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Könyvszemle
Erőltetett menet
A közelmúltban jelent meg a Vince Kiadó 
gondozásában egy olyan történeti munka, 
amelyről – az elcsépelt szóhasználat dacára – 
joggal elmondható, hogy hiánypótló alkotás. 
A Bori munkaszolgálatosok címet viselő vaskos 
(mintegy 600 oldal terjedelmű) könyv ugyan-
is olyan tragikus témát helyez fókuszába, 
amelyet a modern korral foglalkozó történé-
szek, szűkebben pedig a holokausztkutatók 
évtizedek óta szem előtt tartottak, bele-bele-
kaptak, mégsem dolgoztak fel. Vajon miért?

Véleményem szerint elsősorban azért, 
mert a második világháborús kisegítő (zsidó) 
munkaszolgálat históriája az eddigi, hozzáve-
tőlegesen öt évtized (az államszocialista rend-
szerben inkább eltűrt, és sajnos, azóta sem 
összefogott) kutatása dacára a mai napig 
ren geteg fehér foltot rejt, kevés a fogódzó. Igaz 
ez annak ellenére is, hogy a munkaszolgálat 
témakörében dicséretes résztanulmányok és 
szakkönyvek jelentek meg, itt elsősorban 
Kar sai Elek és Szita Szabolcs történészek mun-
kásságát kell kiemelni. Másrészt pedig azért, 
mert a szegényes szakirodalom mellett a 
Borral kapcsolatos források rendkívül vegye-
sek, szórtak, lappanganak, több ország levél-
táraiban, múzeumaiban tanulmányozhatók, 
a vizsgálódás következésképpen nehézkes és 
lassú. Csapody Tamás munkájával a második 
világháborús hadtörténet (hiszen a munka-
szolgálatos századok formálisan a m. kir. 
hon védség keretében működtek), illetve a 
holokauszt történetének, részint pedig a hábo-

rús köztörténetnek egyik fehér foltját kíván-
ta tisztábbá tenni.

A mondottakból adódóan a szerzőnek 
nem volt könnyű dolga. Felmerül a kérdés, 
vagyon miért egy, a témával eleddig érintőle-
ges viszonyba sem kerülő jogász-szociológus 
végzettségű társadalomtudós, a Semmelweis 
Egyetem Magatartástudományi Intézetének 
adjunktusa indult neki ennek a nagyszabású 
feladatnak, és miért nem profi történészek, 
akik a második világháború, illetve a holo-
kauszt történetét évek, évtizedek óta kutatják? 
Válaszra nem vállalkozhatok. Tény ugyanak-
kor, hogy a tudományosság jól járt, hogy 
Borra éppen Csapody Tamás talált rá, azért 
is, hiszen a szerző interdiszciplináris szemléle-
te, az empirikus források felhasználásának 
ru tinja és azok összehasonlító elemzésének 
igénye a mai modern kort vizsgáló hazai tör-
ténészek között – sajnos még – nem számí-
tanak evidenciának. Jóllehet a szerző csupán 
2005-ben kezdte meg vizsgálódásait, a kötet 
témakörében eddig megjelent negyven cikke, 
tanulmánya és forrásközlése mutatja beható 
ismereteit.

A forrásokat tekintve a szerző nemcsak a 
ha gyományos kiadott forrásokat, levéltári 
kút főket, de múzeumi gyűjteményeket, fil-
meket, sőt kiállítások dokumentációját, in-
ternetes anyagokat, magánhagyatékot (Rad-
nó ti Miklósné Gyarmati Fanniét) is hasz no-
sított. Ennél is lényegesebb, hogy a Borral 
összefüggésbe hozható mindegyik, ma még 
élő szemtanút, köztük a föllelhető összes egy-
kori munkaszolgálatos túlélőt megkereste, és 

lehetőség szerint interjút készített velük. Ezen 
– típusát és történeti értékét, súlyát tekintve 
egyaránt – sokféle forrás kiegyensúlyozott 
kezelése adja a kötet talán legfontosabb érté-
két, amelyeknek feltárása és értelmezése 
nélkül aligha lehetett volna hiteles képet adni 
a témáról. A felkeresett mintegy ötven ma-
gyarországi, szerb, német, osztrák, izraeli és 
amerikai közgyűjtemény pedig kétségtelenül 
masszív alapot ad mindehhez.

Ezek után érdemes szemügyre venni, 
miről is szól a kötet. A bori munkaszolgálat 
nem jelentett mást, mint a magyar honvédség 
kötelékébe tartozó zsidó (vagy a hatályos 
törvények szerint zsidónak minősített) ma-
gyar állampolgároknak, kisebb részben pedig 
egyéb, honvédelmi szempontból megbízha-
tatlanná fokozottaknak (jehovisták, nazarénu-
sok és szombatisták) államközi megállapodá-
sok értelmében a náci fennhatóság alatt álló 
szerbiai Bor városában és annak környékén 
elhelyezett bányákban történő kényszermun-
káját 1943 júliusa és 1944 nyara között. A 
munka ezen a körön jóval túllép, részben vi-
szont kevesebbet nyújt. Kevesebbet azért, 
mert semmi esetre sem kapunk képet a bori 
munkaszolgálat egészéről. Vállaltan nem 
monografikus igényű feldolgozásról van 
ugyanis szó, hanem – amint Csapody Tamás 
az alcímmel hangsúlyozza is – fejezetek a bori 
munkaszolgálat történetéből, mely fejezetek 
megírásakor már korábban publikált cikkei-
re, tanulmányaira, forrásközléseire formailag 
is erőteljesen támaszkodott. Másrészről vi-
szont lényegesen kitágítja a bori munkaszol-
gálat történetét. Sőt, ha szigorúan veszem, a 
kötet hat fejezetéből csupán egyetlen egy szól 
kizárólag Borról és a környező melléktáborok-
ban folyó kényszermunkáról (a német földraj-
zi neveket követő München, Voralberg, Rhön, 
Westfalen, Innsbruck stb. altáborok ról): az 

