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a valaki �em úgy jár be a ta�terembe k�tatásmó�szerta�t ta�íta�i, hogy azt a maga kéjére 
teszi, ha�em �éha��éha el is go��olko�ik azo�, hogy vajo� mitől hatéko�y ez a képzés, mi is a 
célja, az bizo�yára szembesül �éhá�y �ilemmával. Itt felsorol��k egy párat, �e valószí�ű továb�
biakat is lehet�e sorol�i, ki�ki észjárása és tapasztalata szeri�t.

Az egyik ilye� �ilemmát �evezzük így: sorrenddilemma. Mivel kez�hető (alapozható) a fiatal 
társa�alomk�tatók mó�szerta�i képzése, mit, milyen sorrendben kell �ekik megérte�i? Hogya� 
fogja megérte�i a mérés és statisztikai mo�ellezés igazi hasz�át a társa�almi jele�ségek megis�
merésébe�, a�élkül hogy előzetese� több t�cat�yi fogalom tisztázó��a előtte: a változók logikai�
matematikai világa, a mérési szi�tek, skálák problematikája, az eloszlások és gyakoriságok 
fogalma, átlagok és a varia�cia? Sehogy, hacsak �émi i�t�ícióval rá �em érez, arra, hogy „szoci�
ológiailag mire mehet ki” ezek�ek a fogalmak�ak a megta��lása. Illetve hacsak kellő go���al 
�em magyarázzák meg �eki, hogy milye� világ a változók szociológiájá�ak a világa, t�laj�o�kép�
pe� mit mo�ellezü�k, miért, mi célból, milye� korlátokkal. Kétségtele�, hogy a ta��lást mégis 

„az alapokkal” kell kez�e�i, már csak az alapvető szakkifejezések és matematikai fogalmak hely�
es elsajátítása miatt is. Csakhogy ez a kez�eti szakasz természetese� elhúzó�hat, �ehéz egyszer�
re alapokat fektet�i, �e közbe� a felépítmé�yt sejtet�i; a ta�o�c ta��lása mecha�ik�ssá válik, 
sokszor hajlamos akár azt hi��i, hogy az egész a ta�ár ke�véért és szakmai elégtételéért jó, s 
késik a kva�titatív szociológiai go��olko�ás lé�yegé�ek és izgalmai�ak a felismerése, csökke� 
a motiváció. 

Egy másik pél�a a sorre����ilemmára: kér�őív�szerkesztést ta��lj��k először vagy azt vés�
sük jól be, hogy mi kell, hogy törté�je� az a�atokkal, miképpe� építkezü�k a változókkal a 
kér�őíves a�atfelvétel �yomá�; és akkor először foglalkozz�k a változókkal, a köztük levő i��
terakciók kér�éseivel, s csak aztá� kerüljö� terítékre az, hogy az a�atokat miképpe� gyűjtjük 
össze? Mert ha kér�őív�kér�ések p�szta tech�ikájával kez�jük, a ta��lók jórészt hajlamosak úgy 
elsajátíta�i �éhá�y té�yleg tech�ikai t���ivalót, hogy hajlamosak lesz�ek még a későbbiekbe� 
is úgy szerkeszte�i kér�őíveket, hogy közbe� alig go��ol�ak arra, hogy maj� miképpe� hasz�o�
sítják maj� a felvett i�formációt immár az a�atmátrixba�, statisztikai mo�ellezésbe�. A �ilem�
ma megol�ása �yilvá� valami óvatos, ko�ce�trik�s ta�ítási mó�szerbe� rejlik, vagyis vigyáz�i 
kell arra, hogy a ta��ló számára egyszerre, összefo�otta� váljék tisztává, hogy egy tech�ikát, 
milye� általá�os cél, hoza�ék, mo�ell�építés ér�ekébe� alkalmaz��k. A �ilemma vagy legalább�
is a �ilemma felol�ás�ak ké�yszere picit érző�ik a Babbie�féle mó�szerta�kö�yv szerkezeté� is. 
Egyes �iákokat viszo�t zavar az, hogy a külö�böző témák, külö�féle fejezetekbe� vissza�vissza�
tér�ek, kevere��ek ebbe� a kö�yvbe� (Babbie, 1989, magyar�l 1995).

