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lexebb jelképrendszerré vált. A barokk dísz-
kertek és az ezekhez kapcsolódó florilegiumok 
(a kertek állományát bemutató, illusztrált 
könyvek) jelzik az első fontos változást az 
újkori Európában, a botanikai szemlélet elő-
térbe kerülését. A festészetben az emblémák 
elterjedése az absztrakció egy másik szintjét 
mutatta meg: szöveg és kép együttese, a valós 
elemek feltüntetése, az olvasás aktusa értel-
mezendő tárggyá tette a rózsát. Olyan művek 
születtek, mint például Cesare Ripa Iconolo-
giája, ami a szimbólumnyelvhez vezető kulcs, 
egyfajta lexikon vagy szótár volt. A hasonló 
könyvek egyszerre reflektálhattak a kultúra 
nyelvén az élettudományok formalizáló, taxo-
nómiai szándékaira, a múltbéli hagyomány-
tól való eltávolodásra, esetleg a kulturális 
örökség eszméjének korai jelentkezéseként, a 
hagyomány számbavételét indikálhatták.

További fontos szempont az utolsó nagy 
kulturális hasadás kontinensünkön, hiszen a 
reformáció nemcsak Európát szakította ket-
té. A festészetben ezt például a protestáns, 
polgári zsánerképek, csendéletek vagy portrék 
felbukkanása mutatta meg, mely Északnyu-
gat- és Közép-Európára volt jellemző, míg 
Dél-Európát a katolicizmus és az ugyanilyen 
festményeket megrendelő arisztokrata háttér 
dominálta. Ugyanez a dualitás az allegorikus 
szerelemábrázolások és a misztikus Mária-
uta lások képi jeleiben is felfedezhető, utóbbi 
jelentésmintázat a populáris kultúra kegyele-
ti-áhítati műfajaiba (szentképek, búcsújárás, 
rózsafüzér) a korban kezdett átszűrődni. 

Az irodalmi hagyomány a következő jelen-
tős, elemzett terület a könyvben, ez a tradíció 
sajátos módon vegyítette egymással a vizua-
litást a textussal – ez a kapcsolat több szinten 
is működött. A képversek iskolai műfaja az 
első színtere ennek, mely a jezsuita, piarista 
rendek gyakorlatához köthető, a barokk 

mesterkedő, tudós költészetével mutat rokon-
ságot monumentalitásában és gyakori kép-
torlódásaiban. Ennek ellenpontja újra csak a 
protestantizmus, a maga jelképellenességével, 
a hit személyes megélésének igényével és a 
profán, ünnepi rózsaképek tradíciójá val. A 
rózsa emblematikus ereje a korban azt jelen-
tette, hogy önmagában a verbális előfordulás 
is képfelidéző szerepet töltött be, de gyakran 
emblémák részeként funkcionált, azaz kép és 
szöveg együttesében bukkant fel, hasonlóan 
a képversekhez. A manierizmus Mária és 
Krisztus mellett az antik-pogány mitologikus 
utalásokat és isteni ábrázolásokat újra elfoga-
dottá tette, az esztétikai funkció (ró zsakoszorú) 
került így előtérbe. Gyöngyösi István irodal-
mi és Lippay János kertészeti munkásságában 
egyaránt felfedezhető a rózsahagyományok 
keveredése, többcélú felhasz nálása és a fen-
tebb ismertetett műfajok előfordulása. A 
17–18. század kultúr történeti fejezeteit a roko-
kó zárja: a rózsa itt már az élvezet titkos tár-
gyára, a leskelődés és tilalomszegés kontextu-
sában jelzett örömszerzés pillanatnyi, eltűnő 
boldogságára utal, jelezve a növény profani-
zálódásának egyik végpontját.

A második kötet (A rózsa jegye alatt) egy-
fajta irodalmi arcképcsarnokot nyújt, a 18–20. 
századi magyar és egyetemes kultúra olyan 
alkotásait és alkotóit mutatva be, akik valami-
képpen a rózsa képéhez, képzetéhez nyúltak 
újra és újra vissza. A válogatás (Goethe, Vörös-
marty, Kazinczy, Babits, Saint-Exupéry, Tol-
nai Ottó) minden bizonnyal egyszerre tük-
rözi a szerző preferenciáit, kutatói horizontját, 
s egyben sajátos kánont is ad a téma szem-
pontjából. Mindegyik szerző más dimenzió-
ját ra gadta meg a fellelhető jelentéseknek és 
jelképeknek, beillesztve azokat saját írói-köl-
tői horizontjába. A szövegeket olvasó, értelme-
ző kutató a saját nézőpontjából fejti fel a 