Orvosok és orvoslás Borban című rész, amely 
a legapróbb részletekig feltárja a gyógyászati 
lehetőségek, a balesetek és halálesetek, vala-
mint az ott tevékenykedett orvosok személyes 
történetét. A további öt fejezet ellenben tu-
lajdonképpen egy-egy olyan „mélyfúrás”, 
amely részben vagy egészben a Borból két 
ütemben elhurcolt néhány ezer szerencsétlen 
munkaszolgálatos kálváriájának, legyilkolásá-
nak történetét adja, vagy pedig a bori honvéd-
keret, illetve annak tagjainak sorsát követi 
nyomon. Érdekesek a témaválasztások. Kü-
lön fejezet szól Justus Pál irodalmár, szo ciál-
demokrata politikus bori életéről (115–140.). 
Rendkívül tanulságos a Marányi Ede bori 
táborparancsnokról szóló terjedelmes rész 
(143–175.). Csapody Tamás ugyanis nemcsak 
a boriak kegyetlen második parancsnokának 
tevékenységét írta meg, de bemutatta, hon-
nan indult, majd pedig miként lett Antal 
Fehér álnéven az osztrák, később nyugatné-
met szélsőjobboldali emigráció tagja. Eseté-
ben tehát értékes adalékokkal szolgál a hábo-
rú utáni szélsőjobboldali emigráció történe-
téhez is. A kötet talán legfontosabb fejezete 
a Bori menet a Dunántúlon címet viseli. A 
szerző seregnyi tévhitet korrigál, még több 
ismeretlen eseménysort ír meg elsőként, vilá-
gít meg eddig nem lényegesnek ismert tör-
ténéseket, vagy más esetekben túldimenzio-
nált problémákat rak helyre. Külön érdekes-
sége a fejezetnek, hogy Radnóti Miklós sorsát 
kiemelten tárgyalja, figyelemre méltó igényes-
séggel alkalmazva a forráskritika módszereit. 
A számtalan új ténymegállapítás között ki-
emelendőnek vélem a volt bori munkaszol-
gálatosok útvonalának dátumokkal egybekö-
tött pontos megállapítását és a csoport ma-
radványainak 1944 novemberében német 
lá gerekbe (Flossenbürg, Sachsenhausen) de-
portálásának históriáját. A továbbiakban 
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képet kapunk – elsődlegesen népbírósági 
jegyzőkönyvek alapján – a bori keret felelős-
ségre vonásáról is (361–458.). Ehelyütt jól 
látható a bori munkaszolgálatban részt vevők 
egységben kezelése a szerző által: nemcsak az 
áldozatokról, de a gyilkosokról, tettesekről is 
van mondanivalója, lehetőség szerint feltárva 
utóbbiak motivációit és azt, miben és hogyan 
dönthettek volna másként. Megjegyzem, ez-
úttal különösképpen segítségére voltak jogi 
ismeretei. A könyv utolsó, hatodik, terjedel-
mes fejezetében veszi Csapody górcső alá az 
abdai exhumálás történetét (459–530.), amely-
nek keretében a számtalan sosem vizsgált 
dokumentum, jegyzőkönyvcsoport, levelezés 
stb. áttekintésével számba veszi, és kimerítő-
en cáfolja a Radnóti Miklós esetleges túlélé-
séről szóló legendákat is.

A kötet legjelentősebb eredményéről, az 
ismeretlen források feltárásáról (és készítéséről, 
elemzéséről) már szóltam. Szintén jelentős 
eredményt jelent számomra a személyesség. 
Minden témában felsejlik, hogy a szerző – 
helyesen – az állami, közigazgatási dokumen-
tumok mellett, vagy még inkább azok előtt 
az oral history bizonyítékait ütközteti, s ahol 
több ilyen jellegű bizonyíték áll rendelkezé-
sére, akár cáfolja általuk is az írott forrásokat. 
A kortársak és a munkaszolgálatos túlélők 
nemegyszer akár egymásnak is ellentmondó 
vallomásai hitelesítik, és egyben személyessé, 
közelivé teszik a bori rézbányák kegyetlen 
valóságát, a halálmeneteket, az abdai tömeg-
kivégzést, a bori orvosok emberpróbáló mun-
káját, a többi résztémát és epizódot. S teszi 
mindezt a szerző logikus alfejezetekbe tagol-
tan, világos okfejtéssel, ahol szükséges, a szö-
vegben tömör összefoglaló részeket közbeik-
tatva. A személyesség megnyilvánulása az is, 
hogy a szerző a kötet összes helyszínét maga 
is bejárta, azonosította, és ahol tudta, hitele-

sítette az ábrázolt bányákat, kórházakat, ál-
lomásokat, tömegsírokat. Ez véleményem 
szerint egyaránt nagyon fontos a tények fel-
derítése okán, és a személyes élményekből (is) 
táplálkozó információ interpretációja szem-
pontjából is, amit szemlátomást a szerző re-
mekül kiaknázott. Nem zárkózik el a prob-
lematikus részek fejtegetésétől (mint például 
a Szerbiából különféle időpontokban és út-
vonalakon Újvidéken, Mohácson, Baján  át 
Szentkirályszabadjára, majd 1944 novembe-
rében Tarjánpusztára, innen Győrbe, Abdára, 
végül, akik az embertelen gyalogmenetet 
túlélték németországi koncentrációs táborok-
ba hurcolt egykori boriak mindenkor válto-
zó számának higgadt mérlegeléséről) sem.

Érdemes szót ejteni a munka kézikönyv-
funkciójáról. A hozzávetőlegesen kétezer 
lábjegyzetet rejtő könyv bibliográfiája egyfaj-
ta jól tagolt Bor-historiográfiaként is felfog-
ható; ezt egészíti ki számos térkép, táboralap-
rajz és negyvenöt soha nem publikált és 
rész letesen dokumentált fénykép. Végül, de 
nem utolsósorban, kiemelendő a kötet végi, 
az összes szereplőt bemutató annotált név-
mutató.

A kitűnő kötet értékéből nem von le, ha 
utalunk annak hiányosságaira is. Ide kíván-
kozik, hogy a szövegben rendszeresen ismét-
lésekkel találkozunk. Ezt a különálló fejezetek 
gondosabb szerkesztői munkájával korrigálni 
lehetett volna. További problémának érzem 
a könyv egészére jellemző pozitivista szemlé-
letmódot. A szerző határtalan forrásmennyi-
séget mozgatott meg, aminek révén viszont 
Csapody minduntalan olyan adatmennyi-
séggel látja el olvasóját, hogy ezzel azt a be-
nyomást kelti, mintha a „mindent minél 
részletesebben elmondani”, „ahogy valóban 
történt” rankei elve vezérelte volna. Egy tör-
téneti interpretációnak ugyanakkor nem le-

het célja a minden egyes részletre (esetenként 
a rég meghaladott, téves stb. interpretációkra) 
való kitérés, sokkal inkább a források, adatok 
kellő rostálása révén a valóban fontosak meg-
hagyása és azok súlyozott bemutatása. Teljes 
objektivitást elérni a történetírásnak úgysem 
lehetséges, a szelekció nem megkerülhető. 
Úgy érzem, ez az elv nem kellően érvényesül, 
és több esetben hovatovább az a kötet olvas-
mányosságát is rontja.

Kétségtelen ugyanakkor – ezt a közel-
múltban tapasztalható médiaérdeklődés is 
jelzi –, hogy Csapody Tamás fontos könyvet 
írt a boriakról. A mű a szerző szándékai és a 

recenzens kívánalmai szerint ugyanakkor csak 
a kezdet ahhoz a hatalmas összegző munká-
hoz, aminek végeredménye a bori munkaszol-
gálat, a bori munkaszolgálatosok történetének 

– e kötetben is remekül megnyilatkozó, kiter-
jesztett szemléletű – nagymonográfiája lesz. 
Kívánom, hogy Csapody Tamás további 
kutatásaihoz a történészek részéről nagyobb 
figyelmet kapjon mind a szakirodalmi termés 
bővítését, mind pedig a szakmai segítségadást 
tekintve. (Csapody Tamás: Bori munkaszolgá-
latosok. Budapest: Vince, 2012, 656 p.)

