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KKöösszzöönneettnnyyiillvváánnííttááss  

Sajnos lehetetlen mindenkinek köszönetet mondanom, aki hozzájárult jelen kö-
tet megszületéséhez. A kötet a Szegedi Tudományegyetem részére kidolgozott
képzési tematikán alapul; köszönet a lehetõségért a szegedi Szociológia Tanszék
vezetõjének, Feleky Gábornak és munkatársamnak, Rácz Attilának. A kötet
megírására Szikla Gyula, a Falu Város Régió szerkesztõje bíztatott. 

A kötet fõ támogatója az Országos Lakás- és Építésügyi Hivatal Településren-
dezési Fõosztálya volt, támogatásuk nélkül a kötet nem jelenhetett volna meg.
Ezúton fejezem ki köszönetemet személyes segítségéért Körmendy Imrének, a
fõosztály vezetõjének, aki többször és rendkívül figyelmesen olvasta át a kézira-
tot, és javaslataival, korrekcióival sokat segített a tartalmi részek kifejtésében. 

Az egyes fejezetek írása közben különbözõ szakterületek képviselõitõl kér-
tem segítséget: Bali János és Nagy Terézia néprajzkutató, Bartus Tamás és
Moksony Ferenc szociológus, Dúll Andrea és Sátor Nóra pszichológus, Juhász
Pál és Szabó Katalin közgazdász, Lammel Annamária kulturális antropológus.
A Magyar Urbanisztikai Társaság tagjai, Babos István, Lukovich Tamás, Marthi
Zsuzsa és különösen Pongrácz Katalin ötleteikkel és javaslataikkal segítették a
kézirat csiszolását.

Köszönet illeti a kötet társzerzõit, akik kifejezetten a jelen kötet számára írták
vagy dolgozták át korábbi munkáikat: Csernák Boldizsár, Eranus Eliza, Futó
Péter, Garamhegyi Ábel, Heltai Erzsébet, Kürtösi Zsófia, Láng Sarolta, Máth
András, José Luis Molina, Rácz Attila, Pálinkó Éva, Sarah Pink, Teresa San
Román, Szántó Zoltán, Szathmári Milán, Szeszler Zsuzsa, Tarjányi József,
Tompai Géza, Vicsek Lilla, Varga-Ötvös Béla, Vörös Miklós, és a fordítók, Erdõdi
Katalin, Földházi Erzsébet, Kállai Tibor. Együttmûködésüknek köszönhetõen a
kötet írásai nyelvileg és tartalmukat tekintve jól illeszkednek egymáshoz; a vég-
eredmény nem egyszerûen egy szöveggyûjtemény, hanem egy közös alkotás
lett. Öröm volt együtt dolgozni. 

Köszönet illeti a Budai Várgondnokság munkatársait, amiért lehetõvé tették,
hogy éjjel-nappal dolgozhassak a Karmelita Kolostor egyik cellájának nyugalmá-
ban. Magánügy, mégis szeretnék nyilvánosan is köszönetet mondani annak a
két embernek, akik hónapokon át hiányoltak engem; és a munkatársaknak is,
akik elviseltek ugyanezen idõ alatt. 
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EEllõõsszzóó

Annak idején a demokratizálódás jegyében a 7/1983. (Ép. Ért. 23.) ÉVM-utasítás
elõírta a rendezési tervekkel kapcsolatban a lakossági egyeztetést, ismertetést.
Ezeket az egyeztetéseket a Hazafias Népfront lakókörzetenként végezte, azon-
ban eredményességükrõl, hasznukról, azt hiszem, mindannyiunknak vegyes és
ellentmondásos tapasztalatai vannak. Az önkormányzatiság létrejöttével értelem-
szerûen egy ilyen ÉVM-utasítás már nem fejtette ki jótékony hatását. 1999-ben
megszületett az önkormányzati törvény, majd jó néhány évvel késõbb az épített
környezet alakításáról és védelmérõl szóló törvény. Szembetaláltuk magunkat
azzal, amit egyesek Patrick Geddesre, a rendezési tervek skót mûvelõjére vezet-
nek vissza, aki fontosnak tartotta a lakossági egyeztetéseket, fórumokat. Azt
mondhatjuk, hogy az önkormányzati döntések közül ez (ti. a településrendezési
terveket és a helyi építési szabályzatokat jóváhagyó) csaknem az egyetlenegy
olyan határozat, illetõleg rendelet Magyarországon, amelyhez valamiféle társa-
dalmi ismertetés, társadalmi kontroll is tartozik. 