különböző szálakat, megvalósítva ezzel a 
gadameri horizont-összeolvadást: a megértés-
ben a múlt társadalmilag-kulturálisan be ágya-
zott jeleit a jelenből visszatekintve interpre-
tálja Géczi, a folyamatban jelen és múlt köl -
csönösen meghatározza egymást. Így fedez-
hetjük fel Goethe Faustjában az örök asszo-
nyihoz vezető rózsautat, Vörösmartynál a 
természetet szubjektivizáló, a tájat megalkotó 
romantikus szemléletmódot, vagy Kazin-
czynál az érzelmességet és a tudós antikizáló 
hajlamot egyszerre kiszolgáló rózsautalásokat. 

A XX. századi szerzők esetében úgy tűnik, 
központi szerepe lesz a hagyományhoz való 
kapcsolódásnak, a kérdés problematikussága 
az előző században még nem merült fel ilyen 
hangsúlyosan. Babits rózsakertje az Édent és 
a Paradicsomot megidéző hely, antik és ke-
resztény kontextusban is értelmezhető, ez a 
kettősség Saint-Exupéry-nél a keresztény–
muszlim kultúra egymásra hatásában jelent-
kezik, hiszen a szeretetkultusz és a misztika 
mindkét világvallás egyik jellemzője (gondol-

junk csak a szúfikra az iszlámban). A kötetet 
lezáró Tolnai Ottó a posztmodernt (is) meg-
idéző alkotásmódjával a rózsakép egyik lehet-
séges megújítására kínál példát: a komplex 
metaforika és a színek központi szerepe új 
magánmitológiák megteremtésére nyújthat 
lehetőséget. Géczi a bevezetőben azt írja, hogy 
a ma embere nem hajlandó választani a kul-
turális átörökítési módok és jelképrendszerek 
között, egymás melletti, egymással harcoló 
létezésüket fogadja el – ez talán lehetőséget 
nyújt arra, hogy európai mivoltunk civilizá-
ciós előfeltételeit, hagyományainkat és gyö-
kereinket újra tudatosítsuk és reflektáljunk 
rájuk. Ebben nyújthatnak segítséget többek 
között Géczi rózsa-monográfiái. (Géczi János: 
A rózsa és jelképei. Fejezetek a 17–18. századból. 
Budapest: Gondolat, 2015, 239 p.; Géczi János: 
A rózsa jegye alatt. Universitas Pannica sorozat 
33. Budapest: Gondolat 2016, 140 p.)

Somogyvári Lajos 
PhD, Pannon Egyetem Modern Filológiai és 

Társadalomtudományi Kar Tanárképző Központ   

Összefüggések a talaj termékenysége 
és tápanyag-ellátottsága között
A kiadvány I. részét a szerző 1978-ban megvé-
dett kandidátusi értekezésének anyaga képe-
zi 176 oldalon. A bevezető irodalmi fejezet a 
mezőgazdaság fejlődéstörténete tükrében 
vizsgálja a talajtermékenység fenntartásának 
módszereit az elmúlt korok földművelési 
rendszereiben. Majd a hazai és a nemzetközi 
agrokémiai iskolák fejlődését elemzi. Bemu-
tatja az országos tápelem (NPK) mérlegek 
módszerét. Felállítja Magyarország és Auszt-
ria elemmérlegeit. Összefüggést talál Ausztriá-
ban a tartományok/régiók műtrágyahaszná-
lata és a gazdálkodási mód (szántók részará-
nya) között. Utal arra, hogy Ausztriában és 

Németországban a P-mérleg már az 1900-as 
évek elején egyensúlyba kerül. Ez az állapot 
nálunk az 1960-as évekkel áll be, és az inten-
zív műtrágyahasználattal karöltve jelentkezik.

A disszertáció nagyobb részét a mezőföldi 
műtrágyázási tartamkísérleteinek értékelése 
tölti ki. A kísérleteket széles körű talaj- és nö-
vényelemzések egészítik ki. Így sor kerül a ta-
laj- és növényanalitikai határkoncentrációk 
megállapítására szaktanácsadást megalapozó 
céllal. A dolgozat 214 irodalmi forrásra tá-
maszkodik, szövegközben 10 ábrát és 126 
táblázatot foglal magában. Ezt követően ol-
vashatjuk az opponensek (Dr. Pecznik János 
és Dr. Loch Jakab) véleményét és a szerző 
ezekre adott válaszát. Úgy tűnik, a harminc-
nyolc évvel ezelőtt írott értekezés semmit sem 
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veszített időszerűségéből. Változatlan formá-
ban történt kiadása indokolt volt.

