
LÉNÁRT ANDRÁS

EGY SOROZATRÓL: 
A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KÖNYVTÁR 

Ahogyan a „nyugatos”, ugyanúgy, csak már előbb, a „szociológus” is egy lázadó vagy legalábbis

elégedetlenkedő és rendellenes gondolkodású emberfajta jelölésére szolgált. 

Litván György1

A hetvenes–nyolcvanas években felnőttkorba lépett humán értelmiségiek
könyvespolcán ma is ott találhatók a Társadalomtudományi Könyvtár (TtK)
sorozat kötetei – hacsak az idők során át nem vándoroltak a gyerekeikére.
A vastag, kemény kötésű, színes borítójú könyvek hozzátartoztak a társadal-
mi jelenségekre és problémákra nyitott értelmiségiek mindennapjaihoz.

Írásom abból a feltevésből indult ki, hogy a Gondolat Kiadó 1971-ben in-
dult sorozata, a Társadalomtudományi Könyvtár fontos mérföldkő volt a má-
sodik világháború után nehezen magához térő társadalomtudomány ered-
ményeinek terjesztésében és legitimálásában.

Valós igényeket elégített ki, egyszerre szolgálta a széles értelmiséget és az
egyetemi oktatást, igyekezett bemutatni a nyugati szociológiai irodalom
meghatározó műveit, s ezzel hozzájárult a Nyugathoz való felzárkózáshoz
is. Másfelől – a vélemény- és publikálási szabadság demonstrá lásával – a ha-
talom is szebb képet festhetett általa önmagáról a nyugati közvélemény előtt.
Kérdéses, hogy a nyitás politikája a korabeli aktorok, a párt- és állami szer-
vek döntéshozói, a tudományos műhelyek és könyvkiadók vezető és beosztott
munkatársai számára is kockázatokkal járt-e. A fő kérdés az volt, mit bír el a

rendszer általában, és mibe nem szól-
nak bele a feljebbvalók, a hivatásos cen-
zorok vagy a pártfórumok.

Írásomban a szociológia hazai in-
tézményesülésének néhány kiragadott
epizódja mellett a Gondolat Kiadóról,
majd a TtK sorozat néhány kötetéről és
a sorozat szerkesztőbizottságának életé-
ről és munkásságáról fogok szólni.2

„A magyar szociológia keletkezés-
történetét a töredezett folytonosság jel-

154

1 Litván (1973) 8.

2 A tanulmány megírásához a könyvtári és

levéltári források mellett a Berényi Gá -

borral, a Gondolat Kiadó egykori szer-

kesztőjével, Kenedi Jánossal, a Bibó-em-

lékkönyv ötletadójával és szervezőjével,

valamint Erős Ferenc szociálpszicholó-

gussal folytatott beszélgetéseket haszno-

sítottam. Segítségüket és türelmüket kö-

szönöm.
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lemzi” – írta Huszár Tibor.3 Nem érdemes elgondolnunk e helyütt, hogy a
XX. századi magyar szociológia történetén kívül még mi mindent jellemez
hazánk történetében a „töredezett folytonosság” – a megállapítás minden-
képpen helytálló. A XIX–XX. század fordulója, a leginkább Jászi Oszkár fém-
jelezte lendületes kezdés után4 jött a húszas évek apátiája, majd a megerősö-
dő szociográfus, falukutató mozgalom, illetve a tényfeltáró demográfia és
közgazdaságtan eredményei hoztak előrelépést az intézményesülés terén,5 de
csak a második világháború után alakult egyetemi tanszék.6

Ami ezután jött, úgy is leírható, mint a 1945-ös, biztató kezdés utáni be-
tiltásból elinduló hősies, ugyanakkor egyezkedésekkel, vitákkal tarkított
küzdelem, amely fokozatos, de folyamatos engedményekre kényszerítette a
hatalmat – egészen az intézményesülésig és a tudományterület teljes elfoga-
dásáig – és a vele szemben álló (majdani) szociológusokat.

Az ötvenes években, a betiltás és az egyetemről való kiűzetés évei alatt a
KSH-ban nyílt lehetőség olyan kvantitatív vizsgálatokra, amelyek eredmé-
nyeit „szociologikusan” is lehetett értelmezni. Az MTA Filozófiai Intézeté-
ben 1960-ban jelent meg újra szociológiai részleg, a Történelmi Materializ-
mus Osztálynak alárendelve.7

1956 után az értelmiségiek számára a tét a nyilvánosság kiszélesítése, a
mozgástér kibővítése volt, a hatalom
részéről pedig mindennek az ellenőr-
zése és mederben tartása. Az új vagy
újjászabott folyóiratok, a Jelenkor, a
Társadalmi Szemle és az 1958-ban in-
dult Valóság helyet biztosítottak az esz-
mecserének. A következő évek vitái –
például 1960–61-ben a szociológia és a
történelmi materializmus viszonyáról,
amelynek hozzászólói Hegedüs And -
rás, Szalai Sándor, Szántó Miklós és
Kulcsár Kálmán voltak – napirenden
tartották a szociológia tudományos
rangra emelésének ügyét. Az idő,
mondhatnánk utólag, a szociológiának
dogozott. Minden egyes lépésért meg
kellett küzdeni, és többször adódott
úgy, hogy a politika átrendezte a soro-
kat: vagy mert ideiglenesen a dogmati-
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3 Huszár (1993) 39.

4 Jászi Oszkár és a Huszadik Század köré-

nek történetét a TtK sorozat egyik első

kötete mutatta be. Litván György–Szűcs

László (vál. és szerk.) : A szociológia első

magyar műhelye. A Huszadik Század köre.

I–II. 1973. 

5 Megemlíthetjük a Magyary Zoltán ve-

zette Magyar Közigazgatási Intézetet és

a Századunk folyóiratot, amelynek szer-

kesztője a harmincas évek második felé-

ben Csécsy Imre, Jászi Oszkár mindvé-

gig hű tanítványa lett.

6 A Szalai Sándor vezette szociológia tan-

szék 1946–48 között működhetett.

7 A két tagból álló csoport vezetője Szán-

tó Miklós lett félállásban, munkatársa

pedig Márkus Má ria – teljes státusban.
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kusoknak állt a zászló, nemcsak a magyar belpolitikában, de a Szovjetunió-
ban is, vagy mert a kutatók olyan határokat feszegettek, illetve olyan politi-
kai állásfoglalásokat tettek, amelyek a párt beavatkozását vonták maguk után.

A hatvanas évek elején több folyóirat jelentetett meg par excellence szo-
ciológiai cikkeket. A zászlóshajó Valóság mellett a konzervatív beállítottságú
Társadalmi Szemle, a Magyar Filozófiai Szemle, a Kortárs és a Világosság is kö-
zölt szociológiai írásokat – elméleti tanulmányokat, illetve az empirikus fel-
mérések eredményeit bemutató cikkeket –, többek között Huszár Tibor és
Kulcsár Kálmán tollából. A hazai eredmények bemutatása mellett a folyó-
iratok törekedtek a nyugati és a szocialista országok szociológiai témájú pub-
likációinak ismertetésére is.

A magyar kutatóknak nagy hátrányt kellett ledolgozniuk, hiszen már fel-
nőttként, „a gyakorlatban” kellett megismerkedniük a korábbi évtizedek nem-
zetközi eredményeivel, kutatási módszereivel, mindemellett nekik kellett
megteremteniük a magyar szakterminológiát, tágabban értelmezve a szak-
nyelvet.8 A kezdő lépéseket gyors felzárkózás követte: a hatvanas évek réteg-

ződés- és jövedelemvizsgálatai nem-
csak a honi állapotokról nyújtottak
újszerű információkat, de nemzetközi
összehasonlításokat is lehetővé tettek.
Az MTA 1963-ban megalakított Szo-
ciológiai Ku tatócsoportjának veze-
tőjét, a politikailag kényes (ingatag)
hely zetben lévő He gedüs Andrást ak-
kori munkatársai egyértelműen kreatív
gon dolkodónak és a hazai szociológia
meg újítójának tartják.

Az MSZMP KB Agitációs és Pro-
paganda Osztálya a hatvanas évek má-
sodik felében többször foglalkozott a
Szociológiai Kutatócsoporttal, a mun-
katársak, de elsősorban Hegedüs vi-
tatható nézeteivel és cikkeivel. Meg-
egyeztek abban, hogy megszüntetik a
szociológia művelésének egyközpon-
túságát, és a fokozottabb ellenőrzés ér-
dekében politikailag megbízhatóbb
emberekből álló, alternatív intézetet
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8 Szelényi Iván így emlékszik a hőskorra:

„Ekkoriban – szerintem – irányzatokról

még nem lehet beszélni, még egyikünk

sem tudta, hogy milyen szociológiát akar

művelni. […] Volt valami irodalmi isme-

retünk, belekóstoltunk egy kis empíriába

is, de egyikünk sem volt képzett szocio-

lógus, tanultuk a szakmát. […] Sok év ta-

nulásra volt szükség ahhoz, míg olyan

empirikus kutatást tudtunk csinálni, ami

megállta a helyét.” Szántó (1998) 176.

Nota bene, nem mindegyik kelet-euró-

pai országban kellett újra tanulni a mes-

terséget: Csehszlovákiában és Lengyel or -

szágban a két világháború között fontos

kapcsolatokat tartottak fenn például a

Chicagói Iskolával, számos empirikus

kutatást is folytattak, és a szo ciológiatu-

domány a háború után is meg maradha-

tott az egyetemi oktatásban. Szabari

(2005) 8. 
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hoznak létre: „Ekkor született az a
döntés, hogy a politikai szociológia
kutatásának az MSZMP KB Társada-
lomtudományi Intézet, oktatásának a
Politikai Főiskola legyen a centruma,
amelynek realizálása (az alapvető ká-
dergondok miatt) csak akkor tudott ki-
bontakozni.”9

1972 őszétől a pártvezetésben balos
fordulat következett be, és ez a társa-
dalomtudományokat is érintette. Inté-
zetbezárásokra ugyan nem került sor,
de a személycserékkel igyekeztek szo-
rosabbra húzni gyeplőt. Az 1971-ben
indított TtK sorozat működésének be-
mutatása előtt, ha csak vázlatosan is,
de a hazai könyvkiadási politikára is ki
kell térnünk.

