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BOGNÁRADRIENN 

A politikai szocializáció egyes jellegzetességei a fiatalok 
körében 

Bevezető 

A rendszerváltozást megelőzően, de még inkább az azt közvedenül követő 
években számos kutatás vizsgálta a fiatalok politikai beállitódásait, a politi

kai szocializációt, az ifjúság politikai aktivitását. Manapság azonban - a téma 
fontosságához képest - kevesebb olyan átfogó vizsgálat készül, amelyek nem 
általánosságban az ,,ifjúságot", hanem a politikai szocializáció napjainkra jellem
ző specifikumait, a fiatalok politikához való viszonyát, politikai magatartását és 
politikai aktivitását vizsgálja. Ezért is tarthatjuk kiemelkedő jelentőségűnek a 
2008-ban végzett "Iskola és társadalom" kutatást. 

A téma vizsgálata azért is különösen érdekes az ezredfordulót követő évek
ben, mert rendkívül sok olyan tényező befolyásolhatja az országban élők - így a 
fiatalok - politikai magatartását, amelyek korábban nem kerültek a ftgyelem 
középpontjába. Ilyen például a sok esetben gyúlöletkeltésig fajuló marakodás a 
két nagy párt között, amely nemcsak a családokban, hanem a baráti társaságok
ban, munkahelyi közösségekben zajló diskurzusokat is befolyásolja, és amely 
olyan személyeket is "bevont" a "politikába", akik korábban nem mutattak 
érdeklődés t iránta. Ezzel szemben áll egy másik hatás, amelynek következménye 
a politikából való "kiábrándultság", amit jól példáz az is, hogy nem csupán az 
országos politika, de sok esetben még a lokális érintettség sem sarkallja tettekre 
a lakosságot (példaként említhető a pécsi lokátor építésével kapcsolatban tartott 
népszavazás, amit érvénytelenné nyilvánítottak az alacsony részvétel miatt) . 
Rendkívüli események (például a Magyar Televízió székházánál történt erósza
kos cselekmények) is felhivják a figyelmet arra, hogy behatóbban kell foglalkoz
nunk nem csupán az egyes jelenségekkel, de ezek okaival is. 

A politikai aktivitás (inaktivitás) kapcsán megállapítható, hogy a kilencvenes 
évek vizsgálatai a fiatalok politikai érdeklődésének hiányára, alacsony cselekvési 
készretettségére mutatnak rá. E vizsgálatok kimutatták azt a tendenciát, hogy 
még e korcsoporton belül is eltérő politikai érdeklődéssei és aktivitási igénnyel 
jellemezbetőek a fiatalok. Az ifjúsági korfán felülróllefelé haladva egyre nőtt a 
politika iránti közöny (Gazsó és Laki 2004: 172-177). 

A kutatások rávilágítottak arra is, hogy a fiatalok politikai érdeklődése nem 
tninósíthetó folyamatosnak és magas intenzitásúnak, hanem inkább eseti jelle
gűnek. A 2000-es és 2004-es kutatások sem mutattak ttendszerú változást. A 
kutatások eredményei szerint az ifjúság számára a politikai szféra ádáthatatlan, 
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távoli és általuk egyáltalán nem befolyásolliató világ. A nem hivatásszerű politi
zálást eredménytdennek tartják, míg a hivatásszerű politizálás presztizse olyany
nyira alacsony számukra, hogy annak keretei között sem s~eretnének wtevék~y~ 
kedni. A fiatalok sokkal inkább egyéni boldogulásukat 1:art:Ják szem elott, egyeru 
céljaikat igyekeznek elérni egyéni utakon, nem pedig kollektív fonnákban 

