
FÖLDVÁRI MÓNIKA – ROSTA GERGELY

A FIVÉSZ másfél évtizede 
Fiatal szociológusok m_helye a Faludi Ferenc Akadémián1

„A FIVÉSZ-t mintegy 20-25 fiatal értelmiségi, elsQsorban szociológusok alkotják, akik 
1999 óta havi rendszerességgel találkoznak, és közösen dolgoznak fel témákat, min-
denekelQtt a vallásosság, az értékrendi különbözQségek tárgyában. Mindez tanulmányi 
hétvégékkel egészül ki, melyeken meghívott elQadók gazdagítják a programot. Fontos 
megismerni, mi vezérli a fiatal nemzedékek közéleti és politikai aktivitását, hogyan lehet 
Qket minél tevékenyebb szerepvállalásra ösztönözni, hiszen e nélkül sem közösségrQl, 
sem demokráciáról nem beszélhetünk.” – olvasható a Faludi Ferenc Akadémia honlapján 
a FIVÉSZ-rQl, azaz a Fiatal Vallás- és Értékszociológusok KörérQl.

A lassan másfél évtizede m_ködQ m_hely sokáig a vallásosság és az értékek iránt ér-
deklQdQ fiatal hallgatók és kutatók egyetlen, meghatározó fóruma volt, egy olyan m_hely, 
amely sokak pályafutására volt hatással.

Tanulmányunkban a FIVÉSZ találkozóinak részletesebb bemutatására vállalkozunk. 
A FIVÉSZ rendezvényeinek, elQadóinak, a feldolgozott témáknak az ismertetése révén 
szeretnénk rávilagítani az itt zajló munkára, érzékeltetni, megragadni ennek a m_helynek 
a jelentQségét. Az itt közölt tények, adatok forrása részben a Faludi Ferenc Akadémia és 
Gereben Ferenc FIVÉSZ-re vonatkozó adatbázisa2, részben – mivel a FIVÉSZ alakulásá-
tól kezdve figyelemmel kísérhettük az eseményeket – saját személyes élményeink.

(Az alakulás körülményei) A FIVÉSZ alakuló ülése 1999. február 25-én volt. 
Létrejöttének kezdeményezQje Szigeti Szabolcs, aki ekkor civilként dolgozott 
az újraindult magyarországi jezsuita rendtartományban. Az Q ötlete volt, hogy a 
rend támogatásával, a Faludi Ferenc Akadémia égisze alatt jöjjön létre egy olyan 
m_hely, amely lehetQséget ad a vallással tudományosan foglalkozó, vagy ez iránt 
érdeklQdQ fiatal szociológusok számára a rendszeres találkozásra, eszmecserére. 
A Faludi Akadémián már nem volt ismeretlen ez a forma, hiszen 1996 óta m_kö-
dött hasonló koncepció alapján sikeresen az ún. EU-m_hely.

Szigeti Szabolcs javaslata volt az is, hogy legyen egy idQsebb, tapasztaltabb 
vezetQje a csoportnak, valamint egy fiatalabb „titkára”, aki a szervezQ munká-
ban segíti. IdQsebb, tapasztaltabb vezetQnek Gereben Ferencet választották, aki 
akkoriban a Pázmány Péter Katolikus Egyetem bölcsészkarán (PPKE-BTK) kívül 
a jezsuiták Kerkai JenQ Egyházszociológiai Intézetében is dolgozott, és örömmel 
mondott igent a felkérésre. A titkár pedig Rosta Gergely lett, akit Szabolcs még 
az 1990-es évek elején, a Közgazdaságtudományi Egyetem katolikus csoportjában 
ismert meg. Az ismert jezsuita vallásszociológus, András Imre, a Kerkai Intézet 
alapítója is támogatta az ötletet, jelen volt a FIVÉSZ megszületésénél, és többször 
részt vett a Sodrás utcai alkalmakon.

