
*	 Ennek	a	vitának	az	előzményei	és	folytatása	a	Kritika hasábjain	olvashatók.	A	szerkesztőség	reméli,	hogy	az	
itt	közölt	írásra	a	Ladányi–Szelényi	szerzőpáros	válaszolni	fog.

** A	szer	ző	kö	szö	net	tel	tar	to	zik	Galasi Pé ternek,	Ha vas Gá bornak,	Ke mény Ist vánnak,	Kézdi Gá bornak,	Kis 
János nak	és	Köllő Já nosnak	a	ta	nul	mány	ko	ráb	bi	vál	to	za	ta	i	hoz	fű	zött	meg	jegy	zé	se	i	kért.	A	ta	nul	mány	eset
le	ges	hi	bá	i	ért	ter	mé	sze	te	sen	egye	dül	vi	se	li	a	fe	le	lős	sé	get.	A	szer	ző	ezt	az	írá	sát	né	hai	ta	ná	ra,	a	nemré	gi	ben	
el	hunyt	Jánossy Fe renc em	lé	ké	nek	ajánl	ja.

1	 A	vers	rész	let	az	Egy ta lált tárgy meg tisz tí tá sa cí	mű	Tandorikötet	„Arthur	Rim	ba	ud	a	si	va	tag	ban	for	gat”	cí	mű	
ver	sé	ből	szár	ma	zik.

2	 A	szó	ban	for	gó	ta	nul	mány	rö	vi	dí	tett	vál	to	za	ta	meg	je	lent	a	na	pi	saj	tó	ban	is:	La	dá	nyi	és	Szelényi:	Ki	a	ci	gány?	
In Ma gyar Hír lap, 1997.	no	vem	ber	24.,	16.	ol	dal.
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„(Hang: a pa nasz fal nál, be széd hi bá val)

Né	ha	a	vá	ra	ko	zás
tól	tel	je	sen	el
té	rő	en	tör
ténik,	né	ha	vi	szont	még	is	a	vá	ra	ko	zás
nak	meg
fe	le	lő	en	tör	té
nik,	most	már	csak	azt	kel
le	ne	tud	ni,	mi	kor	hogy	tör
ténik;

(A pa nasz fal vi ga sza)

Í
gy	is,	ú
gy	is
bbfleképp
rténik,
hát	nem
mind
gy,
mfleképp	tö
rténik;	…”1

(Tandori De zső)

A	Kri ti ka 1997.	de	cem	be	ri	szá	má	ban	La	dá	nyi	Já	nos	és	Szelényi	Iván	hosszabb	írást	tett	köz
zé	„Ki	a	ci	gány?”2	cím	mel,	amely	ben	azt	a	meg	hök	ken	tő	té	zist	ál	lít	ják	fel,	mi	sze	rint	ér	tel	met
len	fel	adat	a	ci	gány	ság	(vagy	bár	mely	et	ni	kum)	lé	lek	szám	ára,	rész	ará	nyá	ra,	il	let	ve	tár	sa	dal	mi	
össze	té	te	lé	re	vo	nat	ko	zó	an	ku	ta	tá	so	kat	foly	tat	ni,	hi	szen	a	ci	gány	né	pes	ség	(vagy	bár	mely	más	
et	ni	kai	cso	port)	kö	rül	ha	tá	ro	lá	sá	ra	ren	del	ke	zé	sünk	re	ál	ló	is	mér	vek	el	ke	rül	he	tet	le	nül	ön	ké	nye
sek,	s	a	cso	port	kép	ző	is	mér	vek	ön	ké	nyes	sé	ge	mi	att	nem	le	het	sé	ges	kon	szen	zus	ra	jut	ni	a	szó
ban	for	gó	nép	cso	port	lé	lek	szá	má	val,	szám	ará	nyá	val	vagy	szo	ci	á	lis	össze	té	te	lé	vel	kap	cso	lat
ban.	Az	et	ni	kai	kér	dé	se	ket	fir	ta	tó	em	pi	ri	kus	tár	sa	da	lom	tu	do	má	nyi	vizs	gá	ló	dá	sok	nak	te	hát	–	
von	ják	 le	 a	 kö	vet	kez	te	tést	 a	 szer	zők	 –	 nem	 ma	gá	val	 a	 szó	ban	 for	gó	 et	ni	kai	 cso	 
port	 hely	ze	té	vel	 kell	 fog	lal	koz	ni	uk,	 ha	nem	 azok	kal	 az	 (egy	más	tól	 is	 gyö	 

Az	empirikus
cigánykutatások
lehetőségéről*

Kertesi Gábor**



3	 A	Szo	ci	o	ló	gi	ai	In	té	zet	1993/94.	évi	ci	gány	vizs	gá	la	tá	nak	ve	ze	tői	kö	zös	cikk	ben	is	köz	re	ad	ták	el	len	vé	le	mé
nyü	ket	a	Kri ti ka ha	sáb	ja	in	(lásd:	Ha	vas,	Ke	mény	és	Kertesi:	„A	re	la	tív	ci	gány	a	klasszi	fi	ká	ci	ós	küz	dő	té	ren”,	
Kri ti ka, 1998.	már	ci	us).	Je	len	ta	nul	mány	szer	ző	je	szük	sé	ges	nek	tar	tot	ta,	hogy	a	szű	kebb	szak	mai	kö	zön	ség
re	 tar	to	zó	 kér	dé	se	ket	 fe	sze	ge	tő	 vi	ta	ira	tát	 kü	lön	 szak	cikk	ben	 kö	zöl	je.	Kö	zös	 vá	la	szunk	kal	 pár	hu	za	mo	san	
ugya	nab	ban	a	Kri ti ka szám	ban	meg	je	lent	La	dá	nyi	János	és	Szelényi	Iván	vi	szont	vá	la	sza	is.	A	vi	szont	vá
lasz	azon	ban	–	az	én	meg	íté	lé	sem	sze	rint	–	La	dá	nyi	és	Szelényi	ko	ráb	bi	ál	lás	pont	já	hoz	egyet	len	új	szem
pon	tot	sem	ad	hoz	zá,	így	a	je	len	cikk	ér	ve	lé	sét	nem	be	fo	lyá	sol	ja.

4	 A	prob	lé	ma	ter	mé	sze	te	sen	ugya	naz,	ha	a	„Ki	a	ci	gány?”	kér	dést	föl	cse	rél	jük	más	–	szok	vá	nyo	sabb	–	szo	ci
o	ló	gi	ai	jel	le	gű	kér	dé	sek	kel.	Sem	mi	vel	sincs	több	ér	tel	me	ugya	nis	a	„Ki	az	ér	tel	mi	sé	gi?”,	a	„Ki	a	sze	gény?”	
vagy	a	„Ki	tar	to	zik	az	elit	be?”	kér	dé	sek	nek.	Az	a	tény	azon	ban,	hogy	a	ku	ta	tá	si	cél	és	a	hoz	zá	tar	to	zó	pon	tos	
de	fi	ní	ció,	il	let	ve	mé	ré	si	el	já	rás	nél	kül	min	den	ilyen	jel	le	gű	kér	dés	száz	fé	le	kép	pen	vá	la	szol	ha	tó	meg,	még	sem	
je	len	ti	azt,	hogy	ér	tel	met	len	do	log	 len	ne	az	ér	tel	mi	ség,	a	 sze	gény	ség	vagy	a	 tár	sa	da	lom	ve	ze	tő	 ré	te	gé	nek	
hely	ze	té	ről	em	pi	ri	kus	szo	ci	o	ló	gi	ai	ku	ta	tá	so	kat	foly	tat	ni.
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ke	re	sen	el	té	rő)	osz	tá	lyo	zá	si	rend	sze	rek	kel,	ame	lyek	ré	vén	az	em	be	rek	–	kü	lön	bö	ző	et	ni	ku
mok	tag	ja	i	ként	–	meg	kü	lön	böz	te	tik	ma	gu	kat	má	sok	tól	vagy	a	tár	sa	da	lom	tag	ja	it	egy	más	tól.	
A	 La	dá	nyi–Szelényi	 szer	ző	pá	ros	min	de	nek	előtt	 az	zal	 pró	bál	ja	 alá	tá	masz	ta	ni	 té	zi	sét,	 hogy	
rá	mu	tat	a	té	má	val	fog	lal	ko	zó	em	pi	ri	kus	ku	ta	tá	sok	ered	mé	nyei	kö	zött	mu	tat	ko	zó	nagy	mér	vű	
el	té	ré	sek	re.	Eze	ket	az	el	té	ré	se	ket	el	ső	sor	ban	nem	az	egyes	ku	ta	tá	sok	so	rán	al	kal	ma	zott	el	já
rá	sok	hi	bá	i	ból	és	me	to	do	ló	gi	ai	kö	vet	ke	zet	len	sé	ge	i	ből,	ha	nem	az	előb	bi	ek	ben	vá	zolt	fel	adat	
meg	ol	dá	sá	nak	el	vi	le	he	tet	len	sé	gé	ből	ere	dez	te	tik.	Je	len	ta	nul	mány	szer	ző	je	–	Ke	mény	Ist	ván
nal	és	Ha	vas	Gá	bor	ral	kö	zö	sen	–	ré	sze	se	volt	a	ci	gány	né	pes	ség	hely	ze	té	ről	1993/94	for	du	ló
ján	ké	szí	tett	em	pi	ri	kus	adat	fel	vé	tel	nek.	(A	to	váb	bi	ak	ban	er	re	az	adat	fel	vé	tel	re	mint	az	MTA	
Szo	ci	o	ló	gi	ai	In	té	ze	te	1993/94.	évi	ci	gány	fel	vé	te	lé	re	hi	vat	ko	zunk.)	En	nek	az	adat	fel	vé	tel	nek	
a	so	rán	egy	2200	ci	gány	ház	tar	tás	ból	(kb.	10 000	sze	mély	ből)	ál	ló	–	szán	dé	ka	ink	sze	rint	–	rep
re	zen	ta	tív	min	tát	hoz	tunk	lét	re.	A	La	dá	nyi–Szelényi	szer	ző	pá	ros	exp	li	cit	mó	don	és	vi	szony	lag	
nagy	ter	je	de	lem	ben	bí	rál	ja	ezt	az	adat	fel	vé	telt	(is).	Az	itt	kö	vet	ke	ző	ta	nul	mány	ban	el	ső	sor	ban	
a	 sa	ját	 adat	fel	vé	te	lünk	kel	 kap	cso	la	tos	 kri	ti	ka	 cá	fo	la	tá	ra	 –	 a	La	dá	nyi–Szelényi	 szer	ző	pá	ros	
ér	ve	lé	sé	ben	föl	lel	he	tő	lo	gi	kai	hi	bák,	tár	gyi	té	ve	dé	sek	és	bi	zo	nyí	tat	lan	ál	lí	tá	sok	ki	mu	ta	tá	sá	ra	
–	vál	lal	ko	zunk,	és	csak	né	hány	gon	do	lat	ere	jé	ig	fog	lal	ko	zunk	az	ér	ve	lé	sü	ket	át	ha	tó	is	me	ret
el	mé	le	ti	re	la	ti	viz	mus	bí	rá	la	tá	val.3	Az	Ol	va	só	tü	rel	mét	kér	jük,	ha	az	aláb	bi	ak	ban	ezo	te	ri	kus	nak	
lát	szó	tu	do	mány	lo	gi	kai,	mód	szer	ta	ni	és	sta	tisz	ti	kai	ok	fej	té	se	ket	kell	nyo	mon	kö	vet	nie,	ezt	a	
fá	rad	sá	got	azon	ban	nem	ta	ka	rít	hat	ja	meg	az,	aki	nem	haj	lan	dó	be	ér	ni	a	poszt	mo	dern	ih	le	té	sű	
–	lásd	mot	tó!	–	tár	sa	da	lom	tu	do	mány	re	la	ti	vis	ta	köz	he	lye	i	vel,	és	ál	lás	pont	ját	egy	re	a	lis	ta	tár
sa	da	lom	tu	do	má	nyi	ha	gyo	mány	és	mé	ré	si	fi	lo	zó	fia	szel	le	mé	ben	kí	ván	ja	meg	fo	gal	maz	ni.

I.	A	ku	ta	tá	si	cél	és	a	mé	ré	si	el	já	rás	össze	füg	gé	se

Ki	in	du	ló	pon	tunk	az	az	ál	lí	tás,	hogy	a	La	dá	nyi	és	Szelényi	ál	tal	fel	ál	lí	tott	„le	he	tet	len	sé	gi	
té	tel”	–	az	 tud	ni	il	lik,	hogy	az	el	mé	le	ti	leg	 szá	mí	tás	ba	 jö	vő	de	fi	ní	ci	ók	nagy	 szá	ma	mi	att	
lehe	tet	len	a	ci	gány	né	pes	ség	lé	lek	szá	mát	meg	mér	ni	–	olyan	ál	lí	tás,	amely	lo	gi	kai	stá	tu	sát	
te kint ve min den faj ta rosszul spe ci fi kált tu do má nyos prob lé má ra ér	vé	nyes	–	 füg	get	le	nül	
attól,	hogy	pél	dá	in	kat	a	leg	eg	zak	tabb	ter	mé	szet	tu	do	mány	ok	vagy	a	leg	kép	lé	ke	nyebb	tár
sa	da	lom	tu	do	mány	ok	te	rü	le	té	ről	vesszüke.	Ha	ugya	nis	egy	mé	ré	si	prob	lé	má	val	kap	cso	lat
ban	nem	tisz	táz	za	va	la	ki	az	adott	mé	rés	cél	ját,	könnyen	be	lát	ha	tó,	hogy	az	el	vi	leg	le	het	sé
ges	mé	ré	si	el	já	rá	sok	nagy	szá	ma	–	és	per	sze	kü	lön	bö	ző	sé	ge	–	mi	att	olyannyi	ra	kü	lön	bö	ző	
mé	ré	si	ered	mé	nye	ket	kap,	hogy	azok	ele	ve	meg	kér	dő	je	le	zik	az	adott	ob	jek	tum	mé	ré	sé	nek	
ér	tel	mét.	A	vi	lá	go	san	de	fi	ni	ált	ku	ta	tá	si	cél	ki	tű	zés	azon	ban	több	nyi	re	le	he	tő	vé	te	szi,	hogy	
pon	to	san	rög	zít	sük	az	adott	mé	ré	si	cél	nak	meg	fe	le	lő	mé	ré	si	el	já	rás	sza	bá	lya	it.	Ilyen	eset
ben	ter	mé	sze	te	sen	le	het	sé	ges	ér	tel	mes	vi	tát	foly	tat	ni	az	adott	mé	ré	si	ered	mé	nyek	helyt	ál
ló	sá	gá	ról.4	 Ne	vez	zünk	 Jánossy	 Fe	renc	 után	mé ré si já ték nak min	den	 olyan	 kvan	ti	ta	tív	 
 



5	 Az	itt	kö	vet	ke	ző	gon	do	lat	me	net	alap	öt	le	te	Jánossy	Fe	renc	mél	tat	la	nul	el	fe	lej	tett,	nagy	je	len	tő	sé	gű	köny	vé	ből	
szár	ma	zik	(Jánossy	1963).

6	 Prob	lé	mánk	szem	pont	já	ból	ele	gen	dő	itt	azt	az	ese	tet	meg	fon	tol	nunk,	ami	kor	a	mé	rés	egyet	len	ska	lá	ris	vál	to
zó	ra	irá	nyul.
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össze	ha	son	lí	tást,	mé	rést,	amely	nek	nincs	vi	lá	go	san	rög	zí	tett,	konk	rét	cél	ki	tű	zé	se,	amely	
nem	kap	cso	ló	dik	a	va	ló	ság	cél	tu	da	tos	elem	zé	sé	hez,	és	kü	lön	böz	tes	sük	meg	a	cél tu da tos 
mé rés től, amely	hez	vi	lá	go	san	spe	ci	fi	kált	meg	is	me	ré	si	cé	lok	tar	toz	nak.5

A	mé	ré	si	já	ték	és	a	cél	tu	da	tos	mé	rés	köz	ti
dön	tő	kü	lönb	ség	szem	lél	te	té	sé	re	vá	lasszunk	[…]	egy	[…]	pél	dát,	amely	ből	vi	lá	gos,	ho	gyan	
szab	ja	meg	a	cél	ki	tű	zés	a	nagy	ság	de	fi	ní	ci	ót,	és	ho	gyan	fosz	lik	sem	mi	vé	va	la	mely	ob	jek	tum	
nagy	sá	gá	nak	 fo	gal	ma,	ha	az	össze	ha	son	lí	tást	ön	cé	lú	an,	 cél	ki	tű	zés	nél	kül	vé	gez	zük	el.	Egy	
szi	get	nyu	ga	ti	és	ke	le	ti	csücs	kén	van	egyegy	ki	kö	tő:	A és	B. Fel	me	rül	a	kér	dés,	hogy	A és	B 
kö	zött	az	észa	ki	vagy	a	dé	li	part	hosszabb.	Egye	lő	re	té	te	lez	zük	fel,	hogy	fo	ga	dás	el	dön	té	sé	ről,	
te	hát	ren	de	zé	si	já	ték	ról	van	szó.	A	vi	tat	ko	zók	egy	1:100 000	lép	té	kű	tér	ké	pen	le	mé	rik	a	part	
hosszát;	ezen	az	észa	ki	part	bi	zo	nyul	va	la	mi	vel	hosszabb	nak.	A	vesz	tes	azon	ban,	tud	va,	hogy	
a	dé	li	part	fi	no	mab	ban	ta	golt,	eb	be	nem	nyug	szik	be	le.	Va	ló	ban,	egy	ka	to	nai	tér	ké	pen	mér	ve,	
fi	no	mabb	 ta	golt	sá	ga	 kö	vet	kez	té	ben	 a	 dé	li	 part	 bi	zo	nyul	 hosszabb	nak.	A	 kér	dés	 vég	le	ges	
el	dön	té	sé	hez	vi	tá	zó	ink	ki	men	nek	a	ten	ger	part	ra	mé	rics	kél	ni.	Azon	ban	már	az	el	ső	mé	te	rek	nél	
fen	na	kad	nak,	 mert	 nem	 tud	nak	 meg	egyez	ni	 ab	ban,	 kö	rül	mér	je	neke	 min	den	 egyes	 kö	vet,	
vagy	csak	a	ten	ger	be	nyú	ló	na	gyobb	szik	lá	kat	vegyék	fi	gye	lem	be.	Ki	de	rül,	hogy	el	mu	lasz	tot
tak	 a	 fo	ga	dás	 előtt	 a	 já	ték	sza	bály	ok	ban	meg	egyez	ni,	 va	gyis	 de	fi	ni	ál	ni,	 hogy	mi	 ér	ten	dő	 a	
part	sza	kasz	hossza	alatt.	(Já	ték	ese	tén	a	nagy	ság	de	fi	ní	ció	tet	sző	le	ges,	és	a	de	fi	ní	ci	ó	tól	füg	gő	en,	
ugyan	az	a	part	sza	kasz	10	km	vagy	100	km	hosszú	nak	is	adód	hat.)	Más	a	hely	zet,	ha	a	két	
part	sza	kasz	hosszá	nak	össze	ha	son	lí	tá	sa	va	la	mi	lyen	konk rét cél ból tör	té	nik.	Ilyen	kor	a	nagy
ság	de	fi	ní	ció	 ma	gá	ból	 a	 cél	ki	tű	zés	ből	 adó	dik.	 Nem	 mind	egy	 pél	dá	ul,	 hogy	 a	 két	 ki	kö	tőt	
partmenti	vas	út	vo	nal	lal	akar	juk	össze	köt	ni,	vagy	pe	dig	part	vé	dő	gát	épí	ten	dő	kö	zöt	tük.	Bár	a	
két	fé	le	 cél	ki	tű	zés	ből	 a	 part	sza	kasz	más	 és	más	 de	fi	ní	ci	ó	ja	 adó	dik,	 a	 hosszú	ság	 de	fi	ní	ci	ó	ja	
mind	két	eset	ben	egy	ér	tel	mű	en	 rög	zít	he	tő.	Cél	ta	lan	 tö	rek	vés	vol	na	a	part	sza	kasz	 fo	gal	má	ra	
ab	szo	lút	de	fi	ní	ci	ót	ke	res	ni.	Ter	mé	sze	te	sen	a	part	összes	kva	li	ta	tív	és	kvan	ti	ta	tív	tu	laj	don	sá	gai,	
a	cél	ki	tű	zés	től	 füg	get	le	nül	ob	jek	tí	ve	 lé	tez	nek;	a	cél	ki	tű	zés	csak	azt	szab	ja	meg,	hogy	ezek	
kö	zül	adott	eset	ben	me	lyek	a	mérv	adók	(Jánossy	1963:	37–38).

