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veg kapott helyet a designkultúránkról. Fer-
kai András az 1930−40-es évek lakóház-épí-
tészetében bekövetkezett ízlésváltásokat jel-
lemzi az építész és a megrendelő szemléleti 
fordulatainak példáján, amely akkor a mo-
dern és a népi-nemzeti tendenciák konfrontá-
lódását jelentette. Horányi Attila ezután a 
MOME design- és művészetelmélet szak 
megalapításának körülményeit, az elmélet 
bevezetésének problematikáját mutatja be 
egy eredetileg gyakorlatorientált egyetemi 
képzésben, amelyen Kapitány Ágnessel dol-
goztak együtt a nyolcvanas évek végén. 

A vizuális kommunikáció−művészet−kri-
tikai kultúrakutatás háromszögében a mai 
napig megfigyelhetők a tantárgyi strukturali-
zálás szubjektív különbözőségei. A Stuart 
Hall-i értelemben vett kultúrafogalom („fo-
lyamat, [társadalmi] gyakorlatok készlete”), 
amely nem fogható fel egységes egészként, 
hanem éppen a különbségek határozzák meg, 
jelentheti e tudományterület szellemi hátterét, 
de a globális kitekintés szükségszerűségén túl 

a lokalitás, a helyhez köthető (tipikusan ma-
gyar) alakzatok is fontos szempontok. Ilyen 
például a kulturális ikon fogalma, a kiüresed-
ni látszó vagy valóban tovább élő nemzeti 
szimbólumok kérdése (Novák Piroska: Terí
téken a porcelán. A porcelán mint státusszim
bólum). E folyamatok leírásában nyernek 
értelmet a kánonok mint solid, a struktúrákat 
időtállóságukban megerősítő szimbólum-
rendszerek − nem véletlenül lenne szükséges 
történelmi és jelenkori kánonjaink leírása, a 
hiányok és perspektívák részletes elemzése 
antropológiai, szociológiai és művészeti szem-
pontból is, hiszen e fogalmak érvényessége a 
21. század változó multikulturális keretei kö-
zött zajló identitáskonstitúciókban folytató-
dik. (Szász Antónia − Kirzsa Fruzsina (szerk.): 
A kultúra rejtelmei. Kapitány Ágnes köszöntése. 
Budapest: Magyar Kulturális Antropológiai 
Társaság– L’Harmattan, 2013, 275 p.)
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Erdély és a Székelyföld kutatója
Beszélgetés Egyed Ákossal

„Vajon az én őseim ősei is azok között voltak, 
akik Szent László király seregében a győzelmet 
kivívták?” – így gondolkodik el Egyed Ákos 
kolozsvári történetkutató ebben a beszélge-
tésben, amelyet – könyvnyi terjedelemben – 
Magyar Zoltán budapesti néprajztudóssal 
folytatott a kötet megjelenését megelőző 
esztendőben. A két kutatói pálya találkozásai, 
a több mint két évtizeddel ezelőtt kezdődő 
ismeretség (aminek a recenzens is tanúja) biz-
tosíthatták azt az oldott hangulatot, az interjú-
adónak a kérdező felé is kinyilvánított őszin-
te figyelmét, amely egy hosszú, s nehéz 
időkben kiteljesedő történészi életútban a 

személyes sors és az erdélyi (romániai) ma-
gyarság életének az összefonódását is megrá-
zó erővel képes láttatni.

A kötet három fejezetre tagolódik. Az első 
a személyes életút legfontosabb állomásait 
tekinti át a szülőfalutól, a háromszéki, erdő-
vidéki Bodostól Kolozsvárig, ahol az egyetem 
megkezdése óta Egyed Ákos él. A második 
rész az Erdély történelmének kutatója címet 
viseli, s képet kapunk benne a romániai ma-
gyar történettudomány múltjáról, azokról a 
kötöttségekről, amelyek közepette, a román 
kommunista diktatúra tiltásaitól körülvéve 
mégiscsak elindult az a történetkutató prog-
ram, amelynek nyitó darabja a szülőföld ön-
védelmi harcát bemutató Háromszék 1848–
1849 című kismonográfia (1978), amit köve-

