló megközelítésnek. Mint 
a szerző megállapítja, Fülep gondolkodásának 
nemzeti jellege nem azonosítható a nem-
zetkarakterológiai alapú, öncélú, bezárkózó 

– adott esetben nacionalizmusba, rasszizmus-
ba hajló  – felfogásokkal.

A szellemtörténeti megközelítést és a 
marxizmust egyaránt elutasító Bibó – noha 
explicite nem foglalkozik a „nemzeti filozófia” 
specifikus kérdéskörével, de – gondolkodás-
módjából, elméleti munkásságából a szerző 
érvelése szerint kiolvasható, hogy a nemzet és 
a filozófia fogalmait Bibó nem tartja egy 
egységes fogalomban összekapcsolhatónak.

A már többször, többek által elemzett 
Bibó és Lukács közötti vita egyik – eddig nem 
elég hangsúlyosan kidomborított – aspektu-
sát, s a szerző érvelése szerint a két gondolko-
dó közti egyet nem értés lényeges gócpontját, 
a bibói demokráciafelfogás szociálpszicholó-
giai komponensét teszi vizsgálat tárgyává a 
következő cikk. A társadalomlélektannak 
komoly szerepet szánó bibói módszertan 
Lukács számára – aki a pszichológiai tényezőt 
visszavezetendőnek tartja az annak alapjául 
szolgáló gazdasági/politikai bázisra – nem 
elfogadható. Az elemző érvelése szerint első-

sorban Lukácsnak a pszichológiai magyaráza-
tokkal szembeni idegenkedése következtében 
nem képes a kettejük közötti eszmecsere el-
méleti szinten elmélyülni, termékeny teoreti-
kus diskurzussá válni, s így Lukács Bibó-kriti-
kájának az adekvátsága is megkérdőjelezhető.

Noha Perecz a Lukács György és Babits 
Mihály között lezajlott polémiának is első-
sorban a vitázó felek nemzetről, illetve nem-
zet és filozófia(i kultúra) viszonyáról vallott 
elképzeléseinek különbségét állítja előtérbe, 
a lukácsi filozófiának „németes” homályossá-
gát felrovó babitsi kritika és az erre adott – el-
utasító, a homályos/világos distinkciót relati-
vizáló és kontextualizáló, és egyfajta, a gon-
dolkodásnak a hétköznapi és a filozófiai 
módjának lényegileg különböző mivoltából 
fakadó homályosságot a filozófia tulajdon-
képpeni sajátságának tekintő – válasz a filozó-
fiában sokféleképpen lehetséges oppozíciók 
egyikét – az adekvát filozófiai stílus mindig 
aktuális, és a különböző szembenállások, „-iz-
musok” harcának hátterében is gyakran ott 
álló alapproblémáját – is szemlélteti.

Természetesen akár a nemzetfogalom 
valamelyik aspektusát középpontba állító, 
akár a nem ehhez kapcsolódó írásokat nézzük, 
a tárgyalt témák lehetőséget adnak további 
vizsgálódásra, további kérdések felvetésére. A 
szerző meggyőzően érvel amellett, hogy 
Böhm és Lukács (szellemi holdudvara) hozzá-
járult a pozitivizmus dominanciájának megtö-
réséhez, de kérdéses marad ennek a hozzájá-
rulásnak a mértéke, melyhez azt is kellene 
tudnunk, kik – és mennyire – játszottak eb ben 
további szerepet. (Sőt, az is, hogy ebben a 
folyamatban hogyan és mennyire hatottak 

teoretikus és azon kívüli – mondjuk úgy, in-
ternális és externális – tényezők.)

Ami a könyv tematikája kapcsán az olva-
sónak mindenképp feltűnik, és ami a szerző-
nek a szemére vethető lenne, az már eleve, 
bevallottan közölve van a könyv előszavában: 
egyrészt az írások közötti alkalmankénti is-
métlődések és átfedések, másrészt az írások 
műfaji különbözősége. Az elsővel kapcsolatos, 
az előszóban szereplő kérésnek – „[m]egké-
rem az olvasót, ezt nagyvonalúan nézze el 
nekem” – minden további nélkül eleget is 
tehetünk. A recenzens számára viszont zava-
ró, hogy nagyon is igaz: a könyv „elegyes 
írások válogatása”. A tudományos igényű 
filozófiatörténeti elemzéseket tartalmazó ta-
nulmányok mellett a szerző a kötetbe könyv-
recenziót, akadémiai doktori értekezése op-
ponenseinek adott választ, illetve napilapban 
megjelent írást is beválogatott. Mindez persze 
nem példa nélküli, de kissé szokatlan. A két 
utolsó „ciklusba” tartozó ilyen jellegű írásokat 
akár ki is lehetett volna hagyni a könyvből. 
Hogy ezek az írások is bekerültek, azt talán 
az magyarázhatja, hogy olyan szerzővel van 
dolgunk, aki egyrészt – némiképp könyvének 
két főhőséhez hasonlatosan – a közéleti-gya-
korlati kérdésekkel kapcsolatos állásfoglalást 
az értelmiségi lét részének gondolja, másrészt 
a szorosabban vett filozófiatörténészi szak-
munka mellett a filozófia hazai társadalmi 
be ágyazottságának – nem túl rózsás – helyze-
tét is szem előtt tartja. (Perecz László: Háttér 
előtt: Írások a magyar filozófia múltjáról és je-
lenéről. Bratislava–Pozsony: Kalligram, 2013)

Holovicz Attila
doktorandusz, BMGE
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Könyvszemle

Háttér előtt
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