A	cél	tu	da	tos	mé	rés	ab	ban	kü	lön	bö	zik	a	mé	ré	si	 já	ték	tól,	hogy	cél	tu	da	tos	mé	rés	ese	tén	a 
mé rés alap já ul szol gá ló kri té ri u mok és a mé ré si el já rás nem vá laszt ha tó meg ön ké nye sen, 
ha nem a min den ko ri ku ta tá si fel adat de ter mi nál ja azo kat –	fel	té	ve,	hogy	a	fel	ada	tot	a	ku	ta	tás	
so	rán	 vi	lá	go	san	 de	fi	ni	ál	ták.	A	 fen	ti	ek	 fé	nyé	ben	 egyál	ta	lán	 nem	vi	lá	gos,	 hogy	 a	La	dá	nyi–
Szelényi	szer	ző	pá	ros	mi	re	gon	dol,	ami	kor	a	ci	gány	né	pes	ség	gel	kap	cso	la	tos	ku	ta	tá	sok	el	vi	
le	he	tet	len	sé	gét	hang	sú	lyoz	za.	Ab	ból	ugya	nis,	hogy	egy	meg	ha	tá	ro	zott	ob	jek	tum	ra	vo	nat	ko	zó,	
két	kü	lön	bö	ző	mé	rés	ered	mé	nye	más	és	más,	ön	ma	gá	ban	sem	mi	nem	kö	vet	ke	zik	az	adott	
ob	jek	tum	mal	kap	cso	la	tos	mé	rés	el	vi	 le	he	tet	len	sé	gé	re	néz	ve.	Az	em	pi	ri	kus	mé	ré	si	ered	mé
nyek	el	té	ré	se	ugya	nis	leg	alább	öt	kü	lön	bö	ző	tí	pu	sú	ok	ra	ve	zet	he	tő	vissza,	mely	okok	egyéb
ként	a	leg	tel	je	sebb	mér	ték	ben	ke	ve	red	nek	a	La	dá	nyi–Szelényi	szer	ző	pá	ros	írá	sá	ban.6

a)	A	két	ku	ta	tó	(vagy	a	két	ku	ta	tó	kö	zül	az	egyik)	egyál	ta	lán	nem	ha	tá	roz	meg	ku	ta	tá	si,	
meg	is	me	ré	si	cé	lo	kat,	en	nek	meg	fe	le	lő	en	mé	ré	sét	min	den	faj	ta	el	mé	le	ti	tám	pont	nél	kül	vég
zi	el.	A	szó	ban	for	gó	két	mé	ré	si	ered	mény	össze	egyez	tet	he	tet	len	sé	ge	ilyen	kor	egyál	ta	lán	
nem	meg	le	pő	fej	le	mény.	A	mé	ré	si	ered	mé	nyek	kü	lön	bö	ző	sé	ge	egye	nes	kö	vet	kez	mé	nye	a	
ku	ta	tá	si	fel	adat	tisz	tá	zat	lan	sá	gá	nak.	La	dá	nyi	és	Szelényi	ezt	a	ese	tet	ne	ve	zi	„klasszi	fi	ká	ci	ós	
harc	nak”	vagy	„klasszi	fi	ká	ci	ós	küz	de	lem	nek”,	ho	lott	pon	to	sabb	len	ne	ilyen	kor	rosszul	spe
ci	fi	kált	tu	do	má	nyos	prob	lé	má	ról	vagy	egy	sze	rű	en	fo	gal	mi	zűr	za	var	ról	be	szél	ni.

b)	Kü	lön	bö	ző	meg	is	me	ré	si	 cé	lok	hoz	másmás	mód	szer	ta	ni	lag	kor	rekt	mé	ré	si	 el	já	rás	
tar	to	zik.	Ha	a	mé	ré	si	ered	mé	nyek	kü	lön	böz	nek	egy	más	tól,	az	a	do	log	ter	mé	sze	té	ből	kö	 



7	 Amennyi	ben	a	mé	rés	egy	vek to ri á lis vál	to	zó	ra	irá	nyul,	ak	kor	–	azo	nos	meg	is	me	ré	si	cél	ese	té	ben	–	az	is	for
rá	sa	 le	het	a	mé	ré	si	el	já	rá	sok,	 il	let	ve	mé	ré	si	ered	mé	nyek	kü	lön	bö	ző	sé	gé	nek,	ha	a	szó	ban	 for	gó	vek	to	ri	á	lis	
vál	to	zó	egyes	kom	po	nen	se	it	az	–	egyéb	ként	a	meg	is	me	ré	si	cél	lal	össz	hang	ban	le	vő	–	kü	lön	bö	ző	el	já	rá	sok	
el	té	rő	ha	tá	sos	ság	gal	mé	rik.
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vet ke zik,	ugyan	úgy,	mint	ahogy	a	Jánossyféle	pél	dá	ban	más	és	más	 lesz	a	part	sza	kasz	
hossza	at	tól	füg	gő	en,	hogy	part	vé	dő	gá	tat	vagy	vas	út	vo	na	lat	aka	runke	épí	te	ni	A	és	B	te	le
pü	lés	kö	zött.	A	ci	gány	ság	gal	kap	cso	la	tos	ku	ta	tá	sok	prob	lé	má	já	nál	ma	rad	va,	nyil	ván	va	ló	an	
meg	ha	tá	ro	zott	mé	ré	si	el	já	rás	tar	to	zik	ah	hoz	a	meg	is	me	ré	si	cél	hoz,	mely	ben	a	ci	gány	nak	
ne	ve	zett	 em	be	rek	 tár	sa	dal	mi	 hely	ze	tét	 sze	ret	nénk	 meg	vizs	gál	ni	 egy	 olyan	 tár	sa	dal	mi	
kö	zeg	ben,	amely	ben	a	ma	gát	nem	ci	gány	nak	te	kin	tő,	több	sé	gi	tár	sa	da	lom	tag	jai	ha	tá	ro	zot
tan	 és	 vi	lá	go	san	 meg	kü	lön	böz	te	tik	 ma	gu	kat	 azok	tól	 az	 em	be	rek	től,	 aki	ket	 ci	gány	nak	
te	kin	te	nek.	Eh hez a meg is me ré si cél hoz –	vé	le	mé	nyünk	 sze	rint	 –	 azon	 em	be	rek	 íté	le	te	
nyújt	hat	mód	szer	ta	ni	lag	véd	he	tő	mó	don	tám	pon	tot,	akik	min	den	na	pi	éle	tük	so	rán	rend	sze
re	sen	érint	ke	zés	ben	áll	nak,	egy	kö	zös	ség	ben	él	nek	olyan	em	be	rek	kel,	aki	ket	ci	gány	nak	
te	kin	te	nek	(nem	al	kal	mi	kap	cso	lat	ban,	mint	pél	dá	ul	egy	kérdezőbiztos).	Az	is	nyil	ván	va	ló	
más	fe	lől,	hogy	könnyű	szer	rel	ta	lál	ha	tunk	más	–	ha	son	ló	an	le	gi	tim	–	meg	is	me	ré	si	cé	lo	kat,	
ame	lyek	hez	et	től	el	té	rő	mé	ré	si	el	já	rás	kell	hogy	tartozzék.	Pél	dá	ul:	ha	föl	tesszük,	hogy	az	
Or	szág	gyű	lés	olyan	tör	vényt	al	kot	a	 jö	vő	ben,	mely	sze	rint	a	ci	gány	nem	ze	ti	sé	gi	ön	kor
mány	za	ti	kép	vi	se	lők	meg	vá	lasz	tá	sa	kor	sza	va	zó	ként	csak	azon	sze	mé	lyek	ve	het	nek	részt,	
akik	ma	gu	kat	ci	gány	nem	ze	ti	sé	gű	nek	te	kin	tik,	és	ma	gu	kat	ek	képp	re	giszt	rál	tat	ják,	ak	kor	
eb ből a meg is me ré si cél ból nyil	ván	va	ló	an	 adó	dik	 az	 a	mé	ré	si	 el	já	rás,	 amely	 sze	rint	 az	
te	kint	he	tő	ci	gány	nak,	aki	an	nak	tart	ja,	és	sza	va	zó	ként	ak	ként	re	giszt	rál	tat	ja	ma	gát.

c)	 Két	 mé	ré	si	 ered	mény	 azo	nos	 meg	is	me	ré	si	 cél	 ese	té	ben	 is	 el	tér	het	 egy	más	tól,	
amennyi	ben	az	érin	tett	ku	ta	tók	kö	zött	nincs	kon	szen	zus	a	te	kin	tet	ben,	hogy	az adott cél
ki tű zés nek me lyik mé ré si el já rás fe lel meg. Jobb	eset	ben	a	meg fe le lő mé	ré	si	el	já	rás	meg
vá	lasz	tá	sá	val	kap	cso	lat	ban	nyílt	vi	ta	fo	lyik	a	ku	ta	tók	kö	zött,	rosszabb	eset	ben	a	ku	ta	tók	
nin	cse	nek	 is	 tu	da	tá	ban	 an	nak,	 hogy	 ered	mé	nye	ik	 kü	lön	bö	ző	sé	ge	 –	meg	is	me	ré	si	 cél	juk	
azo	nos	sá	ga	el	le	né	re	–	a	vá	lasz	tott	mé	ré	si	el	já	rá	sok	kü	lön	bö	ző	sé	gé	ből	fa	kad.	A	né	zet	el	té	rés	
oka	i	nak	 tisz	tá	zá	sa	 ilyen	kor	 meg	kö	ve	te	li,	 hogy	 a	 vi	tá	zó	 fe	lek	 meg	pró	bál	ják	 vi	lá	go	san	
explikálni	mé	ré	si	el	já	rá	suk	sza	bá	lya	it,	és	meg	kell	kí	sé	rel	ni	ük,	hogy	al	kal	ma	zott	mé	ré	si	
el	já	rá	sa	i	kat	a	vá	lasz	tott	ku	ta	tá	si	fel	adat	cél	ki	tű	zé	se	i	ből	ve	zes	sék	le.	A	le	ve	ze	tés	eset	le	ges	
si	ker	te	len	sé	ge	 an	nak	 je	le	 le	het,	 hogy	 va	la	me	lyik	 ku	ta	tó	 nem	meg	fe	le	lő	mé	ré	si	 el	já	rást	
vá	lasz	tott.7

d)	A	mé	ré	si	ered	mé	nyek	ak	kor	is	kü	lön	böz	het	nek	egy	más	tól,	ha	a	mé	ré	sek	ugya	nazt	a	
meg	is	me	ré	si	célt	szol	gál	ják,	és	az	op	ti	má	lis	mé	ré	si	el	já	rás	meg	vá	lasz	tá	sá	val	kap	cso	lat	ban	
sincs	el	té	rés	a	szó	ban	for	gó	mé	ré	si	kí	sér	le	tek	kö	zött,	de	va	la	mi	lyen	mé	rés	tech	ni	kai	ok	nál	
fog	va	nem	si	ke	rül	idő	ben	vagy	tér	ben	ugya	nazt	–	vagy	sta	tisz	ti	ka	i	lag	ugya	nazt	–	a	mé	ré	si	
ered	ményt	pro	du	kál	ni.	A	mé ré si ered mé nyek in sta bi li tá sa ilyen	kor	az	el	vi	leg	he	lyes	mé	ré
si	el	já	rás	meg	va	ló	sí	tá	sa	előtt	tor	nyo	su	ló	gya	kor	la	ti	aka	dá	lyok	ból	fa	kad.	Ez	a	prob	lé	ma	kü	
lö	nö	sen	 gya	ko	ri	 a	 tár	sa	da	lom	tu	do	mány	ok	ban,	 ahol	 –	 a	 do	log	 ter	mé	sze	té	ből	 adó	dó	an	 –	
csak	igen	ki	vé	te	les	ese	tek	ben	le	het	kont	rol	lált	kí	sér	le	te	ket	le	foly	tat	ni.	Aki	nek	van	va	la	me
lyes	el	kép	ze	lé	se	ar	ról,	hogy	sok	szor	mi	lyen	bo	nyo	lult	fel	ada	tot	je	lent	egy	ter	mé	szet	tu	do
má	nyi	kí	sér	le	ti	ered	mény	meg	is	mét	lé	se	la bo ra tó ri u mi kö rül mé nyek kö zött, az	va	ló	szí	nű
leg	könnyen	be	lát	ja	azt	is,	hogy	jól kont rol lált la bo ra tó ri u mi kö rül mé nyek biz to sí tá sa nél 
kül –	va	gyis	a	prob	lé	má	hoz	nem	tar	to	zó,	za	va	ró	té	nye	zők	ki	szű	ré	se	nél	kül	–	mi	lyen	ne	héz	
fel	adat	le	het	egy	mé	ré	si	ered	mény	meg	is	mét	lé	se.	Ugya	nak	kor	vi	lá	go	san	kell	lát	ni	azt	is,	
hogy	az	ered	mé	nyek	meg is mé tel he tő sé ge kulcs	fon	tos	sá	gú	kö	ve	tel	mény	mind	a	ter	mé	szet,	
mind	pe	dig	a	tár	sa	da	lom	tu	do	má	nyi	kö	vet	kez	te	té	sek	ese	té	ben.	Ha	ugya	nis	ez	nem	len	ne	el	



8	 A	pszi	cho	ló	gi	á	ban	vagy	a	köz	gaz	da	ság	tan	bi	zo	nyos	ága	i	ban	(a	dön	tés	el	mé	let	ben	és	a	já	ték	el	mé	let	ben)	pél
dá	ul	elő	for	dul	nak	la	bo	ra	tó	ri	u	mi	kö	rül	mé	nyek	kö	zött	le	foly	ta	tott	kí	sér	le	tek.
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vár	ha	tó,	ak	kor	min	den	faj	ta	 tu	do	má	nyos	ki	je	len	tés	em	pi	ri	kus	 tám	pont	nél	kül	ma	rad	na,	s	
nem	 tud	nánk	 biz	ton	ság	gal	meg	mon	da	ni,	 hogy	 adott	 szi	tu	á	ci	ók	ban	mi	lyen	 ered	mé	nyek	
bekövetkezésére	szá	mít	ha	tunk.	Egy	ilyen	tu	do	mány	nyu	godt	lé	lek	kel	föl	ír	hat	ná	zász	la	já	ra	
jel	szó	nak	a	ta	nul	má	nyunk	mot	tó	já	ban	sze	rep	lő	Tandoriidézetet.

Az	itt	fej	te	ge	tett	prob	lé	ma	–	me	lyet	a	La	dá	nyi–Szelényi	szer	ző	pá	ros	a	ci	gány	né	pes	ség
gel	kap	cso	la	tos	em	pi	ri	kus	ku	ta	tá	sok	el	vi	le	he	tet	len	sé	gé	nek	fő	oka	ként	em	lít	meg	–	ugyan
is	min	den	faj	ta	tu	do	má	nyos	elő	re	jel	zés	ese	té	ben	fen	náll.	Az	a	tény	azon	ban,	hogy	a	tár	sa
da	lom	tu	do	mány	ok	ban	csak	rit	kán	le	het	kont	rol	lált	kí	sér	le	te	ket	le	foly	tat	ni,8	nem	je	len	ti	azt,	
hogy	bi	zo	nyos	ese	tek	ben	ne	le	het	ne	még	is	–	kel	lő	ta	lá	lé	kony	ság	gal	–	va	la	mi	lyen	el	já	rás	
ré	vén	a	mé	ré	si	ered	mé	nyek	meg	is	mé	tel	he	tő	sé	gét	biz	to	sí	ta	ni.	Nem	gon	dol	juk,	hogy	min
den	 tár	sa	da	lom	tu	do	má	nyi	mé	ré	si	 prob	lé	ma	 ese	té	ben	 adód	nak	 ilyen	 le	he	tő	sé	gek,	 de	 azt	
ál	lít	juk,	hogy	a	mi	adat	fel	vé	te	lünk	ben	meg	fo	gal	ma	zott	meg	is	me	ré	si	cél	hoz	tar	to	zó	mé	ré	si	
el	já	rás	ese	té	ben	le	het	ilyen	tám	pon	tot	ta	lál	ni.	Ezt	a	tám	pon	tot	az	a	„ter	mé	sze	tes	kí	sér	le	ti	
hely	zet”	nyújt	ja,	amely	ben	mint	egy	húsz	éven	ke	resz	tül	az	or	szág	kö	rül	be	lül	30–40	ezer	
ál	ta	lá	nos	is	ko	lai	pe	da	gó	gu	sa	idő	ről	idő	re	szám	ba	vet	te	(„meg	szá	mol	ta”)	azo	kat	az	ál	ta	lá
nos	is	ko	lás	gye	re	ke	ket,	aki	ket	ci	gány	nak	te	kin	tett.	A	ké	sőb	bi	ek	ben	vi	szony	lag	rész	le	te	sen	
ki	té	rünk	en	nek	a	teszt	el	já	rás	nak	az	is	mer	te	té	sé	re,	mely	nek	el	vég	zé	se	a	ha	son	ló	meg	is	me
ré	si	célt	al	kal	ma	zó	ci	gány	ku	ta	tá	sok	mé	ré	si	ered	mé	nye	it	il	le	tő	en	–	vé	le	mé	nyünk	sze	rint	–	
jo	go	san	meg	kö	ve	tel	he	tő.

e)	Vé	gül,	a	mé	ré	si	ered	mé	nyek	kü	lön	bö	ző	sé	ge	fa	kad	hat	egy	sze	rű	en	ab	ból	is,	hogy	az	
egyik	(vagy	mind	két)	ku	ta	tás	so	rán	–	a	vá	lasz	tott	meg	is	me	ré	si	cél	tól,	il	let	ve	a	mé	ré	si	el	já
rás	tól	füg	get	le	nül	is	–	vagy	az	adat	fel	vé	tel	egé	szé	nek,	vagy	a	ci	gány	rész	min	tá	nak	a	meg
ter	ve	zé	se	kor	min	ta	vé	te	li	sta	tisz	ti	kai	hi	bá	kat	kö	vet	tek	el,	vagy	nem	gon	dos	kod	tak	ele	gen	dő	
eset	szám	ról.

Nos,	a	La	dá	nyi–Szelényitanulmány	ál	tal	hi	vat	ko	zott	adat	fel	vé	te	lek	ered	mé	nyei	kö	zött	
mu	tat	ko	zó	né	pes	ség	becs	lé	si	el	té	ré	sek	mö	gött	mind	az	öt	faj	ta	ok	meg	ta	lál	ha	tó.	Nem	te	kint
jük	fel	ada	tunk	nak,	hogy	a	sa	ját	ku	ta	tá	sunk	ered	mé	nye	i	nek	vé	del	mén	túl	az	em	lí	tett	töb	bi	
ku	ta	tás	nak	is	a	vé	del	mé	re	kel	jünk.	Ezt	már	csak	azért	sem	te	het	nénk	meg,	hi	szen	–	mint	
az	az	aláb	bi	ak	ból	re	mél	he	tő	leg	ki	de	rül	majd	–	a	szó	ban	for	gó	ku	ta	tá	sok	ci	gány	almintái	
va	ló	ban	igen	sok	szem	pont	ból	hi	bá	sak.	Ab	ból	azon	ban,	hogy	az	MTA	Szo	ci	o	ló	gi	ai	In	té
ze	té	nek	 1993/94.	 évi	 ci	gány	fel	vé	te	lén	 kí	vül	 hi	vat	ko	zott	 adat	fel	vé	te	lek	 mé	rés	el	mé	le	ti,	
mód	szer	ta	ni,	il	let	ve	sta	tisz	ti	kai	szem	pont	ból	va	ló	ban	mind	igen	prob	le	ma	ti	ku	sak,	sem	mi	
nem	 kö	vet	ke	zik	 a	 Szo	ci	o	ló	gi	ai	 In	té	zet	 adat	fel	vé	tel	ének	 meg	bíz	ha	tó	sá	gá	ra	 néz	ve.	 A	
ma	gunk	ré	szé	ről	sze	ret	nénk	eb	ből	a	ka	bát	lo	pá	si	ügy	ből	ki	ma	rad	ni.	A	to	váb	bi	ak	ban	te	hát	
sor	ra	vesszük	a	La	dá	nyi–Szelényi	szer	ző	pá	ros	ál	tal	hi	vat	ko	zott	adat	fel	vé	te	lek	főbb	tu	laj
don	sá	ga	it,	és	rend	re	ki	mu	tat	juk,	hogy	a	becs	lé	si	ered	mé	nyek	el	té	ré	sei	vagy	ar	ra	ve	zet	he
tők	vissza,	hogy	a) a	szó	ban	for	gó	adat	fel	vé	te	lek	ci gány almintájuk lét re ho zá sa kor –	a	mi	
adat	fel	vé	te	lünk	től	el	té	rő	en	–	sem mi lyen ku ta tá si célt nem	tűz	tek	ki	ma	guk	elé;	vagy	ar	ra,	
hogy	b) a	mi	ku	ta	tá	si	cél	ja	ink	tól	el té rő célt és	mé	ré	si	el	já	rást	vá	lasz	tot	tak;	vagy	ar	ra,	hogy	
c) al	kal	ma	zott	mé	ré	si	 el	já	rá	sa	ik	 sa ját ku ta tá si cél ja ik nak nem fe lel nek meg; vagy	 ar	ra,	
hogy	d) ered	mé	nye	ik	nem áll ják ki a	ku	ta	tá	si	cél	ja	ik	ese	tén	jo	go	san	meg	kö	ve	tel	he	tő	kom
pa ti bi li tá si tesz tek pró	bá	ját;	vagy	pe	dig	ar	ra,	hogy	e) ci	gány	almintáik	meg	ter	ve	zé	se,	il	let
ve	az	adat	fel	vé	tel	le	bo	nyo	lí	tá	sa	so	rán	–	a	ci	gány	alminta	tu	laj	don	sá	ga	it	érin	tő	–	sta tisz ti kai 
hi bá kat kö	vet	tek	el.	Je	len	ta	nul	mány	ke	re	tei	kö	zött	–	ter	je	del	mi	okok	mi	att	–	ter	mé	sze	te
sen	nem	vál	lal	koz	ha	tunk	ar	ra,	hogy	szisz	te	ma	ti	ku	san	és	po	zi	tí	ve	ér	vel	jünk	sa	ját	adat	fel	vé
te	lünk	 min	tá	já	nak	 a	 meg	bíz	ha	tó	sá	ga	 mel	lett.	 A	 té	ma	 iránt	 ér	dek	lő	dő	 ol	va	só	 azon	ban	 



9	 Lásd	Kertesi	és	Kézdi	1998	ta	va	szán	meg	je	le	nő	mo	nog	rá	fi	á	já	nak	el	ső	ré	szét.	A	szó	ban	for	gó	rész	–	mely	Az 
1993/94. évi ci gány vizs gá lat do ku men tá ci ó ja cí	met	vi	se	li	–	is	mer	te	ti	az	adat	fel	vé	te	lünk	so	rán	al	kal	ma	zott	min
ta	vé	te	li	el	já	rás	min	den	lé	nye	ges	rész	le	tét	(1.	fe	je	zet),	be	mu	tat	ja	a	min	ta	vé	te	li	el	já	rás	so	rán	be	kö	vet	ke	zett	min
ta	tor	zu	lá	so	kat,	 e	 tor	zu	lá	sok	 kor	rek	ci	ó	it,	 il	let	ve	 el	vég	zi	 a	min	tánk	meg	bíz	ha	tó	sá	gát	 iga	zo	ló	 kom	pa	ti	bi	li	tá	si	
tesz	te	ket	(2.	fe	je	zet),	va	la	mint	sort	ke	rít	az	egész	el	já	rá	sunk	ból	kö	vet	ke	ző	né	pes	ség	becs	lé	sek	re	is	(3.	fe	je	zet).
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ezt	egy	kö	zeljö	vő	ben	meg	je	le	nő	könyv	ben	meg	ta	lál	hat	ja.9	Mi	e	lőtt	azon	ban	a	szó	ban	for	gó	
mé	ré	si	ered	mé	nyek	köz	ti	el	té	ré	sek	nyo	má	ba	ered	nénk,	cél	sze	rű	nek	tű	nik	rö	vi	den	vá	zol	ni,	
mi	lyen	meg	is	me	ré	si	célt	tűz	tünk	ma	gunk	elé	a	Szo	ci	o	ló	gi	ai	In	té	zet	1993/94.	évi	ci	gány
fel	vé	te	le	so	rán,	és	ho	gyan	kö	vet	ke	zik	eb	ből	a	meg	is	me	ré	si	cél	ból	az	ál	ta	lunk	vá	lasz	tott	
mé	ré	si	el	já	rás.

