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Jelen kötetben a szerzõhármas könyvének részleteit a korábbi magyar kiadás alapján
adjuk közre. A válogatásba az elsõ fejezet („Célok és kritériumok”) illetve a hetedik
fejezet („A csoportos interjú”) oldalai kerültek. A kötet többi része a fókuszcsopor-
tos és a kétszemélyes fókuszált interjúval egyszerre foglalkozik. A teljes kötet a kö-
vetkezõ fejezetekbõl áll: 

1. Célok és kritériumok (a fókuszált interjú természete, felhasználása, kritériumai) 
2. Retrospekció (a részletek jelentõsége, részletes beszámoló elõmozdítása retrospek-

cióval) 
3. Kiterjedés (a kiterjedés felmérése, kérdezõi hibák és javasolt eljárások) 
4. Specifikus beszámolók (a specifikáció folyamata, funkciói, eljárások) 
5. Intenzitás (az intenzitás fogalma, funkciói, eljárások)
6. Személyes kontextus (fogalma, típusai, jelentõsége, eljárások) 
7. A csoportos interjú (megtervezése, elõnyei és hátrányai, eljárások) 
8. Válogatott problémák (az interjú megkezdése, érzelemnyilvánítás, visszakérdezés

kezelése) 

* Robert K. Merton, Marjorie Fiske és Patricia L. Kendall 1956: The Focused Interview. A
Manual of Problems and Procedures. Glencoe, Illinois: The Free Press. Megjelent a Tö-
megkommunikációs Kutatóközpont módszertani sorozatában, VIII. évfolyam, 35. szám,
1977. november 22.
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A FÓKUSZÁLT INTERJÚ TERMÉSZETE

A fókuszált interjú elsõ benyomásra hasonlónak tûnhet a többi kutatási interjú-
fajtához, pedig sok vonatkozásban különbözik tõlük. Megkülönböztetõ jellem-
zõi, változatosan áttekintve, a következõk. Mindenekelõtt, a megkérdezett sze-
mélyekrõl tudjuk, hogy sajátos szituációba kerültek: filmet néztek, rádiómûsort
hallgattak, vitairatot, újságcikket vagy könyvet olvastak, pszichológiai kísérletben
vagy nem irányított, de megfigyelt társadalmi szituációban (például politikai
gyûlésen, rítusban vagy zavargásban) vettek részt. Másodszor, a kutató ideigle-
nesen elemzi a szituáció hipotetikusan jelentõs elemeit, patternjeit, folyamatait
és össz-struktúráját. E tartalom- vagy szituációelemzés révén hipotézisekhez jut
arra vonatkozóan, hogy a szituáció meghatározott jellemzõinek milyen követ-
kezményei voltak azok számára, akik részesei voltak a szituációnak. Harmad-
szor, az elemzés alapján a kutató kidolgozza a vizsgálat fontosabb területeit és
a hipotéziseket elõirányzó vezérfonalat, amely az interjú során megszerzendõ
adatok relevanciájának eldöntéséhez nyújt kritériumokat. Végül, az interjú fóku-
szában az elõzetesen elemzett szituációba került személyek szubjektív tapaszta-
latai állnak, annak kiderítése érdekében, hogy õk milyen meghatározást adtak
a szituációnak. A szituáció kiváltotta válaszokról szóló beszámolók1 a hipotézi-
sek ellenõrzésében, és aszerint, hogy azok milyen mértékben tartalmaznak
nem anticipált válaszokat, friss hipotéziseket szolgáltatnak az alaposabb és pre-
cízebb vizsgálathoz.

E rövid szinopszisból kitûnik, hogy a fókuszált interjúnak alapkövetelménye
a szituáció elõzetes elemzése. Az objektív tények csak így válhatnak megkülön-
böztethetõkké a kérdezettek szubjektív szituáció-meghatározásától. A vizsgálat
fókuszába a szelektív válaszok szervezõdési módjai kerülnek, a tények és ta-
pasztalatok különbségei és mélyen fekvõ okai. A szituációelemzés birtokában a
kérdezõ könnyebben felismeri, hogy mit takarhatnak a szándékos vagy nem
szándékos ferdítések, a beszédet megszakító hosszú szünetek stb. Könnyebben
mérlegelheti azt is, hogy a kérdezettnek valóban fontos tapasztalata-e, amirõl
beszél, és mennyire fontos az, amirõl nem beszél.
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1 Itt és a továbbiakban mindenütt a behaviorista terminológia bevett fordításához ragasz-
kodunk. A kérdezettek válaszait ennek megfelelõen nemcsak az interjú során feltett kér-
désekre adott feleletei alkotják, hanem minden olyan reakciója, benyomása, ítélete, melyet
az inger-szituáció váltott ki. Az interjú sikerének éppen az a fokmérõje, hogy a szóban is
elhangzó, a verbalizált válaszok vagy válasz-beszámolók mennyire tükrözik torzítatlanul
az eredeti válaszokat. Az inger-szituációval kapcsolatos tapasztalat e fogalomkeretben
komplexebb kategória, a kiválasztott válaszok szervezõdött együttesét jelenti. – A ford.
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A szokásos mélyinterjúban „bátorítják” a kérdezettet, hogy emlékezzen vissza ta-
pasztalataira. A fókuszált interjúban a kérdezõ aktívabb szerepet játszhat ennél:
„kulcsszavakat” alkalmazhat, amelyek visszautalnak az eredeti inger-szituációra,
sõt, mint késõbb látni fogjuk, képzeletben vissza is állíthatja a szituációt. Mind-
két módszer azt segíti elõ, hogy a kérdezettek konkrét beszámolókat adjanak
válaszaikról.

A FÓKUSZÁLT INTERJÚ FELHASZNÁLÁSA

A fókuszált interjút elõször Herta Herzog alkalmazta a rádiósorozatok hallgatói-
val foglalkozó vizsgálataiban.2 Többé-kevésbé standardizált formáját ezután
azokban a kutatásokban nyerte el, melyeket ugyanõ és e könyv szerzõgárdájá-
nak vezetõje folytatott a háborús propagandatartalmak társadalmi és pszicholó-
giai hatásairól.

Kezdetben a fókuszált interjú elsõdleges, bár nem kizárólagos célja az volt,
hogy némi alapot szolgáltasson a tömegkommunikáció statisztikailag szignifikáns
hatásainak értelmezéséhez. A kísérleti hatásvizsgálatok és a társadalmi szituációk
meghatározási módjaival foglalkozó vizsgálatok általában is hasznot húzhatnak
a fókuszált interjú felhasználásából. Alkalmazásának természetét röviden úgy
érzékeltethetjük, ha a fókuszált interjú szerepét négy különbözõ pontban vizs-
gáljuk: 

– a hatóinger specifikálása;
– az anticipált és a tényleges hatások eltéréseinek értelmezése;
– a domináns és az alcsoportokban megfigyelt hatások eltéréseinek értelme-

zése – „deviáns esetek”;
– kísérletileg elõidézett hatások közepette lejátszódó folyamatok értelmezése.

1. A kísérleti hatásvizsgálatok visszatérõ nehézsége az inger specifikációjának
problémája. Meg kell állapítani, hogy a teljes ingerszituáció mely X elemei, vagy
az elemek milyen együttjárásai vezettek a megfigyelt hatáshoz. Sok pszicholó-
giai és szociológiai kísérletben, többnyire gyakorlati nehézségek miatt, nem
tesznek eleget ennek a követelménynek. Ehelyett a tényezõk viszonylag diffe-
renciálatlan együttesét – pl. az „érzelmi ráhatást”, a „kompetitív ösztönzõket”,
a „politikai propagandát” – tekintik kísérleti változónak. Vessük ezeket össze

2 „What Do We Really Know about Daytime Serial Listeners?” In Paul F. Lazarsfeld és Frank
N. Stanton (eds.): Radio Research 1942–43. New York: Duell, Sloan and Peace, 1944.
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például azzal a kijelentéssel, hogy a „maláriás megbetegedések nagyobb arányát
a trópusi éghajlat okozza”. Ez igaz, de túl általános. A kísérleti eljárásokat, le-
gyenek bármilyen nyersek is kezdetben, úgy kell megtervezni, hogy az inger-
szituáció okozatilag fontos jellemzõi kimutathatók legyenek.