Szécsényi András
történész, muzeológus, Holokauszt Emlékközpont

A magyar beszéd
– Kinek ajánljuk ezt a könyvet? – teszik fel a 
szokványos kérdést a szerkesztők, és ezt hosz-
szú felsorolás követi. A recenzens válasza rö-
videbb: mindenkinek! Hiszen a beszéd leg-
emberibb sajátunk, ami a gondolkodás kez-
deteitől fogva izgatta az emberről gondolko-
dókat. Izgalmas tükrözésünk, amivel az egyik 
ember a másik számára igyekszik hangokból 
képzett tükröket alkotni. A hang gépi átvite-
lével és rögzítésével új, hatalmas tükröt kap-
tunk, hiszen az egyéntől elszakadó módon és 
ugyanakkor az egyéneket a korábbi mérték-
kel összehasonlítva működik az, amit a régi-
ek az elszálló jelzővel illettek.  Ez az embertől 
elválasztó és embereket összekötő tükör vala-
hol a telefóniával és a gramofonnal kezdődött, 
bár ha például Kempelen Farkasra hivatko-
zunk, akkor mondhatjuk, hogy egyidejűleg 
fejlődött az ipari forradalommal, az ember 
egész életmódját, természethez való viszonyát 
forradalmasító két évszázaddal. 

Ez a kontextus nagyon fontos az ajánlás 
szempontjából. Közléseink ősi módjának 
ipari forradalma innen nézve lett és lesz egész 

gondolkodásunkban és életvitelünkben meg-
határozó. A példákat hosszan sorolhatjuk, de 
a mobiltelefónia minden képzeletet felülmú-
ló sebességű és általános terjedése mutatja, 
hogy itt olyan valamiről van szó (íme: van 
szó), ami minden korábbi gazdasági, társa-
dalmi, életmódbeli korlátot átlépett. Talán 
csak Anatole France-nak a huszadik század 
legelején írt zseniális meglátása jósolta meg 
ennek a találmánynak a létrejöttét és kiterje-
dését a föld minden lakójára, összekötve ezt 
a víziót a tár sadalmakat és az együttléteket 
átformáló hatásával.    

A tükörhasonlatnál maradva: a tükör 
tu lajdonságai, a kapcsolódó fizikai jelenségek 
megismerése e mindenre kiható szerepben 
formálni képesek a világnak és azon belül is 
az életfolyamatoknak az ismeretét és szemlé-
letét. Másképp és más aspektusokban alakul 
ez a tudás a hang és a beszéd kibocsátó és 
befogadó működésének vizsgálata során, és 
ezért is általános feladat mindennek a meg-
ismerése, tudatosulása és kezelése. 

A számunkra prioritásként élő magyar 
beszéd és annak antropológiai és technológi-
ai vonásai így válnak közhasznú érdeklődé-
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sünk tárgyává. Erről eddig sok résztanulmány 
és részösszefoglaló ellenére sem készült a kor 
ismerettömegével együtthaladó enciklopédi-
kus áttekintés. Most itt van, és ennek jegyé-
ben ünnepelhetjük, ajánlva a megszólított 
Mindenkinek.

Itt kell előrebocsátani a mostani recenzens 
szerepét. Ez az írás nem a részletismeretekben 
gazdag  szakértő elemzése, nem az elenged-
hetetlen szakmai kritika. Nehéz is lenne az 
egész könyvet egy lektorra bízni, hiszen a 
szerteágazó ismeretanyagot  három szerkesz-
tő és tizenhat szerző foglalta össze egy hétszáz 
oldalra korlátozott terjedelmű könyvben, meg 
a csatolt honlapon. Az ismertető egy kisebb 
feladatrészben, a szövegmegértésben szerzett 
némi jártasságot, a többit egy kapcsolódáso-
kat kereső és az egészet átfogó érdeklődéstől 
hajtott olvasó írja. 

Ehhez a szemlélethez közelállóan az első 
fejezet a beszéd és az információs tásadalom 
viszonyáról szól, véleményem szerint a terje-
delmi korlátokat is tekintve túlságosan rövi-
den. Ha lesz új kiadás, ezt a bevezést teljeseb-
bé kellene tenni. A beszéd komplex szerke-
zetéről szóló második fejezet ezt a hiányt 
igyekszik részben pótolni, és nagyobb átte-
kintést adni a könyvben szereplő alapprob-
lémákról. A harmadik fejezet a beszéd fizikai 
és fiziológiai jelenségeiről szól,  közérthetően,  
ismereteinket összefoglalva és a mai tudás 
színvonalán frissítve. Ez a fejezet az egyik 
legközhasznúbb és -teljesebb része a munká-
nak. A bevezetések utolsó, negyedik fejezete 
a beszéd és az írás kapcsolatáról, a feljegyzett 
hangalakokról, a beszéd és a szavak tagolásá-
nak kérdéseiről és mindezek néhány magyar 
nyelvi sajátosságáról szól.

A következő nagyobb enciklopédikus 
egységben az ötödik és hatodik fejezet a be-
széd szerkezetét ismerteti, a hangok különbö-

ző sajátosságait, ezek között a magyar hangok 
specifikumait, a szegmentálások hangzási és 
fiziológiai tulajdonságait. A szegmentálás 
magasabb fokán, az ún. szupraszegmentális 
szerkezetben jelenik meg az olvasó számára 
különösen érdekes prozódia. Ezek az olvasói, 
előadói és hallgatói műveltségnek alapelemei, 
ezért is érdemes a barátkozás nemcsak a fogal-
makkal, hanem alapvető ismeretekkel a ko-
rábban retorikai és versmondási problémák-
ról gondolkodók számára.

Ezek az alapok természetes logikával ve-
zetnek a ma legizgalmasabb kérdéscsoportjá-
hoz, a beszédtechnológiához. Maga a meg-
nevezés sem régi, és csak a huszadik század 
technológiai fejlődése formálta összefüggővé 
a mintavételezés, kvantálás, frekvenciaanalízis, 
statisztika és predikció matematikai alapjait 
a jelfeldolgozás, kódolás megfigyelt és értelme-
zett reprezentáció(já?)val. Ez, a hetedik fejezet 
elkerülhetetlenül megkövetel némi alapvető 
egyetemi matematikai ismeretet, de szerin-
tem nem többet, mint amit ma már nemcsak 
egy mérnöktől, de egy közgazdásztól, társa-
dalmi folyamatokat elemző szociológustól 
vagy a korszerű képalkotó és egyéb diagnosz-
tikai eszközöket felhasználó orvostól is el lehet 
várni. Az egész fejezet mögött, a beszédanalí-
zis tükrében egy olyan reprezentációs szem-
lélet áll, amely a modern gondolkodó értel-
miségit áthatja a maga világának összefüggé-
seiben. A modellezésnek itt is két szintje je-
lenik meg: az első a jelenség leírása a fizika 
ál talánosító nyelvén és következő absztrakci-
óban, a fizikusi elbeszélés matematikai fogal-
mazásában. Ennek a reprezentációs folyamat-
nak a tudatos és kritikus követése az alapja 
mai haladásunk gondolkodásmódjának.