A másik �ilemma a „technika avagy a módszer” �ilemmája. Ez t�laj�o�képpe� �em �ilemma, 
ha�em egy átok a szociológiá�. Átok az, hogy a mó�szerta�i arze�ál látszólag egy sor világosa� 
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előírható, „receptelhető” te��ivalóból áll. I��e� származik az a téves képzet, hogy a szociológiai 
k�tatás „kö��yű”, csak éppe� a tech�ikákat kell hozzá ismer�i. E go�� bo�yol�ltabb, messze 
túlm�tat a �i�aktikai kér�éseke�, és már Lazarsfel� és társai is aggó�tak a k�tatási tech�ikák 
ö�célú, mecha�ik�s alkalmazása miatt. De ez törté�t, törté�ik a „szociológia�művelés” töme�
gessé és üzletivé válásával. Sokszor maga a mó�szerta��oktatás is gyorstalpaló, tech�ikai jellegű 
foglalkozássá válik. Egy egyeteme� belül esetleg több szako� ta�ítják a társa�alomk�tatási mó��
szereket, olykor ez olya�, mi�t a Marxizm�s vagy a T��omá�yos szocializm�s ta�tárgy volt 
haj�a�á�: mi��e�hol kellett ta��l�i. Így aztá� a szociológia szako� fő ta�tárgy vagy fő ta�tár�
gyak sorozata, máshol melléktárgy, amit esetleg egy lelkes ta�ár ta�ít, �ióhéjba�, „�agyáltalá�
�osságba�”, valaki, aki�ek esetleg �em sok szociológ�si képzettsége va�. Itt két eset tipik�s: az 
első, amikor az illető bekemé�yít, és az emeletes törtek és mátrixok özö�ét ömleszti, s az óra 
beszé�készség�fejlesztővé válik, ami�t megta��lj�k kiejte�i egy sz�szra, hogy : „he�te�ro�szke�
�aszti�citás”, �e egy�két hét múlva már �em �agyo� t��j�k, hogy e��ek a mi a köze az elmé�
letalkotáshoz, t��ás��k elle�őrzéséhez. A másik tipik�s eset az, amikor az illető �em „kemé�y�
ke�ik”, ha�em la�gymelege� elmo��ja pél�á�l, hogy kér�őív�kér�és va� kettő féle, éspe�ig 
�yílt és zárt, vigyázz��k arra, hogy �e sz�ggerálj�k a választ, a mi�ta legye� �agy és legye� jó 
az összetétele, és külö�be� tessék olvas�i a Babbie�t. A hallgató aztá� ta�ársegé��é csepere�ik 
az évek sorá�, aztá� ő is valami haso�lót fog ta�íta�i marketi�gesek�ek, politológ�sok�ak, föl��
rajzosok�ak, e�rópaita��lmá�yosok�ak, ge��eresek�ek, kör�yezetvé�ők�ek és természetese� 
mi��e�féle literátor�ak és filozopter�ek stb. Azok aztá� szakemberré csepere��ek, és mikor 
csak tehetik „közvélemé�yt” k�tat�ak, és azt hiszik, hogy a szociológ�s reszortsovi�izm�sból 
csóválja rosszallóa� a fejét. A mó�szerta��ak – voltaképpe� magá�ak a szociológiá�ak – a kel�
lékei, sőt alapjegyei elrelativizálódnak. 

Harma�ik �ilemma: legye� közérthető a ta�ított mó�szerta� (olya� amerikaias, Babbie�s, 
amelybe� a kez�ő k�tató �em más, mi�t maga „a �yájas olvasó”, akit �em szaba� megerőltet�i)? 
Vagy legye� az egész tömé�y homo� és heteroszke�aszticitás (pl�sz emeletes képletek, fel a �égy�
zetre, ki a gyök alól, veretes episztemológiai bevezető K�h��ról, Popperről és Weberről)? Egyéb�
ké�t a Babbie�féle kö�yv �yilvá� jól ol�ja meg ezt a �ilemmát (bár valószí�ű, hogy a szerző, más 
írásait is teki�tve, egyáltalá� �em volt valamilye� �ilemmába�, hisze� közvetetle�sége, pél�ái�
�ak bocsá�atos amerikai sekélysége arra �tal, hogy mi��e� �ilemma helyett valószí�ű eleve ezt 
tartotta a legjobb előa�ási mó��ak). 

