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SÁRI SZILVIA 

Fél évszázad a kultúra szolgálatában 
Dr. Soós Pál: Művelődés-politika-tudomány 

 

Dr. Soós Pál egyetemi professzor válogatott tanulmánykötete Művelődés-
Politika-Tudomány címmel 2000-ben jelent meg a Stúdium Kiadó gondozásában 
(Nyíregyháza). A kötet szerkesztése már 1998-ban megtörtént, valójában 2001 
nyarán vehettük kézbe a könyvet. A MTA DAB Kultúrakutatási Munkabizottsága 
és a KLTE Művelődéstudományi és Felnőttnevelési Tanszéke kezdeményezte és 
támogatta a szerző életmű-összefoglaló tanulmánygyűjteményének kiadását, de a 
megjelentetéséhez kellett a Nyíregyházi Főiskola Nemzetközi Kapcsolatok Tan-
székének támogatása is. A kötetet Koncz Gábor és N. Szabó József lektorálta. 

„Dr. Soós Pál nyugalmazott egyetemi tanár, a történelemtudomány kandidá-
tusa 1930. január 18-án született Vértesdobozon (ma Alcsutdoboz), Fejér megyé-
ben, hétgyermekes tanító családban.” – olvasható a könyv előszavában. Az író 
rendkívül szegény családban nőtt fel, mindegyikük keményen dolgozott, és mind 
a hét testvér diplomát szerzett. Talán innen származik a (ma már csak ritkán 
fellelhető) klasszikus kultúrateremtő, a legmagasabb emberi értékeket képviselő 
és ebből nem engedő szemlélet, mely a könyv olvasásakor sajátos atmoszférát 
teremt, és olvasását élvezetessé teszi. Soós Pál Békéscsabán fejezte be az elemi 
iskolát. 1940–44-ig Kolozsvárott, Észak-Erdély szellemi fővárosában élt és vé-
gezte a középiskolát. Átélte a bombázás, zsidó elhurcolás és német megszállás 
borzalmait. A front elől családjával együtt, két- lovas szekérrel Acsa-Erdőkürtig 
menekült, végül Debrecenben, a „kálvinista Rómában” telepedett le, ahol történe-
lem, majd az ELTE-n angol szakos középiskolai tanári oklevelet szerzett. 

Itt kezdődik tudományos pályája. A könyv második fejezetét tudományos 
„ars poetica”-ként is értelmezhetjük, melyben a debreceni egyetem „szellemét”, a 
vidéki tudás fellegvárát, atmoszféráját, hagyományát mutatja be. A népi írói 
mozgalom második szakaszának (1944–49), a szabadművelődés korszakának 
kortársaként Karácsony Sándor professzor által szervezett esti tanulókörhöz csat-
lakozott. Nem csoda hát, hogy ennek a korszaknak, és Karácsony Sándor mun-
kásságának több fejezetet szentelt a könyvében az író. Álláspontja szerint Kará-
csony is azon személyek közé tartozik, akik nem kapták meg ma sem a megfelelő 
elismerést és tárgyilagos értékelést történelmünkben. Szakdolgozati témája: Deb-
recen a román megszállás idején 1919 áprilisától 1920 márciusáig. Ez a témája a 
bemutatott könyv első fejezetének is. 

1956. október 23-án együtt tüntet az egyetemi hallgatókkal és Nagy Imrét 
követeli vissza a kormányba. Néhány nap múlva egy éjjel letartóztatják, de más-
nap reggel szabadon engedik. November 4-e után visszamegy a Történelmi Inté-
zetbe tanársegédnek, de megtagadja a pártba való újbóli belépést. ‘959 őszén 
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problémái támadtak a pártvezetéssel szókimondása miatt, ahogy a könyvében is 
leírja: „Az igazság és erkölcsi bátorsággal történő kimondása nélkül tudomány 
nem létezik.” Ekkor egy Debrecentől 12 km-re fekvő kis faluba, Sárándra helyez-
ték, általános iskolai tanári állásba, majd további egy évig a derecskei járási 
könyvtárat vezette. Szabó Ervin munkásságát kutatta. 1963-ban a Debreceni Ta-
nítóképző Intézetben a népművelő-könyvtáros tagozaton öt évig dolgozott. 1968-
ban visszahívták a KLTE Felnőttnevelési és Közművelődési Tanszékére ahol 
adjunktus, 1975-től docens, 1983-tól pedig egyetemi tanárként dolgozik. 1974-
ben „A pályakezdő Szabó Ervin politikai és kulturális törekvései” című értekezé-
sével megszerezte a „történelemtudomány kandidátusa” címet. Szabó Ervin a 
bemutatott kötetben is jelentős helyet kap, mint „a huszadik századi kultúra és 
szociáldemokrata mozgalom egyik legnagyobb és mindmáig vitatott alakja”. 

