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Elsődleges asszociációk

Interjúim feldolgozása során tehát arra voltam
kíváncsi, hogy milyen közéleti víziókat hívtak elő
a kockák és ezek milyen történetekbe ágyazódtak
bele. A kockák elsődleges jelentéstartalmát az első aszszociációkkal tudtam felszínre hozni. Egy-egy szimbólumhoz azonban másodlagos, sőt harmadlagos
jelentések is kapcsolódhatnak. Az ásó embert jelölő
piktogramhoz például alanyaim a következő elsődleges jelentéseket társították: elássa magát, beleássa
magát a munkába, kiássa magát, de emellett megjelentek olyan másodlagos asszociációk is, mint: elássa a problémát, vagy temetjük az országot. Az első
helyen kiválasztott képnek különös jelentőséget tulajdonítottam, mivel az vagy erős hívó jellegű projekciókra utalt, vagy a legkönnyebben azonosítható, a témával összefüggésbe hozható szimbólumnak
bizonyult. Erős hívó jellegű projekciónak tekintettem minden olyan képet, ami azonnal megragadta
a megkérdezett interjúalany fantáziáját. Ezért a kockák szintjén először megvizsgáltam az egyes képek
kiemelésének mikéntjét és gyakoriságát, és lejegyeztem az először kiválasztott kockákat.
Ezt követően a másodlagos jelentéstartalmak, a
vizuális és narratív konstrukciók ragadták meg kutatói képzeletemet. Noha én a közélet milyenségére
kérdeztem rá, a válaszok alapján világossá vált, hogy
három szinten, a klasszikus értelemben vett köz-, a
társas és magánélet szintjén elemezhetők az adatok.
Így végül az összekapcsolódó másodlagos jelentéstartalmakat három dimenzióban: 1.) a politika, 2.)
a társadalom és az 3.) életvilág (a hétköznapi érintkezések szintjén értelmezett tágabb magánélet) kategóriáiban vizsgáltam.
Mindezek alapján a tartalmi elemzés fókuszában a kockák, a kirakási stratégiák és alakzatok, valamint a felmerülő asszociációk és jelentéstartalmak
állnak. A jelentéstartalmak két szintjére voltam kíváncsi: arra, hogy milyen elsődleges asszociációkat
hívtak elő a kockák, és hogy ezek milyen történetekbe ágyazódtak bele.

Már a kutatás kezdetén felmerült az a kérdés,
hogy a kockák generálják-e a felszínre került tartalmakat, vagy a hallgatók a kockák segítségével
fejezik ki gondolatikat, és kockaválasztásaik megfelelnek a gondolataikban jelenlévő jelentéstartalmaknak. Abból a feltételezésből indultam ki, hogy
ha ugyanaz a piktogram egymástól függetlenül legalább hét különböző történetben megjelent, akkor
az a véletlennél kicsit nagyobb valószínűséggel hív
életre közéleti fikciókat. Ha a hallgatók egymástól
függetlenül kiválasztották a véletlenszerű kockadobásokból legalább hét alkalommal ugyanazt a képet, akkor az nem tekintethető pusztán a véletlen
művének. Ezt a feltételezésemet megerősítette az
a tény, hogy a piktogram által kiváltott elsődleges
asszociációk jelentései és a később elmondott történetek összefüggésbe hozhatóak. Így megkerestem
azokat a képeket, amelyeket a kockavetések során
a leggyakrabban emeltek ki interjúalanyaim. Megvizsgáltam, hogy ezek közül a piktogramok közül
melyeknek volt a legerősebb a hívó erejük, melyeket
azonosítottak a hallgatók elsőként. Az eredményeket az alábbi táblázat foglalja össze.
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A táblázat felszínes átfutása is lehetővé teszi annak a negatív univerzumnak az érzékelését, amit
az elsődleges asszociációk elemzése feltár. Bár lényegesen több kocka hordoz önmagában pozitív
jelentést, mint negatívat, az általam vizsgált fiatal
felnőttek negatív jelentéseket társítottak még a
hangsúlyosan pozitív szimbólumokhoz is. A „mit
gondolsz a magyar közéletről” kérdés által előhívott
elsődleges asszociációk többsége negatív jelentéstartalmú szó. Elég, ha a mágnes vagy a becsapódás piktogram asszociációit tekintjük. A mágnes a rosszat,
a villámokat, a pénzt vagy az embereket vonzza, ami
mellett megjelenik a kissé hétköznapibb jelentés, a
szerencse vagy a tudomány. A becsapódást ábrázoló kép olyan elsődleges asszociációkat is előhívott,
mint a baleset, az atomháború, a világvége. Figyelemre méltónak tartom, hogy még az erős pozitív
kisugárzású képek (smiley, ajándék) sem váltottak
ki feltétlenül pozitív asszociációkat. A smiley kapcsán felmerült az észhez tér, őrület, jó képet vág,
az ajándék pedig olyan jelentésekkel társult, mint a
csúszópénz, és a protekció.
Az asszociációk jelentős hányada természetesen
az egyetemi életszakasz sajátságait tükrözi, ahol a
hallgatók viszonylagos egzisztenciális biztonságban
élnek. Az egymástól függetlenül legalább hét interjúban kiválasztott 32 képből hét kép (olvasás, krikett, kézfogás, feldobott labda, babázó lány, ejtőernyő, sétálás) utal korosztályi sajátságokra. Alanyaim
az eriksoni életszakaszoknak (Erikson [1950] 2003)
megfelelően ezekben az években vívják meg egyéni harcaikat az érvényesülésért, a pályára kerülésért
(lásd a feldobott labda, olvasás asszociációit), hozzák meg életre szóló döntéseiket (sétálás asszociációi), alakítják ki életre szóló barátságaikat (kézfogás
asszociációi) vagy alapítanak családot (babázó lány
asszociációi). Egy olyan átmenti életfázisban vannak, ahol az egzisztenciális bizonytalanság és küzdelem vagy akár az aktív élet (krikett asszociációi)
hétköznapjaik része. Mindegyik képnél azonban
megjelenik az életkor tipikus jelentéstársításaitól
eltérő, meglepő asszociáció. Az olvasó figura a tanulás, szórakozás és iskola mellett Schmitt Pál plagizált disszertációjára is emlékezteti a hallgatókat,
vagy a kézfogás kapcsán felmerül a korrupció.
Ha közelebbről megvizsgáljuk ezeket a piktogramokat és az általuk kiváltott elsődleges asszociációkat, akkor az egyetemi életszakaszban az egyén
magányos küzdelme tárul elénk, ahol a külső támogató közeg hiánya miatt az egyéni döntések túl
súlyosakká válnak (sétálás asszociációi: kis ember,
mérlegelni, hogy merre tovább).
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„Szerintem mindenkinek a félelme az, hogy
mit csinál magával, tehát hova tud elhelyezkedni,
ha az egyetemet elvégezte. Barbiéknál ez még valamennyire kiszámíthatóbb, mint nálunk. Én pont
ma keseredtem el. A suliban olvastam valamilyen
Corvinusos, karrier expos újságocskát és ilyen embereket keresnek hogy: közgazdász, pénzügyes,
kontrollingos, meg iT-s, meg ugye az informatikusok. Na mondom jó ((nevetve)), akkor majd lesz
valami, tehát ezzel nem tudok mit kezdeni”.
A 32 piktogramból öt hív elő asszociációkat az
egyén szintjén megjelenő lehetőségek megragadására (feldobott labda, súlyemelés, ásás) vagy elszalasztására (ébresztő órás figura, arc zzz). Az olvasás piktogramja után a második legtöbbször kiválasztott
piktogram a súlyemelés, a harmadik az ásás. Ezek
olyan asszociációkat hívnak elő, mint az erőlködés,
a kitartás vagy a munkába való belefeledkezés. A
labdázó figura (feldobott labda) a játék, a lazulás és
a szabadság mellett olyan elsődleges asszociációkat
is előhívott, mint a lehetőségek, a lehetőségek eljátszása, vagy az „ugrik a lepattanóra”.
A megkérdezettek választásai alapján hangsúlyosan kirajzolódik a munka világa. Összesen hat
piktogram (méhecske, birka, ásás, ébresztő órás
figura, arc zzz, feldobott labda) asszociációi köthetőek e témakörhöz. Fontos azonban megemlíteni,
és talán már a felsorolt piktogramokból is kitűnik,
hogy ezek közül egy asszociáció sem utal kreatív
munkára. Az asszociációk lealázó, méltatlan robotra, „üres fejű emberekre” tesznek utalásokat.
A kiszámíthatatlan eseményektől való félelem
öt piktogram (becsapódás, villám, csillag, mumus,
rabló) asszociációiban jelent meg. Az ismeretlentől
a bizonytalanságtól való félelem jelenlétét a fiatalok körében az is jelzi, hogy a negyedik leggyakrabban kiemelt kocka a mumus olyan asszociációkkal,
mint rabló, erdőből beosonó farkas, pesszimizmus,
kisördög, mumus, félelmek, árnyék. Az egyik interjúalany e kockához az alábbi definíciót fűzte:
„Kisgyerek és mögötte egy szellemárnyék.
Esetleg talán, ha jövőben kiderül, hogy milyen kis
mocskos politikus lesz vagy diktátor, akkor már az
árnyéka mutatta… Ki gondolta volna, hogy a kis
Hitlerből ekkora valami lesz”.
A leggyakrabban kiválasztott kockák listájának
ötödik helyén az evés áll, és asszociációi között az
egészségtudatos táplálkozás fontossága vagy hiánya
mellett a társadalmi különbségek tudatára épülő
félelem is kivehető. A nem megfelelő táplálék az
éhezés árnya előrevetíti a hallgatókban élő és történeteikben a magán- és a közéleti tartalmak szintjén
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megjelenő veszélytudatot. A további 28 piktogramból három, a kiabálós, a verekedő és a rabló, a közéletben jelenlevő viszályt, megosztottságot tükrözi.
A 32 kockából a hallgatók első kockaként emelték ki három alkalommal a súlyemelést és a rablót.
Ezek a piktogramok tűntek a legerősebb hívó erejű képnek, amelyhez gondolkodás nélkül, azonnal
társítottak jelentést. Az elsőként kiválasztott kockák
között kétszer felbukkan még a fülhallgatós figura.
Az erős hívó erejű első választások meglepő módon
híven tükrözik az asszociációk szintjén megjelenő
erőlködést és a bűnözéshez közeli közélettől való
elzárkózást.
Már az elsődleges asszociációk szintjén is érezhető, hogy a közélet a hallgatók történeteiben egy
távoli, a bűnözéssel rokon világként tűnik fel. Az
asszociációk között nem ritkák a korrupcióra, csalásra, rablásra utaló megjegyzések. A jellemzően
bipolásris világképekben, a jók és a rosszak világában sikeres és kudarcos életutakat különítenek el.
Az egyén sikerét majdnem kizárólag saját képességei
határozzák meg. A munka sem hoz kiteljesedést, a
hallgatók szemében lealacsonyító robotolásnak tűnik. Ugyanakkor a félelemérzet és a fenyegetettség
érzésének szintje már a középiskolából frissen érkezett 18 éves korosztálynál is magas.

