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Európa elrablása 2.0
Ha negyven évvel visszarepíthetnénk ezt a 
könyvet az időben, és letennénk a Római 
Klub akkori tagjainak asztalára, akkor a ’70-
es évek jövőt fürkészői minden bizonnyal úgy 
kiáltanának fel: Hát erről beszélünk! Hogy a 
világ nem növekedhet folyamatosan, hogy 
vannak határaink, és ha csak megközelítjük 
azokat a határokat, akkor újrarendezi magát 
a környezetünk, adott esetben mi magunk is 
újrarendezzük magunkat. Mert a túléléshez 
(különösen a kényelmes körülmények közöt-
ti túléléshez) folyamatosan változnunk kell. 
Olyan gyorsan, ahogyan azt a környezetünk 
változása megköveteli.

Ami viszont meglepné az akkori kor tu-
dósait, ezeknek a változásoknak a brutalitása, 
a gyorsasága, a dinamizmusa, és a már-már 
elkerülhetetlen mivoltuk. Az, hogy manapság 
miért nem okoz rémületet ez a könyv az ol-
vasóban, annak oka az észrevétlenül megszer-
zett edzettségünk. A 80-as években oly nép-
szerű káoszelmélet szemlélete és eredményei 
mára már széles körben ismertek. Minden-
napjainkba beivódott, hogy csendesen csor-
dogáló hétköznapi folyamatok is könnyen 
elvezetnek hirtelen kialakuló kaotikus hely-
zetekhez – különösen, ha a folyamatok más 
folyamatokhoz kapcsolódnak –, és mi az 
manapság, ami nem kapcsolódik ezer szállal 
a környezetében történő többi folyamathoz? 
A kialakult káosz kezelése szinte lehetetlen, s 
minden attól függ, hogy korábban valahol 

valaki mit és hogyan cselekedett, s a korábbi 
hibák mai következményeit szinte csak vég-
telen mennyiségű energia befektetésével 
tudnánk megváltoztatni. Akkor pedig inkább 
várjuk meg, hogy hová érkezünk, és szerény 
forrásainkat – ha még megmaradtak egyál-
talán –, a célban igyekezzünk felhasználni. 

A recenzens tőle szokatlan módon nem 
fizikakönyvet ajánl az olvasó figyelmébe, 
ha nem egy közgazdaságit. Vagy inkább egy 
po litikai gazdaságtani könyvet? Esetleg egy 
gazdaságtörténeti összefoglalót? Vagy talán 
mégis inkább egy példatárat a komplex fo-
lyamatok tanulmányozói számára? Az olvasó 
okkal bizonytalankodik, hiszen Forgács Imre 
könyve olyan eszközökkel ismerteti, foglalja 
össze az elmúlt öt (de inkább húsz) év köz-
gazdasági és politikai történéseit, hogy mind-
ezt nehéz pusztán a történeti folyamat segít-
ségével követni. Különös jelentőséget kap a 
közgazdaságtan és az informatika összekacso-
lódása, mint ezt a „2.0” kifejezés görög mi-
tológiába illesztése is sugallja. 

A közel 200 oldalas könyv három jól el-
különíthető részre osztható. A bevezető feje-
zetekben Forgács Imre körbetekint, és felál-
lítja korunk diagnózisát: „válság van”, s rá-
adásul nyakig benne vagyunk. Utána szinte 
agysebészi pontossággal ismerteti, hogy mi-
lyen események mentén alakult ki ez a válság 
a világban, milyen események mentén talál-
juk ott magunkat, ahol ma vagyunk. Miután 
a szerzőnek széles közigazgatási tapasztalatai 
vannak, ezért a gazdasági és politikai folyama-

nek a kezelésnek az eredményessége azonban, 
vagyis hogy az összes követ sikerült-e a meg-
felelő méretre feldarabolni, csak utólag, újabb 
vizsgálattal (például röntgennel) ellenőrizhe-
tő, így gyakran előfordul, hogy inkább túl- 
vagy alulkezelik a beteget.

A most ismertetett készülék a kövek töré-
se közben a páciens bőrére helyezve a kövek-
ről visszaverődő akusztikus jeleket gyűjti 
össze, és ezeket elemezve állapítja meg, hogy 
hol tart a folyamat. A klinikai kipróbálás so rán 
a találmány segítségével közel 95 százalékos 
pontossággal határozták meg a szükséges 
kezelés időtartamát.