Ideális kísérleti megközelítésben a kérdésre egy olyan vizsgálatsorozat adná
meg a választ, mely minden potenciális hatótényezõt együttjárásában próbál ki.
Költséges és hibaforrásoktól nem teljesen mentes megoldás ez, hiszen feltétele-
zi, hogy a kutató elõzetesen minden potenciális hatótényezõt számba vett. Fó-
kuszált interjúkkal, bizonyos esetekben, megtakaríthatjuk ezt a hosszadalmas és
aprólékos eljárást. Statisztikai egzaktság terén ugyan nagy engedményeket kell
tennünk, de e módszerrel – kisebb apparátus felhasználásával és rövidebb idõ
alatt – ugyanúgy rátalálhatunk a válaszokat kiváltó szituáció-jellemzõkre.

2–3. Szükség van az elõforduló hatások értelmezésére is. A kísérletvezetõ pél-
dául elég gyakran eltérést talál a megfigyelt hatások és olyan hatások között,
melyeket más vizsgálati eredményekbõl, vagy korábban megfogalmazott elmé-
letek alapján anticipált. Elõfordulhat, hogy kísérleti mintájának egy csoportja
olyan hatást mutat, melyek mértékében vagy irányában különbözik a minta töb-
bi részében megfigyelt hatásoktól. Hacsak a kutatást nem integráltan empirikus
adatok kompendiumának szánja, meg kell kísérelnie az ilyen „ellentmondásos”
eredmények értelmezését. Viszont itt nehézséget okoz, hogy válogatnia kell az
eltérõ adatok széles körû post factum értelmezései között.3

Az értelmezés ilyenkor szükségszerûen ad hoc természetû és spekulatív.
Olyan szituáció-jellemzõkre kénytelen ilyenkor hivatkozni, melyek tényleges
hatását a kísérlet során nem vizsgálta, csupán spekulatíve feltételezi, hogy ezek
okozták a minta egészében vagy egy csoportjában a váratlan kísérleti ered-
ményt.

Ha a kísérleti személyekkel fókuszált interjút is folytat, hamar eldõl a speku-
láció igazsága. Maguk a kísérleti személyek igazolják, vagy vetik el azzal, hogy
beszámolnak többek között azokról a válaszaikról is, melyeket a hatás okának
feltételezett szituáció-jellemzõk váltottak ki belõlük. (A fókuszált interjút a „bu-
meráng-hatások” vizsgálatára is felhasználták.4)
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3 A post factum értelmezések problémáiról lásd: Merton: „Sociological Theory”, American
Journal of Sociology 50 (1945) 467–469.
4 Paul F. Lazarsfeld and Robert K. Merton: „Studies in Radio and Film Propaganda”,
Transactions of the New York Academy of Sciences, Series II, 1943; Robert K. Merton és
Patricia Kendall: „The Boomerang Effect Problems os the Health és Welfare Publicist”,
„Channels, XXI, 1944; and Paul F. Lazarsfeld és Patricia Kendall, The Listener Talks Back”,
in: Radio in Health Education. New York: Columbia Univ. Press: 1945.
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4. Számos introspektív interjú, melyet kísérleti vizsgálatok kiegészítéseképpen
készítettek, igen hasznosnak bizonyult a kísérletileg elõidézett hatások közepet-
te lejátszódó folyamatok megismerésére.

Ismert kísérletekben például Ziegarnik az emlékezetre és a félbehagyott fel-
adatokra vonatkozó elméletének ellentmondó eredményt kapott: a félbehagyott
feladatokat a kísérleti személyek egy része elfelejtette. Az interjúk során kiderült,
hogy a félbehagyott feladatokat sokan kudarcként élték át, s ennek ellensúlyo-
zására a feladatot magukban, szubjektív módon „befejezték”. Az ellentmondás
így nem szétfeszítette, hanem egy értékes mozzanattal gazdagította az elméletet.5

A HATÉKONY FÓKUSZÁLT INTERJÚ KRITÉRIUMAI

A kérdezõnek menet közben kell újra meg újra értékelnie az interjút abból a
szempontból, hogy mennyire hatékony a vizsgálat számára. Ehhez az alábbi kri-
tériumok tûnnek a legmegfelelõbbnek:

1. Kiterjedés
Az interjúban lehetõvé kell tenni, hogy a kérdezettek maximálisan kifejthessék
az inger-szituáció választ kiváltó elemeit és patternjeit, és maximálisan beszá-
moljanak válaszaikról.

2. Specifikus beszámolók
Az interjúnak erõsen specifikus beszámolókat kell kapnia az inger-szituáció
azon jellemzõirõl, amelyek választ váltottak ki a kérdezõbõl.

3. Mélység
Az interjúnak segítenie kell a kérdezetteket abban, hogy beszámoljanak a szi-
tuáció affektív, kognitív és értékelõ jelentéseirõl, valamint személyes érintettsé-
gük mértékérõl.

4. Személyes kontextus
Az interjúnak felszínre kell hoznia a kérdezettek azon tulajdonságait és múltbe-
li tapasztalatait, amelyek jellegzetes jelentésekkel ruházták fel a szituációt.

6 B. Zegarni: „Das Behalten erledigter und unarledigter Handlungen”. Psychologische
Forschung, 9/1927.
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E kritériumok összefüggnek egymással: csupán különbözõ dimenziói ugyan-
annak a konkrét interjúanyagnak. A beszámolók mindegyik dimenzió szerint
osztályozhatók: lehetnek széles kiterjedésûek vagy szûk körûek, erõsen specifi-
kusak vagy általánosak és diffúz jellegûek, mélyrehatóan önfeltáróak vagy fel-
színesek, jelezhetik a válaszok személyes kontextusát, vagy teljesen nélkülözhe-
tik az egyén státuszával, értékeivel és múltbeli tapasztalatával való kapcsolatot.
Bár a kritériumok csupán különbözõ oldalai ugyannak az adathalmaznak, hasz-
nos õket külön-külön vizsgálni, mert így a kérdezõ útmutatót kap ahhoz, hogy
miként értékelje az interjú menetét, és hogyan alakítson ehhez mérten kérdezé-
si módszerein.

Mindegyik kritériumra vonatkozóan seregnyi elfogadható hatékonyságú,
többé-kevésbé standardizált eljárást találunk. Ezek közül csak néhány eljárás
nem áll egynél több cél szolgálatában. A következõ fejezetekben az egyes mód-
szerek fõ funkcióit fogjuk vizsgálni, és csupán utalunk a kiegészítõ funkciókra.

A NEM IRÁNYÍTOTT KÉRDEZÉS

Kevés haszna van az olyan interjúnak, amely elõre meghatározott és kötelezõ
feltevésre ítélt kérdésarzenált zúdít a kérdezettre. Pontosan az a többletlehetõ-
ség vész el így, amiért kérdõíves felvétel helyett interjúkat készítettünk. Az in-
terjúban együttmûködésre van lehetõség kérdezõ és kérdezett között, amely
hozzásegít a válaszok, tapasztalatok minél személyesebb vonatkozási keretének
felderítéséhez. A spontaneitás természetesen nemcsak a fókuszált interjúnak,
hanem minden nem irányított interjúnak jellemezõje.

A nem irányított megközelítés hasznát, különösen Carl Rogers, Roethlisberger
és Dickson munkái óta, egyre többen elismerik. Ez a technika arra ad lehetõ-
séget, hogy a kérdezett azokról a dolgokról beszéljen, amelyek az õ számára
jelentõsek, és nem erõlteti azokat a témákat, amelyek a kérdezõ megítélése
szerint fontosak ugyan, de a kérdezett számára mégsem azok. A közvélemény-
kutatásban szokásos módszerekkel szemben az ilyen interjú azt tárja fel, amire
a kérdezett gondol, és nem a kérdés által sugallt vélemyényét. Lehetõvé teszi
továbbá, hogy a válaszok igazi kontextusban helyezkedjenek el, és nem olyan
keretben, melyet a kérdezõ tekint megfelelõnek. Végül pedig a nem irányított
kérdezés arra készteti a kérdezetteket, hogy nyíltabbak és kifejezõbbek legye-
nek, mint az irányított interjúban.

