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ÖSSZEFOGLALÓ

Háttér és célkit!zések: A politikai részvétel formái jelent!sen átalakultak, a közösségi média
a szervezés és a mobilizáló politikai viták els! számú színterévé vált. A kollektív cselekvés mel-
letti elkötelez!dés egyéni motivációkra szorítkozó szociálpszichológiai magyarázóelveinek te-
hát tekintetbe kell venniük a közösségi média szerepét is (McGarty, Thomas, Lala, Smith és
Bliuc, 2013). Továbbá nemcsak a mozgósítás kérdései alakultak át, hanem világszerte egyre in-
kább elterjedni látszanak a nem egyszeri vagy ismétl!d! támogatást megkívánó akciók, hanem
hosszan elhúzódó és folyamatos részvételt megkövetel! tüntetési formák is. Kutatásunk arra ke-
reste a választ, hogyan határozzák meg a hosszantartó politikai akciókban való kitartó részvé-
telt az egyéni motivációk, a személyiség és a közösségimédia-használat. A válaszokat a 44 na-
pig tartó 2013-as budapesti Egyetemfoglalás kapcsán igyekeztünk megadni. Módszer: Kérd!íves
eljárásban (N = 141) az Egyetemfoglalás elején, közepén és végén mutatott aktivitási szintet ele-
meztük, a részvételt meghatározó egyéni motivációk (átpolitizált kollektív identitás, érzelmek,
motivációk), a közösségimédia-használat és személyiség önjellemzései alapján. Eredmények:
Lineáris regresszió segítségével az általános politikai aktivitás és az azonosulás szerepét azo-
nosítottuk az Egyetemfoglalás teljes id!szakában, de a kitartó részvétel prediktoraként pozitív
el!jellel a közösségi média közösségépít! funkciója és negatív el!jellel a lelkiismeretesség is
kiemelkedik. A klaszteranalízissel létrehozott különböz! tüntet!i csoportok összehasonlítása pe-
dig azt támasztja alá, hogy az eltér! online és offline aktivitási mintázatok mögött a motivációk
eltér! konstellációja áll. Következtetések: A motivációk, a közösségimédia-használat és a sze-
mélyiség területén talált eredményeink világosan megmutatják, hogy a folyamatos jelenlétet
igényl! politikai akciók megértéséhez a szociálpszichológia eddigi eredményeivel összhang-
ban álló, de azokat kiegészít! magyarázóelvekre van szükség. 
Kulcsszavak: politikai aktivizmus, kollektív cselekvés, online aktivizmus, diáktüntetések,
közösségi média
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Köszönetnyilvánítás: Köszönjük Hunyady
Györgynek a tanulmányunk egy korábbi ver-
ziójával kapcsolatos értékes észrevételeit, to-
vábbá köszönjük az Egyetemfoglalás 141
résztvev!jének és szimpatizánsának, hogy
kitöltötték kérd!ívünket.

*

Az arab tavasz tüntetéssorozat, a világ kü-
lönböz! nagyvárosaiban felbukkanó Occupy
tüntetések, a spanyol Indignados mozgalom,
a törökországi Taksim Gezi park eseményei
vagy az újonnan fellendül! diákmozgalmak
és egyetemfoglalások világszerte arra utal-
nak, hogy a folyamatos, éjjel-nappal fenn-
tartott tüntetési formák egyre elterjedtebbek
a világban. E politikai megnyilvánulási forma
általánossá válása felveti, hogy külön is ér-
demes lehet a hosszantartó politikai akciókat
vizsgálni az egyszeri vagy ismétl!d! tünte-
tések mellett, amelyekkel a szociálpszicho-
lógiai kutatások eddig els!sorban foglalkoz-
tak (az ezzel kapcsolatos összefoglalókat lásd
pl. Klandermans, 1984; van Stekelenburg és
Klandermans, 2010; van Zomeren és Iyer,
2009). 

A közösségi média kiemelked! szerepét
széles körben elismerte a szakmai és laikus
közönség a fent felsorolt események kapcsán.
A közösségi oldalak szolgáltak a hatékony 
és olcsó szervezés els! számú eszközéül
(Comunello és Anzera, 2012; Tufekci és
Wilson, 2012), ezek a felületek jelentették az
eseményekr!l szóló beszámolók f! forrását,
és itt zajlottak a legfontosabb identitásfor-
máló politikai viták is (Alberici és Milesi,
2012; Eltantawy és Wiest, 2011; McGarty et
al., 2013). Mindezek ellenére a kutatások köz-
vetlenül nem vizsgálták sem azt, hogy a kö-
zösségi média milyen szerepet játszik a hosz-

szantartó politikai akciók fennmaradásában,
sem azt, hogy a folyamatos részvételt köve-
tel! események motivációs háttere eltér-e az
egyéb politikai részvételi formák motívumai-
tól. Kutatásunk során tehát arra keressük a vá-
laszt, hogy szükség van-e új és elkülönült ma-
gyarázóelvekre annak megértéséhez, hogy
mit!l jönnek létre és maradnak fenn az online
és offline aktivizmus közegében keletkez!
hosszantartó politikai tüntetések. 

Ez a kérdés Magyarországon különösen
aktuális, hiszen maga a politikai részvétel,
azon belül pedig a különböz! közösségi
szint" ellenállási formák még a környez! or-
szágokhoz viszonyítva is rendkívül alacso-
nyak (Bartal, 2011; Göncz, 2012; Kern és
Szabó, 2011). Így egy sokakat foglalkoztató
kérdés lehet, hogy a közösségi médiában
szervez!d! akciók és az internet felületén
kinyilvánított politikai vélemények milyen
mértékben és mennyire tudják el!re jelezni
a politikai részvétel egyéb formáit. Legyen
szó akár civil szervezet vagy párt tüntetésé-
r!l, akár magáról a választási részvételr!l,
a kérdés az, hogy a virtuális és a fizikai tér-
ben mutatott viselkedés milyen összefüggés-
ben áll egymással. 

Kutatásunk témája, az Egyetemfoglalás,
illetve a diáktüntetések általában is felvetik
azt a kérdést, hogy a politikai nyomásgya-
korlás formái tartósan átalakultak-e Magyar-
országon, és a széls!jobboldali fiatalok ha-
tékony mozgósításán túl (Bartlett, Birdwell,
Krekó, Benfield és Gy!ri, 2012) tud-e a kö-
zösségi média a politikai megmozdulások
motorjává válni. 

A 2013 elején lezajlott egyetemfoglalási
akció apropója kapcsán vizsgáltuk meg a kér-
dést. 2013. február 11. és március 25. között,
vagyis hat héten keresztül fiatal aktivisták
tartották elfoglalva az ELTE Bölcsészettu-
dományi Karának egyik nagyel!adóját. 

APA_2014_1_:press 2014.05.28. 12:59 Page 164



A közösségi média szerepe... 165

Az egyetemfoglalást mint tüntetési módot
több külföldi példa is inspirálhatta, ahogy az
Egyetemfoglalás esztétikája is tükrözte a mai
globális ellenállási formákat, vagyis hasonló
szlogenekkel, hasonló szimbólumokkal, il-
letve a bázisdemokrácia megvalósításának
hasonló eszközeivel, vitakultúrájával talál-
kozhattunk itt is. A közvetlen kiváltó okot
egyértelm"en a kormány különböz! fels!-
oktatással kapcsolatos intézkedései és az
Alaptörvény negyedik módosítása szolgál-
tatta. Az Egyetemfoglalás a diáktüntetések
2011 óta tartó több hullámának egyik jelen-
t!s eseménye volt, a tudományos érdekl!dés
számára pedig azért is érdemelt kiemelt fi-
gyelmet, mert egy önálló identitást kapott
eseménnyé vált (neve és Facebook-csoportja
is lett), és emellett ritka lehet!séget kínált
arra, hogy egy hosszabb ideig tartó akció
egészét, elejét, közepét, végét vizsgálni le-
hessen. A fizikai térben történ! foglalás
online követhet! volt live streaming segítsé-
gével, illetve a különböz! közösségi média-
oldalak és blogok végig fontos szerepet ját-
szottak az események szervezésében és az
Egyetemfoglalással kapcsolatos viták hely-
színeként is. 

A résztvev!k száma 4-500 f!nél tet!zött,
a kezdeti lelkesedést követ!en a különböz!
fórumokra és kiemelt eseményekre egy-két-
száz ember ment el. A helyszínen alvók
száma néhány tucatról apadt tízes nagyság-
rend"re. A részvétel hanyatlásának kérdésé-
vel a szervez!k maguk is foglalkoztak, és
igyekeztek újra és újra felkelteni az emberek
érdekl!dését az Egyetemfoglalás iránt. Ez az
esemény tehát rendelkezik minden ismérvé-
vel a folyamatos jelenlétet megkövetel!,
hosszantartó politikai tüntetésnek, amely
egyszerre zajlik offline és online formában,
így kutatásunk számára megfelel! vizsgálati
terepet kínált. 

A KOLLEKTÍV CSELEKVÉS
SZOCIÁLPSZICHOLÓGIÁJA

A szociálpszichológia évtizedek óta keresi
a választ arra a kérdésre, hogy mi kell ahhoz,
hogy egy hátrányos helyzetbe került társa-
dalmi csoport tagjai fellépjenek az !ket ért
hátrány ellen, mégpedig a kollektív cselekvés
definíciója értelmében ezt úgy tegyék, hogy
ezáltal ne csak a saját egyéni problémáikat
oldják meg, hanem a csoport egészének a hely-
zetén javítsanak. A sok száz eddigi vizsgálat
eredményei alapján egészen biztosan kije-
lenthetjük, hogy az elszenvedett sérelmek és
hátrányok alapján a kollektív cselekvési for-
mákban való részvétel nem jelezhet! el!re, és
kialakulása legszorosabban a csoportot ér!
negatív visszajelzések miatt a társas identitás
fogalmához kapcsolódik (Klandermans,
1984; Reicher, 1984; Tajfel és Turner, 1979).
Egy 182 vizsgálat metaanalízisét bemutató
elemzés alapján megállapíthatjuk, hogy a kol-
lektív cselekvés iránti elkötelez!dést minde-
nekel!tt az alábbi egyéni motivációk határoz-
zák meg: (a) az átpolitizált kollektív identitás,
amelyre hat (b) az észlelt igazságtalanság ta-
pasztalata és (c) a csoport hatékonyságára vo-
natkozó hiedelmek (van Zomeren, Postmes és
Spears, 2008). Vagyis a csoporthoz tartozás,
a helyzet kapcsán átélt érzelmek, és a változ-
tatás lehet!ségei egyaránt fontosak ahhoz,
hogy egy személy elkötelez!dést mutasson
valamely kollektív cselekvési forma felé. 