Az önkormányzati törvény két helyen említi a társadalmi egyeztetés szüksé-
gességét. Egyrészt kimondja, hogy a képviselõ-testület szervezeti és mûködési
szabályzatában maga határozza meg, hogy mely társadalmi vagy érdekképvise-
leti szervezettel és milyen formában mûködik együtt, bevonva õket a képviselõ-
testület vagy a bizottságok munkájába. Másrészt azt mondja ki, hogy az önkor-
mányzat a lakossággal való párbeszéd érdekében fórumrendszert mûködtethet.
Az építési törvény jogalkotásakor úgy tûnt, hogy a lakossági egyeztetéssel kap-
csolatban nem tehetünk mást, mint hogy elõírjuk az érintettek bevonásának
kötelezettségét, valamint az úgynevezett harmincnapos kifüggesztést, másrészt
pedig utalunk a helyben szokásos módra, ami a szervezeti és mûködési szabály-
zatban rögzíthetõ, és más jogszabályokban is visszatérõ fordulat. Tapasztalata-
ink szerint a tervezõknek és települési fõépítészeknek általában gondot jelent e
törvényi kötelezettség gyakorlati megvalósítása. 

A településrendezésben gyakran okoz gondot, hogy az idõ sürget, valamint
szûkösek a tervezésre rendelkezésre álló anyagi források, amelyek nem teszik
lehetõvé a megbízó önkormányzatok és a tervezõk által elvárt mélységû vizsgá-
latok és elemzések elkészítését. 

Letenyei László könyve a településrendezõi munkához kíván segítséget adni.
Az újszerû szerkesztési elveket követõ kötet (egyszerre tankönyv és szöveg-
gyûjtemény) néhány korszerû társadalomtudományos utat és módot vázol fel,
amelyen járva eredményesebben vonhatjuk be a helyi lakosságot a települési
tervezõi munkába, illetve ellenõrizhetjük készülõfélben lévõ terveink várható
fogadtatását és hosszú távú hatásait. Õszintén remélem, hogy a kötetben felvá-
zolt módszerek használatának köszönhetõen a következõ években a helyi la-
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kosság véleménye és igényei egyre nagyobb súlyt kaphatnak a települések ké-
pének és a településrészek funkcióinak kialakításakor, és végül megvalósítható,
hogy a tervezõ valóban a lakosság érdekében végezze szolgálatait. 

Szokatlannak tûnhet a tisztelt olvasó számára, hogy egy építész dominanciájú
szakma hivatala efféle könyv kiadását támogatja, de könnyen belátható, hogy a
településtervezés elsõsorban társadalmi, s csak másodsorban mûszaki kérdés.
Az urbanisták mindenkor büszkén vallották, és vallják (egyébként teljesen jog-
gal), hogy szakmájuk interdiszciplináris (akár mint tudományt, akár mint alkal-
mazott tevékenységet nézzük), méltó és igazságos tehát, hogy megtegyük a
szükséges nyitást e téren is. Reményeink szerint a különbözõ szakterületek kö-
zötti együttmûködés tovább fog folytatódni, sõt bõvülni, hogy a Széchenyi István
által leírtak mindannyiunk tapasztalatává válhassanak: „Egynek minden nehéz,
sokaknak semmi sem lehetetlen.”

Körmendy Imre 
fõosztályvezetõ

Országos Lakás- és 
Építésügyi Hivatal

Településrendezési Fõosztály
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TTeerreeppeenn  ffoollyyttaattootttt  kkuuttaattááss

Talán ismerõs az olvasónak az a helyzet, amikor megérkezik egy olyan helyre,
amelyrõl nem elégségesek az elõzetes ismeretei, azt sem tudja pontosan, me-
lyek a helyben fontos kérdések, csak annyit tud, hogy neki kell majd ezekre
választ adnia, miközben mind az ideje, mind az anyagi eszközei korlátozottak.
A fenti alaphelyzet mindig elõáll, amikor egy település vagy térség életét szeret-
nék megismerni, akár tudományos, akár pedig alkalmazott célból. Még ha tulaj-
don lakókörnyezetünkrõl van is szó, és ismerünk néhány, a területre vonatko-
zó statisztikát, mindig kevesebb elõzetes információval rendelkezünk, mint
amennyire szükségünk lenne a késõbb felmerülõ kérdések megválaszolására.
Kutatásunk elején még nem tudhatjuk, melyek lesznek azok a kérdések, ame-
lyek a legtöbb odafigyelést, érzékenységet igénylik majd – tehát amelyek kuta-
tásunk szempontjából a legfontosabbnak lesznek. Az anyagi és idõbeli források
pedig végül minden esetben szûkösnek fognak mutatkozni, függetlenül attól,
hogy több évre tervezett tudományos célú, vagy néhány hetes alkalmazott kuta-
tásról van-e szó. Jelen kötet éppen ilyen helyzetben kíván hatékony segítséget
nyújtani. 