Az irányítás jórészt összeférhetetlen azzal a követelménnyel, hogy az interjú
nem anticipált válaszokat derítsen fel. Ritkán hangzanak el egyéni meghatáro-
zások az inger-szituációra, ha irányított módszereket használunk. Az irányított
kérdések természetük lényegénél fogva bizonyos mértékû strukturálást feltéte-

448 TELPÜLÉSKUTATÁS – IV. FÓKUSZCSOPORTOS INTERJÚ
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leznek a kérdezõ részérõl. Még ha nem is „sugallnak”, az irányított kérdések ar-
ra kényszerítik a kérdezettet, hogy olyan dolgokat, részleteket helyezzen figyel-
me középpontjába, melyekre saját kezdeményezésre nem reagált volna.

Egy civil csoportnak például, akik egy háborús dokumentumfilmet néztek
meg, feltették a következõ kérdést: „Büszkének érezte magát, vagy bosszanko-
dott, amikor látta, hogyan segítenek az amerikaiak Nápoly újjáépítésében?”

A kérdésnek mindkét részre strukturáló. A filmrészlettel kapcsolatban egy-
részt egyáltalán nem biztos, hogy személyes érzelmi kötõdés alakult ki, vagy
ha mégis, nem feltétlenül a felajánlott büszkeség–bosszúság dimenzióban. Más-
részt más interjúkból kiderült, hogy egyesek a filmben semmilyen határozott
utalást nem találtak arra, hogy az amerikaiak valóban részt vettek az újjáépítés-
ben. A kérdés óhatatlanul egy reinterpretációs mechanizmust indított el a kér-
dezettben, s a beszámolóból nem lehetett következtetni saját, eredeti értelmezé-
sére.

A nem irányított módszerek néha hatástalannak bizonyulnak a kérdezett ir-
releváns és terméketlen kitérõinek kiküszöbölésében, ilyenkor a kérdezõnek
nincs más választása, mint hogy feltegyen egy irányított kérdést. A fókuszált in-
terjúban viszont maga a konkrét szituáció határozza meg a kérdezett számára a
relevancia határait. Nemcsak kisebb valószínûséggel adódnak ilyen kitérõk, ha-
nem ha elõ is fordulnak, a konkrét szituációra való, nem irányított utalásokkal
könnyebb õket ismét a kívánt mederbe terelni. Más szavakkal, a tapasztalat fó-
kuszos jellege azt eredményezi, hogy a nem irányított eljárásokkal lefolytatott
interjú maximálisan alkalmas a témába való adatok szolgáltatására.

ELJÁRÁSOK

A négy hatékonysági kritériumot az is összeköti egymással, hogy nem irányított
kérdezéssel lehet nekik eleget tenni. Az irányításnak, azaz a kérdések struktu-
rálásának azonban különbözõ fokozatai vannak.

1. Strukturálatlan kérdés (szabad inger és válasz)
Mi ragadta meg legjobban ebben a filmben?,
vagy
Mi volt különösen szembeötlõ ezen a konferencián?

Az ilyen típusú kérdéssel nem a kérdezõ, hanem a kérdezett jelöli ki a figyelem
fókuszát. A kérdezettnek teljesen szabad választása van. Nemcsak lehetõséget
kap arra, hogy az inger-pattern bármelyik jellemzõjére utaljon, hanem a „meg-
ragadta” és a „szembeötlõ” szavak elég általánosak ahhoz, hogy meglehetõsen
sokféle válasz-beszámolót adjon.
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2. Félig strukturált kérdés
A típus: Strukturált válasz, szabad inger:
Mirõl értesült ebbõl a vitairatból, amit korábban nem ismert?

B típus: Strukturált inger, szabad válasz:
Mit érzett annál a résznél, amikor Joe-t, mint pszichoneurotikust, elbocsátják
a hadseregbõl?

Nyilvánvaló, hogy mindkét kérdésben fokozottabb a kérdezõ irányítása, de a
kérdezett még mindig számottevõ szabadságot õriz meg feleletében. Az A tí-
pusnál, bár arra van korlátozva, hogy csak az újonnan szerzett információkról
számoljon be, szabadon utalhat a vitairat bármelyik szakaszára. A B típusnál
fordított a helyzet, a dokumentum egy részletének korlátai között jelölheti ki
szabadon válaszának jellegét.

3. Strukturált kérdés (strukturált inger és válasz)
A filmbõl ítélve mit gondol, a németek hadifelszerelése jobb volt, ugyan-
olyan jó volt, vagy gyengébb volt, mint az amerikaiaké?,
vagy
Ahogy Chamberlain beszédét hallgatta, propagandisztikusnak vagy informa-
tívnak érezte?

Ilyen kérdésekkel a kérdezõ szinte teljesen ellenõrzése alá veszi az interjút.
Nemcsak részleteket választ ki kommentálásra, hanem a válaszoknak egyféle
rendszerét kínálja fel, melyet tapasztaltnak feltételez. Ez már inkább kérdõíves
kérdezéshez, mint szabad interjúhoz hasonlít.

A teljesen strukturálatlan kérdés különösen az interjú kezdeti szakaszában elõ-
nyös – hatásfoka ekkor a legnagyobb –, de késõbb is hasznos lehet. Elõfordul-
hat, hogy a kérdezõnek nagyobb ellenõrzést kell vállalnia az interjú késõbbi
szakaszaiban, amikor a specifikus beszámolók, a kiterjedés, az intenzitás és a
személyes kontextus kritériumait kell kielégíteni. De még ilyen esetekben is,
mint látni fogjuk, inkább a mérsékelt, mint a teljes irányítás eredményes: a kér-
déseket inkább csak részlegesen, mint teljesen kell strukturálni.

450 TELPÜLÉSKUTATÁS – IV. FÓKUSZCSOPORTOS INTERJÚ
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A KÉZIKÖNYV CÉLJA

Ha valaki egy ilyen könyv írásába fog, az elsõ fejtörést az okozza, hogy tanítha-
tó-e egyáltalán az interjúkészítés mestersége, s ha igen, hogyan? Nem hisszük,
hogy a kérdezési eljárásokat annyira rutinszerûvé lehetne tenni, hogy az egyéni
rátermettségbeli különbségek teljesen eltûnjenek. Elõre rögzített eljárások me-
chanikus alkalmazása egyébként sem válik hasznára az interjúnak. Az interjúké-
szítést azonban nem tartjuk taníthatatlan, kommunikálhatatlan mûvészetnek sem.

Úgy gondoljuk, hogy a fókuszált interjú során vannak visszatérõ helyzetek és
problémák, amelyek kommunikálható, tanítható eljárások alkalmazásával le-
küzdhetõek. Ebbõl kiindulva az „interjúkészítés mûvészete” a következõ ele-
mekbõl áll:

– tipikus helyzetek és problémák felismerése, melyekkel a kérdezõ szembe-
kerül;

– a valószínûen hatékony és korábban kifejlesztett eljárások ismerete, mely-
nek segítségével mindegyik típusú helyzettel megbirkózhat; és

– ügyesség ezeknek az eljárásoknak az alkalmazásában.

Az utóbbiért egy kézikönyv nem sokat tehet, ez a tapasztalatok során csiszoló-
dó képesség dolga. De a leggyakorlatlanabbak, a legkevésbé rátermettek telje-
sítménye is sokat javul, ha megkönnyítjük számukra azt, hogy felismerjék a
visszatérõ helyzettípusokat, s ellássuk õket ezekre az esetekre rugalmas, de vál-
tozatosságuk ellenére is rögzíthetõ, tehát megtanulható, elsajátítható eljárások-
kal. A kézikönyv nem helyettesítheti az egyéni ügyességet és ítélõképességet,
de eszközöket adhat a hozzáértés és ítélõképesség érvényesítéséhez.