A FIVÉSZ alapító tagjai, azaz akik az elsQ alkalmakon részt vettek, alapve-
tQen két körbQl rekrutálódtak. Az egyik a valamilyen vallási témából akkoriban 
doktoráló fiatal szociológusok csoportja3, a másik kör pedig a Gereben Ferenc 
és Bögre Zsuzsa által a PPKE-n tanított felsQbb éves szociológus hallgatók kö-
re4. Akkoriban kisebb létszámú évfolyamokon folyt még a szociológia oktatása 
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Piliscsabán, de a következQ években, a Pázmány szociológia szak fokozatos ki-
épülésével párhuzamosan a pázmányos hallgatók is egyre nagyobb teret kaptak a 
FIVÉSZ-ben.

(Találkozások száma, típusa) Az alakuló üléstQl 2012 decemberéig eltelt közel ti-
zennégy év alatt összesen 140 FIVÉSZ-hez köthetQ találkozóra került sor. EbbQl 
103 szokásos hétfQi alkalom volt, ahol rendszerint egy-egy témát jártak körül az 
elQadó(k) segítségével. A helyszín kezdetben a jezsuiták Sodrás utcai rendháza 
volt, 2003-tól pedig a Horánszky utca, a mai Párbeszéd Háza lett.

A rendszeres alkalmak formátuma a kezdetektQl fogva alig változott. Havonta 
valamelyik hétfQn egy, általában 50-60 perces, vagy esetenként kettQ (nagy ritkán 
három) rövidebb elQadás hangzik el, amely témájában többé-kevésbé kapcsolódik 
a FIVÉSZ célkit_zéseihez. A vallás mint téma nem kritérium, de – mint azt késQbb 
adatok által alátámasztva is látni fogjuk – az elQadások jelentQs részénél szere-
pet kapott. Ugyanakkor a kör nevében az értékszociológia azt is kifejezi, hogy 
a FIVÉSZ eleve mindig is egy, a vallásnál jóval tágabb témaspektrumot célzott 
meg5. A FIVÉSZ-es alkalmak általában kb. 2 óra hosszan tartanak, ebbQl az elQ-
adás idQtartama kb. 40 perc, de legfeljebb 1 óra, a többi idQt pedig a megvitatás 
teszi ki. Tehát egy hagyományos konferenciaelQadás szokásos 20 percénél bQveb-
ben lehet kifejteni a mondandót, a vitáról nem is beszélve.

Az elQadók egyfelQl a FIVÉSZ tagjai körül kerülnek ki, akik ezáltal vitába bocsáthat-
ják azt az anyagot, amin aktuálisan dolgoznak, vagy dolgoztak. Ily módon a FIVÉSZ 
egy támogató, inspiráló szakmai közeget ad tagjainak. MásfelQl gyakran elQfordul az is, 
hogy egy-egy témát annak kiemelkedQ hazai képviselQjével vitatnak meg, így a FIVÉSZ 
lehetQséget ad arra is, hogy a tagok az adott területen kibQvíthessék tudásukat, új pers-
pektívákat kaphassanak.

A FIVÉSZ-tagok elQadásainak nagyobb része valamilyen konkrét projekthez kap-
csolódik. Ezek tipikusan: szakdolgozat, doktori disszertáció, OTDK-dolgozat, illetve a 
Kerkai Intézetben folyamatban lévQ valamilyen konkrét kutatás. ElQfordul az eredmények 
„utólagos” ismertetése, azaz egy már kész dolgozat bemutatása (többnyire szakdolgoza-
tok esetében), de legalább ilyen gyakori az épp készülQ munkák bemutatása, azaz ahol a 
m_helyvita tanácsokat nyújthat a továbblépéshez. FQként az OTDK-dolgozatok esetében 
beszélhetünk errQl, ahol a FIVÉSZ az országos megmérettetésre készülQ pázmányos hall-
gatók „gyakorló terepe” lett, de többször sor került készülQ disszertációk megvitatására is.