munkában vagy az intézményes hitben meg-
találó asszonyokkal készített interjúk rávilágí-
tanak azokra a határterületekre szorított tár-
sadalmi kérdésekre, amelyeket a többségi el-
ven működő sztereotipizálás jelöl ki. A tár sa-
dalmi intézmények (és az antropológia) egyik 
legszilárdabbnak tűnő alapegysége, a család-
fogalom mint mítosz elevenedik meg Béres-
Deák Rita írásában. Az elkülönülő orientáci-
ók esetében, mint a szexuális másság, a mo-
dernizációs hullám szimbolikája kerül ellen-
tétbe az eddig elfogadott értékrendszerekkel.                       

A könyv elméleti kereteit, bár diszciplina-
ritásában nem komplexen, de a második 
egység, Az antropológia és környezete teremti 
meg (szerkesztési szempontból első fejezet-
ként is jól funkcionált volna). A. Gergely 
András a társadalmi emlékezet magyarorszá-
gi jellegzetességeit leíró, e kollektív tudások 
erejét elméleti diskurzusban tárgyaló tanul-
mányában (A mindennapok antropológiája és 
élménypolitikája) a turizmus mint transzkom-
munikációs eszköz jelenik meg, amely „az 
élményhorizontok szélesítésében” (107.) ját-
szik szerepet. E kiemelt státusú helyek − mint 
az általa említett 301-es parcella − nyilvánva-
lóan az identitásképzés jelentéskonstruáló 
motívumai közé tartoznak, amelyek minden 
nemzet kollektív emlékezetében fontos sze-
repet játszanak. 

Az értékrendek és interpretációs készségek 
kialakításának – a közoktatás számára aján-
lott – módszertanát, programját vázolja fel 
Gulyás Anna a világkultúrák tantárgyi integ-
rálását vizsgáló tanulmányában. Hogy mi 
lehet a jelentősége a multikulturalizmust 
elő térbe helyező oktatási szemléletnek − amely 
természetesen nem zárja ki a lokális identitás-
formálást, épp ellenkezőleg, az erre vonatko-
zó tudatosságot erősíti −, intézménypolitikai 
feladat lenne. A nemzetközi társadalomtudo-

mányi gondolkodás egyik meghatározó vitá-
ja ma a literacy-kérdés: nemcsak az intellek-
tuális nevelés, a kulturális szocializáció, de a 
new media által diktált tudásformák felfedése, 
amelyek a magaskultúra és a mindennapok 
gondolkodásában megjelenő tudások kon-
vergenciáját idézi elő. Balázs Géza egy kom-
munikációelméleti kérdést, a nyelv funkcio-
nális elemeit és az erre vonatkozó modelleket 
vázolja fel. T. Kiss Tamás és Tibori Tímea 
elsősorban a közösségkutatás hazai elméletei-
hez kapcsolódik, a közösségformálódás 
szintjeit ismertetik a tradicionális-történelmi 
formációktól a modern kor jellegzetes voná-
saként leírt individualizációig. A jelent érintő 
másik legfontosabb paradigmaváltó tényező, 
amelyet Manuel Castells posztmodern „há-
lózati társadalomként” definiált, az online 
életforma networking-típusú szerveződései-
nek hatása, egyben a szociológia legaktuáli-
sabb kérdéseinek egyike napjainkban.

A mindennapok pszichológiája − A min
dennapok szociológiája fejezetben többek 
között a fiatal tudományágnak tekinthető 
környezeti kommunikációt, annak diszcipli-
náris alapkérdéseit és interperszonális, illetve 
az ember és az őt körülvevő világ informá-
ciócseréjét jellemző csoportszinteket taglalja 
Dúll Andrea írása. Acsády Judit, Néray Bálint 
és Schmidt Andrea aktív állampolgárságot 
vizsgáló elemzése itt egyértelmű megerősíté-
se a fentebb említett társadalmi kommuni-
káció politikai értékekre vonatkozó felisme-
réseinek, jelen esetben egy genderszempontú 
elemzés keretében.

