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giai Pszichológiai Intézet) az elmeolvasási és 
pragmatikai készségek összefüggéseit tanulmá-
nyozta autizmussal élő személyeknél. A szer-
ző számos korábbi vizsgálati ered ményt össze-
gez, melyek ennek a csoportnak az elmeolva-
sás terén megmutatkozó korlátolt képességeit 
igazolják, ugyanakkor felhívja a figyelmet arra 
az ellentmondásos eredményre, hogy maga-
san funkcionáló autizmus spek t rum zavarban 
szenvedő személyek viszonylag jól értelmezik 
az iróniát. Tanulmányában a szerző erre az 
ellentmondásra keres magyarázatot.  

A kulturális hatásokkal és pragmatikával 
foglalkozó utolsó fejezet tűnik a kötet legpro-
vokatívabb részének, elsősorban elméleti fó-
kuszú írásainak radikális evolucionista néző-
pontja miatt. Dan Sperber (Közép-európai 
Egyetem) és szerzőtársa, Deidre Wilson a 
hétköznapi nyelvhasználatban elterjedt me-
taforikus vagy átvitt értelmezés nyelvi műkö-
désével kapcsolatosan azt a nézetet fejti ki, 
miszerint gondolkodásunkban nincsen ki-
tüntetett szerepe a metafora megértésének – 
ami egyébként egy kognitív nyelvészet által 
fontosnak ítélt probléma. Ugyanis, a kontex-
tus alapján a releváns információt figyelembe 
vevő következtetéses megértéshez bizonyos 
kognitív háttérfolyamatokra van szükség, és 
ezek működésében nincs alapvető különbség 
ugyanazon szöveg képletes vagy szó szerinti 
értelmezésében. Forgács Bálint (Közép-euró-
pai Egyetem) írása szintén ehhez a témához 
kapcsolódik. A szerző a kognitív idegtudo-
mány legújabb eredményeinek tükrében azt 
a kérdést vizsgálja, hogy miként zajlik a szó 
szerinti jelentésen túli átvitt vagy metaforikus 
jelentések feldolgozása, mely folyamat a mes-
terséges intelligencia számára továbbra is 
nehezen értelmezhetőnek bizonyul. A szerző 
ez utóbbi okát abban látja, hogy a metaforák 
értelmezésekor az absztrakt és konkrét jelen-

tés egyszerre van jelen, és a humán feldolgo-
zás során mindkettő aktiválódik – éppen ez 
az a mozzanat, amelyet komputációs eszkö-
zökkel még nem sikerült modellálni. Fekete 
István (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudo-
mányi Egyetem és MTA Nyelvtudományi 
Intézet) és munkatársa, Babarczy Anna em-
pirikus vizsgálatukban az absztrakt és konkrét 
nyelv megértését tanulmányozta hangesemé-
nyeket tartalmazó kifejezések kapcsán, mint 
például „a riporter beharangozta a hírt”. En nek 
során azt találták, hogy a szövegekben elvont 
értelemben megjelenő hangesemények fel-
dolgozása nem aktivál speciális hangrepre-
zentációkat. 

Olivier Morin (Közép-európai Egyetem) 
tanulmánya a kulturális információ terjedésé-
nek kockázataival, a hagyományoknak az idő 
múlása ellenére való fennmaradásával, és az 
ehhez szükséges társadalmi és kognitív feltéte-
lekkel foglalkozik. A szerző a mellett érvel, 
hogy a kulturális szelekció során azok a hagyo-
mányok sikeresek a fennmaradásban és széles 
körű terjedésben, amelyek ál talános pszicho-
lógiai működéseink miatt kognitív vonzerővel 
bírnak, ugyanakkor lokális társadalmi, de-
mográfiai és történelmi tényezők is kedvező-
en alakulnak elterjedésük szempontjából. 

Összességében elmondható, hogy a kogní-
ció és nyelvhasználat kérdéseit valóban sokol-
dalúan megközelítő értékes kötetet tart kezé-
ben az olvasó, mely hosszú távon járul hozzá 
a kérdéssel kapcsolatos tudományos vitákhoz, 
és hasznos információval szolgál minden, a 
téma iránt érdeklődő kutató vagy hallgató 
számára. (Pléh Csaba szerkesztő: Kognitív 
szempont a nyelv pszichológiájában. [Általános 
Nyelvészeti Tanulmányok 25. Főszerkesztő: 
Kenesei István] Bp., Akadémiai, 2013, 442 p.) 

