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ELŐSZÓ

A kötet Tibori Theodosia Timea munkássága előtt tiszteleg, és kollégák, barátok 
munkáját, válogatott írásait tartalmazza. Az olvasó a Festschriftek hagyományos 
műfajára építő, lektorált kötetet tart a kezében, mellyel szerkesztői célunk az volt, 
hogy a köszöntés mellett Timea elveire és pályájára is rímelő művet adhassunk át 
az Ünnepeltnek és a szakmának egyaránt. 

A könyvben megjelenő tanulmányokat és esszéket Timea tudományos életpá-
lyájának hívószavai – társadalom, közösség, kultúra – köré rendeztük. A Társada-
lom című fejezet a Timeát hosszú kutatói pályáján mindvégig izgató, tágabb kon-
textusú témákat dolgoz fel: a mindennapok kultúrája, a városi mentális értékek, 
a kultúra és közösség kérdései – jelenleg épp egy járvány aktuális kontextusában 
–, majd áttér az oktatásszociológia, a nemek és más társadalmi egyenlőtlenségek 
szűkebb szociológiai témájára. A második, Közösség címet viselő fejezetben szer-
zőink azokat a módszertani kérdéseket járják körbe, amelyek Timea kutatásaiban 
is a középpontban állnak, legyen szó a kvalitatív módszerekről, a családról, vagy 
éppen a család által hordozott történelmi emlékezetről, az ifjúságról, a vallásról 
és a sportról. A harmadik, Kultúra című fejezetben azok a kultúraszociológiai 
gondolatok kaptak helyet, amelyek az Ünnepeltet egész pályája során élénken 
foglalkoztatták, és biztosak lehetünk benne, hogy a jövőben is szívügyei közé tar-
toznak majd: a szakma- és intézménytörténet, az identitás, a zene, a színház – és a 
szerelem.

A fent felsorolt témákból is látható, hogy e tudományos gondolati mező sokkal 
tágabb, mint egy hagyományos kutatói pálya. Timea ugyanis több szempontból is 
„intézménye” a modern magyar szociológiának: kezdve a Vitányi Iván és Hankiss 
Elemér, majd Tamás Pál mellett vitt intézményépítéssel és kutatási infrastruktú-
ra-kialakítással, folytatva a szerteágazó oktatási tevékenységgel egészen a Magyar 
Szociológiai Társaságban és a Kultúra és Közösség folyóiratban hosszú évtizedeken 
át végzett munkáig. Erről a végtelenül bonyolult és gazdag életpályáról Timea 
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maga beszél a kötetet nyitó, Sipos Júlia által készített szakmatörténeti interjúban. 
Egy korábbi, e kötet egyik szerzőjének, Csepeli Györgynek adott interjújában pe-
dig így fogalmazza meg saját kutatói-alkotói hitvallását: 

„Szabadság és közösség. Szabad emberekkel van tartós kapcsolatom. Szabad, 
önálló, alkotó emberekkel, akikre, ha gondolok, mindig jó érzéssel teszem. 
Bármilyen apró, hétköznapi kellemetlenség adódhat, de mind eltörpül a szel-
lem és a jellem szilárdsága, élessége mögött. Ettől tartom megőrizhetőnek a 
kapcsolataimat, a kötődéseimet.” (Csepeli György: Szakmatörténeti interjú 
Tibori Timeával. Kultúra és Közösség, 2015, 4, 73–86.)

E hitvallás vezérelte a kötetet szerkesztését a gondolattól a megvalósulásig. Ez-
úton mondunk köszönetet mindazoknak, akik fáradhatatlan munkájukkal segí-
tették létrejöttét: Albert Fruzsina, Neményi Mária és Valuch Tibor szakmai lek-
torok, Molnár Iscsu István grafikus, Sebes Katalin olvasószerkesztő, Chris Swart 
és Wessely Anna angol nyelvi lektor, Timea párja, T. Kiss Tamás, valamint támo-
gatóink, a Társadalomtudományi Kutatóközpont (MTA Kiváló Kutatóhely) és a 
Magyar Szociológiai Társaság. 

Boldog születésnapot, Timea !

A szerkesztők: 
A.Gergely András
Kapitány Ágnes
Kapitány Gábor
Kovács Éva
Paksi Veronika
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