(Gazsó és Laki 2004: 174). , . . , , , , 
Az Ifjúság2004 és az Ifjúság2008 kuta~~si besz~ol~J~, 1s hasonlo megállaplta-

sokat fogalmaz meg. E kutatások adatal 1s _azt b1Z~nJ!t)~, hogy a ~at~ ne_mze
dék politikai aktivitása alacsony szintú. Ez tgaz a választasokon vala reszvetel, a 
civil szervezeti tagság, valamint a politikai szervezetekhez való tartozás dimen-

ziójában egyaránt (Bauer-Szabó 2005: 76, 79-81). .. w • , • • • • 

A négy évvel korábbi vizsgálathoz képest 1s csokkeno t~denc1at, ~oz a 
2008-as kutatás a politikai aktivitás kapcsán. A 2008-as kutatas eredmenye1 sze
rint egy, az adatfelvétel idején esedékes választáson_ a kérde~ett ~a~~k_megkö
zelítóleg harmada venne részt, és csupán 6°~o-uk ~g)~ v~amilye~ 1fjus~ szerve: 
zetnek, míg a politikai szervezeti tagság meg ennel1s kisebb aranyban Jelle~.zo 
rájuk: hozzávetőlegesen egy százalékuk tagja ~oli~ai szerveze~ek. A kut~tas~k 
által alátámasztott passzivitás azonban nem Jelentl azt, hogy biZonyos sz1tuat1v 
tényezők nem okozhatnak változást, amely során nagyobb méretú csoportok 
aktivizálódnak (Bauer és Szabó 2009: 107, 114-119). 

Az Iskola és társadalom" kutatás 
" 

A fent emlitett Iskola és társadalom" kutatás egy 2005-ös kutatás folytatásának 
tekinthető . A k~tatás vezetője Csákó Mihály, a baranyai adatfelvételt a Pécsi 
Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Szocio_ló~~ Ta_r;széke koor
dinálta és végezte.l A vizsgálat céljaközött szerepelt a kozep1sko~asok demok
ráciaképének felmérése, az iskolai demokrácia ~sgálat_a, ~alammt a fia~o~ 
politikához való viszonyának elemzése. A kutatas. elmeletl_ ~e~ete a_ p_o~~a1 
szocializáció ismert fogalmi szerkezetére támaszkodik, a politikai szooalizaoot, 
a szocializációs folyamat részeként kezeltük. Ennek főbb ágensei közül (család, 
kortársak, iskola, média) az iskola került a vizsgálat fókuszába. , 

Az adatfelvétel öt megyében (Hajdú-Bihar, Baranya, Szabolcs-Szatrnat 
Bereg, Csongrád és Fejér megyében) és a fővárosban történt 9. és 11. é~fol~a
mos középiskolások körében. Az iskolatípusta és évfolyarota reprezentatlv mm-
ta elemszáma 5962 fő. 

Jelen tanulmányban a középiskolások politikához való visz~ny~a~ ~ politi-
kával kapcsolatos érdeklődésre, ismeretekre, valammt a pohtika1 aktlvltasra vo
natkozó néhány kérdésre adott válaszok eredményeit mutatom be. 
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Politikával kapcsolatos kommunikáció 

Kutatásunk során vizsgáltuk, hogy a középiskolások családjában a politikamint 
téma milyen helyet foglal el a hétköznapi családi konve.rzációkban. A különbö
zó témák csoportosítása során Szabó Ildikó (2009) témakonsttukcióit használ
tam fel. Adataink alapján megállapítha~uk, hogy a fiatalokkal a családon belül 
elsősorban az iskolai témákkal kapcsolatban beszélgetnek (például tanulmányi 
eredmények, iskolai élet, öltözködés). Ezt követően a családi beszélgetések 
során a mediatizált témák kerülnek szóba (például televíziós músorok, média
szereplók, bulvárhírek, sztárok, híres emberek zenei ízlés zenészek együtte
sek). A praktikus témák szintén viszonylag m~as arányb::n képezik' a családi 
diskutzusok tárgyát (a másik nemmel való kapcsolat, bűnözés, kisebbségek, 
egészség, betegség, családi gazdálkodás, pénz, rokonok életvitele, szegénység, 
szülók munkája). Legkevésbé a politikai témák (politikusok, belpolitikai ügyek, 
külpolitikai ügyek, politikai pártok, helyi önkormányzati ügyek, más szervezetek, 
mozgalmak), valamint az elvont témák (vallási, világnézeti kérdések, környezet
szennyezés, magyarság) kerülnek szóba a hétköznapi családi kommunikáció 
során. 