Az identitás átpolitizálódása arra utal,
amikor egy személy tudatosan részt vállal
a csoportot ér! hátrány leküzdésére irányuló
politikai küzdelmekben, így az átpolitizált
identitás gyakran kapcsolódik valamilyen
szervezetben vagy politikai mozgalomban
vállalt tagsággal is (Simon és Klandermans,
2001). Ezt a fajta szervezeti tagságot azonban
semmiképp nem tekinthetjük az átpolitizált
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kollektív identitás elengedhetetlen el!felté-
telének (Stürmer és Simon, 2004), s!t ha-
sonlóan er!s elkötelez!dés nemcsak társa-
dalmi csoportokhoz tartozás miatt, hanem
véleményközösségen alapuló csoporttagsá-
gok mentén is létrejöhet, és akár ugyanolyan
er!s mozgósító tényez!vé válhat. Az észlelt
igazságtalanság kapcsán megélt érzelmek eb-
ben az esetben éppen olyan er!sek, mint amit
a saját társadalmi csoportot ér! hátrány miatt
élünk át (Bliuc, McGarty, Reynolds és
Muntele, 2007; Thomas és McGarty, 2009).

A motiváció alapját jelent! identitás mel-
lett a változtatás lehet!sége és a siker remé-
nye is elengedhetetlen aspektusa a kollektív
cselekvésnek, habár az, hogy egy politikai
tüntetés eléri-e a kit"zött célját vagy sem,
els!sorban az instrumentális motívumok
mentén szervez!d! eseményeknél játszik
fontos szerepet, mint például a megszorítások
elleni tüntetések vagy szakszervezeti sztráj-
kok során. Ezzel szemben az ideológiai alapú
tüntetéseknél a részvétellel kapcsolatban át-
élt morális kötelesség jelent!sebb lehet, mint
az, hogy a tüntetés eléri-e a célját vagy sem,
így az érzelmi alapot jelent! észlelt igazság-
talanság kerül el!térbe e politikai akciók so-
rán (van Stekelenburg és Klandermans, 2010;
van Stekelenburg, Klandermans és van Dijk,
2009; Zaal, van Laar, Ståhl, Ellemers és
Derks, 2012). Ugyanakkor nem minden kol-
lektív cselekvési formát tudunk egyértelm"en
instrumentális vagy ideológiai alapúként azo-
nosítani, és többek között a magyarországi
diáktüntetések támogatóiról is nehéz meg-
mondani, hogy inkább a fels!oktatással kap-
csolatos intézkedések instrumentális meg-
akadályozása, vagy a kormányellenes
ideológiák motiválták-e nagyobb mértékben
!ket. 

Hosszantartó akciók és a tüntetésekt"l
való elfordulás kérdése

Annak érdekében, hogy a hosszantartó, fo-
lyamatos jelenlétet igényl! politikai akciók
speciális aspektusait feltárjuk, a részvétel
fent ismertetett motívumait kell e tüntetések
specifikumaival összevetni. Ennek az egyik
lehetséges útja, ha els!ként a kollektív cse-
lekvésekb!l való kiábrándulás szociálpszi-
chológiáját vizsgáljuk, vagyis azt nézzük
meg, hogy miért fordulnak el egyes emberek
egy adott ügyt!l vagy eseményt!l, hiszen
a kérdés éppen az, hogy ki az, aki hosszab-
ban, és ki az, aki kevésbé hosszan tart ki egy
adott ügy mellett. A politikai megmozdulások
vagy azért érnek véget, mert céljaikat illetve
azok jelent!s részét elérve a további tüntetés
értelmetlenné válik, vagy a tüntet!k csök-
ken! támogatása miatt elfogynak az akció
résztvev!i. Ez a csökken! támogatás el!áll-
hat kiábrándulás, érzelmi kifáradás vagy
a meger!sítések hiánya miatt is. Bár a szak-
irodalom viszonylag keveset foglalkozott
a kiábrándulás témakörével, mégis aránylag
egyértelm"nek t"nik az az összefüggés, hogy
az er!s érzelmekkel kísért események egy
id! után érzelmi kifáradáshoz vezethetnek,
míg az instrumentális alapon szervez!dött
akciók résztvev!it az eredménytelenség for-
díthatja el az ügyt!l (van Stekelenburg és
Klandermans, 2010). A hatékonyság és az
egységesség megélésének a hiánya szintén
kiábrándítóan hat, és az ügyt!l való elfordu-
láshoz vezet (Drury, Cocking, Beale, Hanson
és Rapley, 2005).

Ezzel szemben a siker percepciója hosszú
távon is pozitív hatást tud gyakorolni az el-
kötelez!désre, és önmagában is a további
részvétel motívumává válhat (van Zomeren,
2013). Ugyanakkor még siker hiányában is
fennmaradhat egy akció, ugyanis a meglév!
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hatalmi struktúrákkal szemben létrejött ak-
ciók fenntartásának a képessége önmagában
is meger!sít! (empowering) tud lenni. Tehát
egy hosszantartó politikai tüntetés az átpoli-
tizált kollektív identitás forrásává válhat, és
ezáltal a további elkötelez!dés motívuma le-
het (Drury et al., 2005; Drury és Reicher,
2005). Mindezen felül az észlelt hatékonyság
a sikeres mozgalomépítésb!l és az eredeti
céloktól eltér! kritériumok mentén definiált
sikerekb!l is legalább annyira következhet,
mint a célok tényleges eléréséb!l (Hornsey et
al., 2006). A hatékonyság észlelése azonban
er!sen kontextualizált jelenség, a demokra-
tikus intézmények szilárdságának különböz!
szintjeivel összefüggésben annak szintje egé-
szen eltér! kritériumok alapján állapítható
meg, és ennek következtében a szilárdabb ta-
lapzaton álló demokráciákban jellemz!en ma-
gasabb a tüntetések során megélt észlelt ha-
tékonyság (Corcoran, Pettinicchio és Young,
2011). Tehát a kollektív cselekvés egyéni
prediktorai politikai és kulturális kontextusba
ágyazottak, és az észlelt hatékonyságon ke-
resztül hatást gyakorolnak a tüntetések cél-
jaira és eszközeire is. 

A közösségi média hatása a kollektív
cselekvésre

A közösségi média politikai aktivizmusra
gyakorolt hatása tagadhatatlanul óriási és
sokrét". Hatását alapvet!en három területen
érhetjük tetten: (a) az információáramlás se-
bessége és a tüntetésszervezés folyamatai-
nak felgyorsulása, (b) az identitás átpolitizá-
lódása online közösségekben, csoporton
belüli és csoportközi kommunikáció során,
(c) észlelt hatékonyság a közösségi média
instrumentális jellege miatt (Eltantawy és
Wiest, 2011; McGarty et al., 2013; Postmes
és Baym, 2005; Rainie, Smith, Schlozman,
Brady és Verba, 2012; Tufekci és Wilson,

2012). Az online aktivizmus jelensége azon-
ban ellentmondásos fogadtatásra lelt a kuta-
tók körében. A f! aggályt az ún. behelyette-
sít! aktivitás hipotézise vagy a kliktivizmus
fogalma („slacktivism”) jeleníti meg (Chris-
tensen, 2011), amely azt a kérdést fogalmazza
meg: vajon nem helyettesíti-e be a blogírás,
a lájkolás, a posztolás és a megosztás a fizi-
kai térben történ! részvételt, és nem jár-e az-
zal az eredménnyel, hogy az emberek még
a számukra jelent!s ügyekben sem hallatják
fizikai valójukban a hangjukat, hanem csupán
valamely közösségi oldalon teszik ezt. Ezt az
aggodalmat az eddigi felmérések alapvet!en
cáfolták, semmiképpen sem beszélhetünk
egy általános negatív hatásról. Éppen ellen-
kez!leg, a közösségi médiában való részvé-
tel nemhogy csökkentené az aktivitási haj-
landóságot, hanem növeli is azt, jelent!sen
nagyobb politikai tudatosságot és aktivitást
eredményezve a világ minden részén (Rainie
et al., 2012). Ennek a mozgósító hatásnak
vált emblematikus példájává az arab tavasz
tüntetéssorozat is. 

A közösségi felületek mobilizáló és meg-
er!sít! (empowerment) jellegét (Nam, 2012)
és a politikai kérdésekben való nagyobb tu-
datosságra és elkötelez!désre gyakorolt ha-
tást számos kutatás támasztotta alá (Postmes
és Brunsting, 2002). Ráadásul nemcsak az
a kérdés, hogy az „általános” aktivizmusra
milyen hatást gyakorolnak a közösségi felü-
letek, hanem az online aktivizmust önmagá-
ban is legitim cselekvési formaként kell elis-
mernünk, amely akár éppen olyan hatékony
lehet, mint egy fizikai térben létrejöv! ese-
mény (Carty és Onyett, 2006). Postmes és
Brunstig (Postmes és Brunsting, 2002) vizs-
gálatai ráadásul azt állapítják meg, hogy az
online és az offline aktivizmus egyéni pre-
diktorai a legtöbb ponton azonosak, közülük
kiemelkedik az általános aktivizmus, amely
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mind az online, mind az offline politikai rész-
vétel leger!sebb prediktora, de kivételt képez
az észlelt hatékonyság, amely az online akti-
vizmus területén magasabb, és az identifiká-
ció, amely pedig az offline akciókban ját-
szik nagyobb szerepet. 