A „terep” – jelen kötet értelmezésében – egyaránt lehet egy település vagy egy
térség. A kortárs európai és hazai gyakorlat megkülönbözteti a település-, terü-
let- és vidékfejlesztõ szakmákat, illetve a rendezéssel és a fejlesztéssel foglalkozó
szakembereket. A különbözõ szakmák, szakterületek intézményesülése ma már
elõrehaladott folyamat. Ennek ellenére egy társadalmi vizsgálat folytatásakor a
különbözõ fejlesztõ és rendezõ szakmák szerint nem mutatkoznak különbsé-
gek, települések és térségek esetében alapvetõen ugyanazokat az adatgyûjtési
és -feldolgozási technikákat kell alkalmazni. Pontosabban fogalmazva, az alkal-
mazott módszereken minden esetben változtatni kell egy keveset, de ez terep-,
nem pedig szakmaspecifikus kérdés. A kötetben tárgyalt módszerek más ese-
tekben, például egy településrész, egy szubkultúra vagy egy intézmény vizsgá-
latakor is alkalmazhatók.

A terep megismerésére számtalan módszer kínálkozik. Kötetünkben terjedelmi
korlátok miatt nem törekedhetünk teljességre, csupán néhány adatgyûjtési tech-
nikát kívánunk bemutatni az antropológia, a szociológia, a társadalomföldrajz és
a közgazdaságtan területérõl. A válogatás alapelve természetesen vitatható; két-
ségtelen, hogy a bemutatott technikákon kívül számos további módszer ismerte-
tésével lehetne bõvíteni a sort. A módszerek kiválasztásának legfontosabb szem-
pontja az volt, hogy a településfejlesztés terén szerzett személyes tapasztalataim
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szerint ezek ismeretében hatékonyan, azaz viszonylag gyorsan és nagy megbíz-
hatósággal lehet feltárni és megválaszolni a terep legfontosabb kutatási kérdéseit. 

AA  ttéérrssééggii  ééss  tteelleeppüülléésskkuuttaattááss  mmiinntt  aallkkaallmmaazzootttt  ttuuddoommáánnyy

Korábban egy-egy település vagy régió életének megismerése néhány elhivatott
társadalomkutató érdeklõdési körébe tartozott. A falu- vagy városszociológiai,
etnográfiai, antropológiai vagy szociográfiai munkák eredményeit ugyan a széles
közönség is olvashatta, a kutatások eredményei azonban ritkán hasznosultak
közvetlen módon, azaz nem voltak alkalmazott kutatások. 

Napjainkban a települések, kistérségek jövõjére vonatkozó döntések megho-
zatalakor egyre fontosabb szerepet játszik a „társadalmi egyeztetés”, a helyben
élõ emberek véleménye. Továbbra is kérdés azonban, hogy miként lehet fel-
tárni a helyi véleményeket. A ma Magyarországon alkalmazott módszerek – így
például a lakossági fórum vagy az interjúsorozat – a gyakorlatban elégtelenek
arra, hogy segítségükkel a helyi lakosságot bevonjuk a tervezési folyamatba,
illetve hogy valós véleményüket megismerjük. Új, az eddigieknél hatékonyabb
véleményfeltáró és adatfeldolgozó módszerek alkalmazására van tehát szükség. 

A magyarországi kutatók viszonylag könnyû helyzetben vannak: mivel a te-
lepülési és térségi tervezés társadalomtudományos megalapozása terén több
évtizedes a lemaradásunk a világ fejlettebb országaitól, viszonylag könnyû ta-
nulni másoktól, nem kell egészen önálló utakat keresnünk. Jelen kötet olyan
társadalomtudományos módszereket mutat be, amelyek hazánkban talán újsze-
rûnek hatnak, de amelyeket más országokban régóta sikerrel alkalmaznak a
települések és térségek vizsgálatában. 

KKiikknneekk  sszzóóll  aa  kköötteett??