A félév- és évadzáró alkalmak egy speciális, testközelibb találkozást jelentenek, me-
lyekben nagyobb hangsúlyt kap a közösségiség. Kezdetben ezek az alkalmak is a rendsze-
res hétfQi találkozások színhelyén, a Sodrás utcában voltak. KésQbb a decemberi félévzá-
ró alkalmak („elQkarácsonyok”) többnyire Gereben Ferenc lakásán, az évzáró alkalmak 
pedig Nagymaroson (Gereben Ferencék nyaralójában, 2001–2009), majd Érden (Török 
Balázséknál, 2010–2011) zajlottak. Már a helyszín is személyesebbé teszi ezeket a talál-
kozókat. Ezeken az alkalmakon is lehetnek elQadások, de azok mellett gyakoriak a tagok 
élménybeszámolói külföldi ösztöndíjakról, utazásokról. Ezek az alkalmak nem kevésbé 
fontosak a szokásos hétfQi alkalmaknál, mert látókört szélesítenek, kultúrát formálnak, 
közösséget építenek. Az évek során összesen 26 ilyen találkozóra került sor.

A találkozók harmadik típusát a 2000 és 2006 között szervezett öt tanulmányi 
hétvége jelentette, amelyeknek a dobogókQi Manréza, és Tihanyban a bencés apát-
ság vendégháza adott helyet. Ezeken a hétvégéken jellemzQen egy adott témakör 
köré f_zve kerültek meghívásra az elQadók, akik többsége nem FIVÉSZ-tag, ha-
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nem a szakterület elismert tudósa volt. A szakmai elmélyülésen túl ezek a hétvégi 
programok is elQsegítették a FIVÉSZ valódi közösséggé formálódását. 

Az idQk folyamán három konferenciát is rendezett a Faludi Akadémia a 
FIVÉSZ-hez kapcsolódóan: 2002-ben Ifjúság és vallásosság, ifjúsági értékrend; 
2006-ban Vallásosság és kultúra; 2009-ben Az Európai Értékrendvizsgálat ered-
ményei témakörben. Ezeken kívül a FIVÉSZ-tagok számára egy „próba-konferen-
ciát” (szárnypróbálgatásra lehetQséget adó belsQ konferenciát) is szerveztek 2000 
márciusában DobogókQn, ahol a Kerkai Intézet ökumené-kutatásáról, a szerzetes-
ség-vizsgálatokról és a megtérés-történetekrQl volt szó.

A FIVÉSZ-alkalmak típusait az alábbi táblázatban foglaltuk össze. A hétfQi m_-
helyek kezdetben tanulmányi hétvégékkel, manapság inkább tanulmányi napokkal 
egészülnek ki, amelyek egy más jelleg_ találkozásra adnak lehetQséget. Az évek 
során megrendezésre kerülQ konferenciák lehetQséget nyújtottak a FIVÉSZ tagja-
inak egy szélesebb plénum elQtt való bemutatkozásra és a szakma kiválóságaival 
való találkozásra.

1. táblázat: A FIVÉSZ-találkozók típusai (1999. február – 2012. december)

Találkozó típusa Találkozók száma

Szokásos műhely (hétfői alkalom) 103 (73,6%)

(Fél)évzáró/évadnyitó alkalom / tanulmányi nap 26 (18,6%)

Tanulmányi hétvége 5 (3,6%)

Konferencia 4 (2,8%)

Előadások a PPKE-n 2 (1,4%)

Összesen 140 (100%)

(Szakterületek és témák) A Faludi Akadémia és Gereben Ferenc FIVÉSZ-rQl szó-
ló adatbázisában összesen 133 tudományos elQadás szerepel konkrét elQadóval és 
címmel és témával. (Tehát jelen esetben nem foglalkozunk a külföldi élménybe-
számolókkal.) Ezek az elQadások nagy többségükben a rendes hétfQi alkalmakkor 
hangzottak el. A vizsgálatunk nem teljes kör_, mert az adatbázisban nem szerepel 
a konferenciákon és a szakmai hétvégéken elhangzott elQadások egy részének 
konkrét témája (csak a rendezvény átfogó témaköre), de talán így is képet al-
kothatunk arról, milyen szakterületek, témakörök köré szervezQdtek a FIVÉSZ-
alkalmak.