Leighton, T. G. – Turangan, C. K. – Jama-
luddin, A. R. et al.: Prediction of Far-field 
Acoustic Emissions from Cavitation 
Clouds during Shock Wave Lithotripsy for 
Development of a Clinical Device. Proced-
ings of the Royal  Society  A. 2013. 469, 2150, 
(published online 12 December 2012). 
DOI:10.1098/rspa.2012.0538 

ALT ÉS BASSZUS ELŐNYBEN

A („férfias hangú”) vezetőket jobban kedvelik 
az emberek akkor is, ha női vezetőkről van 
szó. A PLoS ONE című internetes folyóirat-
ban publikált tanulmány szerint ez mind a 
férfi, mind a női válaszadók körében így van. 

Korábbi vizsgálatokban is születtek már 
hasonló eredmények. Az emberek többsége 
úgy véli, hogy mások irányítása férfias szerep, 
a mély hang pedig a férfiasság, az erő, a szo-
ciális dominancia jele. A mostani vizsgálatban 
azonban arra is kíváncsiak voltak, hogy mi a 
helyzet a jellegzetesen nők által betöltött ve-
zetői szerepek – például szülői munkaközös-
ségi vezető – esetében. Az eredmények szerint 
ugyanaz. A kísérletek során egy választási 
kampány egyet len mondatát hallgatták meg 
a résztvevők mélyebb, illetve magasabb han-
gon, és még ezeket a pozíciókat is a férfias 
hangú jelöltek vitték volna el.

Anderson, Rindy C. – Klofstad, Casey A.: 
Preference for Leaders with Masculine 
Voices Holds in the Case of Feminine 
Leadership Roles. PLoS ONE. 7, 12, e51216. 
DOI:10.1371/journal.pone.0051216
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mányok képviselői együtt tudnának működ-
ni. A 90-es évek elején a Wall Street-i bika is 
matematikusok és fizikusok segítségével 
kezdte el felgyorsítani, új mederbe terelni a 
tőzsde és a közgazdaság folyamatait (és teszi 
ezt ma is). A jövőbelátás napjainkban is nehéz 
tudomány, de már tudjuk, hogy nem a he-
tedik érzékünkre, hanem minél több, és 
minél részletesebb információra van szüksé-
günk, ha valamit is látni szeretnénk a jövőből. 

Az utóbbi másfél évben kezdett teret 
nyerni a hatalmas adattömegek intelligens 
feldolgozásának tudományos megalapozása, 
amin matematikusok, fizikusok, informati-
kusok és az adatbázisok előállítói együtt dol-
goznak, nem meglepő módon a legmarkán-
sabban, jelentős állami támogatással éppen 
az Egyesült Államokban. Így a baltimore-i 
Johns Hopkins Egyetemen is, ahol honfitár-
sunk, Szalay Sándor akadémikus irányítása 
mellett most indul egy minden korábbinál 
nagyobb Big Data projekt a National Science 
Foundation támogatásával, amelynek célja 
éppen egy új típusú szinergia létrehozása. 

Persze egy ilyen „kutatási” program sike-
re nagyban attól függ, hogy az elért eredmé-
nyeket sikerül-e hasznosítani, befogadják-e 
azokat a hétköznapok boldogulásáért felelő-
sök. Lehet, hogy az USA-ban ezt a gyors tu-
dástranszfert csinálják kiválóan? Ezért fordul 

elő, hogy szegény Európa szenvedi el azokat 
a veszteségeket is, amiért pedig látszólag nem 
felelős? Ha nem lépünk időben, akkor köny-
vünk írója már készítheti a pennáját, mert 
megírásra vár az „Európa elrablása 3.0”. 

Ne legyünk pesszimisták. Forgács Imre 
könyvének elkészülte és megjelenése bizonyít-
ja, hogy itt, Európában is kezdik átlátni az új 
idők új törvényszerűségeit a szakértők. S talán 
rövidesen a specialisták által feltárt tudás to-
vább is adódik. A könyv rejtett optimizmusa 
e következtetés sugalmazásában rejlik. 

