
cselekvÕ kutatók

Míg a társadalomkutatók többsége roppant elkötelezettnek tartja magát a globális és a nemzet-
államokon belüli elnyomó struktúrák feltérképezésében és kritikai elemzésében, csak elvétve 

foglalkoznak azzal, hogy maga a kutatási folyamat hagyományosan ugyanolyan egyenlőtlen társa-
dalmi viszonyokat működtet és tart fenn, mint amelyek leleplezésére a kutató saját munkája révén 
törekszik. a kutatás jellemzően néhány kiváltságos egyén, illetve csoport szakmai kritériumokkal 
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körülbástyázott tevékenysége. a kutatás lényegi része egy elkülönített „laboratóriumban” zajlik, ahol 
a tudásukat tudományos fokozattal igazoló, magas társadalmi státusú kutatói közösségek kidolgozott 
etikai és módszertani kódexek alapján, a kölcsönös elismerés és megerősítés zárt rituáléi szerint hoz-
zák létre a tudományos tudást. Ezen emelkedett/ünnepélyes tudás letéteményeseiként lépnek fel az 
egyetemi katedrára, kínálják fel szakértelmüket a politikusok számára, vagy kritikus értelmiségiként, 
publicisztikákat fogalmazva tesznek kíséreltet a közbeszéd formálására. 

a kutatás folyamatába nincs beleszólása azoknak, akik a kutatás passzív tárgyaiként a „kutatottak”, 
az adatközlők pozíciójába soroltatnak. Jobb esetben a kutatási eredmények (vagy azok parafrazált 
változatainak) befogadóivá válhatnak. a marginális csoportok tagjai a kutatások eredményeiről csak 
áttételes formában „értesülnek”, például az életük megváltoztatását célzó szakpolitikai döntések kö-
vetkezményeit viselve. azonban minél előnyösebb társadalmi státusszal bír valaki, annál közvetlenebb 
a hozzáférése a kutatások eredményeihez, és annál inkább képes lesz kirostálni a számára lényeges 
tudást, rátalálni a saját környezetének megértéséhez szükséges, illetve saját céljai elérése szempontjából 
releváns és alkalmazható ismeretekre. sőt, egyes privilegizált csoportok a kutatások megrendelőiként 
is felléphetnek... 

De vajon elképzelhető-e a kutatás másképpen? Elgondolható-e olyan kutatás, amely közvetlenül 
a marginális csoportok számára hoz létre olyan tudást, ami egyúttal az ő érdekeiket is szolgálhatja? 
Milyen lehetséges útjai vannak a kutatás folyamatának, és a létrehozott tudás demokratizálásának? 

arjun appadurai programadó írásában a kutatást mint állampolgári jogot értelmezi újra. a kutatás 
eszerint a világban való tájékozódás általános készsége, amelynek elsajátítása és minél szélesebb körű 
terjesztése azért szükséges, mert a jelenkori, szüntelenül átalakuló globális világban az állampolgár-
ok fokozottan kiszolgáltatottá válhatnak, amennyiben nem képesek folyamatosan és módszeresen 
átformálni bevett tudáskészletüket. appadurai nem csak érvel a tudás kiszélesítése, demokratizálása 
és demisztifikálása mellett, hanem Mumbaiban létre is hozott egy városkutató civil szervezet, amely-
ben munkatársai olyan emberek, akik nem vettek részt formális képzésben. a többi szerző a legki-
szolgáltatottabb társadalmi csoportok tagjaival dolgozott együtt, és ezeket a társadalmi kísérleteket 
mutatják be írásaikban. a northamptoni hajléktalanokkal végzett akciókutatás vagy New York állam 
női börtönfőiskolájának kutatási programja egy-egy kísérlet a hagyományos értelemben vett kutatás 
átértelmezésére, kiszélesítésére. 

az akció- és részvételi kutatással kísérletező programok túllépnek az akadémiai szférán, és erős szá-
lakkal kötődnek a civil szférához, illetve a társadalmi mozgalmakhoz. ugyanakkor lényeges különbség 
az egyéb civil kezdeményezésekhez és eljárásokhoz képest, hogy nem az egyének és mikroközösségek 
hagyományos értelemben elgondolt megsegítésében, fejlesztésében gondolkodnak, hanem kidolgozott 
társadalomkritikai bázison nyugszanak. Vagyis a programok a kialakult élethelyzeteket – a hajléktalan-
ságot, a bűnözést, a szegénységet, az agresszivitást, illetve egy-egy életpálya beszűkülését és bezáró-
dását – szélesebb társadalmi folyamatok következményeinek tekintik, ezért nem az intézmények szűk 
értelemben vett reformjára törekszenek, hanem valamiképp a strukturális változások alapjait szeretnék 
lefektetni. a kutatás demokratizálása: lehetővé teszi, hogy a kutatás olyan stratégiai eszközzé válhasson a 
különféle (alávetett) társadalmi csoportok számára, amely segíti őket saját társadalmi jelenlétük értelmezésében, 
önmaguk megjelenítésében, illetve társadalmi érdekeik érvényesítésében. 

Ezért lényeges, hogy a „nyugati” esetek mellett – a börtön- és a hajléktalanprogramok „magyar válto-
zataiként” – négy hazai kísérletet is be tudunk mutatni, amelyek ráadásul négy különböző irányzatát 
képviselik a résztvevő cselekvésnek és kutatásnak. udvarhelyi Éva Tessza a hajléktalan emberekkel 
közösen végzett részvételi akciókutatások jelentőségét elemzi, szegő Dóra a resztoratív szemléletű be-
avatkozás lehetőségeit veszi számba a büntetés-végrehajtás területén, szombati Kristóf egy részvételi 
tervezésen alapuló mezőgazdasági projekt korántsem buktatók nélküli folyamatába enged bepillantást, 
Horváth Kata pedig egy közel 10 éves drámaprogramot mutat be, amelyben a „cigányság” és a „hátrá-
nyos helyzet” saját életükből ismert, változó jelentéseit viszik színre a résztvevők.

a szövegekhez választott képek is többnyire olyan alkotások, melyeket az alkotók valamely he-
lyi csoportosulással, közösséggel (pl. hajléktalanok, egykori kibuc-tagok, nagyvárosi és falusi romák) 
együttműködve, együtt alkotva és kutatva hoztak létre.