Az elQadások közül voltak, amelyek egyszerre több tudományágat, szakterüle-
tet érintettek (lásd a 2. táblázatot). A tudományágak közül a szociológia dominál, 
az elQadások nagy része (83%-a) sorolható ide. A szociológián kívül még a törté-
nettudomány súlya számottevQ, az elQadások egytizede ehhez a tudományághoz 
(is) tartozik6. A többi tudományág jelenléte, bár számban elenyészQ, színesítette a 
programot, ilyenek a pszichológiai, hittudományi vagy vallásföldrajzi elQadások.

A szociológián belül a vallásszociológiai tárgyú elQadások voltak túlsúlyban, 
de jelentQs súlyt kapott még ezen kívül az ifjúságszociológia (nem véletlen volt a 
korábban említett félreértés a FIVÉSZ nevével kapcsolatban), a m_velQdésszoci-
ológia és oktatáskutatás, a társadalmi rétegek vizsgálata és az értékszociológia is.
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2. táblázat: Az elhangzott elQadások tudományágak és szakterületek szerinti besorolásban
Tudományág Szakterület Előadások száma

Szociológia (111) Vallásszociológia 56

Művelődésszociológia, oktatáskutatás 22

Ifjúságszociológia 21

Társadalmi rétegek (kisebbségek) 17

Értékszociológia 16

Politikai szociológia 10

Kutatásmódszertan 7

Egyéb 12

Történettudomány (13) 13

Pszichológia (7) 7

Hittudomány (1) 1

Vallásföldrajz (1) 1

Ha az egyes elQadásokhoz tematikájuk alapján kulcsszavakat rendelünk, láthatjuk, 
mely területek milyen súllyal jelentek meg az idQk folymán. Így még jobban láthatóvá 
válik a feldolgozott témák sokszín_sége (lásd a harmadik táblázatot).

  3. táblázat: A FIVÉSZ-elQadások témái
Téma Előfordulás gyakorisága

Vallásosság 50

Társadalmi csoportok, közösségek 
(ebből: kisebbségek)

35 (12)

Ifjúság 25

Egyházak, felekezetek 20

Értékek, attitűdök 19

Kultúra 18

Történelmi események, időszakok 16

Életút, karrier 15

Politika, közélet 12

Oktatás 12

Identitás 11

Életmód, egészség 9

Társadalmi integráció 8

Társadalmi helyzet 5

Globalizáció 2

Generációk 2

Megvizsgálva a témák gyakorisági sorrendjét, látható, hogy a vallásossággal kapcsola-
tos, ahhoz köthetQ kérdések igen nagy súllyal szerepelnek a többi kérdéskörhöz képest, ami 
egy vallásszociológiát elQtérbe helyezQ m_helynél nem meglepQ. A szakterületek sorrendje 
ugyanígy elQre vetíti az ifjúság, az értékek és attit_dök, a kultúra és oktatás témaköreinek 
fontosságát. Ugyanakkor a témákat áttekintve az is látható, hogy a FIVÉSZ-ben hangsúlyos 
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a közösségiség és közéletiség, hiszen gyakran megjelennek a különbözQ társadalmi cso-
portokhoz, a történelmi múlthoz, a politikához, közélethez és az identitáshoz kapcsolódó 
kérdések7. Itt az adatok szintjén is kimutatható, hogy a FIVÉSZ közösségében valóban nem 
csupán információk cserélnek gazdát: egy kultúra, szemléletmód épül. Itt válik érthetQvé a 
bevezetQben idézett ismertetQ második része: „Fontos megismerni, mi vezérli a fiatal nem-
zedékek közéleti és politikai aktivitását, hogyan lehet Qket minél tevékenyebb szerepválla-
lásra ösztönözni, hiszen e nélkül sem közösségrQl, sem demokráciáról nem beszélhetünk.” 