Ez a recenzió egy olyan fizikus nagyon 
szubjektív benyomásait tartalmazza, aki sok 
éve foglalkozik erősen kölcsönható rendsze-
rek leírásával, modellezésével. Az igazi komp-
lex rendszer persze maga az élet, s ott nincse-
nek egyszerű megoldások. Forgács Imre 
műve azonban képes megragadni az élet, 
pon tosabban a közgazdasági folyamatok 
komplexitását, olvasmányos, és a nem köz-
gazdász, nem jogász olvasó is nagyon sokat 
kap tőle. Ez egy jó könyv, mindenkinek 
őszin tén ajánlom elolvasásra, különösen 
olyan természettudósoknak, akik a társada-
lomtudományok művelőinek gondolataival 
szeretnének megismerkedni. (Forgács Imre: 
Európa elrablása, 2.0. Budapest: Gondolat, 2012)

Lévai Péter 
fizikus         

Magyar szerzők angol nyelven: 
egy fontos szakkönyv

Mindig nagyszerű érzés magyar szerzők tollá-
ból született, igényes kivitelű angol nyelvű 
könyvet kézbe fogni. Az atópiás dermatitisz 
klinikai és patológiai vonatkozásait tárgyaló 
szakkönyv ilyen publikáció. A szerzők magyar 
nyelvű, sikeres művét követi annak angol 

ki adása, a Medicina által nemrégen megje-
lentetett, szép kivitelű, magyar nyelvű kézi-
könyv átdolgozása és aktualizálása után. Az 
egyik legnagyobb nehézséget mindig a magyar 
szakszöveg hű, helyes fordítása jelenti, mert 
ez a hatalmas munka szinte egy új könyv 
megírásával ér fel. Ezt a nehéz feladatot ragyo-
góan teljesítette Kerpel-Fronius Judit.

A könyv tizennégy oldalas tartalomjegy-
zéke jól tájékoztat arról, hogy a három szerző 

tokban fellelhető összefüggéseket nagy élve-
zettel azonosítja, és tárja az olvasó elé. Mindez 
azonban nem öncélú. Szeretné megalapozni 
a harmadik részt, ahol bemutatja a „Meg ol-
dást”. Vagy legalábbis megpróbálja az egyik 
lehetséges megoldást felkínálni. De ki az manap-
ság, aki biztosan tudja, hogy ma mi a meg-
oldás, s mi lehet a holnap megoldása? 

Miért is jelenik meg a címben Európa 
elrablásának görögökig visszanyúló mítosza? 
Egykoron a gyönyörű Európére, a főníciai 
Agénór király lányára, szemet vetett Zeusz. 
Gyönyörű fehér bika képében jelent meg 
előtte, rávette, hogy üljön föl a hátára, átgya-
logolt vele a víz tetején Kréta szigetére, ahol 
boldogan éltek, három gyermekük született. 
Europé később Kréta első királynéja lett, Kré-
ta pedig nagyhatalom. A 2.0 verzióban a Wall 
Street bikája jött el Európáért, aki hagyta 
magát elcsábítani, sőt a bikával tartott az ígé-
ret földjére is. Ahol aztán egy rövid aranykor 
után kiderült, hogy a gazdagság csak talmi, 
és az ígéretek csak üres buborékok, amelyek 
egytől egyig elpukkannak. Jelenleg nagyon 
úgy tűnik, hogy ez nem lesz egy sikertörténet. 
Az elmúlt években a Wall street-i bika tom-
bolásának eredményeként kaotikussá vált 
közgazdasági folyamatok nagy vesztese, úgy 
tűnik, az elcsábított Európa lesz. Miközben 
az öreg kontinens politikai és gazdasági veze-
tői óriási erőfeszítéseket tesznek az USA-ból 
kiindult válság leküzdésére, eközben egyre 
mélyebbre süllyedünk, egyre reménytelenebb 
helyzetbe kerülünk. 