Másodlagos jelentéstartalmak
A piktogramokra adott első reakciók történetekbe ágyazódtak. A kockavetések során a kockák
felszínén megjelenő képek által előhívott elsődleges
asszociációkhoz a hallgatók további gondolatokat
fűztek. E történetek elemzése lehetővé tette az elsődleges asszociációk gyakoriságának vizsgálatán
túl annak a kontextusnak a tanulmányozását, ahol
ezek az asszociációk megjelentek. A történetek kó-

dolása által az asszociációkhoz köthető mélyebb
jelentéstartalmak váltak azonosíthatóvá. Arra a kérdésre keresve a választ, hogy milyen asszociációk
milyen gyakran, milyen közegben jelennek meg,
azonosítottam az elmondott történetekben és kijelentésekben elhangzó jelentéstartalmakat. Minden
jelentéssel rendelkező megnyilatkozást lejegyeztem,
miközben figyelmen kívül hagytam az egyes gondolatívek közötti, jelentést nem hordozó szövegrészeket.
Így a negyven kockavetés során összesen 758
önálló jelentéstartalommal rendelkező kijelentést
tártam fel. Az adatok három dimenzió mentén
rendeződtek. A klasszikus értelemben vett politikai
tartalmak elkülönültek a társadalmi vagy a magánéleti tartalmaktól. Noha a hívó kérdés a közéletre
vonatkozott, a tágan értelmezett magánéleti megnyilatkozások száma jelentősen nem tért el a közéleti megnyilatkozásoktól. A 758 azonosított jelentéstartalomból 369 került a közélet kategóriába,
míg 357 kijelentést lehetett besorolni a hétköznapi
interakciók színtereként értelmezett magánéleti jelentéstartalmak közé (6. táblázat).
A 369 közéleti megnyilatkozás során a hallgatók csak 82 alkalommal utaltak politikai ideológiákra, vagy említettek országos vagy helyi szakpolitikai vonatkozású ügyeket. 287 kijelentés általános
társadalmi jelenségeket közölt. Ugyanígy a 357
magánéleti említés során interjúalanyaim csak 12
alkalommal helyezték el magukat történeteikben,
és utaltak közvetlen magánéletükre. 345 említés
vonatkozott azokra a tapasztalataikra, amit hétköznapjaik során közvetlen életvilágukban szereztek. A
kommunikációra tett említéseket külön tárgyalom,
mint olyan területet, amely a magán- és a közélettől
is elhatárolódik, és a különböző szférák között kapcsolatot teremt. A kapott adatokat az alábbi táblázatban foglaltam össze (6. táblázat).

6. táblázat: Köz- és magánéleti jelentéstartalmak
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A magánéleti és közéleti említések majdnem
azonos aránya és az én-reprezentációk magánéleten
belüli elenyésző hányada mutatja, hogy a hallgatók
a közélet alatt a hétköznapjaikban lejátszódó eseményeket értik. Tartózkodtak a tisztán politikai és
a tisztán magánéleti megnyilatkozásoktól, vitáktól.
Mindez jelzi, hogy a politikai véleménynyilvánítást nem tartják közéleti tevékenységnek, és legalább
annyira vonakodnak politikai nézeteiket kifejteni,
mint önmagukat történeteikben elhelyezni. Az adatok alapján úgy tűnik, hogy a politikáról beszélni
a vizsgált generációban intim dolog, és a politikai
véleménynyilvánításban a magánéletnek és az énreprezentációnak sajátos funkciója van.

Én-reprezentációk
Az a tény, hogy a közéletről való véleménynyilvánítás során a hallgatók önmagukat csak 12
alkalommal helyezték el a kirakott történetekben és önmagukra vonatkozóan sem asszociációk,
sem jelentéstársítások nem jelentek meg, azt jelzi,
hogy önmagukat vonakodva hozzák összefüggésbe
közéleti témákkal. Az én-reprezentációk alacsony
aránya és a kockák rendezésében megjelenő én-eltávolítási stratégiák egyrészről jelzik, hogy a jövő
értelmisége számára a köz iránti felelősség egy távoli, tőlük független, negatív univerzum része. A
klasszikus értelmiségi ethosz vagy a közjó fogalma
egyetlen interjúban sem jelent meg.
Másrészt az én-eltávolítási stratégiák sokszínű
és gyakori alkalmazása rámutat arra, hogy a közéletről nem sikk beszélni. A közről folyó diskurzust
megtörik a tágan értelmezett magánélet elbeszélései. Időről időre szinte koncentrikus körökben jelennek meg a közéleti kockák mellett az életvilág
eseményei. Ezek vagy példák, vagy az érvek alátámasztására szolgáló rövid kitérők, amelyek lazítják
az interjúszituációt. A magánéleti történetek tehát
különböző szinteken jelennek meg. Ugyanakkor
megfordítva, a magánéleti történetekből kibomló
közéleti hozzászólások általában kontextus nélküli,
hirtelen megjegyzések. Az interjúk visszahallgatásakor a kockavetések azt a benyomást keltik, mintha a
hétköznapok által behatárolt életvilág közege tompítaná azt a tabusértést, amit az ember a közéleti
véleménynyilvánítással elkövet. 12 alkalommal helyezték el magukat a hallgatók a kockák rakosgatása
közben, ebből hat említés vonatkozott az ország elhagyására, négy interjúalany vagy nevet az egészen,
vagy nem akar tudomást venni a körülötte lévő vi-
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lágról, kettő pedig a piramis csúcsán képzeli el magát. Mind a 12 önreprezentáció elhatárolja magát
attól a társadalomtól, amelynek része.