Berán Eszter 
egyetemi adjunktus, PPKE Pszichológia Intézet

Tényregény – élménytár
Izgalommal bontottam föl Kamarás István 
küldeményét. Legújabb könyvét, a Kétfülűek
et ajánlotta figyelmembe kedves dedikálással. 
Már a tartalomból kitűnt, sajátos kutatási 
beszámolóról van szó. Vagy valami másról? 
A kíváncsiság és a szakmai érdeklődés hajtott, 
hogy bezárkózzam, és olvasni kezdjem az új 
művet. Felkavaró, mélyen emberi történet 
bontakozott ki, melyben a szerző/kutató 
személyes története is feltárul. Szakszerű és 
szemérmes irodalom, egy nyomon követő 
vizsgálat eredményeinek összefoglalása. Bár 
a könyv alcímében a tényregény szó szerepel, 
tartalmában sokkal többről van szó. Csak 
próbálkozom a műfaj pontos meghatározá-
sával, de helyesebb talán, ha az olvasmányél-
ményemről szólok. Inkább jegyzet, olvasó-
napló következik, mintsem recenzió.

Kamarás sokoldalú szociológus-szociográ-
fus. Van, aki az olvasáskutatásban, a recepci-
ós vizsgálatokban, van, aki a vallási kisközössé-
gek vizsgálatában, van, aki az érték kutatásban 
elért eredményeit tartja fontosnak. Ebben a 
kötetben mindez összekapcsolódik. Kamarás 
nem fikciós történetről, hanem a valóság egy 
szele téről beszél, illetve mesélteti egy régi ol-
vasó-művelődő közösség tagjait. Ez a drama-
turgiai megoldás több jelentős társadalom-
politikai műre emlékeztet, és épp az a közös 
bennük, hogy az alapélmény a valóságban 
gyökerezik. A Kere pesi kör tagjainak sorsát 
1972–2012 között figyeli, animálja az Író, az 
együtt töltött idők ről több művében is (pél-
dául a Hetedikekben) beszámol. A Kétfülűek 
regényében búcsúzik a körtől, ezért (is) egy-
beforr a tényekről szó ló első és az elképzelt 
beszélgetéseket tartalmazó második rész.

A cél azonban nem a személyes történelem 
pontos leírása, hanem egy közösség aktív 

életének, fejlődésének és átalakulásának be-
mutatása a kapcsolatokon, az értékeken vagy 
értékvesztésen keresztül. Lehet más szemüve-
gen át is nézni a narratívákat: egy korszak 
lezárult, tanulságait – bár tovább őrzi az 
emlékezet – meg lehet fogalmazni, de az idő 
kerekét nem lehet visszafelé forgatni. Felbom-
lott egy hajdan fontos és mértékadó közösség: 
részben természetes módon, részben mester-
ségesen. Van, aki szembe tud nézni ezzel a 
veszteséggel, van, aki nem, vagy csak részlege-
sen. József Attila sorai sejlenek föl: „Kit anya 
szült, az mind csalódik végül”. Mégsem a 
csa lódottság, a keserűség az alaphangja, a 
han gulata a Kétfülűeknek. Már a cím is jelzi, 
érdemes a belső hangokra figyelni, a beszélő-
kére és a befogadókéra, ame lyek hol harmó-
niába, hol disszonanciába torkollnak.

Az egyéni sorsok a példái annak, miként 
tudunk adni és elfogadni, sorsközösséget 
vállalni vagy elzárkózni, új utat keresni, kilép-
ve a közösség óvó-védő, egyben kritikus ke-
retei közül. Érték- és mértékváltás tanúi le-
hetünk az interjúk olvasásakor, s ha figyel-
münk elkalandozik, az arra utal, önvizsgála-
tot tartunk. Hová jutottunk? Hogyan és 
miket tettünk önző vagy önzetlen módon? 
A mérleg serpenyőiben mennyi a nyeresé-
günk és a veszteségünk? Szembe tudunk-e 
nézni a múltunkkal, a társainkkal, akikkel 
hosszabb-rövidebb ideig egy úton jártunk? 
Rádöbbenünk, a Kétfülűek tartalma szemé-
lyes leltárunk elkészítésére késztet. 

