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Könyvszemle

ki elemzés jó része mellékletben, az irodalmi 
utalások a lábjegyzetekben találtak helyet, így 
a kifejtés fő vonalát könnyű követni. A szer-
ző eredményei mind a nemzetközi irodalom-
ban újnak mondhatók, mind pedig a hazai 
gyakorlat számára hasznosíthatók. Különö-
sen fontos a szabályozás ellentmondásmentes 
és összehangolt voltára és az intézményi mi-
nőség döntő jelentőségére vonatkozó felisme-

rése, bár ebből sok vigaszt sem a jelen, sem a 
közeljövő szempontjából nem meríthetünk. 
De legalább megtudhatjuk, hogy van kiút a 
stagnálásból, és hogy merre is van az. (Czeg
lédi Pál: Piaci intézmények és gazdasági növe
kedés: a modern osztrák iskola nézőpontja. 
Budapest: Akadémiai Kiadó, �007)

Csaba László 
 az MTA levelező tagja/CEU

Magyar Agora

Az ELTE Társadalomtudományi Karának 
gondozásában a tavalyi év végén jelent meg 
egy olyan tanulmánykötet, amely egy Magyar-
országon még új „társadalomtudományos 
vállalkozás”, a deliberatív közvélemény-kuta-
tás hazai tapasztalatáról számol be. A Szalai 
Júlia által jegyzett bevezetést követően kilenc 
tanulmány foglalkozik a Magyar Agora névvel 
is illetett kezdeményezés hátterével, jellemzői-
vel, eredményeivel. Az ismert szociológusok, 
Örkény Antal és Székelyi Mária mellett ez-
eddig ismeretlen és kevésbé ismert nevek is 
felbukkannak a tanulmányok szerzői között. 
A kötet ugyanis egy olyan kutatószemináriumi 
munka eredménye, amelyben hallgatók és 
oktatók közösen vettek részt. 

A Magyar Agora témája Magyarország 
egyik legfontosabb társadalompolitikai kérdé-
se, a cigányság helyzete volt. Ezen belül a 
szegénység, a diszkrimináció és a szegregáció 
témaköreit járták körbe a kutatás módszerta-
ni szempontból újnak mondható kezdemé-
nyezés résztvevői. Hogy miben rejlik a mód-
szer újdonsága? Abban, hogy egy „hagyomá-
nyos” közvélemény-kutatással szemben a 
kérdőíves adatfelvételt követően a válaszadók 
egy részét beszélgetésre invitálják a kutatók. 
Olyan, szemtől szembeni csoportos beszélge-
tésre, ahol lehetőség van arra, hogy a válasz-

adók kilépjenek passzív, kizárólag az informá-
ció egyirányú átadására koncentráló szere-
pükből. Ahol vitázhatnak egymással, ahol 
meghallgathatják egymás érveit. Majd ezt 
követően a kutatók újra kérdőíves adatfelvé-
tellel mérik a beszélgetés eredményeként ki-
alakult esetleges véleményváltozást. A kísér-
letnek is felfogható kezdeményezés fő célja 
tehát annak megválaszolása, hogy a beszélge-
tésnek, a vitának, az eltérő vélemények meg-
ismerésének milyen hatása van a résztvevők 
gondolataira, benyomásaira, esetleges előíté-
leteire. 

A csoportos beszélgetések előtti helyzet-
képet Örkény Antal és Székelyi Mária mutat-
ja be az olvasóknak. A romákkal kapcsolatos 
negatív attitűdökkel, a gettósodással, a roma 
és nem roma kapcsolat megterheltségével 
kapcsolatos eredményeket találunk itt. A 
hátrányos helyzetű társadalmi csoportok elő-
ítéletre való lehetséges „reagálásait” már az 
50-es években összegyűjtötték a szociálpszicho-
lógusok. E tankönyvi tétel ismerete ellenére 
megdöbbentő találkozni azokkal az eredmé-
nyekkel, amelyek az asszimilálódott, magas 
státusú cigány származásúaknak a romákkal 
kapcsolatos leértékelésére vonatkoznak. 