Politika
A hallgatók tartózkodtak az önreprezentációtól
a magánéleti és a politikai véleménynyilvánítástól
közéleti elbeszéléseikben. Az adatok részben a módszer jellegéből fakadóan egyfajta politikai közérzetet
rajzoltak ki. Ahogy már említettem, a hallgatók fejében élő politikai világkép sajátságai egy tőlük távoli, negatív univerzumot sejtetnek, amely közel áll
a bűnözéshez, a botrányhoz, a korrupciós ügyekhez
és a melléfogásokhoz, a hozzá nem értéshez. Elhatárolják magukat a politikai döntéshozóktól, de a
közélet átalakítására vonatkozó elképzeléseik markánsak. A kapott politikai vonatkozású jelentéstársításokat az alábbi táblázat tükrözi.
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7. táblázat: A szűken értelmezett klasszikus politikai közélet 90

90
A táblázatban öt személy szerepel. A két nem politikus közül az egyik a „whiskys rabló”: Antal Attila egykori
jégkorongozó, aki 30 rablást követett el, 2012-ben szabadult. A börtönben leérettségizett és lediplomázott. A másik
Stohl András színész (alias Buci), az RTL Klub híres műsorvezetője, akit 2010 szeptemberében súlyos testi sérülést
okozó, ittas állapotban elkövetett járművezetés miatt ítélték el jogerősen 10 hónap letöltendő börtönre.
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A 758 jelentéstársításból pusztán 82 köthető a
politikai élethez: 52 asszociáció közéleti szereplőket
említ meg, míg 30 a politikai rátermettség hiányára
vagy pénzügyi és jogi instabilitásra utal. A közéleti
szereplők közé soroltam minden olyan élő szereplőt, illetve minden olyan tényezőt, akinek, illetve
amelynek egyértelmű reál- vagy szakpolitikai vonatkozása van. A közéleti szereplők között felbukkantak a következők: Európa (9),91 kormány (8),
parlament (4), állam (3). Emellett az interjúkban
felszínre kerültek olyan entitások is, mint a Wiszkis
rabló (3), az őszödi beszéd, a maffia, az Európa
Bajnokság. Az 52 említés 27 aktor között oszlott
el, ami sejteti, hogy kevés politikai aktor kapott kitüntetett figyelmet. Azok között az aktorok között,
akiket egynél többször említettek meg a hallgatók,
jelen vannak ellentmondásosan megítélt emberek
(Wiszkis, Gyurcsány) vagy aktuálpolitikai botrányos melléfogások (Malév).
A politikai pártok szempontjából a hallgatók
érveikben csak a Fidesz és a Jobbik programjaira
hivatkoztak. Aktuálpolitikai klisék hangzottak el,
és nem mutattak meg tájékozottságon és érveken
alapuló reflektált nézeteket. A média politikai üzeneteinek vagy a szülői véleménynek ez a reflektálatlan visszaadása az elsődleges asszociációk szintjén
jelzi, hogy a média és a családi háttér hatása nem
elhanyagolható egy érzelmi alapú politikai világképekben. A hallgatók e tőlük távol eső világot igyekeznek figyelmen kívül hagyni. Ha mégis nézeteik
kifejtésére kényszerülnek, akkor „előre gyártott,
gyorsfagyasztott” termékekhez nyúlnak, amelyek
a politikai közbeszéd részei. Így az interjúkban felbukkant a termálvíz, a magyar tudomány, a magyar
sportolók. Tematizálódott az Európától való elhatárolódás, az önellátás vagy az idősek ellen kis falvakban elkövetett fizikai atrocitások.
A fiatalok a kialakult helyzetért a politikai megosztottságot (2), a saját érdekek előnyben részesítését (1) és problémák figyelmen kívül hagyását (2)
okolják.
„Ez egyben a magyar politika, hogy mutogatnak egymásra”.
„Ez a sok kiabálás, veszekedés meg egymás hibáztatása, amit lehet hallani a médiában”.
„Elszívják az emberektől a sok pénzt meg a jó
kedvet”.
„Nem törődnek a dolgokkal”.
„Az állam is lehet egy ilyen visszatartó erő. Csak
91
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a nem akarás. Tudja, hogy úgy is megkap mindent,
és akkor inkább nem is figyel semmire. Megpróbálja
úgy kezelni a dolgokat, mint hogyha nem is lennének ott. Vagy mintha nem is lennének problémák,
mert így könnyebb, mert így nem kell megoldani”.
A politikai rátermettség hiánya gyakran viszszatérő probléma. A megkérdezettek elsősorban
a csoportos interjúk során számos utalást tettek a
kormány dilettantizmusára.
„Hulló csillag. Megyünk lefelé, ez az előző kormány mondjuk. A mostani se jobb, az is lefele szárnyal”.
„Európa röhög rajtunk, de lehet, hogy az egész
világ”.
A kormány rendelkezésére álló kormányzati
eszközök között megemlítik az információk visszatartását az emberek megvezetését, félreinformálását.
„A mai magyar kormány elvileg, szóban legalább is nagyon támogatja a családokat, a családalapítást, a gyerekvállalást. Igen szóban, mert ha megnézzük, akkor többet von el, mint amennyit adna”.
„…a nagy varázslás, ami megy a kormányzatban, és próbálják az embereket elvarázsolni”.
A radikális politikai kijelentések nem tipikusak,
de előfordultak. Egy műszaki főiskolás hallgató egy
csoportos interjú alkalmával végig hallgatott, majd
az állam feladatával kapcsolatban az egyik kocka
láttán hirtelen megjegyezte:
„Ez a natur mezei ember, akit agyonlőnek, mielőtt még fel tudna kelni”.
Figyelemre méltó, hogy a hallgatók az emberek
„megvezetésének” legfőbb eszközeként a tömegkommunikációt nevezik meg. Ugyanakkor az aktív
közélet mint a demokratikus ellensúlyokért felelős
tevékenység, vagy a média közszolgálati funkciója
nem tematizálódik. A kialakult közállapotok átalakításában a hallgatók kitüntetett jelentőséget tulajdonítanak a kommunikációnak. 32 jelentéstársítás köthető a kommunikációhoz, ez számszerűleg
majdnem a fele azoknak a jelentéstartalmaknak,
amit a hallgatók politikai nézeteik kifejtésére fordítottak.
A kommunikációra vonatkozó megjegyzések
közül 17 utal a tömegkommunikációra, tíz a személyes kommunikációra, kettő az internetre, és három
emeli meg a kódok, az információ, a digitális intelligencia jelentőségét. A tömegkommunikációra
vonatkozó megnyilatkozások kivétel nélkül kiemelik az információktól való távolságtartás fontosságát
(Sparks 2007).
„Amit a tévében megvesznek, leadnak, idehazudnak”.
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Pataki Gyöngyvér: A kocka el van vetve…
8. Táblázat: Kommunikációhoz köthető jelentéstartalmak
Kommunikáció
tömegkommunikáció
internet
mobil
személyes
kód
Összesen
„Múltkor édesanyám olvas egy cikket, hogy
meghalt Gyurcsány Ferenc. Én meg: anya… már
vezércikk lenne mindenhol, és sehol nincs róla
semmi. Ezt valamelyik ökör kitalálta, és felrakta az
internetre. Ennyire könnyű befolyásolni az embereket, hogy elhiggyék. Főleg azokat, akinek nincs
meg a kultúrájuk ahhoz, hogy megszűrjék ezeket az
internetes információkat”.
Mindezek alapján megállapíthatjuk, hogy a fiatalok elhatárolódnak a politikától, és gyakran nem
is keresik a problémák okait és megoldási lehetőségeit. Nem tekintik magukat a magyar politikai
társadalom részének.
„A magyar közélet kukacos” – jegyezte meg egy
roma származású hallgató.
Kiemelném azonban, hogy bár a hallgatók tudatosan elhatárolódnak a politikai szférától véleményük a közéletről markánsan negatív.