Eredményeink szerint a szakmunkásképzóbe járó fiatalokat veszi körül a 
legszegényebb kommunikációs tér; az ó családjukban kerül szóba a legkevesebb 
fent megjelölt témakör. Ezzel szemben a gimnazisták kommunikációs környe
zete a legváltozatosabb, ők beszélgetnek otthon a legtöbb témáról, és az ó csa
ládjukra jellemző leginkább a politikai témától való diskurzus is. A politikai 
témák kapcsán megállapítható az is, hogy a 11 . évfolyarota járó középiskolások
kal szignif1kánsan magasabb arányban beszélgetnek a családban ilyen tárgykör
ben, mint a 9. évfolyamos tanulókkal. 

Adataink tanúsága szerint a középiskolások valamivel több mint harmada 
egyáltalán nem beszélget politikai témákról, legmagasabb arányban pedig a szü
lókkel való kommunikáció során kerül szóba ez a témakör. 
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1. táblázat: A kiiliinbo"zó témakörök családun belüli kommunikációban való előfordulása 
(százalékos megoszlás) 

Tlmakötiik """=:! ' ' Minraátliz)i , 9; évfolyam 11. étfofyam· ~ ,,. ~' 
Iskolai témák 

Tanulmányi eredmények 93,0 94,1 92,0 
Iskolai élet 90,3 91,6 89,0 
Öltözködés 77,2 78,2 76,4 

Mediatizált témák 

TV műsorok, szereplók 76,3 77,7 75,0 
Zenei ízlés, zenészek, együtte- 68,5 72,1 65,1 

sek 
Bulvárhirek, sztárok, hires 60,8 60,1 61,4 

emberek 
Praktikus témák 

Egészség, betegség 83,7 81,1 86,1 
Családi gazdálkodás, pénz 66,7 61,1 72,1 
Rokonok életvitele 63,3 61,8 64,7 
Szülók munkája, munkahelyi 63,3 56,3 70,0 

gondjai 
Másik nemmel való kapcsolat 60,0 57,0 62,8 
Bűnözés 58,1 52,0 63,8 
Szegénység 41,9 36,9 46,6 
Kisebbségek 41,8 37,1 46,3 

Elvont témák 

Környezetszennyezés 37,4 38,5 36,3 
Magyarság 34,3 33,5 35,7 
Vallási, világnézeti kérdések 27,0 26,9 27,1 

Politikai témák 

Belpolitikai ügyek 28,9 22,6 34,8 
Politikusok 26,7 21,5 31,7 
Politikai pártok 25,9 21,5 30,1 
Külpolitikai ügyek 24,7 20,5 28,8 
Helyi önkormányzati ügyek 21,9 18,7 24,8 
Más szervezetek, moz~ak 16,1 12,9 19,1 

106 2010 - tavasz 

1. ábra: Szoktál-e politikai kérdésekról beszélgetni? (,,igen" válaszok megoszlása, %) 
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Hazánkban a rendszerváltozással megszűntek, felbomlottak a korábbi ifjúsági 
szervezetek, s a rendszerváltást követően is működő nonprofit szervezetek és 
civil önszerveződések, társadalmi szervezetek csak csekély mértékben tudják 
integráini és mobilizálni az ifjúságat 1995 óta ná ugyan az ifjúsági civil szerve
zetek száma, azonban tagságuk folyamatosan csökken (Nagy és Székely 2008: 
133-134). 

A különböző szervezetek és mozgalmak olyan alacsony arányban tudják 
mozgósítani, "elérni" a fiatalokat, hogy például az Ijjúság2008 kutatás adatai 
szerint a 18-29 évesek megközelítőleg tizede vett csupán részt valamilyen szer
vezet vagy mozgalom rendezvényein, hatoduk tagja valamilyen civil szervezet
nek, s mindössze körülbelül negyedük ismer egyáltalán valamilyen ifjúsági szer
vezetet A politikai ifjúsági szervezetekben való részvételük pedig elenyésző 
arányú. 