A kiadvány II. része az alábbi fejeze teket, 
a közelmúltban megjelent munkákat tartal-
mazza: Szemelvények az Agrokémiai és Nö-
vénytáplálási Osztály kutatásaiból (műhely-
munka 1974–2000, Sarkadi János és Kádár 
Imre); A foszfor elöregedésének vizsgálata és 
eredményei 22 év után (szabadföldi tartamkí-
sérlet adatai összegezve Csathó Péterrel); Az 
Országos Műtrágyázási Tartamkísérlet eredmé-
nyei Mezőföldön (a negyven év adatai összegez-
ve Márton Lászlóval); A dohány ásványi táp-
lálása és a hazai dohánytermőhelyek talajtani/
agrokémiai vizsgálata (Gondola István társszer-
zővel); Az angliai Rothamsted tartamkísérlete-
inek tanulságairól; Különböző szemléletek a 
tápanyagpótlás alapelveiről; Liebig és a magyar 
tudomány; Élelmiszerválság és az agrártudo-
mány; Gércei alginit hatása a savanyú homok-
talaj termékenységére (Ragályi Péter, Radim-
szky László és Gajdó Anna társszerzőkkel); A 
műtrágyázási szaktanácsadás aján lott módszere.

Az említett fejezetek összesen újabb 10 
szövegközi ábrát, 97 táblázatot tartalmaznak 
és 122 forrásra utalnak. Megemlítem, hogy a 

szerző az orosz, német és angol nyelvterületek 
kiváló ismerője, melyet az átfogó szakirodal-
mi feldolgozás tükröz. Ez munkája külön 
érdeme. Mai szemmel ez utóbbi tudomány-
történeti értéket jelent, kü lönösen az eljöven-
dő generációk számára.

A kiadvány összesen 389 oldalon jelent 
meg fóliázott kötésben. Nyelvezete közérthe-
tő, olvasmányos. Haszon nal forgathatják a 
gazdák, akik megismerhetik a szaktanácsadás 
során alkalmazott fogalmakat, a talajok jel-
lemző tulajdonságait, me lyek azok termé-
kenységét és ezáltal a gaz da jólétét is meghatá-
rozzák. Részletes műtrágyázási tanácsadás a 
főbb növényekre ajánlást tartalmaz a közölt 
kísérleti eredményekre alapozva. Így például 
a kalászosok, kukorica, repce, napraforgó, bur-
gonya, lucerna szántó földi kultúrákra, vala-
mint a gyepekre is. (Ká dár Imre: Összefüg gé sek 
a talaj termékenysége és tápanyagellá tott sága 
között. Budapest: MTA ATK Talajtani és Agro-
kémiai Intézet, 2015)

Németh Tamás
az MTA rendes tagja

Kaposvári Egyetem, MTA Agrártudományi 
Kutatóközpont Talajtani és Agrokémiai Intézet

A marslakók bölcsessége
A tudományos ismeretterjesztés szokatlan, 
igen magas színvonalú formáját választotta 
Hargittai Balázs és Hargittai István, amikor 
arra vállalkozott, hogy az öt „marslakó” – 
Neumann János, Kármán Tódor, Szilárd Leó, 
Wigner Jenő és Teller Ede – életútjának, mun-
kásságának és személyiségének legfontosabb 
jellemzőivel megismertesse olvasóit. Neu-
mann elsősorban a számítástechnika területén 
végzett korszakos tudományos tel jesítménye 
miatt vált a XX. századi tudomány történet 
egyik legelismertebb alakjává, de jelentős 

szerepe volt a hidrogénbomba kifejlesztésé-
ben is. Kármán az egyetemes aerodinamika 
és amerikai repüléstudomány fejlesztésében 
játszott meghatározó szerepet, és a nevéhez 
kötődik az amerikai légierő fej lesztésének 
terve is, Szilárd a nukleáris láncreakció és 
kritikus tömeg fogalmának felismerésével írta 
be nevét az egyetemes tudománytörténetbe, 
és fontos szerepet játszott az amerikai atom-
bomba kifejlesztésében is. A Nobel-díjas 
Wigner a szimmetriaelvek atomfizikában 
tör ténő alkalmazásával kapcsolatos kutatásai-
ért nyerte el a világ legtekintélyesebb tudomá-
nyos elismerését, és ugyancsak részt vett az 

atombomba kifejlesztésében, mint ahogy 
Teller is elsősorban az atom- és hidrogénbom-
ba kísérleti fejlesztésé ben történő meghatá-
rozó szerepe miatt tett szert világhírnévre.    