Forgács Imre könyvének olvasása során 
folyamatosan merülnek fel ilyen és hasonló 
gondolatok. Szinte filmszerűen pereg lelki 
szemünk előtt a közgazdászok és a pénzem-
berek heroikus küzdelme, ahogy a láthatóan 
kibillent rendszert megpróbálják egyensúlyi 
állapotába visszabillenteni. Sőt, a küzdelem 

azok ellen, akik galád módon kibillentik a 
rendszert, amely igazából egyensúlyban sze-
retne lenni, ha egy kicsit is hagynák. Itt 
azonban előbukkan a fizikus olvasóból a 
magabiztos hályogkovács: ez nem fog menni, 
egy kaotikussá váló (vált!) rendszerben nem 
tudunk hosszú távon fennálló egyensúlyi 
állapotot kialakítani. Sokkal inkább annak 
lehetünk szemtanúi, ahogyan a rendszerünk 
bebillen egy rövid ideig tartó metastabil álla-
potba, ahonnan aztán nagyon kis súlyú ese-
mények is ki tudják lökni. S akkor keresi a 
következő metastabil állapotot („egy pici 
nyugalmat”). Nekünk abban lehet fontos 
szerepünk, hogy a többféle lehetséges jövő 
közül melyikbe billenjen a rendszerünk. Ez 
már-már kvantummechanikai kísérlet, de 
hatmilliárd emberen végezve. A válság pedig 
(az egyik állapotból a másikba való bukdá-
csolás) nem hiba, hanem tulajdonság. S nem 

„felelősök” után kell mindenáron kutatnunk, 
hanem jobban meg kell ismerni az új rendszer 
új szabályait, s a régi szabályaink helyett 
ezeket az újakat kell használnunk. 

És akkor mit tanácsoljunk Európánknak? 
Hogy ne ellenkezzen? Hogy hagyja magát? S 
amikor egy kis nyugalma lesz, majd akkor 
gondolja végig, hogy mi legyen a következő 
lépés, amit megtehet, vagy amit a körülmé-
nyek számára lehetővé tesznek?

Ennél azért többet. Ahogy Forgács Imre 
is rámutat a könyv végén található Gyógyke-
zelés fejezetekben, az információnak óriási 
szerepe lehet abban, hogy Európa kevesebbet 
szenvedjen. Pontos adatokra, a trendek precíz 
ismeretére van szükség ahhoz, hogy billenés-
kor a lehetséges jövők közül azt válasszuk, 
amely legjobban szolgálja érdekeinket, legin-
kább hasznos számunkra, s főként a legke-
vésbé szegényít el minket. Ez az a pont, ahol 
a közgazdaság, a politika és a természettudo-
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Szabadság, hatalom, idő 12×
Fiáth Titanilla könyvének megjelenése precí-
zen időzített. A szerző a Budapesti Fegyház és 
Börtön pszichológusaként dolgozik, felhal-
mozódó tapasztalatai, kutatói munkájának 
gyarapodó eredményei alapján megírt tanul-
mányait különböző szaklapokban rendszere-
sen publikálta, most egy kötetbe rendezve 
olvashatjuk el a tucatnyi tanulmányt. A Bör-
tönkönyv különös aktualitását az adja, hogy 
a közelmúlt néhány tragikus eseménye (Bán-
dy Kata és Szita Bence meggyilkolása) a köz-
vélemény figyelmét a halálbüntetésre és ezzel 
párhuzamosan a hazai büntetésvégre hajtás 
gyakorlatára irányította. A felkavaró bűnté-
nyek kapcsán a börtönök kettős kontextusban 
jelennek meg a közbeszédben: az egyik jel-
legzetes megközelítési módban kvázi „well-
nesshotelként” aposztrofálódnak, ahol az 
elítéltek remek körülmények között tévézget-
nek, kapnak teljes ellátást, nincs gondjuk 
sem mire, majd az ítélet felezése után kisétál-
nak és élik tovább az életüket. A másik narra-
tívában a börtön a tényleges büntetések helye, 
ahol a közvélemény elvárásainak megfelelően 
a többi fogvatartott „benyújtja a számlát”, 
amit a gonosztevő súlyos testi-lelki szenvedé-
sek árán fog megfizetni. Fiáth Titanillától egy 
őszinte és részletes elemzést kapunk a börtön-
élet valóságáról, a személyközi viszonyokról, 
a börtönhierarchia felépüléséről, a minden-