Magyarországon a könyvkiadást
1948-ban államosították. 1950-ben lét-
rejöttek az új állami szakkiadók – saját
speciális profilokkal.10 1954-ben pedig
létrehozták a Kiadói Főigazgatóságot
(KF).11 A „cenzúrahivatalként” is emle-
getett KF nemcsak tiltott és felügyelt,
de adott esetben támogatott és közve-
tített is a pártközpont és a kiadók, illet-
ve a szerzők között. A negyven főt fog-
lalkoztató hivatal munkatársai, mint
megannyi „fiók-kultúrpolitikus” apró-
lékosan követték a könyvkiadás min-
den mozzanatát, nemcsak az általános
kultúrpolitikai kívánalmakkal és a szak-
területre vonatkozó aktuális párt- és ál-
lami határozatokkal voltak tisztában,
de a „tervtárgyalásokon”, ahol az éves
kiadói terveket szentesítették, rendszere-
sen találkoztak a kiadók vezetőivel is. 
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9 Jelentés a Politikai Bizottságnak az MTA

Szociológiai Kutatócsoport és a Filozó -

fiai Intézet helyzetéről. Óvári Miklós,

MSZMP KB Tudományos, Közoktatási

és Kulturális Osztály, 1968. november

12. MOL M-KS 288. f. 5/476. ő. e.  124.

Szociológiai kutatások folytak többek kö-

zött az Országos Pedagógiai Intézetben,

a Felsőoktatási Pedagógiai Kutatóköz-

pontban, a Népművelési Intézetben, az

Építési és Városfejlesztési Minisztérium

Továbbképző Központjában és az Orszá-

gos Vezetőképző Központban is. A leg-

nagyobb presztízsű intézmények kétség-

telenül az MTA-hoz, a pártközponthoz

és az ELTE-hez kötődtek.

10 1955 után – részben új néven – a követ-

kező mérvadó kiadók működtek: Európa

Könyvkiadó (1957) – világirodalom; Ma-

gyar Helikon Kiadó (1957) – 1965-től az

Európa Könyvkiadó önálló osztálya;

Szépirodalmi Könyvkiadó – klasszikus és

kortárs magyar irodalom; Magvető (az

Írószövetség kiadója) – kortárs magyar

irodalom; Corvina – idegen nyelvű iro-

dalmi kiadó; Műszaki Könyvkiadó; Köz-

gazdasági és Jogi Könyvkiadó; Képző-

művészeti Alap Kiadóvállalat (1954);

Kossuth Könyvkiadó (1944–56 között

Szikra néven) – politikai szakirodalom, a

marxista–leninista társadalomtudomá -

nyok (filozófia, közgazdaságtudomány,

tudományos szocializmus, történelem,

dokumentumgyűjtemények, útleírások,

szociológiai, szociográfiai művek).

11 1043/1954 (VI. 17.) sz. minisztertanácsi

rendelet.
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A KF munkatársai kényes esetekben név szerint nézték végig a könyvek
közreműködőit, a szerzőktől a fordítókon át a jegyzetkészítőkig. A fordítók
és jegyzetkészítők között ott voltak a szépirodalom és a társadalomtudo-
mányok legnagyobbjai – legalábbis ideiglenesen –: kényszerű szerepet vállal-
tak, meg kellett élniük.12 A Kiadói Főigazgatóság adta ki a nyomtatási enge-
délyt, amely nélkül a nyomdák nem láthattak munkához. Igaz, a nyomtatási
engedély már többnyire csupán formális aktus volt, a szerkesztők egyoldalas
jelentése alapján gyorsan kiállították, de azt jelentette, hogy a KF-nek még
az utolsó pillanatban is lehetősége nyílt a beavatkozásra. A főigazgatóság
munkatársai szükség szerint bekérhették a kéziratokat, és neves szakértők be-
vonásával vizsgálhatták tartalmukat. 

Figyelemre méltó a kiadási elvek egységessége. A különböző kiadók mun-
katársai teljes mértékben tisztában voltak a prioritásokkal: „a külföldi írónak
bizonyos értelemben nagyobb szabadság engedélyeztetett eszmeileg, jóllehet
a »helyretevő« (és a kiadó számára mintegy menlevelet is nyújtó) elő- és utó-
szavakat nem kerülhették el”.13

1969-től 1970 júliusáig a KF vezetői feladatait a két addigi igazgatóhe-
lyettes, Siklós Margit és Kornis Pál látták el, majd amikor Marczali László
vette át az irányítást, Kornis a Kultúra Külkereskedelmi Vállalat, Siklós pe-
dig 1971-ben a Gondolat Kiadó élére került.

De ki is volt Siklós Margit? A kortársak leginkább a könyvkiadói tevé-
kenységére emlékeznek, bár korábban,
a negyvenes–ötvenes években a Köz-
gazdaságtudományi Egyetem Terv-
 gazdaság Tanszékén és az Országos
Tervhivatalban is dolgozott, majd a
Helikon Kiadónál és a Kiadói Főigaz-
gatóságon volt vezető beosztásban.
A rendelkezésünkre álló töredékes in-
formációkból jóindulatú, segítőkész,
nyitott, de politikailag mindenkor
megbízható asszony képe bontakozik
ki. Érdekes, hogy jellegzetesen mély
hangja többekre meghatározó benyo-
mást tett. Segítőkészségéről szól Po -
zsár István közgazdász története, akit
ötvenhatos szerepéért az Ádám György
és társai elleni perben tizenkét év bör-
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12 Déry Tibor, Zelk Zoltán, Háy Gyula,

Weöres Sándor, Vas István, Nemes

Nagy Ágnes, Orbán Ottó, Ottlik Géza,

Németh László, Örkény István, Göncz

Árpád, Bibó István. Bart (2002) 55.

13 Bart (2002) 38. Az egyik legfontosabb

alapelvet, igaz, a külföldi és a hazai szer-

zőkre egyaránt vonatkoztatva, még

1957-ben megfogalmazták: „A helytelen

nézeteket is tartalmazó, vitatható műve-

ket megfelelő marxista előszóval jelen-

tessenek meg, s ugyanakkor határozot-

tan zárkózzanak el az ellenséges munkák

megjelentetése elől.” Az MSZMP KB

PB határozata a könyvkiadásról, 1957.

Vass–Ságvári (1979) 161.
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tönbüntetésre ítéltek. 1963-as szabadulását követően Siklós Margit saját kez-
deményezésére szerzett neki korrektori munkát a Révai Nyomdában.14

Ugyanakkor a pártvezetés bizalmát élvezve politikailag kényes, cenzurális fel-
adatokat is ellátott. A Magyar Nyelv Értelmező Szótárának első kiadását (1959–
62) követően a Román Népköztársaság hivatalos tiltakozására, valamint az
MTA és az Akadémiai Kiadó tevékeny közreműködése révén a szótár I. és II.
kötetében több száz szócikket átdolgoztattak. Országh László, a szótár szer-
kesztője úgy emlékezik, hogy az Akadémiai Kiadó felkérésére a szótár III–VII.
kötete teljes anyagának kész kéziratán ugyanilyen ideológiai lektorálást haj-
tott végre Siklós Margit és Werner Györgyné.15 

A visszaemlékezések tanúsága szerint Siklósnak is meg kellett küzdenie a
pártbeli ellenlábasokkal. Habár barátságban volt az 1945 után magas politi-
kai tisztségeket betöltő Berei Andor lányával, Berei Verával, és az MDP Bu-
dapesti V. Kerületi Pártbizottságán jó kapcsolatokat ápolt később magas párt-
és állami posztokat betöltő emberekkel, zsidósága miatt az egyetemen és má-
sutt is kénytelen volt szembenézni a cionizmus vádjával.16 Közgazdasági vagy
egyéb írott munkássága nem maradt fenn. Korántsem vállalt olyan mértékű
nyilvános szerepet, mint például Kardos György, a Magvető vagy Domokos
János, az Európa igazgatója, nem lett a Kádár-korszak kulturális életének
közismert figurájává. Hosszú időn át viselt vezetői beosztása mégis meghatá-
rozóvá tette személyét a sokszínű, irodalmi, természet- és társadalomtudo-
mányos, valamint ismeretterjesztő tevékenységet egyaránt folytató, vagyis
gyakran nagy példányszámban kiadott műveket terjesztő Gondolat Kiadó
élén. A nemzetközi hírű fizikus, Simonyi Károly,17 a Budapesti Műszaki
Egyetem professzora a Gondolat Kiadó rugalmasságát hangsúlyozta az
Akadémiai Kiadóval szemben a Fizika
kultúrtörténete című népszerű kötete
1978-as, első kiadása kapcsán. „Írtam
egy mintaoldalt, miként álmodtam
meg a könyvet. […] A Gondolat Kiadó
igazgatója, Siklós Margit és helyettese,
Maróti Lajos elé tártam elképzelése-
met. – Őket, gondolom, nem kellett
túlzottan győzködni a munka fontos-
ságáról, jelentőségéről. – Nem, nem.
Pillanatok alatt megkötöttük a szerző-
dést, nekiálltam a könyvírásnak.”18
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14 Pozsár (OHA). Liska Tibort is beaján-

lotta Csikós Nagy Bélának, az Országos

Anyag- és Árhivatal vezetőjének. Liska

(OHA).

15 Kontra (1994) 434.

16 Vass (OHA).

17 Simonyi 1956-ben a KFKI forradalmi

Bizottságának elnöke volt, ezért 1957-

ben lemondani kényszerült igazgatóhe-

lyettesi posztjáról.

18 http://www.kfki.hu/~tudtor/tudos1/

simonyi.html
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Az ismeretterjesztő könyvek gondozásával 1950 októberében bízta meg a
Művelődésügyi Minisztérium a Művelt Nép Kiadót, amely 1957-ben a
Bibliotheca nevet vette fel. Ugyancsak 1957-ben alakult – a Tudományos Is-
meretterjesztő Társulat (TIT) kiadójaként – a Gondolat Könyv- és Lapkiadó
és Terjesztő Vállalat, majd 1958-ban a két kiadó Gondolat Könyvkiadó né-
ven egyesült. A Gondolat megörökölte elődje kiadói struktúráját, az egymás-
tól független irodalmi, művészeti, a társadalomtudományi és a természettu-
dományi szerkesztőségeket.19 A későbbiek során kapcsolata a TIT-tel
meglazult, és közvetlenül a KF irányítása alá került, a periodikák – például az
Élet és Tudomány – kiadása is kivált a kiadóból. A hatvanas években közel szá-
zan dolgoztak a kiadóban, és nagyjából ez a létszám maradt a jellemző a rend-
szerváltozásig.

1962-ben alakult a Gondolat Baráti Kör, amelynek a szocialista korszak
lefojtott egyesületi életét figyelembe véve különleges jelentősége volt, és a 14
ezer tag évi több ezer levele, amelyekben véleményt mondtak könyvekről, és
javaslatokat tettek új témákra, állítólag fontos segítséget nyújtott az „olvasói
ízlés, érdeklődés változásának nyomon követésében”.20

A Gondolat első igazgatójának Havas Ernőt nevezték ki, Párizsban szer-
zett textilmérnöki oklevéllel és (szakszervezeti) mozgalmi háttérrel.21 Az el-
ső időkben fő törekvése az ideológiailag „problémamentes”, de népszerű mű-
vek kiadása volt.

A kiadói életről Berényi Gábor, a
TtK sorozatot szerkesztője szolgált ér-
tékes adalékokkal. Berényi Gábor ép-
pen Havas megbízatásának utolsó évé-
ben került a kiadóhoz. Akkori és
későbbi főnökét is korlátolt, abszolút
hithű pártfunkcionáriusnak írja le, de
azért attitűdbeli distinkciót tesz kette-
jük között: „Ahogy Havas Ernőt min-
denki Havas elvtársként aposztrofálta,
Siklós Margitot senki sem nevezte
Siklós elvtársnőnek, mindenki csak
Margit néninek hívta .”22 Berényi sze-
rint Havas Ernő „a pártcsinovnyikok
egy más garnitúrájához tartozott”, és
leginkább feleségének, Benke Valé -
riának a függeléke volt.23
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19 A Gondolat kiadó tevékenységéről, 1972.