II.	A	Szo	ci	o	ló	gi	ai	In	té	zet	1993/94.	évi	ci	gány	fel	vé	tel	ének	
ku	ta	tá	si	cél	ja	és	mé	ré	si	el	já	rá	sa

Mint	már	utal	tunk	rá,	a	Szo	ci	o	ló	gi	ai	In	té	zet	1993/94.	évi	fel	vé	tel	ében	azt	a	ku	ta	tá	si	célt	
tűz	tük	ma	gunk	elé,	hogy	meg	vizs	gál	juk	a	kör	nye	ze	tük	ál	tal	ci	gány	nak	 tar	tott	em	be	rek	
tár	sa	dal	mi	 hely	ze	tét	 ab	ban	 a	 –	 mind	annyi	unk	 ál	tal	 jól	 is	mert	 –	 tár	sa	dal	mi	 kö	zeg	ben,	
amely	ben	a	ma	gu	kat	nem	ci	gány	nak	te	kin	tő,	több	sé	gi	tár	sa	da	lom	tag	jai	ha	tá	ro	zot	tan	és	
vi	lá	go	san	meg	kü	lön	böz	te	tik	ma	gu	kat	azok	tól	az	em	be	rek	től,	aki	ket	ci	gány	nak	 te	kin	te
nek.	 Egy	 ilyen	 ku	ta	tá	si	 cél	meg	vá	lasz	tá	sát	 jó	 okok	 in	do	kol	ják,	 hi	szen	 ez	 a	 vé	le	ke	dés	
erő	tel	je	sen	be	fo	lyá	sol	ja	az	érin	tett	–	ci	gány	és	nem	ci	gány	–	em	be	rek	kö	zöt	ti	tár	sa	dal	mi	
érint	ke	zést.	Kü	lö	nö	sen	 re	le	váns	 szem	pont	 ez	 azok	ban	 az	 élet	hely	ze	tek	ben,	 ahol	 olyan	
em	be	rek	kö	ré	ben	fo	gal	ma	zó	dik	meg	ez	a	kü	lönb	ség	té	tel,	akik min den na pi éle tük so rán 
töb béke vés bé rend sze re sen kap cso lat ban áll nak egy más sal. Ugya	nis	eb	ben	a	kon	tex	tus
ban	van	tár	sa	dal	mi	ér	te	lem	ben	tét	je	a	do	log	nak.	Itt	ke	let	kez	nek	azok	a	sú	lyos	tár	sa	dal	mi	
prob	lé	mák	(az	ide	gen	ke	dés,	az	elő	í	té	let,	az	el	uta	sí	tás,	a	diszk	ri	mi	ná	ció,	a	szeg	re	gá	ció,	a	
cso	port	kö	zi	konf	lik	tus,	az	erő	szak),	ame	lyek	–	leg	aláb	bis	a	szo	ci	o	ló	gi	ai	ku	ta	tá	sok	ol	da
lá	ról	 –	 in	do	kolt	tá	 te	szik	 a	 ci	gány	ság	 et	ni	kai	 cso	port	ként	 va	ló	 vizs	gá	la	tát.	A	kör	nye	zet	
vé	le	ke	dé	se	 a	 ci	gány	nak	 te	kin	tett	 em	be	rek	 szá	má	ra	 nem	 sem	le	ges	 ma	gán	vé	le	ke	dés,	
ha	nem	a	szó	klasszi	kus	ér	tel	mé	ben	vett	tár sa dal mi tény: olyan	–	több	nyi	re	ál	lan	dó	sult	–	
cse	lek	vés	mód	ok	for	rá	sa,	ame	lyek	ké	pe	sek	kény	sze	rí	tő	mó	don	hat	ni	az	érin	tett	egyé	nek
re.	La	dá	nyi	és	Szelényi	fel	té	te	le	zé	sé	vel	el	len	tét	ben,	eb	ből	a	szem	lé	let	ből	egyál	ta	lán	nem	
kö	vet	ke	zik	az,	hogy	a	ci	gány	sá	got	–	amennyi	ben	így	de	fi	ni	ál	juk	–	ho	mo	gén	so	ka	ság	nak	
kel	le	ne	te	kin	te	nünk.	Ugya	nak	kor	az,	hogy	a	ku	ta	tó	nem	azo	no	sul	a	ti	pi	kus	kör	nye	zet	dif
fe	ren	ci	á	lat	lan	vé	le	ke	dé	sé	vel,	nem	je	lent	he	ti	azt	sem,	hogy	e	dif	fe	ren	ci	á	lat	lan	vé	le	ke	dés	
kö	vet	kez	mé	nye	ként	 ke	let	ke	ző	 tár	sa	dal	mi	 ha	tár	vo	na	lat	 ne	 kel	le	ne	 tár	sa	dal	mi	 tény	ként	
ko	mo	lyan	ven	nie,	és	a	ha	tár	vo	nal	egyik	vagy	má	sik	ol	da	lán	lé	vő	né	pes	ség	kö	ré	ben	ne	
kel	le	ne	a	ren	del	ke	zé	sé	re	ál	ló	esz	kö	zök	kel	em	pi	ri	kus	ku	ta	tá	so	kat	foly	tat	nia.	A	to	váb	bi	ak
ban,	 ami	kor	 a	 Szo	ci	o	ló	gi	ai	 In	té	zet	 fel	vé	tel	ének	 kon	tex	tu	sá	ban	 ci	gá	nyok	ról	 be	szé	lünk,	
mind	ig	 a	 fen	ti	 ku	ta	tá	si	 cél	nak	 és	 de	fi	ní	ci	ó	nak	meg	fe	le	lő	 ér	te	lem	ben	 be	szé	lünk	 ró	luk.	
Ez	zel	ter	mé	sze	te	sen	tel	jes	mér	ték	ben	el	ha	tá	rol	juk	ma	gun	kat	at	tól	a	–	vé	le	mé	nyünk	sze
rint	 is	 tö	ké	le	te	sen	ér tel met len –	kér	dés	től,	hogy	ki	 te	kint	he	tő	az	„élet	mód”?,	a	rassz	je
gyek?,	a	kul	tú	ra?,	a	szo	ká	sok?	vagy	bár	mi	lyen	más,	ha	son	ló	an	ho	má	lyos	szem	pont	alap
ján	„iga	zán”	cigány	nak.

Az	elő	ző	ek	ben	vá	zolt	meg	is	me	ré	si	cél	hoz	zá	se	gít	ah	hoz	is,	hogy	kö	ze	lebb	jus	sunk	egy	
ku	ta	tá	si	cél	ra	al	kal	mas	de	fi	ní	ci	ó	hoz	és	mé	ré	si	el	já	rás	hoz.	Esze	rint	az	ál	ta	lunk	vá	lasz	tott	
meg	is	me	ré	si	cél	hoz	 tar	to	zó	ci	gány	né	pes	ség	 le	ha	tá	ro	lá	sá	hoz	azon	em	be	rek	 íté	le	te	nyújt	



10	 „Ez	a	meg	ha	tá	ro	zás	bi	zo	nyo	san	nem	zár	ja	ki	azo	kat,	akik	ön	tu	da	to	san	vál	lal	ják	ci	gány	sá	gu	kat,	de	azo	kat	
sem,	akik	erő	tel	je	sen	meg	in	dul	tak	az	asszi	mi	lá	ció	út	ján,	mert	ta	pasz	ta	la	ta	ink	sze	rint	a	nem	ci	gány	kör	nye	zet	
a	si	ke	re	sen	asszi	mi	lá	ló	dók	ról	is	még	na	gyon	so	ká	ig	szá	mon	tart	ja	ci	gány	szár	ma	zá	su	kat.	Az	így	meg	ha	tá	ro
zott	 ci	gány	 né	pes	ség	ből	 leg	fel	jebb	 a	 nyom	ta	la	nul	 asszi	mi	lá	ló	dot	tak	ma	rad	nak	 ki,	 de	 [ku	ta	tá	si	 cél	ja	ink	kal	
össz	hang	ban]	őket	nem	is	len	ne	he	lyes	a	ku	ta	tás	ala	nya	i	nak	te	kin	te	ni”	(Ha	vas	és	Ke	mény	1992).

11	 Az	a	cso	port,	ame	lyet	a	he	lyi	kö	zös	ség	nem	te	kint	ci	gány	nak.
12	 A	fen	tebb	vá	zolt	mé	ré	si	el	já	rást	ter	mé	sze	te	sen	csak	va	la	mi	lyen	tel je sen egy ol da lú mé rés tech ni kai ér te lem ben 

te kint jük ide á lis nak. Ha	egyéb	ként	nem	szól	ná	nak	el	le	ne	 jo	gi	vagy	költ	ség	jel	le	gű	meg	fon	to	lá	sok,	er	köl	csi	
meg	fon	to	lá	sok	alap	ján	ak	kor	is	el	ve	ten	dő	nek	tar	ta	nánk.
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tám	pon	tot,	akik	min den na pi éle tük so rán rend sze re sen érint ke zés ben áll nak, egy kö zös ség
ben él nek ci	gány	 (ál	ta	luk	 ci	gány	nak	 te	kin	tett)	 em	be	rek	kel.10	 E	 de	fi	ní	ció	 há	rom	 fon	tos	
ele	mé	re	sze	ret	nénk	föl	hív	ni	az	ol	va	só	fi	gyel	mét:	1.	olyan	em	be	rek	íté	le	tét	vesszük	ala	pul,	
akik	min	den	na	pi	éle	tük	so	rán	va	la	mi	lyen	kap	cso	lat	ban	–	 in ter ak ci ó ban –	áll	nak	ci	gány	
em	be	rek	kel;	2.	mi	vel	egy	más	sal	kap	cso	lat	ban	ál	ló	em	be	rek	egy	más	ról	al	ko	tott	vé	le	ke	dé
sé	ről	van	szó,	e	vé	le	ke	dé	sek	nek	a	min	den	na	pi	érint	ke	zés	so	rán	tét je van (e	vé	le	ke	dé	sek	
be	épül	nek	a	min	den	na	pi	vi	sel	ke	dés	be);	3.	a	he	lyi	kö	zös	sé	ge	ken	be	lül	a	több	sé	gi	cso	port11 
tag	ja	i	nak	vé	le	ke	dé	sei	mö	gött	meg	hú	zó	dó	el	ha	tá	ro	ló	dá	si	szán	dé	kok	a	szó	ban	for	gó	cso	port	
tag	jai	köz	ti	kom mu ni ká ció ré	vén	ter	jed	nek	és	nyer	nek	to	váb	bi	meg	erő	sí	tést	(„mi”	és	„ők”),	
s	ily	mó	don	vál	nak	a	több	sé	gi	tár	sa	da	lom	ban	va	la	mi	fé	le	köz vé le ke dés sé.

Je	len	so	rok	szer	ző	jé	nek	az	a	be	nyo	má	sa,	hogy	azok	az	em	pi	ri	kus	ku	ta	tá	sok,	ame	lyek
ben	a	ci	gány	né	pes	ség	kö	rül	ha	tá	ro	lá	sá	ra	–	be	val	lot	tan	–	a nem ci gány kör nye zet íté le tét 
ve	szik	ala	pul,	több	nyi	re	–	ki	mon	dat	la	nul	–	az	ál	ta	lunk	vá	zolt	meg	is	me	ré	si	cé	lok	kal	egy
be	eső	ku	ta	tá	si	cé	lo	kat	kö	vet	nek.	Mi	vel	azon	ban	–	tu	do	má	sunk	sze	rint	–	egyet	len	eset	ben	
sem	tet	tek	kí	sér	le	tet	ar	ra,	hogy	ki	fejt	sék	en	nek	a	meg	is	me	ré	si	cél	nak	a	sa	já	tos	sá	ga	it,	így	
tör	tén	he	tett	meg	az,	hogy	„a	nem	ci	gány	kör	nye	zet	íté	le	tét”	ki	vé	tel	nél	kül	a	meg	kér	de	zet
tek	kel	me	rő	ben	al	kal	mi	kap	cso	lat	ba	ke	rü	lő	kérdezőbiztosok	íté	le	té	vel	azo	no	sí	tot	ták.	Már
pe	dig	a kérdezőbiztosi mi nő sí tés a	fen	ti	meg	is	me	ré	si	cél	nak	meg	fe	le	lő	de	fi	ní	ció	és	mé	ré	si	
el	já	rás	egyet	len	kö	ve	tel	mé	nyé	nek	sem	tesz	ele	get,	s	így	al kal mat lan a kör nye ze tük ál tal 
ci gány nak te kin tett sze mé lyek azo no sí tá sá ra. 1.	 A	 kérdezőbiztos	 ugya	nis	 nem	 él	 egy	
kö	zös	ség	ben,	nem lép min den na pi in ter ak ci ók ra az	ál	ta	la	ci	gány	nak	mi	nő	sí	tett	em	be	rek
kel;	2.	a	kérdezőbiztos	szá	má	ra	nincs tét je a do log nak: az	in	ter	jú	szi	tu	á	ci	ót	kö	ve	tő	en	töb	bé	
nem	ta	lál	ko	zik	az	ál	ta	la	meg	kü	lön	böz	te	tett	em	be	rek	kel;	3.	a	kérdezőbiztos	nem	ré	sze	a	
he	lyi	tár	sa	da	lom	nak,	nem érint ke zik a he lyi kö zös ség tag ja i val, s	így	nem	is	le	het	ré	sze	se	
vagy	hor	do	zó	ja	a	he	lyi	kö	zös	sé	gen	be	lül	ural	ko	dó	köz	vé	le	ke	dé	sek	nek.

De	va	jon	mi	lyen	mó	don	le	het	még	is	–	egy	föld	raj	zi	lag	jól	le	ha	tá	rolt	te	re	pen	–	a	„he	lyi	
kö	zös	ség	vé	le	ke	dé	sei”	alap	ján	meg	bíz	ha	tó	ké	pet	kap	ni	a	ci	gány	és	a	nem	ci	gány	né	pes
ség	köz	ti	ha	tár	vo	nal	ról?	Két	faj	ta	meg	ol	dást	fo	gunk	föl	vá	zol	ni:	egy	el	vi	leg	he	lyes,	ám	de	
–	eti	kai,	jo	gi	és	költ	ség	jel	le	gű	meg	fon	to	lá	sok	mi	att	–	ki	vi	te	lez	he	tet	len	mé	ré	si	el	já	rást,	és	
egy	meg	va	ló	sít	ha	tó,	ám	az	el	vi	leg	he	lyes	mé	ré	si	el	já	rás	tól	né	mi	leg	el	té	rő,	kö	ze	lí	tő	meg
ol	dást.	Az	 „ide	á	lis”12	 (ám	de	meg	va	ló	sít	ha	tat	lan)	mé	ré	si	 el	já	rás	 sza	bá	lya	i	nak	 rög	zí	té	se	
mind	össze	azt	a	célt	szol	gál	ja,	hogy	nagy	já	ból	fo	gal	mat	al	kot	has	sunk	ar	ról,	hogy	a	meg
va	ló	sít	ha	tó	ság	ér	de	ké	ben	mi	lyen	irány	ban	és	mér	ték	ben	té	rünk	el	az	el	vi	leg	he	lyes	mé	ré
si	ered	mé	nyek	től.

Az	„ide	á	lis”	mé	ré	si	el	já	rás	a	kö	vet	ke	ző	vol	na.	Tegyük	föl,	hogy	egy,	a	min	ta	vé	te	li	el	já
rás	 szem	pont	já	ból	ke	zel	he	tő	mé	re	tű,	 föld	raj	zi	lag	 jól	kö	rül	ha	tá	rolt	 te	re	pen	–	min	ta	vé	te	li	
kör	zet	ben	–	ezer	ház	tar	tás	él.	Azt	kell	meg	mér	nünk,	hogy	a	szó	ban	for	gó	kö	zös	ség	tag	jai	
ki	ket	te	kin	te	nek	ci	gány	nak.	Tegyük	föl	to	váb	bá,	hogy	az	ezer	ház	tar	tás	ban	nagy	já	ból	két
e	zer	 fel	nőtt	 em	ber	 él,	 és	 csak	 az	 ő	 vé	le	ke	dé	se	i	ket	 te	kint	jük	mérv	adó	nak.	Az	 a	 kér	dés,	
me	lyet	eb	ben	az	„ide	á	lis”	eset	ben	föl	ten	né	nek	az	össze	írók	az	adott	kör	zet	ben	la	kó	fel	nőtt	



13	 Bi	zo	nyos	 tor	zí	tást	 je	lent	het	 az,	 ha	 egy	 meg	kér	de	zett	 sze	mély	 is	me	ret	sé	gi	 kö	ré	hez	 tar	to	zó	 ci	gány	 (ál	ta	la	
ci	gány	nak	te	kin	tett)	csa	lád	nem	az	adott	min	ta	vé	te	li	kör	zet	ha	tá	ra	in	be	lül	él,	s	emi	att	ki	ma	rad	a	min	ta	vé	te	li	
ke	ret	ből.	Ez	a	kö	rül	mény	azon	ban	csak	ak	kor	tor	zí	ta	ná	el	sta tisz ti ka i lag az	„ide	á	lis”	mé	ré	si	el	já	rá	sun	kat,	ha	
költ	ség	jel	le	gű	meg	fon	to	lá	sok	mi	att	nem	le	het	ne	ele	gen	dő	szá	mú	–	vé	let	len	sze	rű	en	ki	vá	lasz	tott,	te	rü	le	ti	leg,	
il	let	ve	 te	le	pü	lés	tí	pus	és	mé	ret	sze	rint	meg	fe	le	lő	en	ré	teg	zett	–	min	ta	vé	te	li	kör	zet	ről	gon	dos	kod	ni.	Kel	lő	en	
nagy	szá	mú,	vé	let	len	sze	rű	en	ki	vá	lasz	tott	min	ta	vé	te	li	kör	zet	ese	té	ben	azon	ban	ezt	a	tor	zí	tást	el	len	sú	lyoz	zák	
azok	a	vé	le	ke	dé	sek,	ame	lyek	az	előb	bi	ek	mi	att	fi	gyel	men	kí	vül	ha	gyott	(vagy	azok	hoz	sta	tisz	ti	ka	i	lag	ha	son
ló)	ci	gány	csa	lá	dok	köz	vet	len	kör	nye	ze	té	ben	élő	meg	kér	de	zet	tek	től	szár	maz	nak.	Az	 ide	á	lis	mé	ré	si	el	já	rás	
ab	ban	az	ér	te	lem	ben	is	ide	á	lis,	hogy	költ	ség	jel	le	gű	meg	fon	to	lá	sok	nem	kor	lá	toz	zák.

14	 Itt	ter	mé	sze	te	sen	föl	me	rül	het	ne	az	a	prob	lé	ma	is,	hogy	egy	–	töb	bek	ál	tal	is	mert	–	csa	lád	egy	más	nak	el	lent
mon	dó	mi	nő	sí	tést	kap.	En	nek	a	le	het	sé	ges	ese	mény	nek	a	meg	íté	lé	se	az	el	vi	leg	tö	ké	le	tes	mé	ré	si	el	já	rás	szem
pont	já	ból	leg	alább	két	fé	le	kép	pen	le	het	sé	ges.	1.	Ha	a	tel	jes	ese	mény	te	ret	–	va	gyis	az	is	mert	sé	gek	tel	jes	hal
ma	zát	 és	 a	mi	nő	sí	té	sek	 el	osz	lá	sát	 –	 is	mer	nénk,	 ak	kor	 az	 el	osz	lás	függ	vény	 is	me	re	té	ben	meg	szab	hat	nánk	
ér	tel	mes	nek	tű	nő	em	pi	ri	kus	ha	tár	ér	té	ke	ket	(pl.:	a	csa	lá	dot	is	me	rő	sze	mé	lyek	leg	alább	x	szá	za	lé	ka	te	kin	tet	te	
ci	gány	nak	az	adott	csa	lá	dot).	2.	De	ér	vel	he	tünk	más	mó	don	is:	ha	ugya	nis	leg	alább	egy	eset	ben	mi	nő	sí	tet	tek	
egy	csa	lá	dot	ci	gány	nak,	ak	kor	biz	to	san	van	leg	alább	egy	olyan	sze	mély,	aki	ilyen	jel	le	gű	vé	le	ke	dé	se	foly	tán	
más	ként	 fog	vi	sel	ked	ni	 a	 szó	ban	 for	gó	 csa	lád	dal,	mint	 ha	nem	 tar	ta	ná	 cigány	nak.	Ez	 a	 kö	rül	mény	pe	dig	
ön	ma	gá	ban	is	ele	gen	dő	ah	hoz,	hogy	a	vizs	gált	prob	lé	ma	szem	pont	já	ból	ci	gány	nak	te	kint	sük	az	il	le	tő	csa	lá
dot.	(Csak	zá	ró	jel	ben	je	gyez	zük	meg	–	hi	szen	em	pi	ri	ku	san	nem	tud	juk	iga	zol	ni	–,	hogy	a	min	ta	vé	te	li	kör	ze
tek	kis	mé	re	te,	il	let	ve	a	kis	kö	zös	sé	gek	re	jel	lem	ző	kom	mu	ni	ká	ció	gya	ko	ri	sá	ga	mi	att	nem	tart	juk	va	ló	szí	nű
nek,	hogy	je	len	tő	sebb	arányt	kép	vi	sel	né	nek	az	 ilyen,	prob	lé	mánk	szem	pont	já	ból	eset	leg	ké	tes	nek	szá	mí	tó	
vé	le	ke	dé	sek.)

15	 A	min	ta	vé	te	li	kör	ze	tek	szá	ma	a	fent	vá	zolt	second best el	já	rás	ese	té	ben,	költ	ség	jel	le	gű	meg	fon	to	lá	sok	mi	att,	
ter	mé	sze	te	sen	nem	le	het	olyan	nagy,	mint	az	„ide	á	lis”	mé	ré	si	el	já	rás	nál.	A	13.	láb	jegy	zet	ben	em	lí	tett	tor	zí	tó	
té	nye	ző	–	il	let	ve	más	tor	zí	tó	té	nye	zők	–	ha	tá	sát	az	ide	á	lis	nál	ki	sebb	szá	mú	min	ta	vé	te	li	kör	zet	ese	tén	úgy	lehet	 
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sze	mé	lyek	nek,	 így	 han	goz	nék:	 „Ne	vez	ze	 meg	 az	 adott	 kör	ze	ten	 be	lül13	 la	kó	 csa	lá	dok	
kö	zül	azo	kat	a	csa	lá	do	kat,	ame	lye	ket	va	la	mi	lyen	szin	ten	sze	mé	lye	sen	 is	 is	mer,	és	 sa	ját	
meg	íté	lé	se	 alap	ján	 ci	gány	 csa	lá	dok	nak	 tart.”	 Meg	kér	de	zett	 sze	mé	lyen	ként	 át	la	go	san	
50–100	sze	mé	lyes	is	me	ret	sé	get	szá	mol	va,	ez	kö	rül	be	lül	100–200	ezer	mi	nő	sí	tést	je	len	te	ne	
kör	ze	ten	ként.14	A	Szo	ci	o	ló	gi	ai	In	té	zet	ci	gány	fel	vé	tel	ének	ada	ta	it	ala	pul	vé	ve,	ahol	mint
egy	300	min	ta	kör	zet	ben	foly	tak	az	össze	írá	sok,	a	szó	ban	for	gó	el	já	rás	több	száz	ezer	em	ber	
meg	kér	de	zé	sét	igé	nyel	né.	Ez	az	út	nyil	ván	va	ló	an	nem	jár	ha	tó.

Kép	zel	jünk	 most	 el	 egy	 má	sik	 mé	ré	si	 el	já	rást.	 Ahe	lyett,	 hogy	 nagy szá mú em	ber	
vi	szony	lag	kor lá to zott is	me	ret	sé	gi	kö	rén	be	lül	ér	dek	lőd	ve	tá	jé	ko	zód	nánk	egy	adott	kö	zös
ség	ben	ural	ko	dó	vé	le	ke	dé	sek	ről,	le	gyen	tám	pon	tunk	az	a	vi	szony	lag	kis szá mú in	for	má	ció
for	rás,	amely	az	adott	he	lyi	kö	zös	ség	egyegy	ré	szé	ről	tel jes vagy csak nem tel jes át	te	kin
tés	sel	ren	del	ke	zik.	Ezek	az	in	for	má	ció	for	rá	sok	nyil	ván	nem	le	het	nek	má	sok,	mint	az	adott	
he	lyi	kö	zös	ség	ben	mű	kö	dő	in	téz	mé	nyek	(köz	igaz	ga	tá	si,	ok	ta	tá	si	in	téz	mé	nyek,	ci	vil	szer
ve	ze	tek	stb.),	ame	lyek	il	le	té	kes	sé	gi	te	rü	le	tü	kön	be	lül	igen	sok	em	ber	rel	áll	nak	kap	cso	lat
ban.	Az	 in	téz	mé	nyek	ugya	nis	–	 ter	mé	sze	tük	ből	 adó	dó	an	–	nem	má	sok,	mint	 egy	adott	
kö	zös	sé	gen	 be	lü	li	 tár	sa	dal	mi	 kap	cso	la	tok	 fó	ku	szai.	 Ez	 az	 el	já	rás	 ele	get	 tesz	 a	 ku	ta	tá	si	
cél	ja	ink	kal	össz	hang	ban	meg	fo	gal	ma	zott	de	fi	ní	ci	ós	kö	ve	tel	mé	nyek	nek,	s	bi	zo	nyos	fel	té
te	lek	ese	tén	meg fe le lő en he lyet te sí ti az	elő	ző	ek	ben	vá	zolt	ide	á	lis	mé	ré	si	el	já	rást.	Ugya	nis:	
1.	az	in	téz	mé	nyek	mun	ka	tár	sai	a	ti	pi	kus	ma	gán	sze	mé	lyek	hez	ké	pest	nyil	ván	va	ló	an	sok	kal	
több	em	ber	rel	áll	nak	kap	cso	lat	ban,	va	gyis	nagy szá mú ma gán em ber vé le ke dé se it he lyet te
sí tik; 2.	az	ügy	fe	lek	kel	nem	al	kal	mi,	ha	nem	több	nyi	re	rend sze res kap cso lat ban áll	nak;	3.	
hogy	ci	gány	nak	tar	ta	nake	va	la	kit,	an	nak	va	ló	di	tét je van (ügy	fe	le	ik	ről	al	ko	tott	vé	le	ke	dé
se	ik	vi	sel	ke	dé	sük	ré	sze	i	vé	vál	nak);	4.	ab	ban	pe	dig,	hogy	ki	ket	tar	ta	nak	ci	gány	nak,	ál	ta	lá
ban	oszt	ják	a	több	sé	gi	tár	sa	da	lom	át	la	gos	tag	ja	i	nak	íté	le	te	it.	Hogy	vé	gül	is	a	szó	ban	for	gó	
mé	ré	si	tech	ni	ka	az	ide	á	lis	mé	ré	si	el	já	rás	mennyi re jó	he	lyet	te	sí	tő	jé	nek	bi	zo	nyul,	az	azon	
mú	lik,	mi	lyen	mér	ték	ben	si	ke	rül	az	in	for	má	ció	for	rás	ként	föl	hasz	nált	in	téz	mé	nyek	ré	vén	
az	 adott	 la	kó	he	lyi	 kö	zös	ség	 né	pes	sé	gét	 le	fed	ni.15	 Er	re	 az	 em	pi	ri	kus	 kér	dés	re	 ta	nul	má
nyunk	vé	ge	fe	lé	rész	le	te	sen	ki	té	rünk.