A tanulmányok egy jelentős része a vizuá-
lis kultúrához kötődik, ami nem meglepő 
annak ismeretében, hogy Kapitányék tevé-
kenysége elsősorban e területhez kapcsolódik. 
Az Élet és művészet fejezetben így már csak 
néhány rövidebb, de nagyon is releváns szö-
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szerének társadalmi tagolódását. Falu, város, 
civilizáció című kötetében 2649 falu és me-
zőváros lakosságát tekintette át Egyed Ákos, 
s térképezte fel településtípusonként a társa-
dalmi megoszlást. A szabad falvak a szász 
székekben voltak tipikusak, kisebb részben a 
Székelyföldön és Fogaras vidékén. Az így 
nyert statisztikai adatsorokat hatékonyan se-
gítette ki a mentalitástörténeti, antropológiai 
szemlélet – a mindennapok világának kuta-
tásával kiegészítve lehet a civilizációtörténetet 
hangsúlyozni Egyed Ákos munkásságában. 

Szó esik a szocializmus idején a romániai 
magyar tudományosság magyarországi be-
ágyazottságáról – köztudomású, hogy igazá-
ból csak az 1989. évi fordulat után élénkültek 
meg a kapcsolatok a történészek között is (az 
ezt megelőző időszakból Benda Kálmán, 
majd Glatz Ferenc nevét emeli ki). Fontos 
fel adatnak számított az 1950-ben megszünte-
tett Erdélyi Múzeum-Egyesület (EME) újjá-
szervezése 1990-ben; előbb a bölcsészszakosz-
tály, később az egész EME elnökeként Egyed 
Ákos is jelentős munkát végzett a romániai 
magyar tudományosság intézményesülésé-
ben. Noha Romániában egyetemen nem 
taníthatott, a rendszerváltozás után a debrece-
ni és budapesti egyetemen lett vendégpro-
fesszor, a debreceni Kossuth Lajos Tudomány-
egyem díszdoktori címet adományozott neki, 
s az MTA külső tagjává választotta.

Az ő elnöksége alatt kezdődött az EME 
kutatóintézetének működése, amelyben fő-
állású kutatók – a történészek mellett más 
tudományágak művelői is – végeznek alap-
kutatásokat. A kiválóan fölkészült, sok nyel-
vet beszélő fiatal történésznemzedék hiány-
pótló forráskiadásai (és az ezekre épülő fel-
dolgozások) az Erdélyi Történelmi Adatok 
négy újrainduló könyvsorozatát indították el. 
Magyarországi kutatók a speciális nyelvi 

adottságok miatt kevéssé tudják követni a 
soknemzetiségű Erdély történetét, hasonló 
okokból kifolyólag a szász vagy román törté-
netírás sem tudja – talán nem is akarja – figye-
lembe venni a magyar nyelvű források és 
fel dolgozások teljes körét. Erdély történeté-
nek megírása, a többféle etnikum és kultúra 
kölcsönhatásainak vizsgálata vár tehát az 
EME kutatóintézetének történészeire.

Egyszerre jelent feladatot integrálódni az 
egyetemes magyar, sőt a nemzetközi tudo-
mányos vérkeringésbe, miközben az erdélyi 
magyarság sajátos igényeit és szempontjait is 
figyelembe kell venni a tudomány művelő-
jének. A nemzeti önértékelés szempontjából 
is fontos, hogy források alapján dolgozzák föl 
Erdély etnikai változásainak történetét. Pél-
dául a magyar–román együttélés számos 
konfliktusokkal terhes időszakát is, amikor 
szinte genocídium zajlott a magyarság ellen, 
s „egész vidékek magyarsága esett áldozatul 
már Horea alatt, aztán folytatódott 1848 
őszén, 1849 elején az erdélyi román népfelke-
lés következtében.” Kolozsváron ma is emlék-
tábla hirdeti azt a hamis számot, hogy 1848-
ban a magyarok 40 000 román polgári lakost 
pusztítottak el, valójában – ahogy azt Egyed 
Ákos publicisztikában is kifejtette – a magyar 
polgári áldozatok száma kétszer akkora volt, 
mint a románoké, nagyjából 8000, illetve 
4000. S hangsúlyozni kell azt is, hogy a ma-
gyarországi polgári átalakulásnak és jobbágy-
felszabadításnak Erdélyben az igazi haszon-
élvezője – az etnikum számarányaiból is kö-
vetkezően – a románság volt.