MOL XXIX-I-44. 20. d. 

20 Uo. 

21 Havas Ernő 1945–47-ben a Mérnök

Szakszervezet titkára és a Műszaki Élet

szerkesztője. 1946–53 között a Pártfőis-

kola tanára, majd igazgató-helyettese,

1954–56-ban a Társadalmi Szemle felelős

szerkesztője. 1957-től 1971-es nyugdíja-

zásáig a Gondolat Könyvkiadó igazgatója. 

22 A szövegben előforduló idézetek a

Berényi Gáborral folytatott beszélgetés-

ből származnak.

23 Benke Valéria karrierje valóban jóval

magasabbra ívelt. 1954–56 között a Ma-

gyar Rádió elnöke, 1958–61 között mű-
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A TtK sorozat ötlete Huszár Tibortól származott: elmondása szerint
tudatos lépésekkel hozta vissza a szociológiát a nyilvánosságba. (Először, a
hatvanas években, a Valóságban – amelynek évtizedeken keresztül szerkesz-
tőbizottsági tagja volt – közölt írásokkal, sok politikus és értelmiségi bekap-
csolódásával generáltak vitákat. A hetvenes évek elejétől a TtK elindításával
jelentős külföldi kutatók művei is hozzáférhetővé váltak a hazai olvasók szá-
mára.) A címválasztás – szintén Huszár ötlete – egyértelműen utal a Huszadik
Század körére és a századelő hasonló címet viselő híres sorozatára. Huszár
Tibor szervezte meg az ötfős szerkesztőbizottságot: maga mellé meghívta
Berend T. Iván történészt, Pataki Ferenc szociálpszichológust, Kulcsár
Kálmán jogszociológust és Tőkei Ferenc filozófust, sinológust. Ő talált meg-
felelő kiadót, és ő beszélte rá filozófia szakon frissen végzett tanítványát,
Berényi Gábort a sorozat gondozására.

A kiadó munkájára visszatekintő, hetvenes évek elején készült jelentésben
sorra veszik a népszerű sorozatokat.24 Az igazgató elégedettségének ad han-
got, amikor a filozófiai, szociológiai, pszichológiai művek egyre bővülő kíná-
latáról beszél, kiemelve, hogy ezen a területen „a Gondolat sok bátor kezde-
ményezéssel máris komoly sikereket könyvelhet el”. Az 1971-ben indult
Társadalomtudományi Könyvtár sorozat küldetését az idézett jelentés így
foglalja össze: „Az érdeklődő nem-szakember értelmiségiek számára hozzá-
férhetővé kíván tenni olyan szociológiai műveket, amelyekről hallanak és ol-
vasnak, de amelyek magyarul nem hozzáférhetők. Alapvető teoretikus igényű
művek mellett időről-időre nagy érdeklődést és vitákat kiváltott művek is
megjelennek. A sorozat szerzői részben marxista gondolkodók jelesei, rész-
ben pedig a nem marxista gondolkodók közül kerülnek ki. A mai magyar szo-
ciológia-kutatók általános művei speciális kutatásait [sic!] ismertető művek is
megjelennek a sorozat keretében.”

A sorozat kiadón belüli megítélése
a nyolcvanas években is igen kedvező
volt. „Az 1971-ben indult TtK ma is a
társadalomtudományi szerkesztőség
legfontosabb sorozata. Fő szempont a
kortárs külföldi művek legjelentősebb-
jeinek átültetése magyar nyelvre.”25

Általában véve a társadalomtudományi
szerkesztőség munkatársaival is meg
voltak elégedve: „A tématerületek közül
a szociológia (Berényi Gábor, Herná-
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velődésügyi miniszter, 1961-től nyugdí-

jazásáig, 1988-ig az MSZMP elméleti

folyóiratának, a Társadalmi Szemle szer-

kesztőbizottságának elnöke. Hosszú időn

keresztül az MSZMP KB (1957–88) és

az MSZMP PB tagja (1970–85).

24 A Gondolat kiadó tevékenységéről, 1972.

MOL XXIX-I-44. 20. d.

25 Társadalomtudományi Szerkesztőség

1983. évi jelentése, 1984. január 23. MOL

XXIX-I-44. 11. d. 
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di Miklós), a Világjárók sorozat a legjobban ellátott, felkészült és jó teljesít-
ményű munkatársakkal.”26 A nyolcvanas évek közepén a kiadó néhány soro-
zata már kifulladni látszott, sőt olyan is akadt, amelyet „az induláshoz szük-
séges kevés színvonalas kézirat” miatt be sem tudtak indítani.27 Ebben a
helyzetben a TtK még mindig jól szerepelt: „Kevesebb a gond ellátottság te-
kintetében a TtK sorozatnál. Jó néhány évre van tartalékunk, bár ennek is
van hátulütője, mert az elavulás veszélye kikezdheti ezt a színvonalas soroza-
tot is.” Igaz, amire ez a sorozat vállalkozott, vagyis hogy évente néhány kö-
tet „színvonalas” külföldi társadalomtudományi művet lefordítson, hosszú tá-
von sem jelenthetett gondot. 

A sorozatszerkesztő, Berényi Gábor 1946-ban született, és 1964–69 kö-
zött járt az ELTE BTK filozófia szakára.28 Így nemcsak Huszár Tiborral volt
kapcsolatban, hanem a Lukács-iskola és a Lukács-óvoda tagjaival is. Kicsit
„későn” érkezett: a filozófia szakon Márkus György legendás előadásjegyze-
teit már csak mint filozófiai szamizdatot vehette kezébe, viszont itt ismerte
meg Bence Györgyöt, Kis Jánost, Ludassy Máriát, Altrichter Ferencet a fel-
sőbb évfolyamokból, valamint saját évfolyamából és a fiatalabbak közül Ha-
raszti Miklóst, Bódy Gábort, Karádi Évát, Papp Zsoltot, Endreffy Zoltánt,

Petri Györgyöt, Kovács Andrást,
Könczöl Csabát és Radnóti Sándort.
Nem volt kifejezetten összetartó társa-
ság, de például Radnóti Sándor – „aki
egyszer csak megjelent a filozófia sza-
kon, és bejelentette, hogy ő oda fog
járni ezentúl” – csoportképző képessé-
gekkel rendelkezett. Az ő beajánlásá-
ra Berényi egy presszóban Lukács
György elé járulhatott, és többször
megfordult a Fehér–Heller házaspár
lakásán is.29 Az autoriter hajlamú Fehér
Ferenc, szokásához híven, az egyete-
mista Berényinek is „osztott” munka-
területet: a munkásmozgalom-történe-
ten belüli elméleti vitákkal kellett
foglalkoznia, amit a kutatónak készülő
fiatal egyetemista természetesen ko-
molyan is vett. Így aztán nem volt más
választása, mint Rosa Luxemburg élet-
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26 A hetvenes évek második felében a tár-

sadalomtudományi szerkesztőséghez tar-

 tozott a kiadó könyveinek közel 40 szá-

zaléka. Társadalomtudományi Szerkesz-

tőség 1984. évi jelentése, 1985. január

17. MOL XXIX-I-44. 11. d.

27 Társadalomtudományi Szerkesztőség

1985. évi jelentése, 1986. január 21. MOL

XXIX-I-44 11. d. A jelentés szerint ilyen

volt a Nemzeti Könyvtár, a Történet-

írók Tára, a Gondolkodók, a Politikai

Gondolkodók, illetve a Kelet Népe.

28 Berényi többek között iskolatársa, Ko -

losi Tamás – a későbbi neves szociológus

és üzletember – példáján felbuzdulva je-

lentkezett a filozófia szakra.

29 Ezeken a találkozókon barátkozott össze

Balassa Péterrel, Bertalan Lászlóval és

Fodor Gézával.
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művének elolvasása és feldolgozása, ami iránt Huszár Tibor és a Valóság szer-
kesztősége is érdeklődést mutatott.30

Az egyetem elvégzése után kutatói státusra nem volt reménye, ezért
örömmel fogadta el Huszár állásajánlatát a Gondolat Kiadónál, hiszen így
könyvek között maradhatott. Havas Ernő a felvételi meghallgatáson ugyan
nemtetszésének adott hangot Berényi
újabb tanulmányával kapcsolatban (A
Luxemburg-reneszánszhoz), amelyet a
Társadalmi Szemle – Knopp András, az
MSZMP KB Agitációs és Propaganda
Bizottság alelnöke beavatkozására –
nem közölt le,31 de a szerződést gyor-
san elintézték. A próbamunkából hu-
szonkét éves munkaviszony kereke-
dett, és Berényi neve méltán vált
eggyé a TtK sorozattal.

A sorozat szerkesztése igen egysze-
rű elvre épült. A szerkesztőbizottság
tagjai évente egy alkalommal leültek
Berényi Gáborral, és mindenki előad-
ta a következő évre szóló kiadási javas-
latait. Az induláskor megszabott leg-
fontosabb kritérium az volt, hogy a
„klasszikus” nyugati, a modern nyuga-
ti és a szovjet, azaz: az ideológiailag
semleges, a kapitalista és a szocialista
szerzők munkái megfelelő arányban
jelenjenek meg. A „megfelelő arány”
retrospektíve a következőt jelentette:
az 1991-ig kiadott 52 könyvből 32-nek
volt a szerzője nyugati vagy emigráns
magyar, 20-at keletiek írtak, ebből 8-
at magyarok. Az arány az idők során a
nyugati szerzők javára módosult.32 A
nyugati kötetek megjelentetése nem-
csak a jogdíjak miatt volt drágább, ha-
nem nagyobb apparátust is igényelt,
hiszen a kiadási politika második fon-
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30 Berényi a filozófia szak hagyományát

követve negyedéves korában, 1968 tava-

szán (Radnóti Sándorral együtt) jelent-

kezett a pártba, ajánlója Huszár Tibor

volt. Radnóti a csehszlovákiai bevonulás

után visszavonta jelentkezését. Huszár

talán az ő példájukat is megjegyezve em-

lékezett vissza a hatvanas évek fiatal

értelmiségieinek a párthoz fűződő viszo-

nyára: „A marxizmus nemzetközi s hazai

reneszánszának esélyei, de az új baloldal

nemzetközi előretörése is szerepet ját-

szott abban, hogy fiatal értelmiségiek és

egyetemi-főiskolai hallgatók tehetséges

csoportjai kérték felvételüket a pártba.”

Huszár (1990) 42.