A tanulmány szerzői tematikus egységek-
ben mutatják be a szegénységgel, a diszkrimi-
nációval, a szegregációval és a politikával, tár-
sadalompolitikával kapcsolatban artikulált 
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véleményeket. Az eredmények alapján arra a 
következtetésre juthatunk: a Rupert Brown 
által definiált új típusú előítélet nem csak a 
társadalomtudomány által létrehozott, való-
ságtól elrugaszkodott fogalom. Az adatok 
szerint a magyarországi nem roma közvéle-
mény a szegénység belső, negatív okainak 
fontos szerepet tulajdonít. Főleg, ha romákról 
van szó. A nem romák esetében ennek a belső 
ok-tulajdonításnak kisebb szerepe van. A 
diszkriminációt mindenki elítéli, főleg, ha 
általában a diszkriminációról kell véleményt 
mondani. Ha azonban konkrétabb helyze-
tekre – rendőrségi intézkedés, szórakozóhelye-
ken tapasztalható diszkrimináció – kérdeznek 
rá a kutatók, már erősebb a nem romák „el-
néző megértése”. Az integrált oktatás mellett 
ugyancsak mindenki kiáll. Ha iskoláskorú 
gyereke miatt személyes érintettsége van vala-
kinek, akkor már hajlamosabb a szegregáció-
pártiakhoz csatlakozni. Végül, de nem utolsó-
sorban a diszkrimináció csökkentésére a 
többségi társadalom keveset hajlandó áldozni. 
Így lehet sematikusan összefoglalni a kiscsopor-
 tos beszélgetések előtt mért eredményeket. 

Koltai Júlia és Lippényi Zoltán tanulmánya 
számol be arról, hogy a deliberatív poll mi-
lyen hatással volt a romákkal kapcsolatos 
véleményekre. Ez az a tanulmány, amelyik-
nek az eredményei bebizonyítják: a vizsgált 
minta egészében pozitív változás történt. A 
résztvevők a kiscsoportos beszélgetések után 
összességében elfogadóbbak lettek a romák 
irányában. Hogy a legfontosabbakat említ-
sük: a cigányok szegénysége mögött kevésbé 
látnak személyes vagy csoportra visszavezet-
hető okokat és hibákat a résztvevők. A beszél-
getések után már inkább gondolják úgy, hogy 
diszkrimináció éri a romákat Magyarországon. 
A megkérdezettek kisebb diszkriminációs 
hajlandóságot mutattak a második lekérdezés 

során, mind a lakóhelyi, mind az iskolai vagy 
a szórakozóhelyi elkülönítés tekintetében.

A könyv többi tanulmányának érdeme, 
hogy további információt, „hangulatot” ad a 
Magyar Agora eredményeivel, résztvevőivel, a 
vitahétvégével kapcsolatban. Herman Zita a 
deliberatív közvélemény-kutatás módszeréről, 
filozófiájáról, típusairól ad összefoglalást a 
kötet első tanulmányában. Lőrincz Dalma a 
vizsgált kérdés szempontjából meghatározó 
csoportnak, a pedagógusoknak a Magyar 
Agorán képviselt nézeteivel foglalkozik. A 
közös szociokulturális háttérrel rendelkező – 
egy faluból érkező – résztvevők véleményvál-
tozásának külön figyelmet szentelt Ignácz 
Zsófi és Antók Péter. Ki kell emelni Venczel 
Sára tanulmányát, amelynek beválogatásával 
a szerkesztők lehetővé tették, hogy a kvantita-
tív adatok megismerésén túl a kiscsoportos 
beszélgetések kommunikációs aktusairól is 
információt kapjunk. Ez hozzájárul ahhoz, 
hogy jobban átérezzük, jobban megértsük 
azt a három napot, amikor a személyes találko-
zókra sor került. A Magyar Agora médiában 
való megjelenéséről, a romákkal kapcsolatos 
diskurzus fellendítésében játszott (korláto-
zott) szerepéről is olvashatunk Munk Veroni
ka beszámolójában. A jövő tudománytörté-
nészei nagy örömmel fogják forgatni a kuta-
tás hátteréről további érdekes adalékokat adó 
írást, amely Gárdos Judittól származik.