 
(15. folyt.) csök	ken	te	ni,	ha	a	min	ta	vé	te	li	kör	ze	tek	ki	vá	lasz	tá	sát	meg	elő	ző	en	nem	pusz	tán	ré	gió,	te	le	pü	lés	tí	pus	
és	mé	ret	sze	rint,	ha	nem	a	ci	gány	né	pes	ség	elő	ze	tes	in	for	má	ci	ók	sze	rint	vár	ha	tó	szá	ma	sze	rint	is	ré	te	gez	zük	
a	min	ta	vé	te	li	ke	ret	be	tar	to	zó	kör	ze	te	ket.	Ilyen	in	for	má	ci	ó	ként	hasz	no	sít	hat	juk	pél	dá	ul	a	füg	get	len	for	rás	ból	
szár	ma	zó	 is	ko	la	sta	tisz	ti	kai	 ada	to	kat.	 A	 meg	va	ló	sít	ha	tó	 min	ta	vé	te	li	 el	já	rás	 egyéb	 rész	le	te	i	ről	 a	 már	
korábbiakban	hivatkozott	köny	vünk	1.	fe	je	ze	te	alap	ján	tá	jé	ko	zód	hat	az	ol	va	só	(Kertesi	és	Kézdi	1998).

16	 Lásd	er	ről:	La	dá	nyi	1996.
17 Ez	an	nál	is	fur	csább,	hi	szen	a	Szon	da	Köz	vé	le	ményku	ta	tó	In	té	zet	egy	év	ben	leg	alább	száz	kü	lön	bö	ző	ku	ta	tást	

foly	tat.	Meg	je	gyez	zük	to	váb	bá	azt	is,	hogy	még	a	La	dá	nyi–Szelényiféle	Ma gyar Hír lapcikk	meg	je	le	né	se	kor	
(1997	no	vem	be	ré	ben)	meg	pró	bál	tunk	a	SzondaIpsosnál	tá	jé	ko	zód	ni	az	itt	hi	vat	ko	zott	ku	ta	tás	rész	le	tei	fe	lől.	
A	köz	vé	le	ményku	ta	tó	cég	től	azt	az	in	for	má	ci	ót	kap	tuk,	hogy	a	La	dá	nyi	és	Szelényi	ál	tal	hi	vat	ko	zott	adat	a	
Kör	nye	zet	vé	del	mi	 és	 Te	rü	let	fej	lesz	té	si	 Mi	nisz	té	ri	um	 te rü let fej lesz té si ku ta tá sá nak adat	fájl	já	ból	 szár	ma	zik,	
mely	adat	fel	vé	tel	ről	a	cég	sem	mi	lyen	in	for	má	ci	ót	nem	szol	gál	tat	hat	a	meg	bí	zó	(a	KTM)	írá	sos	en	ge	dé	lye	
nél	kül.	A	ma	gunk	ré	szé	ről	meg	le	he	tő	sen	cso	dál	ko	zunk	azon	az	el	já	rá	son,	amely	egy	po	le	mi	kus	cikk	ben	olyan	
adat	ra	hi	vat	ko	zik,	mely	nek	a	leg	ele	mibb	el	len	őriz	he	tő	sé	ge	sem	biz	to	sí	tott.	A	kéz	irat	le	zá	rá	sa	utá	ni	(1998.	feb
ru	ár	eleji)	fej	le	mény,	hogy	kér	vé	nyünk	re,	hogy	az	ada	tok	ba	be	te	kint	hes	sünk,	a	KTMtől	po	zi	tív	vá	laszt	kap	tunk.	
Az	így	publikussá	vált	információkat	azonban	már	nem	áll	módunkban	ebben a	ta	nul	má	nyban	feldolgozni.

18	 Lásd	 er	ről:	A ci gány ság hely ze te, élet kö rül mé nyei, 1993 cí	mű	KSHkiadványt	 (Bu	da	pest,	KSH,	 1994)	 és	
Kertesi	cik	két	(Kertesi	1996).

19	 Az	1990.	évi	nép	szám	lá	lás	ci	gány	almintájáról	be	szá	mol	pl.	az	1990.	évi	nép	szám	lá	lás	Anya nyelv, nem ze ti ség 
te le pü lé sen ként 1980, 1990 cí	mű	kö	te	te	(Bu	da	pest,	KSH,	1993).

replika 209

III.	A	mé	ré	si	ered	mé	nyek	kö	zöt	ti	el	té	ré	sek	okai

A	„Ki	a	ci	gány?”	cí	mű	cikk	szer	zői	az	MTA	Szo	ci	o	ló	gi	ai	In	té	ze	té	nek	adat	fel	vé	te	le	mel	lett	
to	váb	bi	 öt	 adat	fel	vé	tel	re	 hi	vat	koz	nak,	 ami	kor	 „le	he	tet	len	sé	gi	 té	te	lü	ket”	 meg	pró	bál	ják	
em	pi	ri	ku	san	is	alá	tá	masz	ta	ni.	Ez	az	öt	adat	fel	vé	tel	a	kö	vet	ke	ző:	a	TÁRKI	1992.	évi	ház
tar	tás	pa	nelvizs	gá	la	ta,	egy	kö	ze	lebb	ről	nem	spe	ci	fi	kált,	ún.	Szelényi–Treimanféle	1993.	
évi	ku	ta	tás,16	egy	má	sik,	kö	ze	lebb	ről	nem	spe	ci	fi	kált	1996.	évi	SzondaIpsosféle	ku	ta
tás,17	a	KSH	1993.	évi	nem	ze	ti	sé	gi	fel	vé	te	le,	ame	lyet	az	ELAR	mun	ka	erőfel	vé	tel	1993.	
évi	szep	tem	be	ri–ok	tó	be	ri–no	vem	be	ri	hul	lá	mán	kér	dez	tek	 le,18	vé	gül	pe	dig	az	1990.	évi	
nép	szám	lá	lás	ci	gány	nem	ze	ti	sé	gű/anya	nyel	vű/be	szélt	nyel	vű	né	pes	sé	gé	nek	almintája.19

1. táb lá zat. Mi lyen okok ját sza nak köz re ab ban, hogy a La dá nyi–Szelényi szer ző pá ros 
ál tal hi vat ko zott adat fel vé te lek ci gány almintáinak né pes ség becs lé si ered mé nyei 

el tér nek az MTA Szo ci o ló gi ai In té ze te ál tal le foly ta tott 1993/94. évi 
rep re zen ta tív ci gány fel vé tel né pes ség becs lé si ered mé nye i től?

A	Szo	ci	o	ló	gi	ai	In	té	zet	né	pes	ség	becs	lé	sé	től	va	ló	el	té	rés	oka,	ill.	in	di	ká	to	ra
Sta	tisz	ti	kai,
min	ta	vé	te	li
hi	bák*

(e)

Ked	ve	zőt	len	
kom	pa	ti	bi	li
tá	si	teszt
ered	mény	

(d)

A	ku	ta	tá	si
cél	nak	nem
meg	fe	le	lő
mé	ré	si
el	já	rás
(c)

El	té	rő
meg	is	me	ré	si

cél

(b)

Hi	ány	zó
vagy

tisz	tá	zat	lan
ku	ta	tá	si	cél*

(a)

Adat	fel	vé	tel

Nép	szám	lá	lás**  X
Ház	tar	tás	pa	nel	 X	 	 	 	 X
Szelényi–Treiman	 X	 	 	 	 X
SzondaIpsos	 X	 	 	 X	 X
KSH	ELAR	 	 	 X	 X	 X

	 *	A	szó	ban	for	gó	adat	fel	vé	te	lek	ké	szí	tői	nem	a	ku	ta	tá	suk	egé	szét,	ha	nem	csak ci gány almintájukat il	le	tő	en	nem	fo	gal	maz	tak	
meg	vi	lá	gos	ku	ta	tá	si	cé	lo	kat,	illetve	követtek	el	statisztikai	mintavételi	hibákat.
	**	Az	1990.	évi	nép	szám	lá	lás	ci	gány	almintája.	Ci	gá	nyok	=	azok	a	sze	mé	lyek,	akik	ci	gány	nem	ze	ti	sé	gű	nek	vagy	ci	gány	anya
nyel	vű	nek	vagy	ci	gány	nyel	ven	is	be	szé	lő	sze	mély	nek	te	kin	tet	ték	ma	gu	kat.



20	 A	ket	tős	iden	ti	tás	vál	la	lá	sát	kér	de	zés	tech	ni	ka	i	lag	pél	dá	ul	úgy	le	het	ne	meg	ol	da	ni,	hogy	a	„Mi	lyen	nem	ze	ti	sé
gű	nek	vall	ja	ma	gát?”	kér	dés	re	két –	és	pe	dig	egy	(a)	el	ső	sor	ban:	…;	il	let	ve	egy	(b)	má	sod	sor	ban:	…	–	vá lasz
le he tő sé get en	ged	ne	meg	a	kér	dő	ív	(ter	mé	sze	te	sen	ez	eset	ben	sem	le	het	ne	el	hagy	ni	azt,	hogy	a	vá	lasz	le	he	tő
sé	gek	 kö	zött	 exp	li	cit	 mó	don	 ott	 sze	re	pel	jen	 az	 összes	ma	gyar	or	szá	gi	 nem	ze	ti	 és	 et	ni	kai	 ki	sebb	ség).	Azt	
gon	dol	juk,	hogy	a	KSH	ve	ze	tő	i	nek	ér	de	mes	len	ne	meg	fon	tol	ni	uk	ezt	a	le	he	tő	sé	get	a	2000.	évi	nép	szám	lá	lás	
elő	ké	szí	té	se	so	rán,	hi	szen	így	a	nem	ze	ti	sé	gi	és	et	ni	kai	ki	sebb	ség	hez	tar	to	zó	em	be	re	ket	nem	ál	lí	ta	ná	a	kér	dő
ív	lo	ja	li	tá	si	di	lem	mák	elé,	s	pon	to	sabb	ké	pet	le	het	ne	kap	ni	a	szó	ban	for	gó	ki	sebb	sé	gek	lé	lek	szá	má	ról	–	és	pe
dig	pon	to	san	az	zal	a	cél	lal	össz	hang	ban,	amely	re	a	kor	mány	zat	az	ilyen	ada	tot	leg	in	kább	hasz	nál	ni	sze	ret	né.	
Si	et	ve	hoz	zá	tesszük:	nem	gon	dol	juk	azt,	hogy	ez	a	de	fi	ní	ció	len	ne	az	egyet	len,	„iga	zi”,	„he	lyes”	kri	té	ri	um	a	
szó	ban	for	gó	ki	sebb	sé	gek	azo	no	sí	tá	sá	ra,	azt	ál	lít	juk	vi	szont,	hogy	ál lam igaz ga tá si cé lok ra más	kri	té	ri	u	mot	
mint	ön	mi	nő	sí	tést	–	er	köl	csi,	em	be	ri	jo	gi,	il	let	ve	ál	ta	lá	nos	jo	gi	meg	fon	to	lá	sok	mi	att	–	nem	sza	bad	hasz	nál	ni.
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1. táb lá zatunkban	össze	fog	lal	tuk	 to	váb	bi	 ér	ve	lé	sünk	 fő	mon	da	ni	va	ló	ját.	Ki	mu	tat	juk,	
hogy	a	Jánossyféle	„ku	ta	tá	si	cél	–	mé	ré	si	el	já	rás”	pa	ra	dig	ma	alap	ján	meg	kü	lön	böz	te	tett	
öt	faj	ta	 ok	mi	lyen	mó	don	 ját	szik	 sze	re	pet	 ab	ban,	 hogy	 a	La	dá	nyi–Szelényi	 szer	ző	pá	ros	
ál	tal	hi	vat	ko	zott	adat	fel	vé	te	lek	né	pes	ség	becs	lé	si	ered	mé	nyei	el	tér	nek	az	MTA	Szo	ci	o	ló	gi
ai	In	té	ze	te	ál	tal	le	foly	ta	tott	1993/94.	évi	rep	re	zen	ta	tív	ci	gány	fel	vé	tel	ered	mé	nye	i	től.

1.	Ta	lán	a	nép	szám	lá	lás	és	a	Szo	ci	o	ló	gi	ai	In	té	zet	né	pes	ség	becs	lé	si	ered	mé	nye	i	nek	el	té
ré	se	a	leg	ké	zen	fek	vőbb.	A	nép	szám	lá	lás	ugya	nis	–	ter	mé	sze	té	ből	adó	dó	an	–	nem	tűz	ma	ga	
elé	spe	ci	á	lis	ku	ta	tá	si	cé	lo	kat,	ha	nem	a	tel	jes	né	pes	ség	re	néz	ve	igyek	szik	alap	ve	tő	in	for	má
ci	ó	kat	rög	zí	te	ni.	Prob	lé	mánk	szem	pont	já	ból	a	nép	szám	lá	lás	so	rán	föl	tett	kér	dé	sek	kö	zül	
há	rom	kér	dés	ér	de	mel	itt	fi	gyel	met:	Mi	lyen	nem	ze	ti	sé	gű	nek	vall	ja	ma	gát	a	meg	kér	de	zett	
sze	mély?	Mi	lyen	anya	nyel	vű	nek?	To	váb	bá:	anya	nyel	vén	kí	vül	mi	lyen	nyel	ve	ken	be	szél?	
A	vá	la	szok	ra	meg	adott	kód	le	he	tő	sé	gek	kö	zött	mind	há	rom	kér	dés	ese	té	ben	exp	li	cit	mó	don	
sze	re	pel	a	ci	gány	nem	ze	ti	ség/anya	nyelv/be	szélt	nyelv	kód	ja,	és	a	be	szélt	nyel	vek	ese	té	ben	
a	kér	dő	ív	há	rom	le	het	sé	ges	nyelv	em	lí	té	sét	en	ge	di	meg.	Tá	jé	koz	ta	tá	sul	annyit	kell	még	
el	mon	da	nunk,	hogy	a	nem	ze	ti	ség	re	vo	nat	ko	zó	kér	dés	ki	zá	ró	la	go	san	van	föl	té	ve	(ami	nem	
te	szi	le	he	tő	vé	a	ket	tős	iden	ti	tás20	vál	la	lá	sát).	Mi	vel	a	szó	ban	for	gó	nép	szám	lá	lá	si	kér	dé	sek	
tö	ké	le	te	sen	más	meg	is	me	ré	si	cé	lo	kat	szol	gál	nak,	mint	a	Szo	ci	o	ló	gi	ai	In	té	zet	ci	gány	fel	vé
tel	ében	al	kal	ma	zott	de	fi	ní	ció,	nyil	ván	va	ló	an	ugyan	úgy	nincs	okunk	el	vár	ni,	hogy	a	két	faj
ta	mó	don	kö	rül	ha	tá	rolt	ci	gány	né	pes	ség	lé	lek	szá	ma	vagy	össze	té	te	le	azo	nos	le	gyen,	mint	
ahogy	a	Jánossyféle	pél	dá	ban	sem	vár	juk	el,	hogy	a	kér	dé	ses	part	sza	kasz	hosszá	ra	ugya
nazt	a	mé	ré	si	ered	ményt	kap	juk,	ha	a	mé	rés	re	vas	út	vo	nal	vagy	ha	part	vé	dő	gát	épí	té	se	
cél	já	ból	ke	rült	sor.

2.	Ami	a	Ház	tar	tás	pa	nelt,	a	Szelényi–Treimanféle	fel	vé	telt,	va	la	mint	a	Szon	da	te	rü	let
fej	lesz	té	si	vizs	gá	la	tát	il	le	ti,	azok	olyan	adat	fel	vé	te	lek	vol	tak,	amely	ben	a	ku	ta	tás	ké	szí	tő	i
nek	cél	jai	kö	zött	egyál	ta	lán	nem	sze	re	pelt	a	ci	gány	né	pes	ség	re	–	akár ho gyan de	fi	ni	ál	juk	
is	azt	–	va	ló	rep	re	zen	ta	ti	vi	tás	szem	pont	ja.	A	min	den	faj	ta	el	mé	le	ti	tám	pon	tot	vagy	meg	is
me	ré	si	 célt	 nél	kü	lö	ző	mé	rés	 a	 szó	ban	 for	gó	 adat	fel	vé	te	lek	 ese	té	ben	 ab	ban	 állt,	 hogy	 a	
kérdezőbiztos	fel	ada	tá	ul	szab	ták	–	töb	bek	kö	zött	–	azt	is,	hogy	az	in	ter	jú	el	ké	szí	té	se	után	
szá	mol	jon	be	ar	ról,	hogy	a	meg	kér	de	zett	ház	tar	tá	so	kat	(?),	sze	mé	lye	ket	(?),	ház	tar	tás	fő
ket	(?)	ci	gány	nak	vagy	nem	ci	gány	nak	tart	jae,	illetve	nyilatkozzék	ar	ról	is,	ha	a	kér	dést	
nem	tud	ja	el	dön	te	ni.	A	meg	is	me	ré	si	cél	hi	á	nya	–	vé	le	mé	nyünk	sze	rint	–	már	ön	ma	gá	ban	
ele	gen	dő	ma	gya	rá	zat	ar	ra,	hogy	mi	ért	nem	le	het	ér	tel	mes	dis	kur	zust	foly	tat	ni	a	becs	lé	si	
ered	mé	nyek	kü	lönb	sé	ge	i	ről.

3.	A	ku	ta	tá	si	cél	meg	ha	tá	ro	zá	sá	nak	hi	á	nya	mel	lett	azon	ban	szá	mos	sta	tisz	ti	kai	jel	le	gű	
prob	lé	ma	is	föl	me	rül	a	Ház	tar	tás	pa	nelvizs	gá	lat,	a	Szelényi–Treimanféle	vizs	gá	lat	és	a	
Szon	da	te	rü	let	fej	lesz	té	si	ku	ta	tá	sá	nak	ci	gány	almintájával	kap	cso	lat	ban.	Egy részt: mind	há
rom	vizs	gá	lat	ese	té	ben	–	nyil	ván	va	ló	mó	don	–	tel	je	sen	mel	lé	kes	szem	pont	nak	te	kin	tet	ték	
a	ci	gány	be	so	ro	lást:	a	vizs	gá	lat	meg	ter	ve	zé	se	so	rán	sem	a	rétegzésnél,	sem	a	kér	de	ző	biz
to	sok	fel	ké	szí	té	sé	nél,	sem	pe	dig	a	meg	hi	ú	su	lá	sok	pót	lá	sá	nál	nem	fi	gyel	tek	er	re	a	szem



21	 A	Ház	tar	tás	pa	nelvizs	gá	lat	ada	ta	it	rend	sze	re	sen	hasz	ná	ló	ku	ta	tók	en	nek	ter	mé	sze	te	sen	tu	da	tá	ban	van	nak:	„A	
Ma	gyar	Ház	tar	tás	Pa	nel	cél	ja	nem	újabb	sta	tisz	ti	kai	ada	tok	gyűj	té	se	–	er	re	a	min	ta	vi	szony	lag	kis	mé	re	te	
mi	att	sok	te	kin	tet	ben	nem	is	al	kal	mas…”	(Nagy	1994a:	32).

22	 Az	1997.	évi	ered	mé	nyek	kéz	ira	tunk	le	zá	rá	sa	kor	még	nem	is	me	re	te	sek.
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pont	ra,	ho	lott	egy	ci	gány	ság	ra	is	rep	re	zen	ta	tív	min	ta	ese	té	ben	ezek	fö	löt	tébb	ké	nyes	kér
dé	sek.	Ke	ze	lé	sük	so	rán	igen	nagy	gon	dos	ság	gal	kell	el	jár	ni.	Ezt	ter	mé	sze	te	sen	nem	le	het	
a	szó	ban	for	gó	vizs	gá	la	tok	hi	bá	já	ul	föl	ró	ni,	ezek	a	ku	ta	tá	sok	ugya	nis	egé	szen	más	cél	ból	
ké	szül	tek.	Ugya	nak	kor	vi	szont	nem	he	lyén	va	ló	úgy	ten	ni,	mint	ha	ezek	nek	a	ku	ta	tá	sok	nak	
is	az	–	akár	ho	gyan	de	fi	ni	ált	–	ci	gány	né	pes	ség	föl	tér	ké	pe	zé	se	állt	vol	na	a	hom	lok	te	ré	ben.	
Ez	ugya	nis	nem	igaz.

Más részt: a	Ház	tar	tás	pa	nelvizs	gá	lat	és	a	Szelényi–Treimanféle	vizs	gá	lat	ci	gány	eset
szá	mai	olyan	ala	cso	nyak	(lásd	a	2. táb lá zat 1.	osz	lo	pát!),	hogy	ci	gány	almintájuk	ese	tén	a	
vál	to	zók	ra	szá	mít	ha	tó	konfidenciaintervallumok	nyil	ván	va	ló	an	annyi	ra	tá	gak,	hogy	egyet
len	ada	tot	sem	len	ne	sza	bad	ko	mo	lyan	ven	nünk.21	No	ha	az	ele	mi	ada	tok	hi	á	nyá	ban	nem	
állt	mó	dunk	ban	a	szó	ban	for	gó	konfidenciaintervallumokat	ki	szá	mí	ta	ni,	alig	ha	le	het	azon
ban	kér	dé	ses,	hogy	100–200	fő	kö	rü	li	eset	szá	mok	ese	tén	egy	több	lép	csős	min	ta	vé	te	li	el	 
já	rás	sal	ki	vá	lasz	tott	or	szá	gos	min	ta	ese	té	ben	ha	tal	mas	stan	dard	hi	bák	adód	nak.	A	Ház	tar
tás	pa	nelvizs	gá	lat	ci	gány	almintája	ese	té	ben	azon	ban	–	ki	hasz	nál	va	a	fel	vé	tel	nek	azt	a	tu	 
laj	don	sá	gát,	hogy	1992	és	1997	kö	zött	hat	szor22	meg	is	mé	tel	ték	–	le	he	tő	ség	nyí	lik	rá,	hogy	
be	mu	tas	suk,	ho	va	ve	zet	az,	ha	va	la	ki	ilyen	ad hoc mó	don	lét	re	ho	zott	és	(rá	adá	sul)	sta	tisz
ti	kai	szem	pont	ból	ve	szé	lye	sen	kis	min	ták	ból	von	 le	messze	me	nő	kö	vet	kez	te	té	se	ket.	Ha	
ugya	nis	az	egyes	adat	fel	vé	te	li	hul	lá	mok	ban	az	adott	kor	osz	tá	lyon	(16+	éve	sek)	be	lü	li	ci 
gány	né	pes	ség	rész	ará	nyá	ra	vo	nat	ko	zó	becs	lé	se	ket	rá	ve	tít	jük	a	meg	fe	le	lő	kor	osz	tály	1990
es	nép	szám	lá	lás	be	li	ab	szo	lút	szá	má	ra,	ak	kor	–	mint	a	2. táb lá zat utol	só	osz	lo	pá	ból	ki	tű	nik	
–	a	16	éves	vagy	an	nál	idő	sebb	ci	gány	né	pes	ség	lé	lek	szám	ára	egya	zon	ku	ta	tás	ke	re	te	in	
be	lül	igen	kü	lön	bö	ző	szá	mo	kat	ka	punk.	A	mi	ni	mum	és	ma	xi	mum	ér	ték	kü	lön	bö	ze	te	több	 
 

2. táb lá zat. Ci gány mintaelemszámok, né pes ség ará nyok és be csült lé lek szám ada tok 
a TÁRKI Ház tar tás pa nelvizs gá la tá ban és a Szelényi–Treimanféle ku ta tás ban

Becsültc	ci	gány	
né	pes	ség

A	ci	gá	nyok
ará	nya	(%)

Ci	gány	
mintaelemszámAdat	fel	vé	tel

Háztartáspanela	 1992	 164	 4,1	 337 616	
	 1993	 175	 4,0	 329 381
	 1994	 186	 3,6	 296 767
	 1995	 133	 2,9	 239 062
	 1996	 113	 2,8	 230 819

Szelényi–Treiman	 1993b	 113	 –	 –

a	16	éves	és	idő	sebb	né	pes	ség.
b	20–69	éves	né	pes	ség.
c	Az	1990.	évi	nép	szám	lá	lás	16+	éves	kor	osz	tály	ára	(8 243 534	fő)	ve	tí	tett	adat.	For	rás:	Az 1990. évi nép szám lá lás. De mog rá fiai 
ada tok, I.	kö	tet,	116.	és	120.	ol	dal.
For rá sok: Ház	tar	tás	pa	nel	mintaelemszámai,	1992:	Nagy–Sik	1992:	26;	1993:	Nagy	1994a:	33;	1994:	Nagy	1994b:	22;	1995:	
Nagy–Sik	1996:	29;	1996:	Nagy–Sik	1997:	27.	A	Ház	tar	tás	pa	nel	sú lyo zott ci	gány	ará	nyai:	TÁRKI	MHP	do	ku	men	tá	ció,	alap
meg	osz	lá	sok.	A	Szelényi–Treimankutatás	ci	gány	mintaelemszáma:	La	dá	nyi	1996:	33.	Ezen	a	helyen	ta	lál	tuk	az	egyet	len	ab	szo
lút	szá	mot	a	szó	ban	for	gó	ku	ta	tás	ma	gyar	or	szá	gi	min	tá	já	ból.	E	sze	rint	113	fő	azon	em	be	rek	szá	ma,	akik	ap	ju	kat,	any	ju	kat	vagy	
sa	ját	ma	gu	kat	ro	má	nak	mi	nő	sí	tet	ték.	Va	ló	szí	nű	nek	tart	juk,	hogy	a	kérdezőbiztos	ál	tal	ci	gány	nak	mi	nő	sí	tett	em	be	rek	szá	ma	sem	
lehet	200	fő	nél	na	gyobb	a	min	tá	ban.



