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Könyvszemle

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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a politikai mező, a politikai cselekvés stb. mi-
benlétét.

Munkája második részében olyan kérdé-
seket boncolgat, mint például azt, hogy mi 
számít sikernek vagy kudarcnak a politikában, 
mikor beszélhetünk rendről és mikor káosz-
ról. Különösen érdekes a politikusi személyi-
ségjegyekkel foglalkozó fejezet, amelyből 
mindenki megismerheti, hogyan válik az 
individuum a hatalom alárendeltjévé, hogyan 
alakulnak ki torz vagy őrződnek meg egész-
séges vonások egyes, akár történelmi szemé-
lyiségek közé emelkedő közéleti figurákban. 
Egy későbbi szövegrész a politikusi szerepfel-
fogásokat boncolgatja. Gyakran használja a 
színpad hasonlatot a politika világára, vagyis 
a hatalom birtokosait a színpadra, a társadal-
mat pedig a nézőtérre képzelve, ugyanakkor 
nem téveszti szem elől, hogy a közéletben a 
két szféra viszonya bonyolultabb. A szociál-
pszichológiai elemzés mellett részletesen 
foglalkozik a hatalom működési mechaniz-
musával, a különböző kormányzási modellek 
mibenlétével, eredményességével és a napja-
inkban már divatszerűen emlegetett politikai 
kommunikációval. Olyan kérdéseket tárgyal, 
mint a manipuláció, a propaganda, a botrány, 
a kampány stb. mibenléte, melyek mindegyi-
kével minden olvasója találkozhatott már 
anélkül, hogy a jelenséget pontosan azonosí-
tani tudná. (A szerző ezt tömören, de alapo-
san megteszi.) A hatalom és a politika kapcso-
latrendszerében talán képtelenség a minden 
részletre kiterjedő alaposság, a szerző mégis a 
teljesség igényével igyekszik fellépni – összes-
ségében sikerrel.

Csepeli könyvének számos erényét lehet-
ne részletesebben is dicsérni. Elsősorban a 
hazai és nemzetközi szakirodalomra bősége-
sen támaszkodó megalapozás, annak precíz 
idézései és hivatkozásai mellett például a re-

mekül alkalmazott példákat. Minden egyes 
részlethez igyekezett egy-egy konkrét esetet, 
személyiséget példaként felhozni, amely és 
aki jelentősen hozzásegíti az olvasóját nem-
csak a leírtak megértéséhez, hanem a tájéko-
zottságának gyarapításához is. A példák a 
mitológiától a görög és római közéleti harco-
kon, a közép- és újkori történelmen át egész 
a 20. század második feléig ívelnek – mintegy 
önmagában erősítve azt a tendenciát, hogy 
Csepeli a mindenkori hatalom általánosan 
érvényes, minden társadalmi, politikai szitu-
ációban aktualizálódó elemzését tárja olvasói 
elé. Szintén a dicséretek között említsük meg 
a szerző remek nyelvhasználatát. A főszöveg-
ben is gyakran fordul az olvasóhoz, kérdést 
vagy felszólítást intéz hozzá, elgondolkodtatja.

A közérthetőség, a világos szerkezet és a 
tartalmi erények mellett Csepeli kötetének 
legfontosabb újdonsága elsősorban a műfaji 
sokszínűség. Nehéz eldönteni, hogy társada-
lomtudományi esszét tart-e kezében az olva-
só, tanulmányfüzért, tudománynépszerűsítő 
eszmefuttatást vagy épp tankönyvet. (Egyes, 
fogalmakat tömören körüljáró részei még a 
lexikon- vagy enciklopédia-jelleget is felidé-
zik.) Mindegyik külön-külön is igazolható 
lenne. Az előszóban maga is elismeri, hogy 
politikai antropológiai témájú egyetemi elő-
adásai kapcsán érlelődött meg benne a témá-
ra vonatkozó ismereteinek összegzésére vo-
natkozó terv. Az egyenletes fejezetbeosztás, a 
témakörök aprólékos áttekintése, a tömör 
fogalmazás mellett a fejezeteket bevezető 
felütések („lead”-ek) kiindulópontokat rög-
zítenek, visszautalásokat tartalmaznak, már 
elsajátított ismeretekre apellálnak, esetleg 
szel lemes metaforákkal irányítják a lényegre 
a figyelmet. (Például amikor a kormányzás 
kapcsán a magyar nyelvben használatos „kor-
mány” szó jelentésárnyalatait veti össze.) 