A beszélgetőkönyv harmadik fejezete a 
20. századi változásokat állítja a középpontba, 
noha ezek következményei már a 21. század 
emberének sorsát is alakítják. Egyed Ákos 
megélte, amikor a román diktátor a Bánffy-
palota erkélyéről jelentette be, hogy Kolozs-

tett a Falu, város, civilizáció című, Tanulmá
nyok a jobbágyfelszabadítás és a kapitalizmus 
történetéről Erdélyben 1848–1919 alcímmel 
ellátott kötet (1981) is. A romániai magyar 
történettudomány helyzetét is jelzi azonban, 
hogy Egyed Ákos ezután önálló kötetet már 
nem publikálhatott, s munkáinak nagyobb 
része csak a diktatúra bukása után jelenhetett 
meg. Az interjúkötet harmadik, A változó 
Erdély a 20. században c. fejezete ad alkalmat 
arra, hogy a személyesen is megélt történelem 
tanulságait és a történettudomány kutatási 
eredményeit is fölhasználva az erdélyi ma-
gyarság helyzetét általános összefüggések közé 
helyezve a magyarság jövőjén is eltöprengjen. 
A recenziót nyitó idézetet talán úgy lehet 
értelmezni, hogy a történelem nagy folyama-
taiban is segít észrevenni a személyes hozzá-
járulást az erre érzékeny tudós, aki történeti 
ta nulmányaiban képes összekap csolni az 
ese  ményeket a benne szereplő – sokszor név-
telennek megmaradó – személyi ségekkel.

Egyed Ákos 1929. november 25-én szüle-
tett Bodosban, a Háromszékhez tartozó 
Mik lósvárszéken. Családi hagyományai – 
anyai dédapjának, Nagy Áron honvédtizedes-
nek az emléke: az ő nevét használta a dikta-
túra éveiben, ha Magyarországon publikált 

–, s Gábor Áronnak a Háromszéken eleven 
emlékezete, de a tágabb székely társadalom 
igényei is hozzájárultak ahhoz, hogy fő kuta-
tási területnek az 1848–49. évi forradalom és 
szabadságharc erdélyi vonatkozásait válassza.

Amikor Egyed Ákos született, az országút-
tól félreeső szülőfaluban még őrződött a szé-
kely gazdálkodásnak nemegy olyan eleme, a 
természet s az évszakok változásának a ritmu-
sa, ütemessége, amelyet utóbb a kommunis-
ta uralommal bekövetkező kollektivizálás 
alighanem véglegesen eltüntetett. Amikor 
tavasszal az állatokat kicsapták a legelőre, a 

pásztornak egy kerek kalácsot adtak, amit 
„perecnek” neveztek Bodosban; törökbúza-
bontáskor – a kukoricafosztást mondták így 

– a felnőttek mellett a fiatalság is egybegyűlt, 
és órákon keresztül hallgatták a meséket; a 
süldőlegények és süldőleányok is egymás 
társaságát keresték. Egyed Ákos arra is emlé-
kezik, hogy kinél termett a „rozzsal érő”, kinél 
a „zabbal érő”, azaz későbbi alma; egy másik 
régi fajta, a „tángyér alma” télire is elállt – a 

„belső házban” tárolták. „Milyen nagy kár – 
mondja Egyed Ákos –, hogy ezek a régi fajták 
már mind kivesztek.”