A kötet cselekménye párhuzamosan, több 
szálon fut. Megismertet bennünket egy olyan 
70-es évekbeli munkáscsoporttal, akiknek 
közös olvasás-, film- és színházi élményük 
kapcsán lehetőségük nyílott arra, hogy meg-
fogalmazzák személyes és aktuális társadalmi 
kérdéseiket, kifejtsék véleményüket, vitatkoz-
zanak, eközben egyre közelebb kerüljenek 
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egymáshoz. Megtanulják az elfogadás és az 
elfogadtatás fontosságát. Ebben a folyamat-
ban két partnerre lelnek: a beszélgetőtárs 
szociológus-kutatóra, és a helyi könyvtárosra. 
A követő vizsgálatból megismerjük azt a 
társadalmi valóságot, amelyben csoporttá, 
majd közösséggé szerveződtek a kőbányai 
Vegyigép gyár tagjai. Megismerhetjük műve-
lődésük, szórakozásuk egy-egy stációját, a 
kulturális eseményeket összekapcsoló beszél-
getések, viták lényegét. Ezekből az elemekből 
kirajzolódik a csoport korábbi és jelenlegi 
képe, dinamikája, a mértékadó személyek 
szerepe, hatása.

Ízelítőül néhány remekmű, szerző, ven-
dég felsorolása következik, akik a szocialista 
brigádmozgalom „fénykorában” részt vettek 
Kamarás István Kerepesi körének beszélgeté-
sein, ahol kulturális, művészeti, etikai, hitbé-
li kérdésekről éppúgy szó esett, mint az ak-
tuálpolitikai, a magánéleti problémákról.  

Miket olvastak, néztek, hallgattak? Ör-
kény-egyperceseket (Trilla, Wolfné, Meddig 
él egy fa?), társadalomismeretet: Héthy Lajos 

– Makó Csaba: Munkásmagatartások.
Az egyik Költészet Napján József Attila 

A hetedik című versének megismerése, feldol-
gozása, majd Mérei Ferenc Közösségek háló
zatának értelmezése, beszélgetés népszokásokról, 
hitről, barátságról, szerelemről, örömről és bá
natról. Közös kiállításlátogatás, Kondor Béla 
reprodukcióinak megtekintése, filmek (Fel-
lini: Amarcord, Fábri: Az ötödik pecsét, Rózsa: 
Pókfoci stb.) és elemzésük volt a társaság 
programjában.

Volt tanmese: Lucia és Rodrigó, amellyel 
újra és újra foglalkoztak. Volt játék, találkozás 
érdekes és híres emberekkel, mint Márkus 
István szociográfus, Asperján György, Vámos 
Miklós, Takács László írók, újságírók, népi 
iparművészek: Csomor Lajos és Kocsi Márta. 

Közben szólt a zene, Kodály, Bach, Beatles, 
népdal, magyar nóta, mindig az alkalomnak 
megfelelően. 

A csoport kérésére olyan témákat dolgoz-
tak föl, amelyek általános műveltségi kérdé-
seket érintettek, például mi a kultúra, a mű-
vészet, mit kapott a világ a görög kultúrától, 
tudománytól, művészettől, meddig terjednek 
a világ határai. Rendszeresen szó esett állami 
és egyházi ünnepek tartalmáról, jelentőségé-
ről az emberek életében.

Eközben a Kutató/Animátor játékra (pél-
dául bárkajáték) csábította a kör tagjait, és 
néhány személyiség-, olvasás-, művészetszo-
ciológiai teszt kitöltésére, melynek eredmé-
nyeit megbeszélték, értelmezték.

Az olvasókör (Kerepesi Kör) működése 
nem volt visszhangtalan: a Vegyigép Magazin
ban, többször dicsérőleg említették a műkö-
désüket, különösen, ha annak híre eljutott a 
gyárkapun kívülre. Ilyen alkalom volt a Ve tél
kedő a Munkásszállodában, amiről 1977-ben 
részletesen beszámolt az üzemi újságíró.

A cselekmény, a csoporttagok élete válto-
zásának vonala mellett megismerjük a Mo-
derátor/Interjuer motívumait, személyisége 
alakulását, a közösségért érzett felelősségét. 
Finoman vezeti, bonyolítja a szálakat az Író, 
aki mesterien eltávolítja Olvasóját attól az 
érzéstől, hogy mindez akár vele is megtörtén-
het. Ez a szövevényesség, a múlt és a jelen 
képei, a külső és a belső átalakulások, egyéni 
problémamegoldások folyamatosan arra ösz-
tönzik a befogadót, hogy értelmezze a világot, 
reflektáljon azokra a benyomásokra, hatások-
ra, eseményekre, amelyek értelmileg és érzel-
mileg körülveszik.