Habár a deliberatív közvélemény-kutatás 
hatását pozitívnak tekinthetjük, az eredmé-
nyek a kutatók szerint (is) ambivalenciát és/
vagy negatívumokat takarnak. A romakérdés 

„intenzív és erős érzelmeket kiváltó társadalmi 
téma”, írják a szerzők, ez is magyarázza, hogy 
a romákkal kapcsolatos információ nem be-
folyásolta a velük kapcsolatos előfeltevéseket. 
Előfordult, hogy a kezdeti pozitív attitűdök 
negatívabbá váltak a viták után. Kérdéses az 



65�

Könyvszemle

is, hogy a pozitív véleményváltozás mennyi-
re marad stabil.

A Magyar Agora egy olyan szociálpszicho-
lógiai kísérletnek is felfogható volt, melynek 
fő kérdése így hangzott: a kiscsoportos be-
szélgetések megváltoztatják-e a résztvevők 
véleményét, tudását, attitűdjeit? Túl nagynak 
tekinthetjük azonban az alternatív, ámde mér-
hetetlen magyarázó erők, független változók 
szerepét. Ezek egy részét az egyes tanulmá-
nyok szerzői is megpróbálták számba venni, 
azonban hatásuk jelentőségére csak következ-
tetni lehet. Ugyanakkor a változás mérésére 
törekvő kutatók nem vesznek figyelembe egy 
olyan fontos és mérhető magyarázó változót, 
amire az egyik tanulmány szerzője felhívja a 
figyelmet. Venczel Sára mutat rá írásában arra, 
hogy a pozitív irányú változás elérésében „vél-
hetőleg a személyek között, és főként a roma 
és gádzsó beszélgetések voltak a legerősebb 
hatásúak”. A feltevés érdekes, elgondolkod-
tató, azonban az ezzel kapcsolatos statisztikai 
adatelemzésre nem kerül sor. További hiá-
nyosságnak tekintjük, hogy a véleményvál-
tozásra potenciálisan hatással lévő csoportok 
kialakításának módszerére vonatkozóan nem 
kaphatunk információt. 

A tanulmánykötet egy jól kidolgozott 
módszer eredményeinek alapos feldolgozását 
adja. Teljes képet kaphatunk az első magyar 
deliberatív közvélemény-kutatásról. Az olva-
sottak fontos adalékot adnak az előítélet és a 
diszkrimináció szakirodalmához. Néhány 
tanulmány alapos módszertani ismeretek 
nélkül csak korlátozottan értelmezhető az 
olvasó számára. A könyv azonban érdekes 
eredményeket és tanulságokat fogalmaz meg 
azoknak is, akik ilyen módszertani ismeretek-
kel nem rendelkeznek, azonban kíváncsiak a 
romákkal szembeni vélemények, attitűdök 
jellemzőire. A könyvet minden bizonnyal 
érdeklődéssel fogják olvasni a szűkebb szak-
mai közönség tagjai mellett azok is, akiket 
foglalkoztat az előítélet csökkentésének lehe-
tősége. A tanulmánykötet új információkkal 
szolgál azoknak is, akik egy új, a korábbi tár-
sadalomtudományos eszközöket ötvöző mód-
szerrel szeretnének megismerkedni. (Örkény 
Antal – Székely Mária (szerk.): Magyar Agora 
�005. Deliberatív közvéleménykutatás a romák 
és nem romák viszonyáról. Budapest: ELTE 
Társadalomtudományi Kar (TáTK), �007)

Héra Gábor
szociológus, szociálpolitikus, PhD-hallgató, BME
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Ajánlás a szerzőknek
1. A Magyar Tudomány elsősorban a tudo-

mányterületek közötti kommunikációt szeretné 
elősegíteni, ezért elsősorban olyan kéziratokat fo-
gad el közlésre, amelyek a tudomány egészét érintő, 
vagy az egyes tudományterületek sajátos prob-
lémáit érthetően bemutató témákkal foglalkoznak. 
Közlünk téma-összefoglaló, magas szintű ismeret-
terjesztő, illetve egy-egy tudományterület új ered-
ményeit bemutató tanulmányokat; a társadalmi 
élet tudományokkal kapcsolatos eseményeiről 
szóló beszámolókat, tudománypolitikai elemzése-
ket, szakmai szempontú könyvismertetéseket.