A kötet szerkesztésekor elsõsorban a település- vagy térségfejlesztésben dolgozó
szakemberekre voltunk tekintettel. Ennek megfelelõen az egyes módszerek le-
írása során rövid idõtávokban gondolkodtunk, a bemutatott példák pedig vala-
milyen települési vagy térségi rendezési/fejlesztési kérdéshez kapcsolódnak. Az
egyes módszerek azonban – az alkalmazott jellegû példáktól függetlenül – nem-
csak az alkalmazott, hanem a hosszabb távú és kevésbé gyakorlatias kutatások
során is alkalmazhatók. Reméljük, hogy a több diszciplína területérõl merítõ
kézikönyv a tudományos kutatók számára is jól használható lesz. 

Valószínû, hogy a kötet olvasói legnagyobb számban az urbanisztika és/vagy
a társadalomtudományos szakirányokon tanuló egyetemi és fõiskolai hallgatók
lesznek, akiknek a kötet olvasását kötelezõ vagy választható jelleggel elõírják.

20 TELEPÜLÉSKUTATÁS
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Elsõsorban a hallgatók igényeire gondoltam, amikor a témához tartozó legfonto-
sabb irodalmak lefordítására és szöveggyûjteményszerû megjelentetésére vállal-
koztam; ugyancsak a hallgatók számára fontos, hogy a tankönyv és a szöveggyûj-
temény együtt jelenjen meg, ne kelljen „ugyanazt” kétszer megvenni. A képzés-
ben részt vevõ oktatók feladatait és a hallgatók felkészülését segítik a fejezetek
végén a tudást ellenõrzõ kérdések és gyakorló feladatok.

Összefoglalva a gondolatmenetet, a kötetet elsõsorban társadalomtudomá-
nyos kutatók és hallgatók, illetve urbanisták, település-, terület- és vidékfejlesz-
tés, rendezés és szabályozás területein dolgozó szakemberek figyelmébe ajánlom. 

HHiiáánnyyppóóttllááss

A bemutatásra kerülõ módszerek kiválasztásakor fontos szempont volt, hogy
olyan módszerekrõl írjunk, amelyekrõl ma még nincs hozzáférhetõ gyakorlati
útmutató irodalom Magyarországon. 

Egyes módszerek bemutatásakor abból indultunk ki, hogy a magyar nyelvû
olvasó még semmit nem olvashatott az adott módszertanról. Bár régóta létezõ
gyakorlat, de még mindig hiányzik például a mentális térképezés vagy a kapcso-
latháló-elemzés módszertani segédlete magyar nyelven – ezeknél a terület minél
teljesebb körû, az alapoktól kezdõdõ bemutatására törekedtünk. Más kérdések
kapcsán vannak bizonyos kézikönyvek magyar nyelven, de azok eltérõ szemlé-
letük vagy nem gyakorlatias jellegük miatt alkalmazott kutatások során nehezen
használhatók. 

Bár általában véve jelentõs a hazai néprajzi-antropológiai, illetve a marketin-
ges szakirodalom, nincs magyar nyelvû gyakorlatias kézikönyv a résztvevõ meg-
figyelésrõl, és hiányzik a könyvpiacról a fókuszcsoportos vizsgálatokat kellõ tu-
dományos mélységben tárgyaló munka. Napjainkban a kutatók mindkét vizsgá-
lati módszert elsõsorban gyakorlat közben sajátíthatják el, hiszen az egyetemi
oktatásban a módszertan „módszeres” megismerése gyakran háttérbe szorul a
tudomány- és eszmetörténeti, illetve elméleti tendenciák javára. Az adott fejeze-
tek ezekben az esetekben a magyarul már hozzáférhetõ irodalmakra gyakran
utalva, azokra részben építve fejtik ki gondolataikat; a hozzáférhetõ irodalma-
kat a kilencedik fejezet ajánlott irodalmai között ismertetjük. 

Végül, vannak olyan témák, amelyekrõl remek kézikönyvek találhatók ma-
gyarul. Például, kérdõívezés kapcsán elsõsorban Earl Babbie (1965, 1995) mun-
kája a kutatási eredmények átadása kapcsán pedig Szabó Katalin (2001) könyve
alapvetõ kiindulópont lehet; ilyen esetekben jelen kötet csak arra vállalkozik,
hogy a más munkákban leírtakat kiegészítse. Az ajánlott irodalmak ismerete ilyen
esetekben elengedhetetlennek tûnik a jelen kötetben foglaltak pontos megérté-
séhez. 