HHeetteeddiikk  ffeejjeezzeett..  AA  ccssooppoorrttooss  iinntteerrjjúú

(...) Fókuszált interjút nemcsak egyetlen személlyel, hanem csoporttal is lehet
készíteni. A csoportos interjúnak elõnyei is, hátrányai is vannak; ezeket mérleg-
re téve úgy tûnik, hogy az elõnyök túltesznek a hátrányokon. Igaz ugyan, hogy
egy tíz emberrel lefolytatott interjú ritkán eredményez tízszeres növekedést a
releváns adatok mennyiségében, de a felszínre hozott válaszok többnyire válto-
zatosabbak, mint tíz egyéni interjúban. Ezek pedig szilárdabb alapot teremtenek
az inger-szituáció szisztematikus vizsgálatához és a kísérletileg kimutatott hatá-
sok értelmezéséhez. – A fejezet a csoportosinterjú-készítés fõbb problémáival és
eljárásaival foglalkozik, amelyek inkább az interjú csoportos, mintsem fókuszos
jellegébõl következnek.
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CSOPORTOS INTERJÚ MEGTERVEZÉSE

A csoport mérete

A csoport méretének megválasztását nyilvánvalóan két meggondolásnak kell
irányítania. Nem szabad a csoportnak olyan nagynak lennie, hogy megakadá-
lyozza a csoporttagok többségének megfelelõ részvételét, és nem szabad olyan
kicsinek lennie, hogy kevesebb témáról adjon információt, mint egy interjú.
A tapasztalatok azt mutatják, hogy e kettõs célt tíz-tizenkét fõs interjúcsoporttal
lehet a legjobban megvalósítani. Bizonyos körülmények között lehetségesnek
találtuk a létszám csekély mértékû bõvítését – tizenöt-húsz fõre –, ami nem ron-
tott az interjúkból nyert adatok értékén, és némi nyereséget hozott azok kiter-
jedésében, ha például a leendõ kérdezettek teljes mintája elég nagy és elég ho-
mogén ahhoz, hogy mindegyik interjúcsoportba hasonló társadalmi háttérrel,
azonos intelligenciafokkal és iskolázottsággal rendelkezõ személyek kerüljenek,
akkor a csoport mérete anélkül növelhetõ, hogy fel kellene áldozni az összes
csoporttag részvételének követelményét. (A következõ rész, amely az interjúcso-
port összetételével foglalkozik, tovább tárgyalja a csoport homogenitásának és
heterogenitásának témáját.) Nagyobb csoportot javasolunk olyan esetekben is,
amikor a kérdezõt nem az intenzív válaszok érdeklik elsõsorban, hanem a szi-
tuáció-meghatározások kiterjedése. De legyen bármi is a cél, a csoport létszá-
mát nem szabad annyira kibõvíteni, hogy olyan helyzet álljon elõ, amikor sok
kérdezett pusztán néma hallgatója azoknak, akiknek alkalmuk van kibeszélni
magukat. 

A csoport összetétele

Úgy tûnik, hogy minél homogénebb társadalmilag és intellektuálisan az interjú-
csoport, annál termékenyebbek a beszámolók. Ennek megfelelõen, amikor a
csoporttagok társadalmi státusza erõsen eltérõ, vagy intelligencia és iskolázottság
terén nagymértékben különböznek, az interjú kétszeresen is kárt szenvedhet. Az
erõsen különbözõ társadalmi státuszú kérdezettek gyakran adnak kommentáro-
kat, vagy hivatkoznak olyan tapasztalatokra, amelyeknek nincs jelentése a töb-
biek számára. E változatosság, bár érdekes lehet a kérdezõ számára, egyenlõt-
len hatással van a csoport többi tagjaira. Egyeseket továbbra is érdekli, amirõl
szó van, míg mások türelmetlenek lesznek, és nem figyelnek tovább. Az alacso-
nyabb társadalmi státuszú csoporttagok különösen hajlamosak gátlásosságra,
miközben a magasabb státuszúak válasz-beszámolóit hallják. Az interjúcsoport
alacsonyabb státuszú tagjaival késõbb készített személyes interjúkból kiderült,

452 TELPÜLÉSKUTATÁS – IV. FÓKUSZCSOPORTOS INTERJÚ
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hogy hajlamosak magukban összehasonlítani a többiek viszonylag tisztán meg-
fogalmazott megjegyzéseit azzal, amit õk mondtak volna, és ezért hallgatásukkal
kerülik el a bántó ellentétet. A heterogenitás magukat precíz verbális kifejezésre
kevésbé képesnek tartó kérdezetteket arra indítja, hogy az interjú-szituációt ver-
bális készségek vizsgájának fogják fel. Ez akkor ér tetõpontjára, amikor a cso-
portbeli kérdezettek iskolázottsága erõsen különbözik. 

A csoportok homogenitási foka természetesen a rendelkezésre álló mintától
is függ. Amikor a minta elég nagy, iskolázottság, foglalkozás és kor szerint érde-
mes homogén csoportokat létrehozni. Kisebb minta esetén, amikor nem lehet
ennyi változó szerint egységesíteni, a tapasztalatok szerint az iskolázottságbeli
különbségek kiküszöbölése a leghatékonyabb.6

Az interjú idõtartamára létrehozott alkalmi csoportokban a kifejezõkészség a
„státusz” legfõbb hordozója, a kérdezettek ennek alapján értékelik magukat és
a többieket. A kevésbé iskolázottak hallgatása sok erõfeszítést kíván a kérde-
zõtõl, hogy „kihúzzon valamit belõlük”. A spontaneitást vonakodó és mesterkél-
tebb beszámolók váltják fel. A kezdetben aktív csoporttagok eközben kedvüket
veszthetik, s átvehetik a többiek hallgató-szerepét. Így végsõ soron az inger-szi-
tuációval kapcsolatos tapasztalatok jobb visszaidézését elõsegítõ interakció lehe-
tõsége korlátozódik a kérdezettek között. 

Térbeli elrendezések

A csoporton belüli interakciót és az informális légkört legjobban elõsegítõ meg-
oldásnak az bizonyul, amikor a kérdezettek körben vagy félkörben helyezked-
nek el, s így a kérdezõ szimbolikusan csupán egyike a beszélgetés résztvevõi-
nek. A kérdezettek semmi esetre sem ülhetnek széksorokban szemben a kérde-
zõvel, ez a „helyes” és „helytelen” válaszokat elbíráló tanár és az iskolai osztály
asszociációját keltheti.

A szöveg rögzítésének problémáját nem tárgyaljuk részletesen. Ha mikrofo-
nok és magnetofon rendelkezésre állnak, akkor külön megfigyelõt kell alkal-
mazni, aki lejegyzi, hogy ki kapcsolódott be egymás után a beszélgetésbe. A be-
szélõ azonosítása ugyanis nélkülözhetetlen az adatok elemzéséhez. Ha gyorsírót
alkalmazunk, õt a csoport szélére ültessük.

6 Lásd Hovland, Lumsdanine, Sheffield: Experiments on Mass Communication, 84. 
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A CSOPORTOS INTERJÚ ELÕNYEI

Az a tény, hogy a csoportos interjú nem egy személytõl, hanem többtõl szerez
adatokat, nem az egyedüli, s talán nem is a legfontosabb jellemzõje a csopor-
tos interjúnak. A csoportban lejátszódó társadalmi folyamatok teszik az egyéni
interjúhoz képest bizonyos szempontból termékenyebbé, más szempontból ter-
méketlenebbé. 

Még az ideiglenesen létrehozott csoportok is kialakítják az egyes tagokra jel-
lemzõ szerepmódokat, mint azt a legújabb kutatások kimutatták. Egyesek mint
kezdeményezõk ismerhetõk fel, akik általában olyan témákról beszélnek, ame-
lyekrõl korábban nem volt szó, mások „szabályozók”, akik a beszélgetés folya-
matosságát segítik fenntartani, és így tovább, sokféle szerep azonosithatható.7

Bár az interakció minden mozzanata az interjú javára és kárára is szolgálhat,
itt arra szorítkozunk, hogy anélkül tekintsük át nagy vonalakban ezeket az elõ-
nyöket és hátrányokat, hogy forrásaikat különválasztanánk.

A gátlások feloldása

A társadalmilag homogén csoportoknak is jellemzõje, hogy tagjaik nem egyfor-
mán gátlásosak. Mindig lesznek olyan tagok, akik inkább hajlandók személyes
tapasztalataikról és válaszaikról beszélni a csoport nyilvánossága elõtt. Õk lesz-
nek leghamarabb az interjú aktív résztvevõi. Ha ezekkel szemben a kérdezõ ju-
talmazó, helyeslõ vagy támogató magatartást tanúsít, az a többieket is aktivitás-
ra bátorítja. A kérdezõ megerõsítései nyomán – melyekre különösen az interjú
elején van szükség – a gátlásmentesség egyfajta viselkedési mintává válik azok
számára, akik kezdetben gátlásokat éreznek. Ha ezt a folyamatot a kérdezõnek
sikerül elindítania, az késõbb önmagát erõsíti.