A közösségimédia-használatban mutat-
kozó ismert egyéni különbségek alapján fon-
tosnak t"nik az online és offline aktivizmus
összefüggéseit tárgyaló kutatásunkban a sze-
mélyiségtényez!k szerepét is figyelembe
venni. A személyiségfaktorok ugyanis hatást
gyakorolnak a közösségimédia-használat mi-
n!ségi és mennyiségi elemeire egyaránt. Az
eddigi kutatások a legkövetkezetesebb kap-
csolatot az extraverzió és a közösségi médi-
ához való csatlakozás, az ismer!sök hálóza-
tának mérete és a használat típusai között
találták, de kimutatták a lelkiismeretesség és
az érzelmi stabilitás fordított hatását is a kö-
zösségimédia-használatban (Correa, Hinsley
és de Zúñiga, 2010; Hughes, Rowe, Batey és
Lee, 2012; Ryan és Xenos, 2011). Világos,
hogy a közösségi felületek különböz! funk-
ciót töltenek be az emberek életében. A ba-
rátokkal való személyes kapcsolattartás (El-
lison, Steinfield és Lampe, 2007), a társas
kapcsolati háló fenntartása (Joinson, 2008),
kapcsolatok ápolása (Gosling, 2009), a ma-
gány csillapítása mind kiemelked! interper-
szonális motivációk a közösségi oldalakon
való jelenlétre, emellett a közösségi média in-
formációforrásként instrumentális célokat is
szolgál (Ellison et al., 2007; Joinson, 2008).
Annak ellenére, hogy nem ismerünk olyan
vizsgálatot, amely szisztematikus kapcsolatot
tárt volna fel e különböz! funkciók és a sze-
mélyiség típusai között, mégis feltételezhetjük
az eddigi kutatási eredmények alapján, hogy
a különböz! használati motívumok és a sze-
mélyiség között létezik valamiféle összefüg-
gés (Amiel és Sargent, 2004; Hamburger és

Ben-Artzi, 2000; Ross et al., 2009; Tuten és
Bosnjak, 2001).

A politikai részvételt meghatározó sze-
mélyiségtényez!kr!l is rendelkezésre állnak
kutatási eredmények, még ha mennyiségileg
el is törpülnek a helyzeti tényez!ket el!térbe
helyez! egyéni motívumok vizsgálata mel-
lett. Például Brandstätter és Opp (2013) vizs-
gálatai alátámasztották, hogy a nyitottság po-
zitívan, a neuroticizmus és barátságosság
pedig negatívan befolyásolja a politikai rész-
vételt. Mondak, Hibbing, Canache, Seligson
és Anderson (2010) pedig a nyitottság mellett
az extraverzió konzisztens pozitív hatását is
kimutatták. Ennek alapján a politikai részvé-
tel egyéni motivációi mellett (van Zomeren,
2013) a személyiség közvetlen, és a közös-
ségimédia-használaton keresztüli közvetett
hatását is érdemes figyelembe vennünk, hi-
szen a hosszantartó politikai akciók során
a közösségi média kiemelked! szerephez jut,
és ezáltal az akció melletti elkötelez!désre is
hatást gyakorolhat.

Az online aktivizmus lehet!sége a politi-
kai részvételt!l való elfordulás kérdését is
átértékelheti, hiszen az elkötelez!dés költség-
haszon aspektusa szempontjából a folyamatos
jelenlétet igényl! akciók során törvényszer",
hogy a befektetett költség fokozatosan növe-
kedjen, miközben a haszon ezzel párhuza-
mosan nem biztos, hogy szintén n!. A költ-
ség-haszon elemzések bejósló hatásával
kapcsolatos korai elméletek ugyan némiképp
háttérbe szorultak, de ma is kijelenthet!,
hogy egy politikai akció kevésbé elkötelezett
és kevésbé er!sen azonosuló tagjai körében
a költségek növekedésével a részvétel csök-
kenni kezd (van Zomeren és Spears, 2009). 

Ezzel szemben az er!s identitással ren-
delkez! résztvev!ket az észlelt hatékonyság
eleve kevésbé befolyásolja, s!t rájuk amúgy
is kevésbé jellemz!, hogy a ténylegesen elért
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sikert tekintenék a hatékonyság egyetlen kri-
tériumának (Blackwood és Louis, 2012).
Azonban az online aktivizmus költségei az
offline részvételhez képest annyira alacso-
nyak lehetnek, hogy ha a költség-haszon
számítások egyáltalán szerepet kapnak, ak-
kor az online aktivizmus reális alternatívá-
jává válhat a fizikai térben történ! esemé-
nyeknek mindazok számára, akiknek az
offline részvétel költségei már nem vállal-
hatók. Ez végs! soron meger!sítené a behe-
lyettesítés hipotézisével és a kliktivizmussal
kapcsolatos félelmeket is, de lehet!ségként
merül fel az is, hogy egy hosszantartó, fo-
lyamatos jelenlétet igényl! akciótól történ!
(átmeneti) elfordulás vagy eltávolodás esetén
az online aktivizmus a folyamatosan fenn-
tartott meger!sítés (empowerment) egyet-
len forrásává válik, és nem behelyettesít!,
hanem éppen fenntartó szerepet kap, tulaj-
donképpen létrehozva a támogatók egy
könnyen elérhet! és esetlegesen újramobili-
zálható körét. 

A kutatás f" célja és hipotézisei

Kutatásunk az Egyetemfoglalás 44 napjára
összpontosítva vizsgálja meg, hogy melyek
a folyamatos jelenlétet igényl! politikai tün-
tetéseken való részvétel egyéni prediktorai
a közösségimédia-használattal is összefüg-
gésben. Az Egyetemfoglalás behatárolt, de
mégis hosszantartó id!kerete, az éjjel-nappali
részvételi lehet!ség a következ! kutatási kér-
dések megvizsgálását tette lehet!vé: 

Mi a különbség azon résztvev!k között,
akik kitartóan részt vesznek egy hosszan-
tartó, folyamatos jelenlétet igényl! politikai
tüntetésben, és akik id!vel elfordulnak t!le? 

Hogyan határozzák meg a hosszantartó
politikai akciókban való kitartást az egyéni
motivációk, a személyiség és a közösségi-
média-használat? 

Hipotézisek

Mivel a kutatások eddig kevés figyelmet
szenteltek az általunk vizsgált folyamatos je-
lenlétet igényl! politikai tüntetési formának,
így a kérd!íves módszerre épül! kutatásunk-
ban többféle, az elkötelez!dés, a meger!södés
(empowerment) és az elfordulás elméletei
alapján kialakított prediktor hatását vizsgáltuk
meg a következ! hipotézisek mentén: 

1. Az általános politikai részvétel és az egyéni
motivációk pozitívan jósolják be az Egye-
temfoglaláson való fizikai részvételt, és ne-
gatívan a részvétel csökkenését a tüntetés
vége felé haladva. 

2. A közösségi média percepció, a közösségi
és instrumentális médiahasználat pozitívan
jósolja be mind az online, mind az offline
részvételt az Egyetemfoglalásban, és negatí-
van jósolja be a részvétel csökkenését. 

3. Az online és offline aktivizmus szemé-
lyiségjegyekkel való összefüggésére a szak-
irodalom részben közvetlen, részben közve-
tett bizonyítékokkal tud szolgálni. Így
a személyiségtényez!kre vonatkozó kérdések
egy részét hipotézisek formájában, más ré-
szüket kérdésként tudtuk ellen!rizni. Felté-
telezzük, hogy az extraverzió pozitívan jó-
solja be mind az online, mind az offline
aktivizmust. A nyitottság pozitívan, a barát-
ságosság és neuroticizmus pedig negatívan
jósolja be a fizikai részvételt. A közösségi-
média-használat és a lelkiismeretességre vo-
natkozó összefüggések alapján kérdésünk,
hogy a lelkiismeretesség bejósolja-e, illetve
hogyan jósolja be az online aktivizmust. 

4. A költség-haszon elemzés a részvétel ha-
nyatlását jobban jósolja be a kevésbé azono-
suló résztvev!k esetében, mint az er!sen azo-
nosulóknál. 
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MÓDSZER

Minta

A résztvev!k, akiket a saját Facebook-olda-
lukon (a Hallgatói Hálózat és az Els! Magyar
Egyetemfoglalás oldalán) értünk el, egy on-
line kérd!ívet töltöttek ki. A kérd!ív három
hétig volt elérhet! 2013 augusztusában. 141
(férfi = 48,2%; M kor = 29,6 év; SD = 12,6
év) személy töltötte ki az online kérd!ívet,
kétharmaduk egyetemi hallgató volt. A hoz-
záférés-alapú mintánk így nem reprezentatív
az Egyetemfoglalásban részt vev!kre nézve. 

Mér"eszköz

A kérd!ív három nagyobb részb!l tev!dött
össze: 

(a) a tüntetés három különböz! szaka-
szában (eleje, közepe és vége) történt aktivi-
tásra vonatkozó információk, illetve az álta-
lános politikai aktivitás; 

(b) motivációval és érzelmekkel kapcso-
latos kérdések: a szervez!kkel, egyetemfog-
lalókkal való azonosulás mértéke, a közössé-
gimédia-használat motivációi, és a részvétellel
kapcsolatos észlelt hátrányok és sikerek; 

(c) személyiségtényez!k felmérése, to-
vábbá néhány alapvet! demográfiai adat. 

(a) Az Egyetemfoglalást az id!beli válto-
zások kimutatása érdekében három kéthetes
szakaszra osztottuk, ily módon felmérve és
összehasonlítva a folyamat elejét, közepét és
végét az offline és online aktivitás szem-
pontjából. A visszaemlékezést segítend! je-
lent!s eseményekkel próbáltuk illusztrálni
a szakaszhatárokat. A tüntetés eleje a kezdeti
elkötelez!dést és átmenetiséget tükrözi fel-
tételezéseink szerint, míg a második és leg -
inkább az utolsó szakasz a kitartás indiká-
tora.  

