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Antalóczy Tímea (Budapest, 1969-) PhD, 
szociológus, a Moholy - Nagy Művészeti Egyetem 
docense, az MTA Társadalomtudományi Központ 
Politikatudományok Intézetének tudományos fő-
munkatársa. Kutatási területei: médiahasználat, ér-
tékek világa és politikai viselkedésformák.

B. Bernáth István (Budapest, 1943-) CSc, fő-
iskolai tanár Kodolányi János Főiskola. A Bartha 
Miklós Társaság történetével és a XX. századi esz-
me- és kultúrtörténetével foglalkozik. A felsőokta-
tásban a kultúraközi kommunikációról tart előadá-
sokat, vezet szemináriumokat.

Gábriel Dóra (Kaposvár, 1987-) egyetemi hall-
gató, ELTE szociológia MA

Gyimesi Zsuzsanna (Budapest, 1967-) PhD, 
tudományos munkatárs az ELTE BTK Ruszisztika 
Központban. Kutatási területe a XIX.-XX. század 
fordulójának sajátosan orosz kultúrtörténeti jelen-
ségei. Az ELTE BTK ruszisztika mesterszak okta-
tója. 

Kapitány Ágnes (Szentgotthárd, 1953-): DSc, 
szociológus, egyetemi oktató (ELTE, MOME), tu-
dományos főmunkatárs az MTA Társadalomtudo-
mányi Központ Szociológiai Intézetében. Kutatási 
területei: szimbólumkutatás, a nemzeti jelképek, a 
tárgyak és épületek arculatának változásairól, a po-
litikai pártjelképek, a mentális örökség

Kapitány Gábor (Budapest, 1948-): DSc, szo-
ciológus, egyetemi oktató (ELTE, MOME), tu-
dományos főmunkatárs az MTA Társadalomtudo-
mányi Központ Szociológiai Intézetében. Kutatási 
területei: szimbólumkutatás, a nemzeti jelképek, a 
tárgyak és épületek arculatának változásairól, a po-
litikai pártjelképek, a mentális örökség

Kiss Benedek Áron (Budapest, 1989-) főiskolai 
hallgató, Kodolányi János Főiskola, kommuniká-
ció- és médiatudományi szak

Péterff y András (Monor, 1946-), CSc, fi lmren-
dező, operatőr, producer, egyetemi tanár.

Pörczi Zsuzsanna (Pécs, 1966-) fi lozófus, 
bioetikus, 1997 és 2010 között a PTE oktatója, 
egyetemi adjunktus. A PTE Orvostudományi Kar 
Elméleti Orvostudományok Doktori Iskolájának, 
Viselkedéstudományok doktori programjában 
doktorandusz.

Rétfalvi Györgyi (Veszprém, 1972-) PhD, fő-
iskolai tanár, Budapesti Kommunikációs Főiskola. 
Kutatási és oktatási témái: a digitális kultúra, a mul-
timédiás újságírás. 

Rudolf Dániel (Budapest, 1987-) egyetemi 
hallgató, ELTE BTK fi lmelméleti-, fi lmtudományi 
szak. Alapszak Kodolányi János Főiskola.

Schadt Mária (Kaposvár, 1946-) CSc, címzetes 
egyetemi tanár. Kutatási területe, oktatási témái: 
a társadalmi egyenlőtlenségek, a család szerepének 
változása a XX. században, a nők társadalomtörté-
nete. 

Szilágyi Erzsébet (Somogy, 1940-) CSc, 
professor emerita Kodolányi János Főiskola. Kuta-
tási területe, oktatási témái: kommunikációelmélet, 
fi lmszociológia, médiaszociológia. 

Tibori Tímea (Békéscsaba, 1950-): CSc, szo-
ciológus az MTA Társadalomtudományi Központ 
Szociológiai Intézetében. Kutatási területei: kultúra 
és életmód. Lapunk főszerkesztője.

Vaskuti Gergely (Budapest, 1985-) 2008-ban 
szerzett pszichológusi és pedagógusi diplomát a 
Szegedi Tudományegyetemen. Jelenleg a gyermek-
védelmi szakellátásban dolgozik pszichológusként, 
illetve az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának 
kriminológia szakos hallgatója.