Az említett kultúra és szemléletmód részben informálódást jelent, tájékozottságot a tár-
sadalmi kérdésekben, részben pedig egy olyan kultúrát, amely konkrétan megmutatkozik 
az egyes alkalmakon, s fokozatosan a tagok sajátjává válik. Megítélésünk szerint egészen 
egyedülálló a légkör: a másik véleménye iránt való élénk érdeklQdés és tolerancia, fejlett 
vitakultúra jellemzi a találkozókat. Ennek a légkörnek pedig van egy letéteményese, en-
nek a kultúrának egy hiteles képviselQje, Gereben Ferenc, aki vérbeli tanárként vezeti ezt 
a kört, szívén viseli a tagok fejlQdését és az életútját is.

Újra szeretnénk hangsúlyozni, hogy a FIVÉSZ támogató közösségként is m_ködik. Ez 
a támogatás egyfelQl szakmai jelleg_, és részben azáltal érvényesül, hogy a tagok meg-
osztják egymással a munkáikat, részben pedig azáltal, hogy egy-egy terület kiváló hazai 
képviselQjével dolgoznak fel egy-egy témát. MásfelQl a FIVÉSZ közösségi kultúrája ré-
vén erQsíti a hivatástudatot és a szakmai identitást. Ebben fontos szerepet kapnak azok 
az alkalmak is, amikor az egyes tagok különbözQ (jellemzQen külföldi ösztöndíjasként 
átélt) élményeiket osztják meg egymással. Itt említjük meg a m_helyvezetQnek a tagság 
„intergenerációs” jellegére való törekvését (ami a meghívólevelekben is visszatérQen 
megjelent), vagyis annak szorgalmazását, hogy a még tanuló fiatalok mellett képviselve 
legyen a frissdiplomások és a doktoranduszok, sQt a doktorok rétege is. Ez bátoríthatta a 
legfiatalabbakat szakmai jövQképük formálásában, és elQsegíthette a különbözQ életvilágú 
csoportok tapasztalatcseréjét, szolidaritásuk erQsítését.

(Az elQadókról) A nyilvántartásokból és jegyzetekbQl kiolvashatóan 125 fQ adott elQ az 
évek során a FIVÉSZ-ben, beleértve a konferenciákat és tanulmányi hétvégéket is. Ez 
ennél jóval több elQadást jelent, mert az elQadók egy jó része nem csak egyszer szerepelt 
az alapítás óta eltelt csaknem tizennégy év alatt. 

Az elQadók valamivel több mint fele, 68 fQ FIVÉSZ-tagnak is tekinthetQ. Meg kell jegyezni 
ugyanakkor, hogy nehéz megmondani, mennyire pontos ez az adat, mivel nincs formális tag-
sága a körnek. Így azokat tekintettük tagnak, akik legalább egy idQszakban rendszeresen eljár-
tak az alkalmakra. A nem FIVÉSZ-es elQadók jó része nem a hagyományos hétfQi alkalmakon 
szerepelt, hanem a konferenciákon, tanulmányi hétvégéken, de elQbbire is volt számos példa.

Az elQadók majdnem pontosan fele, 65 fQ (52%) tudományos fokozattal rendelkezQ 
vagy doktorandusz volt. EbbQl 22 doktor, 30 doktorandusz, 13 fQ pedig FIVÉSZ-tagként 
doktorált az idQk folyamán. Ezek az adatok is alátámasztják, hogy a FIVÉSZ egyik fQ 
feladata fórumot nyújtani a tudományos pályájuk kezdetén álló fiatalok számára.