Társadalom
A 758 azonosított jelentéstartalom közül 287 jelentéstársítás kötődött valamilyen társadalmi jelenséghez. Minden olyan kijelentést ebbe a kategóriába
soroltam, ami „az emberekre” vagy az általában vett
„magyar emberre” vonatkozott. Ezek a megnyilatkozások elsősorban a magyar társadalom struktúráját,
igazságtalanságait, előnyeit és hátrányait tárták fel.
A hallgatók hajlamosak voltak a klasszikus értelemben vett politikai közélet helyett inkább társadalmi
jelenségekről beszélni, amelyet át- meg átszőttek a
közvetlen életvilág tapasztalatai. A 326 jelentéstársítást az alábbi alcsoportokba soroltam:
Bűnözés. A hallgatók által említett társadalmi
jelenségek közül a bűnözés bizonyult a leghangsúlyosabbnak. Hatvannégyszer említették a hallgatók
a bűnözés valamely formáját, és hozták összefüggésbe a magyar közélet valamilyen jelenségével. A listát
a korrupció, a kiskapuk kihasználása (14), a rablás
(13), hazugság (12) vezeti, de az átvágás (11), és a
kizsákmányolás (9) is gyakran megjelenik. Mindez

Jelentéstartalmak
17
2
4
6
5
32
előrevetíti, hogy a magyar társadalom, a hallgatókat körülvevő tágabb világ struktúrái nem kínálnak
olyan példaképet, amelyekkel a hallgatók könnyen
azonosulhatnának. A kockák csak 12 alkalommal
hívtak elő pozitív társadalomképet. Ezek is nagyrészt elcsépelt és a média által sulykolt sztereotípiák
(termálvíz, magyar tudomány, sport).
Kilátástalanság. Ebben a sötéten látott világban
a fiatalok számára az érvényesülés és a tájékozódás
nem egyszerű. A kilátástalanság valamilyen árnyalata 59 megnyilatkozásban rajzolódott ki. Egy agrárkollégista a kiabáló figurára tekintve megjegyezte:
„Kétségbeesettség, bizonytalanság, végső kimerülés vagy kiakadási ponthoz való közeledés”.
A bűnözést és a kilátástalanságot külön-külön
majdnem ugyanannyiszor említették az interjúalanyok, mint bármelyik demokratikus intézményt
vagy közéleti szereplőt. A hallgatók helyzetük kilátástalanságának ecsetelésekor rendkívül pesszimistának bizonyultak.
„Aki megpróbál kiteljesedni, azt lehúzzák mások vagy megkötik”.
„Mondjuk, ha már a rosszaknál vagyunk, akkor
ez a nyíl jelenthetné azt, hogy visszafelé kanyarodunk tehát, hogy nem előre, meg nem a jó felé”.
„Lúzer vagy, hát ez az élet” –„az egész ország egy
nagy lúzer”.
„Láttunk egy hulló csillagot, szerencse, de mégse. Vagy dobhatnánk akár hatost is, de ez egyes”.
„A pesszimizmus van középen, a magyar peszszimizmus”.
Az interjúalanyok huszonegyszer tettek egyértelműen pesszimistaként azonosítható kijelentéseket.
A szigorúan pesszimizmusként értelmezhető jelentéstartalmakon kívül a negatív konnotációjú kijelentések száma 59, míg a tisztán pozitív bizakodó
megnyilvánulások száma ezzel szemben csak hét. A
kilátástalanság hátterében álló okokat a hallgatók a
felelőtlen politikai irányításban, valamint közpénzek elherdálásában vagy nem megfelelő kezelésében
látják (14). A problémák okainak tárgyalásakor két
alkalommal történt említés a múltra, négy alkalom-
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mal a történelem során felhalmozódó problémákra.92
A hallgatók szerint az „emberek” a kialakult közállapotokra színleléssel (12) és bezárkózással (13)
reagálnak.
92
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Lásd, Táblázat 7. A kormány kudarcainak okai.

Az adatok alapján a kilátástalanság meghatározó
tényezője továbbá a bizonytalanság (19), és a biztonság iránti vágy (6).
„A kérdőjel jelentheti a bizonytalanságot, és a
rengeteg kérdést, ami egy témával kapcsolatban felmerülhet. Ez most akár a jelen, akár a múlt. Döntést.

Kultúra és Közösség

Pataki Gyöngyvér: A kocka el van vetve…
Ami leginkább beugrik bizonyosság, megbizonyosodás, bebiztosítani a dolgokat”.
A kilátástalanságot és a bizonytalanságot tovább
növeli a társadalmi szintek és szereplők közötti eligazodás növekvő igénye. A hallgatók életében vitathatatlan a tájékozódás igénye, a nyitott szemmel
járás (9) fontossága.
„Azt is érthetjük a mai magyar helyzetre, hogy
sötétben tapogatózunk”.
A bizonytalanság fontos dimenziója az alulinformáltság, az információk változásának nem követése,
a törvények jogszabályok közti el nem igazodás.
„…nyitott szemmel járni, hogy mindenki próbál mindenre odafigyelni, de szerintem lehetetlen.
A gazdaság a padló szélén áll, mindig kérdések,
hogy mi lesz velünk, mi lesz az EU-val”.
Irányítottság. A bűnözés (64) és a kilátástalanság (59) mellett a leginkább tematizált társadalmi
jelenség az irányítás és irányítottság témaköre (43).
A beszélgetések során tizennégy alkalommal merült
fel a hierarchia és a vezetés különböző kontextusokban, míg húszan utaltak a vezetettekre vagy a
megvezetettekre, a „birka magyarokra”, a „báránykákra”. A birka és a méhecske gyakran hívott elő aszszociációkat a gondolkodni képtelen kiszolgáltatott
munkásokról. Általában jellemző volt az interjúk
során a tömegtől való elhatárolódás.
„Csak annyi, hogy mindenkit irányítanak”;
„Egy ember rajzolása, ehhez az emberek irányítását
kötném hozzá, és a dolgozók a méhek”.
A megvetés néha felsőbbségtudattal vagy a nevető okos harmadik tudatával párosult.
„Én vagyok itt a piramis csúcsa”.
„Mindenki csak alszik és bambul a panellakásokban. Szerencsejáték az élet. Üresfejű emberek
vannak, és ez én vagyok és nevetek”.
Egy, az egyetemi közéletben aktívan résztvevő
fiú kockáit hierarchikus rendbe szervezve hosszasan
beszélt a vezetőkről, a követőkről és a dolgozókról.
A fiú 8. éve egyetemista, és közéleti tevékenységeit
karrierbefektetésként fogja fel. Nem véletlenül lóg
az egyetemen, hanem időközben egyesületet alapított, programokat szervez, és a későbbiekben is itt
szeretne elhelyezkedni.
„Ha most itt maradunk az egyetemen, akkor
az itteni felépítés is hierarchikus, hasonlóan a parlamenti társadalomhoz, mind a tanárok, mind a
hallgatók részéről. A HÖK felépítése vagy például a
Koll.Biz. felépítése is hierarchikus. Azt is mondhatjuk, hogy a kollégiumi társadalmon belüli is vannak
vezető személyiségek, vannak követők és vannak
dolgozók”.

