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A szociológia művészete

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Szociológia Intézetében 2010-ben elindult egy 
rendhagyó előadássorozat: az Intézet vezetője (és egyben a könyv szerkesztője), Hidas 
Zoltán, a magyar szociológia kiváló alakjai közül hívott meg néhányat azzal a felkérés-
sel, hogy foglalják össze és mutassák be pályájukat, szociológusi életművüket. Az Ars 
Sociologica c. kötet ezen előadásokat tartalmazza szerkesztett formában, kiegészülve 
három interjúval. A könyvbeni megjelenés sorrendjében olvashatunk Beran Ferenc, 
Gereben Ferenc, Hankiss Elemér, Harcsa István, Kamarás István, Kapitány Ágnes 
– Kapitány Gábor, Kozma Tamás, Kövér György, Losonczi Ágnes, Nagy J. Endre, 
Berényi István, Gulyás Gyula – Gulyás János és Tomka Miklós munkásságáról.

A kötetben 13 történettel találkozunk, amelyek egytől egyig magukkal ragadják az 
olvasót. Nem kevésbé jelentős azonban a 14. történet sem, amely a sorok mögött bon-
takozik ki számunkra: az újkori magyar szociológia kialakulásának története. A szerzők 
szakmai útkereséseivel, küzdelmeivel és sikereivel megismerkedve képet kapunk arról 
az egészen sajátos helyzetről, ahogy hazánkban a szociológia a meghonosodásáért küz-
dött egy politikai ideológia által uralt rendszerben. A pályaképekből megérthetjük, hogy 
a lehetetlen körülmények ellenére micsoda erővel és hivatástudattal harcolt e tudomány 
a fennmaradásért: „Még azt is merem mondani, hogy messianisztikus töltése volt a korai 
szociológiának. Hegedűs tudatosan felvállalta, hogy a szociológiának igenis funkciója a 
társadalmi változás módszeres előbbre vitele. Azóta is azon vitatkoznak a szociológusok, 
hogy szabad-e ezt a tudománynak tennie. Ez akkor nem volt kérdés.” (Tomka Miklós)

Az írások egyben számvetések is. A szerzők általában megemlítik, honnan jöttek, 
milyen családból származnak, milyen úton kerültek a szociológiához, milyen pályát 
futottak be. Leírják a korral, korszakokkal járó nehézségeiket, élményeiket, és többen a 
jövővel kapcsolatos aggodalmaikat is papírra vetik. Mindemellett közvetlen módon ta-
nítanak is, szinte tanács formájában fogalmazzák meg, milyen nézőpontokat és elveket 
érdemes követni a kutatásban, hogyan jó írni, hogyan célszerű előadni, tudást átadni.

Sok olyan pontot találhatunk, ahol az egyes szakmai utak találkoznak. Bizonyos sze-
mélyeket, intézményeket, köröket többük is megnevez. Ezekből a mozaikokból rakhatjuk 
ki a szociológia tudomány hazai történetét. Maga a kor, amelyben ezek a pályák elin-
dultak, meghatározó és igen nagy erővel hatott az egyéni érdeklődések alakulására is. 
Összefoglalójukat többen kezdik a gyerekkornál, emlékekkel a háborúról, szegénységről, 
menekülésről, családot ért atrocitásokról, ’56-ról. „Aljas, ostoba, reménytelen társada-
lomban éltünk. Nem lehetett: elfogadni; nem tiltakozni ellene; nem elemezni torzulásait, 
torzító hatásait; nem keresni a (nem létező?) kiutakat; nem keresni, a diktatúrán belül, a 
kritikus gondolkodás és a morális integritás szerény lehetőségeit…” (Hankiss Elemér) 
Megjelenik az írásokban a már gyermekkorban megélt kettős valóság élménye. „A gyere-
kekben (így bennem is) lassan kialakult egy belső kontroll, amely megszűrte az iskolában 
vagy (később) a televízióban hallott magyarázatokat: mi az, ami a diktatúra hivatalos ide-
ológiája, és mi lehet a valóság; hasonló módon szűrte meg az otthon vagy baráti körben 
elhangzott magyarázatokat is. Mit lehet ebből továbbadni, hogy az ember meg ne üsse a 
bokáját? Ezt nevezték abban a korban »kettős nevelésnek«.” (Beran Ferenc)

A „kettős nevelés” mellett viszont többször olvashatunk a középiskola fontos sze-
repéről, nagyszerű tanárokról is. Hárman írják, hogy középiskolai tanulmányaikat a 
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Pannonhalmi Bencés Gimnáziumban végezték, és az a humán és társadalomtudományos 
műveltség és értékrend, amelyet ott kaptak, egész életükön át kíséri őket.