Íme egy rövid és velõs példa, amely talán megfelel az illusztrálás céljára. Az
interjúcsoport újonc katonákból áll, akiknek történetesen alacsony az iskolázott-
ságuk, és láthatóan idegenkednek az interjú-szituációtól.

454 TELPÜLÉSKUTATÁS – IV. FÓKUSZCSOPORTOS INTERJÚ

7 A szerepek differenciálódásának elemzését kísérleti csoportokban, ami az interjú-cso-
portra is vonatkozik, ld. Például Paul Hare, E. F. Borgetta és R. F. Bales: Small Groups:
Studies in Social Interaction. New York: A. A. Knopf.
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Kérd.) És az a jelenet, amikor a katonák a sárban kúsztak? (…) Íme egy fel-
vétel a jelenetrõl. Mi volt érdekes ebben? Milyen benyomásaik voltak?

A) Mindvégig érdekes volt.
B) Én is arra gondoltam, hogy sok bátorság kell hozzá; a pasasnak mersze

volt lemászni oda.
C) Van egy bátyám, aki a gyalogságnál van, és kíváncsi vagyok, hogy vajon

õ is megcsinálta ezt. Néha ír nekem ilyesmirõl.
D) Valahogy én is kíváncsi vagyok arra, hogy vajon mi is meg tudjuk-e majd

csinálni ezt a dolgot, mint ahogy azok a fiúk.
A) Erre én is kíváncsi vagyok.
E) A film után az ember úgy érzi, hogy õ maga is meg tudja csinálni.

A elkülönít egy részt az inger-szituációból, és udvarias megjegyzéssel közli,
hogy érdekesnek találta. B, aki következetesen aktív szerepet játszott az interjú-
ban, személyesebb választ kezd adni, és láthatóan felbátorítja C-t, hogy beszá-
moljon válaszának személyes kontextusáról. E pontra érve D hajlandó elmon-
dani, hogy a film jelenetei önértékelésre késztették – ami jelentõs elõrehaladás
A kezdeti személytelen jellemzéséhez képest, ami még úgy szólt, hogy a jelenet
„érdekes volt”. A most D válaszát visszhangozza, és a többiek elkezdik elõadni
saját válaszaikat a szituációra. 

Számtalan csoportos interjú bizonyítja, hogy ebbõl meglehetõsen általános
rendszer válhat: ahogy a kérdezettek sorjában személyes kommentárokat vezet-
nek be, kimondatlanul egy mintát állítanak a többiek elé, akik fokozatosan mind
személyesebb válaszokat adnak. Ezzel a beszélgetés folyamatosan a gátlások
felszabadításának irányába tart.

Több szót kell ejtenünk a kérdezõnek a gátlások oldási folyamatában betöl-
tött szerepérõl a csoportos interjúban. Az elsõ követelmény természetesen az,
hogy éberen figyeljen magára a folyamatra, nehogy figyelmetlenségében egy-
általán észre se vegye. Az intenzívebb és személyesebb beszámolók felé való
„áttörések” követése közben azzal segítheti elõ fokról fokra a gátlásmentesebb
beszámolókat, ha érdeklõdését fejezi ki az elmondottak iránt. Az a tapasztala-
tunk, hogy egy ilyen jelzés a kérdezõ részérõl, akár a legapróbb is – „Ez érde-
kes, azt mondja, hogy aggasztotta?” –, a folyamat erõsítését szolgálja. Nyilván-
valóan semmilyen körülmények között sem szabad zavarba hozni a beszédes
kérdezettet, nehogy úgy érezze, hogy legbensõbb érzéseit vitte a többiek ítél-
kezése elé. Ez nemcsak õt tartaná vissza késõbb az ilyen beszámolóktól, ha-
nem a többieket is óvatosabbá tenné. Az ilyen beszámolók bátorítása viszont a
jelzett módon hozzásegít egy minta kialakításához a csoport számára, s ha min-
den megfelelõen alakul, az interjú a gátlásmentes beszámolók jegyében folyhat,
miközben viszonylag kevés irányításra van szükség a kérdezõ részérõl.
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Mindez elég evidensnek tûnik. Mégis sokszor elõfordul, hogy a kérdezõ nem
figyel eléggé az önfeltáró beszámolóra, objektívebb témára vált, s ezzel azt érez-
teti az egész csoporttal, hogy nem ilyen beszámolókra számít. Máskor viszont
túlzott érdeklõdést mutat, ami ugyanúgy gátlásokat ébreszt: a kérdezett úgy érzi,
hogy „szemérmetlenül kitárulkozott”. A leghatékonyabb megoldásnak az inten-
zív szinten maradó, de mégsem tolakodó – „Ez nagyon érdekes. Érzett-e más is
valami ehhez hasonlót?” – kérdés tûnik. 

A válaszok kiterjedésének bõvítése

A csoportos interjú egy másik, szinte magától értetõdõ elõnye abból ered, hogy
nem egy, hanem több személy megkérdezésére nyújt alkalmat. Minél többen
adnak beszámolót, annál nagyobb a témába vágó vélemények és válaszok ki-
terjedése. Ez különösen a fókuszált interjúban van így, ami azt jelenti, hogy a
kérdezõ az objektíve azonos szituáció igen változatos meghatározásait tárja fel.

A nagyobb terjedelem különösen egy nagyobb mintának szánt kérdõív vagy
válaszlista elõkészítésében teszi hasznossá a csoportos interjút, mert többféle
nem anticipált választ derít fel, és így olyan alapot teremt, mely a lehetséges
válaszok adekvátabb lefedését biztosítja a kérdõívben.

Az elfelejtett részletek aktiválása 

A csoportos interjú során szóba került témák közül valószínûleg minden kérde-
zett számára lesznek olyanok, amelyekrõl elfeledkezett volna, ha egyénileg kér-
dezik. Természetesen a kérdezõ is emlékeztethet az elfelejtett részletekre, ez
azonban alaposan strukturálná a beszámolókat: a kiválasztott részletek esetleg
a ténylegesnél nagyobb jelentõséggel jelennek meg a beszámolókban. Az elfe-
lejtett részletek aktiválását ezért elõnyösebb a csoporttagok közötti interakcióra
bízni. 

E folyamatot a kérdezõ úgy támogathatja, ha olyan légkört teremt, amelyben
nincsenek „helyes” és „helytelen” válaszok. Ha a kérdezettek azt tapasztalják,
hogy a válaszok különbözõsége megengedett, nem fognak gátlást érezni, hogy
a saját válaszukról számoljanak be az inger-szituáció szóba került részletével
kapcsolatban.8
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8 Az egyéniviselkedés face-to-face csoportokban való módosulásának tömör összefogla-
lóját lásd H. H. Kelley és J. W. Thibant „Experimental studies of group problem solving
and process”, in Lindzey (ed.): Handbook of Social Psychology. Cambridge, Mass,
Addison-Wesley Publishing Company, 1954, II. 735–785.
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A CSOPORTOS INTERJÚ HÁTRÁNYAI

Válaszok az interjú-szituációra

Az interjúcsoportokban lezajló társadalmi interakció következményeinek vizs-
gálata során idáig azok funkcióira tértünk ki. Az ilyen interakció azonban nyil-
vánvalóan diszfunkcionális is lehet az interjú folyamatait és céljait tekintve. Ba-
rátságos beszélgetés, vita alakulhat ki a kérdezettek között, s az ebbõl fakadó
beszámolók inkább a személyiségek közötti kölcsönhatásokkal és a csoportbeli
státuszigényekkel függnek össze, s nem kapcsolódnak az interjú tárgyát képzõ
témához. A sok idevonatkozó eset közül lássuk az alábbi példát, amelyben egy
kérdezett hangot ad érzelmeinek, s ezzel felingerli a társát:

A) A tömegjelentekrõl az volt a benyomásom, mintha egy kisvárosban történt
volna, valahol Délen. Egy színes fiú gyilkosságot követ el, és valaki azt
üvölti, „Akasszuk fel”, és hamarjában az egész város odatódul.

B) Álljunk meg egy pillanatra. Én déli vagyok.

