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KOLLER INEZ ZSÓFIA 

A csoportos tudományos kutatás eredményei  

Nemcsak az akadémiai munka szerves részét képezi a tudományos kutatás, kuta-

tóintézetek és egyetemi tudományos műhelyek közegében, hanem az egyetemi 

hallgatók is időről időre önszántukból vagy kisebb külső ráhatás eredményekép-

pen (némely esetben kényszer hatására) kapcsolatba kerülnek vele. A kényszert a 

belső késztetés is indukálhatja, ha komolyan elgondolkodnak azon, hogy egy 

színvonalas, tudományos alapokon nyugvó szakdolgozattal zárják képzésüket. 

De, mint ahogyan az a következő két tanulmány esetében is történt, egy kutató-

szeminárium keretében is, egy kutatásvezető tanár személyén keresztül is meg-

valósulhat ez a kényszer. A következő két tanulmány egyben arra is nagyon szép 

példát állít, hogy mesterséges ösztönzés eredményeképpen is születhetnek iga-

zán kiváló kutatási eredmények. 

A kutatószemináriumok mindkét esetben a csoportos feladatvégzésen alapul-

tak, a csoportok résztvevői végigkövethették a kutatás folyamatát a kezdeti lépé-

sektől egészen a lezárásig: a kutatási téma megjelölése, lehatárolása; anyaggyű j-

tés; a kutatási szemléletek kialakítása, a megfelelő kutatási módszerek kiválasz-

tása; vizsgálat; értékelés; a kutatási eredmények bemutatása. A kutatási témát 

több hét leforgása alatt, egymás javaslatainak és érveinek megismerése után 

közösen határozták meg. A témaszűkítés és a konkrét kutatói kérdések megfo-

galmazása után a kutatási módszereket is közös döntés eredményeképpen hozták 

meg, majd a kutatásban résztvevő hallgatók együttműködésére alapozó többszö-

rösen egymásra épülő, több hónapos folyamat során sikerült lefolytatniuk a kuta-

tási vizsgálatot. A közös érdeklődési terek metszéspontjainak megtalálása, az 

egymásra utaltság és a személyes felelősség érzései különböző hatásfokkal járu l-

tak hozzá a közös munka sikerességéhez.  

Az első tanulmány egy rendkívül jól együttműködni képes csoport, valóban 

közös munkájának gyümölcséről ad számot, melyben szinte minden egyes be-

kezdés tartalma valamely másik csoporttag nevéhez fűződik. A tanulmány meg-

írása szempontjából ezért pont az egyes részek összeillesztése jelentette a legna-

gyobb kihívást a kutatási eredményeket végleges formába öntő három szerző 

számára. A második tanulmány ezzel szemben kiemelkedő egyéni teljesítményt 

takar, melyhez a kutatásban résztvevő csoporttársak kisebb intenzitású háttérse-

gítséget nyújtottak, éppen ezért a személyesebb hangvétel és a plaszt ikusabb 

értelmezés is szembetűnő az első tanulmánnyal való összehasonlítása során.  

Minthogy a kutatószemináriumok elsődleges célja az volt, hogy a hallgatók 

szociológiai kutatási módszerek alkalmazását közelebbről is megismerhessék, 

azok gyakorlati előnyeit és hátrányait saját tapasztalataik alapján fogalmazhas-

sák meg, szeretném felhívni az olvasó figyelmét az általános (bevett) 
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kérdőívezős módszertől eltérő kutatási módszerekre, melyeknek széles tárháza 

áll a kutatók rendelkezésére, nemcsak a szűk értelemben vett szociológiai, ha-

nem a tágabb értelemben vett kultúrakutatás területén is. Az első tanulmány 

különlegessége, hogy egy sokváltozós kísérlet lefolyatására vállalkozó csoport 

kutatási eredményeit mutatja be a mai tizenévesek kulturális szokásairól, akik a 

kísérlet sikeréért maguk is hajlandóak voltak fiatal tizenévesekké változni. A 

második tanulmány alapját pedig egy egyedülálló hagyomány továbbélésében 

tevékenyen résztvevő társaság csoportos interjúja képezi, melynek köszönhetően 

unikális kulturális értékek  (és élmények) birtokába kerültek a kutatócsoport 

tagjai. 

Mind a kutatás során szerzett tapasztalatok, személyes élmények, mind a 

vizsgálati adatokból leszűrt, a későbbiek során a kutatói közvélemény által is 

elismert következtetések is hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a kényszeren túlmuta-

tó, a korlátok és lehetőségek felismerésének felszabadító érzésével telítkező 

tudományos kutatások születhessenek. Bízom benne, hogy az általam ajánlott két 

tanulmány is ezt szemlélteti. 

 


