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2016-ban jelent meg a Nem cserélek elveket című nagy-
szerű kötet, ami Weiler Katalin Ferge Zsuzsával készí-
tett izgalmas és felkavaró életút-beszélgetéseit tartal-
mazza. Nem könnyű utána újat kérdezni, ráadásul az 
idén, 2019 áprilisában nyolcvankilencedik évébe lépett 
szo cio lógussal ma is sok interjú készül a magyarorszá-
gi szegénységről, esélyekről és esélyegyenlőtlenségek-
ről, aktuális szociálpolitikai kérdésekről. Azért megpró-
báltam: mindenképp szerettem volna személyesen talál-
kozni vele. Vannak emberek, akiket jó ismerni.

Ferge Zsuzsával 
a Nem cserélek elveket alapján

„Nem volt
egészen fölösleges”
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 Nem vagyok szociológus, de szakszerűen szeretném kezdeni. Ez a gazdagréti lakás, 
ahol ülünk, a négyzetméterek számát tekintve szignifikánsan különbözik-e a pályája 
során megismert nyugati szociológusok lakásaitól?
– Nem igazán. Jártam kisebben is. Mikor Pierre Bourdieu-t és a feleségét 1964-
ben Párizsban megismertem, egy egészen apró lakásban laktak. Robert Castel nagy 
lakása sem volt még meg. Az angol barátaim többsége valamelyik egyetemi város-
ban, kisebb-nagyobb házban lakott. Sőt, nekünk van egy családi nyaralónk Mo-
noszlón, ez náluk kevésbé vagy egyáltalán nem jellemző.

 Bourdieu 1978-ban megjelent magyar nyelvű kötetének, A társadalmi egyenlőt-
lenségek újratermelődésének egyik válogatója, sőt egyik fordítója volt, utószót is írt 
hozzá. Ennyire a hatása alá került?
– Korunk legjobb szociológusának tartottam. Franciául sem könnyű olvasmány, 
ezért különösen fontos volt, hogy magyarul elérhető legyen. A hatás kérdésére nem 
tudok válaszolni, inkább azt mondanám, hogy igyekeztem megérteni. Rengeteg új 
fogalmat alkotott, sok érvelése is szokatlanul bonyolult volt. Nem tudom, emlí-
tettem-e már valaha, hogy pontosan olyan bonyolultan beszélt, mint ahogyan írt. 

„Konstruktivista strukturalizmus”-a, vagy fordítva, azért áll közel hozzám, mert 
komplexen és történelmileg közelít a társadalmi viszonyok alakulásához.

 Úgy tűnik az első kérdésre adott válaszából, hogy az anyagi javakat sosem tartotta 
különösebben fontosnak.
– Már a szüleimet és a nagyszüleimet sem érdekelték. Mi sem gyűjtöttük a pénzt 
a férjemmel, amink volt, elköltöttük. Sok sose volt, sőt, előfordult, hogy nagyon 
kevésből kellett megélnünk. Mióta akadémikus vagyok, azóta hónap végén nem 
kell számolnom a napokat.

 Mennyire tudja tolerálni azokat, akiknek viszont a pénz, a vagyon rendkívül fon-
tos, szerintük az ember értéke a vagyonától függ, és akinek nincs semmije, az annyit is 
ér – nem is tudnak megállni a vagyongyűjtésben?
– Az önteltség és a pökhendiség mindenkinél zavar, de ezek nem csak a gazdagok 
közt fordulnak elő. A gazdagság önmagában nem zavar. Nem sok gazdag embert 
ismerek, de tudom, gazdagnak is többféleképp lehet lenni. A Baumgarten-díj úgy 
született, hogy volt egy gazdag ember, aki az 1920-as évek végén a vagyonát egy 
általa létrehozott alapítványra hagyta, ami sok írón tudott segíteni, például Jó-
zsef Attilán. Nagyon különböző értékrendek léteznek egy társadalomban, vannak, 
akiknek fontos a pénz. Talán egész munkásságom egyik kulcsszava az egyenlőt-
lenség – a szabadság mellett, ami nélkül az egyenlőtlenség ellen semmit nem le-
het tenni –, és az ennek következtében létrejövő esélykülönbségek. Ezek érdekel-
nek, meg az, hogy miként lehet őket csökkenteni. De mindez társadalmi lépték-
ben érdekel, egy-egy ember esetében konkrétan nem. Az éles személyes különb-
ség nem az, ami köztem és egy pénzember közt van, hanem az, ami köztem és egy 
szélsőjobboldali közt.

 Tulajdonképp azért kérdezek ilyeneket, mert a  megilletődöttségemet akarom lep-
lezni. 1980-ban került a kezembe a Társadalompolitikai tanulmányok című köte-
te. Akkor én pályakezdő tanár voltam, és nagyon sokat jelentettek nekem a könyvnek 
az iskolarendszerrel, az oktatási reformmal, a pedagógusokkal foglalkozó tanulmányai. 
Erőt meríthettem belőlük. Az ilyen mondatokra gondolok: „…ma is megvannak és még 
igen sokáig meglesznek azok a feltételek, amelyek a kedvezőnek tekintett tendenciákkal 
szemben ható mechanizmusok alapjai…” Én ezeket a „mechanizmusok”-at közelről 
láttam, képviselőivel naponta találkoztam, szenvedtem is cefetül… A tanulmányokat 
olvasva úgy fogalmaztam magamban, hogy – utólag is bocsánatot kérek – vagy én is 
normális vagyok, vagy a nő sem az, de akkor legalább ketten vagyunk.
– Ez az utóbbi kérdés máig nyitott…
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 Gondolja, hogy kilépni a tudomány falai mögül és konkrét társadalmi változásokért 
küzdeni nem feltétlenül normális?
– Régóta szembesülnöm kell ezzel a kérdéssel. Tekintsünk most el azoktól az idő-
szakoktól, mikor a politika már a társadalom szociológiai elemzését is rá irányu-
ló és megtorlandó kritikának, azaz abnormálisnak tekintette. Demokratikus felté-
telek között több tudományfelfogás él egymás mellett. Egyes, talán pozitivistának 
nevezhető nézetek szerint a tudomány dolga a folyamatok megismerése és lehe-
tő legmélyebb megértése. A kérdés az, hogy milyenek a dolgok és miért olyanok. 
Akik a megismerési folyamatot ezen az alapon értékmentesnek tekintik, azokat nem 
kísérti meg sem az a kérdés, hogy amit látnak, az „jó”-e vagy „rossz” (valamilyen 
szempontból), és ha szerintük rossz, akkor esetleg lehetne-e másképp is. Én beval-
lottan nem tudok értékmentes lenni – igen, a szabadság–egyenlőség–szolidaritás–
tolerancia szentnégyes befolyásol. Ezért szinte óhatatlanul felmerül bennem a té-
nyektől való továbblépés, a dolgok értékelésének igénye, a lehetne-e másképp kér-
dése, vagy a másként kellene, hogy legyen imperatívusza. Ha úgy tetszik, ez a po-
zitivizmussal szemben valamilyen transzcendenciával dúsított közelítés, vagy ha 
amúgy tetszik, akkor az alapkutatás alkalmazásának a problémája. Egyik sem je-
lenti a tudományosságból való kilépést. Hogy az utóbbi normális-e, az felfogás kér-
dése. Egy neves kutató szerint valószínűleg tévedés az alap- és az alkalmazott ku-
tatás szembeállítása, hiszen csak idő – jó, esetleg egy-két évszázad – kérdése, hogy 
egy elmélet elkezdjen a valóságra hatni.