31 Knopp revizionista, felforgató írásnak

bélyegezte a cikket. „Abszolút nem volt

bennem felforgatási szándék, azt tudtam,

hogy ez nem vág egybe a hivatalos állás-

ponttal, csak én azt gondoltam, abban,

hogy egy 1920 előtti vita mennyire fon-

tos, a hatvanas évek végén talán nem ké-

ne hivatalos álláspontnak lennie. De hát

volt.” Havas a felesége, Benke Valéria

révén tudott az ügyről, és közölte, hogy

ha még egy ilyen eset történik. nem tud-

ja vállalni Berényit. A cikk végül a Kor-

társban jelenhetett meg. 

32 A TtK sorozat köteteinek adatait lásd a

dolgozat végén található táblázatos ösz-

szeállításban. 
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tos szempontja az volt, hogy a „kapitalista”, nem marxista műveket megfele-
lő elő- vagy utószóval kellett ellátni, amely kontextusba helyezi a nyugati
gondolkodók megfogalmazásait, és elmagyarázza a hazai olvasók számára,
hogyan és mint kell érteni a leírtakat.33 Berényi, elmondása szerint, időről
időre javasolta a magyar kommentár mellőzését, de nem sok sikerrel. „[Azt
kellett eldönteni], hogy mi mivel és mikor jelenjen meg együtt – egy szovjet –
egy nyugati, és főleg, hogy ki írja az értékelő utószavakat. Ez volt az ő funk-
ciójuk. Utószó-javaslatot soha nem tettem, mindig azt próbáltam mondani,
hogy ehhez nem is kéne írni utószót. Nekem ez volt az álláspontom. Max
Webert már igazán nem kell helyretenni, Max Weber már a helyén van. Na
de hát nem volt mese, helyre kellett tenni! Ha ők azt mondták, hogy igenis
kell írni vagy X. Y.-nal kell íratni, akkor én ebbe mindig belementem, nekem
ez nem volt lényeges.”34

Weber kiadását tehát mégis indokolni kellett. Nem mintha a szociológia
egyik szülőatyja nem vált volna a nyolcvanas évek elejére klasszikussá, akinek
gondolatait a szociológiával foglalkozóknak ismerniük illett, de azért Marx -
hoz képest mégis más logikájú, vagyis alternatív magyarázattal írta le a kapi-
talista társadalom kialakulását.35

A sorozat hatodik évében jelent meg önálló kötet Polányi Károly tanul-
mányaiból.36 Polányi több szempontból kihagyhatatlan volt a sorozatból:

politikai szerepvállalása – a XX. szá-
zadelőn a Galilei Kör egyik alapítója
volt – több szállal a magyar baloldali
hagyományhoz kötötte, s interdiszcip-
lináris tudományos munkásságának
nemzetközi elismertsége is hozzájárult
a hazai kiadáshoz. Litván György kife-
jezésével, ő is „Károlyi farvizén” jelen-
hetett meg újra a magyar glóbuszon,
vitathatatlan baloldali elkötelezettsé-
gét hangsúlyozva és naiv filozófiai ide-
alizmusát megbírálva eljött az idő elfo-
gadására: „Oly mértékben kívánja és
követeli az ember és társadalom felsza-
badítását a tőkés piacgazdaság törvé-
nyei alól, hogy hajlamos ez utóbbit in-
kább megfosztani annak történelmi
helyétől és szerepétől, szükségtelen
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33 A megfelelő arányok nem jelentettek kü-

lönlegességet, a kultúrában általában, sőt

az ország összes külkapcsolatában az ex-

port–import tevékenység során figye-

lemmel voltak az ideológiailag fontos

szocialista reláció súlyára. 

34 Lukács József utószava Weber művének

1995-ös második, bővített kiadásába már

nem került be.

35 Max Weber magyar kiadásában a Köz-

gazdasági és Jogi Könyvkiadó játszott

úttörő szerepet: 1970-ben Állam, politi-

ka, tudomány címmel hat tanulmányt je-

lentettek meg. A kötetet Kemény István

és Varga István állította össze, a szöve-

geket Józsa Péter fordította.

36 Polányi 1919-től emigrációban élt.
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vadhajtásnak, eltévelyedésnek tekinteni s olykor – legalábbis az összehasonlí-
tásban – a megelőző társadalmak romantikájához fordulni. Nem a marxiz-
must, a kifejlett történelmi materializmust fogadja el, hanem csupán vagy in-
kább Marx ifjúkori írásait, a kapitalizmus még nagymértékben idealista alapon
való bírálatát.”37 Vagyis az a baj vele – más kortársi polgári radikális és balol-
dali gondolkodóhoz hasonlóan –, hogy a kapitalizmus bírálatából egyéni, al-
ternatív (tév)következtetéseket von le, és nem értékeli kellőképpen az Európa
keleti felén létrejött, szocialistának nevezett rendszert.

A „Polányi brand” bevezetése a magyar piacra ismét csak jól mutatja a rend-
szer óvatosságát. Elsőként – nyolc évvel halála után – történelmi jellegű írásai
jelenhettek meg (Dahomey és a rabszolgakereskedelem), újabb négy év elteltével,
1976-ban az 1968-ban a Primitive, Archaic and Modern Economies címen kiadott
tanulmánykötet, illetve néhány publikálatlan tanulmány következett a TtK so-
rozat jóvoltából (Az archaikus társadalom és a gazdasági szemlélet), de fő művét,
az 1944-ben megjelent Great Transformationt csak a rendszerváltás után, 1997-
ben adták ki magyar nyelven (Nagy átalakulás). A hetvenes évek közepén meg-
jelentett szövegei így is kellő alapot nyújtottak közgazdasági, szociológiai gon-
dolatainak tanulmányozásához. Egy mítosszal kevesebb.

Robert Mertonnak, az amerikai szociológia egyik legfontosabb alakjának
Társadalomelmélet és társadalmi struktúra című kötete 1980-ban, az egyes ta-
nulmányok publikálása után húsz–harminc évvel jelent meg Magyar or szá -
gon.38 A középszintű elméletek használatának felvetését részben az átfogó el-
méletek gyakorlati relevanciájában való elbizonytalanodás váltotta ki. A
szov jet típusú rendszerek ideológiája Marx történelmi materializmus és osz-
tályelméletén alapult, de ugyanúgy elégtelennek látszott a marxista alapokon
szerveződni igyekvő társadalmi jelenségek értelmezésénél, mint mondjuk
Comte, Spencer és Parsons a tőkés társadalom kialakulását és működését tag-
laló átfogó elméletei. Merton tehát olyan közbülső megoldást keresett, amely
az egyszerű munkahipotézisek és az átfogó elméletek között mintegy vezér-
fonálul szolgál a kutatások során. Mivel a középszintű elméletek a társadalmi
jelenségek csak egy bizonyos csoportjával foglalkoznak, Merton koncepciója
vonzó lehetett a hazai kutatók számára: komolyabb rendszerkritika nélkül
is vizsgálhattak hibás működéseket,
meglepő és deviáns jelenségeket, ame-
lyeket aztán beilleszthettek – legalább-
is ezt szorgalmazta Merton – egy átfogó
elméletbe, jelesül a történelmi mate -
rializmusba. Ráadásul Merton saját el-
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37 Szentes (1976) 12–13.

38 Talcott Parsons, a másik nagy kortárs

amerikai elméletalkotó írásait még ké-

sőbb, 1988-ban adták ki először magya-

rul.
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mélete alkalmazásának bemutatására – a vonatkoztatási csoportok és a vi-
szonylagos elégedetlenség elmélete, a szerepkészletek elmélete, az anómia el-
mélete stb. mellett – a társadalmi rétegződés elméletét vette például, amely a
magyar szociológiai kutatások egyik legfontosabb terepe volt.

1982-ben, negyven év késéssel jelent meg Herbert Marcuse Ész és forra-
dalom című kötete. A második világháború alatt íródott Hegel-elemzés egy-
részt szakfilozófiai mű, másrészt a fasizmussal szembeszállva a ráció szerepét
hangsúlyozza a szerinte irracionálisan működő társadalmak életében.

Marcuse a hatvanas évek diákmozgalmainak ikonikus figurájává vált.
A baloldali filozófussal kapcsolatban a kelet-európai hivatalos ideológusok
éppúgy távolságtartással viseltettek, mint a nyugati kapitalista társadalmak
rombolását és megújítását célzó megmozdulás-sorozattal. A filozófiai olvas-
mányokra fogékony ortodox marxisták számára már a kiadvány fülszövege
megnyugtató volt: „A kötethez Almási Miklós írt a Marcuse-jelenség ellent -
mondásosságát kritikusan elemző tanulmányt.”

Figyelemre méltó, hogy Marcuse leghíresebb műve, az 1964-es Egydi-
menziós ember magyarul csak a rendszerváltás évében vált hozzáférhetővé a
nagyközönség számára, azonban egy szűkebb kör a Kossuth Könyvkiadó zárt
terjesztésű kiadványai között már amerikai megjelenése után nem sokkal kéz-
be vehette fordításban is.39

A Frankfurti Iskolához kötődő, de teljesen önálló, saját utakat járó filozó-
fus Nyugaton is hirtelen és meglehetősen későn vált ismertté. Almási, a kiadó
felkért glosszátora nem felejti el megemlíteni, hogy a szerző ugyan megfür-
dött a népszerűség fényében, de a lázadó fiatalokkal sem vállalt teljes eszmei
közösséget: „Az igazság az, hogy az újbalos anarchizmustól mindig is elhatá-

rolta magát, azzal kellemetlenkedett,
hogy hangoztatta – nincs forradalmi
helyzet, hogy a tüntetések és a rendőr-
csaták nem jelentenek forradalmat.”40

A kötet megjelenése ugyan lehető-
vé tette a magyar olvasók számára
Marcuse „megismerését”, de az áttörés
viszonylagos volt: nem „a nagy mű-
vet”, hanem annak egy előzményét je-
lentették meg – igaz, ebben az esetben
a Kossuth Könyvkiadóval kellett volna
egyezkedni a „titkos” kiadvány nyilvá-
nos megjelenéséről.41
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39 A Kossuth Könyvkiadó úgynevezett

„zárt kiadványainak” olvasására kétezer-

nél kevesebb, a nómenklatúrához tarto-

zó személy volt jogosult. Jelentés a

Kossuth Könyvkiadónak a zárt terjeszté-

sű kiadványokkal kapcsolatos eddigi te-

vékenységéről, 1986. február 3. MOL

MK-S 288. f. 22. cs. 1986/40. ő. e. 

40 Almási (1982) 487.

41 Marcuse műve a közbeszédben „Kossuth-

bizalmasként” emlegetett sorozat 20. kö-

teteként jelent meg. 
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A szerkesztőbizottsági üléseken nagy viták tehát nem kerekedtek, de a
szemléletbeli különbségek megmutatkoztak, például az 1972-ben kiadott
Kurt Lewin-könyvről így emlékszik Berényi Gábor: „Mindenképpen a
Méreivel akartam íratni a kísérő tanulmányt. Most már meg lehet jelentetni
nyugati társadalomtudományi irodalmat, de mindenhez kell elő- vagy utószó,
ami helyre teszi. És itt volt egy szociálpszichológiai könyv, amihez Mérei ér-
tett a legjobban. És akkor a Siklós Margit kicsit hümmögött, hogy a Mérei
azért félig-meddig indexen van. De nem kellett nagyon harcolni, mert a Pa-
taki, aki szintén benne volt a szerkesztőbizottságban, nem mondta, hogy azt
nem lehet. Noha azért ő is elég farizeus volt. Nem tudom, milyen volt a vi-
szonyuk, de 56-ban Mérei börtönben volt, a Pataki pályája meg fölfelé ívelt,
és ő nagyon óvatos duhaj volt.” 