Az öt világhírű, zsidó származású, Magyar-
országon született és tanult, majd tudomá-
nyos karrierjét az Egyesült Államokban 
meg valósító tudós sorsa számos hasonlóságot 
mutat. Mindannyian a fin de siècle, a XIX. 
század utolsó, illetve a XX. század első néhány 
évében születtek Budapesten, felső középosz-
tálybeli, asszimiláns, nem vallásos zsidó csa-
ládban. A főváros legjobb középiskoláiban 
végezték tanulmányaikat olyan kiváló peda-
gógusok keze alatt, mint például az Evangéli-
kus Gimnázium legendás matematikatanára, 
Rátz László, akinek alakjával Molnár Ferenc 
azóta világirodalmi klasszikus sá vált regényé-
ben, A Pál utcai fiúkban is ta lálkozhatunk. A 
virágkorát élő, liberális Budapesten ismerked-
tek a világgal, szívták ma gukba a polgári élet-
forma és kultúra pezsgő levegőjét. Mire be-
fejezték középiskolai tanulmányaikat, nagy-
jából véget is értek életükben a boldog béke-
idők. Az első világháború, majd a Horthy-
rendszer antiszemita politikája, az Európában 
elsőként hatályba lépő numerus clausus tör-
vény mindannyiukat arra késztette, hogy 
elhagyják szülőhazájukat, mivel nyilván való-
vá vált, hogy zsidó származásuk miatt Magyar-
országon nem futhatnak be tudományos 
karriert. Hogy jól ítélték meg a számukra 
bezáródó lehetőségeket, azt mi sem bizonyít-
ja jobban, minthogy a Horthy-korszak idején 
Magyarországon nemcsak az egyetemekre 
felvehető zsidó diákok számát korlátozták 
drasztikusan, de zsidó származá sú egyetemi 
oktató nem kaphatott professzori ki nevezést, 
és zsidók nem lehettek az MTA tagjai sem. 

Az öt marslakó életútjában közös volt az 
is, hogy szülőhazájuk elhagyása után először 

mindannyian az akkor még demokratikus 
weimari Németországba emigráltak, ott kezd-
ték el felsőfokú tanulmányaikat, majd amikor 
a fasizmus légköre már ott is elviselhetetlen-
né vált, akkor az Egyesült Államokba távoz-
tak. Az öt tudós mindegyike meghatározó 
szerepet játszott a világ sorsának alakulásában, 
tudományos teljesítményük gyökeresen vál-
toztatta meg a világot, amelyben élünk. 

Az európai kontinenst a húszas években 
elhagyó öt zseniális fiatalember életútja abban 
is hasonlít egymásra, hogy nemcsak a saját 
tudományterületükről tudtak mindent, és 
nemcsak azt gazdagították világra szóló felfe-
dezésekkel, hanem életük végéig a szabadság 
és a demokrácia mélyen elkötelezett hívei és 
az önkényuralmi rendszerek esküdt ellenfelei 
maradtak, akik ezt nemcsak szavakban és 
közéleti szerepvállalásukkal, hanem tudomá-
nyos tevékenységükkel is bizonyították.

A mérnök Kármán Tódor kivételével köz-
vetlenül vagy közvetve mindannyian részt 
vettek az atom- és hidrogénbomba kifejlesz-
tésében, mert világosan látták, hogy a demok-
ratikus világ csak egy ilyen nagyhatású, fenye-
gető fegyver segítségével védheti meg magát 
egy újabb pusztító világháborútól és a 
diktatorikus önkényuralmi rendszerek folya-
matos expanziós törekvéseitől.

Mind a négy tudós jelentősen hozzájárult 
a tudomány egyetemes fejlődéséhez és örök-
re beírta nevét a tudománytörténetbe, ugyan-
akkor nemcsak elkötelezett hívei, hanem 
elszánt védelmezői is voltak az Egyesült Álla-
moknak és tudományos tevékenységüket új 
hazájuk és a szabad világ megőrzésének 
szolgálatába állították.

Közös a sorsukban az is, hogy miközben 
szülőhazájukból zsidó származásuk és a terje-
dő embertelenség miatt fiatalon menekülniük 
kellett, új hazájukban, az Egyesült Álla mok-