A középiskolások körében készített vizsgálat hasonló eredményeket mutat 
Annak ellenére, hogy viszonylag magas cselekvési potenciált mértünk, óriási a 
szakadék a tervezett és a valós szervezeti tagság között. A válaszadók közül 
legtöbben (13,8%) valamilyen sportegyesületnek a tagjai, valamint 6,4%-uk tagja 
diákönkormányzatnak, a többi szervezeti tagság elhanyagolható mértékű. Ezzel 
szemben a "vágyott" tagság kapcsán megállapítható, hogy van olyan szervezet, 
tnelynek munkájában a tanulók fele szívesen részt venne. A középiskolások 
számára a jótékonysági szervezetek, a környezetvédő szervezetek, valamint a 
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sportegyesületek a legvonzóbbak. A politikai szféra ifjúság általi elutasítartságit 
bizonyítja, hogy a tanulók közül legkevesebben politikai pártban lennének u-
gak. 

2. táblázat: A kö"vetkezó szervezetek közfil me!Jeknek a múködésében vennél részt 
s:;jvesen, vagy veszel résif jelenleg is? (százalékos megoszlás J 

CK ' 
SifM!(:!tek Risif tJBnnék Rés~ve!zek 

ótékonysági szervezetben 50,6 1,6 

Környezetvédő szervezetben 48,8 2,1 

ls portegyesületben 46,7 c 
13,8 

~ars ágo t védő egyesületben 37,0 2,4 

k emberi jogokat védő szervezetben 34,4 1,0 

-lagyományőrző egyesületben 24,5 2,7 

Fajgyúlölet ellen fellépő szervezetben 22,7 1,8 

Diákönkormányzatban 17,0 6,4 

Vallási szeretetszolgálatban 12,8 1,9 

~olitikai pártban 9,5 1,5 

Szintén magas cselekvési potenciált mértünk a pártok karnpányaiban való egyé
ni politikai aktivitás kapcsán. Legtöbben, a tanulók harmada szórólaposztással, 
terjesztéssel járulna hozzá az egyes pártok munkájához, mig negyedük plakátra
gasztást, illetve e-mail küldést vállalna a karnpánytevékenységek közül. A közép
iskolások megközelítőleg ötöde rendfenntartóként múködne közre a kampány
munkában. Más feladatokat a hallgatók valamivel több mint tizede vállalna, és 
ezek közül a szendvicsemberként való segítés a legkevésbé vonzó a fiatalok 

számára. 
A lányok magasabb arányban járulnának hozzá a pártok karnpányához szó-

rólaposztással, terjesztéssel, plakátragasztással és e-mail küldésével, mig a fiúk 
szívesebben vennének részt a kampánytnunkában rendfenntartóként, illetve 
magasabb arányban válaszolták, hogy plakáttépkedést, fttkálást vállalnának 
Megállapitható továbbá az is, hogy a 11. évfolyarota járók, valamint a gimnazis
ták szinte az összes tevékenység kapcsán alacsonyabb motivációval rendelkez-

nek. 

108 2010- tavasz 

3. ,táb/á~at: H~ úgy aJó_dn~, se~ítenéd-e valame!Jik párt kampáf!Ját a következő parlamenti 
vaJasifasok elOtt az a/ábbt tevekef!)lségekkel? (Az "igen" válaszok százalékos megoszlása) 

-
1( "~hoz kapcsolM4 tevékef!Ységek Riszyételi szán· 

9. ivf. 11. étf. 
dék (mintadtlaJ!) 

::izórólaposztás, terjesztés 34,7 41,9 27,9 

Plakátragasztás 26,9 32,0 22,1 

E-mail küldés, továbbítás 25,4 30,9 20,3 

Rendfenntartókén t dolgozni 18,5 20,1 16,9 

~ms-küldés, továbbitás 14,7 19,4 10,3 

IPlakáttépkedés, firkálás 15,2 18,7 11,9 

Gyűlés szervezése, részvétel a rendezés-
13,8 

ben 
16,8 10,9 

~zendvicsember 12,7 15,5 10,0 

A_ pártok karnpányában való részvételt tekintve a viszonylag magas egyéni akti
vttás ambíciója ellenére a középiskolások sok esetben még abban is bizonytala
nok, h_ogy mely pártok a parlamenti ellenzéki párok, melyik párt van kormá
nyon,, ill~tve melyek a ~ar~amen~en kivüli pártok. Felmerül a kérdés, hogy ha a 
t~ulok ismerete a fentl diroenztóban való besomlás kapcsán is instabil, meny
nytte lehetnek tisztában a pártok célkitűzéseive~ programjával, hiszen ezek is
merwete nélkül a pártok karnpányában való részvétel motivációja megkérdőjelez
beta. 