Az első év tökéletesen leképezte a kiadási politikát. A nagy dobás hatását,
Jürgen Habermas A társadalmi nyilvánosság szerkezetváltozása című kötetének
megjelentetését a szovjet Borisz Grusin szintén a közvéleményről szóló mun-
kája, valamint a klasszikusnak számító Arnold Toynbee tanulmánykötete
tompította.42 Habermas világhírű könyve az első kiadás (1962) után kilenc év-
vel jelent meg Magyarországon, amit – különösen a hatvanas években – nem
tekinthetünk nagy csúszásnak egy még nem befutott nyugati kutató esetében.
Papp Zsolt, az MSZMP KB Társadalomtudományi Intézetének munkatársa,
Berényi volt egyetemista társa írta a kötet utószavát. A német eszmetörté-
netben elmélyült Papp a Frankfurti Iskola munkásságából indult ki, a „frank-
furtiakhoz” kötődő többi társadalomtudóshoz viszonyítva mutatta be a fiatal
Habermast: „Jürgen Habermas neve […] elválaszthatatlan a kortárs polgári
szociológiai gondolkodás ama vonulatától, amelyet […] képviselőinek Marx
iránti rokonszenve és társadalomkritikai elkötelezettsége hoz közös neve-
zőre.”43

Értékelésének visszatérő eleme a
szerző Marxhoz való viszonya, ami
azért érdekes, mert míg a marxizmus
magyar megújítói (Heller Ágnes, Fehér
Ferenc, Vajda Mihály stb.) a legjobb
úton haladtak a hazai ellehetetlenülés
felé műveik és a 68-as korčulai nyilat-
kozatuk miatt, amelyet Ha ber mas is
aláírt, a német szociológus művének
kiadása elé nem gördítettek akadályt.
Ami a nyugati tudós erénye lehetett:
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42 Egy 1980-as kiadói jelentés (1980. júni-

us 12.) a Habermas-kötet jelentőségének

egy másik aspektusát emelte ki: „Ki-

adónk a TtK köteteivel, ezen belül is el-

sősorban Jürgen Habermas: A társadalmi

nyilvánosság szerkezetváltozása c. műve

megjelentetésével, sokat tett a hazai po-

litológia megindulásáért.” MOL XXIX-

I-44. 11. d. 

43 Papp (1971) 379.
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„jószemű és finom elemzésű, bár sok ponton vitára ösztönző Marx-interpre-
tációi a mai nyugati szociológia egyik legalaposabb felkészültségű és invenci-
ózus Marx-kutatójává avatják”, az a keleti gondolkodók esetében tiltás alá
esett. A kötet gondozásában közreműködött Kemény István is, aki az előző
években vált a hazai szociológia egyik meghatározó alakjává, és még két évig
vezethetett kutatásokat.

Borisz Grusin négy évvel korábban megjelent A vélemények világa. A köz-
vélemény-kutatás metodológiai problémái című művét pedig nem értékelte sen-
ki. A könyv Habermas művével ellentétben nem került be a hazai felsőokta-
tási tantervbe, viszont némi támpontot adhatott a szociológia Szovjetunión
belüli helyzetét illetően. Grusin műve bevezetésében a szociológia létjogo-
sultsága mellett érvel, a tudomány gyakorlati jelentőségét emeli ki a gazda-
ság, az osztályszerkezet, az állam, a jog, a család intézményeinek jobb meg-
értése és a „tömegek nevelése” terén.44 Tudománytörténeti fejtegetéseiben
többek között Engels A munkásosztály helyzete Angliában című művére hivat-
kozik, ismerteti továbbá a történelmi materializmus és a szociológia viszo-
nyáról megfogalmazott nézeteket és vitákat. Megállapítja, hogy a szovjet tár-
sadalomtudósok és filozófusok egy része nemcsak a polgári filozófiához
kötődő, a fennálló kapitalista rendszer apológiájára létrejött áltudománynak
tekintette a szociológiát, hanem saját tevékenységük védelmében is szerették
volna elkerülni az empíria „begyűrűzését”: „szinte katasztrofálisnak tartották
már a puszta gondolatát is annak, hogy esetleg át kell képezniük magukat, s
a gyárakba és a kolhozokba kell elmenniük »tudományt művelni«”.45 A tö-
meges átirányítástól, legalábbis hosszú távon, nem kellett tartaniuk, de tudo-
mánytörténeti hagyomány híján, az intézményesülés alacsony fokán komoly
kutatási nehézségekkel küzdöttek. A Szovjetunióban a vizsgálatok előbb kez-
dődtek el, mint ahogy művelői a szakma alapjait elsajátították volna: „Emiatt
rengeteg hibát követtek el, néha egészen durva hibákat, amelyek nemcsak lé-
nyegesen csökkentik a kapott eredmények értékét, hanem gyakran le is járat-
ják magát a konkrét szociológiát.”46 A magyar szociológusok a szovjet példát
tanulmányozva nemcsak a tudomány hányatott sorsában, a „botcsinálta” ku-
tatókban ismerhettek magukra, de a tudományszervezés fő csapásán kívül eső
intézményesülés is ismerős lehetett számunkra. A könyv megemlíti, hogy elő-
ször a párt napilapja, a Komszomolszkaja Pravda hívta életre 1960-ban a saját

Közvélemény-kutató Intézetét, ame-
lyet a szovjet Akadémia „törvénytelen
gyerekként” kezelt. Mivel azonban a
jól szervezett technikai apparátussal
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44 Grusin (1971) 5. 

45 Uo. 10.

46 Uo. 16.
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rendelkező lap tekintélyes és népszerű orgánum volt, a támadások leperegtek
róla. Grusin könyve a megvalósított, nem túl bőséges szovjet közvélemény-
kutatások eredményeit foglalta elméleti keretbe. Habermas művére egyéb-
ként nem hivatkozott, a nyugati szociológusok közül Louis Guttmannról,
Paul Lazarsfeldről és Robert Mertonról tett említést. A könyv Magyar or -
szágon nem váltott ki nagy hatást, Berényi szerint csak a (nyugat)német filo-
zófus ellensúlyozására adták ki. 

A kritikai utószó általában a helyes értelmezés, helyretevés miatt született,
de figyelemfelhívó funkciója is volt, valamint megszólalási lehetőséget bizto-
sított a magyar kutatóknak. Szocialista ország szerzőinek könyveinél általá-
ban eltekintettek az utószótól, két eset kivételével: Mihail Bahtyin és Aron
Gurevics műveit Könczöl Csaba gondozta és látta el értő magyarázatokkal.
Grusin és a többi keleti szerző könyveinek kiadása tehát részben a nyugatiak
legitimálására szolgált, bár kétségtelen, hogy a szerkesztők a kínálaton belül
arra törekedtek, hogy a nemzetközi tudományos életben is elismert szerző-
ket jelentessenek meg, hiszen a TtK szerkesztőbizottságának tagjai is nyitott
gondolkodók voltak.

A sorozatban néhány kortárs magyar szerző műve is megjelent. 1973-ban
Litván György és Szűcs László szerkesztette A szociológia első magyar műhelye
címet viselő kétkötetes válogatást. Az ötvenes–hatvanas években tudományos
berkekben a Huszadik Század körének értékelése még meglehetősen ambiva-
lens volt. A témában 1960-ban Fukász György tollából megjelentetett mo-
nográfia – A magyarországi polgári radikalizmus történetéhez 1900 – 1918 47 –
kezdő sorai nem a barátságos közelítésről tanúskodnak. Az „1956 októberé-
ben Magyarországon kirobbantott ellenforradalom ideológiai előkészítésé-
ben, a marxizmus–leninizmus elleni revizionista támadás mellett, számos ré-
gen letűnt burzsoá eszme bukkant fel a történelem süllyesztőjéből. […] Az
intelligencia, különösen az írók, az értelmiségi ifjúság vezető szerepét köve-
telő ellenforradalmi eszmék sok forrásból táplálkoztak. […] Ezek között nem
csekély szerepet játszott a […] polgári radikalizmus is. A polgári radikaliz-
musnak, különösen a Jászi Oszkár adta megfogalmazásában, jellegzetes, so-
kat hangoztatott eszméje volt az értelmiség vezető szerepének igénylése. […]
Jászi útja az amerikai emigráció során
a szovjetellenesség, majd ezzel együtt
népi demokratikus fejlődésünk tagadá-
sa útjává vált, s elvezetett oda, hogy a
hazaárulók és a Szabad Európa Rádió
gyülevész-hada által fenntartott mün-
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47 „A polgári radikális kör nem tetszett az

ortodox marxista Fukász Györgynek – ő

volt a Huszadik Század hivatalos ledo-

rongolója –, és megjelentetett egy köny-

vet erről” – mondja Berényi Gábor. 
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cheni Látóhatár c. laphoz odaadta nevét, s abban számos cikket is megjelen-
tetett.”48

Az 1948-tól amerikai bérencnek titulált Jászi, illetve a századelő polgári
radikális eszmerendszerével foglalkozó, 1956-os tevékenysége miatt elítélt
és 1962-ben szabadult Litván György visszatérése a nyilvánosságba válasz -
 ként is értelmezhető az addigi éles kritikákra. A kiadványt bevezető közel öt-
venoldalas tanulmányban Litván nem vitatkozott Fukásszal, az adott kor-
szakra koncentrált, de az irányzatról alkotott véleményét is deklarálta:
„Nem csak ténybeli tévedés, hanem értékeink vétkes tékozlása is lenne tehát
egy régen nem létező politikai irányzat merőben történelmi érdekességű
produktumaként kezelni vagy éppenséggel elvetni mindazt, amit a korai ma-
gyar szociológia alkotott és felhalmozott, s amit teljes joggal legnagyobb
szellemi kincseink közé sorolhatnánk.”49 A Huszadik Század körének, a Tár-
sa da lomtudományi Társaság tagjainak személyes problémáival azonban –
megbélyegzettségükkel, kirekesztésükkel, egzisztenciális nehézségeikkel, a
politikai szerepvállalás mértékével – Litván érezhetően könnyen tudott azo-
nosulni. Az „elégedetlenkedő és rendellenes gondolkodású szociológus” ké-
pe ugyanúgy vonatkozhatott a húszas évekre, mint a Kádár-korszakra. Litván
rejtetten üzent az MSZMP-nek is, amikor az érdeklődő, a társadalom jelen-
ségeivel és problémáival foglalkozó polgári értelmiségiek, jogászok, orvosok,

publicisták múltbéli elutasításáról írt:
„Alig kétséges, hogy egy szabadabb,
nyitottabb szellemű szocialista párt
nemcsak őket [a szociáldemokrata
publicistákat és teoretikusokat] tudta
volna [meg]tartani, hanem a polgári
radikálisok zömét is magához szippan-
totta volna.”50

A TtK sorozat nem döntögetett
tabukat, csupán – az eredeti intenciók-
nak megfelelően – réseket ütött a nyu-
gati társadalomtudomány eredménye-
inek beáramlása számára. A Kossuth
Könyv kiadó zárt terjesztésű, számo-
zott példányú sorozata sokkal kénye-
sebb művek megjelentetésére vállalko-
zott, igaz, ott a nyilvánosság számára
„kiadhatatlan” könyveket adták ki.51
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48 Fukász (1960) 5–6.