Más esetekbe� viszo�t sokszor, amikor a statisztikai mo�ellezés kerül�e terítékre és a 
Lazarsfel��para�igma ereje és szépsége már�már sejle�e, akkor jö��ek és sikerese� álcázzák 
mi��ezt a függvé�yek és i�tervall�mok, a sta��ar�izálások (fel a �égyzetre, ki a gyök alól… ). 
Matek�ek kiváló, �e Lazarsfel� és a szociológia elvesz, illetve ami mara� belőle, az a gólyák és 
a kisgyerekek száma közötti összefüggések megértéséhez elege��ők talá�… 
… És akkor a hallgató Magyarországo� és kör�yéké� kézbe vehet két másféle (ta�)kö�yvet. A 

Mokso�y Fere�c�féle Gondolatok és adatok címűt (1999�be�), aztá� Székelyi Mária és Bar�a Il�
�ikó Túlélőkészlet az SPSS�hez című kötetét, 2002�be�. 

Mérésről, mo�ellezésről, többváltozós elemzésről szól�ak, a változók mibe�lété�ek a tisztá�
zásától a több�ime�ziós skálázásig, a logisztik�s regresszióig, �e a ta��ló számára eleve világos, 
hogy mi��ezt miért műveli a szociológ�s, mi��ezek�ek mi a köze a szociológ�si t��áshoz, ma�
gához a mo�ellált valósághoz. 

És közbe� mi��ezt el lehet olvas�i! 
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Illetve, a Székelyi�Bar�a (ta�)kö�yv így kez�ő�ik: „Ez a kö�yv �em olvasni való. A „felhasz�
�álót” úgy képzeltük el, hogy ül a számítógépe előtt, letölti az i�ter�etről a www.typotex.h� 
�tasításra megjele�ő i�formációs ablakból a kö�yvhöz tartozó a�atfájlokat, behívja az SPSS 
programcsomagot, maj� ki�yitja ezt a kö�yvet”. 

Nem az amerikai webol�alak �e�ósok�ak szá�t statisztika�k�rz�sáról va� szó, hisze� �em 
mo�� le a szakszerű el�evezésekről, alkalmazási lehetőségek po�tos tisztázásáról, a matematikai 
fegyelem érvé�yesítéséről, a mo�ellezés és statisztikai i�fere�cia magasabb témáiról. I�kább élni 
és �em egyszerűe� „túlél�i” ta�ítja a szakmáját jele�tő mó�szerekkel a kez�ő társa�alom�k�ta�
tót. Közbe� emberszámba veszi, s valóba� �em az alapok alapjá�ál kez�i, feltételezve, hogy a 
�iák be t�� tölte�i egy a�atbázist, alapfoko� kezel�i t��ja az a�atokat az SPSS�be�, viszo�ylag 
ottho�os e programcsomag „kör�yezetébe�”.

Mokso�y Fere�c (ta�)kö�yve pe�ig egy sikeres �i�aktikai kísérlet az ö�célú mó�szerta�i 
tech�icizálás elle�, a közkeletű tech�ikai�meto�ológiai félreértések elle� is, �e �em is ez a lé�ye�
ges ér�eme: mi��e� haso�ló kö�yv�ek ezt kelle�e te��ie. Ami egy igazi �i�aktikai siker, az a 
kö�yv szerkezetébe�, a fejezetek egymás�tá�iságába� rejlik: megol�ja ta�ítás�ak, mi�t go��o�
latvezetés�ek a fe�tebb említett sorre����ilemmáját. A Lazarsfel��séma és általába� a statiszti�
kai mo�ellek mibe�léte összképébe� t�� világossá vál�i az olvasó/ta��ló előtt; sikerül szi�te 
egyszerre felfe�eztet�i az alapokat és az i��okokat a mo�ellezés végső értelmével, s így m�tat�i 
meg az elmélettesztelés lé�yegét. Ez még akkor is így va�, ha ezt a szerző kifejezette� csak a reg�
resszióelemzés bem�tatásá� keresztül teszi. Némi SPSS�hasz�álatot is ta�ít a kö�yv. A pél�ák 
egyszerűek, szociológiailag értelmesek: kevés pél�a, alaposa� végigvezetve a statisztikai mo�elle�
zés útjá� – a regresszióra kihegyezve. A Székelyi–Bar�a�féle kötet pe�ig valóba� a többváltozós 
elemzések alapvető mó�szereit veszi sorba, az SPSS�alkalmazásokra, azok megértésére, felhasz�
�álására és elméleti hasz�osítására készítve fel az olvasót… illetve az alkalmazót.
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