A külsQ szemlélQ számára néha úgy t_nhet, mintha a FIVÉSZ tulajdonképpen a Pázmány 
Péter Katolikus Egyetem Szociológia Intézetének egy, a jezsuitákhoz kihelyezett m_helye 
volna. Ez természetesen nem igaz, hiszen a programok mindenki számára nyitottak, és 
a Faludi Akadémia, illetve a Párbeszéd Háza rendszeresen meg is hirdeti az alkalmakat. 
Ugyanakkor a témaválasztásból fakadóan, valamint a vezetQk személye révén valóban úgy 
alakult, hogy a FIVÉSZ „törzsgárdájának” jó része a Pázmányról jött. Gereben Ferenc tanár 
úr a kezdetektQl fogva a szívén viseli, hogy az általa érdeklQdQnek tartott hallgatókat szemé-
lyesen is megszólítsa, elhívja a hétfQi alkalmakra. Ebben szerepet játszik az is, hogy idQvel 
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kimondott célja lett a körnek a tehetséggondozás elQsegítése is azáltal, hogy az Országos 
Tudományos Diákköri Konferenciára, azaz az OTDK-ra készülQ pázmányos szociológus 
hallgatók – függetlenül attól, hogy témájuk mennyire illeszkedik a FIVÉSZ profiljába – le-
hetQséget kapnak arra, hogy leendQ elQadásukat ebben a körben is bemutathassák. 

A 125 elQadó közül 70-en (56%) pázmányos diákok voltak, 21-en pedig oktatói a 
PPKE Szociológia Intézetének, míg 43-an (34%) sem hallgatóként, sem oktatóként – tu-
domásunk szerint – nem álltak kapcsolatban a PPKE-vel. A három szám összege megha-
ladja a 125-öt, ami annak tulajdonítható, hogy a FIVÉSZ-ben megfordult PPKE-s oktatók 
egy része (9-en) korábban hallgatója is volt az egyetemnek, s Qk többnyire mindkét minQ-
ségükben megfordultak a FIVÉSZ-ben. 

Mint már említettük, a FIVÉSZ köreiben gyakran adtak elQ egy-egy szakterület kiváló 
képviselQi is. Ezek közül az alkalmak közül is kiemelkednek a „Nagy öregek program” ta-
lálkozói, ahol a FIVÉSZ tagjai olyan szaktekintélyekkel ismerkedhettek meg, hallgathatták 
elQadásukat, vagy beszélgethettek pályafutásukról és munkásságukról, akik egymással va-
lószín_leg nem mindenben értettek volna egyet, de szakterületüknek vitathatatlanul értékes 
és színes egyéniségei (voltak). Tekintsünk bele alfabetikus névsorukba: Falussy Béla, Gábor 
Kálmán, Jelenits István, Kamarás István, Kapitány Ágnes és Gábor, Kopp Mária, Kósa 
László, Kovács István (történész, polonista), Kozma Tamás, Nagy Attila (olvasáskutató), 
Nagy J. Endre, Nemeshegyi Péter, valamint több alkalommal is: Tomka Miklós. 

(A résztvevQk számáról) A normál hétfQi alkalmakon átlagosan 15, a félévzáró/évzáró ta-
nulmányi napokon 16, a szakmai hétvégéken 18 fQ vett részt. Tehát általában egy 10-20 
fQs társaság vesz részt egy-egy alkalmon. Ez a létszám, miként a honlapon is szerepel, egy 
adott idQszakban egy nagyobb körbQl, körülbelül 20-25 fQbQl verbuválódik.