49 Litván (1973) 7.

50 Uo. 15.

51 A kiadási szempontok a következők vol-

tak: „a tőkés világbeli elméleti munkák,

tőkés országokban jelentős hatású an-

tikommunista irányultságú ideológiai

publikációk, jelentős polgári személyek

memoárjai, a nemzetközi kommunista és

munkásmozgalomban vitát keltő írások,

a szocialista országok szerzőinek proble-

matikus írásai, szovjet vagy szocialista

ország történetének vitatható koncepci-

ójú feldolgozása, hazai szamizdat ki-

emelkedő [sic!] munkái, a legújabb kori

magyar történelemről külföldön publi-

kált munkák”. Egy 1986-os feljegyzés
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A „Kossuth-bizalmas” kiadványai sokkal több emberhez eljutottak, mint az
ezer–kétezer fős célközönség, mivel ezeket a műveket nagy kíváncsisággal ol-
vasták az „elvtársak” barátai, gyerekei, gyerekeinek barátai stb. is. A tiltott
gyümölcs talán több emberhez jutott el, mint ha az első nyilvánosságban, a
könyvesboltokban is hozzáférhetőek lettek volna e művek.

A Gondolat Kiadónál a hetvenes évek elején kitalált formula bevált, a fon-
tos nyugati műveket viszonylag komótos tempóban, de szép sorjában kiadták,
és a legismertebb hazai szocio lógusok
(Losonczi Ágnes, Cseh-Szom bathy
László, Ferge Zsuzsa) a világhírű gon-
dolkodók „körében” lehetőséget kap-
tak a publikálásra.52 A kelet-európai
könyvek megjelentetésének gyakorla-
tán nem változtattak, holott a nyolcva-
nas években már nem feltétlenül volt
szükség ezekre a „fedőművekre”, vagy
legalábbis izgalmasabb írásokat is ki-
adhattak volna helyettük.53 A kiadó
belső anyagainak megfogalmazásai is
jól érzékeltetik, mely köteteket tartot-
ták igazán fontosnak, és melyeket ke-
vésbé. Az 1983-as kiadói jelentés a TtK
sorozatot érintő résznél Ferdinand
Tönniest „a német szociológia nagy
hatású képviselőjének”, Immanuel Wal -
lersteint „a mai gazdaságtörténet-írás
egyik legeredetibb képviselőjének”
aposztrofálta, míg az aktuális szovjet
műről mindössze ezt közölte: „Harma-
dik TtK kötetünk, a Társadalmi maga-
tartás előrejelzése egy szovjet szerzői
kollektíva csaknem egy évtizedes kuta-
tásainak eredményeit közli V. A. Jadov
szerkesztésében.”54

A kiadási politika mellett a szer-
kesztőbizottság összetétele sem válto-
zott a két évtized alatt, és a sorozat
szerkesztőjének állása sem került ve-

171

szerint 25 év alatt 75 kötetet jelentettek

meg ilyen módon. MOL MK-S 288. f.

22. cs. 1986/40. ő. e.

52 A szerkesztőbizottság tagjai nem publi-

káltak a sorozatban, a magyar szerzők

közül még Lackó Miklós és Szűcs Jenő

történészek tanulmányköteteit és Peschka

Vilmos jogfilozófus, Tárkány Szűcs Ernő

néprajztudós, valamint Láng János mű-

veit jelentették meg. Berényi ez utóbbi

kötet kiadásával nem értett egyet, de

nem is tiltakozott: „Nem én döntöttem

el. Láng János abszolút dilettáns, de va-

laki nyomta nagyon, mert öreg bácsi, aki

saját erejéből beleásta magát a paleonto-

lógiába, a régi mitológiába.” 

53 Pedig a művek helyreigazítása külön

gondot okozott a kiadó munkatársainak:

„Korábbi jelentéseinkben szóltunk már a

kritikai előszavak íratásának nehézségé-

ről. A helyzet e tekintetben tovább rom-

lott, pontosabban sajnos egyre szűkül

azoknak a filozófusoknak, szociológu-

soknak a köre, akik vállalkoznak és képe-

sek is színvonalas, marxista igényű elő-,

illetve utószavak megírására.” A Gondo-

lat Kiadó 1982. évi jelentése. MOL

XXIX-I 13. d. 

54 A Gondolat Kiadó 1983. évi jelentése.

MOL XXIX- I 13. d. 
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szélybe – még 1979-ben sem, amikor
Berényi Gábor is aláírta a Charta ’77,
a csehszlovák polgárjogi mozgalom el-
ítélt vezetői melletti magyar szolidari-
tási ívet. Siklós Margit ugyan hivatal-
ból megkérdezte Berényit, fenntartja-e
a véleményét, de az igenlő válasz után
nem firtatta tovább az ügyet, sőt a
szerkesztő későbbi ösztöndíjas nyuga-
ti utazásait is támogatta. Berényit a
pártból ugyan kizárták, de ez 1980-
ban nem érintette érzékenyen: „A vele
való beszélgetéskor az tűnt ki, hogy a
pártból való kizárása nem különöseb-
ben érdekli; kijelentette, hogy nem kí-
ván a párt tagja lenni.”55 Barátja és ak-
kori munkatársa, Radnóti Sándor, aki
szintén részt vett a tiltakozásban, nem
élvezett ilyen fokú védettséget, az ő ki-
adói szerződését nem hosszabbították
meg.56

A sorozat egyes kötetei nemcsak a
szociológia és a társadalomtudomá -
nyok iránt általában érdeklődők szá-
mára készültek, hanem a felsőoktatás-
ban kötelező szakirodalom részét is
képezték. A könyvkiadás mindemel-
lett – ahogy Huszár Tibor és Berényi
Gábor is hangsúlyozzák – munkaal-
kalmat is teremtett az 1956 után vagy
a Kádár-korszak későbbi megpróbálta-
tásai során lefeketedett (másként) gon-
dolkodóknak. 

A nyilvánosságból hosszabb-rövi-
debb időre száműzött, publikálási le-
hetőségeikben erősen korlátozott ér-
telmiségiek – sokszor az értelmiségi lét
csendes perifériáján – mégis dolgoz-
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55 Kicsit bővebben az ellene folytatott

pártfegyelmi eljárás jegyzőkönyvéből:

„Berényi Gábor a VIII. ker. PB-on, a ve-

le folytatott beszélgetés során, majd a

fegyelmi vizsgálat alkalmával, valamint a

ker. VB-on való meghallgatásakor nem

határolta el magát sem az ügytől, sem az

aláírás szervezőitől. Jelezte, hogy – bár ő

csak az Elnöki Tanácshoz írt tiltakozó

ívet írta alá – tudott a többi nyilatkozat-

ról is és tisztában volt azzal, hogy azt

külföldre is kijuttatják. Ez alkalommal is

fenntartotta magának – hasonló ügyek-

ben – a cselekvési szabadságát.

Vizsgálatunk során fenti álláspontját

megerősítette. Kifejtette, hogy tudatá-

ban volt az aláírási akció pártszerűtlen-

ségének és azt is tudta, hogy számolnia

kell annak következményeivel. Változat-

lanul fenntartja a jogát, hogy akkor és

úgy nyilvánítson a jövőben is véleményt,

– még a párt politikájától eltérő módon

is, – amikor és ahol azt megfelelőnek és

szükségesnek ítéli.” 1980. június 11.

Elő terjesztés, BFL 587. ő. e. 4. b.

MSZMP Budapesti Végrehajtó Bizott-

ságának ülései (XXXV.1.a.4.), 50. 

56 Az 1981. januári jelentés kissé szemér-

mesen számol be az ellenzéki megmoz-

dulás kiadót elérő hullámairól: „Az

1980-as évben a kiadóban is érezhető

volt az a feszültség, amely a szellemi

életben jelentkezett. Észleltük azt nem

egy olyan összeütközésben, amely a ki-

adó és külső munkatársai, szerzői között,

normális időkben nem szokott előfor-

dulni. Ez évben előfordultak politikai,

ideológiai ütközések is.” A Gondolat Ki-
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hattak. Ki a saját nevén, ki pedig „négerként”, más nevén. A TtK köteteinek
fordítói, elő- és utószóírói között – különösen az első években – megtalál-
hatjuk azokat a margóra szorult értelmiségieket, akik a kreatívabb szakmai
munka helyett nyelvtudásukat, szakértelmüket így kamatoztatták. Ehhez
azonban szükség volt a sorozatszerkesztő Berényi Gáboron kívül a Gondo-
lat Kiadó toleranciájára, de a szerkesztőbizottság hozzájárulására is. 

Berend T. Iván, Huszár Tibor, Kulcsár Kálmán, Pataki Ferenc és Tőkei
Ferenc a Kádár-korszakban nagy ívű tudományos-közéleti karriert futottak
be. Ez az illusztris szerkesztőbizottság, a tagok által betöltött magas vezetői
funkciók révén, a Kádár-korszak értelmiségi elitjéhez tartozott. Az általuk
művelt diszciplínák (szociológia, szociálpszichológia és még a filozófia is)
megszakításokkal és a politikai elvárásokhoz igazodva voltak jelen Ma gyar -
országon, ezért az intézményvezetők, habitusuktól függően, tudományszer-
vezéssel, politikai csatározással és egy-egy tudományterület nyugati szakiro-
dalmának megismertetésével, illetve meghonosításával voltak elfoglalva.
A szerkesztőbizottsági tagok több évtizedes tudományos és közéleti tevé-
kenységének ismertetése szétfeszítené a dolgozat kereteit, itt csak néhány
momentumra tudok kitérni.

Termékeny munkásságának, korai nemzetközi kapcsolatainak és a
University of California, Los Angeles (UCLA) egyetemen 1990-től betöltött
professzori állásának köszönhetően talán Berend T. Iván nevét ismerik a leg-
többen a világon. 1930-ban született, az ELTE Bölcsészettudományi Karán
szerzett diplomát, majd a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem gaz-
daságtörténeti tanszékén dolgozott. Rendkívül gyors karriert futott be, 43
évesen az egyetem rektorává, illetve az MTA levelező tagjává választották.
1985 és 1990 között az MTA elnöke, több neves belföldi és nemzetközi szak-
mai testület tagja, illetve vezetője. A hatvanas években részt vett a gazdasági
reform előkészítésében. 1988 és 1989 között az MSZMP utolsó Központi Bi-
zottságának tagja, ugyanakkor tanácsadói szerepet vállalt a Németh-kormány
mellett. 1989 januárjában az 1956-os forradalom addigi hivatalos megítélé-
sét az általa vezetett Történész Munkabizottság értékelte át. 