 Bizonyára tudja, hogy régóta sokan figyelnek a szavára, s nem csupán a szűkebb 
szakmájából.
– Örülök, ha így van. A nagyobb írásaim inkább tankönyvek, azokat az egyete-
mek eddig gyakran használták. Amit az iskoláról írtam, azt sok pedagógus jól fo-
gadta. Azt hiszem, a szegénységről, az egyenlőtlenségekről szóló írásaim is soka-
kat megszólítottak, talán azért, mert ezekben a ráció, az új információk közlése és 
a zsigeri felháborodás teljesen összefonódtak. Igyekeztem meggyőző lenni. Talán 
valami hatás, ha elég bátor vagyok kimondani, szeretet is maradt. A hatalomnak 
címzett jelzések – tények vagy követelések – többnyire nem találtak nemhogy hű, 
de semmilyen meghallókra. Ami nem nagy csoda, kevés ellenkező példát ismerek.

 Hogy talált rá az iskola témájára?
– Gyakorlatilag már az első cikkeimtől kezdve foglalkoztam a gyerekekkel, ak-
kor még statisztikusként. A KSH-ban dolgoztam, ahol 1957-ben a Háztartás-sta-
tisztikai Osztályra kerültem kicsit büntetésből, amiért ’56 végétől vagy ’57 elejé-
től a férjemmel részt vettünk a MUK-ban, a Márciusban Újra Kezdjük mozga-
lomban. El is bocsájthattak volna, de az elnök megvédett. Aztán igazán megtalál-
tam a statisztikában a helyemet. Akkor még rengeteget jártunk a kérdőívek elké-
szítése előtt családokhoz, hogy megtanuljuk, mit és hogyan lehet kérdezni, illetve, 
hogy valamit érzékeljünk a körülmények összefüggéseiből. A kérdőíveket – a leg-
nagyobb felvételnél tizenötezret – kézzel dolgoztuk fel, a technikát a papír és a ce-
ruza jelentette. De a primitív feldolgozásokból is ki lehetett venni, hogy a tanul-
mányi eredmény összefügg a laksűrűséggel és a család anyagi helyzetével. Minél 
szörnyűbb a lakás, minél kevésbé van lehetősége a gyereknek otthon nyugodtan 
írni vagy olvasni, alkalmasint azért, mert egy asztalsarka sincs, annál rosszabb a ta-
nulmányi eredmény. Ez volt az első szociológiai heuréka-élményem, csak fogal-
mam se volt, hogy ez szociológia. Innentől kezdve világos volt, hogy az életkörül-
ményeket kutatni kell. 1959-ben csináltuk az első, a jövedelmekre vonatkozó fel-
vételt, ebben is sok, gyerekekre vonatkozó kérdés szerepelt. Három évvel később 
a Statisztikai Szemlében jelent meg egy írásom A gyermekekkel kapcsolatos néhány 
kérdés a statisztika tükrében címmel, ezt a Vágányok és vakvágányok a társadalom-
politikában című 2012-es kötetembe is beválogattam. Itt már egyértelmű a szü-
lők iskolai végzettségének meghatározó jelentősége a gyerekek tanulmányi ered-
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ményeiben és továbbtanulásában. De érdekelt a társadalom szerkezete is. Az első 
ilyen vizsgálatot hosszú előkészítés után 1963-ban csináltuk. Nem jutottunk mesz-
szebb az egyenlőtlenségek valamilyen rendszerezésénél, amit a társadalom rétegző-
déseként írtunk le. Az egyenlőtlenségek magyarázatánál ezen a szinten is az egyik 
kiemelten fontos tényező a tudás volt, amit statisztikailag csak az iskolai végzett-
séggel lehetett mérni. Mindez magyarázza, miért kap szinte minden munkámban 
központi szerepet az iskola.