2. A kézirat terjedelme szöveges tanulmányok 
esetében általában nem haladhatja meg a 30 000 
leütést (a szóközökkel együtt, ez kb. 8 oldalnak 
felel meg a MT füzeteiben), ha a tanulmány áb-
rákat, táblázatokat, képeket is tartalmaz, a ter-
jedelem 20–30 %-kal nagyobb lehet. Beszámolók, 
recenziók esetében a terjedelem ne haladja meg 
a 7–8 000 leütést. A teljes  kéziratot .rtf formátum
ban, mágneslemezen és � kinyomtatott példányban 
kell a szerkesztőségbe beküldeni. 

3. A közlemények címének angol nyelvű 
fordítását külön oldalon kell csatolni a közlemény-
 hez. Itt kérjük a magyar nyelvű kulcsszavakat 
(maximum 10) is. A tanulmány címe után a 
szerző(k) nevét és tudományos fokozatát, a mun-
kahely(ek) pontos megnevezését és – ha közölni 
kivánja – e-mail-címét kell írni. A külön lapon 
kérjük azt a levelezési és email címet, telefonszá-
mot is, ahol a szerkesztők a szerzőt általában el-
érhetik.

4. Szöveg közbeni kiemelésként dőlt, (esetleg 
félkövér – semibold) betű alkalmazható; ritkítás, 
VERZÁL betű és aláhúzás nem. A jegyzeteket 
lábjegyzetként kell megadni. 

5. A rajzok érkezhetnek papíron, lemezen 
vagy email útján. Kérjük azonban a szerzőket: 
tartsák szem előtt, hogy a folyóirat fekete-fehér; 
a vonalas, oszlopos, stb. grafikonoknál tehát ne 
használjanak színeket. Általában: a grafikonok, 
ábrák lehetőség szerint minél egyszerűbbek legye-
nek, és vegyék figyelembe a megjelenő oldalak 

méreteit. A lemezen vagy emailben érkező ábrá-
kat és illusztrációkat lehetőleg .tif vagy .bmp for-
mátumban kérjük; értelemszerűen fekete-fehér-
ben, minimálisan 150 dpi felbontással, és a továb-
bítás megkönnyítése érdekében a kép nagysága 
ne haladja meg a végleges (vagy annak szánt) 
méreteket. A közlemény szövegében tüntessék 
fel az ábrák kívánatos helyét.

6. Az irodalmi hivatkozásokat mindig a köz-
lemény végén, abc sorrendben adjuk meg, a 
lábjegyzetekben legfeljebb utalások lehetnek az 
irodalomjegyzékre. Irodalmi hivatkozások a szö-
vegben: (szerző, megjelenés éve). Ha azonos 
szerző(k)től ugyanabban az évben több tanul-
mányra hivatkozik valaki, akkor a közleményeket 
az évszám után írt a, b, c jelekkel kérjük megkü-
lönböztetni mind a szövegben, mind az iroda-
lomjegyzékben. Kérjük, fordítsanak különös figy
elmet a bibliográfiai adatoknak a szövegben, 
illetőleg az irodalomjegyzékben való egyeztetésére! 
Miután a Magyar Tudomány nem szakfolyóirat, 
a közlemények csak a legfontosabb hivatkozáso-
kat (max. 10–15) tartalmazzák.

7. Az irodalomjegyzéket abc sorrendben 
kérjük. A tételek formája a következő legyen:

 • Folyóiratcikkek esetében:  
Alexander, E. O. and Borgia, G. (1976). Group 
Selection, Altruism and the Levels of Organization 
of Life. Ann. Rev. Ecol. Syst. 9, 499–474

 • Könyvek esetében:   
Benedict, R. (1935). Patterns of Culture. Hough-
ton Mifflin, Boston

 • Tanulmánygyűjtemények esetén: von 
Bertalanffy, L. (1952). Theoretical Models in Biology 
and Psychology. In: Krech, D., Klein, G. S. (eds) Theo
retical Models and Personality Theory. 155–170. 
Duke University Press, Durnham

8. Havi folyóirat lévén a Magyar Tudomány 
kefelevonatot nem küld, de az elfogadás előtt 
minden szerzőnek elküldi egyeztetésre közlemé-
nye szerkesztett példányát. A tördelés során vég-
zett, apró változtatásokat a szerző egy adott napon 
a szerkesztőségben ellenőrizheti.
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