BEVEZETÉS 21
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AAzz  eeggyysszzeerrûûssííttééssrrõõll

A dolgok sokszor másként festenek távolról és közelrõl. A Naprendszer egy tá-
voli pontjáról tekintve a Föld egy golyó. A Holdról vizsgálva egy színes bolygó,
míg egy repülõgéprõl letekintve egy egyenetlen felszín tûnik a szemünkbe. Ha
az embereket kérdezzük, hogy mi a véleményük a Földrõl, többnyire társadal-
mi vagy környezeti kihívásokról fognak beszélni, és csak kevesen, vagy talán
senki sem fogja azt mondani, hogy a Föld egy rücskös felszínû színes golyó. 

Jelen kötet arra vállalkozott, hogy különbözõ tudományágak területérõl me-
rítve állítson össze egy egymásra épülõ, egységesnek tûnõ módszertant, amelyet
követni lehet települések és térségek életének megismerésekor. Eltekintve attól,
hogy a bemutatott módszereken kívül számos további adatgyûjtési és feldolgo-
zási technika is a kötet oldalaira kívánkozna, belátható, hogy már a tárgyalandó
módszerek esetében is csak dióhéjban, „távolról tekintve” mutathattuk be azok
elméleti kereteit és metodikai megfontolásait. Érthetõ, ha sok olvasó úgy gon-
dolja majd, hogy az egyes témákat részletesebben körül kellett volna járni; saját
szakterülete felõl tekintve minden egyes fejezet kiegészítésre szorulna. Valószí-
nû például, hogy ha egy pszichológus átfutja a konstruktuivista megközelítések
egy bekezdésben történõ összefoglalását, vagy egy néprajzkutató elolvassa a kul-
turális antropológia másfél évszázadát másfél oldalban áttekintõ vázlatot, akkor
olyasmit gondol, hogy „hümm, a dolog azért ennél kicsit bonyolultabb”. A kötet
szerkesztésekor azonban ezzel épp ellentétes szemléletet követtem: az volt a
kérdés, hogy miként lehet az egyes tudományágak fõ kérdéseit a lehetõ legegy-
szerûbb módon bemutatni, azzal a céllal, hogy az eltérõ diszciplínák keretei
között nevelkedett szakemberek valamennyi módszert megérthessék és feldol-
gozhassák a maguk számára.

Jelen kötet egyik vezérgondolata, hogy a hétköznapi élet nincs tekintettel a
diszciplináris határokra. Éppen ezért egy település vagy térség életének megis-
merésekor interdiszciplináris társadalomtudományos szemléletre van szükség.
Gyakorlati szakemberként az a tapasztalatom, hogy egy közepes színvonalon
elvégzett interdiszciplináris szemléletû, alkalmazott célú településkutatás jobban
használható eredményeket hoz, mint egy kiváló, de saját szaktudománya kere-
tein belül maradó vizsgálat. Az interdiszciplinaritás igénye bizonyos távolság-
tartást követel meg minden egyes diszciplínától, azok nyelvezetétõl és saját ér-
telmezésétõl. A „közös nyelv” iránti igény miatt le kellett mondanom az egyes
tudományágakra jellemzõ szakkifejezések és a szakmai retorikák elemeinek
használatáról; ez viszont épp arra teremt lehetõséget, hogy az egyes technikák
módszertani és elméleti megfontolásait a lehetõ legegyszerûbb módon adhas-
sam közre. 
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AA  kköötteett  sszzeerrkkeezzeettee

A kétkötetes munka egyszerre kíván tankönyv és szöveggyûjtemény lenni. Az
elsõ kötetben az egyes kutatási módszereket egy-egy könnyen érthetõ nyelven
írt fejezet vezeti be, amelyeket – keretes írásként – más szerzõktõl vett rövi-
debb szövegrészletek vagy recenziók egészítenek ki. A második kötetben az
egyes témakörökhöz tartozó „veretes” szövegek találhatók hazai, illetve külföldi
szerzõktõl.

A tankönyv jellegû fejezetek röviden és gyakorlatiasan tekintik át az adott
társadalomtudományos módszer elméleti gyökereit, legfontosabb elméleti és
gyakorlati problémáit, majd az alkalmazás lépéseit. A gyakorlatok és ellenõrzõ
kérdések a kötet végén találhatók. Bár nemzetközi példa több kínálkozik, igye-
keztünk minden esetben hazai példákat és esettanulmányokat bemutatni. Azt
reméljük, hogy a fejezet pontjait követve egy alapismeretekkel rendelkezõ ku-
tató képes végrehajtani egy „próba”-kutatást az adott módszertan szerint. A rö-
vidre szabott útmutatók azonban gyakran túlzottan egyszerûsítve ismertetik az
egyes technikák fõbb kérdéseit. Kétségtelen, hogy aki ezeket a módszereket
nemcsak kipróbálni, hanem a gyakorlatban alkalmazni is szeretné, annak a to-
vábbiakban nem csupán saját hibáiból kell tanulnia, hanem a szakirodalomban
is el kell mélyülnie. A továbblépést segítik azok az irodalmak, amelyeket az
adott fejezetekhez mellékelve, szöveggyûjteményszerûen adunk közre. 

