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A kutatás háttere és előzményei1 
 
Az elmúlt húsz évben megközelítőleg negyven jelentős kutatási programban 

vettem részt. Ezek között több, főleg nagy mintán zajló kvantitatív felmérés 

foglalkozott a romák helyzetének a feltárásával és próbált magyarázatot 

találni arra, hogy a társadalmi kirekesztés miért sújtja kiemelten a roma 

kisebbség tagjait. Ezek és más meghatározó tudományos kutatások is erősen 

építettek a társadalmi kirekesztés fogalmára. Mindennek ellenére a 

fogalmat mindig is problematikusnak találtam az alábbi okok miatt: 
 

1. a fogalom vitatott jellege és többszörös jelentése. Else Oyen már 

1997-ben rámutatott a kifejezés megalapozatlan voltára miközben 

hangsúlyozta, hogy a szakterületre belépők „felkapják a fogalmat és 

mindenhol rohangálnak vele, szemináriumokat és konferenciákat 

szervezve annak érdekében, hogy egy elméletileg gyengén alátámasztott 

gyűjtőfogalomban valamilyen kutatható tartalmat találjanak” (p 63). 

Murard is úgy írta le a fogalmat, mint „a francia állam által a 

társadalomtudományoknak az 1980-as években tanulmányozásra átadott 

üres doboz… Az üres doboz azóta fel lett töltve tudományosnak, 

közérthetőnek, eredetinek és értékesnek változó mértékben tekinthető 

hosszú oldalakkal, értekezésekkel és képekkel.” (2002, p. 41).  

A „feltöltés” folyamatának ellenére a fogalom még napjainkban is 

vitatottnak és összetett jelentéssel bírónak tekinthető. Amint Saraceno 

megfogalmazta „a társadalmi kirekesztés jelentésének egyértelmű 

meghatározásától még messze vagyunk” (2001, p.3). Atkinson és Hills is 

hangsúlyozta (miközben Weinbergre és Ruano-Borbalanra hivatkoztak), 

hogy “a kirekesztéssel foglalkozó számos vizsgálat és jelentés áttekintése 

egy, a szakértők körében megfigyelhető mély zavart tár fel.” (1998, p. 13). 

Más kutatók is rámutattak arra, hogy a „társadalmi kirekesztés” fogalma 

hiányolja a megfelelő definíciót és tudományos konceptualizációt. 

Néhányan hangsúlyozták, hogy a „társadalmi kirekesztés” gyakran 

                                                             
1 A szöveg elején fontos hangsúlyozni, hogy disszertációm – majd ezt követően a tézisfüzet 
is – eredetileg angol nyelven íródott. Ez a magyar nyelvű tézisfüzet tehát az angol 
megfelelőjének fordítása. Habár törekedtem a szakszerű fordításra, azonban elsősorban a 
különböző definíciók, szakszavak és idézetek esetén előfordulhatnak értelmezési 
nehézségek. Ilyen nehézségek felbukkanása esetén javaslom az eredeti, angol nyelvű szöveg 
áttekintését.  
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meghatározott rizikófaktorok potenciális eredményeként jelenik meg – 

ugyanakkor magáról az eredményről precíz és pontos definíció nem került 

kialakításra (Atkinson és Hills 1998, Jehoel-Gijsbers és Vrooman 2007, 

Levitas et al. 2007, Shaaban 2011). Megint mások hangsúlyozták, hogy a 

„társadalmi kirekesztésről” alkotott kép azért is tekinthető homályosnak, 

mert maga a szó jelentése országról-országra változott, ami miatt annak 

értelmezésében is különbségek jöttek létre. (Estiviil 2003, Ferge 2002, de 

Haan 1999). A pontos definíció hiányára engednek következtetni 

tudományos cikkek címei is, mint például a “Társadalmi kirekesztés: egy 

definíciót igénylő fogalom?” (Peace, 2001) illetve a “Kirekesztés problémás 

természete” (Sibley, 1998) címen megjelent szövegek.  

A felsorolt tényezők okozta zavart a „társadalmi kirekesztés” definícióit 

összefoglaló hosszú listák is igazolják. Mathieson 13 tudományos és további 

5 kormányzati/kormányközi definíciót mutat be (Mathieson et al 2008, p. 