A „vezér-hatás”. Az interjúcsoportban mindig akad egy vagy több személy, aki-
nek nagyobb a szókincse, kisebbek a gátlásai, intelligensebb, magasabb a tár-
sadalmi státusza, vagy nagyobb a jártassága a témában, s ennél fogva akarva-
akaratlanul a csoportbeli vezetõ szerepét veszi fel. Ennek többféle hátrányos
hatása lehet:

Az a személy, aki határozott véleményének ad hangot, vagy aprólékosan
részletezi válaszait, hatással lehet a csoport több tagjának beszámolóira. A ke-
vésbé beszédesek erre gondolatban gyakran úgy reagálnak, hogy „Lám, õ tudja,
hogy mit beszél – azt hiszem, nekem is ezt kell mondanom”. Ahogy a vezetõ át-
meneti státusza kialakul, a többiek számítanak az irányítására, és tudatosan vagy
öntudatlanul hajlanak arra, hogy az övéhez hasonló reakciókról számoljanak be,
vagy pusztán egyetértésüket jelezzék.

Amikor több vezérjelölt lép fel az interjúcsoportban, ezek gyakorlatilag mo-
nopolizálhatják maguk között az interjút. A többi kérdezettbõl hallgatók lesznek,
mondván: „Úgy látszik, õk mindent tudnak, hagyjuk beszélni õket”. A kevesek
közti élénk eszmecsere legyen az akár versengõ, akár együttmûködõ jellegû,
lelohasztja a többiek figyelmét.

A fókuszált interjúban a jó emlékezõképességû, beszédes személy „struktu-
rálhatja” a többiek számára az inger-szituációt. Szélsõséges esetben a „követõk”
csak azokhoz a részekhez tartozó válaszaikról számolnak be, amelyeket a „vezér”
szóba hozott, és ezt nem egészítik ki saját – felidézett – figyelmük fókuszaival.
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Megszakadó folyamatosság

A csoportos interjúban elég gyakori, hogy az interjú folyamatosságát a témához
egyáltalán nem kapcsolódó megjegyzések szakítják meg. A kérdezõre vár a fel-
adat, hogy a beszélgetést visszatérítse az eredeti témára.

(A kérdezõ azt kérdezte, hogy milyen benyomásokat keltett a film Hitlerrõl.)

A) Nem buta ember, én mondom maguknak.
B) Szerintem szájhõs.
C) Ügyes ember, aki tudja, hogy kell bánni az emberekkel, meg minden.
D) Ha ez egy kerekasztal-beszélgetés lenne, vitatkoznék ezzel egy kicsit.
Kérd.) Bizonyos értelemben az, de másrészt kevés idõnk van, és végül is en-

gem elsõsorban az érdekel, hogy filmrõl…
E) Volt még valami a filmmel kapcsolatban…

Itt az interjú zökkenõmentesen folyik, a kérdezettek különbözõ észrevételeket
és válaszaikat kezdik összegyûjteni. D ezt azzal szakítja félbe, hogy a beszélge-
tést a válasz-szintrõl a válaszok megítélésének vitaszintjére tereli. A kérdezõ
megteszi a tõle telhetõt, hogy visszaállítsa a korábbi status quót, de a válaszok
folyamatossága megszakadt, és E egy teljesen más témába kezd.

A csoport gátlásokat keltõ hatása

A legtöbb kérdezettnek még egyéni interjúban is nehézséget okoz, hogy akár
a nagyon jóindulatú és nagyon együttérzõ kérdezõ elõtt is társadalmilag nem
elfogadott, „kényes” érzéseirõl, tapasztalatairól beszéljen; a gátlásokat a többi
kérdezett jelenléte csak fokozza, akik – a  kérdezõvel ellentétben – nem titkol-
ják, hogy ítélkeznek mondanivalója felett. Amiatt a kérdezettek megalázónak
tarthatják, hogy az interjúcsoport nyilvánossága elõtt bizonyos attitûdöket, érzel-
meket vagy tapasztalatokat „valljanak be”.

A csoport gátlásokat keltõ hatása azonban az interjú témájától is függ. Fóku-
szált interjúban, ami végsõ soron más interjúfajtákhoz képeset kevésbé igyek-
szik személyes szférákba hatolni, egy olyan kötetlen beszélgetési szituáció is
kialakulhat, amelyben a kérdezettek mintegy összehasonlítják az ingerszituáció-
ról szerzett tapasztalataikat. Ez ellensúlyozhatja a kezdeti gátlásokat, de egyesek
még az „objektívabb” témáknál is elhallgathatják azokat a válaszokat, melyekrõl
úgy érzik, hogy ellentmond a többiekének.
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Nem biztos, hogy a kérdezettek kevésbé beszédesek a csoportos interjúban,
mint az egyéni interjúban, de valószínû, hogy az egyik szituációban másról haj-
landók sokat beszélni, mint a másikban. Egyéni interjúban többet beszélnek
magukról, hajlandóbbak olyan információkat szolgáltatni, melyekbõl a kérdezõ
rekonstruálni tudja a válaszok személyes kontextusát; csoportos interjúban vi-
szont úgy alkalmazkodnak a többiek jelenlétéhez, hogy válaszuk elmondására
szorítkoznak, és keveset mondanak azokról a kontextusokról, amelyek a vála-
szok többé-kevésbé megkülönböztetõ jegyeit segítenének rekonstruálni. A labo-
ratóriumi tapasztalatok itt ismét egy olyan problémát mutattak ki, amely kísér-
leti vizsgálatot érdemel: össze lehetne hasonlítani az egyénileg és a csoportosan
megkérdezett személyek beszámolóit a szituációk kiváltotta válaszokról. Ez a
kétféle feltételrendszernek alávetett beszámoló „mélységi” szintkülönbségeinek
feltárását szolgálná.

ELJÁRÁSOK

Mint arra a korábbi összefoglalóban utaltunk, a csoportos interjú jellegzetes elõ-
nyei és hátrányai nagyrészt csak lehetõségek, s nem elkerülhetetlen szükségsze-
rûségek. Tendenciákat képeznek az egyik vagy a másik kimenetel irányába, de
a kérdezõ észrevehetõ módon hatást gyakorolhat arra, hogy ezek a tendenci-
ák milyen mértékben realizálódnak, vagy maradnak megnyilvánulatlanok. Ez-
zel csak azt akarjuk mondani, hogy bizonyos társadalmi interakció-fajták lépnek
fel az interjúban, s a kérdezõ feladata, hogy a minimálisra csökkentse az olyan
interakciók elõfordulását, amelyek összeegyeztethetetlenek az interjú céljaival.
A tapasztalatok azt mutatták, hogy hatékony és tapintatos irányítást lehet az in-
terjú során megvalósítani, s ez még nem jelenti azt, hogy a kérdezõ egyfajta
„felügyelõ” szerepet venne fel. Ennek a résznek az a célja, hogy megvizsgálja
azokat az eljárásokat, amelyek visszaszorítják, s néha az interjú javára fordítják
a csoportos interjú potenciális hátrányait.

Az egész csoport részvételének elõsegítése

Azok, akik nem vesznek részt a beszélgetésben, a vizsgálat célja szempontjából
természetesen csak névlegesen tagjai a csoportnak. Nem adnak olyan beszámo-
lókat tapasztalataikról, amelyek egyszemélyes interjúsorozattal hozzáférhetõk
lennének, a többiekre sem hatnak oly módon, hogy a csoport-szituáció révén
beszámolókra serkentsék a többieket. Amikor a kérdezõ arra törekszik, hogy a
csoport minden tagjától adatokat szerezzen, három problémát kell megoldania:
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egyrészt a spontaneitás és a kérdezettekkel való kapcsolat romlása nélkül meg
kell akadályoznia, hogy a beszédes csoporttagok kormányozzák az interjút;
másrészt szóra kell bírnia a kezdetben keveset vagy egyáltalán nem beszélõ kér-
dezetteket; végül el kell érnie, hogy az egész csoport bõségesen szolgáltasson
adatot valamennyi témával kapcsolatban.

A beszédes kérdezettek irányítása 

Kétféle helyzetet ismerünk, amikor a kérdezõnek meg kell akadályoznia a kér-
dezettet, hogy tovább beszéljen valamirõl: amikor nyilvánvalóan eltér a témától,
és nem jelzi semmi sem, hogy vissza fog térni a vizsgált inger-szituációhoz; és
másodszor, amikor a kérdezett gyakorlatilag monopolizálja az interjút. A kérdezõ
úgy tud hatékonyan és ellenséges érzések felkeltése nélkül közbeavatkozni, ha
ilyen helyzetekben nem improvizál, hanem az e célra kidolgozott megoldásokat
alkalmazza.