A tüntetés elején, közepén, illetve végén
mutatott aktivitást három, az alábbihoz ha-
sonló itemekkel mértük: „Próbáljon vissza-
emlékezni, hogy kb. hány alkalommal fordult
meg az A épület 47-es termében!” A válaszo-
kat ötfokú Likert-skálán kértük (1: egyszer
sem – 5: majdnem minden nap), a három item
szakaszonként számított átlagát használtuk az
elemzésben (els! szakasz: M = 2,09; SD = 1,2;
középs! szakasz: M = 1,79; SD = 0,95; utolsó
szakasz: M = 1,49; SD = 0,75).

Az Egyetemfoglaláson kívüli más diák-
tüntetésekben való aktivitást öt itemmel mér-
tük (# = 0,81), pl. „Részt vett a 2012 decem-
beri utcai diáktüntetésekben?” Emellett
a European Social Survey politikai részvé-
telre vonatkozó hét tételét emeltük be a kér-
d!ívbe, ezek átlagát tekintettük az általános
politikai részvétel mutatójának, pl. „El"for-
dult-e az elmúlt 12 hónapban, hogy kapcso-
latba lépett politikussal, kormányzati, vagy
önkormányzati képvisel"vel?” Továbbá egy
itemmel, Likert-skálán mértük az általános
aktivitás szubjektív szintjét: „Mennyire
tartja magát aktívnak a diáktüntetésekben?”
(M = 3; SD = 1,32)

(b) A motivációkat és az érzelmeket szintén
ötfokú Likert-skálán mértük (1: egyáltalán
nem – 5: teljes mértékben), majd faktorelem-
zéssel állapítottuk meg ezek f! dimenzióit.
A kérdések egy része van Stekelenburg,
Walgrave, Klandermans és Verhulst (2012)
kutatásából származik. A motivációk faktor-
elemzése során maximum likelihood mód-
szerrel, varimax-rotációval két faktort kap-
tunk. Az ideológiai/instrumentális motiváció
faktorhoz (KMO = 0,848; faktorsúlyok 
> 0,3; # = 0,811) 7 item tartozott, például:
„Azért csatlakoztam az Egyetemfoglaláshoz,
mert ki akartam fejezni a nézeteimet.” A kö-
zösségi motivációhoz (KMO = 0,848; fak-
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torsúlyok > 0,3; # = 0,793) 3 item tartozott,
például: „Azért csatlakoztam az Egyetem-
foglaláshoz, mert úgy gondoltam, jó közös-
ségi élmény lesz.”

Az érzelem-tételek két faktoron helyez-
kedtek el: a negatív érzelmek faktort (# = 0,83)
két item alkotja, pl. „Felháborítónak találtam
a kormány fels"oktatással kapcsolatos intéz-
kedéseit”, míg a pozitív érzelmek faktort 
(# = 0,83) 4 item alkotja, pl. „Azt vártam,
hogy jó élmény lesz.”

Az azonosulást két itemmel mértük, pl.
„Az egyetemfoglalókkal milyen mértékben
azonosul?” (# = 0,91). Ezt kiegészítette még
egy tétel a célokkal való egyetértésr!l: 
„Az egyetemfoglalók célkit!zéseivel milyen
mértékben ért egyet?”, illetve két item a sze-
mélyes érintettségr!l (# = 0,78), pl. „Ez az ügy
jelent"s a személyes életemben.”

A hátrányok percepcióját egy nominális
változó jelezte: „Érték-e hátrányok amiatt,
mert részt vett az egyetemfoglaláson (vagy
az azzal kapcsolatos online fórumokon)?”,
a sikerpercepciót egy item mérte, szintén
ötfokú skálán: „Mennyire értékeli sikeres-
nek az Egyetemfoglalási akciót?” (M = 2,95;
SD = 0,85)

A közösségi média percepciót (# = 0,76)
7 itemmel mértük, ahol különböz! jelz!k
mentén kellett a résztvev!knek állást foglal-
niuk az ötfokú skálán, pl. „Mit gondol a kö-
zösségi médiáról, mennyire fontos/hasznos
stb.?” (M = 3,58; SD = 0,62). A közösségi-
média-használat motivációiról maximum
likelihood módszerrel, varimax-forgatással
faktorelemzést végeztünk. Az egyik faktor
a közösségi média instrumentális használata
lett (KMO = 0,872, faktorsúlyok > 0,3; 
# = 0,843), ide hét item tartozott, például:
„A diákmegmozdulások közösségi felületei

biztosították a legolcsóbb, leghatékonyabb
módját az események népszer!sítésének.” 
A másik faktor a közösségi média közösség -
épít! funkciója lett (KMO = 0,872; faktor-
súlyok > 0,3; # = 0,816), ide 6 item tartozott,
pl. „A diákmegmozdulások közösségi felüle-
tei adták a legjobb terepet az eszmecserére,
vitákra.”

(c) A személyiséget a Big Five magyar egye-
temista mintán adaptált 10 itemes változatá-
val mértük (maximum likelihood, varimax-
rotáció, KMO = 0,649; faktorsúlyok > 0,32;
Cronbach # = 0,702–0,821) (Farkas és Orosz,
2013).

EREDMÉNYEK

A három szakasz aktivitási szintje

A kitölt!k ötfokú Likert-skálán jelölték meg,
hogy jelen voltak-e egy eseményen, és hogy
milyen szinten értékelték magukat aktívnak
(3 item alapján), illetve további 3 item vo-
natkozott az online részvételre (offline rész-
vétel: #eleje = 0,82; #közepe = 0,82; #vége = 0,76;
online részvétel: #eleje = 0,80; #közepe = 0,77;
#vége = 0,75). Az összetartozó mintás varian-
ciaanalízis (Greenhouse–Geisser-korrekció -
val) eredményei szerint az offline részvétel
szignifikánsan csökkent a tüntetés három
szakaszában [F(1,386, 194,042) = 62,44; 
p < 0,001]. Ezzel szemben az online aktivi-
tás magasabbról indult, és kevésbé csökkent
az id! múlásával, csak a második és harma-
dik szakasz között volt szignifikáns az esése
[F(1,562, 218,726) = 16,013; p < 0,001; post
hoc teszt, Bonferroni-korrekcióval] (lásd 
1. ábra).
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Az online és offline aktivizmus bejósló
tényez"i a tüntetés három szakaszában

Annak érdekében, hogy megvizsgáljuk
a vizsgálatba bevont változók aktivitást be-
jósló erejét, hierarchikus regresszióelemzé-
seket futtattunk le, minden egyes szakaszra
vonatkozóan, elkülönítve az offline és az on-
line részvételt. A lehetséges bejósló változó-
kat három részre osztottuk, ami lehet!vé
tette, hogy az általános aktivizmus és a sze-
mélyiség hatását kontrollálhassuk. Az els!
blokkba a diáktüntetésekkel kapcsolatos ál-
talános aktivitás, a politikai részvétel (ESS
itemei alapján) és az aktivitási szint szub-
jektív megítélése került. A második blokk
a BFI személyiségfaktorait tartalmazta, míg
a harmadik blokk az egyéni motivációk szi-
tuatív elemeire utaló változókat, úgymint
a részvétel motivációi, az érzelmek, a kö-
zösségimédia-használat, a siker percepciója
vagy az észlelt hátrányok. A változók között

nem állt fenn er!s lineáris összefüggés, amit
egyrészt korrelációs mátrix segítségével
ellen!riztünk (legalacsonyabb r = 0,38; leg-
magasabb r = 0,599), és megvizsgáltuk a mul-
ti kollinearitás-értékeket is: minden toleran-
ciaérték 0,10 feletti volt (0,625–0,918),
illetve a variancianövel! tényez! (VIF) 10
alatt maradt (1,026–1,185). 

A kezdeti fázisra vonatkozóan az els!
blokk változói szignifikáns bejóslóer!vel bír-
tak [F(3, 130) = 73,73; p < 0,001], a három
változó a variancia 63%-át magyarázta. Má-
sodik lépésben a személyiségtényez!k ke-
rültek be a modellbe, melyek azonban nem
okoztak szignifikáns R$ változást. A harma-
dik blokkból egyedül az azonosulás változója
járult hozzá a modell magyarázóerejéhez 
[R$ változás = 0,056; F(19, 114) = 14,51;
p < 0,001], a végs! modell a variancia
70,8%-át volt képes megmagyarázni.  

A tüntetés középs! fázisában hasonló módon
elemeztük az offline részvételt bejósló tényez!-

1. ábra. Az offline és online részvétel szintjei a tüntetés három szakaszában, 5 fokú skálán jelölve 
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ket. Az els! modell a variancia 51,6%-át ma-
gyarázta [F(3, 130) = 46,185; p < 0,001]. A má-
sodik blokk személyiségfaktorai közül csak
a lelkiismeretesség mint negatív el!jel" pre-
diktor (% = –,164*) okozott szignifikáns válto-
zást [R$ = 0,043; F(8,125) = 19,76; p < 0,05].
A harmadik, végs! modell az els!höz képest
a variancia további 12%-át tudta megma-
gyarázni, vagyis összesen 63,9%-ot [R$ vál-
tozás = 0,08; F(19, 114) = 10,61; p < 0,001]. 

A tüntetésen való kitartás szempontjából
a legfontosabb periódus természetesen a tün-
tetés utolsó szakasza. Ennek eredményei: az
els! modell a variancia 34,7%-át magyarázta
[F(3, 130) = 23,02; p < 0,001], a második
összességében nem volt szignifikáns, de
a végs! modellben mégis egy személyiség-
változó esetében tapasztaltunk egyedi hoz-
zájárulást (lelkiismeretesség % = –,177**),
és ezzel a harmadik modell a variancia to-
vábbi 10%-át magyarázta. Ebben a harmadik
modellben az azonosulás bírt legnagyobb be-
jóslóer!vel, összességében a variancia 48%-át
tudták megmagyarázni a vizsgált változók
[F(19, 114) = 5,57; p < 0,001].