86). Levitas 12 féle értelmezését foglalja össze ugyanennek a fogalomnak 

(Levitas et al 2007, p. 21). Fontos hangsúlyozni, hogy nem csak a 

tudományos, de a politikai mező se támogatta a tisztánlátást. A fogalom 

széles körben elfogadott Európában, az Európai Unió irányelveinek és 

szociálpolitikájának egyik alapvető eszméjévé vált. Mindennek ellenére, a 

fogalom jelentése még mindig bizonytalanak tekinthető és következetes 

elméleti alátámasztása még mindig hiányzik (Daly, 2006).  

Fontos emlékeztetnünk arra is, hogy a fogalom jelentése körüli zavar 

kialakulását a különböző tudományágak is támogatták. Szociológusok, 

kulturális antropológusok, szociálpszichológusok, pszichológusok, 

közgazdászok, politológusok, kriminológusok és jogászok használják 

gyakran a fogalmat – akkor is, ha esetenként más és más jelenséget is 

értenek alatta. Mindeközben néhány tudományág úgy írja le egyazon 

jelenséget, hogy nem csak (vagy nem kizárólag) a „társadalmi kirekesztés” 

szót használja a jellemzés során. Példának okért, a közgazdászok a 

„diszkrimináció” szót használják akkor, amikor a kirekesztésnek csak egy 

dimenziójáról szólnak; arról, amikor egy meghatározott társadalmi 

csoportnak nincs hozzáférése a munkaerő-piachoz. Jogi szövegek is a 

„diszkriminációt” használják akkor, amikor az egyenlő elbánás 

követelményét sértő szegregációra, kirekesztésre, zaklatásra vagy áldozattá 
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válásra utalnak. A szociális munkások a „depriváció” szót preferálják (és 

további komplexebb jelentést leíró fogalmakat, mint a „társadalmi 

depriváció”, „relatív depriváció” vagy „többször depriváció”) akkor, amikor 

a szegénység, hátrányos helyzet, erőforrás-nélküliség és társadalmi 

kirekesztés mélységét és jellemzőit mutatják be. A szociálpolitikusok is a 

“deprivációt” használják – például akkor, amikor statisztikai alapokon 

nyugvó indexekkel (mint a Robin Hood, Theil és Atkinson index, a Gini 

együttható valamint ezek további alternatívái és variációi) mérik az 

egyenlőtlenség mértékét. A szociológusok többször egymás 

szinonimájaként használják a “diszkrimináció” és a “társadalmi kirekesztés” 

szavakat akkor, amikor egyének vagy csoportok tulajdonított vagy észlelt 

tulajdonságaihoz kapcsolódó gyakorlatokat és tevékenységeket vizsgálnak. 

A szociálpszichológia és a pszichológia változatos leírását adja azoknak a 

reakcióknak, amelyeket a „társadalmi kirekesztés” vált ki emberekből. 

Mégis, a jelenséget vizsgáló tanulmányok változatos fogalmakat használnak, 

úgy, mint „marginalizáció”, „kirekesztés”, „visszautasítás”, „elnyomás”, 

„zaklatás”, „abúzus”, „osztrakizmosz” és „el nem ismerés”. A tudományágak 

szóhasználata kapcsán leírtakat Byrne foglalta össze kitűnően, amikor arra 

hívta fel a figyelmet, hogy “a társadalmi kirekesztés nem csak egy egyszerű 

fogalom a szociálpolitikában. A fogalomnak központi helye van a 

társadalomtudományokban is. Mégis, van egy probléma. A társadalmi 

kirekesztést érintő tudományos vita kitűnő illusztrációját adja annak a 

problémának, amely a kortárs tudományágak közötti határvonalak 

elmosódásából következik.  […] Van egy tudományágakon átívelő vita és 

értekezés erről a kérdéskörről, amely a legjobb esetben is csak részlegesen 

marad egységes. Elsősorban azért, mert alapvető disszonanciák vannak a 

tekintetben, hogy a társadalmi változások folyamatait, amit a “társadalmi 

kirekesztés” címe alatt lehetne összefoglalni, hogyan szükséges 

konceptualizálni, és mindenek felett, hogyan kell mérni” (2005, p. 3-4). 
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2. a „társadalmi kirekesztést” használó kutatók elsősorban a makro szintű 