 Az életútinterjú szerint ekkoriban fogalmaz meg magában olyan kérdéseket, amik-
re ma sincs válasza, például ezt: „Miért kell sokakat megfosztani életfenntartó javak-
tól akkor is, amikor lenne ezekből annyi, hogy legalább a legfontosabb fizikai és társa-
dalmi életesélyek mindenki számára biztosítottak legyenek?” Tényleg: miért kell? Hogy 
másoknak több jusson?
– Az ilyen miértekre majdnem annyira nincs válasz, mint arra, hogy „miért nő 
a fű, hogyha majd leszárad”… A differenciálódás az élet minden területén szinte 
szükségképpen létezik. Hogy mikortól tekintjük ezt társadalmat megosztó egyen-
lőtlenségnek, az kortól-helytől függ. Platónnál valami olyasmit találtam, hogy há-
romszoros különbségek még elfogadhatók, de ami azokon felül van, azt az iste-
neknek kell adni. Ő nyilván a javakról beszélt. Ma már túl vagyunk ezen a hatá-
ron, az egyenlőtlenségek – vagy ami belőlük mérhető – parttalanul nőnek. A kö-
vetkezmények megint csak változóak. Vannak társadalmak, amelyek a felső határt 
főként a progresszív adóval valamennyire korlátozzák, és/vagy legalább egy alsó 
határt szükségesnek tartanak, és vannak, amelyek semmit sem korlátoznak. Ma-
gyarország az utóbbi csoportba tartozik. Ma az országok többségében, így nálunk, 
a nyomor már nem szükségszerű, hanem hatalmi-politikai kérdés. A társadalmi 
megosztottság fokozásának jó eszköze. Az élethez persze az anyagi javaknál több 
kell, ezért beszélek én mindig fizikai és társadalmi életesélyekről. Ebben az is ben-
ne van, hogy kinek hány év, lehetőleg egészségben eltöltött év adatik, és kinek mi-
lyen lehetősége van arra, hogy a benne rejlő képességek, adottságok kiteljesedjenek. 
Vagyis mélyen egyetértek a Nobel-díjas Amartya Sennel – őt tartom a mai legna-
gyobb etika- és közgazdászprofesszornak –, aki szerint nem az eszközök birtoklása 
teszi értelmessé egy ember életét, hanem az, amit az eszközök segítségével meg tud 
tenni, amilyenné az eszközök segítségével válik. Az adottságok kibontakoztatásá-
nak lehetősége részben egyéni körülményektől függ, de jórészt megint csak a ha-
talomtól, illetve a politikától, attól, hogy milyen és mennyi, a közösséget szolgáló 
és a közösségnek szolgáltató intézményt hoz létre és működtet.

 Csodálatos – és hatalmas – család és csodálatos gyerekkor jutott osztályrészéül. Anyai 
szépapja, Schwab Löw, tudós rabbi a 19. század közepén, ükapja, Lőw Lipót, a re-
formkor nagy alakja. Apai nagyapja, Kecskeméti Ármin, negyvenhat éven át rabbi 
Makón, ahol többek közt megírta a zsidó irodalom történetét. Hogy tanulta meg a csa-
ládfát, a rengeteg nevet?
– Természetesen nem ismertem visszamenőleg mindenkit, családfát sem láttam. 
De hát jó néhányukról gyakran beszéltek, sokan jártak hozzánk látogatóba, és mi 
is mentünk, főleg a vidékiekhez, nagyapámékhoz Makóra, a Lőwökhöz Szeged-
re. A baj az, hogy sok mindent nem olvastam el az írásaikból. Amit igen – példá-
ul Lőw Lipót néhány beszédét, írását a szabadságharc előtti évekből –, az megle-
pően modern és érthető. Ezeknek a felmenőknek nagy szerepük volt az emanci-
páció, a jogegyenlőség érveinek kidolgozásában vagy számos vallási tiltás, például 
a vegyes házasságok tiltásának feloldásában.

 A szülei nyelvtanárként végeztek az egyetemen, aztán az édesapja a Pester Lloyd új-
ságírója, az édesanyja a három gyereket nevelte. Szombatonként vendégek jöttek a Szi-
lá gyi Dezső téri lakásba, köztük Halász Gábor és Szerb Antal. Vannak róluk emlékei? – 
kérdem kissé elhaló hangon, Szerb Antal nagy rajongójaként.



85

– Nagyon szabadon nevelt gyerekek voltunk, bejárhattunk a szombati délutá-
nokra, amit kávéháznak hívtak, tegeztük a vendégeket. Az akkori politikát job-
ban ismertük, mint sok felnőtt, ha nem is tudtuk értelmezni a hallottakat. Éve-
ken át folyt például az a vita, hogy lesz-e háború. Apámék, Szerbék, Halász Gá-
bor és a párja, Erzsi, és olykor még egy-két más házaspár eljártak együtt vacsoráz-
ni. Beszélgetéseket persze nem tudok felidézni. Ha én visszagondolok ezekre az 
évekre, azért irigylem magam a legjobban, mert minden hétvégén kirándultunk 
az apánkkal. Kirándultunk és énekeltünk. Rengeteg népdal hozott magával Ma-
kóról. Tizennégy éves voltam, amikor meghalt. Máig nem tudjuk, hogyan – a va-
gonban-e, vagy a gázkamrában. Szerb Antal iszonyú halálát, ha késve is, részlete-
sen megírták. Halász Gáborról csak annyit tudunk, hogy ő is Balfon halt meg 45 
elején, ahogy Sárközi György is.

 A többekkel együtt írt Magyar társadalom- és szociálpolitika 1990–2015 című 
vaskos könyv oktatásról szóló fejezetében sorolja az aggodalomra okot adó mutatókat – 
sokban mintha egykori önmagát ismételné: „A gyerekek társadalmi helyzete és isko-
lai eredményessége között mindenütt van (…) összefüggés. Nálunk ez az össze-
függés különlegesen erős…” Nem akarok belemerülni ebbe a témakörbe, de egy kér-
désem van. Egyetért azzal, amiről többen írnak és én is így gondolom, hogy a magyar 
iskolák többségében, ha észreveszik a pedagógusok, ha nem, felsőbb akaratra egy elbu-
tított, manipulálható tömeg gyártása folyik?
– Igen. Nagyon hatékonyan és nagyon sikeresen. Ezért is kell örökké ugyanazt is-
mételnem. Mivel az iskolák többsége függ az államtól vagy az egyháztól, nehezen 
tud ellenállni a felülről érkező nyomásnak. Igaz, vannak kivételek, egyes pedagógu-
sok vagy akár egész iskolák. Általánosságban azonban érvényes az a politikai alap-
elv, hogy a gyereket le kell szoktatni a gondolkodásról és a kérdezésről. Minden 
diktatúra legfontosabb parancsa: Ne kérdezz!

