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Kérdések mindannyiunkhoz

Kedves Olvasó!

Örömünkre szolgálna, ha az alábbi kérdéseket végigolvasná, s megpróbálna vála-
szolni rájuk! Annak pedig különösen örülnénk, ha a válaszait meg is osztaná velünk 
(romologiafolyoirat@pte.hu). 

Üdvözlettel:
A szerkesztők

Q1. Milyen társadalmi helyzetben érez késztetés arra, hogy politikai kérdésekben fel-
szólaljon? Hogyan egyeztethető össze a politikai aktivizmus és az értelmiségi szerepvál-
lalás? Ezek vajon hatnak egymásra?

Q2. Létezik társadalomtudomány értékmentesen? Amennyiben a választott értékek 
eredendően jelen vannak a tudományos tevékenységben, hogyan lehet egy tudomá-
nyos tevékenység objektív?

Q3. A mai Magyarországon a gyűlöletbeszéd következmények nélkül helyet kap a par-
lamentben, szélsőjobboldaliak menetelhetnek az utcán, míg az átlagember igyekszik 
távol tartan magát a politikától. Az Ön véleménye szerint mi vagy mi lehetne egy értel-
miségi szerepe ebben a helyzetben? Milyen tevékenységek indíthatnának be változást? 

Q4. Az egyik legnagyobb dilemma az, hogy a politikai szerepet vállaló, politikailag aktív 
értelmiségiek elveszítik tudományos hitelességüket. Nem éppen az lenne az értelmisé-
giek, különösen a társadalomtudósok szerepe, hogy kötelességüknek érezzék az aktív 
szerepvállalást a feszítő társadalmi problémák esetén?

Q5. Mi a véleménye az anti-rasszizmusról? Az olyan mozgalmak mint például az Occupy, 
amely az egész társadalmi rendszerrel kapcsolatban fogalmaz meg kritikát, milyen új 
szempontokat adhatnak az anti-rasszizmus kérdésköréhez?
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Questions for All of Us

Dear Reader,

it would be a pleasure for us if you could read through and try to answer the following 
questions. We would appreciate if you would share your answer with us (romologiafoly-
oirat@pte.hu). Thanks a lot!

With Regards,
Editors

Q1. In what societal situations do you feel the urge to have your political voice heard? 
How is your political activism reconcilable with your work as an intellectual? Do they 
have an effect on one another? 

Q2. Is there such thing as social science without values? If chosen values are inherently 
present in scientific work, then how can scientific work be consistent with objectivity?

Q3. Today in Hungary hate speeches can take place in the Parliament with virtually 
no consequences, meanwhile right- wing extremists can be marching on the streets, 
while the general public try to distance themselves from politics. In your view, what is/
should be the role of the intellectuals in this situation? What sort of activism can trigger 
a change?

Q4. It is a matter of great concern that those intellectuals, who take part in activism lose 
their scientific credibility, but shouldn’t they –especially social scientists– feel obliged to 
take an active role when it comes to societally relevant problems?

Q5. What do you think of anti- racism? What sort of novel viewpoints can such a move-
ment as the Occupy, which aims to criticize the system add to the question of anti- rac-
ism?
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