 Így közeledünk a beszédtechnika gyakor-
latához. A nyolcadik fejezet azokat az elméle-
ti megfontolások alapján létrehozott kísérle-

ti adatbázisokat ismerteti, amelyek a gépi 
feldolgozás összehasonlító alapjául szolgálnak, 
mintákat, amelyekre illeszteni lehet a feldol-
gozandó hanganyagokat. A szakember számá-
ra ez az összeállítás jó tájékoztató, a többi 
olvasó számára pedig az elengedhetetlen, 
fáradságos kísérleti munka kitűnő példája. 
Megalapozó a kilencedik fejezet gépi hang- és 
mondatelemzés, szövegfeldolgozás techniká-
jához, annak megértéséhez. A felhasználások 
példáiban térnek vissza azok az ismeretek, 
amelyeket a matematikai modellezésről álta-
lánosságukban szereztünk. Ezekben az össze-
függésekben most már jobban érthetőek a 
prozódiával kapcsolódó problémák, azaz a 
prozódia szerepe a szöveg értelmezésében, 
megjelenítése és felismerése, mint a közlés 
fontos eleme.

A tizedik fejezet mintegy megkoronázza 
az előbbieket, ismerteti a beszédszintézis 
módszereit és eredményeit, függő kérdéseit. 

A záró rész mintegy hitelesíti mindazt a 
felkészülést, amit ez az enciklopédikus könyv 
eddig áttekintett, a tizenegyedik fejezetben 
az ember–gép dialógust, ezek szerepét a már 
működő infokommunikációs szolgáltatások-
ban, elsősorban azokban, amelyeket a tizen-
kettedik fejezet ismertet, a távközlési rend-
szerek beszédminősítő eljárásait, a telefonról 
elérhető felolvasó, tájékoztató szolgáltatáso-
kat, beszéddel vezérelt automatikus rendszere-
ket, utastájékoztatókat, vakokat  és gyengénlá-
tókat támogató rendszereket, a beszédtanítás 
gépi segítését. 

Kézikönyvhöz illően hasznos és naprakész 
ismertetés csatlakozik a vonatkozó szabvá-
nyokról, közkeletű programokról, referenci-
ák a további gyakorlati ismeretekhez, sőt a 
függelékben nagy beszédkorpuszok alapján 
még hangkapcsolati statisztikákat is közöl.

A zárszó, a témához illően kitekintést ad 
a várható jövőről, arról a technológiáról, amely 
képes lesz a globális világ embereinek kap-
csolatát élőbbé tenni és az embert a  szolgáló 
gépek urává. Ebben a fogalmazásban kicsit 
benne van a recenzens reménye is. Remény 
egy mélyebben emberi technológiai világban, 
amelyben a technológia további felszabadí-
tóként szerepel, az emberek  pedig régi, szép 
és kudarcos eszményeik jegyében újat alkotó,  
harmonikusabban együttműködő, szabadabb 
egyénenként élhetnek.

Dicsérni kell a szerkesztést, amellyel logi-
kus egységben, világos vonalvezetéssel sikerült 
a sok, egyéni eredményt felmutató szerzőt 
ebben az enciklopédikus szélességben össze-
fogni. Első hazai kísérletként ez példamutató 
eredmény.

Végül ne feledkezzünk el arról, hogy az 
ismertetések mögött működik egy kimagas-
lóan eredményes és nemzetközileg is számon 
tartott több évtizedes háttér, elsősorban a 
szerzők többségét foglalkoztató BME TMIT 
(Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi 
Egyetem Távközlési és Médiainformatikai 
Tanszék). Mindez kapcsolódik az Akadémia 
Nyelvtudományi Intézetében és más egyete-
meken, így elsősorban említendőként Szege-
den, valamint a PPKE-n, Miskolcon és 
Deb   recenben végzett munkához. Valameny-
nyit támogatja a kisebb-nagyobb vállalkozá-
sokban, például az AITIA-ban és a Morpho-
logicban termékek előállításáig jutó tevékeny-
ség. A bőséges irodalomjegyzék ezt mintegy 
kiegészítésként mutatja. (Németh Géza – 
Olaszy Gábor szerkesztők: Beszédkutatás, be-
szédtechnológia, beszédinformációs rendszerek. 
Budapest: Akadémiai Kiadó, 2010,  748 p.)

Vámos Tibor
az MTA rendes tagja

Könyvszemle
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Az erkölcsi alapú demokrácia
Boros János legújabb könyve A demokrácia 
antropológiája című kötet megjelenését köve-
tően született, illetve abból kimaradt írásokat 
tartalmaz. Ezek a demokrácia mibenlétére 
kérdeznek rá, vagy különböző problémákat 
vizsgálnak a demokrácia (illetve egy megha-
tározott demokráciafelfogás) szempontjából. 
Találhatunk a kötetben hosszabb tanulmá-
nyokat, különböző vitákhoz való hozzászólá-
sokat, egy-egy fogalom megvilágítását elvég-
ző rövid „szócikkeket” (Egy eljövendő demokrá-
cia szótárához), filozófiai tárgyú művekről írt 
recenziókat, illetve a szerzővel készült inter-
júkat. 

Boros folytatja az előző könyvében felvá-
zolt demokráciaszemlélet gondolati megala-
pozását. Az egyénre épülő, mindenki által 
elfogadott morális elveken és valódi társadal-
mi vitákon alapuló demokráciáról, a hétköz-
napok demokráciájáról van szó, amelyben 
saját magunkról döntünk, arról, miként is 
akarunk élni. Fontos, hogy alapvető, minden-
ki által elfogadott vagy legalábbis elfogadha-
tó morális normákat magába foglaló, a „fékek 
és ellensúlyok” elvének megfelelően kialakí-
tott politikai intézményrendszert létrehozó 
alkotmányunk legyen. Óriási szerepe van a 
tár sadalmi nyilvánosságnak, a ténylegesen 
le folytatott diskurzusoknak, a szabad sajtónak, 
az egyetemeknek. A hatalom alanya a nép, 
amely nem egy absztrakt fogalom, hanem 
mi magunk vagyunk. A modern demokrá-
ciákban természetesen a nép hatalmát első-
sorban közvetett módon, választott képvise-
lői útján gyakorolja, akik tulajdonképpen 
nem is vezetők, hanem a nép érdekében 
dolgozó politikai adminisztrátorok. Fontos 
gondolatnak tartom a szerző azon tézisét, 
miszerint problémás, ha a demokrácia kime-

rül a néhány évenként megrendezett válasz-
tásokon leadott szavazat aktusában. A demo-
krácia ennél jóval több, az egyéni élet szemé-
lyes módja, ahogy John Dewey, a neves 
amerikai filozófus fogalmaz, de úgy is mond-
hatjuk, hogy önmagunk folyamatos megal-
kotása. 