 A rendszer úgy van megszervezve, hogy hamar le is szokjanak mindkettőről. Ők is, 
a tanárok is.
– Ez a diktatúrák támasza és talpköve. Mármint nem a tiszta erkölcs, hanem az au-
tonómiák korlátozása vagy megszüntetése, legyen szó egyénről vagy intézményről. 
Az autonómiák korlátozásához a hatalom többek között szinte feudális függőségi 
láncolatokat teremt, ahol új meg új felsőségeknek mind szélesebb lehetőségük van 
korábban autonóm intézmények szabadságának korlátozására. Ilyen rossz idősza-
kokban a politika ellenséges azokkal az intézményekkel, amelyeknek a tudáshoz 
valamilyen módon közük van, ellenséges a tudást létrehozókkal, a tudást átörökí-
tőkkel is. Ezek egyike az MTA is, de távolról sincs egyedül. A tudás zavaró, mert 
tényleg hatalom lehet, a zsarnokság pedig nem tűr ellenhatalmat. A tudás veszé-
lye abban áll, hogy növeléséhez kérdéseket kell feltenni. Ezek pedig vagy csak egy-
szerű kíváncsiságból nőnek ki, vagy többé-kevésbé rejtett kritikát is tartalmaznak. 
A „Miért van ez így?” kérdése egyenesen sugallja azt, hogy „Miért nincs másképp?” 
Ez pedig már az ellenhatalom gondolatához vezethet.

 
 Csak így kitermelődik egy olyan tömeg, amelyiknek nem lesz munkája, tehát nem 
lesz pénze, lecsúszik, lezüllik…
– Ez persze csak feltételezés. Egyedül a TÁRKI végez ilyen jellegű kérdéseket meg-
válaszolni segítő paneles folyamatkutatásokat. De ott nincs pénz a részleteket ki-
nagyító, tízezer vagy még több háztartást ismételten felkereső vizsgálatokra. Így is 
nagy szerencse, hogy legalább kétezer háztartásról vannak néhány évig tartó lon-
gitudinális vizsgálatok. Sosincs elég adat a változások követéséhez, ez igaz a gyere-
kekre is. Azt ki merem mondani a KSH adatai alapján, hogy a továbbtanulási és 
így az előrejutási esélyeik már valamit csökkentek az utolsó néhány évben. De szá-
mok nélkül többet nem tudok állítani. Kérdés az is, hogy milyen csoportokra néz-
ve lehet az ismereteket elemezni, vannak-e adatok mondjuk a tanulmányi eredmé-
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nyekről a szülők iskolai végzettsége, lakóhelye vagy bármi más fontos választóvo-
nal szerint. Az látható, hogy egyre nagyobbak a különbségek Budapest és a vá ro-
sok, a városok és a falvak, a falvak és a falvak közt, de részleteket már nem tudok. 
És sejtelmem sincs, mennyire figyel a politika a munka természetének átalakulásá-
ra, a munkahiány jövőjére. Molnár György kutatásai azt sejtetik, hogy a mai meg-
oldás, a közmunka, nem a munkába, hanem a semmibe vezető út. A munkanél-
küliség kezelésére fordított pénzből mégis túl keveset fordítanak munkahelyterem-
tésre és szakképzésre.

 Sokaknak szinte csak a bűnözésbe van út.
– Talán még abba sincs, hacsak egymástól nem lopnak. Ilyen is előfordul. De leg-
inkább a nyomorúság, az éhezés felé van út. Az éhezés, vagy legalábbis a jóllakás 
hiánya sokkal inkább létezik Magyarországon, mint hisszük. 2008 óta változatlan 
a 28 500 forintos nyugdíjminimum és gyes, a 15 000 forint körül mozgó családi 
pótlék, holott az árak tíz év alatt közel harminc százalékkal nőttek, és a jóléti ellá-
tások indexelésének, azaz az árakhoz, netán a bérekhez igazításának 1990 után ki-
alakult gyakorlata volt. Minden jó társadalompolitikának két fő eleme van, a már 
említett tanulás és a megélhetési minimum. Magyarországon már felvetődött a tár-
sadalmi alapjövedelem gondolata, sőt a nyolcvanas évek végén, Bánfalvi István ál-
lamtitkársága idején, amikor Csehák Judit volt a szociális és egészségügyi minisz-
ter, eléggé előtérbe került.

 Bánfalvi kezdeményezte a LÉT nevű független szakértői munkacsoportot, amelyik 
2014-ben A LÉT címmel le is tett egy ajánlatot a magyar társadalomnak címezve, de 
nem tűnt különösebben fogékonynak. E szerint minden magyar állampolgárnak jár-
na egy bizony pénzösszeg minden hónapban. 2015-ben gyereknek havi huszonötezer, 
felnőttnek ötvenezer, várandós édesanyának hetvenötezer forint.
– Mostanság a társadalmi alapjövedelem fogalmát a magyar politika, pontosabban 
a miniszterelnök expliciten elutasítja – nem fér össze a társadalmi célul kitűzött 
munkaalapú államával. Európában, sőt világszerte viszont egyre több helyen gon-
dolkodnak róla. Legelőbb Finnországban, és most már hat-nyolc országban foly-
nak a gyakorlati kísérletek. Ezeket folyamatosan figyelemmel kísérik, ahol szüksé-
ges, korrigálnak. Nem futó ötletről van ugyanis szó, hanem a munka társadalmi 
szerepének változásából következő, valószínűleg elkerülhetetlen eszközről. Az alap-
jövedelem elterjedésével megszűnne a mélyszegénység zöme, jelentősen csökkenne 
a szegények aránya. Sokkal jobb megoldás, mint a segély, mert nem stigmatizál sen-
kit. Segélyezés nincs stigmatizálás nélkül. További szépsége, hogy megkérdőjelezhe-
tetlenné teszi a szociális jogokat, és ezzel, reményeim szerint, erősíti a jogtudatot is.

 
 Mennyi lenne a fenti juttatások mellett a társadalmi alapjövedelem éves költsége?
– A LÉT szerzői szerint 2014-ben 360 milliárd lenne a mai ellátásokon túlmenő 
plusz, alig több, mint a családi pótlék teljes összege. A társadalmi költségek persze 
ennél nagyobbak, hiszen rengeteg szervezésre, adatgyűjtésre, információnyújtásra, 
költségvetési átrendezésre lenne szükség.

 Tudja, pillanatnyilag mennyibe kerül az új Puskás-stadion?
– Fogalmam sincs.

 Kétszáz milliárd, bár olvasni más, kisebb összegekről.
– Mások a hatalomban lévők proritásai, mint mondjuk az enyémek. Ennek a kor-
mányzatnak a futball sokkal fontosabb, mint a gyerekek jövője. Hogy ez politika-
ilag bűn-e vagy sem, megítélés kérdése. Szerintem bűn.