Kitérõk esetén – mint már említettük – a kérdezõ az irreleváns megjegyzés
szóhasználatának, hivatkozásainak átvételével megfogalmazott kérdéssel tudja a
beszélgetést az eredeti témára visszairányítani. Ez nem kelti azt az érzést a kér-
dezettben, hogy félbeszakították, sõt a kérdezõ érdeklõdését fejezi ki mondani-
valója iránt. – Amikor az egyik kérdezett beszámolója releváns ugyan, de vissza-
tartja a többieket attól, hogy õk is bekapcsolódjanak a beszélgetésbe, a kérdezõ
a legtapintatosabban úgy járhat el, ha kérdését a többiekhez intézi, miközben
biztosítja a beszédes kérdezettet, hogy késõbb az õ véleményére is visszatér.

Kérd.) Mit gondolnak, Oroszország miért kötötte meg a szerzõdést?
A) (Hosszasan fejtegeti véleményét.)
Kérd.) A többieknek van-e valami más elképzelésük?
A) (Folytatja beszámolóját.)

(A többiek közül néhányan mondanak egy pár szót.)
A) Úgy gondolom…
Kérd.) Hadd tudjuk most meg, hogy a többieknek mi a véleménye, aztán

visszatérünk Önre. Mit gondol B, miért kötötték meg a szerzõdést?
B) Nem tudom.

A kérdezõ jól állítja le A-t, aki egy idõ óta uralja a beszélgetést. De ahelyett,
hogy a csoport egészének tenné fel a kérdést, amelyre mindazok válaszolnának,
akiket a téma egy kicsit is érdekelt, a kérdezõ elhamarkodottan a csoport egyet-
len tagjához intézi a kérdést. B-nek történetesen nincs mondanivalója, így az
egyébként jól megválasztott kerülõút egy idõre zsákutcává válik. Az epizód
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egyenesen a második probléma tárgyalásához vezet el bennünket, a megfelelõ
részvétel biztosításának problémájához.

A hallgatag kérdezettek aktivizálása

Szabályként fogalmazható meg, hogy a tartózkodóan viselkedõ, hallgatag kér-
dezettekhez – hacsak nem árulnak el érdeklõdést a szóban forgó téma iránt –
nem szabad külön kérdést intézni. Kivételt képez az az eset, amikor új témára
tér át az interjú. Ezzel ugyanis akkor biztosítunk a tartózkodóbbaknak beszá-
molási lehetõséget, amikor a közlékenyebb kérdezettek még nem vehetik át a
vezérszólamot, s amikor még sok mindenrõl lehet beszélni. – A kérdezõnek
különösen a hallgatag kérdezetteket kell figyelnie abból a szempontból, hogy
viselkedésük vagy megjegyzéseik milyen mértékû aktivitási hajlandóságról árul-
kodnak. Pozitív jelek esetén a kérdezõ szóban vagy megfelelõ gesztussal fejez-
heti ki érdeklõdését mondanivalójuk iránt.

A csoportbeli részvétel kiterjedése

Az elõbbieket egészíti ki az az eljárás, amikor a kérdezõ a kérdés után megvárja
az elsõ önkéntes beszámolókat, majd a kérdést a többiekhez intézve is felteszi:

És a többiek hogy voltak ezzel a résszel?
Más benyomása volt-e valakinek?
Mindenkinek ez a véleménye, vagy van, aki nem ért egyet?

Ha e két lépésben nem sikerül egyes csoporttagoktól kommentárt kapni, a kér-
dést gyakran hasznos úgy újrafogalmazni, hogy a téma érzékenyebben érintse
azokat, akik mindeddig hallgattak.

(A kérdezõ azt kérdezi, hogy mit kéne az USA-nak tenni, ha a németek meg-
döntenék Hitler uralmát, valaki mást tennének a helyére, és békefeltételeket
ajánlanának fel.)

Gondolom, ezzel minden rendben lenne… ha fenn tudnánk tartani a rendet.
B) Gondolom, ezzel minden rendben lenne, ha hagynánk lefegyverezni ma-

gukat.
C) Gondolom, nem lenne helyes… az elõbb-utóbb kiderülne.
Kérd.) Más elképzelése van-e valakinek ezzel kapcsolatban?
D) Én õvele értek egyet. Azt hiszem, Göring vagy akárki más se lenne jobb,

mint Hitler… újra háború lenne.
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E) Úgy gondolom, le kell fegyvereznünk õket, és elég embert kell otthagy-
nunk, hogy vigyázzanak az országra.

Kérd.) Akkor tegyük fel, hogy a németek különbékét ajánlanak az USA-nak,
és így nem kéne több embert küldenünk Németországba. Mit gon-
dolnak, mit kéne tennünk?

F) Azt hiszem nem lenne jó, ha különbékét kötnénk…

A tíztagú interjú-csoportban hárman mondanak spontán kommentárt, az exten-
zív kérdés két másik kérdezettõl szerez kommentárt; és az újrafogalmazott vál-
tozat ismét egy új csoporttagot késztet feleletre. E rövid megjegyzések most már
intenzívebb kérdések számára nyújtanak alapot. Az eljárás ismétlésével a beszá-
molásnak mindinkább egy olyan rendszere alakul ki, amikor ugyanarra a kér-
désre többen is spontán módon válaszolnak, és egyre kevesebb szükség lesz
arra, hogy a kérdezõ mind a három típusú kérdést feltegye az új témák beveze-
tésekor. 

Süket csend és termékeny csend

Különösen a csoportos interjút vezetõ kérdezõk félnek attól, hogy kérdésükre
nem érkezik válasz, s mindenki hallgat. Ezt többnyire úgy könyvelik el, hogy
rosszul fogalmazták a kérdést, túl korán léptek érzékeny területre, sõt úgy gon-
dolják, hogy a csend a kérdezettek rosszindulatát fejezi ki. De nem minden
csend ilyen baljóslatú. Lehet, hogy csupán elõjátéka a spontán és elmélyedt be-
számolóknak, és arra szolgál, hogy megkeressék a megfelelõ szavakat, válogas-
sanak válaszaik között. Vannak tehát termékeny csendek is. 

Hacsak a csoport valóban nem viseltetik ellenségesen a kérdezõ iránt, az
ilyen, idõrõl idõre beálló szünetek nem ártanak az interjúnak. A magabiztos kér-
dezõ, aki sejti, hogy termékeny csendrõl van szó, nyugodtan vár, amíg valaki
megszólal. Aki viszont aggódik, hogy nem kap választ, hamarjában egy sor kér-
dést tesz fel, mert reméli, hogy így valamelyikre majdcsak lesz felelet:

Tetszett Önnek az, hogy a különbözõ mûfajú zeneszámokat kombinálták a
mûsorban? Jó volt a számok válogatása? Hogy tetszett? Otthon is meghallgatnák
õket?

Az efféle kérdésrohamok igen rossz hatással vannak az interjú légkörére.
A kérdezõt az inkvizítor szerepére kényszerítik, akikrõl az a benyomás alakul
ki, hogy a kérdezettek csak mint adatszolgáltatók érdeklik.

Nem szükségszerû, hogy a csoportos interjú során többször álljon be hirte-
len csend, mint akármilyen más beszélgetésben. Ha idõnként elõ is fordul, a
kérdezõ a kérdés apró módosításával általában megakadályozhatja, hogy a
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csoportban feszültség keletkezzen. Ha ez sem vált ki választ – ami viszonylag
ritka eset –, akkor egyszerûen tudomásul veszi a tényt, hogy a szóba hozott té-
ma kétségkívül nem érintett meg semmit a kérdezettekben – „Úgy érzik, hogy ez
semmilyen benyomást nem keltett Önökben?” –, és új témára tér át. A kérdezõ
számára lényeges követelmény, hogy elõre felkészüljön rá, hogy ilyen helyzetek
idõnként elõállnak a csoportos interjúban, és felismerje, hogy ezekkel – olyan
esetekben, amikor a csoport nem töri meg a csendet – úgy tud megbirkózni, ha
elõzetesen kialakított megoldási módszereket alkalmazza. Ennek elõzetes felis-
merése nagyban hozzájárul a kérdezõ félelmének eloszlatásához, ami egyéb-
ként akadályozná a szituáció irányítását. 