jelenségek értelmezésekor építenek a fogalomra, de a mikro szintre – ahol 

csoportok jönnek létre és csoport-tagok a hétköznapi életük során 

kommunikálnak és lépnek kapcsolatba egymással – csak igen kis figyelmet 

fordítanak. Aktív, helyi közösségekkel gyakran kapcsolatba lépő és sok 

empirikus vizsgálatot lebonyolító kutatóként azonban gyakran ismertem fel 

mikro szinten felbukkanó kirekesztési gyakorlatokat és szembesültem nem 

csak a kirekesztés megnyilvánulásaival, de a mögöttes motivációkkal és a 

visszautasítás következményeivel is. Mindent összevetve szakadékot 

éreztem a kirekesztés témakörét elsősorban makro szinten tárgyaló elméleti 

szakirodalom és a terepmunkáim során szerzett tapasztalatok között. 
 

Kutatási célok 
 
A disszertációm elsődleges célja az, hogy (1) választ találjak a társadalmi 

kirekesztéssel kapcsolatos terminológiák és megközelítések diverzitására 

valamint (2) azonosítsam a fogalom kulcselemeit. Továbbá le szeretném írni 

azt, (3) ahogy a romák makro szinten történő társadalmi kirekesztése 

megvalósul, de legfőképpen (4) azonosítani szeretnék néhány olyan mikro 

szinten megjelenő tényezőt, amely csoporttagokat mások kirekesztésére 

motivál. Végül (5) szeretném elmélyíteni tudásomat egy speciális csoportról, 

a társadalomtudósok közösségéről, miközben a csoport devianciával 

kapcsolatos reakcióit vizsgálom.  
 

Vizsgálati módszerek 
 
Szakirodalmi elemzés után írtam le a társadalmi kirekesztés fogalmának 

eredetét, definícióit és értelmezéseit. Ugyancsak szakirodalmi elemzésre 

épült a romák magyarországi helyzetének összefoglalása.  
 

Az értekezés bemutatja egy magyar falu hétköznapjait, ahol az 

ALTERNATIVE program2 keretében a Foresee Kutatócsoport bonyolított le 

egy akciókutatást. A kutatócsoport 2011 végén kezdte el előkészíteni a 

                                                             
2 Developing alternative understandings of security and justice through restorative justice 
approaches in intercultural settings within democratic societies. További információ 
elérhető: www.alternativeproject.eu. 
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terepmunkát és 2015 májusáig dolgozott a terepen. Ez alatt az évek alatt jó 

kapcsolatot és kölcsönös bizalmat alakítottunk ki a helyi közösség tagjaival. 

A bizalom-építést egyfelől a változatos szociológiai kutatás módszertani 

eszközöket használó kutatók támogatták. Azonban a mediátorok szerepe 

még ennél is fontosabb volt; ők keresték fel a helyi lakosokat és alakítottak 

ki kapcsolatot velük, ami által gyakran személyesen is bevonódtak a falusi 

közösség hétköznapi életébe.  

A kialakított bizalom nélkül a kutatók nem lettek volna képesek vizsgálni az 

akciókutatás fő kérdésköreit: 1) a helyi csoportok jellemzőit, 2) a megfigyelt 

közösség konfliktusait és konfliktuskezelési stratégiát – így a társadalmi 

kirekesztés gyakorlatát is. A kezdeményezés sikeresnek tekinthető, mivel a 

közel négy éves terepmunka végére megbízható képet nyertünk a falu 

csoportjairól, a sérelmek okairól, a vitákról és félreértésekről. Mindezen 

túlmenően, információt nyertünk a társadalmi kirekesztés helyi közösségen 

belüli működéséről is.  