 Van nálunk bármilyen törekvés a szegénység felszámolására?
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– Pontosan olyan jól tudja, mint én, hogy a hárommillió – a meghatározástól és az 
évtől függően 2,5–4 millió közti – szegénnyel, akik közül legalább egymillió nyo-
morog, eddig a gyakorlati politika nem foglalkozott. Az ünnepélyes stratégiai do-
kumentumokban hangzanak el rájuk vonatkozó nagyvonalú vállalások, de valójá-
ban, ahogy ezt már korábban írtam, a kormány lemondott róluk. Az utolsó évek-
ben az európai gazdaság fellendülése minket is elért. Ennek hatására, vagyis nem 
a kormány beavatkozására, jelentősen csökkent a jövedelmi szegények aránya. A mi-
niszterelnök 2019. februári évértékelőjében már úgy fogalmazott: lépésről lépésre, 
kitartó munkával, fel fogjuk számolni a szegénységet Magyarországon.” Ténysze-
rűen azonban a politikai akarat egy-két kivételtől eltekintve – például egyes ápo-
lási díjak emelése – most sem látszik. A mindenkinek járó családi pótlék és gyes 
értéke, ahogy mondtam az előbb, tíz éve nem változott. Néhány olyan ellátást is 
emeltek, amelyek – mint az adókedvezmény vagy az egyetem melletti gyed – kife-
jezetten nem a szegényeknek szólnak, hanem a középosztályt erősítik. A lakáspoli-
tikában is főleg olyan lépések történtek, amelyek nem érik el a szegényeket, mint 
amilyen például a csok emelése, vagy épp ártanak nekik, mint a normatív lakás-
támogatás megszüntetése. Az egész ellátórendszer megbillent, inkább annak ad az 
állam, akiknek eleve több van. Én ezt perverz újraelosztásnak hívom.

 Amikor Weiler Katalinnal a családról beszélgetnek, nem esik szó a tehetségről, ami 
sok családtagjának osztályrészül jutott, s ami nélkül nem futhatta volna be azt a pá-
lyát, amit befutott. A szorgalom csupán egy összetevő.
– Csak olyasmiről szeretek beszélni, amiről tudok valamit. A tehetségről nem tu-
dok semmit. Biztos van benne genetika, de az is valószínű, hogy ha Mozart mel-
lett gyerekkorában nem áll ott az apja, hogy „Írd meg ezt a szonátát!”, akkor az 
a szonáta nem születik meg.

 Napjainkban szép példákat látunk arra, hogyan vesztik el emberek a tehetségüket. 
Ez a szocializmus állóvizében is így volt?
– Nem tudom, hogy így fogalmaznék-e; valószínűleg így is lehet. Lord Actonnal 
értek egyet, aki idestova százötven éve azt írta egy levelében, hogy a hatalom kor-
rumpál, az abszolút hatalom abszolút mértékben korrumpál. Rohasztja a jellemet. 
A hatalom jellemrohasztó hatását ötven éve is, most is megfigyelhetőnek és igaz-
nak tartom. Nem azt mondanám, hogy a tehetség vész el, hanem azt, hogy a jel-
lem elrohad.

 Hátha van jó hatalom! Elméletileg mindenképp…
– Ahol olyan hatalom van, aminek vannak ellensúlyai – részben jogi ellensúlyok, 
világos szabályokban lefektetve, amiket kötelező betartani, mert betartatják, tehát 
ahol valóságos demokrácia működik, ott a hatalom késztetése a lehetőségeivel va-
ló visszaélésre és mások szabadságának korlátozására nyilvánvalóan csökken. A de-
mokrácia fokát nagyon nehéz mérni, de érezni lehet.

 Az életút-interjúban az egyik leggyakoribb szó a félelem.
– Nem vettem észre.

 Sokszor előfordul, például azért, mert, ahogy mondja, a testvéreivel beleszülettek az 
antiszemitizmusba. És átélték a holokausztot, amiről Heller Ágnes azt írja egy tanul-
mányában, hogy „felfoghatatlan és megmagyarázhatatlan” – én viszont úgy gondolom, 
hogy meg kell tudnunk magyarázni.
– Nem lehet felfogni, nem lehet megmagyarázni és nem lehet feldolgozni. Minden 
nap eszébe jut az embernek. Az életünk a veszteségek feldolgozásáról szól, amiket 
persze nem lehet feldolgozni. A holokauszthoz hasonló nagyságrendű népirtás ta-
lán másutt is volt – a két Amerikában –, de ilyen technikával még soha. Nem fo-
lyamatos félelemről van szó a könyvben, hanem félelmet keltő epizódokról. Ma 
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már egyébként nem félelmet mondanék, hanem szorongást, politikától, antisze-
mitizmustól, szabadságkorlátozástól. A gondolkodó embereknek az elmúlt száz év-
ben kevés olyan perce volt, amikor nem kellett szorongania, de ez nem volt nálam 
állandó életérzés. Egy szabadsághiányos helyzetben az ember mindenesetre meg-
fontolja azt, amit mond, amit ír. Azt hiszem, hogy ez még a kádárizmus legjobb 
éveire is áll. Igaz, úgy tudjuk, a rendszerváltáskor nem kerültek elő korábban ki-
adatlan kéziratok. Mégis, én a saját munkámat úgy rekonstruálom, hogy bár elv-
ben majdnem mindent meg lehetett írni, a cenzúra belém épült. Ezért nem fog-
tam soha hozzá például a hatalom természetének elemzéséhez. Nem tudom, ma 
kinél hogy áll a helyzet a nem tudatos öncenzúra meglétével.

 Megfogalmazható, hogy mi a zsidó identitásának a lényege? Én a magam magyar–
cigány identitása kapcsán – ezen is van mit gondolkodni! – előszeretettel szoktam idéz-
ni Pilinszky János egy többször is visszatérő gondolatát: „…az ember (…) igazában 
a mindenség, az univerzum polgára.”
– A válasz lehet több oldal és lehet csak néhány szó. Röviden annyit, hogy a zsidó 
önazonosságban benne van a gyerekkorom, a család, a rabbi fölmenőim, az a sok 
vagy kevés, amit a zsidó kultúráról és kultúrából tudok, és talán külön súllyal a ho-
lokauszt, apám halála, a holokausztra emlékezés önkéntes kényszere és kötelezett-
sége. Amikor erős az antiszemitizmus, akkor bennem erősen zakatolnak Karinthy 
verssorai: „Inkább egyenek meg a férgek / Minthogy a férget megegyem.”