A rendi társadalmakban, a nemesség és a 
jobbágyság között, számtalan átmeneti réte-
get lehet megfigyelni. A kora újkori székely-
ség körében a fejedelmi politika osztogatott 
kiváltságokat a katonáskodó elemeknek, 
később pedig, a Habsburg-uralom kiteljese-
désének időszakában a határőrezredek meg-
szervezése tett különbséget a székely lakossá-
gon belül is. S ezek az egykori jogi különbsé-
gek az emberek gondolkodásmódját még a 
polgári korszakban is erősen áthatják. „Ákos, 
mi nem vagyunk parasztok!” – idézi Egyed 
Ákos egy könyvét olvasó székely falusfelét, 
mert a Székelyföldön parasztnak csak a jobbá-
gyot meg a zsellért nevezték. Bodos megma-
radt katonafalunak; ide nem hatolt be a 
jobbágyság – s az is gazdaembernek tartotta 
magát, akinek csak egy „vékaférejű” földje 
volt: Erdővidéken számottevő volt a szabad-
menetelűek aránya. A társadalmi rétegződés 
sokszínűsége, amit Egyed Ákos még a szülő-
faluban is megtapasztalhatott, vezetett el a 
falutipológia elméletének kidolgozásához. 
Részint az idősebb pályatárs, Imreh István 
ösztönzésére, részint a francia szakirodalom 
hatására fordult Egyed Ákos kutatói érdek-
lődése ebbe az irányba, aminek a segítségével 
le lehetett írni az erdélyi régiók településrend-
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adottságok miatt kevéssé tudják követni a 
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kölcsönhatásainak vizsgálata vár tehát az 
EME kutatóintézetének történészeire.

Egyszerre jelent feladatot integrálódni az 
egyetemes magyar, sőt a nemzetközi tudo-
mányos vérkeringésbe, miközben az erdélyi 
magyarság sajátos igényeit és szempontjait is 
figyelembe kell venni a tudomány művelő-
jének. A nemzeti önértékelés szempontjából 
is fontos, hogy források alapján dolgozzák föl 
Erdély etnikai változásainak történetét. Pél-
dául a magyar–román együttélés számos 
konfliktusokkal terhes időszakát is, amikor 
szinte genocídium zajlott a magyarság ellen, 
s „egész vidékek magyarsága esett áldozatul 
már Horea alatt, aztán folytatódott 1848 
őszén, 1849 elején az erdélyi román népfelke-
lés következtében.” Kolozsváron ma is emlék-
tábla hirdeti azt a hamis számot, hogy 1848-
ban a magyarok 40 000 román polgári lakost 
pusztítottak el, valójában – ahogy azt Egyed 
Ákos publicisztikában is kifejtette – a magyar 
polgári áldozatok száma kétszer akkora volt, 
mint a románoké, nagyjából 8000, illetve 
4000. S hangsúlyozni kell azt is, hogy a ma-
gyarországi polgári átalakulásnak és jobbágy-
felszabadításnak Erdélyben az igazi haszon-
élvezője – az etnikum számarányaiból is kö-
vetkezően – a románság volt.

A beszélgetőkönyv harmadik fejezete a 
20. századi változásokat állítja a középpontba, 
noha ezek következményei már a 21. század 
emberének sorsát is alakítják. Egyed Ákos 
megélte, amikor a román diktátor a Bánffy-
palota erkélyéről jelentette be, hogy Kolozs-

tett a Falu, város, civilizáció című, Tanulmá
nyok a jobbágyfelszabadítás és a kapitalizmus 
történetéről Erdélyben 1848–1919 alcímmel 
ellátott kötet (1981) is. A romániai magyar 
történettudomány helyzetét is jelzi azonban, 
hogy Egyed Ákos ezután önálló kötetet már 
nem publikálhatott, s munkáinak nagyobb 
része csak a diktatúra bukása után jelenhetett 
meg. Az interjúkötet harmadik, A változó 
Erdély a 20. században c. fejezete ad alkalmat 
arra, hogy a személyesen is megélt történelem 
tanulságait és a történettudomány kutatási 
eredményeit is fölhasználva az erdélyi ma-
gyarság helyzetét általános összefüggések közé 
helyezve a magyarság jövőjén is eltöprengjen. 
A recenziót nyitó idézetet talán úgy lehet 
értelmezni, hogy a történelem nagy folyama-
taiban is segít észrevenni a személyes hozzá-
járulást az erre érzékeny tudós, aki történeti 
ta nulmányaiban képes összekap csolni az 
ese  ményeket a benne szereplő – sokszor név-
telennek megmaradó – személyi ségekkel.