Az évek folyamán a résztvevQk köre fokozatosan átalakult, voltak, akik jöttek, mások 
élethelyzetüknél fogva kevesebbszer jutottak el, elmaradtak. Így a FIVÉSZ köre folya-
matosan bQvül. Becslésünk szerint ma 100-120 fQre tehetQ azok száma, akik valaha meg-
fordultak a FIVÉSZ rendszeres alkalmain, ebbQl kb. 70-80 fQ, akik egy-egy idQszakban 
rendszeresen jártak, így „FIVÉSZ-esnek” tekinthetQk. 

A FIVÉSZ-hez köthetQ konferenciákon 50-80 fQ vett részt, átlagosan 63 fQ8.

(A FIVÉSZ hatásáról) A fenti adatokkal számszer_en kívántuk alátámasztani, hogy a 
FIVÉSZ egy változó összetétel_, de hasonló érdeklQdés_ szakmai kör számára lassan 15 
éve egy fontos szakmai fórum. Ugyanakkor a számok önmagukban kevesek ahhoz, hogy 
megítélhessük a FIVÉSZ hatását. A tagok szakmai elkötelezettségét és mindazt számítás-
ba véve, amit magukkal visznek, a felsorolt számokon mindenképp túlmutató jelentQség_ 
m_helyrQl van szó. Akik akár csak egy ideig is rendszeresen jártak, azok számára ez a 
m_hely mindenképp szemléletet, tudást, és általában: életet formáló tényezQ.

Ha a FIVÉSZ hatását vizsgáljuk, meg kell említenünk még azokat a tanulmánykötete-
ket, amelyek a FIVÉSZ-hez köthetQk valamilyen formában. 

Három kifejezetten FIVÉSZ-es kötet a Faludi Ferenc Akadémia gondozásában jelent 
meg: Ifjúság – Értékrend – Vallás – szerk.: Rosta Gergely (2003); Vallásosság és kul-
túra – szerk.: Gereben Ferenc (2009); a közelmúltban pedig: „Fogom a kezét és együtt 
emelkedünk!” Tanulmányok és interjúk a romaintegrációról – szerk.: Gereben Ferenc 
és Lukács Ágnes (2013). Ezeken kívül két olyan kötetet kell megemlítenünk, amelyek 
több FIVÉSZ-tag közrem_ködésével jöttek létre: a Gereben Ferenc 65. születésnapja 
alkalmából, a PPKE gondozásában megjelent tanulmánykötetet (Ami rejtve van s ami lát-
ható – szerk.: Császár Melinda és Rosta Gergely (2008)), és a jezsuiták által az Európai 
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Értékrend Vizsgálatról kiadott kötetet (Mit értékelnek a magyarok? – szerk.: Rosta 
Gergely és Tomka Miklós (2010)).

Ezeken felül – a Faludi Ferenc Akadémia honlapja szerint – mintegy 60 olyan folyó-
iratcikkrQl, illetve kötetben megjelent tanulmányról tudunk, amelyek az utóbbi öt-hat 
évben FIVÉSZ-en elhangzott elQadások nyomán születtek. (Ezek jelentQs részét Gereben 
tanár úr juttatta el egy-egy FIVÉSZ-es elQadástól a nyomtatásban történQ megjelenésig.) 
A lista megtekinthetQ ezen tanulmány függelékében.

A hatás esetében ugyanakkor nem csak a FIVÉSZ-re vonatkozóan tehetjük fel a kér-
dést, hanem annak vezetQjére, Gereben Ferencre nézve is. Nélküle szinte biztosan nem 
lett volna a FIVÉSZ az, ami lett. – Azokban az idQszakokban is, amikor egy-egy elQadás 
csak néhány hallgatót vonzott, az átmeneti csüggedés óráit sikerült végül legyQznie. 
Lankadatlan kitartása, önzetlen odaadása, a tagok iránti figyelme és segítQkészsége révén 
nem csupán egy tudományos m_helyt hozott létre, hanem egyedülálló szakmai közössé-
get alkotott.