Felvetődik a kérdés: hová, mivé lettek a 
közösségek, a közösségeink? Őrizzük-e még 
azokat az értékeket, eszményeket (barátság, 
szabadság, esélyegyenlőség, igazmondás, segí-

tőkészség stb.), amikért korábban harcoltunk, 
érveltünk a fontosságukért? Milyen arcunk 
tekint vissza a tükörből? 

Kamarás István végül feloldja a szorongá-
sainkat, nem ostoroz, nem kérkedik, nem 
hivalkodik saját következtetéseivel – megbízik 
a tisztességünkben és a felelősségérzetünkben, 

felnőttnek tekint bennünket. Csak felmutat-
ja: az erő a közösségben, az alkotó emberben 
rejlik.(Kamarás István OJD: Kétfülűek. Tény
regény. Pécs: Pannon Könyvek, 2014, 183 p.)

Tibori Tímea
szociológus

Az írás első megjelenése: 2014/3. 110–112. www.socio.hu

Műfajok metszetében –
a hatalomról
A politika világával már nagyon sokan próbál-
ták megismertetni az olvasót, érthetővé 
akarták tenni a közélet sokszor érthetetlen 
jelenségeit, érdekessé tenni mindazt, amire 
sokan talán rezignáltan legyintenek és elfor-
dulnak attól. Az ismert szociálpszichológus, 
a társadalomtudományok sokoldalú ismerő-
je és ismertetője sokoldalú monográfiában 
próbálta a hatalom mibenlétét és talán vala-
mennyi aspektusát – a szó pozitív értelmében 

– elmesélni olvasójának.
Bár valódi monográfiáról, szilárd tudomá-

nyos alapokkal rendelkező kötetről van szó, 
ami A hatalom anatómiája című kötettel 
kapcsolatosan először megjegyzésre érdemes, 
az mégis az olvasmányosság. Úgy is lehet 
olvasni, mint egy regényt, folyamatosan egy-
másra épülő, érdekes szövegek, aligha tudja 
letenni az érdeklődő olvasó, pedig végig nyil-
vánvaló, hogy a „cselekmény” nem valamifé-
le megoldáshoz, végponthoz, megnyugtató 
katarzishoz vezet. Csepeli György tizennégy 
fejezetben, azon belül aprólékosan tagolt al-
fejezetekben magyaráz el minden olyan jelen-
séget, amellyel valóban megfoghatóvá, ele-
mezhetővé válik olvasója számára a kötet 
címében szereplő, olykor misztikusan körbe-
járt fogalom, a hatalom mibenléte. Meggyőz 
arról, hogy bár sokszor ruházták fel a hatalom 
képviselőit természetfölötti eredettel (maga 

is sokat foglalkozik könyvében az ilyen értel-
mezésekkel), nagyon is emberi, sőt a hétköz-
napjainkat minduntalan érintő dologról van 
szó. Ezúttal helytálló az „anatómia” kifejezés 
alkalmazása is, hiszen az eredetileg orvosi ér-
telmű szakkifejezést sok mindenre szoktuk 
használni, amit elemezni vagy csak bemutat-
ni akarunk. Csepeli könyve valóban anató-
mia, ha úgy tetszik, élveboncolás, hiszen amit 
elemez, az nem más, mint az emberek közöt-
ti kapcsolatok politika által meghatározott 
hálózata, a múltból és jelenből egyaránt is-
merős jelenségek precíz számbavétele, adato-
lása és illusztrálása.

Munkája elején – tudós professzorhoz 
méltó módon – megpróbálja csokorba gyűj-
teni a politika mibenlétével kapcsolatos leg-
fontosabb értelmezéseket az ókori görög fi-
lozófusoktól a modern Nyugat gondolkodó-
iig, az emberi természettel kapcsolatos felfo-
gásokból kibontani a hatalom megértésének 
módozatait. Utóbbi Csepeli bemutatásában 
logikusan kínálkozó ellentétpárokból építhe-
tő fel (racionális – irracionális, pesszimizmus 