 

A kvalitatív módszerek főleg az USA-ban és Európában egyre inkább 

elterjedté váltak az elmúlt évtizedekben (Thiollent 2011). Ennek a 

módszertannak a képviselői szerint a kvalitatív technikák alkalmazása is 

támogathatja a megértést és a magyarázatot valamint kitűnő lehetőséget 

biztosít akkor, amikor kisebb közösségeket kívánunk leírni. Részint ez volt 

az oka annak, hogy munkánk során mi is kvalitatív módszerek, így az interjú, 

fókuszcsoport, részvétel és megfigyelés (Héra és Ligeti, 2014) eszköztárára 

építettünk.  

Itt szükséges nem csak magának a módszertannak, hanem a kutatás 

megközelítésének is a meghatározása. A kutatócsoport irányultságát a 

(többféle gyakorlat gyűjtőfogalmának tekinthető) akciókutatás határozta 

meg. Akciókutatás esetén a kutató nem csak információt szerez a terepről és 

nem csak a célcsoportról készít tanulmányokat, hanem „partnerséget alakít 

ki a közösség tagjaival annak érdekében, hogy a helyileg fontosnak tartott 

témaköröket azonosítson, elemzési formákat fejlesszen ki, gyűjtsön és 

interpretáljon adatokat, valamint lépéseket tegyen a mindezek 

eredményeképpen megszerzett tudás érdekében” (Smith et al. 2010, p. 

408). Ebben az esetben a kulcsszavak egyike az akció. A kutató nem csak 
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objektív megfigyelő, aki nincs hatással a terepre, és aki nem befolyásolt a 

terep vagy éppen saját előítéletei, sztereotípiái és elképzelései által. Ebben 

az esetben a kutató célja inkább az, hogy “a tudás létrehozása és az érdekelt 

felek képessé tétele érdekében elérje a kívánt változást“ (Huang 2010, p. 

93). A kutatóknak tehát nem kell különbséget tenniük akció és megértés 

között.  

 

Az ALTERNATIVE program keretében a kutatócsoport megközelítőleg 80 

interjút készített a helyi lakosokkal. A program elején a hólabda módszert 

használtuk annak érdekében, hogy kapcsolatba lépjünk az 

interjúalanyainkkal. Az interjúk elkészítése során félig strukturált 

interjúvázlatot használtunk. Az általában 1-1,5 órás beszélgetések időpontját 

előzetesen rögzítettük, a beszélgetéseket a legtöbb esetében felvettük majd 

a későbbiekben legépeltük. A későbbiekben sok spontán és nem-strukturált 

interjú elkészítésére is sor került a terepen.  

További információforrást jelentettek a szekunder adatforrások. 

Információt gyűjtöttünk a faluról könyvtárakban, az interneten, a helyi 

lakosoktól, a helyi újságból és a helyi önkormányzattól. Mindemellett jelen 

voltunk. A kutatócsoport tagjai részt vettek a helyi eseményeken, mint a 

Katolikus Egyház Jótékonysági Bálja, a futball mérkőzések, a Roma Nap, a 

ballagás, a helyi emlékmű felavatása stb. A résztvevő megfigyelések után 

tapasztalatainkat kutatási naplókban rögzítettük.  

Nem csak információt gyűjtöttünk, hanem meg is osztottuk tudásunkat és 

tapasztalatainkat a falu lakosságával. Három műhelymunkát szerveztünk, 

ahol az akciókutatás tapasztalatait ismertettük. Ezeken az eseményeken a 

helyi lakosok kérdéseket tettek fel, megosztották a kutatókkal a 

visszajelzéseiket és kritizálták is a kutatás folyamatát illetve eredményeit.  

 

Az értekezés egy másik esettanulmányt is ismertet miközben bemutatja, 

hogy a magyar társadalomtudományi közösségen belüli miként jelenik meg 

a társadalmi kirekesztés és mindez milyen összetűzéseket okoz. Az 

esettanulmány által érintett szereplők attitűdjeinek, motivációinak és 

érdekeinek a megértése érdekében ebben az esetben is empirikus 

terepmunkára került sor. Hét félig strukturált interjút készítettem 2010 és 
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2012 között, részt vettem a Magyar Tudományos Akadémia Szociológiai 

Intézete által szervezett kerekasztal beszélgetésen, személyes 

beszélgetéseket kezdeményeztem, az esettanulmányban ismertetett vita 

szereplőinek részvételével rádióműsort szerveztem valamint elektronikus 

formában elérhető forrásokat így e-maileket, publikált és nem publikált 

anyagokat használtam fel.  
 