A kutatá~b~ bevont tanulókat arra kértük, hogy hét pártot (FIDESZ, J abbik 
Magyarorszagert, Magyar Demokrata Fórum, Magyar Szacialista Párt, MIÉP 
Munkáspárt, SZDSZ) soroljanak be a következő kategóriákba: kormánypár~ 
parlamentl ellenzéki párt, parlamenten kivüli párt. 

A:z Összes párt kapcsán állást foglaló fiatalok megközelítőleg csupán tizede 
(14%)_ tudta mind a hét pártról eldönteni helyesen, hogy melyik kategóriába 
ta_rto~ik, mig 5_1 %-ük négy-hat pártot tudott a megfelelő kategóriába sorolni. A 
kerdest maradektalanul megválaszoló középiskolások harmada adott egy-három 
h~lyes ~~aszt, és 2%-uk egyetlen párt kapcsán sem tudott eligazodni a megadott 
dimenztoban. A 1 L évfolyamosok és a gimnazisták több párt helyét találták 
meg helyes~ a fentl kategóriában, mint a 9. évfolyarnosok, illetve a szakközép-, 
illetve szakiskolások A három iskolatípus közül a szakiskolába járók ismeretei 
voltak a legbizonytalanabbak. 

A legtöbb tanuló az MSZP-t és a Munkáspártot tudta helyesen besorolni a 
megadott csoportokba, bár fontos kiemelni, hogy még a kormánypártot is csu-
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pán háromnegyedük ,,ismerte fel". A FIDESZ kapcsán a középiskolások ké~
harmada tudta helyesen, hogy az parlamenti ellenzéki párt. A legnagyobb bl
zonytalanságot az SZDSZ kapcsán mértük: a kutatásba bevont fiatalok mind
össze valamivel több mint harmada válaszolta, hogy parlamenti ellenzéki párt, 
és többen voltak azok (53,6%), akik kormánypártként tartották számon az 
SZDSZ-t. (Fontos azonban megemlíteni, hogy az adatfelvétel 2008 október
novemberében zajlott, és a magyar liberális párt 2008 április 30-ával lépett ki a 
koalícióból.) 

4. táblázat: Pártok besorolása a megadott három kategóriába (százalékos megoszlás) 

Pártok Ko.tmáitypátt Parlamenti · Parlamenten 

" .. , eHenz.éki párt ;kív\ili párt 

FIDESZ 31,0 66,6 2,4 

o bbik 11,9 20,6 67,5 

~F 20,6 55,8 23,6 

iMSZP 75,7 15,5 8,7 

~EP 14,9 26,2 58,9 

iMunkispárt 10,0 18,5 71,4 

SZDSZ 53,6 37,8 8,6 

Összegzés 

A bemutatott kutatatás eredményei alapján megállapítható, hogy a fiatalok poli
tikai érdeklődése és politikai, valamint társadalmi aktivitása alacsonynak mond
ható, viszont magas cselekvési potenciállal jellemezbetőek a középiskolások. A 
magas cselekvési potenciál valódi aktivitásban való megnyilvánulásának több 
korlá~a is van. Ezek közill kiemelhető az ismeretek hiányossága, valamint az, 
hogy ezt a potenciált a jelenlegi szervezeti keretek nem tudják integrálni. 

A vizsgálatnak továbbá fontos tanulsága az is, hogy az iskolatípusok sok 
esetben differenciálják a politikai szocializáció egyes elemeit. A legnagyobb 
különbségek a gimnazisták és a szakmunkás tanulók között mérhetóek. Megál
lapítható, hogy a gimnazisták esetén beszélhetünk a legszínesebb, legváltozato
sabb kommunikációs környezetről, a politikai témájú diskurzusok az esetükben 
a legjellemzóbbek, valamint a politikával kapcsolatos tudásuk (legalábbis a pár
tok világában való tájékozódásuk) magasabb szintú, mint a más iskolatípusba 
jiró középiskolásoknál. Fontos kiemelni azonban azt is, hogy a politikai aktivi-
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cissal (a pártok kampmyában való részvétd kapcsm) az ó esetükben beszélhe
tünk a legalacsonyabb morivációról. 
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