Tőkei Ferenc sinológus, filozófiatörténész, műfordító szintén 1930-ban
született. Sokrétű tudásának köszönhetően különböző tudományterületeken
nyert tudományos fokozatokat. 1956-ban a Hopp Ferenc Kelet-Ázsiai Múze-
um Forradalmi Bizottságának elnökévé választották, amiért később fegyelmit
kapott, és el kellett hagynia állását.
1962-ben vették fel ismét a pártba,
1988-ban az MSZMP KB-ba is bevá-
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adó 1980. évi jelentése. MOL XXIX-I-

44. 11. d. 

E
G

Y
SO

R
O

Z
A

T
R

Ó
L

: A
T

Á
R

SA
D

A
L

O
M

T
U

D
O

M
Á

N
Y

I
K

Ö
N

Y
V

T
Á

R

KÁDÁRIZMUS átereszek

5a_Lenart.qxp:evkonyv2008  2/26/11  5:37 PM  Oldal 173



lasztották. 1969 és 1972 között az MTA Filozófiai Intézetének igazgatója, ké-
sőbb az ELTE egyetemi tanára. 1973-tól az MTA levelező, 1985-től rendes
tagja. Nevéhez fűződik az 1965-ben megjelent, több nyelvre lefordított Az ázsiai
termelési mód kérdéséhez című történetfilozófiai mű.

Kulcsár Kálmánról Hegedüs András leváltása, illetve a filozófusok elleni
1972–73-as eljárás kapcsán már szó esett. A jogi végzettségű szociológus
1950–56 között katonai ügyészként dolgozott, de 1956. december 11-én, a
rögtönítélő bíráskodás bevezetésekor lemondott bírói állásáról. 1956-ban
védte meg A jogszociológia problémái című kandidátusi értekezését, 1957-től az
MTA Jogtudományi Intézetének kutatója. Tudományos előéletének – 1965
és 1966 között ösztöndíjjal a Columbia és a Berkeley Egyetem vendégkuta-
tója volt, két évvel később pedig megszerezte az akadémiai doktori címet – és
megbízhatóságának köszönhetően 1968-ban őt szemelték ki az akadémiai
szociológiai csoport (1971-től intézet) vezetőjének.57 A nyolcvanas években
politikusi szerepe erősödött meg, magas akadémiai tisztségeket vállalt, majd
1988-ban a kormányba is bekerült. Politikai megbízhatóságát tehát nem
kezdték ki az évek. 1969-ben a szociológiai kutatócsoport körüli viharok
megfékezését, az intézet konszolidálását várták tőle, amit véghez is vitt. Kel-
lemetlenségeket, felesleges konfliktust nem vállalt, aminek egyik ismertté vált
példája a Kemény István vezette szegénységkutatás kapcsán támadt politikai
botrány kezelése.

Kemény István 1969 és 1972 között, tehát Kulcsár vezetésének első évei -
ben – külsősként – dolgozott a szociológiai intézet számára. Amikor Keményt
megbírálták kutatási eredményeinek bemutatása és főként ideológiailag elfo-
gadhatatlan fogalomhasználata (szegénység) miatt, Kulcsár zokszó nélkül tel-

jesítette Nagy Miklósnak, az MSZMP
KB agitációs titkárának utasítását, és
elbocsátotta renitens munkatársát. Ke-
mény kutatása ugyan a KSH keretében
folytatódhatott, de megpróbáltatásai
korántsem értek véget. A hatvanas–
hetvenes évek egyik legjelentősebb és
legnagyobb szellemi kisugárzású ma-
gyar szociológusának tudományos te-
vékenységét a szakmabéliek közremű-
ködésével lehetetlenítették el, Kemény
1977-ben az emigrációt választotta.
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57 Óvári Miklós tömören jellemezte Kul-

csárt a MSZMP PB előtt: „A szocioló-

gusok között felmerült Kulcsár Kálmán,

a tudományok doktora. Ő inkább elmé-

leti képzettségéről ismert. Azután felme-

rült Berg Zsuzsa neve.” A jegyzőkönyv

tanúsága szerint a jeles kutatók neve

nem csengett ismerősen a PB előtt, Berg

(másutt „Berge”) feltehetően Ferge

Zsuzsát takarta, „Csőkei” elvtárs pedig

Tőkei Ferencre utalhatott. MOL M-KS

288. f. 5/276. ő. e. (1968.11.12.), 190. 
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Pataki Ferenc és Huszár Tibor sorsa a tudományos közéletben és a ma-
gánéletben sok ponton összekapcsolódott. Pataki 1946-tól a Pázmány Péter
Tudományegyetem történelem– szociológia–filozófia szakára járt. Aktív részt-
vevője volt a háború utáni politizáló diákéletnek, a Győrffy István Kollégium
tagja, 1948-tól a Petőfi Sándor Történészkollégium igazgatója, 1949-ben pe-
dig a Nékosz főtitkára. 1949-től négy éven keresztül Huszár Tiborral szovjet
ösztöndíjas, a moszkvai Lenin Pedagógiai Főiskola pedagógia–pszichológia
szakát végzi el. 1953-as visszatérte után a DISZ agitációs és propaganda osz-
tályának élére nevezték ki. Tudományos és közéleti (politikai) pályájuk pár-
huzamosan indul meg, 1955-ben aspiráns lett, ugyanakkor a Petőfi Körben
is aktív szerepet játszott. Emiatt neki is vezekelnie kellett, 1957-től általános
iskolai tanár és csak 1961-ben kezdhetett felsőbb fokon oktatni és kutatni,
1965-től már az MTA Pszichológiai Intézet munkatársa, 1975-től 1993-ig
igazgatója, emellett az ELTE oktatója, 1984-től Huszár Tibor szociológia
tanszékén, majd intézetében kinevezett egyetemi tanár. A hetvenes évektől pá-
lyája töretlenül ível felfelé, a tudományos publikációk és oktatási tevékenysé-
ge mellett fontos közéleti, de nem közvetlenül politikai szerepet is vállal. 

Huszár Tibor hasonló karriert futott be. A negyvenes években ő is a kom-
munista párt ifjúsági szervezetében látott el különböző funkciókat. A Szov-
jetunióban töltött négy év után is – a moszkvai Lenin Intézetben pedagó -
giai, pszichológiai és logikai tanulmányokat folytatott – ide, a DISZ-be tért
vissza, 1956-ban a Petőfi Kör vezetőségi tagja. 1957-ben kizárták a pártból,
de 1959-re megbocsátottak neki, és a következő évtől elindulhatott tudomá-
nyos karrierje. 1960-tól az ELTE BTK filozófiai tanszékének oktatója, 1969-
től az általa alapított szociológia tanszék vezetője, majd az 1983-ban intézet-
té alakult szervezet igazgatója egészen 1992-ig. 1982-től az MTA levelező,
1987-től rendes tagja. A hatvanas évektől a társadalomtudományi élet egyik
legfőbb szervezője, számos közéleti funkciót látott el. 1963 őszétől az akkori
legnyitottabb, társadalmi jelenségekkel foglalkozó folyóirat, a Valóság szer-
kesztőbizottságának tagja. 1990-ben rövid ideig az MSZP országgyűlési kép-
viselője.

Huszár Tibor – Aczél Györgyhöz hasonlatosan – egyszerre akart jóban
lenni a látókörébe került értelmiségiekkel, ugyanakkor a mindenkori párt-
funkcionáriusi nyomásra hivatkozva, felfelé mutogatva, bármikor késznek
mutatkozott nyilvánosan elhatárolódni a túl messzire, a határokon túlra me-
részkedő (másként)gondolkodóktól. Huszárt és Patakit szoros kapcsolatok
fűzték a Kádár-korszak legfontosabb kultúrpolitikusához, Pataki Ferenc az
Aczél hagyatékát felügyelő kuratóriumnak is tagja lett. 
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Huszár pályafutásának alakulásába is többször beavatkozott a mindenről
informált Aczél György.58 Huszár gyakorta hangoztatta, hogy mennyit tett
Bibó István életművének feltárásáért és közreadásáért, miközben a margóra
szorított egykori kutatók hasonló tevékenységét és Bibó munkásságából me-
rítő, illetve arra reflektáló saját műveit a párt felkérésére erős kritikával illet-
te. A Gondolat Kiadóban leadott, de Huszár lektori véleménye alapján ki-
adásra nem javasolt, szamizdatban megjelent Bibó-emlékkönyv nemcsak az
ellenzékiek megregulázására szolgált jó apropóul, de alkalmat jelentett egy
gondosan megválogatott, azaz kiszelektált életmű fokozatos közzétételére.
Huszár az aczéli kultúrpolitika egyik végrehajtója volt, és tevékenységére tö-
kéletesen illik Litván György Károlyi Mihály szellemi örökségének politikai
felhasználásáról megfogalmazott véleménye: „A Magvető akkori igazgatója,
Kardos György rendesen meg is cenzúrázta a szöveget [Károlyi önéletírását].
Kihagyták belőle a Tanácsköztársaságra és a Szovjetunióra vonatkozó kriti-
kus megjegyzéseket. A Kádár-korszak tehát még a legprogresszívebb idősza-
kában is csak egy kisajátított Károlyival tudott azonosulni.”59

Huszár egyrészt túlságosan tisztelte a rendszer támasztotta határokat,
másrészt a sok csatornából – párt, belügy, sajtó, tudományos, művészeti – fel-
halmozott kapcsolati tőkéjét értően kamatoztatta, és ezeket a határokat tágí-
totta is. Vitathatatlan érdeme, hogy szakmai alapon épített iskolát, biztosí-
totta a szociológia egyetemi létét, de ez egyben azt is jelentette, hogy ő
irányíthatott, a szervezés szálait évtizedekig a kezében tartotta. Így kissé hi-
teltelennek látszik utólagos sajnálkozása is a magyar filozófia-szociológia hat-
vanas–hetvenes években elszenvedett vérveszteségein. 

A szociológia helyzetének megszi-
lárdulása és a kutatások számának nö-
vekedése szükségképpen magával hoz-
ta a tudósok és a hatalom konfliktusát.
A kódolt nyelven fogalmazott kutatási
eredmények helyét egyre inkább a
nyílt fogalmazás vette át, aminek kö-
vetkeztében a politikai indíttatású re-
torziók állásvesztéshez, néhány eset-
ben az országból való távozáshoz
vezettek. Annyit azonban mindenkép-
pen kijelenthetünk, hogy a TtK soro-
zat a kompromisszumai ellenére is elő-
segítette a hazai szociológia felzárkózását
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58 Huszár, úgy látszik tudatában volt annak,

hogy Aczél őt is csak egy sakkfigurának

tekinti a kultúrpolitikai játszmáiban.

„Amikor Hegedüs leváltása napirendre

került, és fölajánlották a Friss István köz-

vetítésével, hogy én legyek az utódja, ak-

kor én kerek perec nemet mondtam, és

így került a Kulcsár a képbe, aki akkor

még párttag sem volt. Ez nem azt jelenti,

hogy én jobb szociológus vagyok, mint a

Kulcsár, csak az Aczél tervei szempontjá-

ból posszibilis.” Huszár (OHA) 295.