Figyelembe véve, hogy az online aktiviz-
mus szintje a tüntetés folyamán viszonylag ál-
landó maradt, a három szakaszra vonatkozó
modellek is nagyon hasonlóan alakultak. Bár
az els! blokk elemei összességében számot-
tev! bejóslóer!vel bírtak az els! szakasz online
aktivitására vonatkozóan [F(3, 130) = 12,576;
p < 0,001], a három változó közül csak az ak-
tivitás szubjektív szintje bizonyult szignifi-
kánsnak (% = 0,323**). A második blokk ele-
meinek beléptetése nem okozott érdemi
változást. A harmadik blokk változóival együtt
a végs! modell a variancia 46,8%-át magya-
rázta [F(19, 114) = 5,28; p < 0,001].

A középs! szakaszra vonatkozóan az els!
modell változói 21,4%-ot magyaráztak 
[F(3, 130) = 11,08; p < 0,001], a második

modell nem volt szignifikáns, de a harmadik
körben az egyik személyiségváltozó, a ba-
rátságosság negatív értékkel mégis annak bi-
zonyult (% = –,204**), a végs! modell a va-
riancia több mint felét (54,7%) magyarázta
[F(19, 114) = 7,26; p < 0,001].

Az utolsó szakaszban az aktivitás szub-
jektív szintje mindhárom modellben szigni-
fikáns bejóslóer!vel bírt. Az els! modell
a variancia 22,9%-át [F(3,130) = 12,91;
p < 0,001], a második a 24%-át, a harmadik
pedig az 54%-át tudta megmagyarázni
[F(19,114) = 7,04; p < 0,001]. Az egyes válto-
zók értékeit az 1. táblázatban foglaltuk össze.

A résztvev"k különböz" típusai 

Következ! célunk a különböz! részvételi pro-
fillal leírható csoportok azonosítása volt
a mintán belül (2. és 3. ábra). Ennek érdeké-
ben „k-means” klaszteranalízist futtattunk le
a három szakaszban mutatott online és offline
részvétel alapján. Az analíziseket többször is
megismételtük, 2 és 6 közötti klaszterszámot
megjelölve, melyek közül a négyklaszteres
megoldás bizonyult legstabilabbnak. 

Az els! klaszter (n = 18) a legaktívabb
résztvev!ket takarta – ez az ún. keménymag –,
akik a legtöbb eseményen jelen voltak és ak-
tívan részt is vettek azokban, mely aktivitás
relatíve stabil maradt és csak a vége felé
csökkent kismértékben. A második klaszter
tagjai (n = 32) az ún. aktív csoport¸ a rész-
vételük az el!z! csoporthoz hasonló mintáza-
tot mutatott, azzal az eltéréssel, hogy mind on-
line, mind offline téren alacsonyabb volt.
A harmadik klaszter (n = 49), azokat a szemé-
lyeket foglalta magában, akik ritkán vagy
szinte egyáltalán nem voltak személyesen je-
len a tüntetés különböz! eseményein, de online
aktivitásuk nagyon magas volt mindhárom sza-
kaszban és nem is nagyon csökkent az esemé-
nyek végére sem. &ket online aktivistáknak

ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA 2014, 14(1):163–188. 
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neveztük el. Az utolsó klaszterbe tartozók 
(n = 42) szembet"n!en passzívak voltak
a többi csoporthoz képesT, miközben az ese-
ményekkel kapcsolatos szimpátiájukat tük-
rözte, hogy ennek ellenére kitöltötték a kér-
d!ívünket, amely az esemény résztvev!it
vagy szimpatizánsait szólította meg.

Az els! csoportba tartoztak a legfiatalabb
válaszadók (M = 23,61; SD = 3,66), hozzá-
juk hasonló életkorú volt az aktív csoport is
(M = 24,03; SD = 7,27), míg a maradék két
csoportban az átlagéletkor 30 év felett volt
nagyobb életkori különbségekkel (online ak-
tivisták: M = 33,75; SD = 14,9; passzívak 
M = 31,57; SD = 13,16). 

A kapott klaszterek közti különbségeket
varianciaanalízis segítségével vizsgáltuk meg

(2. táblázat). A diáktüntetéseken mutatott ál-
talános aktivitásban és az aktivitási szint szub-
jektív megítélésében is szignifikáns különb-
ségeket találunk az egyes klaszterek között,
kettéválasztva a két aktívabb csoportot a csak
online aktívak és a passzívak csoportjaitól
[ANOVA, post hoc Tukey-próba általános
aktivizmus: F(3, 137) =  24,094; p <  0,000;
'$ =  0,34; az aktivitás szubjektív szintje:
F(3, 137) =  31,002; p <  0,000; '$ =  0,412].
Az ESS pontokból számolt általános politikai
részvétel értékeiben nem találtunk különbsé-
geket. 

Az érzelmek tekintetében legf!bb különb-
ség az volt, hogy a bármilyen módon aktívak
(akár online, akár offline), sokkal több pozitív
érzelemr!l számoltak be (pl. büszkeség,

1. táblázat. Az offline és az online aktivizmus bejósló tényez!i a tüntetés három szakaszában

Megjegyzés: D!lt bet"vel az új bejósló tényez!ket jelöltük meg. * p < 0,05, **p < 0,01

  Kezdeti szakasz Beta Középs  szakasz Beta Utolsó szakasz Beta 

O
ffl

in
e 

ak
tiv

izm
us

 

általános aktivitás 0, 419** általános aktivitás 0,399** azonosulás 0,365** 

aktivitás 
szubjektív szintje 

0,353** azonosulás 0,3185** aktivitás szubjektív 
szintje

0,257* 

azonosulás 0,225* aktivitás 
szubjektív szintje

0,275** általános aktivitás 0,25*

hátrányok 0,146* közösségi média: 
közösségépít  
használat 

0,184** közösségi média: 
közösségépít  
használat

0,189** 

ESS –0,144* lelkiismeretesség –0,164** lelkiismeretesség –0,177** 

O
nl

in
e 

ak
tiv

izm
us

 

azonosulás 0,319* azonosulás 0,412** azonosulás 0,523** 

közösségi média: 
közösségépít  
használat 

 0,287** közösségi média: 
közösségépít  
használat 

0,338** aktivitás szubjektív 
szintje 

0,324** 

közösségi média: 
instrumentális 
használat 

0,203* közösségi média: 
instrumentális 
használat 

0,264** közösségi média: 
közösségépít  
használat

0,275** 

   barátságosság –0,204** közösségi média: 
instrumentális 
használat

0,193* 

     barátságosság –0,148* 
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remény, felemel! érzés) [ANOVA, post hoc
Games–Howell-próba, F(3, 137) = 11,621;
p < 0,001; '$ = 0,139]. A passzív csoport
a negatív érzelmeket (felháborodás, észlelt
igazságtalanság) kevésbé élte át, mint a há-

rom másik csoport, de szignifikáns különb-
séget találtunk még a keménymag és az ak-
tív csoport között is [ANOVA, post hoc
Games–Howell-próba F(3, 137) = 9,306;
p < 0,001; '$ = 0,138]. A különbség annak

ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA 2014, 14(1):163–188. 

2. ábra. Az offline aktivizmus szintjének átlagai a négy csoportnál, 5 fokú skálán jelölve 

3. ábra. Az online aktivizmus szintjének átlagai a négy csoportnál, 5 fokú skálán jelölve
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ellenére kimutatható, hogy mindkét csoport-
ban nagyon magas értékeket kaptunk, a ke-
ménymag esetében plafonhatás mutatkozott,
az aktív csoport átlaga pedig 4,8 felett volt.  

A kérd!ív instrumentális, ideológiai, mo-
rális és közösségi motivációkra vonatkozó ite-
meket is tartalmazott, de az adatok faktorana-
lízise, mint korábban említettük, csak két f!
faktort tudott azonosítani: egy instrumentá-
lis-ideológiait és egy közösségit. A négy klasz-
terbe tartozók motivációit elemezve, újfent
leginkább a passzív csoport különült el a többi
csoporttól: az instrumentális/ideológiai moti-
vációkat tekintve mind a keménymagtól, mind
az online aktivistáktól [ANOVA, post hoc
Games–Howell-próba F(3, 137) = 7,723; 
p < 0,001; '$ = 0,136]; míg a közösségi moti-
vációkat tekintve az aktív csoporttól külön-
bözött [ANOVA, post hoc Tukey-próba F(3,
137) = 5,770; p < 0,001; '$ = 0,112]. 

Az átpolitizált kollektív identitásra vo-
natkozó kérdéseket elemezve a keménymag
és az összes többi csoport, valamint a passzív
vs. összes többi csoport között találtunk szig-
nifikáns különbségeket, míg az online akti-
visták és az aktív csoport nem különbözött
érdemben. Ezek szerint a keménymaghoz tar-
tozók azonosultak leginkább a szervez!kkel,
és a passzívak a legkevésbé [ANOVA, post
hoc Games–Howell-próba F(3, 137) = 26,926,
p < 0,001; '$ = 0,281]. A tüntetés céljaival
való egyetértés mértékét tekintve kevésbé
voltak élesek a különbségek, csak a passzív
csoport különbözött a többit!l [ANOVA, post
hoc Games–Howell-próba F(3, 137) = 8,546;
p < 0,001; '$ = 0,114]. 