– optimizmus stb.), és természetes módon 
szögezi le, hogy mindez elválaszthatatlan a 
szabadság értékének gondolatától, amelynek 
mértéke a hatalom jellegének talán legfonto-
sabb indikátora is egyben. Részletesen bemu-
tatja a politikai antropológia önálló diszciplí-
nává válásának folyamatát, az ember „meg-
határozatlanságát”, az állam létrejöttét (nem 
minden szervezett emberi közösség volt az), 
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egymáshoz. Megtanulják az elfogadás és az 
elfogadtatás fontosságát. Ebben a folyamat-
ban két partnerre lelnek: a beszélgetőtárs 
szociológus-kutatóra, és a helyi könyvtárosra. 
A követő vizsgálatból megismerjük azt a 
társadalmi valóságot, amelyben csoporttá, 
majd közösséggé szerveződtek a kőbányai 
Vegyigép gyár tagjai. Megismerhetjük műve-
lődésük, szórakozásuk egy-egy stációját, a 
kulturális eseményeket összekapcsoló beszél-
getések, viták lényegét. Ezekből az elemekből 
kirajzolódik a csoport korábbi és jelenlegi 
képe, dinamikája, a mértékadó személyek 
szerepe, hatása.

Ízelítőül néhány remekmű, szerző, ven-
dég felsorolása következik, akik a szocialista 
brigádmozgalom „fénykorában” részt vettek 
Kamarás István Kerepesi körének beszélgeté-
sein, ahol kulturális, művészeti, etikai, hitbé-
li kérdésekről éppúgy szó esett, mint az ak-
tuálpolitikai, a magánéleti problémákról.  

Miket olvastak, néztek, hallgattak? Ör-
kény-egyperceseket (Trilla, Wolfné, Meddig 
él egy fa?), társadalomismeretet: Héthy Lajos 

– Makó Csaba: Munkásmagatartások.
Az egyik Költészet Napján József Attila 

A hetedik című versének megismerése, feldol-
gozása, majd Mérei Ferenc Közösségek háló
zatának értelmezése, beszélgetés népszokásokról, 
hitről, barátságról, szerelemről, örömről és bá
natról. Közös kiállításlátogatás, Kondor Béla 
reprodukcióinak megtekintése, filmek (Fel-
lini: Amarcord, Fábri: Az ötödik pecsét, Rózsa: 
Pókfoci stb.) és elemzésük volt a társaság 
programjában.

Volt tanmese: Lucia és Rodrigó, amellyel 
újra és újra foglalkoztak. Volt játék, találkozás 
érdekes és híres emberekkel, mint Márkus 
István szociográfus, Asperján György, Vámos 
Miklós, Takács László írók, újságírók, népi 
iparművészek: Csomor Lajos és Kocsi Márta. 

Közben szólt a zene, Kodály, Bach, Beatles, 
népdal, magyar nóta, mindig az alkalomnak 
megfelelően. 

A csoport kérésére olyan témákat dolgoz-
tak föl, amelyek általános műveltségi kérdé-
seket érintettek, például mi a kultúra, a mű-
vészet, mit kapott a világ a görög kultúrától, 
tudománytól, művészettől, meddig terjednek 
a világ határai. Rendszeresen szó esett állami 
és egyházi ünnepek tartalmáról, jelentőségé-
ről az emberek életében.

Eközben a Kutató/Animátor játékra (pél-
dául bárkajáték) csábította a kör tagjait, és 
néhány személyiség-, olvasás-, művészetszo-
ciológiai teszt kitöltésére, melynek eredmé-
nyeit megbeszélték, értelmezték.

Az olvasókör (Kerepesi Kör) működése 
nem volt visszhangtalan: a Vegyigép Magazin
ban, többször dicsérőleg említették a műkö-
désüket, különösen, ha annak híre eljutott a 
gyárkapun kívülre. Ilyen alkalom volt a Ve tél
kedő a Munkásszállodában, amiről 1977-ben 
részletesen beszámolt az üzemi újságíró.

A cselekmény, a csoporttagok élete válto-
zásának vonala mellett megismerjük a Mo-
derátor/Interjuer motívumait, személyisége 
alakulását, a közösségért érzett felelősségét. 
Finoman vezeti, bonyolítja a szálakat az Író, 
aki mesterien eltávolítja Olvasóját attól az 
érzéstől, hogy mindez akár vele is megtörtén-
het. Ez a szövevényesség, a múlt és a jelen 
képei, a külső és a belső átalakulások, egyéni 
problémamegoldások folyamatosan arra ösz-
tönzik a befogadót, hogy értelmezze a világot, 
reflektáljon azokra a benyomásokra, hatások-
ra, eseményekre, amelyek értelmileg és érzel-
mileg körülveszik.