 A veszteségek, tragédiák ellenére miként lehetett megőrizni a hitet, hogy létrehozha-
tó egy jobb társadalom?
– A kettő teljesen független egymástól. Van, akiben létezik olyan hit vagy vágy, 
hogy az adott rossz helyett lehet valami jobb. Az, hogy ebbe beleérti-e az embe-
ri természet megváltoztatását, megváltoztathatóságát is, szinte mindegy. A viszo-
nyok és a viszonyokat alakító feltételek megváltoztathatóságáról van szó. Akiben 
él az a meggyőződés, ha tetszik, hit, hogy ez jó vagy szükséges, az rossz és jó hely-
zetben egyaránt gondol erre, akiben pedig nem, annak ez nem jut eszébe. Ez in-
kább alkat, mint racionalitás kérdése.

 Azt mondja Weiler Katalinnak, hogy a koncepciós per, aminek 1950-ben, egyete-
mista korában vádlottja lett és majdnem kizárták az egyetemről, valamint az 1953-
as Nagy Imre-beszéd végképp megrendítette a negyvenes évek végén támadt „nagy kom-
munista lelkesedést”. Rájött, nem félremennek a golyók: így lőnek. A Kádár-rendszer-
ben hitt egy pillanatig is?
– Nem mondhattam, hogy kiábrándultam a szocializmusból, mert sosem voltam 
egy rendszerbe sem beábrándulva. Ez nyilván a hatalomhoz való viszonyommal 
függ össze, amiről sokszor volt és van szó. Az eszmék iránti korai lelkesedésünk 
lohadt le hamar. A Kádár-rendszerben mint rendszerben nem hittem. Ezt Kádár 
János 1956 utáni szerepe lehetetlenné tette. Azt mégis láttuk, hogy a politika fo-
kozatosan változik, szinte mindenki számára jobb életfeltételeket teremt, és sok-
kal tágabb kereteket nyújt az írás, a gondolkodás számára, mint a Rákosi-rendszer.

 Elmondja azt is, hogy 1957-ben az említett MUK-os szervezkedés miatt behívták 
a Fő utcába. Nem bevitték, hanem behívták, nem bántották, hanem csak faggatták, 
nem tartották fogva, hanem elengedték – de ez is elég volt ahhoz, hogy az addigi féle-
lemből – szorongásból – ijedtség legyen, aminek következtében a férjével 1988-ig nem 
vettek részt aktívan az ellenzék illegális tevékenységében.
– Féltettük magunkat és a gyerekeinket, akiket el kellett tartani, fel kellett nevel-
ni, ráadásul tudtuk, mire képes a hatalom. 57-ben benn is tarthattak volna, de 
feltételezhetően valamelyik kihallgató felismert, akinek a feleségét október 23-
a után pár napig bújtattuk. Mindenesetre még aznap elengedtek. Az újjáalakuló 
pártba nem léptünk vissza. Az volt az alapelvünk, hogy senkit és semmit nem áru-
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lunk el, de nem veszünk részt veszélyes ügyekben. Az embert többször megkeres-
ték, hogy legyen besúgó, de ennek a felszólításnak, ha nem volt komoly zsarolá-
si alap, ahogy nálam nem volt, lehetett nem eleget tenni. Ma sokan vannak, akik 
szerint egy olyan rendszerben, mint az akkori volt, az államtól munkát elfogadni 
erkölcstelen. Ezt nehezen tudom még értelmezni is. Az állam volt szinte az egyet-
len munkáltató, és valamiből meg kell élni. Az igazi kérdést, hogy az ember meny-
nyire azonosul azzal, amiben kénytelen dolgozni, élni, csak önmagunknak vagy 
szűk baráti körben tettük fel.

 Azért az aligha volt veszélytelen, amikor Hegedűs B. Andrásnak, 56 egyik előkészí-
tőjének bebörtönzése után megkeresték és támogatták a feleségét, Ember Máriát – az ő 
Gerlóczy utcai lakásukon alakult meg aztán 1988 tavaszán a Történelmi Igazságtétel 
Bizottság. S úgy vélem, nem ez volt az egyetlen ilyen eset.
– Nagyon keveset tettünk. Ember Marinál, Marián Pistáéknál is alig voltunk. 
A szervezkedésekben, például a TIB szervezésében egyáltalán nem vettünk részt.

 Azért az a törekvése sem lehetett veszélytelen, hogy amit a kutatásai során – 1969-től 
a Szociológiai Kutatóintézetben dolgozott – igazságtalannak tartott és mutatott ki, az 
váljon köztudottá. Lehet, nem remélte, hogy ezek a tanulmányok megfognak másokat, 
de meg akarta írni és publikálni is akarta őket. Nyilván sok múlik ilyenkor a stíluson. 
Lehet provokálón és lehet visszafogottan fogalmazni. Ahogy lehet a sorok közt olvasni, 
úgy lehet a sorok közt írni is – na, ezt most nehéz lenne egy nyugati nyelvre lefordítani!
– Azt hiszem, a célom az volt, hogy kemény dolgokat mondjak szelídnek látszó 
nyelven. Vitatkoztunk is időnként arról, hogy mennyire kell vagy célszerű provo-
katívnak lenni. Még visszamenőleg sem szeretném eldönteni ezt a vitát. A hata-
lomnak valószínűleg mindegy volt – a durva és a finom kritikát egyaránt semmi-
be vette. De talán a kemény stílust több ürüggyel lehetett megtorolni.

 Zaklatták is az ellenzék tagjait eleget, tudjuk például Kőszeg Ferenc nagyszerű köny-
véből, a K. történeteiből.
– Okoztak kellemetlenségeket másoknak is. A férjemet is kirakták a Pénzügymi-
nisztériumból és csak évekkel később vették vissza.

 Mostanában sokat gondolkozom azon, mi egy diktatúrában az érvényes értelmisé-
gi magatartás.
– És mire jutott?