Egyed Ákos 1929. november 25-én szüle-
tett Bodosban, a Háromszékhez tartozó 
Mik lósvárszéken. Családi hagyományai – 
anyai dédapjának, Nagy Áron honvédtizedes-
nek az emléke: az ő nevét használta a dikta-
túra éveiben, ha Magyarországon publikált 

–, s Gábor Áronnak a Háromszéken eleven 
emlékezete, de a tágabb székely társadalom 
igényei is hozzájárultak ahhoz, hogy fő kuta-
tási területnek az 1848–49. évi forradalom és 
szabadságharc erdélyi vonatkozásait válassza.

Amikor Egyed Ákos született, az országút-
tól félreeső szülőfaluban még őrződött a szé-
kely gazdálkodásnak nemegy olyan eleme, a 
természet s az évszakok változásának a ritmu-
sa, ütemessége, amelyet utóbb a kommunis-
ta uralommal bekövetkező kollektivizálás 
alighanem véglegesen eltüntetett. Amikor 
tavasszal az állatokat kicsapták a legelőre, a 

pásztornak egy kerek kalácsot adtak, amit 
„perecnek” neveztek Bodosban; törökbúza-
bontáskor – a kukoricafosztást mondták így 

– a felnőttek mellett a fiatalság is egybegyűlt, 
és órákon keresztül hallgatták a meséket; a 
süldőlegények és süldőleányok is egymás 
társaságát keresték. Egyed Ákos arra is emlé-
kezik, hogy kinél termett a „rozzsal érő”, kinél 
a „zabbal érő”, azaz későbbi alma; egy másik 
régi fajta, a „tángyér alma” télire is elállt – a 

„belső házban” tárolták. „Milyen nagy kár – 
mondja Egyed Ákos –, hogy ezek a régi fajták 
már mind kivesztek.”

A rendi társadalmakban, a nemesség és a 
jobbágyság között, számtalan átmeneti réte-
get lehet megfigyelni. A kora újkori székely-
ség körében a fejedelmi politika osztogatott 
kiváltságokat a katonáskodó elemeknek, 
később pedig, a Habsburg-uralom kiteljese-
désének időszakában a határőrezredek meg-
szervezése tett különbséget a székely lakossá-
gon belül is. S ezek az egykori jogi különbsé-
gek az emberek gondolkodásmódját még a 
polgári korszakban is erősen áthatják. „Ákos, 
mi nem vagyunk parasztok!” – idézi Egyed 
Ákos egy könyvét olvasó székely falusfelét, 
mert a Székelyföldön parasztnak csak a jobbá-
gyot meg a zsellért nevezték. Bodos megma-
radt katonafalunak; ide nem hatolt be a 
jobbágyság – s az is gazdaembernek tartotta 
magát, akinek csak egy „vékaférejű” földje 
volt: Erdővidéken számottevő volt a szabad-
menetelűek aránya. A társadalmi rétegződés 
sokszínűsége, amit Egyed Ákos még a szülő-
faluban is megtapasztalhatott, vezetett el a 
falutipológia elméletének kidolgozásához. 
Részint az idősebb pályatárs, Imreh István 
ösztönzésére, részint a francia szakirodalom 
hatására fordult Egyed Ákos kutatói érdek-
lődése ebbe az irányba, aminek a segítségével 
le lehetett írni az erdélyi régiók településrend-
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az olvasóval. Ezeket rendszerint diagramok 
formájában közli a könyvben, így könnyítve 
meg, és egyúttal szemléltetve az egyes kutatá-
sok által feltárt jelenségeket. A kutatások kö-
zött találunk az 1900-as években lefolytatott 
vizsgálatokat, illetve sok olyan aktuális kutató-
munkát, amely néhány korábbi kutatás új-
ravizsgálása, illetve továbbfejlesztett formája.