Felvetődik a kérdés: hová, mivé lettek a 
közösségek, a közösségeink? Őrizzük-e még 
azokat az értékeket, eszményeket (barátság, 
szabadság, esélyegyenlőség, igazmondás, segí-

tőkészség stb.), amikért korábban harcoltunk, 
érveltünk a fontosságukért? Milyen arcunk 
tekint vissza a tükörből? 

Kamarás István végül feloldja a szorongá-
sainkat, nem ostoroz, nem kérkedik, nem 
hivalkodik saját következtetéseivel – megbízik 
a tisztességünkben és a felelősségérzetünkben, 

felnőttnek tekint bennünket. Csak felmutat-
ja: az erő a közösségben, az alkotó emberben 
rejlik.(Kamarás István OJD: Kétfülűek. Tény
regény. Pécs: Pannon Könyvek, 2014, 183 p.)

Tibori Tímea
szociológus
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Műfajok metszetében –
a hatalomról
A politika világával már nagyon sokan próbál-
ták megismertetni az olvasót, érthetővé 
akarták tenni a közélet sokszor érthetetlen 
jelenségeit, érdekessé tenni mindazt, amire 
sokan talán rezignáltan legyintenek és elfor-
dulnak attól. Az ismert szociálpszichológus, 
a társadalomtudományok sokoldalú ismerő-
je és ismertetője sokoldalú monográfiában 
próbálta a hatalom mibenlétét és talán vala-
mennyi aspektusát – a szó pozitív értelmében 

– elmesélni olvasójának.
Bár valódi monográfiáról, szilárd tudomá-

nyos alapokkal rendelkező kötetről van szó, 
ami A hatalom anatómiája című kötettel 
kapcsolatosan először megjegyzésre érdemes, 
az mégis az olvasmányosság. Úgy is lehet 
olvasni, mint egy regényt, folyamatosan egy-
másra épülő, érdekes szövegek, aligha tudja 
letenni az érdeklődő olvasó, pedig végig nyil-
vánvaló, hogy a „cselekmény” nem valamifé-
le megoldáshoz, végponthoz, megnyugtató 
katarzishoz vezet. Csepeli György tizennégy 
fejezetben, azon belül aprólékosan tagolt al-
fejezetekben magyaráz el minden olyan jelen-
séget, amellyel valóban megfoghatóvá, ele-
mezhetővé válik olvasója számára a kötet 
címében szereplő, olykor misztikusan körbe-
járt fogalom, a hatalom mibenléte. Meggyőz 
arról, hogy bár sokszor ruházták fel a hatalom 
képviselőit természetfölötti eredettel (maga 

is sokat foglalkozik könyvében az ilyen értel-
mezésekkel), nagyon is emberi, sőt a hétköz-
napjainkat minduntalan érintő dologról van 
szó. Ezúttal helytálló az „anatómia” kifejezés 
alkalmazása is, hiszen az eredetileg orvosi ér-
telmű szakkifejezést sok mindenre szoktuk 
használni, amit elemezni vagy csak bemutat-
ni akarunk. Csepeli könyve valóban anató-
mia, ha úgy tetszik, élveboncolás, hiszen amit 
elemez, az nem más, mint az emberek közöt-
ti kapcsolatok politika által meghatározott 
hálózata, a múltból és jelenből egyaránt is-
merős jelenségek precíz számbavétele, adato-
lása és illusztrálása.

Munkája elején – tudós professzorhoz 
méltó módon – megpróbálja csokorba gyűj-
teni a politika mibenlétével kapcsolatos leg-
fontosabb értelmezéseket az ókori görög fi-
lozófusoktól a modern Nyugat gondolkodó-
iig, az emberi természettel kapcsolatos felfo-
gásokból kibontani a hatalom megértésének 
módozatait. Utóbbi Csepeli bemutatásában 
logikusan kínálkozó ellentétpárokból építhe-
tő fel (racionális – irracionális, pesszimizmus 

– optimizmus stb.), és természetes módon 
szögezi le, hogy mindez elválaszthatatlan a 
szabadság értékének gondolatától, amelynek 
mértéke a hatalom jellegének talán legfonto-
sabb indikátora is egyben. Részletesen bemu-
tatja a politikai antropológia önálló diszciplí-
nává válásának folyamatát, az ember „meg-
határozatlanságát”, az állam létrejöttét (nem 
minden szervezett emberi közösség volt az), 