A FIVÉSZ korszakváltás elQtt áll. 2012 decemberében, a félévzáró alkalmon Gereben 
Ferenc – betöltvén 70. életévét – átadta a m_hely vezetését ifjú kollégájának, Papszt 
Miklós szociológusnak. Nagyon fog hiányozni, de reméljük, vendégként, elQadóként még 
viszontlátjuk. Ahogyan azt is reméljük, hogy a FIVÉSZ által teremtett maradandó értékek 
követendQ példaként állnak a jövQ FIVÉSZ-esei elQtt is.
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JEGYZETEK

1 A tanulmány a Magyar Szociológiai Társaság 
Vallásszociológiai Szekciójának „Jubilánsaink 
tiszteletére” címmel szervezett konferenciáján 
2012. október 29-én elhangzott elQadás írott 
változata.

2 Ezúton fejezzük ki köszönetünket Szigeti 
Szabolcsnak és Medve Helgának, akik az adat-
bázist rendelkezésünkre bocsátották, továbbá 
Gereben Ferenc tanár úrnak, aki saját adatai 
alapján kiegészítette, korrigálta azt.

3 Az ehhez a körhöz tartozó fiatalok mind Tomka 
Miklós doktoranduszai voltak (Heged_s Rita, 
Révay Edit, Bögre Zsuzsa, Földvári Mónika, 
Rosta Gergely, Török Péter). Tomka Miklós 
támogatta a kezdeményezést, maga pedig a 
FIVÉSZ elsQ meghívott – azaz nem tag – elQadó-
ja is volt. 

4 Bögre Zsuzsa nemcsak szakdolgozatos hallga-
tóit küldte a FIVÉSZ-be, hanem maga is visz-
szatérQ látogatója és elQadója volt a különbözQ 
rendezvényeknek.

5 Ide tartozik az a kisebb félreértés, hogy a kör 
kezdeményezQ alapítója, Szigeti Szabolcs sokáig 
azon a véleményen volt, hogy a FIVÉSZ-ben 
az „I” bet_ az ifjúságszociológiára utal, és nem 
a résztvevQk életkorára. Az ifjúság, mint téma 
amúgy valóban kiemelt helyen volt a FIVÉSZ el-
sQ idejében, konferencia és tanulmányi hétvége is 

volt errQl, valamint tanulmánykötet is megjelent 
a FIVÉSZ-es szerzQk tanulmányaival.

6 A kezdeti években a FIVÉSZ-tagok jelentQs része 
– a szociológián kívül – történelem szakos is volt, 
a késQbbiekben, az egyszakos szociológusképzés 
bevezetetésével ez a jellegzetesség megsz_nt.

7 Ezek számottevQ része kisebbségekkel kapcso-
latosan merült fel, és bár ez a kimutatásokból 
nem derül ki konkrétan, hangsúlyos témakörnek 
számított a határon túli magyarság (identitása, 
vallásossága, olvasáskultúrája stb.), valamint a 
cigányság (vallásossága, integrációs lehetQségei, 
stb.).

8 Nem számítva a 2000. március 24–26-án 
FIVÉSZ-esek számára megrendezett zártkör_ do-
bogókQi „próbakonferenciát”, amelyen 15 fQ vett 
részt.

9 Ilyen típusú publikációk 2006 elQtt is szép szám-
mal láttak napvilágot, de módszeresen nem re-
gisztrálták Qket. (A lista egyébként valószín_leg 
2006 után sem maradéktalanul teljes.)

10 A FIVÉSZ alkalmain elhangzott elQadá-
sok elQadóit félkövér bet_típussal emeltük ki. 
TársszerzQk esetén elQfordult, hogy a szerzQk 
közül nem mindegyik szerepelt elQadóként. A 
szerzQk elQadásuk idején – néhány kivételtQl elte-
kintve – egyetemi hallgatók és friss-diplomások, 
esetleg doktoranduszok voltak.