 Nemigen tudnék mást mondani – tenni sem –, mint amit az előbb mondott és tett. 
Lehet fejjel a falnak menni, de nem érdemes. A konfliktuskerülés és az oktalan falnak 
menés közt azért vannak lehetőségek, sőt olykor kötelességek is. És szögezzük le azt is, 
hogy a kompromisszumkötés nem azonos az elvtelen megalkuvással, pláne a betagozó-
dással. Az a nagy csapda, hogy öncsalás nélkül nehéz az ilyen helyzetekből tiszta lel-
kiismerettel kikerülni.
– A nyílt szembefordulással nem lehetett sokáig életben, illetve munkában vagy 
szabadlábon maradni. És főleg nem lehetett volna publikálni. Már szó volt a pro-
vokáció stiláris kerüléséről és az öncenzúráról, de a megalkuvásról még nem. A tár-
sadalomtudományi írások publikálásához kellett valamennyi megalkuvás. Konrád 
György és Szelényi Iván nem alkudtak meg, mikor Az értelmiség útja az osztályha-
talomhoz című könyvüket írták. A következmények ismertek. A munka akkor ki-
adatlan maradt, szamizdatként terjedt, Szelényi végül kivándorlásra kényszerült, 
csak 1990 után tért vissza. Nyíltan alig beszélhettünk arról, hogy hol van a még 
elfogadható, még nem valósághamisító határ. Magam igyekeztem annyit megírni, 
amit a cenzor még elfogad – már nem hivatalos, hanem lektornak álcázott cen-
zorok voltak. Számokkal dolgoztam, és az lehetővé teszi a tényfeltárást, még ha 
nem is lehet mindent szóban közölni. Az elemzés, ami kimutatja az életszínvonal 
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csökkenését vagy a hárommillió szegény létét, akkor is rendszerkritika, ha hivata-
los kiadványban vagy legális folyóiratban jelenik meg. Hogy ez a megalkuvás ho-
gyan minősít engem, ítéljék meg mások. Révész Sándor egy nem túl régen megje-
lent cikkében olyasmit írt, hogy nem voltam „ellenzéki”. Magam nem egészen így 
gondolom, de a minősítés szinte mindegy: amit tettem, írtam, azt ma is vállalha-
tónak, sőt, érvényesnek tartom. Mégis, minden tiszteletem azoké, akik inkább az 
illegalitást vállalták, mint a szabadságuk korlátozását.

 A félelem mellett más indulatok is megjelennek a könyvben: a düh, a felháborodás, 
sőt a kiábrándultság, a szomorúság is. A Magyar Hírlap 1999. április 17-i, szomba-
ti Ahogy tetszik mellékletének nyitóinterjújában Zsidai Péter az értelmiség megha-
sonlásáról kérdezi, a címe pedig ez: „Az értelmiségnek már üvöltenie kellene.” Ő álla-
pítja meg: „Az ön attitűdjén a kiábrándultság, a szomorúság érződik. Mint aki tud-
ja már, hogy nincs kihez beszélni.” A válaszban valóban ott a keserűség: „Nézze, én 
magam egy kövület vagyok. Valamikor azt gondoltam, létezik olyan, hogy emberiség 
és van értelme tenni érte a magamét. Ma valóban úgy látom, nemcsak Magyarország, 
hanem az egész világ olyan irányban halad, amely értelmetlenné teszi ezt a fajta tevé-
kenységet: igen, persze, beszélhetünk, de kinek? Ki figyel oda? Akinek meg kellene hal-
lania, akire hatni akarnánk, az lesöpri ezeket a dolgokat.” Nem hiszem, hogy ez a ke-
serűség tartós lett volna.
– Azt hiszem, korábban már kiderült, hogy ha nem is látszik, de létezik a keserű-
ség. Tényleg nem tudom, kinek mondjuk a magunkét. Persze a korommal is jár-
hat, hogy kevésbé hiszek a dolgok megváltoztatásának, megváltoztathatóságának 
lehetőségében. Düh mindig volt bennem, hogy ezt vagy azt így nem lehet csinál-
ni, másként kellene. Néha elérünk valami eredményt, de többnyire nem. A fér-
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jem a Pénzügyminisztériumban dolgozott a költségvetési főosztályon. Solt Oti, aki 
kitalálta a 79-től működő SZETÁ-t, Szegényeket Támogató Alapot, a nyolcvanas 
évek elején egyszer azért járt nálunk, mert Sanyi úgy látta, hogy épp módja van va-
lamiféle segélyezési rendszer bevezetésére. Aztán nem lehetett semmi az egészből.

 Azt szoktam mondani, hogy egy társadalomtudósnak csupán leírási jogköre van, 
a döntéseket nem ő hozza. A politika pedig a legtöbbször nem figyel a társadalomtu-
dományok eredményeire, vagy nem hallgat rájuk. Igaz, vannak a politikusok közt ki-
vételek, a könyv tanúsága szerint ilyen volt Csehák Judit és Gyurcsány Ferenc.
– A társadalomtudósok sem egyformák. Már beszéltünk arról, hogy vannak, akik 
megmaradnak a tudomány területén, leírnak, elemeznek, de nem kószálnak el ar-
rafelé, hogy mit lehet, mit kell tenni. Ez megint alkat kérdése. Bennem mindig 
volt olyan késztetés, hogy ez vagy az nem maradhat így, valamit tenni kell. De so-
ha nem kerestem semmiféle kapcsolatot a hatalommal. A hatalom képviselői kö-
zül kerestek meg olykor azok, akik legalább egy adott pillanatban úgy gondolták, 
hogy felelősek a közösségért. Kérdés, hogy aztán kit hogyan evett meg a hatalom. 
De legalább egy bizonyos időben eszükbe jutott, hogy beszélni kellene azokkal, 
akik azt kutatják, hogy lehetne segélyezni a rászorulókat, hogy lehetne a szegény-
séget megszüntetni, csökkenteni. Más kérdés, hogy aztán mennyire veszik figye-
lembe, amit a kutatók mondtak. Életem egyetlen igazi sikere, amit már említet-
tem: a családi pótlékot 90-ben elkezdték indexelni, azaz hozzáigazítani az árakhoz, 
ha a bérekhez már nem is. Aztán ezt 2008-tól abbahagyták, azóta se hozták visz-
sza, szóval ez se fényes siker.