Az eseményben való elkötelez!dés sze-
mélyes érintettségére is rákérdeztünk, elkü-
lönítve azokat, akik saját csoportjuk, tehát
ingroup érdekeik miatt vettek részt a tüntetés-
ben, azoktól, akik másokért, tehát out group ért
próbáltak tenni. E tekintetben a keménymag

és az aktív csoport, másrészt az online akti-
visták és a passzív csoport különbözött szig-
nifikánsan [ANOVA, post hoc Games–
Howell-próba F(3, 137) = 4,658, p < 0,005;
'$ = 0,09]. Az aktív csoport tagjai, bár ing-
roup aktivistaként írták le magukat, kevésbé
(bár még így is meglehet!sen er!sen) azo-
nosultak a szervez!kkel, mint a keménymag. 

A kérd!ív költség-haszon elemzésre vo-
natkozó kérdéseinek elemzése (a részvétel
költségeinek az átélt hátrányokat tekintettük,
haszonként pedig a sikeres kimenet percep-
cióját) érdekes, talán els! pillantásra megle-
p!nek t"n! eredményeket hozott. Az akciót si-
keresnek leírók inkább az online aktivisták és
a keménymag közül kerültek ki, az aktív cso-
port nem volt ennyire optimista a passzívak-
kal egyetemben [ANOVA, post hoc Games–
Howell-próba F(3, 137) = 5,308, p < 0,005; 
'$ = 0,104]. Az átélt hátrányok tekintetében
pedig az aktív csoport számolt be több ilyen
élményr!l, mint az összes többi csoport, be-
leértve a keménymagot is [ANOVA, post hoc
Games–Howell-próba F(3, 137) = 17,394, 
p < 0,001; '$ = 0,275].

A passzívak kivételével mindenki er!teljes
online közösségi aktivitást mutatott az Egye-
temfoglalással kapcsolatosan. Ráadásul az on-
line aktivitás szintje kevésbé mutatott csök-
ken! tendenciát az id! múlásával, mint az
offline részvétel. Azonban találtunk különbsé-
geket ebben a vonatkozásban is: a közösségi
média általános percepciója pozitívabb volt az
online aktivisták és a keménymag körében,
mint a másik két csoportban [ANOVA, post
hoc Tukey-próba F(3, 137) = 6,245, p < 0,001;
'$ = 0,12]. A passzív csoport eltért a többit!l
a közösségi médiával kapcsolatos motivációit
tekintve is, sokkal kevésbé használták instru-
mentális célokra, tehát például az információ
megosztására [ANOVA, post hoc Games–
Howell-próba F(3, 130) = 9,816 < 0,000; 
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'$ = 0,332]. A közösségi hálózatok szociáli-
sabb típusú használatának adatait elemezve
arra jutottunk, hogy egyrészt a keménymag
tért el minden más csoporttól, másrészt
a paszszív a keménymagtól és az online akti-
vistáktól. Úgy t"nik, hogy a keménymag volt
legsikeresebb abban, hogy a közösségi médiát

közösségépítésre használja, !ket követte az
online aktivisták csoportja, majd a passzívak.
Az aktív csoport egyfajta középutasként nem
különbözött szignifikánsan egyik csoporttól
sem [ANOVA, post hoc Tukey-próba F(3,
130) = 14,022; p < 0,001; '$ = 0,145]. 

ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA 2014, 14(1):163–188. 

2. táblázat. A klaszterek összehasonlítása 
(varianciaanalízis, Tukey- és Games–Howell-féle post hoc próbákkal)

Megjegyzés: Minden különböz! bet"vel megjelölt átlag szignifikánsan különbözik az egy sorban szerepl! többit!l
p < 0,05, *ezekben az esetekben faktorszkórokkal számoltunk. KM: keménymag, A: aktív csoport, OA: online aktív
csoport, P: passzív csoport

  Keménymag Aktív Online aktív Passzív Különbségek 
(p < 0,001) 

M SD M SD M SD M SD
Általános aktivitás 5,72 2,05 5,38 1,84 2,14 2,01 1,86 2,01 KM, A > OA, P 
Az aktivitás 
szubjektív szintje  

4,28 0,67 4,00  0,95 2,65 1,13 2,12 1,11 KM, A > OA, P 

Pozitív érzelmek 4,08  0,55 3,95 0,75 3,47 0,84 2,91 1,11 KM, A, OA > P 
Negatív érzelmek 5,00 0,00 4,86  0,29 4,85 0,44 4,15 1,26 KM > A, 

KM, A, OA > P 
Instrumentális/ 
ideológai motiváció* 

0,51 0,58 0,08  0,62 0,18 0,74 –,48 1,20 KM, OA > P 

Közösségi 
motiváció* 

0,27 1,03 0,47 0,74 –,06 0,93 –,41 1,06 A > P

Azonosulás 4,83 0,30 4,30 0,78 4,03 0,83 2,85 1,21 KM > A, OA, P 
KM, A, OA > P 

Célokkal való 
egyetértés 

4,67 0,59 4,44 0,84 4,53 0,62 3,69 1,28 KM, A, OA > P 

Ingroup 4,39 0,47 4,16  0,72 3,87 1,20 3,48 1,08 KM, A < OA, P 
Sikerpercepció 3,28 0,67 2,91 0,64 3,18 0,78 2,57 1,02 KM, OA > P 
Hátrányok 0,39 0,50 0,78 0,42 0,18 0,39 0,17 0,38 A > KM, OA, P 
Közösségi média 
percepciója 

3,71 0,42 3,41 0,67 3,85 0,51 3,37 0,69 KM, OA < A, P 

Közösségi média: 
instrumentális 
használat* 

0,28 0,45 0,15 0,77 0,25 0,68 –0,63 1,10 KM, A, OA > P 

Közösségi média: 
közösségépít  
használat* 

0,92 0,69 –0,07 0,84 0,08 0,72 –0,53 0,83 KM > A, OA, P 
KM, OA > P 

BF extraverzió* 0,49 0,74 0,21 0,92 –0,19 0,83 –0,15 0,99 KM > OA 
BF 
lelkiismeretesség* 

–0,32 0,81 –0,27 0,90 0,32 0,79 –0,03 0,92 KM, A < OA 
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A Big Five személyiségdimenziói közül
két tényez! mentén találtunk különbségeket
a klaszterek között. A keménymag érte el
a legmagasabb pontszámokat az extraverzió-
ban, szignifikáns különbséget mutatva az on-
line aktivistáktól, míg a lelkiismeretesség fak-
torban fordított volt az összefüggés, az online
aktivisták magasabb pontszámot értek el, mint
akár az aktív csoport, akár a keménymag
[ANOVA, post hoc Tukey-próba az extraver-
zióra: F(3, 137) = 3,520; p < 0,05; lelkiisme-
retes ségre: F(3, 137) = 4,166 p < 0,01; 
'$ = 0,08]. 

DISZKUSSZIÓ

Els! két hipotézisünkben az általános akti-
vizmust, az egyéni motivációkat és a közös-
ségimédia-használatot alapul véve jeleztük
el!re az aktivitás szintjét az Egyetemfoglalás
különböz! szakaszaiban. Kutatásunk igazolta
a változók többségének, de nem mindegyi-
kének a befolyását.

1. Az általános politikai részvétel és az egyéni
motivációk pozitívan jósolják be az Egyetem-
foglaláson való fizikai részvételt, és negatívan
a részvétel csökkenését a tüntetés vége felé
haladva. 

2. A közösségi média percepció, a közösségi
és instrumentális médiahasználat pozitívan
jósolja be mind az online, mind az offline
részvételt az Egyetemfoglalásban, és negatí-
van jósolja be a részvétel csökkenését. 

A regresszióelemzés eredményei Postmes és
Brunsting (2002) kutatásaival összhangban
az általános politikai aktivitás er!s bejósló té-
nyez! hatását igazolták a tüntetés minden
szakaszában, kivételt jelentett ez alól a poli-
tikai részvétel pontszáma, amelynek kisebb

és fordított bejóslóereje csak a tüntetés kez-
detén volt mérhet!. Bár kutatásunk nem szol-
gált egyértelm" magyarázattal az ESS politi-
kai részvételre vonatkozó tételeinek alacsony
szint" bejóslóerejére, a résztvev!k kora és
a politikáról és aktivizmusról alkotott negatív
kép Magyarországon (Göncz, 2012) választ
adhat arra, hogy a legelszántabb egyetem-
foglalók a politikai részvétel más szintjein
miért nem aktívak. Az általános politikai
részvétel mellett az egyetlen szilárd és er!s
prediktor a tüntet!kkel és szervez!kkel való
azonosulás segítségével mért átpolitizált kol-
lektív identitás lett, ami egybecseng a kol-
lektív cselekvés több évtizedes szociálpszi-
chológiai kutatásainak eredményeivel (Simon
és Klandermans, 2001; Tajfel és Turner,
1979). Az azonosulás növekv! magyarázó -
ereje és az általános részvétel csökken! befo-
lyása mellett a prediktorok egyéb változásai is
megfigyelhet!k a tüntetés három szakasza
során. A költség csak az els! szakaszban je-
lent meg fontos bejósló tényez!ként (vagyis
ekkor volt magas az aktivitása azoknak, akik
amúgy költségesnek tekintették a tüntetésben
való részvételt), ami arra utal, hogy az Egye-
temfoglalás el!ször a kevésbé er!sen azo-
nosuló, de egyébként politikailag aktív sze-
mélyeket vonzotta, hogy részt vegyenek egy
különleges társadalmi és politikai esemé-
nyen, !k azonban elmaradtak, amikor a költ-
ségek n!ni kezdtek. 

Az, hogy a közösségi média er!s predik-
torként jelenik meg a kés!bbi szakaszokban,
megvilágítja egyrészt a közösségi média je-
lent!ségét az elhúzódó offline tüntetés fenn-
tartásában (McGarty et al., 2013; Tufekci és
Wilson, 2012), másrészt, hogy az internetes
információmegosztás mellett a közösség épí-
tése az online felületeken szintén szerepet
játszik az aktivisták hosszabb távú elkötele-
z!désében. 
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A második hipotézis az online aktiviz-
mus mértékére és tartósságára tesz el!rejel-
zést. Ha összehasonlítjuk az online aktiviz-
mus prediktorait a különböz! szakaszokban,
nem találunk nagy különbségeket, hiszen
akik az els! szakaszban aktívak voltak, azok
jellemz!en az utolsó szakaszban is aktívak
maradtak. Az azonosulás igen, az aktiviz-
mus általában azonban nem jelenik meg az
online aktivizmus prediktoraként, ellent-
mondva Postmes és Brunsting (2002) ered-
ményeinek, akik szerint az online és offline
aktivizmus motivációi ebben a vonatkozás-
ban nem különböznek.