59 Litván (2008) 37.
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a világhoz, és ebben – mint ötletadóé – elévülhetetlen a szerkesztőbizottság
szerepe. 

A szerkesztőbizottság tagjainak jellemzésére végezetül álljon itt az egyko-
ri sorozatszerkesztő tömör megfogalmazása: „Ez egy nagyon furcsa társaság
volt. Valahol mind az öten ugyanazt a vonalat vitték. Manapság úgy monda-
nák, hogy igyekeztek tágítani a falakat. Azt hiszem, hogy egyrészt igyekeztek
tágítani, ugyanakkor meg is vonták a falakat, tehát ők maguk voltak a fal. […]
Szóval mindenki rendkívül óvatos volt. Rettenetesen taktikázós volt minden-
ki, és a belső cenzúrák állandóan működtek.” Huszár és a hozzá hasonló hely-
zeteket átélt – a hatalommal szoros kapcsolatban lévő, de ugyanakkor a fala-
kat is tágító – emberek a hatalom és a társadalom közötti történelmi
közvetítő szerepüket szeretik hangsúlyozni. „Nézzétek […], azon úgysem le-
het segíteni, hogy olyanok vagyunk, mint az ablak: kintről nézve belül, bent-
ről nézve kívül.”60

Írásomban egy könyvsorozat kapcsán arra törekedtem, hogy az eltérő ér-
telmiségi pozíciók és magatartásformák különbségei kellően kidomborodja-
nak, s így a tudományterület intézményesülésének, elfogadottá válásának fo-
lyamatát a nagyközönség által kevésbé megismerhető nézőpontból is
láttassam.
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60 Bart (1998) 201. 
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1 Habermas, Jürgen A társadalmi nyilvánosság szerkezetváltozása. német
(1929–) Vizsgálódások a polgári társadalom 

egy kategóriájával kapcsolatban
2 Grusin, Borisz A vélemények világa. A közvélemény-kutatás szovjet–

(1929–2007) metodológiai problémái orosz
3 Toynbee, Arnold Joseph Válogatott tanulmányok angol

(1889–1975)
4 Lewin, Kurt A mezőelmélet a társadalomtudományban. német–

(1890–1947) Válogatott elméleti tanulmányok amerikai
5 Peschka Vilmos A modern jogfilozófia alapproblémái magyar

(1929–2006)
6 Litván György (1929–2006) A szociológia első magyar műhelye. magyar

Szűcs László (n. a.) A Huszadik Század köre. I–II.
(vál., szerk.)

7 Aszmusz, Valentin Marx és a polgári historizmus szovjet–
Ferdinandovics orosz
(1894–1975)

8 Simmel, Georg Válogatott társadalomelméleti tanulmányok német
(1858–1918)

9 Mead, George Herbert A pszichikum, az én és a társadalom amerikai
(1863–1931) szociálbehaviorista szempontból

10 Szűcs Jenő Nemzet és történelem. Tanulmányok magyar
(1928–1988)

11 Myrdal, Gunnar Korunk kihívása – a világszegénység. svéd
(1898–1987) Egy szegénység elleni világprogram vázlata

12 Dolgij–Gurevics–Kon Történelem és filozófia. szovjet-
et al. Új törekvések a szovjet filozófiai kutatásokban orosz

13 Bloch, Marc A történelem védelmében. francia
(1886–1944) Válogatott művek

14 Lackó Miklós Válságok – választások. Történeti tanulmányok magyar
(1921–2010) a két háború közötti Magyarországról

15 Clark, Grahame A világ őstörténete  angol
(1907–1995)

16 Davidov, Jurij A művészet és az elit szovjet–
(n. a.) orosz

17 Gehlen, Arnold Az ember természete és helye a világban német
(1904–1976)

18 Polányi Károly Az archaikus társadalom és a gazdasági szemlélet. magyar 
(1886–1964) Tanulmányok emigráns

19 Losonczi Ágnes  Az életmód az időben, magyar
(1928–) a tárgyakban és az értékekben

20 Allport, Gordon Williard Az előítélet amerikai
(1897–1967)

21 Bourdieu, Pierre A társadalmi egyenlőtlenségek újratermelődése.   francia
(1930–2002) Tanulmányok.
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R1962 1971 Endreffy Zoltán Papp Zsolt Kemény István

1967 1971 Józsa Péter – Pataki Ferenc

1934–1964 1971 Mesterházi Márton Borosi András Kosáry Domokos

1935– 1972 Józsa Péter Mérei Ferenc
1947
irrev. 1972

irrev. 1973 Litván György Hanák Péter, 
Remete László Erényi Tibor

1971 1973 Szüszmann György Láng Rózsa

XX. század 1973 Berényi Gábor Somlai Péter Bertalan László
eleje
1934 1973 Félix Pál Pataki Ferenc Czigler István

irrev. 1974 Heckenast Gusztáv

1970 1974 Félix Pál Bognár József Berend T. Iván

irrev. 1974 Könczöl Csaba, Huszár Tibor Ganczer Sándorné
Köcsky Margit

1939– 1974 Kosáry Domokos Kosáry Domokos
1968 Makkai László

Pataki Pál
irrev. 1975 Berend T. Iván

1969 1975 Sárkány Mihály Hoffmann Tamás Ecsedy Csaba

1966 1975 Szabó Miklósné Könczöl Csaba

1971 1976 Kis János Ágh Attila Bence György

1968 1976 Endreffy Zoltán, Szentes Tamás Márkus György
Kis János

irrev. 1977 Ferge Zsuzsa
Cseh-Szombathy László

1954 1977 Csepeli György Csepeli György Pléh Csaba 
Somlai Péter

1965– 1978 Ádám Péter,  Ferge Zsuzsa Léderer Pál
1977 Ferge Zsuzsa,

Léderer Pál
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22 Sumner, William Graham Népszokások. Szokások, erkölcsök,  amerikai
(1840–1910) viselkedésmódok szociológiai jelentősége

23 Cseh-Szombathy László Családszociológiai problémák és módszerek magyar
(1925–2007)

24 Láng János A mitológia kezdetei. Az ősi népek elbeszélései magyar
(1907–1978)

25 Szkazkin, Szergej Danyilovics A parasztság a középkori Nyugat-Európában szovjet
(1890–1973)

26 Merton, Robert King Társadalomelmélet és társadalmi struktúra amerikai
(1910–2003)

27 Ferge Zsuzsa Társadalompolitikai tanulmányok magyar
(1931–)

28 Goldziher Ignác Az iszlám kultúrája. magyar
(1850–1921) Művelődéstörténeti tanulmányok I–II. (németül írt)

29 Tárkány Szücs Ernő Magyar jogi népszokások magyar
(1921–1984)

30 Goffman, Erving A hétköznapi élet szociálpszichológiája kanadai
(1922–1982)

31 Marcuse, Herbert Ész és forradalom: német
(1898–1979) Hegel és a társadalomelmélet keletkezése

32 Weber, Max A protestáns etika és a kpitalizmus szelleme. német
(1864–1920) Vallásszociológiai írások

33 Tönnies, Ferdinand Közösség és társadalom német
(1855–1936)

34 Jadov, V. A. (szerk.) A társadalmi magatartás előrejelzése szovjet–
(n. a.) orosz

35 Wallerstein, A modern világgazdasági rendszer kialakulása. amerikai
Immanuel Maurice A tőkés mezőgazdaság és az európai világgazdaság 
(1930–) eredete a XVI. században

36 Róheim Géza Primitív kultúrák pszichoanalitikus vizsgálata. magyar  
(1891–1953) Tanulmányok emigráns

37 Gerschenkron, Alexander A gazdasági elmaradottság történelmi távlatból. amerikai
(1904–1978) Tanulmányok

38 Kuhn, Thomas Samuel A tudományos forradalmak szerkezete amerikai
(1922–1996)

39 Kula, Witold A feudális rendszer gazdasági elmélete lengyel
(1916–1988)

40 Westergaard, John (1927–) Osztály egy kapitalista társadalomban angol
Resler, Henrietta (n. a.)

41 Landes, David S. Az elszabadult Prométheusz. amerikai
(1924–) Technológiai változások és ipari fejlődés 

Nyugat-Európában 1750-től napjainkig
42 Bahtyin, Mihail Mihajlovics A beszéd és a valóság. szovjet–

(1895–1975) Filozófiai és beszédelméleti írások orosz
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R1906 1978 Félix Pál Kulcsár Kálmán

irrev. 1979 Buda Béla, 
Kulcsár Kálmán

irrev. 1979 Hoffmann Tamás Gunda Béla

n. a. 1979 Gődény Endre

1949 1980 Berényi Gábor Kulcsár Kálmán
1968

irrev. 1980

irrev. 1980 Dávid Gábor Csaba Simon Róbert 
Iványi Tamás Scheiber Sándor

Simon Róbert 
Szende Tamás

irrev. 1981 Kulcsár Kálmán Katona Imre

1961– 1981 Habermann M. Gusztáv László János
1974 Berényi Gábor
1954 1982 Dezsényi Katalin Almási Miklós Somlai Péter

Endreffy Zoltán
irrev. 1982 Somlai Péter Lukács József Berényi Gábor

1887 1983 Berényi Gábor Somlai Péter
Tatár György

1983 Rudas János

1974 1983 Bittera Dóra Szentes Tamás Forgács Péter, 
et al. Várnai Gábor

irrev. 1984 Angster Mária Verebélyi Kincső
Székács István

irrev. 1984 Halmos Károly Kovácsy Tamás
et al.

1962 1984 Petri György Fehér Márta 

1962 1985 D. Molnár István

1975 1985 Krokovay Zsolt Kovács Ferenc
Melis Ildikó

1969 1986 Köbli József Vári András
Berend Zsuzsa
Valentiny Pál

1929– 1986 Orosz István Könczöl Csaba
1971 Könczöl Csaba
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43 Dumézil, Georges Mítosz és eposz. Tanulmányok francia
(1898–1986)

44 Gurevics, Aron Jakovlevics A középkori népi kultúra szovjet–
(1924–) orosz

45 Aries, Philippe Gyermek, család, halál. francia
(1914–1984) Tanulmányok

46 Elias, Norbert A civilizáció folyamata. német
(1897–1990) Szociogenetikus és pszihogenetikus vizsgálódások

47 Iggers, Georg G. A német historizmus. német–
(1926–) A német történetfelfogás Herdertől napjainkig amerikai

48 Maine, Henry Sumner Az ősi jog. Összefüggése a társadalom korai angol
(1822–1888) történetével és kapcsolata a modern eszmékkel

49 Anderson, Perry Az abszolutista állam angol
(1938–)

50 Bloch, Ernst Korunk öröksége német 
(1885–1977)

51 Foucault, Michel Felügyelet és büntetés. francia
(1926–1984) A börtön története

52 Erikson, Erik Homburger A fiatal Luther és más írások német–
(1902–1994) amerikai
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