A könyvben szereplő jelenségeket számos 
példával illusztrálták, így az olvasó áldozatául 
esik az úgynevezett „szórakoztatásnak”, hisz 
játszva tanulja meg a könyvben bemutatott 
nyelvi szituá ciókon keresztül, hogy mik is 
Herbert Paul Grice maximái, és hogyan érvé-
nyesülnek a kommunikáció során (157–164.), 
hogyan jelentkezik az udvariasság a nyelvben 
(167–196.), vagy éppen mik a beszélőváltás 
jellemzői kisgyermekeknél (216–218.). A 
példák naprakészek és változatos forrásokból 
szár maz nak: találunk itt Facebook-bejegyzé-
seket, baráti beszélgetéseket, iskolai jelenete-
ket, irodalmi idézeteket, sőt, még a szerző 
családi beszélgetéseiből is szemezgethetünk.  
Ha a könyv elolvasása után valakinek mégis 
maradnának tisztázatlan fogalmak a fejében 
a társalgás birodalmában tett kalandozás után, 
a könyv végén szereplő Fogalomtár részben 
(375–381.) egyszerű és világos nyelven megfo-
galmazott ismertetést olvashat ezekről. 

A bőséges irodalomjegyzék lehetővé teszi 
a hazai és külföldi szerzők ilyen irányú művei-
ben való elmélyedést, illetve utánajárást, egy-
úttal kiváló alapját képezheti egy későbbi 
nyelvészeti, pszichológiai vagy éppen pszicho-
lingvisztikai kutatásnak. Így válhat ez a könyv 
egy könnyed délutáni olvasmánnyá a társal-
gás iránt érdeklődőnek, szakkönyvvé a kom-
munikáció kutatóinak, vagy éppen tankönyv, 
esetleg segédkönyv a főiskolai hallgatónak.  

Alapos kutatáson alapuló, szemléletes és 
az életből vett példákkal illusztrált, könnyed, 
világos stílusban megfogalmazott mű. Pléh 
Csaba írása mindezen jellemvonásokat ma-
gán hordozza, noha jóval többet nyújt azok-
nál. Olyan szellemi utazásra invitál a hétköz-
napi emberi beszéd világába, amely önmagá-
ban a kutatások végtelen kincsestárának bi-
zonyul. E hosszú és izgalmas utazás közepet-
te sem feledkezik meg azonban könyvének 
valódi főszereplőjéről, arról a személyről, aki 
ezt a kutatást inspirálta, és akinek elévülhe-
tetlen szerepe van ennek a műnek a megszü-
letésében: a társalkodó emberről. Rólunk. 
(Pléh Csaba: A társalgás pszichológiája. Buda
pest: Libri, 2012, 424 p.)

Kárpáti László 
Eszterházy Károly Főiskola

Neveléstudományi Doktori Iskola       

Egy kutató küzdelmei a szocializ
musban és a demokráciában
Az idén jelent meg Solymosi Frigyes harma-
dik könyve. Az első 2002-ben a Kairosz gon-
dozásában (Valóban kollaboránsok voltunk? 
Tudomány, elkötelezettség, hazaszeretet), a 
második 2009-ben: Valóban ezt akartuk? Egy 
elkötelezett konzervatív vívódásai a Mundus 
kiadásában. Az ez évben napvilágot látott új 
írás az előzőektől elsősorban abban különbö-

zik, hogy pályafutásának teljes vertikumát 
ismerteti a gyermekkorától mostanáig.

A könyv hét fejezetre oszlik, az első kettő 
a gyermekkorról és a hallgatói időszakról szól. 
Ebből érthetjük meg, hogy a Rákosi-korszak-
ban a családot érintő represszív intézkedések, 
a piarista gimnázium szellemi hatása és nem 
utolsósorban a családból két nagybácsi belé-
pése Szent Ignác harcos rendjébe (jezsuiták) 
egyértelműen megalapozták a szerző elkötele-
zett, mélyen konzervatív gondolkodását, vi-

váron a román lakosság már többséget alkot, 
s hatalmas lakótelepeket húztak Kolozsvár 
magyar külvárosa helyére. A Székelyföldön, 
ahol a számbeli magyar többséget nem sike-
rült megbontani, a magántulajdon megszün-
tetésével számolták föl a sok évszázados falu-
rendszert és életmódot. S bár a zsidók és né-
metek hirtelen eltűnése Erdélyből a magyar-
ság számára is fenyegető előjel, az elvándorlás 
és népességfogyás növekvő hatását mutatta a 