Mivel a módszer játékos és többszintű kommunikációra késztet, nem meglepő, hogy az olyan
szigorú tabutémák, amelyek a társadalmi hierarchia
alján lévők megvezetettségét, kizsákmányolását
érintenék, csak igen ritkán jelentek meg. Míg a társadalmi problémákat feltüntető kártyák használatakor a hátrányos helyzetű cigány tanulók korrepetálása
osztotta meg leginkább a társaságot, a narratívastimuláló kockák esetében csak négy jelentéstársításban találtam cigányságra utaló megjegyzéseket.
A radikális szemléletű fiatalok az interjú-szituáció
kiszámíthatatlansága miatt vonakodtak részt venni
a játékban.
Rend, biztonság. A közállapotok átalakítására
tett javaslatokban visszatérő elem a rend és biztonság utáni vágy (18). A hallgatók hosszasan elmélkedtek a szabályok, a törvények indokoltságáról, és
a közbiztonságról (3). A fiatalok fejében a magyar
jogrendről és jogállamiságról alkotott elképzelések
vegyesek. Négy alkalommal bukkant fel a törvénykezés pozitív megközelítésben, de öt további jelentéstársítás utal a túlszabályozásra, a szabályok kijátszására, a törvény előtti egyenlőség hiányára. Hat
interjúban jelent meg a büntetés-végrehajtás, mint
téma. Kissé ijesztőnek tűnik, hogy a fiatalok a büntetés-végrehajtás szigorításától, radikális formáitól
sem riadtak vissza.
„Valóban nem kevés a vagyon ellen elkövetett
bűncselekmény. Sokat hallani most, hogy a kisebb
falvakban az idősek ellen. Lehet, hogy annyira nem
vészes a helyzet, de a média ezt most nagyon felnagyítja. Ennek ellenére az, aki idősekhez tör be és azt
viszi el, amit hosszú évek alatt összekuporgatott, azt
én nem szánnám, ha ténylegesen életfogytiglanra
ítélnék. A halálbüntetést még így sem tudom támogatni”.
„Ők a csendőrséget is vissza akarták hozni, és
annak én egyébként szintén örülnék. Meg másrészt
nincs ez a korlátozás, amit most bevezet a FIDESZ.
Ki mernék menni az utcára”.
A következő, fikcióba ágyazott történet szemléletessé teszi a hallgatók között tapasztalható zárkózottságot, amit fokoz a közvetlen magánélet szférájában megjelenő veszélytudat.
„…a kis embert érik mindenféle sérelmek, és
ezért egyre nehezebben adja oda a kulcsot, tehát ez
itt még bővíti a várat. Közben ő meg kiabál, hogy
senkinek nem adja oda a kulcsot, de közben van benne egy olyan belső vágy, hogy gyertek a váramba”.
Transzcendens jelenségek. Interjúalanyaim fel
vannak készülve a személyes tragédiákra, az őket érő
külső csapásokra (26), és a kialakult közállapotok
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átalakulását, átalakítását külső vagy transzcendens
erőktől várják. 15 alkalommal említettek valamilyen fényt, csodát, isteni sajátságokkal rendelkező
lényt, aki nagyon távol, de létezik, és aki képes világuk átalakítására.
„Ha az EU támogatna persze…”.
„Várunk a csodára, ez most negatív vagy pozitív?”
„Ide, a kérdőjel alá”.
Művelődés, életmód, kikapcsolódás. Végül a magyar közéletről szóló diskurzusban felbukkantak
a szellemi és a testkultúrára vonatkozó elemek. A
hallgatók a művelődésről és a testkultúráról, ezen
belül a sportról (14), egészségtudatosságról és környezettudatosságról (10) beszéltek. A művelődéshez kapcsolódó jelentéstársítások között a szellemi
javakhoz való egyenlőtlen hozzáférés, a szabadidő
és pénzhiány tematizálódott. Az egészséges táplálkozás hiánya és jelentősége mindvégig jelen volt az
interjúk során, jelezve, hogy a hallgatók körében a
környezettudatosság hangsúlyos elem.
„Azért a sport is egy kicsivel nagyobb figyelmet
kap, már most is azt veszem észre, hogy talán egy
picivel többet figyelünk oda az egészséges életmódra. Nem sokan, de azért van egy csoport, aki kezdi
kinőni magát, mondjuk a gasztroblogokkal és az
egészséges táplálkozással”.
„…rémesen egészségtelenül táplálkozunk mi is
hál’istennek. Hát igen, egyre kevesebben vannak
azok, akik odahaza főznek. Elsősorban ennek a
gyerekek isszák meg a levét, hogy már nem nagyon
fogják megtanulni, milyen az, amikor tényleg anya
kimegy a konyhába és főz, és lehet menni segíteni”.
Egyébként is elmondható, hogy a társadalomról vallott nézetek alapján a tudatosság nem csak
a környezettudatosság szintjén azonosítható. A
hallgatók tudatosan keresik helyüket a társadalmi
hierarchiában,93 és igyekeznek tudatosan kihasz93
Ez az eredmény összhangban van a Campus-lét
kutatás kvantitatív adatbázisának adataival (Pataki 2012),
ahol a kollégisták körében az általános, az akadémiai és
a munkapreferenciák alapján klasztereket azonosítottam.
Egynegyedük (992-en az online megkérdezettek 4828
fős mintájából) került abba a klaszterbe, amit leginkább
az különített el környezetétől, hogy a benne lévők nem
a klasszikus akadémiai értékeket követték, hanem egyetemi éveiket arra használták fel, hogy erősítsék társadalmi tőkéjüket. A faktoranalízis alapján ezek a hallgatók
az egyetem utáni érvényesüléshez fontosabbnak tartják
a kapcsolathálójuk bővülését, mint az akadémiai erények elsajátítását. Számukra fontosabb a barátokkal való
együttlét vagy a szórakozás, mint egyetemi kötelességeik
teljesítése.
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nálni a karrierlehetőségek közötti mozgásteret is.
Saját jövőjüket kilátástalannak látják egy olyan közegben, ahol a következmények nélküli események
alakítják az ingatag közrendet. Tudatosan mozognak az általuk autoriternek és hierarchikusnak vélt
társadalomban, amit nem alakítani, hanem kihasználni szeretnének. A felvázolt, a bűnözéshez közel
álló, kiszámíthatatlan és hierarchikusan felépülő
világban érthető, hogy a hallgatók elsősorban nem
résztvevő állampolgárokká, hanem ügyes játékossá,
egyéni stratégákká akarnak válni, akik gyorsan tájékozódnak a rendszerszintek között. Nem kötődnek
egy-egy társadalmi intézményhez, nem alakítanak
ki intézményi identitást, hanem pusztán csak élnek
az intézmény adta lehetőségekkel. Nem „táplálni
szeretnék a rendszert”, hanem kijátszani, annak
érdekében, hogy „vezetőkké”, de legalább „követőkké” váljanak, és elkerüljék az arctalan dolgozók
világát.