A szöveggyûjtemény szövegei közül témakörönként az egyik az adott téma
„klasszikusa”, amelyet egy kivétellel elõször adunk közre magyar nyelven. Ezen
irodalmak ismerete azért fontos, hogy a magyar kutatók közös szakmai nyelvet
beszéljenek külföldi kollegáikkal. A szöveggyûjtemény másik darabja fejezeten-
ként általában egy-egy hazai szerzõ írása az adott témában. A többnyire elsõ
közlésként közreadott szövegek kiegészítik a tankönyvben leírtakat, és irányt
mutatnak a módszertan fõbb kérdéseinek továbbgondolására. 

Az autodidakta továbbképzést segíti a kötet végén található szakirodalmi át-
tekintés és könyvajánló. Gondolva a településfejlesztõ szakemberek idõkorlá-
taira, ahelyett hogy egy-egy témakör irodalmát teljeskörûen bemutatnánk, ki-
válogattuk a megítélésünk szerint leginkább gyakorlatias és jól hasznosítható
kézikönyveket és internetes oldalakat. Az egyes kötetekrõl és oldalakról rövid
leírást is adunk, megkönnyítendõ a keresést és a megfelelõ írás kiválasztását. 
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AA  kköötteett  ééss  aa  sszzöövveeggggyyûûjjtteemméénnyy  ffeejjeezzeetteeii

I. A társadalomtudományos vizsgálat 
A kötet legelsõ fejezete azzal foglalkozik, mikor érdemes egy településen vagy
kistérségben társadalomtudományos alapozó szaktanulmányt készíteni, illetve
általában mi a szerepe a késõbbiekben bemutatott módszereknek a település-
fejlesztési koncepció megalapozásában. 

A szöveggyûjtemény I. fejezetében elsõként az Európa Tanács 1999/1260
rendeletét olvashatjuk, amely lefektette az unió fejlesztéssel kapcsolatos elveit.
Ezt egészíti ki Futó Péter és Szeszler Zsuzsa írása, amely egyfajta fogódzót, sza-
márvezetõt nyújt a településfejlesztési koncepciók készítéséhez. 

II. Kvalitatív és kvantitatív adatgyûjtési technikák ötvözése 
A kötet második fejezete a túlnyomórészt kvantitatív módszertani képzésben
részesülõ hazai társadalomkutatók számára lehet érdekes. A fejezet arra hívja fel
a figyelmet, hogy az adatgyûjtés két iskolája között nem lehet értékbeli különb-
séget tenni, egy helyi társadalom megismeréséhez a kvalitatív és kvantitatív
technikák együttes alkalmazására van szükség. 

A szöveggyûjtemény II. fejezetének elsõ darabja az antropológusok generá-
cióit nevelõ, nagy hatású pedagógus, Teresa San Román egyik elõadása, amely
a „tervezett” versus „spontán” kutatás és más kulcsfogalmak antropológiai jelen-
tésének megvilágításával segít tisztázni a kvalitatív és kvantitatív módszerek
együttes használatának kérdését. A másik szöveg egy kortárs amerikai szocioló-
gus, Alan Bryman munkája, aki hasonló gondolatokat fogalmaz meg. Gondo-
latmenete remélhetõen közelebb áll a szociológián és közgazdaságtanon nevel-
kedett hazai olvasókhoz. Mindkét szöveg elõször jelenik meg magyar nyelven. 

III. Résztvevõ megfigyelés 
A résztvevõ megfigyelés a legismertebb és leggyakrabban használt módszertan
a kulturális antropológiában. A módszert eleinte olyan társadalmak megismeré-
sére alkalmazták, amelyekrõl a kutatók, úgymond, „semmit sem” tudtak. Az
antropológia arra tanít, hogy napjaink hazai társadalmának sok sajátosságára ér-
demes úgy rácsodálkozni, mintha semmit sem tudnánk róla. A résztvevõ meg-
figyelést elsõsorban érzékeny kutatóknak ajánlom, akik a társadalom nagy és
az emberek kis kérdéseit egyaránt fontosnak tartják. 