napi élet gyakorlatáról. A szerző kivételes 
helyzetben van, hiszen a „rendszer részeként”, 
pszichológusként rendelkezésére áll minden 
erőforrás, hogy ne csupán a felszínt karcolga-
tó, de mélyreható vizsgálatok révén mutassa 
be ezt a zárt világot, melyről a kívülállóknak 
csak sarkított, amerikai akciófilmeken szociali-
zálódott, sztereotipikus elképzeléseik lehetnek. 
Az antropológia és a szociológiai kutatá sok 
módszertanát ötvöző tudományos mun ka 
nem siklik félre, nem megy el a szenzációhaj-
hász sztorizgatás irányába, az émikus megkö-
zelítésmód, az elítéltek személyes narratívái 
révén „házon belülre” kerül az olvasó. Az író 
felvállalja etikai kételyeit a pozíciójával kap-
csolatosan és az általa elkövetett hibákat is, 
mint például botladozásait a lovári nyelv 
használata kapcsán (Avri sim idegileg, A lovári 
nyelv szabályai című fejezet), ezáltal nem tet-
szeleg a beavatott vagy a „Nagy Fehérköpenyes” 
szerepében. A kötet egyes fejezetei különböző 
aspektusokból mutatják be, hogyan küzdenek 
meg az elítéltek a velük szemben álló ha ta-
lommal, a szabadság hiányával és az idő vel. 
A karcerszervezetekben, ahol az egyéneket 
hosszú időre fizikailag szigetelik el a külvilág-
tól, mindent meghatározó tényező a felügye-
let és a fegyelem, a különböző tevékenységek 
időbeli és térbeli szabályozása, ami Michel 
Foucault szavaival élve lehetővé teszi a „testek 
hatékony elosztását” a szervezetben (Foucault: 
Felügyelet és büntetés, 1975). A Börtönkönyv 

terápián át az immunológiai válaszmódosító 
kezelésekig és a kutatás alatt álló új kezelési 
módszerekig. A racionális kezelési javaslatok, 
a kezelési sémák bemutatása egyedi, de evi-
denciákon alapuló orvoslást támogat. 

A bőrgyógyászok, gyermekgyógyászok és 
allergo-immunológus szakorvosok és kutatók 
munkájában jól használható igényes és hasz-

nos kézikönyv külföldi és hazai  pályafutásá-
hoz sok sikert kívánok. (Schneider Imre – Ha-
rangi Ferenc – Sebők Béla: Clinical and Patho-
logical Aspects of Atopic Dermatitis. Budapest: 
Akadémiai, 2012)

Kárpáti Sarolta
tszkv. egyetemi tanár,  Semmelweis Egyetem 
Bőr-Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika

mélységében tekintette át a kórkép klinikai 
és patológiai vonatkozásait. A tartalmi össze-
foglalót a rövidítések jegyzéke követi hét ol-
dalon. A könyv testét képező részletes temati-
ka több mint ötszáz oldalon, huszonnégy 
csoportra tagoltan, további alcímekkel irá-
nyítva az olvasókat, jól áttekinthető. Minden 
fejezetet, az alfejezeteket is, részletes irodalom-
jegyzék kísér: ez a kézikönyv lényegét tekint-
ve gondos és részletes irodalmi összefoglaló 
mű is. A kiadványt tizenhárom oldalas név-
mutató zárja, ami tovább segíti az olvasó 
további gyors tájékozódását.

Az első tíz fejezet a bőrgyógyászati kórkép 
klinikumát, az ezt követő tizennégy a pato-
lógiai vonatkozásokat foglalja össze. 

Az atópiás dermatitisz klinikuma • A tör-
ténelmi áttekintés az atópiás dermati tisz fo-
galmát, annak megszületését rögzíti. A könyv-
ben felsorakozó, gondos irodalmi hátteret és 
egyúttal a témaválasztás aktualitását jelzi, 
hogy megtudhatjuk, hány nép rendelkezik 
már részletes epidemiológiai jelzőkkel az 
atópiás dermatitisz magas prevalenciáját bi-
zonyítva az egész világon. Ezek közül négy 
földrész huszonnégy országának adatai rész-
leteiben is bemutatásra kerülnek. Többek 
között itt szerepel a szerzők önálló munkája: 
a hazai adatok között a Baranya megyei 
atópiás dermatitisz előfordulásának, sajátos-
ságainak vizsgálata. A kórkép az egész világon 
elsősorban a gyermekek között igen gyakori, 
10% körüli, sőt rendszerint jelentősen maga-
sabb prevalenciával. A felnőttek között vala-
mivel ritkábban fordul elő, de ebben az élet-
korban az életvitelt befolyásoló komoly be-
tegségterhet jelenthet. A kórkép családra há-
ruló lelki, fizikai, anyagi, esetleg pszichiátriai  
terheit; a társadalmi beilleszkedés nehézsége-
it és annak anyagi vonatkozásait részletesen 
a könyv második felében elemzik a szerzők.  