23	 Ha	 a	 107 000	 fős	 ab	szo	lút	 kü	lönb	sé	get	 a	 Szo	ci	o	ló	gi	ai	 In	té	zet	 ha	son	ló	 kor	cso	port	ra	 szá	mí	tott	 becs	lé	sé	re	
(276 000	fő)	ve	tít	jük,	ak	kor	a	ház	tar	tás	pa	nel	becs	lé	sé	nek	ilyen	mó	don	szá	mí	tott	bi	zony	ta	lan	sá	ga	39%.

24	 A	szó	ban	for	gó	ku	ta	tás	–	ál	lí	tó	lag	–	nagy	eset	szá	mok	kal	dol	go	zik.	Hogy	mek	ko	rák	kal,	az	nem	is	mert.
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mint	száz	ezer	fő.	Az	ol	va	só	jó	zan	be	lá	tá	sá	ra	bíz	zuk	azt,	hogy	ko	mo	lyan	le	hete	ven	ni	egy	
olyan	ku	ta	tás	ered	mé	nyét,	amely	nek	éven	ként	meg	is	mé	telt	ered	mé	nyei	egy	más	tól	30–35	
szá	za	lék	pont	tal23	el	té	rő	ered	mé	nye	ket	ad	nak.	(Is	mé	tel	ten	hang	sú	lyoz	zuk:	ez	nem	a	Ház
tar	tás	pa	nelvizs	gá	lat	hi	bá	ja,	a	fel	vé	tel	ké	szí	tő	i	nek	ugya	nis	eszük	ágá	ban	sem	volt	eze	ket	
az	ada	to	kat	a	ma	gyar	or	szá	gi	ci	gány	né	pes	ség	lé	lek	szá	má	nak	becs	lé	sé	re	hasz	nál	ni.)

4.	A	Szon	da	te	rü	let	fej	lesz	té	si	adat	fel	vé	tel	ének	ci	gány	almintáját	érin	tő	egyéb	sta	tisz	ti
kai	jel	le	gű	prob	lé	má	kat	nem	állt	mó	dunk	ban	el	len	őriz	ni.24	A	szó	ban	for	gó	adat	fel	vé	tel	lel	
kap	cso	la	tos	rész	le	tek	ugya	nis	–	mint	már	em	lí	tet	tük	–	kéz	ira	tunk	le	zá	rá	sá	ig	nem	vol	tak	
publikus	in	for	má	ci	ó	nak	te	kint	he	tők.	Sze	ren	csé	re	azon	ban	ez	nem	je	len	ti	azt,	hogy	ne	len
ne	mó	dunk	a	szó	ban	for	gó	becs	lés	helyt	ál	ló	vol	tát	va	la	mi	lyen	ke	rü	lő	úton	még	is	tesz	tel	ni.	
Tegyük	föl,	hogy	a	Szon	da	vizs	gá	la	ta	–	ci	gány	almintájának	lét	re	ho	zá	sa	kor	–	a	Szo	ci	o	ló
gi	ai	 In	té	zet	 1993/94.	 évi	 ci	gány	fel	vé	te	lé	vel	 azo	nos	 meg	is	me	ré	si	 célt	 kö	ve	tett,	 az	az:	 a	
ci	gány	nak	 tar	tott	 em	be	rek	 tár	sa	dal	mi	 hely	ze	tét	 kí	ván	ták	 ők	 is	meg	vizs	gál	ni	 egy	 olyan	
tár	sa	dal	mi	kö	zeg	ben,	amely	ben	a	ma	gát	nem	ci	gány	nak	te	kin	tő,	több	sé	gi	tár	sa	da	lom	tag	jai	
ha	tá	ro	zot	tan	 és	 vi	lá	go	san	 meg	kü	lön	böz	te	tik	 ma	gu	kat	 azok	tól	 az	 em	be	rek	től,	 aki	ket	
ci	gány	nak	 te	kin	te	nek.	 (Ter	mé	sze	te	sen	 ez	 nem	 igaz,	 hi	szen	 a	 Szon	dafel	vé	tel	 ci	gány	
almintájának	meg	al	ko	tá	sa	kor	sem	mi	fé	le	meg	is	me	ré	si	célt	nem	tűz	tek	ma	guk	elé	a	fel	vé	tel	
ké	szí	tői,	de tegyünk úgy, mint ha még is va	la	mi	fé	le	ci	gány	vizs	gá	la	tot	akar	tak	vol	na	en	nek	
a	ku	ta	tás	nak	a	ke	re	té	ben	–	en passant –	meg	va	ló	sí	ta	ni.)	No	ha	eh	hez	a	meg	is	me	ré	si	cél	hoz	
–	vé	le	mé	nyünk	 sze	rint	 –	mód	szer	ta	ni	lag	véd	he	tő	mó	don	azon	em	be	rek	 íté	le	te	nyújt	hat	
csak	 tám	pon	tot,	 akik	 min	den	na	pi	 éle	tük	 so	rán	 rend	sze	re	sen	 érint	ke	zés	ben	 áll	nak,	 egy	
kö	zös	ség	ben	él	nek	olyan	em	be	rek	kel,	 aki	ket	ci	gány	nak	 tar	ta	nak,	 te kint sük még is úgy –	
egy	gon	do	lat	kí	sér	let	ere	jé	ig	–,	mint ha egy,	az	in	ter	jú	ala	nyok	kal	al	kal	mi	kap	cso	lat	ba	ke	rü
lő	kérdezőbiztos	 íté	le	te	épp úgy meg fe lel ne a	szó	ban	 for	gó	ku	ta	tá	si	cél	nak,	mint	a	ci	gá
nyok	kal	 egy	 kö	zös	ség	ben	 élő,	ma	gu	kat	 nem	 ci	gány	nak	 tar	tó	 em	be	rek	 íté	le	te.	 En	nek	 a	
gon	do	lat	kí	sér	let	nek	a	hi	po	té	zi	sei	–	ki	mon	dat	la	nul	–	egyál	ta	lán	nem	áll	nak	tá	vol	a	La	dá
nyi–Szelényi	szer	ző	pá	ros	vé	le	mé	nyé	től,	ők	ugya	nis	föl	sem	ve	tik	egy	vi	lá	go	san	spe	ci	fi	kált	
meg	is	me	ré	si	cél	szük	sé	ges	sé	gét,	és	egyál	ta	lán	nem	tesz	nek	kü	lönb	sé	get	a	kérdezőbiztosi	
meg	íté	lés	és	a	ci	gány	em	be	rek	kel	egy	kö	zös	ség	ben	élő	em	be	rek	íté	le	te	kö	zött.	Ez	is,	az	is	
a	nem	ci	gány	kör	nye	zet	 íté	le	te	–	su	gall	ják.	E	gon	do	lat	kí	sér	let	ke	re	te	in	be	lül	azon	ban	a	
Szon	da	te	rü	let	fej	lesz	té	si	vizs	gá	lat	ci	gány	almintájától	is	el	vár	ha	tó,	hogy	ele	get	tegyen	egy	
jól	spe	ci	fi	kált	ci	gány	vizs	gá	lat	tól	meg	kö	ve	tel	he	tő	kom	pa	ti	bi	li	tá	si	teszt	pró	bá	já	nak,	va	gyis	
hogy	ered	mé	nye	össz	hang	ban	áll	jon	egy	ha	son	ló	meg	is	me	ré	si	cél	ból	szü	le	tett,	el	vi	leg	azo
nos	 el	já	rást	 al	kal	ma	zó	 mé	rés	 –	 konk	ré	tan:	 a	 Mű	ve	lő	dés	ügyi	 Mi	nisz	té	ri	um	 tel	jes	 kö	rű	
is	ko	la	sta	tisz	ti	kai	fel	vé	te	le	i	nek	–	ered	mé	nye	i	vel.	Az	aláb	bi	ak	ban	ki	mu	tat	juk,	hogy	az	em	lí
tett	ci	gány	alminta	en	nek	a	teszt	nek	a	pró	bá	ját	egyál	ta	lán	nem	áll	ja	ki.	Ez	a	ne	ga	tív	ered
mény	a	szó	ban	for	gó	adat	fel	vé	tel	becs	lé	si	ered	mé	nyé	re	néz	ve	an	nál	saj	ná	la	to	sabb,	mi	vel	
jó	okunk	van	azt	gon	dol	ni,	hogy	az	össze	ha	son	lí	tás	bá	zi	sá	ul	szol	gá	ló	is	ko	la	sta	tisz	ti	kák	–	
az	adott	rész	po	pu	lá	ci	ó	ra	(az	ál	ta	lá	nos	is	ko	lá	ba	já	ró	ci	gány	gyer	me	kek	cso	port	já	ra)	néz	ve	
–	a	le	he	tő	leg	jobb	em pi ri kus kö ze lí té sét ad	ják	an	nak	az	el	mé	le	ti	ér	ték	nek,	ame	lyet	a	fent	
em	lí	tett	meg	is	me	ré	si	cél	ból	mér	ni	sze	ret	nénk.

Min	de	nek	előtt	a	szó	ban	for	gó	teszt	alap	já	ul	szol	gá	ló	is	ko	la	sta	tisz	ti	kai	fel	vé	te	lek	ről	kell	
né	hány	szót	ej	te	nünk.	A	Mű	ve	lő	dés	ügyi	Mi	nisz	té	ri	um	az	öt	ve	nes	évek	vé	gé	től	ve	zet	éven
kén	ti	is	ko	la	szin	tű	nyil	ván	tar	tást	az	or	szág	va	la	mennyi	ok	ta	tá	si	in	téz	mé	nyé	ről	(ál	ta	lá	nos	
is	ko	lá	já	ról,	kö	zép,	 ill.	fel	ső	fo	kú	ok	ta	tá	si	 in	téz	mé	nyé	ről).	Ezek	ben	az	év	ről	év	re	meg	is



25	 Az	1992/93.	tan	év	től	kezd	ve	ez	a	nyil	ván	tar	tás	–	a	sze	mé	lyi	sé	gi	jo	gok	vé	del	me	mi	att	–	meg	szűnt.
26	 Az	em	lí	tett	kompatibilitásvizsgálatokról	rész	le	te	seb	ben	lásd	Kertesi	1996;	Kertesi	és	Kézdi	1998:	2.	fe	je	zet.
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mét	lő	dő	is	ko	la	szin	tű	adat	fel	vé	te	lek	ben	az	1957/58.	tan	év	től	kezd	ve	többke	ve	sebb	(nagy
já	ból	négy	éves)	rend	sze	res	ség	gel,	1980/81től	1992/93ig25	pe	dig	éves	rend	sze	res	ség	gel	
sze	re	pel	az	egyes	év	fo	lyam	okon	ta	nu	ló	ci	gány	gyer	me	kek	szá	má	ra	vo	nat	ko	zó	kér	dés.	Az	
aggregált	 is	ko	la	sta	tisz	ti	kák	 alap	já	ul	 szol	gá	ló	kér	dés	re	mind	ig	 az	 adott	 is	ko	la	meg	fe	le	lő	
osz	tá	lyát	ta	ní	tó	ta	nár	(osz	tály	fő	nök)	vá	la	szolt.	Eze	ket	az	in	for	má	ci	ó	kat	aggregálták	azu	tán	
elő	ször	is	ko	la		szin	tű	ada	tok	ká	(a	kér	dő	íve	ket	is	ko	la		szin	ten	töl	töt	ték	ki),	majd	pe	dig	to	váb
bi	aggregáció	út	ján	ezek	ből	ké	szül	tek	el	az	or	szá	gos	szin	tű	is	ko	la	sta	tisz	ti	kai	ada	tok.	Mint
hogy	az	is	ko	la	sta	tisz	ti	kák	alap	já	ul	szol	gá	ló	kér	dő	íve	ket	mind	ig	az	adott	tan	év	ok tó be ré ben 
töl	töt	ték	ki,	a	ci	gány	et	ni	kai	ho	va	tar	to	zás	ra	vo	nat	ko	zó	kér	dést	olyan	tan	árok	vá	la	szol	ták	
meg,	akik	az	el	ső	osz	tá	lyo	sok	ese	té	ben	leg	alább	egy	hó	nap	ja,	a	töb	bi	ek	ese	té	ben	egy vagy 
több év óta is mer ték a gye re ke ket és csa lád ja i kat. Az	is	ko	la	sta	tisz	ti	kák	to	váb	bi	tu	laj	don
sá	ga	az,	hogy	 tel jes kö rű ek: az	ál	tal,	hogy	le	fe	dik	az	adott	ok	ta	tá	si	 in	téz	mény	tí	pus	va	la
mennyi	 is	ko	lá	ját,	 az	 adott	 is	ko	lá	ba	 já	ró	 kor	osz	tály	ok	 egé	szét	 tel	jes	 kö	rű	en	 jel	lem	zik.	
Mint	hogy	a	ci	gány	ság	ese	té	ben	az	ily	mó	don	ve	ze	tett	is	ko	la	sta	tisz	ti	kák	je	len	tik	a	ren	del
ke	zé	sünk	re	ál	ló	egyet len, vi szony lag meg bíz ha tó, tel jes kö rű adat bá zist, egy	rep	re	zen	ta	ti
vi	tás	ra	tö	rek	vő	adat	fel	vé	tel	től	el	vár	ha	tó,	hogy	össz	hang	ban	le	gyen	ve	le.	Hogy	a	nagy	ság
ren	dek	ről	 va	la	me	lyes	 fo	gal	mat	 al	kot	has	sunk:	 az	 1992/93.	 tan	év	ben	 az	 or	szág	mint	egy	
3700	 ál	ta	lá	nos	 is	ko	lá	ja	 kö	zül	 kö	rül	be	lül	 2800	 is	ko	lá	ban	 vol	tak	 –	 a	 fen	ti	 mi	nő	sí	tés	nek	
meg	fe	le	lő	en	–	ci	gány	ta	nu	lók.	Ha	min	den	ál	ta	lá	nos	is	ko	lai	osz	tály	ra	egy	osz	tály	fő	nö	köt	
szá	mo	lunk,	ak	kor	ez	azt	je	len	ti,	hogy	az	érin	tett	2800	is	ko	lá	ban	–	is	ko	lán	ként	át	la	go	san	
hét	év	fo	lya	mot	és	év	fo	lya	mon	ként	1,5	osz	tályt	szá	mol	va	–	nagy	já	ból	har	minc	ezer	ál	ta	lá
nos	is	ko	lai	ta	nár	íté	le	te	alap	ján	ké	szül	tek	el	a	meg	fe	le	lő	sta	tisz	ti	kák.

A	szó	ban	for	gó	sta	tisz	ti	kák	kal	va	ló	kom	pa	ti	bi	li	tás26	vizs	gá	la	ta	–	az	ada	tok	sa	já	tos	sá
ga	i	ból	 adó	dó	an	 –	 há	romfaj	ta	 teszt	 el	vég	zé	sét	 je	len	ti:	meg	vizs	gál	hat	juk,	 hogy	 az	 il	le	tő	
ku	ta	tás	ese	té	ben	1.	 az	ál	ta	lá	nos	 is	ko	lás	gyer	me	kek	szá	má	ra	vo	nat	ko	zó	becs	lés	nincse	
el	lent	mon	dás	ban	a	tel	jes	kö	rű	is	ko	la	sta	tisz	ti	kák	alap	ján	az	ál	ta	lá	nos	is	ko	lás	ci	gány	gye
re	kek	szá	má	ra	adó	dó	idő	be	li	trend	ér	ték	kel,	il	let	ve	egy	kö	ze	li	év	aggregált	is	ko	la	sta	tisz	ti
kai	ada	tá	val;	meg	vizs	gál	hat	juk	to	váb	bá	azt	is,	hogy	2.	az	il	le	tő	adat	fel	vé	tel	ben	a	fel	nőtt	
né	pes	ség	is	ko	lai	vég	zett	ség	sze	rin	ti	össze	té	te	lé	re	vo	nat	ko	zó	ál	lo	mány	adat	(stock) össz
hang	ban	 vane	 az	 is	ko	la	sta	tisz	ti	kák	 ki	áram	lá	si	 (flow) idő	so	ra	 alap	ján	 meg	be	csül	he	tő	
is	ko	lai	vég	zett	sé	gi	ál	lo	mány	 (stock) ada	tok	kal.	3.	Mint	hogy	az	 is	ko	la	sta	tisz	ti	kák	mint	
kül	ső	adat	for	rás	igény	be	vé	te	lé	vel	le	he	tő	ség	nyí	lik	rá,	hogy	surveyada	tok	ból	a	ma	gyar
or	szá	gi	ci	gány	né	pes	ség	lé	lek	szám	ára	néz	ve	két,	egy	más	tól	füg	get	len	becs	lést	is	kap	junk,	
nyil	ván	va	ló	an	el	vár	ha	tó,	hogy	az	ered	mé	nyek	ne	kü	lön	böz	ze	nek	egy	más	tól	sta	tisz	ti	ka	i
lag	szignifikánsan.	A	két	faj	ta	becs	lé	si	el	já	rás	a	kö	vet	ke	ző:	egy	részt	a	min	ta	be	li	elem	szá
mok	és	a	min	ta	vé	te	li	ará	nyok	reciprokának	össze	szor	zá	sa	ré	vén	–	és	szá	mos	más,	itt	nem	
rész	le	te	zett	kor	rek	ció	el	vég	zé	sé	vel	–	teljeskörűsíthetjük	ada	ta	in	kat	(köz vet len né pes ség
becs lés); más	részt	 a	 min	tá	ra	 jel	lem	ző	 (tel	jes	 né	pes	ség/ál	ta	lá	nos	 is	ko	lás	 gye	rek	szám)	
ará	nyok	és	a	meg	fe	le	lő	te	rü	le	ti	egy	sé	gek	re	ren	del	ke	zés	re	ál	ló	aggregált	is	ko	la	sta	tisz	ti	kai	
ada	tok	össze	szor	zá	sa	(és	to	váb	bi	aggregálása)	ré	vén	is	meg	be	csül	het	jük	a	ci	gány	né	pes
ség	lé	lek	szá	mát	(köz ve tett né pes ség becs lés).

Ami	a	SzondaIpsos	1996.	évi	te	rü	let	fej	lesz	té	si	ku	ta	tá	sá	nak	ci	gány	almintáját	il	le	ti,	az	
ada	tok	nyil	vá	nos	sá	gá	nak	hi	á	nya	mi	att	egye	dül	az	ál	ta	lá	nos	is	ko	lás	gye	re	kek	lé	lek	szám	ára	
vo	nat	ko	zó	tesz	tet	tud	tuk	el	vé	gez	ni.	Egye	dül	ar	ra	az	in	for	má	ci	ó	ra	tá	masz	kod	ha	ttunk,	amely 
	re	La	dá	nyi	és	Szelényi	hi	vat	ko	zik,	hogy	tud	ni	il	lik	a	18	éven	fe	lü	li	meg	kér	de	zettek	6,6	szá	 
za	lé	kát	mi	nő	sí	tet	ték	ci	gány	nak	a	fel	vé	tel	kérdezőbiztosai.	A	teszt	lé	nye	ge	ab	ban	áll,	hogy	



27	 A	szá	mí	tá	si	el	já	rás	a	kö	vet	ke	ző	volt:	a	La	dá	nyi	és	Szelényi	ál	tal	kö	zölt	6,6%os	adat	alap	ján	–	az	1990.	évi	
nép	szám	lá	lás	(lásd:	1990. évi nép szám lá lás, De mog rá fi ai Ada tok I.	kö	tet,	78–84.	ol	dal)	ada	ta	it	fel	hasz	nál	va	
–	meg	be	csül	tük	a	18	éves	nél	idő	sebb	ci	gány	né	pes	ség	Szon dafel vé tel sze rint vár ha tó ab	szo	lút	lé	lek	szá	mát	
(503 004	fő).	Majd	hogy	eb	ből	az	adat	ból	meg	be	csül	hes	sük	a Szon dafel vé tel sze rint vár ha tó ál	ta	lá	nos	is	ko
lás	lé	lek	szám	ada	tot,	a	nép	szám	lá	lás	ci	gány	nem	ze	ti	sé	gű	min	tá	ját,	il	let	ve	a	Szo	ci	o	ló	gi	ai	In	té	zet	min	tá	ját	föl
hasz	nál	va	ki	szá	mí	tot	tuk	az	ál	ta	lá	nos	is	ko	lás	gye	re	kek	min	ta	be	li	szá	má	nak	és	a	18	éves	nél	idő	sebb	fel	nőt	tek	
min	ta	be	li	 szá	má	nak	 há	nya	do	sát	 (ci	gány	vizs	gá	lat:	 0,3538,	 nép	szám	lá	lás:	 0,3750).	Az	 ál	ta	lá	nos	 is	ko	lá	sok	
szá	má	nak	be	csült	ér	té	ke	it	vé	gül	úgy	kap	tuk	meg,	hogy	a	szó	ban	for	gó	há	nya	do	so	kat	rend	re	össze	szo	roz	tuk	
a	18	éves	nél	idő	sebb	ci	gány	né	pes	ség	elő	ző	ek	ben	meg	be	csült	szá	má	val.	A	becs	lés	ered	mé	nye:	177 958	fő	a	
Szo	ci	o	ló	gi	ai	In	té	zet	ará	nya,	il	let	ve	188 641	fő	a	nép	szám	lá	lás	meg	fe	le	lő	ará	nya	alap	ján.