Egyetemi tanulmányait kevés szerző részletezi, két intézmény emelhető ki, mely a 
beszámolók alapján nagy hatást gyakorolt hallgatóira. Az egyik a debreceni Kossuth 
Lajos Tudományegyetem, amely befogadott több olyan oktatót is, akit Budapestről eltá-
volítottak. A másik intézmény az Eötvös Kollégium, „igazi” (’48 előtti) és az „új” (’58 
utáni) formájában egyaránt kap méltatást egykori tagjaitól. Az írásokban olyan sokszor 
előforduló „szellemi szabadság”, „sziget” kifejezés jelenik meg a kollégiumi élmények 
felelevenítésekor is.

Mielőtt belekezdenénk az életutak közvetlenül szakmához kapcsolódó részébe, fontos 
megjegyezni, hogy az Ars Sociologica szerzői közül nem mindenki vallja magát szocioló-
gusnak, többen nem, vagy csak jóval pályájuk megkezdése után végezték el a szociológia 
szakot. Itt még azt is meg kell említeni, hogy a kutatók szakmailag nem alkotnak egy gene-
rációt. Az idősebbek számára még nem is volt lehetőség a szociológia tanulására egyetemi 
szak formájában. „Mi autodidakta módon jutottunk el a tudományban addig, ameddig el-
jutottunk. Nem részesültünk szociológia képzésben, ehelyett igen bőséges élet- és társadal-
mi tapasztalatokat gyűjtöttünk be az évek során. A társadalom néha meglehetősen durván 
»gondoskodott« arról, hogy megismerjük működésének mélységeit és hatását.” (Losonczi 
Ágnes) Szerzőink közül azok, akik megnevezik végzettségüket, alapdiplomáik szerint 
magyar, történelem, könyvtár szakos bölcsészek, tanárok, földrajztanárok, közgazdászok, 
történészek, jogászok. Többen beszámolnak róla, hogy lett volna igényük szociológiaokta-
tásra. A társadalmi tanulmányok folytatását nehezítette az is, hogy a társadalomtudományt 
érintő tanszékcsoportok közvetlenül a Minisztérium marxizmus-leninizmus főosztálya alá 
tartoztak. „Magyarán szólva, az úgynevezett »ideológiai tárgyak« képzése nem volt szuve-
rén módon az egyetem belügye, hanem valamilyen módon ezt a központból vezérelték. Ez 
azért volt érdekes, mert azok a szociológusok, akik ott születőben voltak, szociológusként is 
a marxista-leninista főosztály alárendeltségébe kerültek. […] Tehát az, hogy mi nem talál-
koztunk az intézményes oktatásban szociológiával, végső soron egy ideológiai alaphelyzet 
következménye volt.” (Kövér György)

Az írások egyik legizgalmasabb pontja az, ahol az előadók arról számolnak be, hogy 
pályájuk hogyan vett fordulatot a szociológia irányába. Így történt például Gereben 
Ferenc esetében, hogy véletlenül belecsöppent a piackutatásba, és a középiskolás fiata-
lok olvasási szokásainak vizsgálatába. Ez az első felmérés indította el a kutatói pályán. 
Kamarás István, hogy monoton levéltárosi munkáját érdekesebbé tegye, másodmagával 
kérdőívet szerkesztett, amit négyszáz példányban eljuttatott könyvtárosoknak, hogy 
felmérje, mit olvas a könyvtáros. Ennek hatására kikérték olvasáskutatónak az OSZK 
Könyvtártudományi és Módszertani Központjába. Kapitány Ágnes és Kapitány Gábor a 
Láng Gépgyár fizikai és adminisztratív dolgozói körében azt a hipotézist próbálta iga-
zolni, hogy bárkit meg lehet tanítani arra, hogy szépirodalomszerű művet hozzon létre. 
A kutatás tapasztalatai az értékrendszer, kulturális szokásrendszerek, motivációk kuta-
tása felé fordították őket, meghatározva egész további pályájukat. Losonczi Ágnes azon 
munkálkodott, hogy a kodályi „legyen a zene mindenkié!” elgondolás által vezérelve 
minél több rossz anyagi helyzetű munkásnak teremtsen lehetőséget komolyzene hallga-
tására és élvezetére. A munkások zenei értetlensége, érdektelensége arra indította, hogy 
elkezdjen a miértek után kutatni, így vált szociológussá.