Wessely Anna (Budapest, 1946-) CSc, művé-
szettörténész, angol szakos tanár, szociológus, az 
ELTE egyetemi tanára. Oktatási területei: kultúra-, 
művészet-, tudás- és tudományszociológiai tárgyak, 
angol és német nyelvű szakszöveg-olvasás. 
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Erzsébet Szilágyi

SHEETS ON THE HISTORY OF THE HUNGARIAN SOCIOLOGY OF ART, AND 
SOCIOLOGY OF FILM–ART

By the formation of the Sunday Circle (Vasár-
napi Kör) in the early 1900s, Hungarian sociological 
thought made huge leaps in the interpretation of the 
national conditions, by which it became part of the 
European sociology. Sunday Circle neither dealt with 
sociology of art nor with fi lm. Still, three members 
of this group of young scholars became the founders 
of the sociology of culture (Karl Mannheim), the so-
ciology of arts (Arnold Hauser), and fi lm aesthetics 
(Béla Balázs). Georg Lukács – the dominant fi gure of 
the Circle – rejected fi lm altogether in 1911. Th en, 
from the emergence of the Hungarian new wave in 
the 1960s he reconsidered his views and recognized 
the signifi cance of the topical and formal innovations 
of the new waves. At the beginning of the 20s cen-
tury, fi lm was not even classifi ed as art.  Film started 
to bediscussed as art from the end of the silent fi lm era 
by psychologists (Rudolf Arnheim) and sociologists. 
It is sad to diagnose that the Hungarian scholars of 
the sociology of art did not analyze the relation of fi lm 
and society functioning in Hungary, since all three 
above mentioned sociologists published their works 
in German. Th ey worked on their books while living 
in Frankfurt, Munich and Vienna. Arnold Hauser 
writes on fi lm even in his Sociology of Art (published 
in 1974 in German, and in 1982 both in English and 
in Hungarian) in the chapter titled “Th e mass media”.  
In this chapter he discusses fi lm together with bestsell-
er, radio, and television.  Th e context does not suggest 
that he consider fi lm to be art. He mentions the great 
fi gures of the history of fi lm (S.M. Eisenstein, Ch.S. 
Chaplin, D.W. Griffi  th, O. Welles, M. Antonioni, F. 
Fellini, I. Bergman amongst others), but he acknowl-
edges their individual virtues rather than accounts for 
the sociological problems of fi lm.  “Even in a fi lm of 
serious content like L’Annéederniere á Marienbad 
(Last Year at Marienbad) of Alain Resnais’s, visual 
image is more essential than abstract meaning, than 
the psychological portrait of the characters, or than 
the multitude of stories. Th e events, the psychological 
motives, and the intellectual contexts are obscure. On 
the contrary, the photographic representations and 
the particular images are captivating and memorable.” 
(Hauser 1982:728)1  

1 Hauser, Arnold: A művészet szociológiája. 
Translated from the German: Görög Lívia, Gondolat 
1982, Budapest

Th e content ofthis compilation is selected 
from three segments of the history of Hungarian 
sociology of art and sociology of culture. 

1. Papers by two sociologists of art from the 
1990s on the two signifi cant fi gures of theearly 
and mid-20th century (Mannheim and Hauser)

2. Essays on the previous period also give 
information about the major characteristic of the 
thought of the sociology of art between 1970 and 
2000, about the seeking of roots. At the same 
time, they indicate what the researchers gathered 
around Péter Józsa planned during this era.

3.  Th e last segment provides a compilation 
from the recent theoretical and empirical research.  
Th is part slightly contradicts to the principles of 
Péter Józsa since it is not only collected from the 
fi eld of the sociology of art, but from its connect-
ing fi elds as well. It publishes research results and 
exhaustive listings from the sociology of culture, 
mass culture, scholarship in media eff ects and 
gender studies, which are connected to sociology 
of fi lm–art and shareits perspective. 

Th e collection ends with book reviews that 
analyze the latest volumes of fi lm scholarship. Th e 
two volumes are not on sociology of art or fi lm, 
but one of them concerns post–transition docu-
mentaries while the other is about the variations 
of narratives of the 50s Russian cinema. At the 
very end of the compilation, we pay tribute to 
István Szőts who was born 100 years ago, to the 
director, who we can call as the fi rst outstanding, 
Europe–wide known Hungarian art fi lm director.
Who – as the master of the Hungarian visual and 
audiovisual language and style – established the 
genre of fi lm–balladwith an ongoing infl uence. 
His thoughts on fi lm as art and its institutional 
system – what he formulated in 1945 – have not 
yet implemented. On the ‘Notebook Sheets’, these 
issues are reviewed by the fi lm director and fi lm 
pedagogue commemorating Szőts.