28	 Az	adat	for	rá	sá	ról	lásd:	Kertesi	1996:	96.
29	 A	szá	mí	tás	alap	ja:	1990. évi nép szám lá lás, De mog rá fi ai ada tok, Bu	da	pest,	KSH,	1993,	I.	kö	tet,	78–84.	ol	dal	

és	II.	kö	tet,	34.	ol	dal.
30	 Ter	mé	sze	te	sen	a	fent	hi	vat	ko	zott	adat	fel	vé	te	lek	tu	do	má	nyos	sá	gát	ki zá ró lag ci gány almintájuk ese té ben kér

dő	je	lez	zük	meg.
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a	La	dá	nyi	és	Szelényi	ál	tal	kö	zölt	6,6	szá	za	lé	kos	adat,	az	1990.	évi	nép	szám	lá	lás,	va	la	mint	
a	Szo	ci	o	ló	gi	ai	In	té	zet	1993/94.	évi	ci	gány	fel	vé	te	le	és	–	al	ter	na	tí	va	ként	–	a	nép	szám	lá	lás	
ci	gány	nem	ze	ti	sé	gű	almintája	se	gít	sé	gé	vel	meg	be	csül	tük	az	ál	ta	lá	nos	is	ko	lás	ci	gány	gye
re	kek	nek	azt	a	szá	mát,	amely	re	a	Szon	daadat	fel	vé	tel	kö	zölt	ada	ta	alap	ján	szá	mít	ha	tunk.27 
A	teszt	el	já	rás	ered	mé	nye	az,	hogy	a	Szon	daadat	fel	vé	tel	alap	ján	az	1990es	évek	ele	jén
kö	ze	pén	Ma	gya	ror	szá	gon	 kö	rül	be	lül	 180–190	 ezer	 ál	ta	lá	nos	 is	ko	lás	 ci	gány	 gye	rek	nek	
kel	le	ne	len	nie.	Ha	ezt	az	ada	tot	össze	vet	jük	a	Szon	dafel	vé	tel	évé	hez	legközelebb	eső	év	
(az	 1992/93.	 tan	év)	 aggregált	 is	ko	la	sta	tisz	ti	kai	 ada	tá	val	 (88 182	 fő28),	 rög	tön	 vi	lá	gos	sá	
vá	lik	a	La	dá	nyi–Szelényi	szer	ző	pá	ros	ál	tal	kö	zölt	adat	tel	jes	tart	ha	tat	lan	sá	ga.	Meg	je	gyez
zük	 to	váb	bá:	 amennyi	ben	 az	 aggregált	 is	ko	la	sta	tisz	ti	kák	 88 182	 fős	 ada	tát	 sze	ret	nénk	
vissza	kap	ni,	ah	hoz	az	(ál	ta	lá	nos	is	ko	lás/18+	éves	kor	osz	tály)	há	nya	dos	ra	a	ci gány né pes
ség kö	ré	ben	0,1753es	ér	té	ket	kel	le	ne	kap	nunk.	Hogy	ez	mennyi	re	nem	tű	nik	re	á	lis	adat
nak,	az	ab	ból	is	lát	szik,	hogy	az	1990.	évi	nép	szám	lá	lás	sze	rint	szá	mít	ha	tó	ha	son	ló	adat	a	
tel jes ma gyar or szá gi né pes ség re 0,1603.29	Alig	ha	hi	he	tő,	hogy	a	tel	jes	ma	gyar	né	pes	ség	
és	a	ci	gány	né	pes	ség	kö	zött	gye	rek	szám	ban	csak	ilyen	ele	nyé	sző	len	ne	a	kü	lönb	ség.

Össze	fog	lal	va	mind	azt,	amit	a	Ház	tar	tás	pa	nelvizs	gá	lat,	a	Szelényi–Treimanféle	ku	ta	tás,	
va	la	mint	 a	 Szon	da	 te	rü	let	fej	lesz	té	si	 ku	ta	tá	sá	nak	 ci	gány	 almintájával	 kap	cso	lat	ban	 ed	dig	
el	mond	tunk:	La	dá	nyi	és	Szelényi	úgy	hi	vat	ko	zik	ezek	re	a	ku	ta	tá	sok	ra,	mint	tu do má nyos igé
nyű ci gány ku ta tá sok ra, ho	lott	ez	az	ál	lí	tá	suk	sú	lyo	san	fél	re	ve	ze	tő.	Egy	részt	egyik	eset	ben	sem	
volt	a	ku	ta	tás	so	rán	cél	a	ci	gány	né	pes	ség	vizs	gá	la	ta	(ilyes	faj	ta	meg	is	me	ré	si	célt	nem	tűz	tek	
ma	guk	elé	a	fel	vé	tel	ké	szí	tői);	más	részt	sem	a	min	ta	össze	ál	lí	tá	sa	kor,	sem	a	kérdezőbiztosok	
fel	ké	szí	té	se	kor,	sem	pe	dig	a	meg	hi	ú	su	lá	sok	pót	lá	sá	nál	nem	tö	rő	dött	sen	ki	ez	zel	a	szem	pont
tal;	 har	mad	részt	 a	 Ház	tar	tás	pa	nelvizs	gá	lat	 és	 a	 Szelényi–Treimanféle	 ku	ta	tás	 olyan	 kis	
ci	gány	eset	szá	mok	kal	dol	go	zik,	hogy	az	ele	ve	meg	kér	dő	je	le	zi	bár	me	lyik,	ci	gá	nyok	ra	vo	nat
ko	zó	ada	tá	nak	re	a	li	tá	sát;	vé	gül	pe	dig	a	Szon	da	te	rü	let	fej	lesz	té	si	ku	ta	tás	ci	gány	ada	ta	ki	ál	tó	
el	lent	mon	dás	ban	áll	a	vi	szony	lag	meg	bíz	ha	tó,	tel	jes	kö	rű	is	ko	la	sta	tisz	ti	kai	ada	tok	kal.	Mind
ezek	alap	ján	meg	le	he	tő	sen	jo	go	su	lat	lan	nak	tű	nik	e	vizs	gá	la	to	kat	„tu	do	má	nyos	igé	nyű	ci	gány
ku	ta	tá	sok	ként”	em	le	get	ni.	Egy	em	pi	ri	kus	mun	ka	ered	mé	nye	ugya	nis	nem	at	tól	ve	he	tő	tu	do
má	nyo	san	ko	mo	lyan,	hogy	a	mun	kát	tu	do	má	nyos	mun	ka	kör	ben	dol	go	zó	em	be	rek	vé	gez	ték	
el,	ha	nem	at	tól,	hogy	ele	get	tet	tek	–	ha	ele	get	tet	tek	–	az	adott	ku	ta	tá	si	cél	meg	va	ló	sí	tá	sa	kor	a	
tu	do	má	nyos	 kö	zös	ség	 ál	tal	 meg	fo	gal	ma	zott	 jo	gos	 mód	szer	ta	ni	 kö	ve	tel	mé	nyek	nek.	 Er	ről	
pe	dig	je	len	eset	ben	alig	ha	be	szél	he	tünk.30

5.	Más	a	hely	zet	a	KSH 1993. évi ún. nem ze ti sé gi fel vé te lé vel. A	szó	ban	for	gó	fel	vé	tel	
–	me	lyet	ci	gány	fel	vé	tel	ként	is	ko	mo	lyan	kell	ven	nünk	–	oly	mó	don	ké	szült,	hogy	a	KSH	az	
Egy	sé	ges	La	kos	sá	gi	Adat	fel	vé	te	li	Rend	szer	(az	ELAR)	min	tá	ján	ne	gyed	éven	ként	le	kér	de



31	 Össze	sen	22 418	ház	tar	tás	sal,	ezen	be	lül	755	ci	gány	ház	tar	tás	sal	töl	töt	tek	ki	kér	dő	ívet	(a	kérdezőbiztosok	219	
eset	ben	nem	tud	ták	el	dön	te	ni,	ci	gány	vagy	nem	ci	gány	ház	tar	tás	nak	te	kint	séke	a	ház	tar	tá	so	kat).	Az	összes	
föl	ke	re	sett	ház	tar	tás	ban	mint	egy	60 000,	a	ci	gány	ház	tar	tá	sok	ban	kb.	2600	sze	mély	ről	gyűj	töt	tek	in	for	má	ci
ó	kat.	Az	adat	fel	vé	tel	min	ta	vé	te	li	el	já	rá	sá	ról	lásd:	Mun ka erő-fel mé rés, 1993 (adat	tár),	Bu	da	pest,	KSH,	1994,	
8–9.	ol	dal.
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zett	mun	ka	erőfel	vé	te	lek	1993.	évi	őszi	hul	lá	má	nak	kér	dő	ívé	be	be	il	lesz	tett	egy,	a	meg	kér
de	zett	 ház	tar	tá	sok	 ci	gány	 et	ni	kai	 ho	va	tar	to	zás	ára	 vo	nat	ko	zó	 kér	dést	 is.	A	 szó	ban	 for	gó	
ku	ta	tás	dek	la	rált	cél	jai	kö	zött	 sze	re	pelt	a	nem	ci	gány	kör	nye	zet	ál	tal	ci	gány	nak	 te	kin	tett	
né	pes	ség	tu	laj	don	sá	ga	i	nak	meg	is	me	ré	se.	A	mé	ré	si	el	já	rás	azon	ban	itt	 is	a	kérdezőbiztosi	
mi	nő	sí	tés	volt	(há	rom	le	he	tő	sé	get	ad	tak	meg:	„ci	gány”,	„nem	ci	gány”,	„nem	tud	ja	el	dön	te
ni”).	A	kérdezőbiztosok	fi	gyel	mét	föl	hív	ták	ar	ra,	hogy	a	ku	ta	tás	fon	tos	cél	ja	a	ci	gány	né	pes
ség	meg	is	me	ré	se	 is.	A	 tel	jes	 né	pes	ség	re	 ki	ala	kí	tott	min	ta	 rep	re	zen	ta	ti	vi	tá	sá	hoz	 nem	 fér	
két	ség.	A	tel	jes	mintaelemszám	igen	ma	gas,	és	a	ci	gány	mintaelemszám	is	elég	sé	ges	nek	
tű	nik.31

A	KSH	nem	ze	ti	sé	gi	fel	vé	tel	ének	és	a	Szo	ci	o	ló	gi	ai	In	té	zet	ci	gány	fel	vé	tel	ének	le	zá	rá	sa	után	
azonban	ha	ma	ro	san	ki	de	rült,	hogy	a	két	adat	fel	vé	tel	ci	gány	po	pu	lá	ci	ó	ja	kö	zött	–	fon	tos	tár	sa
dal	mi	in	di	ká	to	rok	te	kin	te	té	ben	–	igen	lé	nye	ges	kü	lönb	sé	gek	van	nak.	A	KSHfelvétel	ci	gány	
almintájában	lé nye ge sen ki	sebb	a	ház	tar	tá	sok	mé	re	te,	ala	cso	nyabb	a	ház	tar	tá	sok	ban	élő	el	tar
tott	gye	re	kek	át	la	gos	szá	ma;	ma	ga	sabb	az	át	lag	élet	kor,	mint	a	Szo	ci	o	ló	gi	ai	In	té	zet	ci	gány	fel
vé	tel	ének	min	tá	já	ban.	To	váb	bá:	a	KSH	min	tá	ja	lé nye ge sen is	ko	lá	zot	tabb	ci	gány	né	pes	sé	get	
mu	tat,	mint	a	Szo	ci	o	ló	gi	ai	In	té	zet	adat	fel	vé	te	léé.	Nyil	ván	va	ló	an	nem	le	het	szó	nél	kül	el	men
ni	 a	meg	fi	gyel	he	tő	nagy	mér	vű	 struk	tu	rá	lis	 el	té	ré	sek	mel	lett.	En	nek	az	 írás	nak	a	 szer	ző	je	
1996ban	ta	nul	mányt	kö	zölt	a	Szo ci o ló gi ai Szemlében	ab	ból	a	cél	ból,	hogy	tisz	táz	za,	me	lyik	
adat	fel	vé	tel	mi	lyen	mér	ték	ben	hi	báz	tat	ha	tó	az	em	lí	tett	kü	lönb	sé	gek	mi	att	(Kertesi	1996).

E	he	lyütt	ter	mé	sze	te	sen	nincs	mód	ar	ra,	hogy	meg	is	mé	tel	jük	e	ta	nul	mány	rész	le	tes	ér	
ve	lé	se	it.	Mind	azo	nál	tal	szük	sé	ges	nek	tart	juk,	hogy	nagy	vo	na	lak	ban	össze	fog	lal	juk	a	főbb	
kö	vet	kez	te	té	se	ket.	A	szó	ban	for	gó	el	té	ré	sek	okai	után	nyo	moz	va	há	rom	prob	lé	mát	vizs	gál
tunk	meg	tü	ze	te	seb	ben.	Szá	mot	ve	tet	tünk	a	min	ta	vé	te	li	el	já	rá	sok	kü	lönb	sé	ge	i	nek	kö	vet
kez	mé	nye	i	vel,	és	ki	mu	tat	tuk:	no	ha	a	két	 fel	vé	tel	min	ta	vé	te	li	el	já	rá	sai	 tö	ké	le	te	sen	el	té	rő	
alap	el	ve	ken	nyug	sza	nak,	ezek	ből	az	el	té	ré	sek	ből	még	sem	ma	gya	ráz	hat	juk	a	szó	ban	for	gó	
je	len	tős	min	ta	be	li	 kü	lönb	sé	ge	ket.	Meg	vizs	gál	tuk	 azo	kat	 a	 kü	lönb	sé	ge	ket	 is,	 ame	lyek	 a	
meg	hi	ú	sult	ki	kér	de	zé	sek	el	té	rő	ke	ze	lé	sé	ből	adód	nak.	Be	lát	tuk,	hogy	az	a	kö	rül	mény,	hogy	
a	KSH	adat	fel	vé	te	le	a	ci	gány	alminta	ese	té	ben	–	a	do	log	ter	mé	sze	té	ből	adó	dó	an	–	nem	
tud	ta	a	meg	hi	ú	sult	ci	gány	ki	kér	de	zé	se	ket	meg	fe	le	lő	ci	gány	pót	cí	mek	kel	he	lyet	te	sí	te	ni,	je	
len	tős	mér	ték	ben	hoz	zá	já	rult	a	KSH	ci	gány	almintájának	 tor	zu	lá	sa	i	hoz.	Be	lát	tuk	azt	 is,	
hogy	a	KSH	ál	tal	a	meg	hi	ú	su	lá	sok	kor	rek	ci	ó	ja	ként	al	kal	ma	zott	sú	lyo	zá	si	el	já	rás	–	a	ci	gány 
alminta	ese	té	ben	–	nem	hogy	ja	ví	tot	ta,	ha	nem	in	kább	ron	tot	ta	a	min	ta	rep	re	zen	ta	ti	vi	tá	sát.	
A	Szo	ci	o	ló	gi	ai	 In	té	zet	 ci	gány	fel	vé	tel	ében,	 ez	zel	 szem	ben,	 a	meg	hi	ú	su	lá	sok	kor	rek	ci	ó	ja	
min	ta	vé	te	li	ré	teg	spe	ci	fi	kus	pót	lá	sok	ré	vén	tör	tént,	és	a	meg	hi	ú	su	lá	sok	ról	rög	zí	tett	in	for
má	ci	ók	ta	nú	sá	ga	sze	rint	nincs	okunk	azt	fel	té	te	lez	ni,	hogy	min	tánk	a	pót	lá	sok	kö	vet	kez	té
ben	va	la	mi	lyen	szisz	te	ma	ti	kus	hi	ba	ré	vén	tor	zult	vol	na	(Kertesi	és	Kézdi	1998:	2.2.2.	fe	 
je	zet).	Vé	gül	meg	pró	bál	tuk	a	két	min	ta	helyt	ál	ló	vol	tát	a	Mű	ve	lő	dé	si	Mi	nisz	té	ri	um	is	ko
la	sta	tisz	ti	kai	idő	so	ra	in	el	len	őriz	ni.	A	már	ko	ráb	ban	is	hi	vat	ko	zott	kompati	bi	li	tás	vizs	gá	la
tok	kö	zül	mind	há	rom	tesz	tet	el	vé	gez	tük.	E	tesz	tek	ered	mé	nye	ként	a	kö	vet	ke	ző	meg	ál	la	pí
tá	sok	ra	ju	tot	tunk:	1.	a	KSHvizsgálat	ci	gány	almintájában	az	ál	ta	lá	nos	is	ko	lá	sok	szá	má	ra	
vo	nat	ko	zó	becs	lés	 tel	je	sen	meg	bíz	ha	tat	lan:	a	KSH	nem	ze	ti	sé	gi	fel	vé	te	le	nem	tud	el	szá
mol	ni	 az	or	szág	ban	élő	 ál	ta	lá	nos	 is	ko	lás	 ci	gány	gye	re	kek	34	 szá	za	lé	ká	val;	 2.	 a	 tel	jes	 ci 
 gány	né	pes	ség	lé	lek	szám	ára	adott	köz	vet	len,	il	let	ve	köz	ve	tett	népességszámbecslés	a	KSH	
min	tá	ja	alap	ján	rend	kí	vül	tá	vol	esik	egy	más	tól:	a	köz	vet	len	né	pes	ség	becs	lés	pont	becs	lé	si	



32	 E	tesz	te	ket	az	em	lí	tett	cikk	ered	mé	nye	i	nél	rész	le	te	seb	ben	do	ku	men	tált	mó	don	–	el	hagy	va	a	KSHval	va	ló	
po	lé	mi	át	–	meg	is	mét	li	Kertesi	Gá	bor	és	Kézdi	Gá	bor	(Kertesi	és	Kézdi	1998:	2.	fe	je	zet).

33	 Nem	 kí	ván	juk	meg	is	mé	tel	ni	 je	len	 ta	nul	mány	 ko	ráb	bi	 ré	sze	i	ben	 ki	fej	tett	 ér	vün	ket	 a	 fent	meg	fo	gal	ma	zott	
meg	is	me	ré	si	cél	hoz	tar	to	zó,	meg fe le lő mé	ré	si	el	já	rás	ról.	Ele	gen	dő,	ha	csak	uta	lunk	itt	rá.	Vé	le	mé	nyünk	sze
rint	a	két	adat	fel	vé	tel	ered	mé	nye	i	nek	már	csak	ami	att	sem	kel	le	ne	egy	be	es	ni	ük,	mi	vel	a	KSH	a	Szo	ci	o	ló	gi	ai	
In	té	zet	mé	ré	si	 el	já	rá	sá	tól	 el	té	rő	 –	 és	 vé	le	mé	nyünk	 sze	rint	meg	is	me	ré	si	 cél	ja	i	nak	nem meg fe le lő –	mé	ré	si	
el	já	rást	(kérdezőbiztosi	mi	nő	sí	tést)	al	kal	ma	zott.	Mind	azo	nál	tal	ezt	az	ál	ta	lá	nos	jel	le	gű	ki	fo	gá	sun	kat	egy	sor	
spe	ci	fi	kus	kri	ti	kai	ész	re	vé	tel	lel	is	ki	egé	szít	jük.

34	 La	dá	nyi	és	Szelényi	kri	ti	ká	ja	itt	ar	ra	fut	ki,	hogy	a	két	fel	mé	rés	in	di	ká	to	rai	köz	ti	je	len	tős	el	té	rést	„Kertesi…	
az	zal	ma	gya	ráz	za,	hogy	»…a	KSH	adat	fel	vé	te	le	nem	tud	ta	a	meg	hi	ú	sult	ci	gány	ki	kér	de	zé	se	ket	meg	fe	le	lő	
ci	gány	pót	cí	mek	kel	he	lyet	te	sí	te	ni…	[s	ez]	je	len	tős	mér	ték	ben	hoz	zá	já	rult	a	KSH	ci	gány	almintájának	tor	zu
lá	sa	i	hoz«…	Ez	zel	a	ma	gya	rá	zat	tal	csak	az	a	prob	lé	ma,	hogy	ha	a	KSH	va	ló	ban	alul	rep	re	zen	tál	ta	az	ala	csony	
stá	tu	sú	ci	gány	sá	got,	ak	kor	ér	te	lem	sze	rű	en	a	Ke	ményfé	le	vizs	gá	lat	nál	ke	ve	sebb	ci	gányt	kel	lett	vol	na	ta	lál	ni
uk	Ma	gya	ror	szá	gon.”	Ez	az	ér	ve	lés	csak	ab	ban	az	eset	ben	áll	ná	meg	a	he	lyét,	ha	a	KSH	el	já	rá	sa	min	den	más	
szem	pont	ból	ki	fo	gás	ta	lan	vol	na.	A	meg	hi	ú	su	lá	sok	hely	te	len	kor	rek	ci	ó	ja	mel	lett	azon	ban	a	KSHfelvétel	sok	
más	 szem	pont	ból	 is	 hi	bás.	Ki	fo	gá	sol	ha	tó	 pél	dá	ul	 az	 is,	 hogy	 az	 1992/93.	 évi	 is	ko	la	sta	tisz	ti	kák	 aggregált	
adatá	hoz	ké	pest	34	(!)	szá	za	lék	kal	ke	ve	sebb	ál	ta	lá	nos	is	ko	lás	ci	gány	ta	nu	lót	tud	ki	mu	tat	ni.	Mint	hogy	en	nek	
kö	vet	kez	té	ben	a	KSH	nem	tud	egy	meg	bíz	ha	tó	aggregált	adat	tal	elő	áll	ni,	ér	tel	met	len	ség	ar	ról	be	szél	ni,	hogy	
ada	ta	–	Me lyik: a 400 ezer vagy a 600 ezer? –	ala	cso	nyabb	vagy	ma	ga	sabb	a	Szo	ci	o	ló	gi	ai	In	té	zet	ada	tá	nál.
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ered	mé	nye	393 715	fő,	a	köz	ve	tet	té	596 673	fő;	3.	a	KSH	ci	gány	almintájában	sze	rep	lő	
fel	nőtt	em	be	rek	ál	ta	lá	nos	 is	ko	lai	vég	zett	ség	ada	ta	sem	áll	ja	ki	a	kompatibilitásvizsgálat	
pró	bá	ját.	A	leg	alább	kö	zép	fo	kú	vég	zett	ség	gel	ren	del	ke	ző	ci	gány	em	be	rek	ará	nya	a	KSH
felvételben	több	mint	450	(!!)	szá	za	lék	kal	ha	lad	ja	meg	az	is	ko	la	sta	tisz	ti	kák	ada	ta	i	val	kom
pa	ti	bi	lis	be	csült	stockadat	fel	ső	ha	tá	rát.	Ez	zel	szem	ben	mind	há	rom	kom	pa	ti	bi	li	tá	si	teszt	
ked	ve	ző	ered	mé	nye	ket	ho	zott	a	Szo	ci	o	ló	gi	ai	In	té	zet	ci	gány	vizs	gá	la	tá	nak	ese	té	ben,32	ami	
szin	tén	a	Szo	ci	o	ló	gi	ai	In	té	zet	ada	ta	i	nak	na	gyobb	meg	bíz	ha	tó	sá	gát	iga	zol	ta.