Cseh-Szombathy, Andorka, Ferge, mint mesterek neveivel sokszor találkozunk. A 
megfelelő szociológiai képzés hiányában különösen fontos évszám 1968, ekkor jelent 
meg ugyanis Cseh-Szombathy László és Ferge Zsuzsa: A szociológiai felvétel módsze-
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rei c. kézikönyve, amelyet a legtöbb szerző megemlít. „Főnökömnek, mint tájékozott 
könyvtárosnak szerencsére eszébe jutott, hogy éppen akkor jelent meg Cseh-Szombathy 
László szociológiai módszertana. Elküldött hozzá a Központi Statisztikai Hivatalba szű-
ziesen amatőr kérdőívemmel. A mester bólogatva olvasta végig, majd ennyit mondott: 
»Egészen jó.«” (Kamarás István) A pályatörténetekben elhangzó részletekből apránként 
összerakhatjuk a korai szociológia legfőbb műhelyeit: folyt kutatás a KSH-ban (a KSH 
történetéről Harcsa István részletesen beszámol írásában), az OSZK Könyvtártudományi 
és Módszertani Központban, és az Országos Pedagógiai Intézetben. 1963-ban az MTA 
Filozófiai Intézetében megalakult a Szociológiai Kutatócsoport, amelynek ellensúlyo-
zására 1966-ban az MSZMP létrehozta a Társadalomtudományi Intézetet. 1970-ben 
Huszár Tibor vezetésével elindult az ELTE-n a Szociológia Tanszék, amely kezdetben 
központi irányítás alá tartozott, de fokozatosan kivívta önállóságát. Megemlítendő a 
Közgazdaságtudományi Egyetem, melynek egyik tanszéki könyvtárába menekült át a 
KSH „önképző köre” a ’70-es évek második felében. A ’70-es évek politikai hangulat-
változásai keményen hatottak intézetek és osztályok, kutatási témák, munkahelyi pozí-
ciók sorsára, ezek személyes vetületei az életpályákból kiolvashatók.

A legtöbb beszámolóban találkozunk olyan kutatói csalódásokkal, amelyeket a „szel-
lemi szabadság” hiányában voltak kénytelenek átélni a szerzők. Nem jelenhettek meg 
kutatási beszámolók és elemzések, eredményeket írt át a hatalom, kutatási témáktól 
vonta meg a támogatást, a nyugati ösztöndíjakra való pályázást betiltotta, kinél hogy, 
de „behúzta a féket”. „Miközben távolodtam a tanítóképzős pedagógiától, amelybe, 
hogy úgy mondjam, belenőttem, utat keresve egy szociológiai szemlélet irányába, aspi-
ránsvezetőm igyekezett behúzni a féket, engem a neveléstudomány vágányán tartva. »A 
téma kutatása nehezedik« – valahányszor találkoztunk, mindig ezzel fenyegette magát 
és engem, főként persze a politikai helyzet szigorodására utalva (a reformkorszak lejárt, 
keményvonalasok kerekedtek felül a pártközpontban). Ez az óvatoskodás az OPI nagy 
részét jellemezte.” (Kozma Tamás) A csalódások nem csak a kutatókat érintették. A 
filmrendező Gulyás testvérpár egyik tagja, Gulyás Gyula, a velük készült interjúhoz egy 
függeléket csatolt a kötetbe, amelyben összefoglalta mindazokat az akadályoztatásokat 
és megaláztatásokat, amelyek pályájukat végigkísérték. „Két konkrétum egy filmünk, 
a Törvénysértés nélkül kapcsán. 1988 őszén Lengyelországban találkoztunk Agneska 
Hollanddal, gratulált, és mondta, hogy Londonban már látta a filmet. Udvarias félreér-
tésnek gondoltuk, ám körülbelül két hónap múlva kézbesítették a Hungarofilmtől azt a 
londoni meghívót, amely a fődíjnyertes alkotások seregszemléjére szólt. Beláttuk, hogy a 
Báthory utcától nagyon messze lakunk. És senki sem kért bocsánatot…” (Gulyás Gyula)

A szociológia szocializmus alatti magyarországi meghonosodásánál nem kevésbé 
érdekes az a változás, amin a rendszerváltás következtében átmentek kutatóintézetek, 
egyetemek, különösen is a vidéki egyetemek, egyházi intézmények, és az ezekben dol-
gozó kutatók. A pozitív változások mellett azonban továbbra is olvashatunk olyan hely-
zetekről, ahol a megjelenéshez nem kapott szabad utat egy-egy tudományos eredmény. 
„2011-ben megbíztak a KSH-ban újrainduló »Társadalmi Helyzetkép«-kötet szerkesz-
tési munkáival. A kötet elkészült, a résztanulmányokat neves szakemberek opponensi 
közreműködése mellett állítottuk össze, azonban a végeredmény nem tetszett a hivatal 
vezetésének, ezért elálltak a közlésétől. (Pontosabban, néhány fejezetet átírva, internetes 
formában közreadták.)” (Harcsa István)