Mindez jól használható tankönyvvé, oktatá-
si segédletté teheti Csepeli könyvét, hiszen a 
társadalomtudományi szakokat hirdető fel-
sőoktatási intézmények hallgatói vélhetően 
szívesen készülnek segítségével vizsgára, 
zárthelyi dolgozatra. A kötet ugyanis jóval 
több rövid, bemagolandó definíciógyűjtemény-
nél, de nem is riasztja könyvtárpolcot terhelő 
vaskos méretével vagy túlbonyolított nyel-
vezetével a diákokat. De legalább ennyire 
könnyen igazolható az is, hogy a kötet precíz, 
a magyar nyelvű szakirodalomban nem is-
mert igényességgel megírt esszé. Önálló gon-
dolat- és elemzéssorozat, amelyet a szerző 
alapossága fűzött egységes tanulmánnyá. 
Többféle nézőpontot alkalmaz, hol a hatalom 
csúcsára, hol a hatalom intézkedéseit átélő 
(vagy elszenvedő) társadalomra, vagy éppen 
az azt alkotó egyénre irányítja az olvasó fi-
gyelmét, az elemzett jelenség jellegétől füg-
gően. De jó szívvel ajánlható az oktatási vagy 
tudományos szférán kívül az egyszerű érdek-
lődőnek is – remek és tanulságos olvasmány.

Érezhető, hogy a politika bonyolult vilá-
gában biztosan tájékozódó és olvasóját veze-
tő szerző úgy igyekszik beszélni a hatalom 
megszerzéséről, jó és rossz kormányzásról, 
konfliktusok természetéről, médiáról stb., 
hogy minduntalan kerülni igyekszik az ak-
tualizálás amúgy kínálkozó lehetőségét. Köz-
mondásos, hogy a magyar közélet túlzottan 

„átpolitizált”, ráadásul gyakran vált ki érzel-
meket (fellángolást ugyanúgy, mint apatikus 
elfordulást) az emberekből. Csepeli mindvé-
gig szigorúan szakmai alapon boncolja a ha-
talom működését és az azzal összefüggő tör-
ténéseket. Nem hibája, hanem épp erénye a 
munkájának, hogy olvasója a segítségével 
mégis könnyen és pontosan azonosíthatja be 
a mindenkori hatalom őt is körülvevő vagy 
megszólító jelenségeit. (Csepeli György: A 
hatalom anatómiája. Budapest: Kossuth Kiadó, 
2013, 208 p.)

Fazekas Csaba 
egyetemi docens, Miskolci Egyetem Bölcsészet-

tudományi Kar Politikatudományi Intézet
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sőoktatási intézmények hallgatói vélhetően 
szívesen készülnek segítségével vizsgára, 
zárthelyi dolgozatra. A kötet ugyanis jóval 
több rövid, bemagolandó definíciógyűjtemény-
nél, de nem is riasztja könyvtárpolcot terhelő 
vaskos méretével vagy túlbonyolított nyel-
vezetével a diákokat. De legalább ennyire 
könnyen igazolható az is, hogy a kötet precíz, 
a magyar nyelvű szakirodalomban nem is-
mert igényességgel megírt esszé. Önálló gon-
dolat- és elemzéssorozat, amelyet a szerző 
alapossága fűzött egységes tanulmánnyá. 
Többféle nézőpontot alkalmaz, hol a hatalom 
csúcsára, hol a hatalom intézkedéseit átélő 
(vagy elszenvedő) társadalomra, vagy éppen 
az azt alkotó egyénre irányítja az olvasó fi-
gyelmét, az elemzett jelenség jellegétől füg-
gően. De jó szívvel ajánlható az oktatási vagy 
tudományos szférán kívül az egyszerű érdek-
lődőnek is – remek és tanulságos olvasmány.

Érezhető, hogy a politika bonyolult vilá-
gában biztosan tájékozódó és olvasóját veze-
tő szerző úgy igyekszik beszélni a hatalom 
megszerzéséről, jó és rossz kormányzásról, 
konfliktusok természetéről, médiáról stb., 
hogy minduntalan kerülni igyekszik az ak-
tualizálás amúgy kínálkozó lehetőségét. Köz-
mondásos, hogy a magyar közélet túlzottan 

„átpolitizált”, ráadásul gyakran vált ki érzel-
meket (fellángolást ugyanúgy, mint apatikus 
elfordulást) az emberekből. Csepeli mindvé-
gig szigorúan szakmai alapon boncolja a ha-
talom működését és az azzal összefüggő tör-
ténéseket. Nem hibája, hanem épp erénye a 
munkájának, hogy olvasója a segítségével 
mégis könnyen és pontosan azonosíthatja be 
a mindenkori hatalom őt is körülvevő vagy 
megszólító jelenségeit. (Csepeli György: A 
hatalom anatómiája. Budapest: Kossuth Kiadó, 
2013, 208 p.)
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