A klinikai tünetek képanyaggal illusztrált 
oldalai a napi munkában nyújtanak segítséget. 
Gondolatébresztő és hasznos a bőrgyógyásza-
ti és igényesen részletezett egyéb szisztémás 
klinikai tünetek tematikus leírása: a teljesség 
igénye nélkül említve itt például az endokrin, 
haj, autoimmun kórképek társulását. Rendkí-
vül részletes a kontakt, alimentáris és inhalatív 
allergológiai elemzés, részben már a patoló-
giai ismeretek között tárgyalva. A kórképre 
jellemező szisztémás baktériumfertőzések, 
gócfertőzések, azok provokáló szerepe, vala-
mint a szekunder kután bakteriális és virális 
fertőzések is bemutatásra kerülnek.

Az atópiás dermatitisz patológiája • A pa-
tológiai könyvfejezetek között is érdemes 
tal lózni: a rendkívül összetett, sok génre ki-
terjedő genetikai háttér elemzését, és ettől 
elkülönülten, a stratum corneum és a barrier 
funkciók zavarai között a kórképre különösen 
jellemző filaggrin mutációkat, és az ettől távol 
fellelhető környezeti faktorok szerepét is te-
kintsük át.  A prurituszról és az ezt kiváltó 
me diátorokról alkotott ismereteink is sokat 
változtak az elmúlt években. Ezt az új szemlé-
letet tükrözik a neuropeptidekkel, kemoki-
nekkel, IgE-ellenanyagok sajátságaival kiegé-
szült részletes fejezetek és a külön tárgyalt, 
korszerű terápiás lehetőségek is. 

A könyv e második része külön, sej tekre 
és például szabad gyökökre, hősokkproteinekre, 
prosztanoidokra lebontva is analizálja a kór-
kép sajátosságait, így ugyanaz a faktor a 
könyv ben számos szempontból megvilágítva, 
de áttekinthetően kerül bemutatásra. Ez a 
könyv egyik legfontosabb, mindenképpen 
kiemelendő értéke.

A krónikus kórkép számos régi és új ke-
zelési lehetősége kerül hatóanyagonként be-
mutatásra és kiértékelésre, a részletes lokális 
és szisztémás lehetőségektől a fény- és klíma-
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testté. Szerzőnk eloszlat egy tévhitet is a bör-
tönökben elkövetett nemi erőszak gyakorisá-
gát illetően. 

Az etnicitás problémájával foglalkozó 
fejezetben világossá válik, hogy milyen szem-
pontok alapján különülnek el a zárt intézmé-
nyekben az etnikai csoportok, milyen cso-
portképző erők működnek, milyen szerepe 
van az osztozkodásnak, az ajándékozásnak, a 
hagyományok tiszteletének. Kiderül, hogy 
kik laknak a „Kolompár sugárúton” és milyen 
szimbolikus bekebelezési stratégiák révén 
válik a magyar elítélt cigány testvérré.

A szerző egy fejezetet szentel a pletykálás 
klasszifikációjának, amely a kommunikáció 
egyik alapvető formája és az énbemutatás 
fontos eszköze egyben. Megtudhatjuk, milyen 

célt szolgál a „kapunyitogatás” vagy a „port-
répletyka”. Az utolsó fejezetekben egy török 
szappanopera mint új megküzdési stratégia, 
továbbá a „bévés” konyhaművészet mint a 
hatalom elleni lázadás eszköze, a dominan-
ciaviszonyok és a nemi szerepek kivetítése 
kerül bemutatásra. 

A Börtönkönyv kifejezetten olvasmányos, 
könnyen értelmezhető nem csupán a társada-
lomtudományi előképzettséggel rendelkező, 
de a laikus olvasó számára is. A rabok rajzai-
val illusztrált kötet talán eloszlat néhány tév-
hitet a „wellnesshotelekről”. (Fiáth Titanilla: 
Börtönkönyv. Budapest: Háttér, 2012, 249 p.)

Fekete Mariann
doktorandusz,

ELTE TTK Szociológia Doktori Iskola 

Könyvszemle

fejezetei az ezekkel való szembeszállást járják 
körül; a státusz és hierarchia, a selfreprezentáció, 
az autonómia, a megküzdési stratégiák és a 
valami felett való rendelkezés kérdései köré 
szerveződnek. 