Új tudományos eredmények 
 
Az empirikus kutatási eredmények összefoglalása és a szakirodalom 

áttekintése után 

 

1. rámutatok a társadalmi kirekesztéssel kapcsolatos terminológiák és 

megközelítések diverzitásának okaira és hangsúlyozom, hogy a) a 

kifejezés először megfelelő definíció és konceptualizáció nélküli 

politikai fogalomként került bevezetésre és b) a jelentés körüli zavart 

az is fokozta, hogy az eltérő politikai, ideológiai, történeti források 

saját értelmezést adtak a fogalomnak.  

 

2. feltárom a kifejezés kulcselemeit, úgy mint a 

a. több dimenziós aspektus, amely hangsúlyozza, hogy a kirekesztés 

egy időben több dimenzióban jelenik meg, egyenlőtlenséget 

okozva és negatívan befolyásolva az életminőséget, a jólétet és a 

jövőbeli életesélyeket. 

b. dinamikus aspektus, amely arra a folyamatra hívja fel a figyelmet, 

amely eredményeképpen a társadalmi kapcsolatokból való 

kirekesztés további deprivációt von maga után, ezzel csökkentve 

az életesélyeket.  

c. relácionális aspektus, amely a társadalmi kapcsolatrendszerre és a 

másokkal való összehasonlítás fontosságára figyelmeztet.  

 

3. Bizonyítékokkal támasztom alá, hogy a magyarországi romák a 

társadalmi kirekesztés változatos formáival szembesülnek (Hera 

2015(1), Hera - Szeger 2015(2), Fremlova - Georgescu - Hera - Marin - 

Miletic 2014(3), Kiss - Szeger - Hera 2013(4)). Egy magyarországi falu 



9 
 

hétköznapjainak és a társadalomtudósok közösségében lezajló vitának 

a leírásával azonban arra is rámutatok, hogy fontos tanulmányozni a 

mikro szinten megtalálható csoportok normáit, értékeit és céljait és 

megérteni azokat a tényezőket, amelyek az érdekcsoportok közötti 

feszültségeket gerjesztik és a kirekesztési szándékot erősítik.  

 

4. Arra a következtetésre jutok, hogy a(z) 

a. saját csoport előnyben részesítése 

b. intenzív vita eredményeként felbukkanó negatív érzelmek,  

c. csoportnormáktól való eltérés,  

d. erőforrássokkal rendelkező érdekcsoportok összetűzései (amely az 

“interetnikai konfliktus” álcája mögött jelennek meg) (Hera 

2013(5)) és  

e. sztereotípiák kialakítását támogató nyílt kommunikáció hiány  

képes a társadalmi kirekesztés folyamatának erősítésére. 

 

5. Végül az értekezésem egy olyan gyakorlatként írja le a tudományt, amit 

nem objektív, független és semleges kutatók művelnek. Ehelyett a 

tudomány egy olyan társas gyakorlatként jelenik meg, amit normák, 

személyes előítéletek és érzelmek által befolyásolt emberek 

működtetnek (Hera, közlésre elfogadott(6)). 
 

 Az eredmények hasznosítása 
 

Az értekezésem nem csak már korábbi megalapozott elméleteket igazol, de 

hozzájárul a szakirodalom gazdagításához és támogatja a társadalmi 

kirekesztésről alkotott tudás elmélyítését is. Mindemellett a kutatómunkám 

eredményei azokat a szakembereket – például döntéshozókat, közösségi 

aktivistákat, szociális munkásokat és mediátorokat – is támogathatják, akik 

a kirekesztés, elnyomás és diszkrimináció visszaszorításáért és egy befogadó 

társadalomért dolgoznak. Továbbá hiszem azt, hogy a tanulmány 

csatlakozik az úgynevezett “science studies” képviselőinek az 

erőfeszítéseihez és finomítja a tudományról széles körben kialakított képet.  
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