Életvilág
Minden olyan jelentéstartalmat a tágan értelmezett magánélet, az életvilág kategóriájába soroltam, ahol az események a hallgatók közvetlen
hétköznapjait érintették. Az életvilágra vonatkozó
elbeszélések tovább árnyalták a hallgatók a mai magyar közéletről vallott nézeteit.
Életminőség. A kollégisták a hétköznapjaikat leíró szövegrészekben az életminőségüket befolyásoló
tényezőkre tettek leggyakrabban utalásokat (58).
Olyan vegetatív funkciók fontosságát említették
meg, mint az alvás, az evés és az öltözködés. Gyakran utaltak a pénzhiányra (20), a tanulás költségei
által okozott nehézségekre is. 12 jelentéstársításban
felbukkantak olyan mentálhigiéniás problémák,
mint az őrület, a szorongás vagy az üvöltés. A vegetatív igények kielégítésére tett utalás és a pénzhiány
Ezeket a hallgatókat lézengőkként vagy atipikus hallgatókként (Pusztai – Ceglédi – Nyüsti – Bocsi – Madarász
2011) is azonosíthatjuk, de a narratív-stimuláló projektív
technika alkalmazásával nyert adatok alapján azt is tudjuk róluk, hogy a kurrikuláris, de az extrakurrikuláris tevékenységeket is sokkal kevesebbszer említették, mint az
életre való felkészülés nehézségeit. Az interjúk fényében
a „buli” sajátos jelentésárnyalatai nem a hallgatók felelőtlenségére utalnak, hanem túlzott felelősségtudatukra.
Egyfajta stressz-oldás, amely segíti őket szembenézni a
társadalmi reálfolyamatokkal. Nem kívánnak azonosulni
a társadalmi intézményekkel, így nem válnak a politikai
társadalom részévé.
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10. táblázat: Az életvilág szintjén értelmezett magánélet
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kihangsúlyozása mutatja, hogy a fiatalok nem érzik
egzisztenciájukat biztonságban.
„Ez a mindennapos rettegés, hogy munkanélküli lehetek. Ezek a hajtások. Meg az ember már
csak odafigyel, hogy a munkáját hogyan végezze.
Reggel már szinte úgy kel fel, hogy már megint retteg, hogy úristen mi lesz már megint”.
„Mindenki számolgatja a pénzét, és mindig
azon aggódik, hogy mi történik”.
„Az emberek féltik az munkájukat, féltik a jólétüket, a családjukat, tehát sokszor nem mernek
ellenszegülni a felsőbb vezetésnek, és nem mondják
el a véleményüket, inkább magukban tartják, csakhogy ne kelljen szembeszállni olyan emberekkel,
akiket magasabb rendűnek tartanak”.
Veszélytudat. Az életvilágban jelen lévő veszélytudat szervezeti (4), egzisztenciális (10), és testi (5)
fenyegetettséget is jelent. A hallgatók tartanak az
erős szervezeti ellenőrzéstől, a HÖK-től, az anyagi
gondoktól, de öt esetben utaltak közvetlen testi fenyegetettségre is.
„A Jobbik internetes oldalán olvastam rengeteg
betörést, bántalmazást, amit persze egyébként nem
fognak máshol bemutatni”.
A hallgatókban élő veszélytudat azzal a ténnyel
is alátámasztható, hogy az életvilágra korlátozódó
jelentéstársítások jelentős hányadát (58) képezik az
agresszióra és a társadalmi devianciákra tett kijelentések. Az interjúk minden tizedik jelentéstársítása
köthető e két területhez. Testközelben érzik a társadalmi megosztottságot, a veszekedést. Hétköznapjaikban a veszekedésen kívül jelen van a hangtalanul növekvő feszültség is. Két jelentéstársítás
vonatkozott a haragra, és további hét a problémák
elásására, a nézetek ütköztetésének elkerülésére.
„…az önvédelemre visszatérve valahogy meg
kell oldani a problémákat. A legjobb elásni, mert
akkor biztos nem kerül az ember börtönbe”.
Aggodalomra adhat okot, hogy a hallgatók a
verbális és a non-verbális agresszión kívül beszámoltak közvetlen testi agresszióról (15) és deviáns társadalmi magatartásról (21). Megemlítették a drogfüggőséget, a kényszeres evést, az alkoholizmust, a
szerencsejátékot, a dohányzást és a technikai eszközökhöz való kényszeres ragaszkodást.
„Ha pesszimisták vagyunk, akkor nem tudjuk,
hogy mit csináljunk, hízunk, eszünk vagy zabálunk.
Nem tudjuk, hogy merre menjünk vagy iszunk, verekszünk, drogozunk és amúgy erre is elindul egy
kiút, de nincsen… látod, és utána ott lesz a fény”.
A konfliktusokra, agresszióra, veszekedésekre
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utaló magyarázatokban a konfliktuskezelés megbeszéléses, tárgyalásos, konszenzuális megoldásra
törekvő módozatai nem fordultak elő.
Egyéni küzdelem. A megkérdezett hallgatók
életútjuk megalapozásakor nem számíthatnak külső
támogató közegre. 43 jelentéstartalmat társítottak
a karrierépítés nehézségeivel, amelyek közül csak
három alkalommal említettek külső segítséget.
Meglepő azonban, hogy a rájuk váró kudarc okait
az egyéni jellemhibákban, lustaságban vélték felfedezni (8), és kisebb jelentőséget tulajdonítottak a
külső társadalmi okoknak. Az egyéni küzdelmek és
döntések – nem függetlenül a munkáról kialakult
meggyőződésektől – az életvilág második legmeghatározóbb kategóriáját alkotják. A munka 37 jelentésárnyalatából 23 a munka fáradtságos és megalázó
robot jellegét emelte ki. E régióban a munkanélküliség (6) a fiatalok hétköznapjainak része. Már
az elsőéves hallgatók is úgy tűnik, szembenéznek
a fiatal munkanélküliség árnyával, a munkalehetőségeik korlátozottságával. A munka egyetlen megnyilatkozásban sem bizonyult kreatív, felszabadító
tevékenységnek.
Az egyén szintjén megjelenő küzdelem, amelynek elengedhetetlen feltétele a lehetőségek és korlátok pontos felismerése, az élsport és a tömegsport
viszonyában is tetten érhető. Az élsport a kommunikációhoz hasonlóan olyan elem, amely a hallgatók
szerint kiutat jelenthet a köz jelenlegi állapotaiból.
Az adatok alapján az igazi közszereplők a sportolók,
ők tehát napjaink példaképei. Az életvilág szintjén
a sport olyan küzdőtér, ahol az egyén kiteljesedhet
és elérheti vágyait. A sport egyértelmű szabályokhoz
kötött, biztos élettérnek tűnik, ahol a dolgok következményei előre láthatók. Azok a hallgatók, akik
legalább amatőr szinten sportoltak, a kockák kirakásánál optimista kijelentéseket tettek. A megfelelő
egyéni áldozatok árán elérhetőnek találták céljaikat.
Állampolgári felelősség. A társadalom szintjén
bemutatott közélet és a hallgatók hétköznapi életének színterei között párhuzamos struktúrákat
találtam. E parallel struktúrák jelenléte, jelzi, hogy
a társadalom szintjén érzékelt minták az életvilágot
sem hagyják érintetlenül. Az egyik ilyen struktúra,
ami párhuzamosan megjelent a hallgatók hétköznapjaiban és társadalomrajzaikban, az állampolgári
felelősség hiánya (5+12). Ezek a jelentéstársítások
hasonló struktúrába szerveződtek mind a társadalomra vonatkozó leírásokban, mind a közvetlen
életvilágról szóló elbeszélésekben. A hallgatók a
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politikai életben és a magánéletben is érzékelik az
egymásra mutogatást, demokratikus igényeik artikulálásának képtelenségét. Problémáikat sem a köz, sem a magánéletben nem hallgatják meg.
„Ezek a fiatalok mindegyik headsettel”.
„Az emberek egymásba rúgnak. Nem nézik mások érdekeit. Nem foglalkoznak azzal, hogy milyen
a másiknak csak az, hogy maguknak jó legyen”.
„Ilyen üres fejű birka emberek vannak. Nagyon
sok az olyan. Nem igazán tudunk kommunikálni
egymással. Ez itt kiabál a senkinek legfőképpen”.
„Egy csomó probléma van, amit nem annyira
hoznak nyilvánosságra az emberek, hanem inkább
elásnak”.
„Becsukják az emberek a szemüket, és úgy tesznek, mintha nem látnának és nem hallanának semmit”.
Intézmények. A társadalmi intézmények (iskola,
család, kollégium) jelentéstársításai az intézmények
szerepére engednek következtetni a hallgatók állampolgári szocializációjában. A hallgatók huszonkétszer utaltak az egyetemre, illetve a karokra, tizennégyszer említették a családjukat és csak kétszer a
kollégiumot. A kollégiumok az intézményi törekvések ellenére más intézményekkel szemben csak
kevéssé formálják a hallgatók közéletről alkotott
nézeteit, nem funkcionálnak állampolgári szocializációs színtérként.
A hallgatók közvetlen életvilágára vonatkozó
adatok alapján egy olyan közéleti vízió rajzolódik
ki, ahol az egyéni érvényesülésért folyó harc egy kiszámíthatatlan, baljós világban zajlik. E számukra
nem sokat ígérő negatív univerzumot nem alakítani, hanem kijátszani szeretnék. A közélethez érzelmi szálakkal kötődnek, nem nevezik meg a közélet
szereplőit, nem kívánnak velük azonosulni, és elhatárolják saját életvilágukat a számukra botrányosnak, korruptnak tartott közélettől.