Sajnos pont ez a szemlélet hiányzik a de-
mokráciák nagy részében, de még a Boros 
által kiemelt és példának állított demokrati-
kus országokban (például az USA-ban) is csak 
töredékesen van jelen. Az biztos, hogy nem 
lehet érdemben demokráciát működtetni 
demokratikus attitűdű emberek nélkül. Azok-
ban az országokban, amelyek puha vagy ke-
mény diktatúra után próbálják megvalósíta-
ni a demokráciát, alapvetően ez a baj. Hiába 
minősíthetjük demokratikusnak egy ország 
politikai intézményrendszerét, ha nem demo-
kratikus elveknek elkötelezett emberek, ha-
nem hű pártkatonák kerülnek pozíciókba, 
ezt is lehet nem demokratikus módon mű-
ködtetni. 

Nem kell messzire menni, Magyarorszá-
gon is problémák vannak e tekintetben. Bo ros 
is vizsgál hazai ügyeket a demokrácia általa 
vallott felfogásának szempontjából. Szó esik 
például a politika és a politikusok magatar-
tásának erkölcsi megítéléséről, az oktatási 
rendszerrel kapcsolatban felmerült dilemmák-
ról, az új magyar alkotmányról (az alkotmány 
tervezett szövegéhez kapcsolódóan bizonyos 
javaslatokat is megfogalmaz Boros). Anélkül, 
hogy az aktuálpolitikai vonatkozásokba be-
lemennénk, megjegyezhetjük, hogy ma sokak 
számára kérdésként merül fel: valódi demok-
ráciában élünk-e? Pontosan azért, mert úgy 
látják, hogy a politikusok érdemi társadalmi 
viták nélkül hoznak döntéseket, és az állam-
hatalmi intézmények működtetése, a külön-
böző magas rangú állami tisztségviselők ki-

választása nem mindig a demokratikus elvek-
nek megfelelően történik. A szerző hangsú-
lyozza, hogy meg kell szüntetni az ország 
po litikai kettészakítottságát. „Az egyetlen 
Magyarország csak olyan lehetne, amelyet az 
alapelvekben minden itt élő támogatni tud.” 

– olvashatjuk a kötetben (115.). Sajnos ezzel 
kapcsolatban meg kell jegyeznünk: az új al-
kotmányt nem érzi mindenki magáénak, 
hiszen valódi társadalmi egyeztetés, viták 
nélkül hozták létre „felülről”. Nem mi alkot-
tuk meg az alkotmányunkat, hanem úgy 
kaptuk, így nem mondhatjuk el, hogy tény-
leges társadalmi morális konszenzus áll az új 
alaptörvényünk mögött.

Néhány hazai vonatkozású kérdés tárgya-
lásán túl számos aktuális, átgondolásra érde-
mes téma merül fel a kötetben. Így például 
a többnyelvűségnek, a mobilkommunikáció-
nak és a géntechnológiának a demokráciával 
való összefüggéseit vázolja fel a szerző. Ke ve-
sebb szó esik az Európai Unió demokrá cia-
problémáiról, mindesetre Boros elfogadja 
Jürgen Habermasnak azt a tézisét, hogy Eu-
rópa mint politikai entitás akkor lesz életké-
pes, ha polgárai közös politikai azonosságtu-
datot és nyilvánosságot hoznak létre. 

Több tanulmány is foglalkozik a neves 
amerikai pragmatikus filozófus, Richard 
Rorty nézeteivel. Fontos az a gondolat, ame-
lyet Boros is kiemel Rorty utolsó, még életé-
ben megjelent művéből, hogy át kell alakíta-
nunk a filozófia szerepéről vallott felfogásun-
kat. A filozófia ne pusztán egyetemi diszcip-
lína legyen, amelyet csak kevesen művelnek 
mindenféle társadalmi hasznosság nélkül, 
hanem váljon „kulturális politikává”. A filo-
zófusoknak is azon kellene dolgozniuk – véli 
Rorty –, hogy olyan kultúrát hozzunk létre, 
amelyben kevesebb az elnyomás és több az 
igazságosság. A filozófiának közbe kell avat-

koznia a nyilvános vitákban, vagy akár bizo-
nyos esetekben a beszélgetés menetét is befo-
lyásolnia kell. Mivel a kulturális politika 
megelőzi az ontológiát, ezért nem feltétlenül 
helyeselhető az az álláspont, miszerint először 
arról kell beszélni, hogy mi az, ami van, ezt 
fel kell fedezni, meg kell ismerni, utána pedig 
eldönthetjük, hogy tovább is beszélni kívá-
nunk-e róla, és miként értékeljük azt. Rorty 
szerint bizonyos esetekben vissza kell utasíta-
ni a kutatást, a világ feltárását: akkor, amikor 
ez károsan érintené az embereket, főként, ha 
a létüket is veszélyeztethetné. Mivel nehéz 
eldönteni, hogy mikor áll fenn ilyen helyzet, 
ezért a filozófiának ennek megválaszolásában 
segítséget kellene nyújtania. Mindehhez a 
következő kiegészítést fűzném hozzá: a filo-
zófiától, a filozófusoktól nem lehet elvárni, 
hogy csak konkrét társadalmi hasznot hajtó 
problémákkal foglalkozzanak, ez ugyanúgy 
leszűkítése lenne a gondolkodásnak, mint ha 
elutasítanák az aktuális társadalmi-kulturális 
kérdések filozófiai vizsgálatát. 

A Boros János által felvázolt demokrácia-
modell alapgondolata, hogy közösen kell 
kialakítanunk azokat a kereteket, amelyek 
között élni szeretnénk, elsősorban erkölcsi 
alapelvek formájában. Ha a Habermas által 
kidolgozott diskurzusetika fogalmait használ-
juk, azt mondhatjuk, hogy az igazságosság és 
a jó élet kérdéseit el kell választanunk egy-
mástól: mindenki maga dönthet arról, hogy 
milyen (partikuláris) értékek, elvek alapján 
rendezi be az életét, de vannak olyan közösen 
kialakított morális normák, amelyeket min-
denkinek be kell tartania: a demokrácia nor-
matív alapelveinek morális diskurzusok során 
kialakított konszenzusokon kell alapulniuk. 
Ugyanakkor Habermas rámutat a morális 
normák és a jogi normák közti különbségre: 
az előbbiek a nyelv- és beszédképes szubjek-
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tumok lehetséges interakcióját szabályozzák, 
az utóbbiak pedig egy konkrét társadalom 
interakciós összefüggéseire vonatkoznak, így 
egy meghatározott államterületen és az állam-
polgárok társadalmilag lehatárolt közösségén 
belül érvényesek. Ezért minden jogi közösség 
és az alapjogok megvalósítása szükségszerűen 

„etikailag impregnált”. Ez azt jelenti, hogy a 
morális diskurzusok mellett a közös társadal-
mi értékek tisztázásáról szóló etikai diskurzu-
sok eredményei is befolyásolják az adott 
jog rendben a jogi normák tartalmát, ezért 
minden jogrendben nemcsak az alapjogok 
univerzális tartalma jut kifejezésre, hanem 
egyúttal egy partikuláris életforma is. (Lásd 
erről: Jürgen Habermas: Harc az elismerésért 
a demokratikus jogállamban [fordította: Weiss 
János, Fordulat. 5. szám, 2009 nyár]).