A csoportban lezajló interakció szabályozása

Mint azt a fejezet korábbi részeiben megjegyeztük, a csoporttagok közti interak-
ció egyszer elõsegíti, máskor meghiúsítja az interjú céljainak megvalósulását. Az
interakció menetének megfigyelésével a kérdezõ többnyire fel tudja mérni a fo-
lyamat jellegét. A következõ esetben például a kérdezõ azért is lép közbe, hogy
a nézetek kicserélésével eltérõ vélemények nyilvántartására ösztönözzön.

Kérd.) Mit gondolnak, nekünk is valami hasonlót kellene csinálnunk (bom-
bázni a polgári területeket)?

A) Nem.
B) Ha ezt megtennénk, én nem harcolnék tovább.
Kérd.) És a többiek hogy vélekednek errõl? Mint már az elõbb is mondtam,

nem várom el, hogy mindenki egyetértsen.
C) Úgy gondolom, ugyanazt a kúrát kell adnunk nekik, mint amit õk adnak

nekünk.
A) Nem ezért harcolunk… Mi egy jobb világot próbálunk teremteni.

Elsõnek A bõvebben ki nem fejtett tagadással fejezi ki véleményét a kérdésrõl.
A kérdezõ a korábbi megjegyzések alapján feltételezi, hogy a csoport nincs egy
véleményen és azt, hogy A megjegyzése olyan érzelmekbõl fakad, melyekrõl
nem számolt be. Ezért a nézetek kicserélésére ösztönzi a kérdezetteket, ami lát-
hatóan azzal az eredménnyel jár, hogy C ellentétes nézete A-t érzelmeinek bõ-
vebb kifejtésére bírja.

Amikor a kérdezõ úgy találja, hogy az interakció irreleváns és terméketlen
konfliktusba torkollik, anélkül is visszatérhet az eredeti témára, hogy sértõ ítéle-
teket mondana azokról, akik ebben részt vettek. Néha egy esetlen próbálkozás
is megteszi, mint azt a következõ interjúrészlet mutatja.
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(Az interjú a más nemzetek lerohanásának német tervével foglalkozik.)
A) Nem hiszem, hogy a filmbõl kiderült volna az, hogy német fennhatóság

van a Németországon kívüli területeken.
B) Nem, ezt nem derült ki.
C) Ha jól emlékszem, én a saját akaratomból jöttem a hadseregbe, hogy meg-

védjem a feleségemet és a három gyerekemet, nehogy bomba érje õket
odahaza.

D) Ha jól emlékszem, én külön felkérésre jöttem.
Kérd.) Nem hiszem, hogy jól tennénk, ha most kitárgyalnánk az életünk tör-

ténetét, hogy megtudjuk, ki miért került a háborúba.

A kérdezõ ugyan nem diszkreditálja D vicces megjegyzését, de jelzi, hogy a
beszélgetés irreleváns témákra tévedt. Azt a szándékát, hogy más csatornákba
terelje a beszélgetést, jobban megvalósíthatta volna, ha tartózkodik a burkoltan
megfogalmazott ítélkezésektõl, és a kérdezettek korábbi megjegyzéseit kapcso-
latba hozza a vizsgált filmmel. Mindamellett felismerte a csoport-szituáció ger-
jesztette kitérõt, és közbeavatkozott, mielõtt az túlságosan messzire jutott volna.

Teendõk mások félbeszakítása esetén 

Megfigyeltük, hogy egy-egy kérdezett gyakran azelõtt szakítja félbe csoporttár-
sát, mielõtt az elmondta volna mondanivalójának lényegét. Néha egyetlen szó
is elég, hogy a másik megpróbálja kitalálni, hogy mirõl lett volna szó.

Kérd) Mibõl gondolják ezt?
A) Abból, hogy…
B) Évekig képezték ki õket.

Más esetekben azért szakítja félbe a másikat, hogy a saját gondolatmenetét ér-
vényesítse az interjúban.

C) Harcolni vagy meghalni, ez az életük, de a lelkük mélyén érzik, hogy…
D) Miért ne, talán az jobb lenne, ha fellázadnának, ha kívül maradnának a

háborún, és úgy halnának meg? Azzal, hogy harcolnak, több jót tesznek
az emberiségnek. Az emberek igenis akarnak harcolni, mert különben
nem harcolnának ilyen jól…

Elõfordulhat, hogy ilyen esetekben a kérdezõ félbeszakítja a közbeszólót, és az
elõször megszólaló kérdezettnek adja vissza a szót. Az ilyen „rendreutasítás”
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kedvezõtlen hatással van az interjú hangulatára, a beszámolók spontaneitására,
mert éppen az udvarias társalgás illemszabályait áttörõ intenzív vélemények és
érzelmek kinyilvánítását bünteti. A közbeszólónak ilyenkor – hacsak hosszadal-
mas kitérõbe nem bonyolódik –, meg kell adni a lehetõséget, hogy kifejtse a
mondanivalóját. A félbeszakított kérdezett néha az elsõ adandó alkalommal
visszatér válaszára, és befejezi beszámolóját. Ellenkezõ esetben a kérdezõnek
kell a beszélgetést visszatérítenie a félbeszakított kérdezett által érintett témára. 

A válaszgyakoriságok megállapítása

A viszonylag standardizálatlan csoportos interjú ritkán bizonyul alkalmas esz-
köznek a különbözõ válaszok gyakoriságának megállapítására. E célra inkább
kérdõívek vagy standardizált interjúk használhatók. Mégis sokszor a standardi-
zálatlan interjúkban is felszínre kerülhetnek olyan vélemények, attitûdök és
másféle válaszok, melyeknek érdemes megállapítani a csoporton belüli gyakori-
ságát. Minthogy kevés a valószínûsége annak, hogy a kiszemelt válaszfajtákról az
interjú során mindenki beszámol, a kérdezõ nem tehet mást, mint elmondja az
alternatívákat, és megkéri az alanyokat, hogy kézfeltartással jelezzék, melyikkel
értenek egyet.

A válaszok formális megszámlálását, ami nem igazodik optimálisan a csopor-
tos interjú céljához, a minimálisra kell korlátozni. Amikor szükség van a válasz-
gyakoriságok megbecsülésére, a kérdezõnek a következõ tennivalói vannak: (1)
a téma felmerülése után válaszbeszámolókat kell kapni; (2) tisztáznia kell magá-
ban a válaszalternatívákat, mielõtt azokat szabatos és nem sugalmazó formá-
ban a csoport elé terjesztené; (3) kézfeltartásos szavazást kell rendeznie, hogy
így azok is lehetõséget kapjanak, akik egyáltalán nem képesek válaszaikról be-
számolni; (4) a formális számlálás után a válaszok jelentésérõl intenzív beszél-
getést kell indítania.

A vezér-hatás ellensúlyozása

A kérdezõ ugyan nem küszöbölheti ki teljesen, de a csoporton belüli kiegyen-
lítettebb részvétel elõsegítõ eljárások alkalmazásával mérsékelheti az informális
vezérek hatását. Az interjú során fokozatosan kibontakozik a csoport informá-
lis státuszstruktúrája, megkülönböztethetõk az aktív és a passzív csoporttagok,
s a kérdezõ az elõbb tárgyalt eljárások valamelyikét alkalmazva ösztönözheti a
passzívakat, és korlátozhatja a vezért vagy vezérjelölteket. 
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Mielõtt az interjú elkezdõdne, a kérdezettekkel gyakran rövid kérdõívet töl-
tetnek ki, amely az interjú fõbb témáival kapcsolatos attitûdökrõl és vélemé-
nyekrõl ad áttekintést.9 A kérdõív adatainak és az interjú kvalitatív beszámolói-
nak összehasonlítása némi alapot nyújt a vezér-hatás mértékének megbecslésé-
hez. Minél részletesebben vannak a kvalitatív beszámolók elõre kódolva a kér-
dõív kategóriában, annál pontosabban lehet megállapítani a vezérekként és kö-
vetõkként azonosított kérdezettek kinyilvánított attitûdjeinek és véleményeinek
változását. Bár a változásokat nem lehet egyértelmûen az interjú során lezajló
társadalmi interakciónak tulajdonítani – némelyeket a közben lejátszódó önfel-
táró folyamat eredményezi –, mégis valószínû, hogy a követõk nagyobb véle-
ményváltozása a vezér-hatás következménye. Az interjúból nyert adatokat ennek
megfelelõen lehet korrigálni.
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9 Hovland, Lumsdaine és Sheffield: i. m.  84, 107. 
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