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Interjúhelyzetben – gyakorlati példák 

Heltai Erzsébet – Tarjányi József (1999): A szociológiai interjú készítése. Adatfelvétel. 
módszertan, Bp. Tárki 

 

1. A: – A családban nagyanyám mindig nélkülözhetetlen volt.  
K: – Nélkülözhetetlen volt.  
A: – Az egyszer úgy volt, hogy…  

 

2. K: – Most akkor, amikor nem vállal valaki valamit, azt hiszem az abból származik, 
hogy nem érzi magát közel, nem tudja átélni, nem érzi bele a közösséget. Na, most ez 
a nehéz, feladatokhoz megnyerni a közösségi érzést abban az illetőben, aki 
elhatárolja magát. Mert mivel magyarázom én azt, hogy a kommunista műszak 
érdeked neked is. Ez nehéz feladat és a funkcionáriusok ilyen szempontból borzasztó 
nehéz helyzetben vannak.  
A: – Nehéz feladat…  

 
3. K: – Szerinted a szüleid szigorúak vagy nem? Szigorúan neveltek téged?  

A: – Nem, nem neveltek szigorúan… 
 

4. K: – Akkor megint egy más téma: a te általános iskolás éveid, gimnáziumi éveid, 
diákéleted?  
A: – Hogy?  
K: – Hát például, hogy mennyire szerettél általános iskolába járni? Milyen 
tantárgyakat szerettél? Milyen tanáraid voltak? 

 

5. A: – …városból visszamenni falura…  
K: – Nem biztos, hogy visszafejlődést jelent.  
A: – Nem. Sőt, egyáltalán nem! Csak azt mondom, hogy egészségesebb életmódot!  

 
6. K: – Olvasni miket szoktál?  

 
7. A: – …az emberek még nem tartanak ott, hogy ne felszínesen ítéljék meg az embert, 

hanem ismerjék is meg. Nagyon sokat adnak arra, amit hallanak.  
K: – Igen?  
A: – Nagyon sokat. Ebből sok problémánk is volt már. Nekünk is, mint vezetőknek, 
meg más embereknek.  
K: – Ez mindenütt így van ebben az országban, hát lehet, hogy más helyen is. De 
erről nálunk több szociológiai felmérés is készült, hogy az informális csatorna – ez 
az, amikor hallok és továbbadom – erőteljesebb és nagyobb bizalmat élvez, mint a 
formális, tehát amikor hivatalos fórumokon keresztül terjed, mindegy, hogy az milyen 
fórum. Mit gondolsz, ez miért van így?  
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8. A: – …viszont a futásból meg mindenből, abból jó voltam.  

K: – Reméljük, az is leszel.  
A: – Nem leszek az, mert…  
K: – Visszatérve a filmre…  

 
9. K: – Tapasztaltál-e hasonlót saját életedben?  

A: – …Biztosan volt.  
K: – Nem jut eszedbe?  
A: – Nem jut eszembe.  

 
10. K: – Miért volt számodra érdekes az egyik meg a másik? Most már mind a kettőről 

beszéljünk! Mert még az elsőt sem végeztük ki teljesen.  
 

11. K: – Megenged egy indiszkrét kérdést? 
 

12. K: – Mi igaz abból, hogy ti hárman terrorizáljátok az osztályt?  
A: – Ebbe a témába már beleuntam. Már egy jó félórája ezt taglalom.  
K: – Maradjunk még ennél. A szülőkről mi a véleményed?  

 
13. A: – Azt nem mondom, hogy nem voltam szerelmes vagy legalább is úgy gondoltam, 

hogy az voltam.  
K: – És jártál azzal a fiúval?  
A: – Nem.  
K: – Nem tudott róla?  
A: – Nem.  
K: – És ilyen… ilyen… azóta is vannak ilyen jelenségek nálad?  
A: – Nem… (nevet). Ritkán szoktam… Hát nem az… Szóval ritkán.  

 
14. K: – Ezzel a fiúval például, hogy kezdtél el járni? Hiszen teelőtted is gyanús lehetett, 

hogy ez nem lesz egy tiszta dolog.  