A	La	dá	nyi–Szelényitanulmány	is	vi	szony	lag	nagy	te	ret	szen	tel	a	szó	ban	for	gó	két	adat
fel	vé	tel	össze	ha	son	lí	tá	sá	nak.	En	nek	so	rán	több	íz	ben	is	hi	vat	ko	zik	–	kri	ti	kai	él	lel	–	jelen	
cikk	 szerzőjének	 a	Szo ci o ló gi ai Szemlében	meg	je	lent	 ta	nul	má	nyá	ra	 (Kertesi	 1996).	Az	
aláb	bi	ak	ban	sor	ra	vesszük	eze	ket	a	kri	ti	kai	ész	re	vé	te	le	ket,	és	meg	pró	bá	lunk	rá	mu	tat	ni	a	
ben	nük	meg	fo	gal	ma	zott	ér	vek	bi	zo	nyí	tat	lan	sá	gá	ra,	lo	gi	kai	hi	bá	i	ra	és	ese	ten	kén	ti	em	pi	ri
kus	tart	ha	tat	lan	sá	gá	ra.33

5.1.	Min	de	nek	előtt	föl	kell	hív	nunk	a	fi	gyel	met	egy	té ve dés re, amely	La	dá	nyi	és	Sze	lé
nyi	írá	sá	ban	több	he	lyütt	is	meg	fo	gal	ma	zó	dik:	e	sze	rint	a	Szo	ci	o	ló	gi	ai	In	té	zet	ku	ta	tá	sa	és	a	
KSHvizsgálat	„egy	más	hoz	igen	ha	son	ló	becs	lést	ad	a	ma	gyar	or	szá	gi	ci	gány	né	pes	ség	szá
má	ra	 vo	nat	ko	zó	an”.	Ez	 tény	sze	rű	en	nem	áll	ja	meg	 a	he	lyét.	A	 szer	zők	 fi	gyel	men	kí	vül	
hagy	ják	azt	a	bí	rá	la	tot,	me	lyet	az	említett,	Szociológiai Szemlében	megjelent	cikk	al	kal	ma
zott	a	KSH	adat	fel	vé	te	lé	vel	szem	ben	(Kertesi	1996).	Ne	ve	ze	te	sen	azt,	hogy	egy	jól	ki	vi	te
le	zett	 adat	fel	vé	tel	 ese	té	ben	a	ci	gány	né	pes	ség	 szá	má	nak	köz	vet	len	és	köz	ve	tett	becs	lé	se	
egy	más	hoz	kö	zel	eső	ered	ményt	kell	hogy	ad	jon.	Már	pe	dig	ez	evi	dens	mó	don	nem	tel	je	sül	
a	KSH	fel	vé	te	le	ese	té	ben	(lásd	er	ről	Kertesi	1996:	96).	Mint	az	elő	ző	ek	ből	ki	de	rül,	a	KSH 
fel vé te lében egész egy sze rű en nem le het meg mon da ni, hogy hány fős a ma gyar or szá gi 
ci gány ság: 400 ezere vagy 600 ezer. Ami	ter	mé	sze	te	sen	nem	mind	egy.	(Nem	so	kat	vál	toz
tat	 a	 hely	ze	ten	 az	 sem,	 ha	 a	 kérdezőbiztosok	 ál	tal	 bi	zony	ta	la	nul	 be	so	rolt,	 ún.	 „át	me	ne	ti	
né	pes	sé	get”	is	a	ci	gá	nyok	kö	zé	szá	mít	juk.	Ha	ugya	nis	az	összes	„át	me	ne	ti	élet	vi	te	lű”	sze
mélyt	át	so	rol	nánk	a	ci	gá	nyok	kö	zé,	a	köz	vet	len	né	pes	ség	becs	lés	ered	mé	nye	még	ak	kor	is	
csak	kb.	480	ezer	vol	na,	a	köz	ve	tet	té	pe	dig	to	vább	ra	is	nagy	já	ból	600	ezer	ma	rad	na.)	Két	
pont	becs	lés	kö	zött	pe	dig	alig	ha	en	ged	he	tő	meg	ilyen	nagy	ság	ren	dek	mel	lett	120–200	ezer	
fős	kü	lönb	ség.

A	 fen	ti	ek	 alap	ján	 hi	bás	 az	 az	 ér	ve	lés	 is,	mi	sze	rint	Kertesi	 nem	 ve	szi	 ész	re	 (Kertesi	
1996),	hogy	„Ha	a	KSH	min	tá	ja	»rossz«,	nem	le	het	»jó«	a	ci	gány	ság	lé	lek	szám	ára	vo	nat
ko	zó	becs	lé	se	sem”.34	Ter	mé	sze	te	sen	a	KSH	népességszámbecslése	sem	jó.	Az,	hogy	az	



35	 Az	ál	lí	tás	 tár	gyi	 té	ve	dést	 tar	tal	maz,	hi	szen	–	mint	Kertesi	 ta	nul	má	nyá	ból	ki	de	rül	 (Kertesi	1996)	–	a	KSH	
egyál	ta	lán	nem	pó	tol	ta	 a	meg	hi	ú	su	lá	so	kat,	 ha	nem	át	sú	lyo	zás	sal	 kor	ri	gál	ta	 a	meg	hi	ú	su	lá	sok	nak	be	tud	ha	tó	
tor	zí	tást.
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ál	ta	lunk	kö	zölt	425–450	ezer	kö	rü	li	adat	hoz	„ha	son	ló”	szá	mot	kö	zöl	a	KSH,	az	sem	mit	
sem	je	lent.	A né pes ség becs lés ugya nis nem ta lál ga tós já ték. A szá mok kor rekt bi zo nyí tás 
nél kül sem mit sem ér nek.

5.2.	A	La	dá	nyi–Szelényiféle	kri	ti	ka	egy	sar	ka	la	tos	pont	ja	a	kö	vet	ke	ző	ál	lí	tás:	„Mi	[…]	
úgy	ér	vel	nénk,	hogy	–	bár	az	el	té	ré	sek	ben	nyil	ván	sze	re	pet	ját	szott	az	ilyen	fel	vé	te	lek	nél	
[…]	elég	gya	ko	ri	prob	lé	ma,	hogy	az	ala	csony	stá	tu	sú	ak,	a	meg	hi	ú	sult	in	ter	júk	pót	lá	sá	nál	
kö	ve	tett	nem	elég	ala	pos	el	já	rás	mi	att	va la me lyest alul	let	tek	rep	re	zen	tál	va	a	KSH	fel	vé
tel	ben	–	a	két	ku	ta	tás	alap	ján	ki	raj	zo	ló	dó	ci	gány	né	pes	ség	szo	ci	á	lis	össze	té	tel	ének	 igen	
je	len	tős	kü	lönb	sé	gei	még	sem	ez	zel,	ha	nem	dön tő en az	zal	ma	gya	ráz	ha	tók,	hogy	a	két	adat
fel	vé	tel	so	rán	je len tő sen el	tért	az,	hogy	kit	te	kin	tet	tek	ci	gány	nak.”35	[–	A	ki	eme	lé	sek	tő	lem	
szár	maz	nak.]

Bí	rá	ló	ink	itt	két	olyan	ha	tás	erős sé gé vel kap	cso	lat	ban	ál	la	pí	ta	nak	meg	egy	nagy	ság	ren
di	re	lá	ci	ót	–	a	meg	hi	ú	su	lá	sok	hely	te	len	kor	rek	ci	ó	ja	ál	lí	tó	lag	„va	la	me	lyes”	tor	zí	tást	ered
mé	nye	zett	(már	mint	a	KSHnál),	ez	zel	szem	ben	a	ci	gány	ház	tar	tá	sok	de	fi	ní	ci	ó	ja	ál	lí	tó	lag	
„je	len	tő	sen”	el	tért	a	két	fel	vé	tel	ben	–,	amely	ha	tá	sok	erős	sé	gé	vel	vagy	nagy	ság	rend	jé	vel	
kap	cso	lat	ban	kü	lönkü	lön	egyet	len	ada	tot	vagy	tár	gyi	bi	zo	nyí	té	kot	sem	tud	nak	fel	hoz	ni.	
Bi	zo	nyí	té	kok	 hí	ján	 meg	elég	sze	nek	 a	 kö	vet	ke	ző	 in	for	má	ció	 köz	lé	sé	vel:	 a	 Szo	ci	o	ló	gi	ai	
In	té	zet	ku	ta	tá	sa	so	rán	„…	a	he	lyi	köz	igaz	ga	tá	si,	szo	ci	á	lis	és	ok	ta	tá	si	in	téz	mé	nyek	szak	em
be	rei	 mi	nő	sí	tet	ték	 a	 ki	vá	lasz	tott	 kör	ze	tek	ben	 la	kó	 csa	lá	do	kat	 »ci	gány	nak«	 vagy	 »nem	
cigány	nak«.	Már	a	mi	nő	sí	tést	vég	zők	be	osz	tá	sa,	a	mun	ká	juk	kal	já	ró	min	den	na	pi	ta	pasz	ta
la	tok	is	ért	he	tő	vé	te	szik,	hogy	ez	a	mód	szer	az	ezen	in	téz	mé	nyek	szá	má	ra	prob	le	ma	ti	kus	
ci	gány	csa	lá	do	kat	fog	ja	na	gyobb	eséllyel	ci	gány	nak	te	kin	te	ni,	míg	az	ilyen	szem	pont	ból	
nem	prob	le	ma	ti	kus	csa	lá	do	kat,	azo	kat,	akik	»olyan	ren	de	sek,	mint	ha	nem	is	len	né	nek	ci	gá
nyok«,	alul	fog	ja	rep	re	zen	tál	ni.”

5.2.1.	A	La	dá	nyi–Szelényi	 szer	ző	pá	ros	–	úgy	 tű	nik	–	meg	fe	led	ke	zett	a	bi	zo	nyí	tan	dó	
ál	lí	tás	ról.	Té	zi	sük	ugya	nis	az,	hogy	a	KSH	és	a	Szo	ci	o	ló	gi	ai	In	té	zet	ci	gány	fel	vé	tel	ének	
ada	tai	azért kü lön böz nek egy más tól, mert	a	KSH	és	a	Szo	ci	o	ló	gi	ai	In	té	zet	kérdezőbiztosai	
másmás	 in	for	má	ci	ók	ra	 tá	masz	kod	va	 mi	nő	sí	tet	ték	 ci	gány	nak,	 il	let	ve	 nem	 ci	gány	nak	 a	
vizs	gá	lat	ala	nya	it.	Kri	ti	ká	juk	ban	ugya	nak	kor	egye	dül	a	Szo	ci	o	ló	gi	ai	In	té	zet	in	for	má	ció
for	rá	sa	it	tag	lal	ják,	egyet	len	szót	sem	ej	te	nek	a	má	sik	ol	dal	ról:	a	KSH	kérdezőbiztosairól.	
Már	pe	dig	ha	 igaz	az,	hogy	a	Szo	ci	o	ló	gi	ai	 In	té	zet	 in	for	má	ció	for	rá	sai	el	ma	rasz	tal	ha	tók	a	
ma	ga	sabb	stá	tu	sú	ci	gány	csa	lá	dok	szisz	te	ma	ti	kus	alul	rep	re	zen	tá	lá	sá	nak	vét	ké	ben,	ak	kor	a	
két	vizs	gá	lat	bel	ső	szer	ke	ze	ti	kü	lönb	sé	ge	i	nek	ma	gya	rá	za	tá	hoz	azt	 is	be	kel	le	ne	 lát	ni	uk,	
hogy	a	KSH	kérdezőbiztosai	nem	kö	vet	tek	el	ha	son	ló	tor	zí	tá	so	kat.	A	bi	zo	nyí	tást	ter	mé	sze
te	sen	nem	te	kint	jük	a	ma	gunk	fel	ada	tá	nak.

5.2.2.	Szót	 kell	 ej	te	nünk	 az	 ál	lí	tás	nak	 ar	ról	 a	 ré	szé	ről	 is,	mi	sze	rint	 a	meg	hi	ú	su	lá	sok	
hely	te	len	kor	rek	ci	ó	ja	csak	„va	la	me	lyes”	tor	zí	tást	ered	mé	nye	zett	vol	na	a	KSH	adat	fel	vé
tel	ében.	Az	5.2.	pont	ele	jén	idé	zett	hosszabb	passzus	azt	su	gall	ja,	hogy	en	nek	a	tor	zí	tás	nak	
a	mér	té	ke	je	len	ték	te	len.	Hogy	mi	ért	gon	dol	ják	ezt	kri	ti	ku	sa	ink,	az	az	ő	tit	kuk.	Egyet	len	
bi	zo	nyí	té	kot	nem	hoz	nak	fel	ál	lí	tá	suk	alá	tá	masz	tá	sá	ra.	Az	aláb	bi	ak	ban	–	ez	zel	szem	ben	
–	 em	pi	ri	kus	 ada	tok	 fel	hasz	ná	lá	sá	val	 be	mu	tat	juk,	 hogy	 a	 szó	ban	 for	gó	 tor	zí	tás	mér	té	ke	
igen nagy: nagy	ság	rend	jét	te	kint	ve	leg alább ak	ko	ra,	mint ha az	ere	de	ti	–	meg	hi	ú	su	lá	sok	
ál	tal	még	tor	zí	tat	lan	–	ci	gány	almintába	té	ve	dés	ből	14	szá	za	lék	nyi	–	vé	let	len	sze	rű	en	ki	vá
lasz	tott	–	nem	ci	gány	ház	tar	tás	is	bele	ke	ve	re	dett	vol	na	a	ci	gány	ház	tar	tá	sok	kö	zé.



36	 A ci gány ság hely ze te, élet kö rül mé nyei, 1993. Bu	da	pest,	KSH,	1994	cí	mű	ki	ad	vány	min	den	ada	ta	en	nek	a	
22 418	ház	tar	tás	nak	a	meg	fi	gye	lé	sé	re	tá	masz	ko	dik.

37	 Ez	va	ló	szí	nű	leg	kor	rekt	becs	lés	a	ci	gány	meg	hi	ú	su	lá	sok	ra,	hi	szen	az	össze	ha	son	lít	ha	tó	adat	az	MTA	ci	gány
fel	vé	te	lé	ből	16,4%.	(Ki	hagy	va	azo	kat	a	meg	hi	ú	su	lá	so	kat,	ahol	a	meg	kér	de	zet	tek	ép	pen	ci	gány	mivoltukra	
hi	vat	koz	va	ta	gad	ták	meg	a	vá	lasz	adást.	Ez	az	eset	ugya	nis	el	vi	leg	sem	for	dul	ha	tott	elő	a	KSH	fel	vé	tel	ében.)

38	 Az	ol	va	sók	tá	jé	koz	ta	tá	sá	ra	itt	el	mond	juk,	hogy	több	lép	csős,	ré	teg	zett	min	ta	vé	te	li	el	já	rást	al	kal	maz	tunk.	El	ső	
lé	pés	ben	ke	zel	he	tő	mé	re	tű	ki	sebb	te	rü	le	ti	egy	sé	gek	re	bon	tot	tuk	a	vá	ros	okat	–	Bu	da	pes	tet	pél	dá	ul	vá	ros	ren	de
zé	si	kör	ze	tek	re,	az	egyéb	min	tá	ba	be	ke	rült	vá	ros	okat	pe	dig	ön	kor	mány	za	ti	vá	lasz	tó	kör	ze	tek	re	–,	majd	elő	ze	tes	
in	for	má	ci	ók	(pél	dá	ul	a	ren	del	ke	zé	sünk	re	ál	ló	is	ko	la	sta	tisz	ti	kai	ada	tok)	alap	ján	–	a	ci	gány	né	pes	ség	vár ha tó 
sű	rű	sé	gé	re	 va	ló	 te	kin	tet	tel,	 ré	te	gez	tük	 a	 fal	va	kat	 és	 a	 vá	ros	ok	 ki	sebb	 te	rü	le	ti	 egy	sé	ge	it.	Má	so	dik	 lé	pés	ben	 
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A	 KSH	 adat	fel	vé	tel	ének	 alap	min	tá	já	ban	 26 604	 ház	tar	tás	 sze	re	pelt.	 A	 ki	kér	de	zés	
22 41836	ház	tar	tás	ese	té	ben	bi	zo	nyult	si	ke	res	nek,	a	meg	hi	ú	sult	ki	kér	de	zé	sek	szá	ma	4186	
volt.	 (A	meg	hi	ú	su	lá	si	 arány	 te	hát:	 15,7	 szá	za	lék.)	A	22 418	ház	tar	tás	ból	 755	ház	tar	tást	
mi	nő	sí	tet	tek	a	kérdezőbiztosok	ci	gány	ház	tar	tás	nak,	21 444	ház	tar	tást	nem	ci	gány	ház	tar
tás	nak,	a	fenn	ma	ra	dó	219	ház	tar	tás	ese	té	ben	pe	dig	nem	tud	ták	el	dön	te	ni,	ho	vá	so	rol	ják	a	
meg	kér	de	zet	te	ket.	Vé	gez	zünk	el	egy	egy	sze	rű	gon	do	lat	kí	sér	le	tet!	Ve	tít	sük	a	755/22 418 = 3,36	
szá	za	lé	kos	arányt	a	meg	hi	ú	su	lá	sok	ra,	va	gyis	fel	té	te	lez	zük,	hogy	a	meg	hi	ú	su	lá	sok	kö	zött	
ugyan	ak	ko	ra	 arányt	 kép	vi	sel	nek	 a	 ci	gány	 ház	tar	tá	sok,	mint	 az	 összes	 ki	töl	tött	 kér	dő	ív	
kö	zött.	A	ci	gány	ház	tar	tá	sok	kö	ré	ben	ek	kor	a	meg	hi	ú	su	lá	si	arány	 ter	mé	sze	te	sen	ugyan
annyi,	mint	a	nem	ci	gány	ház	tar	tá	sok	kö	ré	ben:	15,7	szá	za	lék	(ez	eset	ben	141	ci	gány	meg
hi	ú	su	lás	esik	össze	sen	896	föl	ke	re	sett	ci	gány	ház	tar	tás	ra).37	En	nek	a	141	ház	tar	tás	nak	az	
is	mér	ve	it	egy	olyan	sú	lyo	zá	si	el	já	rás	pró	bál	ta	a	ci	gány	rész	min	ta	tu	laj	don	sá	ga	i	ban	va	la
hogy	 érvé	nye	sí	te	ni,	 amely	 a	 sú	lyo	zás	 so	rán	két	 prob	lé	mát	 igye	ke	zett	 szi	mul	tán	mó	don	
meg	ol	da	ni:	1.	a	si	ke	res	ki	kér	de	zé	sek	nek	meg	fe	le	lő	la	kás	szám	teljeskörűsítését	az	adott	év	
la	kott	 la	ká	sa	i	nak	nagy	ság	rend	jé	re	(a	nép	szám	lá	lás,	 il	let	ve	az	éves	 la	kás	meg	szű	né	sek	és	
la	kás	épí	té	sek	ada	ta	i	ra)	tá	masz	kod	va.	A	sú	lyo	zás	so	rán	itt	a	KSH	114	ré	teg	gel	dol	go	zott,	
ahol	 is	a	ré	te	gek	a	me	gyék,	a	 te	le	pü	lé	si	nagy	ság	ka	te	gó	ri	ák,	a	ki	emelt	vá	ros	ok,	 il	let	ve	a	
bu	da	pes	ti	 ke	rü	le	tek	 di	men	zi	ó	it	 fog	lal	ták	 ma	guk	ban.	 2.	A	má	sik	 szem	pont	 az	 adott	 év	
to	vább	ve	ze	tett	né	pes	ség	szá	má	nak	meg	fe	le	lő	át	sú	lyo	zást	volt	hi	va	tott	biz	to	sí	ta	ni.	(En	nél	a	
kor	rek	ci	ó	nál	a	KSH	20	me	gye,	2	nem,	il	let	ve	16	kor	cso	port	együt	tes	hal	ma	zá	ra	–	va	gyis	
640	cso	port	ra	–	ér	tel	mez	te	a	sú	lyo	kat.)

Hogy	el	len	ér	vünk	vi	lá	gos	sá	váljék,	fon	tol	juk	meg,	hogy	az	1es	szá	mú	kor	rek	ció	egyet
len	 ré	teg	 ese	té	ben	 sem	 al	kal	maz	 bu	da	pes	ti	 ke	rü	let	nél,	 ki	emelt	 vá	ros	nál	 vagy	 me	gyei	
tepülésnagyságcsoportnál	mé	lyebb	bon	tást,	és	a	2es	szá	mú	kor	rek	ció	sem	ér	tel	mez	he	tő	
me	gyék	nél	mé	lyebb	te	rü	le	ti	bon	tás	ban.	Ha	fi	gye	lem	be	vesszük,	hogy	Ma	gya	ror	szá	gon	ele
nyé	sző	szám	ban	van	nak	olyan	fal	vak,	ahol	a	ci	gány	ság	szám	sze	rű	több	sé	get	al	kot,	to	váb	bá	
azt,	hogy	az	át	sú	lyo	zás	agg	re	gá	tu	ma	i	ban	bi	zo	nyá	ra	túl	nyo	mó	több	ség	ben	van	nak	az	olyan	
agg	re	gá	tu	mok,	ahol	a	ci	gány	ság	ele	nyé	sző	ki	sebb	sé	get	al	kot	–	biz	tos,	hogy	10	szá	za	lék	
alatt	van	–,	ak	kor	azon	nal	nyil	ván	va	ló	vá	vá	lik,	hogy	az	er	re	a	két	 szem	pont	ra	ala	po	zott	
át	sú	lyo	zá	si	tech	ni	ka	csak	olyan	mér	ték	ben	ké	pes	fi	gye	lem	be	ven	ni	a	ci	gány	alminta	15,7	
szá	za	lé	kos	meg	hi	ú	su	lá	sa	it,	mint	amek	ko	ra	súlyt	kép	vi	sel	át	la	go	san	a	ci	gány	ság	az	át	sú	lyo
zás	nál	ala	pul	vett	te	rü	le	ti	agg	re	gá	tu	mok	ban.	Ha	azt	mond	juk,	hogy	ez	a	súly	10	szá	za	lék,	
ak	kor	ezt	a	mér	té	ket	bi	zo	nyo	san	dur	ván	el	tú	loz	zuk.	Ilyen	ará	nyok	mel	lett	is	azt	mond	hat
juk:	az	át	sú	lyo	zás	nagy	já	ból	olyan	mér	ték	ben	kor	ri	gál	ja	a	141	ci	gány	ház	tar	tás	nyi	meg	hi	ú
su	lást,	mint ha a	141	ci	gány	ház	tar	tást	14 vé	let	len	sze	rű	en	ki	vá	lasz	tott	ci gány ház	tar	tás	sal,	
il let ve 127 vé	let	len	sze	rű	en	ki	vá	lasz	tott	nem ci gány ház	tar	tás	sal	pó	tol	ta	vol	na.	Hogy	ez	az	
el	já	rás	–	896	ere	de	ti	min	ta	be	li	eset	szám	mel	lett	–	vé	gül	is	csak	„va	la	me	lyest”	tor	zít	jae	el	
a	KSH	ci	gány	almintájának	tu	laj	don	sá	ga	it,	an	nak	meg	íté	lé	sét	az	Ol	va	só	ra	bíz	zuk.

5.2.3.	Nem	ke	vés	bé	bi	zo	nyí	tat	lan	a	vi	ta	tott	ál	lí	tás	má	sik	fe	le	sem:	ne	ve	ze	te	sen	az,	hogy	
a	Szo	ci	o	ló	gi	ai	 In	té	zet	ci	gány	fel	vé	tel	ében	a	min	ta	vé	telt	meg	elő	ző	össze	írá	sok38	 so	rán	 in	



     (38. folyt.) min	tát	vet	tünk	a	meg	fe	le	lő	ré	teg	be	tar	to	zó	fal	vak	ból,	il	let	ve	a	vá	ros	ok	ki	sebb	te	rü	le	ti	egy	sé	ge	i	ből.	
Har	ma	dik	lé	pés	ben	a	min	tá	ba	ke	rült	kör	ze	te	ken	–	fal	va	kon,	il	let	ve	a	vá	ros	okon	be	lü	li	ki	sebb	te	rü	le	ti	egy	sé	ge
ken	–	be	lül,	a	3. táb lá zatban	fel	so	rolt	in	for	má	ció	for	rá	sok	ra	tá	masz	kod	va,	tel	jes	kö	rű	igénnyel	meg	pró	bál	tuk	
össze	ír	ni	az	ott	élő	ci	gány	ház	tar	tá	so	kat.	Ne	gye	dik	lé	pés	ben	pe	dig	az	így	össze	írt	ház	tar	tá	sok	ból	vé	let	len	min
tát	vet	tünk.	A	min	ta	vé	te	li	al	go	rit	mus	rész	le	tes	le	írá	sa	meg	ta	lál	ha	tó	Kertesi	Gá	bor	és	Kézdi	Gá	bor	köny	vé	nek	
1.	fe	je	ze	té	ben	(Kertesi	és	Kézdi	1998).