Az első fejezet bevezeti az olvasót a totá-
lisan zárt intézmények világába, ahol az 
elítélthierarchia szituatív és többértelmű, a 
kiosztható szerepek száma véges és az értéke-
lések többdimenziósak. A szerző az énrepre-
zentációkat és a másikról szóló minősítéseket 
a fogvatartottak személyes elbeszéléseinek szó 
szerinti közléseivel adja át, így a börtönökben 
használatos kifejezéseket is elsajátíthatjuk a 
történetek olvasása során (a szövegben vasta-
gon szedett szófordulatok megértését segíti 
elő a kötet végén található szlengszótár). A 
rabok által betöltött szerepek különböző kri-
tériumok alapján konstruálódnak. A börtön-
hierarchia csúcsán álló „jógyerek” nem csupán 
a börtönben legálisan és illegálisan hozzáfér-
hető materiális erőforrásokat birtokolja, de 
módjában áll a valami felett való rendelkezés 
is: rendelkezhet a tér és idő használatáról a 
zárkán, a gyengébb fizikumú elítélt testével, 
a szimbólumok jelentéséről és megváltoztatá-
sáról, dönt a kommenzalitás kérdésében is: ki 
kivel ülhet le egy asztalhoz. A fejezet bemutat-
ja, hogyan kerülnek az elítélthierarchia aljára 
az alacsony státusú, gyenge fizikumú rabok, 
hogyan lesz belőlük „csicska” vagy takarító 

„droid”. 
A második fejezet (A csöves meg a fullos 

zár ka) a teljes kontroll, a totális egyformaság 
és célszerűség követelményében megnyilvánu-
ló hatalommal való megküzdés stratégiáit 
mu tatja be, ami a zárkák komfortosabbá té-
te lében, illetve az uniformis átalakításában 
fejeződik ki (Hugo Boss a tyúklábmintán). 
Georg Simmel óta tudjuk, hogy a divat válto-
zásának két oka van: az emberek hasonlítani 

akarnak egymáshoz, és különbözni akarnak 
egymástól. A börtönben sincs ez másként. Az 
elítéltek a formaruhák átalakításával a civil-
ségüket hangsúlyozzák („borsodi ing”), in-
formációt nyújtanak gazdasági és kapcsolati 
tőkéről, a börtönhierarchiában betöltött po-
zícióról, ízlésről és tudásról, a betöltött nemi 
szerepről. 

A harmadik fejezet az idő strukturálását 
és a megküzdési stratégiákat állítja a közép-
pontba, melyből megtudjuk, hogyan konst-
ruálódik a börtönre érvényes naptár, és eti-
kus-e három évnél tovább váratni a feleséget? 
A rabok számára az idő komplexitása meg-
szűnik, viszonyuk ambivalenssé válik: „bent” 
csupán vánszorog az idő, de „kintről” vissza-
tekintve a börtönmúltra a kiszabott büntetés 
úgy elszállt, mint egy pillanat. A szerző fel is 
teszi a kérdést: van-e értelme növelni az ítéle-
tek idejét, és van-e elrettentő vagy visszatartó 
hatása egy-egy börtönbüntetésnek, ha a fog-
vatartottak  időre vonatkozó percepciói tor-
zítanak? 

A következő, képekkel gazdagon illuszt-
rált fejezetben (Kannibálok szemes takarmá-
nyon) a test szimbólumként való használatá-
nak lehetünk tanúi. Az elítéltek eszköztelen-
sége okán a saját test válik az énreprezentáció 
elsődleges területévé. A kigyúrt felsőtest 
kom munikációs eszközként erős üzeneteket 
közvetít a többi elítélt felé, határkijelölő funk-
cióval bír, és az autonómia illúzióját biztosít-
ja. Fiáth Titanilla nem kerüli ki a szexualitás 
és a nemi identitás témáját sem. Az elzárt 
testek nyitottsága című fejezetben bemutatja 
a férfi, a női és a transznemű elítéltek által 
kö vetett gyakorlatokat, a férfiasság és a nőies-
ség konstrukcióját, a homoszexualitáshoz 
való viszonyt. Az elemzések révén megtudjuk, 
hogy női elítéltek közül kik a „tisztességes 
nők”, és mi által válik a „fiús lány” teste férfi-