Összegzés
A hazai és nemzetközi ifjúságkutatások adatai
alapján a nyolcvanas évekhez képest a magyar fiatalok politikai aktivitása visszaesett (Szabó A. – Kern
2011; Szabó I. – Örkény 1998). Ez részben a politikai szocializáció intézményeinek diszfunkcióira
utal, részben pedig a politikai kultúra sajátosságaira,
amennyiben a politika és a közélet világa a fiatalok
számottevő részétől távol van. Ugyanakkor az ESS94
94
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2010-ben felvett ötödik hullámának adatai szerint
éppen az általam vizsgált 20-24 éves korosztályban
a részvételi szándék növekedni látszik. Az a magyarázat tehát, miszerint „a fiatalok kiábrándultak a
közéletből”, túlzott leegyszerűsítésnek tűnik (Zukin
– Keeter – Andolin – Jenkins 2006:118-189; Szabó
A. – Oross 2012:66). Valószínűbbnek tűnik az a
feltételezés, hogy a politikai részvétel hagyományos
formái (választási részvétel, formális szervezetekhez
való kötődés) kevésbé népszerűekké válnak, míg az
ügy-orintált és civil részvételi hajlandóság nő. Ez a
részvételi szándék elsősorban direkt demokratikus
és virtuális akcióformákban nyilvánul meg (Szabó
A. – Oross 2012).
A Debreceni Egyetem Szociológia és Szociálpolitika Tanszék egy projektet indított el 2010-ben azzal a céllal, hogy feltárja az intézmények és kortárscsoportok állampolgári szocializációban betöltött
szerepét. E tanulmány a Campus-lét kutatás keretében egy olyan projektív módszert kíván bemutatni, amely lehetővé tette az intézmények politikai
szocializációban betöltött szerepének összevetését a
hallgatók közről alkotott elképzeléseivel. A kutatás
fókuszában az a kérdés állt, hogy a közről való nézetek milyen aktivitási formákba fordulnak át, mi
jellemzi a közéletről kialakult kép és a közéleti aktivitás viszonyát. Ebben az összefüggésben milyen a
Debreceni Egyetem két kollégiumának állampolgári szocializációs hatása? A rendelkezésre álló adatok
alapján igyekeztem rámutatni, hogy milyen összefüggés van a közéletfelfogás, az aktivitás és az intézmények politikai szocializációs potenciálja között?
A tanulmány egy új módszertani technika bemutatása is egyben, amelyet a Campus-lét kutatás
keretében a Debreceni Egyetem két kollégiumában
alkalmaztam. A kutatás során a nyitott interjúkészítési technika keretében egy új projektív módszert használtam annak érdekében, hogy feltárjam
az intézmények politikai szocializációban betöltött
szerepe és a hallgatók közélet-felfogása közti öszszefüggést. A nyitott interjúkészítési technika keretében narratíva-stimuláló kockákat alkalmaztam.
Az interjúk során az interjúalanyokat arra kértem,
hogy dobjanak egyszerre mind a 18 kockával, és a
kockák felülre eső oldalait felhasználva „rakják ki” a
magyar közéletet. A bemutatott adatok 40 interjún
alapulnak. A kockák felszínén megjelenő piktogramok bizonyos közéleti sztereotípiákat mozgósítottak, amelyek történetekbe ágyazódtak. Az elmondott történetek igazi érdekessége a sztereotípiák
milyenségében, kontextusba ágyazottságában és
megjelenésük gyakoriságában rejlik. Az, hogy ezek