39	 Itt	kü	lön	meg	kell	em	lí	te	nünk,	hogy	a	leg	ne	he	zebb	ku	ta	tá	si	te	re	pen	–	Bu	da	pes	ten	–	bu	da	pes	ti	inst	ruk	to	runk	
(Len	gyel	Gab	ri	el	la)	szer	ve	zé	sé	vel	és	irá	nyí	tá	sá	val	olyan	kü	lön	le	ge	sen	hoz	zá	ér	tő	és	a	ku	ta	tás	cél	ja	i	nak	el	kö
te	le	zett	 össze	írókkér	de	zők	 (fog	lal	ko	zá	su	kat	 te	kint	ve:	 az	 adott	 ke	rü	let	ben	 dol	go	zó	 szo	ci	á	lis	 mun	ká	sok)	
vé	gez	ték	el	az	össze	írás	fel	ada	tát,	akik	a	ki	vá	lasz	tott	össze	írá	si	kör	ze	tek	ben	az	ese	tek	jó	ré	szé	ben	vé	gig	jár	ták	
a	kör	zet	összes	épü	le	tét,	és	a	ház	fel	ügye	lők	től,	il	let	ve	az	ép	pen	ott	hon	tar	tóz	ko	dó	em	be	rek	től	(fő	ként	nyug
dí	ja	sok	tól)	köz	vet	le	nül	is	gyűj	töt	tek	in	for	má	ci	ó	kat.
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for	má	ció	for	rá	sa	ink	ál	lí	tó	lag	szisz	te	ma	ti	ku	san	fi	gyel	men	kí	vül	hagy	ták	a	ma	ga	sabb	stá	tu	sú	
ci	gány	ház	tar	tá	so	kat.	Ter	mé	sze	te	sen	aho	gyan	bí	rá	ló	ink	sem	tud	ják	ál	lí	tá	su	kat	bi	zo	nyí	ta	ni,	
úgy	mi	sem	va	gyunk	ké	pe	sek	en	nek	az	el	len	ke	ző	jét	min	den	két	sé	get	ki	zá	ró	an	iga	zol	ni.	
En	nek	el	le	né	re	ta	lán	még	sem	lesz	tel	je	sen	ha	szon	ta	lan,	ha	rö	vid	uta	lá	sok	he	lyett	a	le	he	tő	
leg	na	gyobb	pon	tos	ság	gal	be	szá	mo	lunk	min	ta	vé	te	li	al	go	rit	mu	sunk	nak	er	ről	a	ré	szé	ről.

3. táb lá zatunkban	össze	fog	lal	tuk	a	kör	zet	szin	tű	össze	írá	sok	nál	igény	be	vett	in	for	má
ció	for	rá	sa	in	kat.	A	föl	so	rolt	for	rá	sok	egy	ré	sze	va	ló	ban	a	sze	gény	ci	gá	nyok	cí	me	it	tar	tal
maz	za.	Más	for	rá	sok	sem	le	ge	sek	vagy	in	kább	„föl	fe	lé	tor	zí	ta	nak”.	A	szo	ci	á	lis	osz	tály,	a	
gyám	ügyi	nyil	ván	tar	tás,	a	mun	ka	ügyi	köz	pont,	a	csa	lád	se	gí	tők	nyil	ván	va	ló	an	az	ala	csony	
stá	tu	sú	né	pes	ség	re	néz	ve	ren	del	kez	nek	jó	át	te	kin	tés	sel.	A	böl	cső	dék,	az	óvo	dák,	az	ál	ta	lá
nos	is	ko	lák,	a	vé	dő	nők,	a	gyer	mek	or	vos	ok,	a	kör	ze	ti	or	vo	sok,	a	la	kás	ügyi	nyil	ván	tar	tás	ok	
in	kább	 sem	le	ges	 in	for	má	ció	for	rás	nak	 te	kint	he	tők.	A	 vál	lal	ko	zói	 iga	zol	vá	nyo	kat	 ke	ze	lő	
ön	kor	mány	za	ti	nyil	ván	tar	tás	ok,	a	ci	gány	szer	ve	ze	tek,	va	la	mint	a	ci	gány	ze	né	szek	or	szá	gos	
lis	tái	pe	dig	in	kább	–	vagy	egye	bek	kö	zött	–	a	ma	ga	sabb	stá	tu	sú	ci	gány	csa	lá	dok	ra,	il	let	ve	
sze	mé	lyek	re	is	ki	ter	jed	nek.	A	kép	te	hát	–	a	ku	ta	tá	si	cél	ja	ink	nak	meg	fe	le	lő	mé	rés	pon	tos
sá	gát	il	le	tő	en	–	ko	ránt	sem	olyan	rossz,	mint	ahogy	azt	La	dá	nyi	és	Szelényi	su	gall	ja.39

3. táb lá zat. A Szo ci o ló gi ai In té zet 1993/94. évi ci gány fel vé tel ének min ta kör ze te i ben 
tör té nő össze írá sok so rán igény be vett in for má ció for rá sok lis tá ja

In	for	má	ció	for	rá	sok
1.	Pol	gár	mes	te	ri	hi	va	tal,	ön	kor	mány	zat,	
kör	jegy	ző	ség,	jegy	ző	 a: né	pes	ségnyil	ván	tar	tó

b: szo	ci	á	lis	osz	tály,	gyám	ügyi	osz	tály,	se	gé	lye	zé	si	lis	ták
c: la	kás	ügyi	nyil	ván	tar	tók,	la	kás	igény	lé	sek
d: ipa	ri	és	ke	res	ke	del	mi	osz	tály
e: vál	lal	ko	zói	osz	tály	(vál	lal	ko	zói	iga	zol	vá	nyok)
f:	ci	gány	szó	vi	vők

2.	He	lyi	mun	ka	ügyi	köz	pont
3.	Böl	cső	de,	óvo	da,	ál	ta	lá	nos	is	ko	la,	dol	go	zók	is	ko	lá	ja
4.	Vé	dő	nők,	gyer	mek	or	vos	ok,	kör	ze	ti	or	vo	sok
5.	Csa	lád	se	gí	tők,	ne	ve	lé	si	ta	nács	adók,	GYIVI,	SZETA,	öre	gek	ott	ho	na
6.	Ci	gány	szer	ve	ze	tek	(Phralipe,	Lungo	Drom	stb.)
7.	Ci	gány	ze	né	szek	or	szá	gos	lis	tá	ja
8.	Az	össze	írók	ren	del	ke	zé	sé	re	bo	csá	tot	tuk	az	or	szág	összes	ál	ta	lá	nos	is	ko	lá	já	nak	a	ci	gány	gye	re
kek	szá	má	ra	vo	nat	ko	zó	is	ko	la		szin	tű	ada	ta	it,	és	meg	kö	ve	tel	tük,	hogy	az	össze	írás	so	rán	nagy
já	ból	 en	nek	 meg	fe	le	lő	 szám	ban	 ta	lál	ja	nak	 az	 adott	 te	le	pü	lé	sen,	 il	let	ve	 ke	rü	let	ben	 ál	ta	lá	nos	
is	ko	lás	gye	re	ke	ket.

9.	Az	össze	írók	esetenként	ház	ról	ház	ra	jár	va	vé	gig	kér	dez	ték	a	szom	szé	do	kat.



40	 A	 kér	dé	ses	 tesz	tet	 –	 va	la	mennyi	 be	fe	je	zett	 is	ko	lai	 vég	zett	sé	gi	 ka	te	gó	ri	á	ra	 néz	ve	 –	meg	is	mét	li	Kertesi	 és	
Kézdi	1998:	2.4.	fe	je	ze	te.
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Hi	vat	koz	nunk	kell	vé	ge	ze	tül	ar	ra	is,	hogy	a	„Ki	a	ci	gány?”	cí	mű	cikk	szer	zői	tel	je	sen	
fi	gyel	men	 kí	vül	 hagy	ják	 an	nak	 a	 kom	pa	ti	bi	li	tá	si	 teszt	nek	 az	 ered	mé	nye	it	 (lásd	Kertesi	
1996:	 97–107),	 amely	ben	 meg	vizs	gál	tuk,	 hogy	 a	 min	tánk	ba	 be	ke	rült	 ci	gány	 em	be	rek	
is	ko	lai	vég	zett	ség	sze	rin	ti	el	osz	lá	sa	meg	fe	lele	an	nak,	amit	a	Mű	ve	lő	dési	és	Köz	ok	ta	tá	si	
Mi	nisz	té	ri	um	aggregált	 is	ko	la	sta	tisz	ti	kai	idő	so	ra	alap	ján	vár	ha	tunk.	Ez	a	rop	pant	fon	tos	
teszt,	 amely	mint	egy	 húsz	 év	 ki	áram	lá	si	 ada	tai	 alap	ján	 el	len	őriz	te	min	tán	kat,	 egy	ér	tel
műen	po	zi	tív	ered	mény	re	ve	ze	tett.40	Ha	te	hát	a	mi	el	já	rá	sunk	el	fo	gult	nak	te	kint	he	tő,	ak	kor	
a	húsz	év	egy más tól füg get len aggregált	ada	tá	nak	alap	já	ul	szol	gá	ló	ta	ná	ri	mi	nő	sí	té	se	ket	is	
pon	to	san	ugyan	olyan	mér	ték	ben	el	fo	gult	nak	kell	te	kin	te	nünk.

IV.	Összeg	zés

Ki	in	du	ló	pon	tunk	az	az	ál	lí	tás	volt,	hogy	a	La	dá	nyi	Já	nos	és	Szelényi	Iván	ál	tal	fel	ál	lí	tott	
„le	he	tet	len	sé	gi	té	tel”	–	az	tud	ni	il	lik,	hogy	az	el	mé	le	ti	leg	szá	mí	tás	ba	jö	vő	de	fi	ní	ci	ók	nagy	
szá	ma	mi	att	 le	he	tet	len	a	ci	gány	né	pes	ség	 lé	lek	szá	mát	meg	mér	ni	–	olyan	ál	lí	tás,	 amely,	
lo	gi	kai	stá	tu	sát	te	kint	ve,	min	den	faj	ta	rosszul	spe	ci	fi	kált	tu	do	má	nyos	prob	lé	má	ra	ér	vé	nyes.	
Jánossy	Fe	renc	mé	rés	el	mé	le	ti	mun	kás	sá	gá	ra	 tá	masz	kod	va	be	lát	tuk,	hogy	 jól	 spe	ci	fi	kált	
tu	do	má	nyos	kér	dés	fel	te	vé	sek	ese	tén	a	ku	ta	tó	ál	tal	vi	lá	go	san	meg	ha	tá	ro	zott	meg	is	me	ré	si	
cél	ból	több	nyi	re	egy	ér	tel	mű	en	le	ve	zet	he	tő	a	ku	ta	tás	cél	já	nak	meg	fe	le	lő	nagy	ság	de	fi	ní	ció	
és	mé	ré	si	el	já	rás.	Azo	nos	meg	is	me	ré	si	cé	lo	kon	be	lül	le	het	sé	ges	és	szük	sé	ges	is	ra	ci	o	ná	lis	
vi	tát	foly	tat	ni	a	vá	lasz	tott	mé	ré	si	el	já	rás,	il	let	ve	a	ka	pott	mé	ré	si	ered	mé	nyek	helyt	ál	ló	vol
tá	ról.	Rö	vi	den	vá	zol	tuk	a	Szo	ci	o	ló	gi	ai	In	té	zet	1993/94.	évi	ci	gány	vizs	gá	la	ta	so	rán	kö	ve	tett	
ku	ta	tá	si	 cé	lun	kat,	 és	 le	ve	zet	tük	 az	 en	nek	 a	meg	is	me	ré	si	 cél	nak	meg	fe	le	lő	 de	fi	ní	ci	ót	 és	
mé	ré	si	el	já	rást.	Be	lát	tuk,	hogy	a	Szo	ci	o	ló	gi	ai	In	té	zet	adat	fel	vé	te	le,	il	let	ve	a	vi	ta	part	ne	re	ink	
ál	tal	hi	vat	ko	zott	adat	fel	vé	te	lek	kö	zött	mu	tat	ko	zó	ered	mé	nyek	el	té	ré	se	i	ből	sem	a	ci	gány	
né	pes	ség	gel	kap	cso	la	tos	ku	ta	tá	sok	el	vi	le	he	tet	len	sé	ge,	sem	a	Szo	ci	o	ló	gi	ai	In	té	zet	ada	ta	i
nak	el	fo	gad	ha	tat	lan	sá	ga	nem	kö	vet	ke	zik.	Ki	mu	tat	tuk,	hogy	a	becs	lé	si	ered	mé	nyek	el	té	ré
sei	 a	 kon	ku	rens	 adat	fel	vé	te	lek	me	to	do	ló	gi	ai	 kö	vet	ke	zet	len	sé	ge	i	re	 és	 hi	bá	i	ra	 ve	zet	he	tők	
vissza.	 Ne	ve	ze	te	sen:	 vagy	 ar	ra,	 hogy	 a	 szó	ban	 for	gó	 adat	fel	vé	te	lek	 ci	gány	 almintájuk	
lét	re	ho	zá	sa	kor	–	a	mi	adat	fel	vé	te	lünk	től	el	té	rő	en	–	sem	mi	lyen	ku	ta	tá	si	célt	nem	tűz	tek	ki	
ma	guk	elé;	vagy	ar	ra,	hogy	a	mi	ku	ta	tá	si	cél	ja	ink	tól	el	té	rő	célt	és	mé	ré	si	el	já	rást	vá	lasz	tot
tak;	vagy	ar	ra,	hogy	al	kal	ma	zott	mé	ré	si	el	já	rá	sa	ik	sa	ját	ku	ta	tá	si	cél	ja	ik	nak	nem	fe	lel	nek	
meg;	vagy	ar	ra,	hogy	ered	mé	nye	ik	nem	áll	ják	ki	a	ku	ta	tá	si	cél	ja	ik	ese	tén	jo	go	san	meg	kö
ve	tel	he	tő	kom	pa	ti	bi	li	tá	si	tesz	tek	pró	bá	ját;	vagy	pe	dig	ar	ra,	hogy	ci	gány	almintáik	meg	ter
ve	zé	se,	il	let	ve	az	adat	fel	vé	tel	le	bo	nyo	lí	tá	sa	so	rán	–	a	ci	gány	alminta	tu	laj	don	sá	ga	it	érin	tő	
–	sta	tisz	ti	kai	hi	bá	kat	kö	vet	tek	el.	Lo	gi	kai	és	em	pi	ri	kus	ér	vek	se	gít	sé	gé	vel	rész	le	te	i	ben	is	
meg	pró	bál	tuk	cá	fol	ni	a	sa	ját	adat	fel	vé	te	lün	ket	érin	tő	köz	vet	len	bí	rá	la	to	kat.

A	ta	nul	mány	vé	gé	re	ér	ve,	ki	lép	ve	az	ed	di	gi	ek	ben	vál	lalt	sem	le	ges	ku	ta	tói	sze	rep	ből,	
sze	ret	nék	a	meg	is	me	ré	si	cé	lok	kal	kap	cso	lat	ban	egy	ér	ték	íté	le	tet	meg	fo	gal	maz	ni.	Eb	ben	az	
írás	ban,	 mé	rés	el	mé	le	ti	 fej	te	ge	té	sek	 kap	csán	 hang	sú	lyoz	tam,	 hogy	 a	 ci	gány	 né	pes	sé	get	
érin	tő	 tár	sa	da	lom	tu	do	má	nyi	 ku	ta	tá	sok	 so	rán	 szá mos kü lön bö ző meg	is	me	ré	si	 célt	 fo	gal
maz	ha	tunk	meg.	Ma	gam	is	meg	fo	gal	maz	tam	hár	mat	ezek	kö	zül.	Így	az	a	lát	szat	ke	let	kez
het,	mint	ha	azt	gon	dol	nám,	hogy	a	meg	is	me	ré	si	cé	lok	meg	vá	lasz	tá	sát	a	ku	ta	tó	sem	mi	vel	
sem	in	do	kol	ha	tó	ön	ké	nyes	dön	té	se	–	in	dok	lás	ra	nem	szo	ru	ló	„ér	ték	vá	lasz	tá	sa”	–	ha	tá	roz
ná	meg.	Én	azon	ban	nem	így	gon	do	lom.	Ha	bár	a	ku	ta	tó	ér	ték	vá	lasz	tá	sá	nak	nyil	ván	va	ló	an	



41	 Az	ér	ték	íté	le	tek	pri	mer	vol	ta	egyál	ta	lán	nem	je	len	ti	azt,	hogy	ma	gu	kat	az	ér	ték	íté	le	te	ket	ne	le	het	ne	„az	ér	te
lem	íté	lő	szé	ke	elé	idéz	ni”.	Mi	vel	en	nél	a	nagy	je	len	tő	sé	gű	prob	lé	má	nál	gya	ko	ri	za	va	rok	for	rá	sa	a	szo	ci	o	ló
gi	án	be	lül	Max	Weber	–	több	nyi	re	tel	jes	mér	ték	ben	fél	re	ér	tett	–	ál	lás	pont	ja,	sze	ret	nék	itt	né	hány	kü	lö	nö	sen	
fon	tos	passzust	Webertől	idéz	ni.	Tolsz	toj	ra	hi	vat	koz	va,	Max	Weber	meg	ál	la	pít	ja	ugyan,	hogy	„…a	tu	do	mány	
nem	ad	vá	laszt	a	szá	munk	ra	egye	dül	fon	tos	kér	dés	re:	»Mit	tegyünk?	Ho	gyan	él	jünk«”,	va	gyis	je	len	prob	lé
mánk	nál	ma	rad	va,	nem	mond	ja	meg,	mi	lyen	ér	ték	íté	le	te	ket	vá	lasszunk,	de	rög	tön	hoz	zá	te	szi	azt	is:	„A	kér	dés	
csak	az,	mi	lyen	ér	te	lem	ben	»nem«	ad	vá	laszt,	és	hogy	nem nyújt hate ta lán még is va la mit an nak, aki he lye sen 
te szi fel a kér dést”	(Weber	1919:	142	–	a ki eme lés tő lem szár ma zik).	Mi	vel	tu	do	má	som	sze	rint	Webernek	ez	
az	ál	lás	pont	ja	nem	te	kint	he	tő	szé	les	kör	ben	is	mert	nek,	le	gyen	sza	bad	itt	a	szer	zőt	to	vább	idéz	nem:	„…an	nak,	
hogy	gya	kor	la	ti	ér	té	ke	lé	sek	ről	[…]	vi	tat	koz	zunk,	csak	a	kö	vet	ke	ző	ér	tel	me	le	het:	a) Azok	nak	a	vég	ső,	bel
ső	leg	»kö	vet	ke	ze	tes«	ér	tékaxi	ó	mák	nak	a	ki	fej	té	se,	ame	lyek	ből	a	szem	ben	ál	ló	vé	le	mé	nyek	ki	in	dul	nak.	Az	
em	ber	nem	csak	az	el	len	fe	lek,	ha	nem	a	sa	ját	axi	ó	má	it	il	le	tő	en	is	elég	gyak	ran	té	ved	[…]	b) Azok	nak	a	»kö	vet
kez	mé	nyek	nek«	 a	 le	ve	ze	té	se,	 ame	lyek	 az	 ér té ke lő ál	lás	fog	la	lás	ra	 néz	ve	 foly	nak	 ilyen	 vagy	 olyan	 vég	ső	
ér	tékaxi	ó	mák	ból,	amennyi	ben	azo	kat,	és	csak	is	azo	kat,	faktuális	tény	ál	lás	ok	gya	kor	la	ti	meg	íté	lé	sé	nek	alap
já	vá	tet	tük.	[…]	c) A	tény	sze	rű	kö	vet	kez	mé	nyek	tisz	tá	zá	sa,	ha	va	la	mi	lyen	prob	lé	má	val	szem	ben	gya	kor	la	ti
lag	ér	té	ke	lő	ál	lás	pon	tun	kat	gya	kor	la	ti	lag	ér	vé	nye	sít	jük:	1.	az	el	ke	rül	he	tet	le	nül	fel	hasz	nált	esz	kö	zök;	és	2.	a	
köz	vet	le	nül	nem	szán	dé	kolt,	ki	kü	szö	böl	he	tet	len	mel lék ha tá sok mi	att.	[…]	Vé	gül	el	kép	zel	he	tő,	hogy	a	vi	tá
ban	d) olyan	új	ér	tékaxi	ó	mák	és	azok	ból	fo	lyó	posz	tu	lá	tu	mok	je	len	nek	meg,	ame	lye	ket	va	la	me	lyik	gya	kor
la	ti	posz	tu	lá	tum	szó	szó	ló	ja	nem	vett	fi	gye	lem	be,	és	ame	lyek	kel	kap	cso	lat	ban	ezért	nem	fog	lalt	volt	ál	lást,	
vi	szont	sa	ját	posz	tu	lá	tu	má	nak	ki	vi	te	le	zé	se	amazokkal	össze	üt	kö	zés	be	ke	rül.	[…]	Az	ilyen	tí	pu	sú	ér	té	ke	lé	si	
vi	ták	te	hát	a	leg	cse	ké	lyebb	mér	ték	ben	sem	»ér	tel	met	le	nek«.	Na	gyon	is	meg	van	az	ér	tel	mük	ép	pen	ak	kor	–	
vé	le	mé	nyem	sze	rint	csak	is	ak	kor	–,	ha	cél	ja	i	kat	he	lye	sen	fog	juk	fel.”	(Weber	1917:	95–96.	A	for	dí	tás	né	hány	
ér	te	lem	za	va	ró	 for	du	la	tát	 meg	vál	toz	tat	tam).	A	 fen	ti	 idé	ze	tek	ből	 ki	raj	zo	ló	dó	Weberértelmezésre	 egye	te	mi	
elő	adá	sai	so	rán	Ber ta lan Lász ló hív	ta	föl	–	sok	más	hall	ga	tó	mel	lett	–	töb	bek	kö	zött	az	én	fi	gyel	me	met	is	
(lásd:	Ber	ta	lan	1979/80:	kéz	irat).
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fon	tos	sze	re	pe	van	egy	ilyen	dön	tés	ben,	és	az	va	ló	ban	au	to	nóm	jo	ga,	hogy	mi	lyen	ér	té	kek	
mel	lett	kö	te	le	zi	el	ma	gát,	még	sem	hi	szem	azt,	hogy	ilyen	dön	té	se	it	ne	kel	le	ne	meg	in	do
kol	nia,	vagy	hogy	ne	le	het	ne	a	vá	lasz	tott	ku	ta	tá	si	cé	lok	hát	te	ré	ben	meg	hú	zó	dó	ér té kek ről 
ra ci o ná lis dis kur zust41	foly	tat	nia.

A	 je	len	 ta	nul	mány	 szer	ző	je	 –	mint	 azt	 a	 II.	 pont	ban	meg	pró	bál	ta	meg	in	do	kol	ni	 –	 a	
ci	gány	ság	gal	kap	cso	la	tos	ku	ta	tá	si	cé	lok	kö	zül,	tár	sa	dal	mi	hor	de	re	jé	nél	fog	va,	ki tün te tet ten 
fon tos cél nak te	kin	ti	az	et	ni	kai	klasszi	fi	ká	ci	ó	hoz	tar	to	zó	elő	í	té	let	és	diszk	ri	mi	ná	ció	nyo
mán	ke	let	ke	ző	 tár	sa	dal	mi	ha	tár	vo	nal	és	e	vá	lasz	tó	vo	nal	két	ol	da	lá	ra	ke	rü	lő	né	pes	sé	gek	
össze	ha	son	lí	tó	vizs	gá	la	tát.	Va	jon	egyet	tud	nake	ér	te	ni	vi	ta	part	ne	re	ink	ve	lünk	e	meg	is	me
ré	si	cél	ki	tün	te	tett	 fon	tos	sá	gá	ban?	Ha	 igen,	haj	lan	dóke	be	lát	ni,	hogy	az	e	meg	is	me	ré	si	
cél	nak	meg	fe	le	lő	és	gya	kor	la	ti	lag	is	ki	vi	te	lez	he	tő	mé	ré	si	el	já	rás	ról	le	het	sé	ges	és	szük	sé	ges	
is	ra	ci	o	ná	lis	vi	tát	foly	tat	ni?	Én	azt	hi	szem,	ál	lás	pont	ja	ink	–	leg	aláb	bis	e	te	kin	tet	ben	–	nem	
áll	nak	olyan	tá	vol	egy	más	tól.	Van	kö	zös	ne	ve	zőnk.	Mer	jük	hát	föl	vál	lal	ni!
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