Az erkölcsi alapú demokrácia tehát az 
alapvető morális elveken túl is tartalmazhat 
olyan etikai elvárásokat, amelyek a társadalom 
tagjainak értékkonszenzusán alapulnak. Na-
gyon fontos, hogy ne az éppen hatalmon lévő 
párt vagy pártok által preferált értékeknek a 
társadalom egészére való ráerőltetése történ-
jen, ez semmiképpen sem elfogadható. De 
az alapvető morális elvek mellett a valóban 
közös értékek érvényesítésére is szükség van, 
mert a szabadság társadalmában – főként a 
gazdasági szabadságból következő mechaniz-
musok miatt – komoly problémákkal kell 
szembenézni napjainkban is (ezeket Boros 
gazdasági tárgyú írásaiban kevésbé hangsú-
lyozza). A szabadság világa a kíméletlen ver-
seny, egy leszűkített sikereszmény, a fogyasz-
táscentrikusság, az anyagi bizonytalanság 

(lásd: „kapitalizmus munka nélkül”, továbbá 
a globális kapitalizmus a gazdasági és szociá-
lis emberi jogok érvényesülése ellen hat) vi-
lága is. Nincsenek kevesen, akik saját értékek 
választása helyett csak sodródnak, a lelki ki-
üresedettségen és az értelmes életcélok hiá-
nyán „pótszerekkel” segítenek, illetve jelen 
van az ilyen társadalmakban is a kiszolgálta-
tottság és a nélkülözés. Olyan demokrácia 
lenne kívánatos, amelynek polgárai azon túl, 
hogy támogatják a legkülönfélébb közösségek, 
életmód- és értékalternatívák fennmaradását, 
egyetértenek abban, hogy mindent meg kell 
tenni a gazdasági egyenlőtlenségek csökken-
tése, a szolidaritás növelése vagy éppen a 
kör nyezettudatos életmód megvalósítása ér-
dekében. Nagyon fontos szerepe van ennek 
elérésében a Dewey által is kiemelt nevelésnek, 
oktatásnak. A cél az, hogy az új generációk 
tagjai demokrata attitűdökkel rendelkező, 
társadalmi és globális problémákra érzékeny, 
nyitott, gondolkodó emberek legyenek. A 
kul turális politikaként is felfogott filozófia 
szintén sokat segíthet különböző problémák 
felvetésével, tisztázásával, megoldási alterna-
tívák kidolgozásával. A valódi demokrácia 
alapeleme – ezt Boros János is újra meg újra 
kiemeli –, hogy folyamatosan beszélgessünk, 
vitázzunk egymással a jelen problémáinak 
megoldási lehetőségeiről és egy jobb jövő 
feltételeinek megteremtéséről. (Boros János: 
Demokrácia és szabadság. Filozófiai írások a 
demokrácia megerősítéséhez. Veszprém: Iskola-
kultúra, 2011, 211 p.) 

Barcsi Tamás
egyetemi adjunktus, Pécsi Tudományegyetem

Van-e a Társadalomnak 
mint egésznek 
organizmusvédelmi rendszere?

Van-e a Társadalomnak mint egésznek orga-
nizmusvédelmi rendszere? Erre a kérdésre 
igyekszik választ adni Kapitány Ágnes és 
Kapitány Gábor 2007-ben a Kossuth Kiadó-
nál megjelent Túlélési stratégiák című könyvé-
ben. A biológia és az orvostudomány az egyén 
szervezetében már ismeri e védelmi rendszer 
létét, annak pontos működését viszont még 
nem. A társadalomtudósok számára egyelőre 
még a kiindulási pont is kérdés: létezhet-e 
védekezési rendszer, közös adaptációs mód-
szer, ami a társadalom egészét képes megvéde-
ni? A válaszhoz vezető út egyik mér földköve 
lehet a Kapitány házaspár könyve. Az út 
hosszúságát és göröngyös voltát mi sem bizo-
nyítja jobban, mint az a több mint tíz (vagy 
összesen inkább húsz) év, amit a könyv meg-
írásába fektettek, és az a négyszáz vagy a jegy-
zetekkel együtt hatszáz oldal, amit „teleírtak”. 

A Túlélési stratégiák egy par excellence tár-
sadalomtudományi mű: a felhasznált szakiro-
dalom egyaránt merít az irodalom, a történe-
lem, a pszichológia, a szociológia, az antro-
pológia, a közgazdaságtan és a polito lógia 
tu dományterületeiből. A könyv ennek a va-
ló ban széles merítésnek köszönhetően válhat 
például különösen fontossá a felső, de akár a 
középfokú oktatás számára is. A Túlélési 
stratégiák kézikönyv jellegét erősíti az is, hogy 
a könyv nem rövid, különösen akkor, ha a 
jegyzeteket is figyelembe vesszük. Márpedig 
ezektől – azt hiszem, a szerzők szándékával 
egyezően – nem lehet eltekinteni. Bár a fejeze-
tek egymásra épül nek, külön-külön is jól ol-
vashatóak és az olvasó igénye szerint felhasz-
nálhatóak.

A könyv nyolc nagy fejezetből áll, amelyek 
– ahogy az alcímekből is kiderül – a túlélési 
mechanizmusokat mindig egy-egy megkö-
zelítés mentén tárgyalják. Található a könyv-
ben  fenomenológiai, eszmetörténeti, etikai, 
funkcionalista, strukturális, dialektikus és 
végül történeti megközelítés is. A I. fejezet, 
ami a Huszadik századi adaptációs mechaniz-
musok, túlélési technikák címet viseli, egy 
kvalitatív kutatás idevonatkozó eredményeit 
mutatja be. Mintegy százhatvan interjú segít-
ségével ismerhetünk meg huszonnégy meg-
oldási módot és nyolc mintát, ami az egyént 

– válsághelyzettől függően – segíti a megfele-
lő alkalmazkodási technika kiválasztásában. 
Sok jó interjúrészlet mutatja még be, hogy 
az értékrendszer és a szocio-demográfiai 
helyzetből adódó különbségek hogyan befo-
lyásolják a túlélési technikákat, illetve azokat 
a csapdákat, amelyek sikertelenné tehetik az 
alkalmazkodást. 