A klaszteranalízis segítségével azonosí-
tott négy jellegzetes tüntet!csoport összeha-
sonlítása arra az alapvet! kérdésre kínált vá-
laszt, hogy mi a különbség az elkötelezett és
az eseményt elhagyó személyek között.
A leghatározottabb választóvonalat a mini-
málisan bevonódó passzív támogatók és a há-
rom másik csoport között találtuk, meger!-
sítve, hogy a tüntet!k – függetlenül attól,
hogy online vagy offline voltak-e aktívak – és
a nem tüntet!k jobban különböztek egymás-
tól, mint azok egymástól, akik bármilyen
módon részt vettek az eseményen. A passzív
csoportot kevésbé azonosuló, érzelmileg ke-
vésbé bevonódó, kevésbé motivált szemé-
lyek alkották, akik a közösségi médiát ke-
vésbé kedvez!en ítélték meg, és kisebb
mértékben használták aktivizmusra a másik
három csoporthoz képest. A másik nem meg-
lep! választóvonal azok között volt, akik fi-
zikailag is jelen voltak az Egyetemfoglaláson
és akik nem, vagyis egyrészr!l a keménymag
és az aktív csoport, másrészr!l az online ak-
tív és a passzív csoport. A diáktüntetésekben
való általános részvétel és a szubjektív akti-
vitási szint logikusan mutatta ezt a különb-
séget a részvételben. Ez az elkülönülés az
ingroup-outgroup néz!pontokhoz is kapcso-

lódott, amit alátámasztott, hogy az els! két
csoport fiatalabb résztvev!kb!l állt. Vagyis
különbséget találtunk az átpolitizált kollektív
identitás által motivált ingroup tüntet!k, és az
egy véleménycsoportba tartozás által moti-
vált outgroup vagy szimpatizáns tüntet!k kö-
zött. Mivel utóbbiak kisebb mértékben vettek
részt és kevésbé azonosultak az Egyetem-
foglalókkal, ez valamelyest ellentmond
Thomas és McGarty (2009) eredményeinek,
akik a véleménycsoportok erejét hangsú-
lyozzák. 

Szinte minden téren er!s hasonlóságot
találtunk a keménymag és az aktív csoport
tagjai között. Ennek ellenére olyan különb-
ségek is mutatkoztak köztük, amelyek meg-
világítják a folyamatos jelenlétet igényl! tün-
tetések melletti elkötelez!dés néhány fontos
aspektusát, és egyben az online és offline
aktivizmus kapcsolatát is. Mindkét csoport
tagjai ingroup aktivistaként tekintenek ma-
gukra és egyenl! mértékben vonódtak be ál-
talában a 2011 óta tartó diáktüntetésekbe, vi-
szont a keménymag er!sebben azonosult
a szervez!kkel és er!sebb negatív érzéseket
élt át a tüntetéseket kiváltó események kap-
csán. Ezek az eredmények kiemelik az átpo-
litizált kollektív identitás, az észlelt igazság-
talanság és az ehhez kapcsolódó érzelmek
jelent!ségét az aktivitás fennmaradásában
(Mazzoni, Zomeren és Cicognani, 2013; van
Zomeren et al., 2008). Nem találtunk kü-
lönbséget a pozitív érzelmekben, az instru-
mentális/ideológiai és a közösségi motiváci-
ókban, ami arra utal, hogy az eseményekhez
való pozitív viszonyulás és a tüntetés ideo-
lógiai és instrumentális céljainak megélése
fontos a kezdeti mobilizációban, de nem ké-
pes a hetekig tartó aktivizmust fenntartani. Ez
egybevág Blackwood és Louis (2012) ered-
ményeivel, akik azt találták, hogy a siker el-
érhet!ségének percepciója fontos a nem
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aktivisták kezdeti mozgósításában, de hosz-
szabb távon a hatékonyság észlelése a sike-
resség lehet!ségénél szorosabban összefügg
a mozgalom építésének észlelésével. 

3. Az extraverzió pozitívan jósolja be mind
az online, mind az offline aktivizmust. A nyi-
tottság pozitívan, a barátságosság és neuro-
ticizmus pedig negatívan jósolja be a fizikai
részvételt. A közösségimédia-használat és
a lelkiismeretességre vonatkozó összefüggé-
sek alapján kérdésünk, hogy a lelkiismere-
tesség bejósolja-e, illetve hogyan jósolja be
az online aktivizmust.  

A regresszióelemzés során a személyiségté-
nyez!k közül a lelkiismeretesség szignifi-
káns negatív prediktornak bizonyult a tünte-
tés középs! és végs! szakaszában, de az
Egyetemfoglalás els! szakaszában még nem
jelent meg. A klaszterek közötti variancia-
analízis eredményeiben a lelkiismeretesség
elkülönítette az online aktivistákat mind az
aktív csoporttól, mind a keménymagtól, mi-
közben nincs egyértelm" kapcsolat ezen sze-
mélyiségvonás és az aktivizmus között
a szakirodalomban (Brandstätter és Opp,
2013). Valószín"leg éppen azért, mert a sze-
mélyiség sokkal kisebb szerephez jut a sokat
vizsgált mobilizációban, mint a kitartás szem-
pontjából.

Nem zárhatjuk ki, hogy a lelkiismeretes-
ség vonása egyszer"en azért magasabb az
online aktivistáknál az Egyetemfoglalásban
fizikailag is részt vev! csoportokhoz képest,
mivel jelent!s korkülönbség is van a csopor-
tok között, és ez azon személyiségjellemz!k
egyike, amely a kor el!rehaladtával megn!
(Srivastava, John, Gosling és Potter, 2003).
Ugyanakkor ez a különbség azzal is össze-
függhet, hogy az offline résztvev!k köny-
nyebben félretették egyéb elfoglaltságaikat és
töltöttek jelent!s id!t a tüntetéssel, ami fo-

lyamatos jelenlétet igényl! tüntetések egyik
fontos feltétele lehet. Az eredmények tehát
arra utalnak, hogy az online aktivisták sem-
miképp nem tekinthet!k egyszer" kliktivis -
táknak, akik az offline aktivizmust minimális
energiát igényl! klikkeléssel és megosztá-
sokkal helyettesítik, sokkal inkább arról lehet
szó, hogy ha személyesen nem is tudnak/
akarnak részt venni a tüntetésen, mégis az on-
line akciókhoz csatlakozva eleget tudnak
tenni társadalmi kötelességüknek egy általuk
jelent!snek tartott ügy kapcsán. Ez alapján
feltételezhetjük azt is, hogy ha számukra nem
lett volna lehet!ség arra, hogy az interneten
támogassák az eseményeket, akkor talán
egyáltalán nem is vettek volna részt. 

A regresszióelemzés eredményeiben a ba-
rátságosság (mindig kedvesnek és segít!-
késznek lenni) negatív bejóslóereje a tüntetés
online formáinak középs! és utolsó szaka-
szában összhangban van a személyiség és
politikai részvétel összefüggésér!l szóló
eredményekkel (Brandstätter és Opp, 2013),
azonban hiányzik a közösségimédia-haszná-
lat szakirodalmából (Correa et al., 2010;
Hughes et al., 2012; Ryan és Xenos, 2011).
Ez arra utalhat, hogy az online aktivizmus
közelebb áll az aktivizmushoz, mint más nem
politikai tartalmú online tevékenységekhez.

Az extraverzió nem mutat olyan er!s ösz-
szefüggést, amilyet vártunk a személyiség
és a közösségimédia-használat szakirodalma
és a személyiség kollektív cselekvésben be-
töltött szerepeinek vizsgálata alapján (Brand -
stätter és Opp, 2013; Correa et al., 2010;
Hughes et al., 2012; Ryan és Xenos, 2011).
A regresszióelemzésben a tüntetés egyetlen
offline vagy online szakaszában sem volt
szignifikáns hatása a részvételre, így az ext-
raverzióra vonatkozó hipotézist nagyrészt el
kell utasítanunk. Ugyanakkor az aktivitási
szint klasztereinek varianciaanalízissel tör-
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tén! összehasonlítása azt mutatta, hogy a ke-
ménymag és az online aktív csoport között
szignifikáns különbség mutatkozik az extra-
verzió szintjében. A mind offline és online, il-
letve a csak online magas aktivitást mutató
résztvev!k közötti különbség az extraverzió
dimenziójában összefügghetett akár az Egye-
temfoglalás sajátos eseményével is: az ese-
mény egy zárt, de nyilvános térben zajlott,
ami társas interakciókat és részvételt követelt,
kamerák jelenlétében. Azonban nem talál-
tunk összefüggést sem a tapasztalatokra való
nyitottsággal, sem a neuroticizmussal a tün-
tetés különböz! szakaszait vizsgáló regresz-
szióelemzésben, sem a különböz! csoporto-
kat összehasonlító varianciaanalízis során,
ellentmondva néhány személyiségr!l és ak-
tivizmusról szóló eredménynek (Brandstätter
és Opp, 2013; Correa et al., 2010; Hughes et
al., 2012; Ryan és Xenos, 2011).