 Most, 2019 márciusának elején, mikor már jó ideje tart az Akadémia elleni táma-
dássorozat, melyek épp a domináns érzelmei?
– Elsősorban a düh. Mert mindent lerombolnak. Nem is tudjuk pontosan, mit 
lehet majd helyreállítani és mennyi idő alatt. És a szorongás, most már a gyereke-
im, az unokáim, a dédunokáim jövője miatt. Ez rendkívül erős. Hogy folytatódik 
a rombolás? Mi jön még? Nem tudjuk.

 Hetvenéves korában, 2001-ben, a szabályoknak megfelelően ott kellett hagynia az 
egyetemet, de néhányan létrehoztak egy szegénységkutató csoportot, kidolgozták a Gyer-
mekszegénység elleni Nemzeti Programot, amit a Gyurcsány-kormány 2006-ban elfo-
gadott, ahogy egy év múlva a parlament is a „Legyen jobb a gyermekeknek” országgyű-
lési határozatot. Létrejött és az MTA égisze alatt működni kezdett a Gyerekszegény-
ség Elleni Programiroda, modellkísérletként elindult a szécsényi program, aminek a ki-
terjesztését is elkezdték előkészíteni. Aztán 2011-ben a Programirodát megszüntették, 
mondván, a kiterjesztést a minisztérium egy intézménye, a Wekerle Sándor Alapkeze-
lő veszi át. Az iroda vezetői minderről csak utólag értesültek. Írt egy levelet az MTA 
elnökének, Pálinkás Józsefnek, aki válaszában azt vélelmezte, hogy a program maga 
változatlanul folytatódik, ezt mondta a minisztérium is. Folytatódott?
– Csak annyit tudok, amennyi az interneten elolvasható. Megmaradt egy Gye-
rekesély Program, ami 2016-ban még jó húsz helyen működött. A cél és a tarta-
lom formailag talán kevéssé változott, de központi forrás alig van, pályázati for-
rásokból működnek. A program szervezetileg teljesen átalakult, időben változó-
an különböző nagyobb országos intézményekhez kapcsolták. A generációs prog-
ramot két- vagy hároméves projektekké alakították, és, ha jól értem, a hangsúly 
a korai fejlesztésekre került. Ez azt jelenti, hogy megszűnt a pedagógiai támasz 
folyamatosságának szemlélete is, lehetősége is. Viszont a mi időnkben létreho-
zott néhány Biztos Kezdet Gyerekház nemcsak megmaradt, hanem – amennyi-
re ez a webről megítélhető – sikertörténetté alakult. A számuk folyamatosan nő, 
már kétszáz felé jár, a finanszírozásuk biztosnak látszik, a korai fejlesztésben je-
lentős szerepet töltenek be. Szóval, azt hiszem, nem volt egészen fölösleges, ami-
vel próbálkoztunk.
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 Az életútinterjúból az derül ki, hogy a rendszerváltáskor egy kontrollált piacgazda-
ságot, jóléti államot képzelt el. Ám ma erről aligha beszélhetünk – eddig se nagyon be-
szélhettünk, hisz más irányba indult a politika, jelenleg pedig egy határozottan rossz-
léti államban élünk. Hogyan látja most, 2019 tavaszán az ország, sőt a világ helyzetét, 
jövőjét, amiben olyan, igen beszédes című könyvek jelennek meg és szerencsére magyar-
ra is lefordítják őket, mint A demokráciák halála vagy A kapitalizmus újratervezése?
– Nem könnyű prognosztizálni. Hisz mit tudunk mi itt a világ szélén arról, hogy 
merrefelé akarják vinni a világot a nagyhatalmak, amik közül a legnagyobb a nem-
zetközi tőke. Az teljesen igaz, hogy ma a kapitalizmus szó teljesen üres, mert a gaz-
dagok nem, de a kapitalisták hiányoznak belőle. A részvények szanaszét vannak, 
olyanoknál, akik azt sem tudják, hogy amit a kezükben tartanak, az csokoládé vagy 
ágyú, tehát minek is a részvényei. Nem lehet tudni azt sem, hogy a mi országunk 
merre sodródik. Amit világosan láthatunk a statisztikai adatok alapján, az az, hogy 
egyre távolabb kerülünk attól, amit Nyugatnak hívnak: politikai berendezkedés-
ben, társadalompolitikában, a demokrácia ellensúlyait illetően. Gazdaságpolitiká-
ban is, azaz minden olyan politikában, amelyek az emberek mindennapi életére 
hatnak. Nem a Nyugat elkésett csodálatáról van szó, de kétségtelen, hogy például 
a finnek politikai és szociálpolitikai berendezkedését fényévekkel tartom jobbnak, 
mint a mienkét. Mindig is jobb volt, de most tudatosan növelik a távolságot az ál-
talam még elviselhetőnek tartott irány és a tényleges kormányzati cselekvés között.

 Nem akarom ilyen szomorúan befejezni. Most karácsonykor is Zsuzsa sütötte a beiglit 
a családnak?
– Még eddig mindig én sütöttem a karácsonyi diós és mákos beiglit, most is húsz 
rudat – mindenkinek jut belőle. És én sütöm a születésnapi tortákat, rendszerint – 
hacsak valakinek nincs más igénye – egy „igazi Sacher”-t, amiben a lisztet dió vagy 
mandula helyettesíti. A pillanatnyilag utolsó most március harmadikára készült, 
Máté unokám lett negyvenéves! Nőnek a gyerekek, unokák, dédunokák. Ha a szo-
rongásokat elfelejtem, ez az élet csodája.   

Ferge Zsuzsa (1931, Budapest) : 1953-ban kapott diplomát a közgazdaságtudományi egyete-
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ológiai Tanszékének vezetője, 1996-tól ugyanitt egyetemi tanár, 2001-től professor emerita. 
Tizenhat könyv szerzője, ugyanennyi szerkesztője, mintegy háromszáz tanulmány írója. 2005 
és 2011 közt a gyerekszegénység elleni munkában vett részt, az MTA Gyermekszegénység 
Elleni Programirodájának vezető szakértője volt. (Az irodát 2011-ben a kormány megszüntet-
te.) Fő érdeklődési területe a társadalmi struktúra, a társadalmi egyenlőtlenségek, az oktatás, 
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