A II. fejezet Elméleti alapkérdések 1. A je-
lenség körülírása címet viseli. Ebben a fejezet-
ben az alapdilemma a következő: „A társada-
lomnak […] tapasztalataink szerint nincs 
olyan szubjektuma, amely nyilatkozhatna 
arról, hogy jól érzi-e magát. Így ezen a módon 
a társadalom válságait és azok elleni védeke-
zését nem tudjuk megközelíteni.” (75.) Vajon 
ki és mikor állíthatja, hogy a társadalomban 
válsághelyzet van? Vajon a sok-sok egyéni 
tapasztalat és az egyéni helyzetek szubjektív 
válságként megélése összeadódhat-e, összeáll-
hat-e úgy, hogy az a társadalom szintjén válik 
válsággá, és ami ellen a társadalomnak mint 
egésznek kell védekeznie? Az alapkérdés pedig 
az, hogy mi történik akkor, ha a társadalom 
egyes alrendszerei, ahelyett, hogy „az Egész 
érdekeit” védenék önálló mechanizmusok-
ként, saját részérdekeiket kezdik képviselni, és 
ezzel az „Egészet” károsítják? Ebben az olva-
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satban a szerzők a társadalom szónak két je-
lentését különböztetik meg: a „Társadalom-
egész” az emberek egyesülésének legszélesebb 
formája, maga az Emberiség, valamint a 

„társadalom”, ami egy a többi alrendszer közül, 
ami, mint „az emberek, mint társadalmi lények 
közössége) éppúgy részt vesz az egyensúlyterem-
tésben, válságkezelésben, mint a többi alrend-
szer” (96. kiemelés az eredetiben). A szerzők 
szerint a válságkezelő, illetve egyensúlyterem-
tő mechanizmusok a társadalom alrendszer-
ben a legerősebbek és a Társadalom-egész  
szempontjából a legmeghatározóbbak. 

A III. fejezet (Elméleti alapkérdések 2. El-
méletek, iskolák és viták) mintegy az első két 
fejezet zárásaként igen részletes időutazás 
keretében mutatja be, hogy a társadalom 
alapcéljának tekinthető túlélést a kü lönböző 
korokban milyen adaptációs me chanizmusok 
igyekeztek biztosítani, hogyan próbálták meg 
e közös célt a társadalom szintjén úgy szabá-
lyozni, hogy az az egyének számára is elfo-
gadható, alkalmazható legyen. A mindenko-
ri kihívást az egyensúly megtartása jelenti: 
„összeegyeztetni a társadalmi szabályozás közér-
dekét az egyéni megismerés, döntés és cselekvés 
mechanizmusaival; egyszerre keresi az egyén 
helyes és sikeresen alkalmazkodó viselkedésének 
lehetőségeit, és törekszik a társadalmi szabályo-
zás közérdekének érvényesítésére.” (115. kiemelés 
az eredetiben) A fejezetet olvasva szinte kita-
pintható a folyamat, ahogy a társadalmi és 
egyéni nézőpont az idők folyamán egyre 
jobban szétválik, s az egyéni nézőpont a társa-
dalmi kárára „önállósodik”. Egyben nyomon 
követhetőek azok a többé-kevésbé hatékony 
mód szerek is, melyek szabályokkal, rendele-
tekkel és törvényekkel éppen ezt az „elveszí-
tett” összhangot igyekeznek megteremteni. 

Az egyensúly megteremtésére vonatkozó 
kísérletek abból a meggyőződésből következ-

nek, hogy az egyéni létnek a társadalom ad 
értelmet, azaz „az egyéni lét értelme a társadal-
mi lét (emberlét) értelméből magyarázható”. 
(157. kiemelés az eredeti szövegben) A könyv 
IV. fejezete (Adaptációnk alapjai, A nembeli-
ség) azokat az érveket mutatja be példákkal is 
illusztrálva, amelyek azt igyekeznek bizonyí-
tani, hogy társadalmi meghatározó van az 
egyének alkalmazkodási mechanizmusai 
mögött.. A szerzők szerint a kiindulópont az 
emberi Nem és nem az emberi individuum, 
ami csak egy azon emberi tulajdonságok 
közül, amit magyarázni és megérteni kell. „Az 
emberré válással azonban éppen annak feltételei 
jöttek létre, hogy az ember saját csoportját 
»Nemként« tudatosítva az eredetileg létparancs-
ként benne levő késztetéseket csoportcélokként 
érvényesítse…” vagyis „az emberré válás elsőd-
leges sajátossága az, hogy az ember ’nembeli 
lénnyé’ válik…” (161. kiemelés az eredeti 
szö vegben) A nembeliség fogalma számos 
gondolkodónál megjelenik. Ezek közül a 
könyvben részletesen megismerhetjük Platón, 
Kant, Durkheim, Mead, Spencer, illetve 
Marx és a marxizmus e témára vonatkozó 
nézeteit. A szerzőpáros számára az ideális esz-
mény és mérce a Humanizmus, ami minde-
nek felett és előtt az embert védi. A humani-
tás (az emberi életvédelem) pedig a Nem 
fejlődésének általános mércéje lehet. (Innen 
már „csak egy ugrás” lehetne a humanitás 
operacionalizálása és mérése!) A nembeliség 
etikájának alapjai az emberi élet védelme, a 
tolerancia és a szeretet, melyek mind a Nem 
minél egészségesebb továbbélését és túlélését 
szolgálják. „A Nem túlélése szempontjából a 
Nem minden egyénének túlélése fontos.” (203.) 
Elvben tehát az egyének túlélési erőfeszítései 
nem lehetnének ellentmondásban a Nem 
túlélésével, de nem tekinthetünk el attól a 
kettőségtől, azoktól a helyzetektől sem, ami-

kor ezek az egyéni érdekek szembekerülnek 
a nembeliség etikájával, és felülkerekednek 
rajta. A nembeliség etikájának két összetevő-
je: az aktív tagadása annak, ami a Nem szem-
pontjából ártalmas, és az emberek közti szo-
lidaritás. A válsághelyzetekben az adaptációt 
olyan technikák kell, hogy segítsék, amelyek 
végső soron a Nem érdekeit szolgálják. 

A könyv mintegy második részeként te-
kinthető az V–VIII. fejezet. Ez a négy fejezet 
az adaptációt különböző aspektusokból 
vizsgálja. Az adaptációt megkönnyítő min-
tákról és mechanizmusokról szól az V. fejezet 
(Adaptáció – milyen szempontból? Mihez-ho-
gyan?). A teljesség igénye nélkül néhány „sza-
lagcím”: az önvédelmet és önfenntartást se-
gítő stratégiák; a közös tudás és a hagyomá-
nyok; az egyén egészséges öntudata, az opti-
mizmus és a jövőperspektíva. Részletesen 
olvashatunk arról is, hogy hogyan adaptáló-
dunk az életveszélyhez, a hatalomhoz vagy 
egyéni interperszonális viszonyainkhoz. A VI. 
fejezet az Adaptáció csatornáit tekinti át. A 
tizenhét külön pontban tárgyalt csatorna 
közé sorolják például a természetet, a civili-
zációt, az integrációt, a lázadást, a különböző 
kultúrák ötvözését, a közös tevékenységeket 
vagy éppen a tömegkommunikációt. Persze 
vannak átfedések is: a szolidaritás, ami a 
nembeliség etikájának egyik összetevője, el-
sősorban adaptációs stratégia és bizonyos 
helyzetekben (például nyomor) az adaptáció 
tudatos megerősítője. A forrás, ahonnét me-
ríthetünk, a szerzők szerint kiapadhatatlan: 
„az emberi adaptáció egyik legnagyszerűbb sa-
játossága, hogy mindenből (és mindennek az 
ellentétéből is) képes olyan erőtartalékokat ki-
nyerni, ami segítheti az egyének és csoportok 
adaptációját.” (293. kiemelés az eredeti szö-
vegben) A VII. fejezet a Társadalmi adaptáció-
ról szól. Itt esik szó az adaptáció negatív kö-