IV. folyam IV. évfolyam 2013/III. szám

133

Elméletek, módszerek, teóriák
a szimbólumok milyen gyakorisággal és milyen
kontextusban jelentek meg, segített feltárni az egész
célközönségre jellemző asszociációs mezőt. Az eredmények feldolgozásában elkülönítettem elsődleges és
másodlagos jelentéstartalmakat. Az elsődleges jelentéstartalmakkal az asszociációs mezőt tártam fel, a
másodlagos jelentéstartalmakkal a közéletre vonatkozó elképzeléseket és aktivitási formákat.
A tartalmi elemzés fókuszában a kockák, a kirakási stratégiák és alakzatok, valamint a felmerülő
asszociációk és jelentéstartalmak álltak. A jelentéstartalmak két szintjére voltam kíváncsi: arra, hogy
milyen elsődleges asszociációkat hívtak elő a kockák, és hogy ezek milyen történetekbe ágyazódtak
bele.
A módszer rendkívül hasznosnak bizonyult a
közbeszédben kialakuló hallgatási kultúra megtörésére, a közéleti víziók, politikai közérzet vagy politikai világkép megragadására.
Az eredmények alapján a Debreceni Egyetem
két kollégiumában a hallgatók társadalmi közérzetére vagy politikai világképére vonatkozólag az
alábbi néhány óvatosan megfogalmazott összefüggés állapítható meg.
(1) Közéleti víziók. Bár a kutatás során alkalmazott hívókérdés a magyar közélet leírására vonatkozott, a hallgatók a közélet fogalma alatt nem
a klasszikus értelemben vett közéletet értették, hanem az általában vett magyar emberről vagy a közvetlen hétköznapjaikban lejátszódó eseményekről
beszéltek. Ez elgondolkodtató jelzése annak, hogy
állampolgári kultúrájukból hiányzik a közélet modern társadalmakra jellemző képe, és ezzel összefüggésben személyes viszonyuk is nélkülözi az aktív,
résztvevő állampolgárra jellemző késztetéseket. A
politikai véleménynyilvánítás és az én-reprezentáció a jelentéstársítások csak kis hányadát tették
ki, jelezve, hogy a politikai véleménynyilvánítástól
a hallgatók jelentős hányada tartózkodik. Ennek
megfelelően az összegyűjtött jelentéstársításokat három szinten – az életvilág, a társadalom és a politika
szintjén – elemeztem.
Életvilág. A hétköznapi interakciók leírása során
az életutak kialakításában hangsúlyos az egyéni küzdelem jelentősége. A hallgatók magányos harcként
tűntetik fel az emberi életutak sikereit vagy kudarcát. Küzdelmeiket magányosan vívják meg, és nem
számítanak támogató közegre. Az egyéni érvényesülésért folyó küzdelmet végigkíséri az egzisztenciális,
intézményi és testi fenyegetettség árnyéka. A köz-
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vetlen magánélet elbeszéléseinek hátterében felsejlenek olyan deviáns magatartások, mint a verbális és
non-verbális agresszió vagy a fiatalok életminőségét
veszélyeztető kényszeres tevékenységek.
Társadalom. Interjúalanyaim a közvetlen életviláguk sikeres és elrettentő történetein kívül gyakran utaltak a társadalomban „általában” érzékelt
jelenségekre. A „közvetlen” és az „általános” között
azonban nem körvonalazódott az a köztes, közös
cselekvésekre lehetőséget kínáló közéleti tér, amelyhez valóságos közük lenne. A magyar közélet kapcsán a bűnözés, a kilátástalanság és az irányítottság
tematizálódott. A biztonság utáni vágy és a transzcendens jelenségekben való hit jelzi, hogy a fiatalok
nincsenek meggyőződve azokról a rendszerbiztosítékokról, amelyek hosszú távon meghoznák a kívánt előnyöket.
Politika. A hallgatóknak a klasszikus értelemben vett közéletre vonatkozó megjegyzései alapján
azt a megállapítást tehetjük, hogy a politikai véleménynyilvánítás tabusértésnek minősül. Ám a közéletről formált vélemények, amennyiben áttörik a
társadalmi korlátokat, mégis markánsak. A nézetek
ütköztetését nem tekintik a követendő értelmiségi
ethosz részének. Ezért a politikához köthető jelentéstársítások száma elenyésző a társadalomról vagy
az életvilágról szóló elbeszélésekkel szemben. A
társadalomban vezető szerepet vállaló közéleti szereplők csak ritkán, és általában bűnözéshez közeli
kontextusban bukkannak fel. A politikai aktorok
dilettantizmusa, a demokratikus érdekartikuláció
hiánya és a magánérdek túlsúlya miatt a vizsgált fiatalok elhatárolódnak a magyar közélettől.
(2) A közről kialakított kép és a közéleti tevékenységek kapcsolata. Az adatok alapján megkérdőjeleződni látszik az a nézet, miszerint a fiatalok
egyfajta politikai apátiában vannak, nem szerveződnek generációvá (Szalai 2011), így nem képeznek
rendszerformáló erőt.95 Az adatok tükrében ugyan
beszélhetünk a politikai szférától való távolságtartástól, de mielőtt a fiatalok rendszerformáló erejéről véglegesen lemondanánk, érdemes figyelembe
95
Szalai Erzsébet Koordinátákon kívül, Fiatal
felnőttek a mai Magyarországon című könyvében kvalitatív interjúkkal elemezte a fiatal felnőttek rétegspecifikus
identitását és habitusát kilenc társadalmi csoportban, és
vizsgálta az új-kapitalizmus hatását az ifjúsági kultúrákra.
Adatai alapján megállapítja, hogy az általa vizsgált fiatal
felnőttek nem tekinthetők egységes generációnak.
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vennünk két tényezőt. Egyrészt azt, hogy a fiatalok nem foglyai annak a politikai kultúrának, ami
alól az értelmiség sem tudja kivonni magát. Nem
képezik a politikai társadalom részét, és ez lehetővé teszi számukra, hogy céljaiknak megfelelően a
társadalmi, közéleti és politikai intézményektől, az
intézményekbe való betagolódástól és az intézményesüléstől távol tartsák magukat (Rosen 2001).
Másodsorban pedig megvetik a munkás hétköznapok „gürizését”, és még nem tették magukévá az
idősebb generációk „van mit veszteni” logikáját. A
fenti két jellemző kívülről bár, de határozott rendszerformáló erővel bírhat.
(3) Intézmények állampolgári szocializációs hatása. Az eredményeket összefoglalva elmondható,
hogy az intézmények (iskola, kollégium) kevéssé formálják a hallgatók közről való nézeteit. Az
egyetem és elsősorban a karok határozott közéleti
színteret képeznek, míg a lakótér, a kollégium az
intézmény kifejezett intézkedései ellenére sem tekinthetők a politikai szocializáció meghatározó
tényezőjének. Az adatok korlátait figyelembe véve
ennek okát abban látom, hogy a hallgatók elkerülik
a klasszikus aktivitási formákat. Nem azonosulnak
intézményekkel és nem is kívánnak részt venni az
intézmények aktív formálásában. A rendszerszintek
közötti diszkrepanciákat kívánják saját érdekeiknek
megfelelően kihasználni. Adataink alapján a formális intézmények kevéssé, de az informális társadalmi intézmények (tér, orientáció, kommunikáció)
jelentős mértékben formálják a hallgatók magatartásmintáit.
(4) Végül az adatok alapján kirajzolódni látszik a klasszikus diákközösségek felbomlása. Az
értékek átrendeződése (Csepeli és Örkény 1996;
Bauer – Szabó 2005, 2009, 2011; Marián 2012)
a csoportkötődések átformálódása (Szabó 2010;
Anderson 2006). A klasszikus értelemben vett csoporttudattal, csoporthatárokkal, csoportnormákkal
azonosítható klasszikus közösségeket felváltják a
kommunikatív közösségek.96 Ezekben a formálódó
új típusú közösségekben az orientáció és a kommunikáció kitüntetett jelentőséget nyer. A közösségek
átalakulásával párhuzamosan a közről vallott néze96
A késő modernitás közösségeinek szükségszerű
felbomlását Delanty (2003) és Bauman (2000) vázolja
fel. A közösségek átalakulásának magyar vonatkozásait
lásd, Feleky 2009; Gergó 2009; Utasi 2011. Anderson
(2006) elemzése segít megérteni a közösségek szimbolikus elemeinek formálódását.

tek közéleti aktivitásba való átfordulása sajátos mintázatokat mutat.

Összegzés
A hazai és nemzetközi ifjúságkutatások adatai
alapján a magyar fiatalok politikai aktivitása viszszaesett a nyolcvanas évekhez képest, amely a politikai szocializáció intézményeinek diszfunkcióira
utal. Ugyanakkor az ESS 2010 adatai alapján a 25
év alattiak körében bizonyos aktivitási formákban
növekvő részvételi szándék tapasztalható. E tanulmány a Campus-lét kutatás keretében be kíván mutatni egy projektív módszert, amely lehetővé tette
az intézmények politikai szocializációban betöltött
szerepének összevetését a hallgatók közéleti aktivitásával és a közről alkotott elképzeléseivel.
A nyitott interjúkészítési technika keretében
narratíva-stimuláló kockákat alkalmaztunk. A
módszer rendkívül hasznosnak bizonyult a közbeszédben kialakuló hallgatási kultúra megtörésére. A
bemutatott adatok 40 interjún alapulnak.
Az eredmények azt tükrözik, hogy a kollégiumokban a vezetési stílustól függetlenül az intézmény politikai szocializációs hatása elenyésző. A
fiatalok a közről alkotott nézeteiknek megfelelően,
nem azonosulni kívánnak az intézményekkel, nem
részt venni annak programjain, hanem kijátsszák a
különböző rendszerszintek közti lehetőségeket.
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Abstract
Several recent studies on youth culture have
demonstrated the low participation and political
radicalization of young adults. Apart from small
groups of radical actors Hungarian young adults
are lost between the plurality of social life-worlds
and the political subsystems with one of the lowest
participation rate in Europe. The Campus-life project (http://campuslet.unideb.hu) aims to explain
how the changing forms and spaces of connectivity
and privacy contribute to civic education. Within
this framework the research seeks to answer the
question how the role of student houses in civic
socialization is overwritten by students’ public
values and actions.
In order to explore the nature of civic
socialization of students at University of Deb-
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Pataki Gyöngyvér: A kocka el van vetve…
recen we proposed an ethnographic study with
the combination of three different methods: 1.)
participant observation; 2.) 26 mini focus groups
conducted among roommates of two student
houses at the University of Debrecen; 3.) 10
Narrative interviews in student houses at the University of Debrecen. The study presents a new
projective technique used as a story trigger during
the interviews. Story cubes were used to guide
students to the verbal visual communication level
where they can comfortably utter their public
notions.
The important finding from our analysis is that
regardless the differences in managerial style and
community initiatives neither of the student houses
managed to provide a successful scene for political
socialization. Our data show that the underlying
reason for low participation lies in the students’
public values and visions. They do not intend to
participate or identify themselves with institutions
they rather take advantage of different systemic
levels and carry out individual strategies.
Key words: civic socialization, participation
story triggers, projective methods.
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