A III. fejezet egyik szövege a módszer egyik „feltalálója”, Bronislaw Mali-
nowski 1922-ben megjelent könyvének bevezetõje. Mint az elmélettörténeti ke-
reteket felvázoló másik tanulmány szerzõi, Vörös Miklós és Frida Balázs rámu-
tatnak, a Malinowski-szöveg a híres antropológus módszertani ajánlásának te-
kinthetõ. 
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IV. Fókuszcsoportos interjú
Elsõsorban a reklámszakmában divatos módszer, melyet – módszertani problé-
mái miatt – társadalomtudományos kutatásokban ritkán használnak. A vizsgá-
lat során a célcsoportot „reprezentáló” személyeket leültetik egy asztal köré (õk
a fókuszcsoport), és egy kutató, az ún. moderátor nekik teszi fel a kérdéseket.
A vizsgálat során nem csak az derül ki, hogy mi a válasz a kérdésünkre, de az
is, hogy miért. Fontos információt hordozhatnak a vizsgálatban részt vevõ sze-
mélyek spontán reakciói is. 

A szöveggyûjteménynek a fókuszcsoport-témakörhöz tartozó elsõ szövege
Robert K. Merton, Marjorie Fiske és Patricia L. Kendall 1956-ban megjelent, ma
már klasszikusnak számító kötete (The Focussed Interview) két fejezetének ma-
gyar nyelvû kivonatolt fordítása. A másik szöveg szerzõje Jenny Kitzinger, aki
az interakciók jelentõségét hangsúlyozza a fókuszcsoportos vizsgálatban egy
empirikus kutatás tapasztalatai alapján. Az utolsó írás – Vicsek Lillától – az ered-
ményt befolyásoló különbözõ tényezõkrõl szól. 

V. Interjú, kérdõív és adatbázisok gyûjtése – terepközeli módon
Jelen kötetnek nem célja, hogy akár az interjúzás, akár a kérdõívszerkesztés, a
mintavétel, a statisztikai adatfeldolgozás módszertanához olyan részletes útmu-
tatót nyújtson, mint a többi adatgyûjtési technikához. Mindezekrõl a módszerek-
rõl több kitûnõ kézikönyvet olvashatunk magyarul. Egy hasonló részletességû
bemutatás túlnyúlna jelen kötet terjedelmi korlátain. Az 5. fejezetet inkább kiegé-
szítésnek szánjuk, melynek célja bemutatni, hogy miként interjúzhatunk és kér-
dõívezhetünk a terepmunka sajátos körülményei között. Ezek a kiegészítések
olyan szakemberek számára hasznosak, akik már rendelkeznek tapasztalatokkal
e három gyakran alkalmazott módszer használatában. A kevésbé gyakorlott ku-
tatók és hallgatók figyelmébe a szöveggyûjteményt illetve az ajánlott irodalmat
ajánlom a továbblépéshez. 

A szöveggyûjtemény V. fejezetében Heltai Erzsébet és Tarjányi József mun-
kája kéziratban már régóta létezõ, többek számára ismert, de nyomtatásban még
meg nem jelent hiánypótló írás, amely elsõsorban a szerzõpáros saját interjús
tapasztalatira támaszkodik. A kiadás számára némileg átdolgozott szöveg elsõ-
sorban a mélyinterjú során elkövethetõ hibákkal foglalkozik, oldott, könnyen
érthetõ stílusban. A másik szöveg a kérdõíves adatgyûjtés újabb technikáival
foglalkozik, a személyes mellett a telefonos, internetes, postai és e-mailes vala-
mint a számítógéppel támogatott interjúkkal. A szöveg szerzõi, Eranus Eliza,
Láng Sarolta, Máth András és Rácz Attila gyakorlati szakemberek, illetve tudo-
mányos karriert választott kutatók. 

BEVEZETÉS 25

Telepules1-3.qxd  2006. 08. 04.  10:21  Page 25



VI. Mentális térkép szerkesztése
Ha azt halljuk: térkép, akkor többnyire a földfelszín egy darabjának meghatáro-
zott méretarány szerint kicsinyített rajzára gondolunk. Ha viszont azt halljuk:
középkori térkép, akkor nehezen böngészhetõ rajzolatok jutnak az eszünkbe,
amelyen a rajzoló élethû portrékkal jelzi a vízi szörnyek és kutyafejû tatárok
földjét. Ez utóbbihoz hasonló a mentális térkép, amely egy településre vagy tér-
ségre vonatkozó közös tudást gyûjti össze és ábrázolja. A mentális térkép szer-
kesztése – az eddigiektõl eltérõen – nem adatgyûjtési, hanem adatfeldolgozási,
vagy még inkább interpretációs technika. Maga a térképvázlat (ha egyáltalán
készítünk ilyent) csupán grafikai ábrázolása egy adatbázisnak, amelynek adatai
például interjúkészítés vagy kérdõíves vizsgálat keretében gyûjthetõk össze. 