vetkezményeiről, a zavarokról és azok elhárí-
tási módjairól. A VIII., egyben utolsó fejezet 
ismét időutazásra viszi az olvasót. Ezúttal a 
történeti példákon keresztül az adaptáció 
egyes lehetőségeit mutatja be. Nagyon érde-
kes és olvasmányos fejezet. Az ősi formáktól 
kezdve, az ázsiai termelési módon, az antik-
vitáson majd a középkoron és a 16–18. száza-
don át jutunk el a 19–20. századig. A vizsgá-
lódás során más aspektusból ugyan, de ismét 
azt követhetjük nyomon, hogy hogyan válik 
szét a Nem és az egyes ember adaptációja. 
Melyek azok az eszközök, amelyek segítségé-
vel biztosítva volt az egyensúly fennmaradása 
és a sikeres túlélés. 

A könyv végére érve úgy érezzük, a szer-
zőknek a címben feltett kérdésre, ha csak 
részben konkrétan is, de sikerült optimistán 
válaszolniuk. Az emberiség eddigi története 
bizonyítja, hogy a társadalom alrendszer 
igenis segíti a Társadalom-egész, azaz az 
emberiség túlélését és fennmaradását. A 
könyvvel kapcsolatban azonban némi hiány-
érzetünk is van. A leírtakkal – ide vonatkozó 
tudománytörténeti tudás birtokában nem 
lévén – nem tisztünk vitatkozni. Egyszerű, de 
a társadalmi folyamatokra érzékenyen reagá-
ló olvasóként viszont nagyon hiányzik a jelen 
helyzet kicsit részletesebb leírása, és az abból 
következő, saját jövőnkre vonatkozó straté-
giák legalább vázlatos bemutatása. 

A formára vonatkozó kritikai megjegyzé-
sünket elsősorban a kiadónak címezzük: egy 
ilyen, tartalmában és terjedelmében is komoly 
anyag esetében nagy hiányosságnak tartjuk, 
hogy nem készült névmutató. A másik meg-
jegyzés vagy inkább javaslat a szerzőknek szól: 
miután a szövegben sok helyütt a szerintük 
különösen fontosnak tartott részeket ők ma-
guk is kiemelték félkövér vagy dőlt betűkkel, 
talán érdemes lenne megnézni, hogy nem 

Könyvszemle
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lehetséges-e csak a kiemelt részekből egy rö-
videbb minikönyv változatot összeállítani. Az 
olvasói szokásokat figyelembe véve, szerin-
tünk nagyon hasznos és sokak számára von-
zó lenne egy ilyen rövidebb változat. 

Ez az önmagában sem elhanyagolható 
szellemi munka a témát a továbbiakban fel-
dolgozó kutatók számára nélkülözhetetlen és 
kikerülhetetlen alapmű. A szerzők számára 
pedig egy újabb kutatás kiindulási pontja, 
ami immár a kvalitatív megközelítés mellett 

kvantitatív adatok segítségével is megpróbál-
ja feltérképezni a mai magyar társadalom 
túlélési stratégiáit, és megvizsgálja, hogy a 
kü lönféle válsághelyzetekre az egyes társadal-
mi csoportok számára mi lehet a legjobb 
stra  tégia! Úgy véljük, egy ilyen könyvre szin-
tén nagy szükség volna! (Kapitány Ágnes – 
Kapitány Gábor: Túlélési stratégiák. Társadalmi 
adaptációs módok. Budapest: Kossuth, 2007)

Dávid Beáta – Albert Fruzsina
szociológusok
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nyeit bemutató tanulmányokat; a társadal mi élet 
tudományokkal kapcsolatos eseményei ről szóló 
beszámolókat, tudománypolitikai elem  zé se ket és 
szakmai szempontú könyvismertetéseket, de la-
punk nem szakfolyóirat, ezért a szerzőktől köz-
érthető, egy-egy tudományterület szaknyelvét 
mellőző cikkeket várunk.

2. A kézirat terjedelme általában ne haladja 
meg a 30 000 leütést (ez szóközökkel együtt kb. 
8 oldalnak felel meg a Magyar Tudomány füzetei-
ben); ha a tanulmány ábrákat, táblázatokat is 
tartalmaz, kérjük, arányosan csökkentsék a szöveg 
mennyiségét. Be számolók, recenziók terjedelme 
ne haladja meg a 7–8000 leütést. A teljes kéziratot 
MS Word .doc vagy .rtf formátumban interneten 
vagy CD-n kérjük a szerkesztőségbe beküldeni. 

3. Másodközlésre csak indokolt esetben, elő-
zetes egyeztetés után fogadunk el dolgozatokat.

4. Legfeljebb tíz magyar kulcsszót és a közle-
mények címének angol fordítását külön oldalon 
kérjük. A cím után a szerző nevét, tudományos 
fokozatát, munkahelye pontos nevét, s ha közölni 
kívánja, e-mail címét kell írni. Külön lapon kérjük 
azt a levelezési és e-mail címet, telefonszámot is, 
ahol a szerkesztők a szerzőt általában elérhetik.

5. Szövegközi kiemelésként dőlt (italic), (eset-
leg félkövér – semibold) formázás alkalmazha tó; 
r i t k í t á s, VERZÁL, kiskapitális (small 
capi tals, kapitälchen) és aláhúzás nem. A 
jegyzeteket lábjegyzetként kérjük megadni. 

6. Az ábrák érkezhetnek papíron, leme zen 
vagy e-mail útján. Kérjük a szer zőket: tartsák szem 
előtt, hogy a folyóirat fekete-fehér; formátu ma 
B5 – tehát ne használjanak színeket, és vegyék fi-
gyelembe a fizikai méreteket. Általában: az ábrák 
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ban kérjük; fekete-fehérben, min. 150 dpi felbon-
tással, és nagyságuk ne haladja meg a végleges 
(vagy annak szánt) méreteket. A szövegben 
tüntes sék fel az ábrák kívánatos helyét.

7. A hivatkozásokat mindig a köz lemény vé-
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den szerzőnek elküldi egyeztetésre közleménye 
szerkesztett példányát. A tördelés során szükséges 
apró változtatásokat a szerző időpont egyeztetés 
után a szerkesztőségben ellenőrizheti.
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