A „szellemi szabadság” és szólásszabadság hiányának ellenére a kutatók kitanulták 
és magas fokon űzték a szociológiát, jelentős életművet építve rendszerváltás előtt és 
után is. A madártávlatból visszakerülve az egyes számvetésekhez elmélyedhetünk a 
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különböző szakszociológiák fejlődésében, az egyéni pályaképek részleteiben, és megis-
merhetjük a mindezek mögött rejtőző kutatói attitűdöt, amely lehetővé tette a sikeres és 
jelentős pályamű létrehozását. „Úgy gondoljuk, a termékenységnek és eredményesség-
nek a tudományban is egyik alapfeltétele, hogy az ember olyasmivel foglalkozzék, ami-
ben egyébként is erősen motivált […] A kutatás attól lesz igazán élő, akkor tudja igazán 
megtalálni a vizsgált jelenségkör kulcspontjait, ellentmondásait, feszültségeit, tehát az 
adott dolog lényegét, ha van benne személyes érintettség.” (Kapitány Ágnes – Kapitány 
Gábor) A kutatási ars poeticájuk mellett megfogalmazzák álláspontjukat az előadói, ok-
tatói tevékenységükről is. „Én szerencsésnek érzem magam, hogy megmaradt bennem 
a kemény természettudományos, a konkrét dolgokból kiinduló szemlélet. Ugyanakkor 
azt is kell látnom, hogy rendkívül érdekes, és az ember gondolkodását gazdagabbá teszi 
az elméleti felkészültség, a filozófia. Ezeket nekem mind be kellett pótolnom az elmúlt 
20-25 évben ahhoz, hogy a katedrára ki merjek állni.” (Berényi István) Másik oldalról: 
„Noha én szociológiatörténettel elméleti síkon foglalkoztam, azt gondoltam, jó nekem 
a magyar vidéki valóságot megismernem, mert azt tapasztaltam, különösen a filozófu-
sokon, hogy nyugati orientációjukban elfelejtik […]: senki nem fog Nyugatról idejönni, 
hogy megismerkedjék a magyar valósággal.” (Nagy J. Endre) Legnagyobb aggodal-
maikat megfogalmazva kiemelik az általuk legsúlyosabbnak tartott aktuális szakmai 
vagy társadalmi problémákat. „Ha az emberben az a vágy munkál, mint annak idején 
az emberiség és a magyarság kulturális örökségét együtt őrizni akaró Babitsban, és 
ugyanakkor látja, hogy kora hazai társadalma milyen rohamosan veszíti el érdeklődését 
a nívós szellemi kultúra, főleg anyanyelvi irodalma iránt, szorongás fogja el: vajon a 
jövőben is igaz lesz-e az, amit Babits a különböző nemzeti kultúrák szükséges együttélé-
séről mondott: »a színek együtt adják ki a képet, a hangok együtt adják a koncertet?«” 
(Gereben Ferenc)

Az írások közül kettő külön kiemelendő: beszámoló Beran Ferenctől, a hajlékta-
lanokkal foglalkozó lelkipásztortól, a Katolikus Egyház társadalmi tanításának okta-
tójától; és a Gulyás Gyula – Gulyás János filmrendező testvérpárral készült interjú. 
Munkásságukat társadalmi problémák feltárásának, bemutatásának, elemzésének szen-
telték. Megjelenésük a kötetben nemcsak önmagukban nagy érték, hanem erősíti azt az 
interdiszciplináris megközelítési módot, amelynek fontosságát a társadalomtudomány 
területén több szerző is kiemelt.

Az Ars Sociologica c. kötetben vallomásokat olvashatunk a szociológia kiemelkedő 
művelőitől életpályájukról, értékeikről, a szakmáról, a társadalomról és magáról a szo-
ciológiáról. A vallomásokat először egyetemi hallgatók számára mondták el. Az attitűd, 
amellyel a megszólalók a tudományhoz viszonyulnak, a társadalom iránti elkötelezettsé-
gük példa lehet a jövő tudósainak, társadalomtudománnyal foglalkozó szakembereinek. 
Belső motivációjuk és hajthatatlanságuk, amely ezeket az életutakat segítette felépíteni 
egy szabad gondolkodást elnyomni törekvő korban, mindannyiunkat arra biztat, hogy 
mi se fordítsunk hátat a társadalmi kérdéseknek, hanem a nekünk adatott lehetőségekkel 
végezzük, ami ránk van bízva.

(Hidas Zoltán (szerk.): Ars Sociologica. Budapest, 2016, L’Harmattan Könyvkiadó – 
Könyvpont K., 324 p.)