1984–91-ig a Művelődéstudományi és Felnőttképzési tanszék vezetője és a 
minisztériumi közművelődési-oktatási bizottság vezetője lesz. Több hullámban 
korszerűsíti a közművelődési szakemberképzést, és részt vesz a művelődési me-
nedzser szak korszerűsítésében. Soós Pált és írásait nem lehet beskatulyázni tra-
dicionális politikai értékrendszerek mentében. Egyszerre népi, nemzeti és gon-
dolkodásában nyitott az európai jelenségekre, másrészt ”radikális reformer” a 
népi baloldal elkötelezettségével, harmadrészt a XX–XXI. századi globális-
multikulturális folyamatainak modern tudományos nézeteket képviselő tudós-
személyisége. A „művelődés-politika-tudományban” jártas olvasó tehát különle-
ges „csemegéket” talál a kötetben, azok számára pedig, akik „csak” érdeklődők, 
fantasztikus felfedezések kincsesbányája ez a könyv. (Lásd: A kultúra ókori gö-
rög felfogásáról, Népi-paraszti kultúra, folklórizmus, nemzeti kultúra; A kultúra-
polarizációk meghaladásának szükségességéről; A művelődéspolitika reformjá-
ról; A multikulturális társadalom kihívásairól című fejezeteket.) 

Regionális tudománypolitikai és tudományszervezői munkáját a Debreceni 
Akadémiai Bizottságban folytatta a szak- és kultúrakutatási munkabizottságban. 
A DAB tudósklubjának megszervezésében és működtetésében 1976–80-as évek 
végéig vesz részt, emellett nemzetközi tudományos kapcsolatok szervezését is 
vállalja. ” 

A „fél évszázad a kultúra szolgálatában” korántsem volt konfliktusmentes, az 
új felfedezések és a szocialista dogmák konzerválódott tartalmainak újszerű ma-
gyarázata és meghaladása egy különleges, klasszikus értékrend tükrében, termé-
szetesen irritálták a politikai hatalomgyakorlók körét. A művelődéskutatási, tu-
dományelméleti, tudománytörténeti fejezetek egyik fő kérdése a kultúra gyakor-
lati irányítása és az elmélet összekapcsolása. (Politikatudomány és 
művelődéspolitika-elmélet, Tudománypolitika és reform-területi látószögek; 
Közművelődésünk állapotáról és fejlődési lehetőségeiről.) 

A rendszerváltással külön fejezetekben foglalkozik, a fordulatot követő álla-
potok elemzéséről, fejlődési lehetőségek taglalásáról, világpolitikai és gazdasági 
keretekről és a magyarországi gyakorlatról vélekedik. Célja a közművelődés 
korszerűsítése és ennek rendszeres kutatása a hatékonyság érdekében, mivel a 
magyar társadalmi-gazdasági kibontakozás csak így jöhet létre. 

250 tanulmányát, számos szerkesztett kötetét, cikkeit, előadásait magyar, 
német és angol nyelven lehet olvasni. A kötet végén 136 adatból álló válogatott 
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bibliográfia áll, amely gazdag választékot kínál a köteten túli olvasmányok be-
szerzésére is. 

Nyugdíjazása után Soós Pál egy Nyíradonyhoz közeli, nyestekerti kis házba 
vonult vissza, majd Árkádia szigorú vidékét Pannonia szelídebb tájára cserélte, a 
Pápa melletti 600 lelkes kis faluba, Bakonyjákóra költözött. Egyetemi előadások-
ra, országos és nemzetközi szakmai konferenciákra továbbra is szívesen utazik, 
kapcsolatot tart továbbra is kutatóhelyekkel, volt kollégákkal, tanítványokkal. 

Soós Pál eddigi életútja, a könyvben közkinccsé tett tapasztalat és elméleti 
tudás megtanít arra, hogyan dolgozzuk föl a körülöttünk történt és történő ese-
ményeket, hogyan válasszuk szét az értékest az értéktelentől, hogy ezeket fel-
használva gyarapítsuk önmagunk és kicsinyke nemzetünk értékeit. Figyelmeztet 
arra, hogy az ember életpályájának minden szakaszában benne rejlik a fejlődés-
önfejlesztés lehetősége. Vállalni lehet a permanens megújulás kínzó gyötrelmeit, 
a kortársi megnemértést, a konfliktusokat, a környezetünk jobbítását. 
 