A szöveggyûjtemény VI. fejezetében két írás található, az elsõ Roger Downs
és David Stea 1977-ben megjelent népszerû tankönyvének részlete. Ez a tan-
könyv a mentális térképekkel foglalkozó egyik legkorábbi egyetemi jegyzet, és
angolszász nyelvterületen elsõsorban e könyv alapján ismerkedtek társadalom-
földrajzosok generációi a kognitív térképezéssel. A másik szöveg hazai alkalma-
zott kutatásokat bemutató válogatás, közte Garamhegyi Ábel, Csernák Boldi-
zsár, a csíkszeredai Kommunikációs Antropológia Munkacsoport, illetve Letenyei
László és szerzõtársainak munkái. 

VII. Kapcsolatháló-elemzés 
A kapcsolatháló-elemzés napjainkban egyfajta tudományos divattá vált. A tele-
pülés- és térségfejlesztõ szakmában is gyakran elhangzik az igény, hogy a kü-
lönbözõ kisebb egységek (falvak, mikrorégiók, helyi vállalkozások, iskolák
stb.) hálózatba szervezõdve igyekezzenek megoldani kisebb-nagyobb gondjai-
kat. A nyilvánvalónak tûnõ elõnyök ellenére még mindig nagyon kevés kutató
végez hálózati típusú kutatást. Ennek sok oka van: kevesen értenek az elemzõ
eljárásokhoz, az adatfeldolgozáshoz új számítógépes szoftverekre van szükség,
és kevés az ilyen jellegû megrendelés is. A fejezet ezen a helyzeten kíván segí-
teni. Keretes írásként José Luis Molina tankönyvének részlete olvasható, amely
a kapcsolatháló-elemzés alkalmazásainak áttekintését adja. 

A szöveggyûjtemény VII. fejezetében Szántó Zoltán elmélettörténeti és Kür-
tösi Zsófia  módszertani jellegû írása található. A szövegek elsõ közlések. 

VIII. Interpretáció 
Az adatok feltárásával és értelmezésével még nem zárult le a kutató munkája: át
kell adnia tudását a megrendelõnek, azaz az önkormányzatnak vagy a kistérségi
társulásnak. A kötet utolsó fejezete arra hívja fel a figyelmet, hogy a nem érthe-
tõ, nem adekvát módon tolmácsolt tudás olyan, mintha nem is létezne. A fejezet
néhány olyan gyakorlati tanácsot fogalmaz meg, amelyek segíthetik a társadal-
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mi szaktanulmány hasznosulását. Kiemelt helyet foglal el a vizuális, azaz képi
elemek szerepe az interpretáció során; ennek aktualitást ad, hogy a kép jellegû
információk gyûjtése és továbbadása napjainkban technikailag egyre könnyebbé
válik. 

A társadalomtudományos tanulmány írójának szem elõtt kell tartania, hogy
javaslatait alkalmanként meg is fogadhatják. Ha javaslatai a társadalomtudomá-
nyos koncepcióból kilépve átkerülnek a tervezõ asztalára, majd megvalósulás
útjára lépnek, elengedhetetlen a monitoring, azaz annak ellenõrzése, hogy a
javaslatok elérik-e a várt hatást. 

A megszerzett tudás átadása, tolmácsolása mind az antropológiai, mind a
szociológiai, mind pedig a közgazdasági irodalomban fontos helyet foglal el,
ám az egyes diszciplínák képviselõi egymástól eltérõ módon gondolkodnak a
kérdésrõl. A szöveggyûjtemény VIII. fejezete egy részletet tartalmaz Deirdre
McCloskey: A közgazdaságtan retorikája c. könyvébõl. A választott szövegrész-
let nem csak a közgazdászok, hanem a szociológusok és az urbanista tervezõk
részére is megszívlelendõ. A másik szöveget az antropológus Sarah Pink írta,
témája a vizuális adatgyûjtés és interpretáció a társadalomtudományos kutatás
során. 
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