2012-es romániai népszámlálás is, ezzel pár-
huzamosan a helyi kötődések is fölerősödnek. 
A beszélgetés Egyed Ákos bizakodó szavaival 
fejeződik be: „Én ezeket az élni akarás jeleinek 
tartom.” (A történelem vonzásában. Egyed 
Ákos kolozsvári történésszel beszélget Magyar 
Zoltán. Budapest: Kairosz, 2013, 131 p.)

Restás Attila
doktorjelölt, Debreceni Egyetem 

Irodalomtudományok Doktori Iskola

A társalgás pszichológiája
Élvezetesen és mégis kellő tudományos meg-
alapozottsággal írni nem könnyű feladat. Ez 
különösen igaz akkor, ha az ember egy olyan 
tudományág képviselője, mint a pszichológia 
vagy a nyelvészet. A fenti könyv szerzőjének 
mégis sikerült ez a fajta „bűvésztrükk”, ráadá-
sul nem is akárhogyan. Pléh Csaba rendkí-
vüli igénnyel, és a személyiségére oly jellemző 
emberközpontúsággal formálta meg szövegét. 

A könyv témája örökzöld jelenség, neve-
zetesen az emberi társalgás és annak építőkövei. 
A téma igen komplex mivolta folytán mély-
reható körbejárás szükséges, amelynek során 
a szerző folyamatosan fogja az olvasó kezét, 
miközben átvezeti a nyelvészet, a pszi chológia 
és a szociológia erdején át egészen az életszerű 
hétköznapi beszéd pillanatáig. Ettől a ponttól 
fogva elmerülünk az emberek közötti beszél-
getés, a társalgás legkülönfélébb variációiban. 

A tartalomjegyzéket átolvasva igen sokré-
tű és változatos jelenségekkel találkozunk. 
Olyan kommunikációs témákkal találjuk 
szem be magunkat, mint a társalgások szerke-
zeti meghatározói (hányfajta személyes társal-
gás létezik, milyen jellemzői vannak a társal-
gás struktúrájának [stílus/regiszter, életkor, 
műveltség]); beszélőváltás és megszólítási 
rend szerek (beszélőváltást előrejelző jelek, ti-

tulusok használata, milyen sorrendben köszö-
nünk); a beszédaktus-elmélet (hogyan ígé-
rünk meg valamit anélkül, hogy komolyan 
gondolnánk, lokúció–illokúció–perlokúció); 
mikro- és makroszerkezetek a társalgás folya-
matában; udvariasság; a gyermeki beszéd és 
annak fejlődése; nemi különbségek és minták 
a társalgás során (ki beszél többet, illetve mi-
lyen módon, nonverbális kommunikáció 
szerepe a férfiaknál és a nőknél); konfliktusok 
beszélgetéseken belül (irónia, szarkazmus, 
provokáció, széthullott beszélgetések). Talán 
nem túlzás azt állítani, hogy a szerző a társal-
gás minden aspektusával foglalkozik, ám 
egyet sem kezel kiemelten; számára mind-
egyik rész egyformán kedves.   

Az egyes fejezeteket kisebb leckékre bon-
tó Terepmunka című részek segítenek az ol-
vasónak kipróbálni magát, lemérve az addig 
olvasottak megértettségét, egyúttal lehetőséget 
adnak arra, hogy közelebbről megismerjük 
a társalgás valódi arcát a hétköznapi beszélge-
tések folyamán. Ehhez a folyamathoz továb-
bi szellemi erőpróbát jelentő kérdések és kér-
déscsoportok társulnak minden fejezet végén 
Ellenőrző kérdések formájában, amelyek szin-
tén az olvasottak alapos megértését és elmé-
lyítését célozzák. 

Számtalan kutatásra támaszkodik a szer-
ző, amelyek eredményeit szívesen megosztja 