Bár nem minden személyiségdimenzió-
ban találtunk különbségeket, úgy gondoljuk,
hogy még ezek az eredmények is azt mutat-
ják, hogy a személyiségtényez!ket nem sza-
bad teljes mértékben figyelmen kívül hagyni
a folyamatos jelenlétet igényl! politikai ak-
ciók magyarázatakor, mivel a személyiség-
vonások és a részvétel különböz! mértéke és
formái között világos kapcsolatot találtunk.
S!t, éppen személyiség-önjellemzésekb!l
érthetjük meg, hogy az online aktivisták nem
potenciális résztvev!i egy olyan esemény-
nek, mint az Egyetemfoglalás, és hogy a kö-
zösségi média megadja a lehet!séget, hogy
a „nem aktivista” személyiséggel rendelkez!
személyekb!l, akik osztoznak az offline tün-
tet!k legtöbb motivációjában, online akti-
visták váljanak. Nem szabad tehát alábe-
csülni az online aktivisták szerepét az
információ terjesztésében, a támogatás kife-
jezésében és az események szervezésében
nyújtott segítségben, mivel !k nem az offline

tüntetést helyettesítik, hanem megtalálják az
akcióhoz való csatlakozás lehet!ségét az on-
line formákon keresztül.

4. A költség-haszon elemzés a részvétel ha-
nyatlását jobban jósolja be a kevésbé azo-
nosuló résztvev"k esetében, mint az er"sen
azonosulóknál. 

A regresszióelemzés azt mutatja, hogy a kez-
deti mobilizációnál azok a résztvev!k is jelen
vannak, akik a tüntetéseken való részvétellel
járó hátrányokat említik. A klaszterek vari-
anciaanalízissel történ! összehasonlítása pe-
dig ezt kiegészítve azt er!síti meg, hogy
a részvétel következtében megtapasztalt hát-
rányok (költségek) az aktív csoportnál je-
lentkeznek a legnagyobb mértékben, továbbá
a tüntetés sikerének értékelésében is éppen !k
voltak szignifikánsan kevésbé optimisták,
mint a keménymag tagjai. A csoportok közötti
különbség azt mutatja, hogy a gyengébb mo-
bilizáló érzelmek és kevésbé er!s azonosulás
mellett a résztvev!k költség-haszon elem-
zésbe bocsátkoztak, ami az offline részvétel
csökkenéséhez vezetett az online aktivitás
fennmaradása mellett. Ugyanakkor ezt a vál-
tást maguk a résztvev!k feltehet!leg nem ér-
tékelték visszaesésként, mivel az aktív cso-
port tagjai magukat éppolyan aktívnak látták,
mint a keménymag saját magát.

A keménymag és az aktív csoport kö-
zötti különbségek részben alátámasztották
a negyedik hipotézist, vagyis azt, hogy
a költség-haszon elemzés megjósolja az off-
line részvétel csökkenését, kivéve a leg-
er!sebben azonosulók és a legaktívabb cso-
port esetében (van Zomeren és Spears,
2009). Mégsem mondhatjuk, hogy a költ-
ség-haszon elemzésekre fogékonyak ese-
tén az azonosulás gyenge, mivel magas és
még magasabb azonosulással jellemezhet!
személyek közötti különbségr!l van szó.
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Vagyis a költség-haszon elemzés az ingroup
aktivisták egy olyan csoportjára volt jel-
lemz!, akik nem kaptak annyi meger!sítést
a mobilizációhoz a negatív érzelmekb!l, azo-
nosulásból vagy közösségimédia-használat-
ból, hogy offline is aktívak maradjanak. Szá-
mukra a közösségi média egy kivezet! utat
kínált az aktivizmusból, a nélkül az élmény
nélkül, hogy hátat fordítanának az ügynek
(mivel a szubjektív aktivitási szint ugyan-
olyan magas náluk, mint a keménymagnál).
Ezzel szemben a keménymag számára az on-
line aktivizmus önmagában is közösségi él-
ményt és meger!sítést adott, ezáltal akár
fizikailag voltak a nagyel!adóban, akár a szá-
mítógép el!tt ültek, meger!sítést érezhettek
a részvétellel kapcsolatban.  A közösségi mé-
dia közösségépít! funkciója a tüntetés mel-
letti kitartás er!s prediktora, hiszen bejósolja
az offline részvételt a tüntetés utolsó szaka-
szában, és megkülönböztet! jellemz!je a ke-
ménymagnak a többi három csoporttal ösz-
szehasonlítva. A keménymag hosszantartó
elkötelez!dése ezért a mozgalom kiépülésé-
nek meger!sít! (empowering) hatásával is
magyarázható, szembeállítva !ket az aktív
csoporttal, akik ennek hiányában éppen egy-
fajta „disempowerment” érzést, a hatékony-
ság elvesztésének az érzését élhették meg
(Drury et al., 2005). 

A KUTATÁS KORLÁTAI

Az Egyetemfoglalás egyedülálló alkalmat te-
remtett a politikai aktivizmus folyamatos je-
lenlétet igényl! formájának tanulmányozá-
sára. Ezzel együtt azonban a konkrét
esemény sajátos társadalmi, politikai és tör-
téneti kontextusba ágyazódott, és emiatt ered-

ményeink korlátozott mértékben általánosít-
hatók csak. Az, hogy az Egyetemfoglalás
„esztétikája” (tüntetési formák, szimbólu-
mok, internetes jelenlét) nagymértékben ha-
sonlított más egyetemfoglalások és politikai
tüntetések forgatókönyveire szerte a világ-
ban, vagyis a tüntetési kultúra globalizációja
mégis hozzájárul az eredményeink általáno-
síthatóságához. Továbbá a meglév! szociál -
pszi chológiai magyarázatok alkalmassága
szintén alátámasztja, hogy az Egyetemfogla-
lás jól illeszkedik más, a szociálpszichológia
által vizsgált tüntetések közé. 

Az adatokat 5 hónappal azután gy"jtöt-
tük, hogy az egyetemfoglalók egyezséget kö-
töttek az egyetem vezetésével és elhagyták
a nagyel!adót. Mivel adatgy"jtésünk retro -
spektív volt, az Egyetemfoglalással kapcso-
latos személyes visszaemlékezést befolyá-
solhatták az újraelbeszélések és az esemény
médiareprezentációja is, amelyeket nem
kontrollálhattunk ebben a kutatásban.

Végül meg kell jegyeznünk, hogy az
eredményeink korrelációszámításokon ala-
pulnak, ezért nem képesek a változók kö-
zötti ok-okozati összefüggések feltárására.
Például a költség-haszon elemzés szerepe az
offline aktivizmus online aktivizmusra tör-
tén! leváltásában valójában nem biztos, hogy
az általunk vázolt ok-okozati összefüggésben
áll egymással, elképzelhet!, hogy egy cse-
lekvés utólagos igazolásáról van szó. Illetve
ahogy van Zomeren, Leach és Spears (2010)
kísérlete mutatja, a csoport hatékonyságára
vonatkozó hiedelmek inkább okai, mint kö-
vetkezményei lehetnek az átpolitizált kol-
lektív identitásnak, tehát a hatékonyságérté-
kelést!l függ! költség-haszon számítások
egyaránt lehetnek az alacsonyabb azonosulás
el!zményei és következményei is.
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KONKLÚZIÓ

Kutatásunknak egyaránt vannak politikai és
elméleti implikációi. A politikai implikációi
a tanulmány alapjául szolgáló konkrét ese-
ményb!l fakadnak, hiszen nem indifferens,
hogy a vizsgált esemény egy kormányellenes
diáktüntetés volt, világos politikai értékek és
ideológiai szempontok vezérelték, miközben
konkrét instrumentális célokat is kit"ztek
maguk elé. Azt a politikai alapkérdést tehát
részben meg tudjuk válaszolni a kutatásunk
alapján, hogy a hosszantartó, folyamatos je-
lenlétet igényl! politikai tüntetések fennmara-
dásában a közösségi média milyen szerephez
jut ma Magyarországon, hiszen a válaszokból
kiderült, hogy az ügy iránt elkötelezett,
a szervez!kkel nagyon er!sen azonosuló cso-
port kitartása mögött a közösségi média kö-
zösségépít! használata kiemelked! szerephez
jutott. Magyarán az ismert szociálpszicho-
lógiai motívumok mellett a közösségi média
mobilizáló erejével az aktuális magyaror-
szági kontextusban is számolnunk kell, az
eddig feltárt széls!jobboldali mozgósítás té-
nye mellett (Bartlett et al., 2012). A kutatás
azonban még a magyarországi helyzet tük-
rében is egy nagyon speciális eseményre kor-
látozódott, ráadásul néhány egyedi akción túl
az országban eddig kevés példáját találtuk
a hosszantartó, tehát éjjel-nappal fenntartott
politikai tüntetési formáknak, ahol a résztve-
v!k száma meghaladta az egy-két f!t, így
a kutatásunk els!sorban a politikai akciók
e formájának a lehet!ségére tudott rávilágítani. 

A kutatásból levonható elméleti követ-
keztetések többféleképpen is kiegészítik
a kollektív cselekvés eddigi szociálpszicho-
lógiai magyarázatait. Eredményeink meg-
mutatják, hogy az online aktivizmus egy-
részt felfogható mobilizáló tényez!ként,
azáltal, hogy be tud vonni nem aktív embe -

reket a politikai részvételbe, másrészt megje-
lenik mint az offline aktivizmus alternatí-
vája. Tehát nem a közösségi média, hanem
annak specifikus használati módjai határoz-
zák meg, hogy az internet a hosszantartó po-
litikai tüntetések motorja vagy alternatívája
lesz-e (Alberici és Milesi, 2012). A közösségi
média instrumentális használata nem t"nik
elegend!nek a fizikai térben való részvétel
fenntartásához, ahhoz ki kell egészülnie a kö-
zösségépítés funkciójával is, ugyanis önma-
gában a közösségimédia-használat, ameny-
nyiben hiányzik bel!le a közösségépít!
funkció, nem lesz képes visszahozni a támo-
gatókat a tüntetés offline világába (hasonló
konklúziót von le pl. Nam, 2012 is).

Kutatásunk meger!sítette azt a kiinduló
feltételezést, hogy az egyszeri vagy ismét-
l!d! politikai akciókban való részvétel szo-
ciálpszichológiai magyarázóelvei mellett ki
kell dolgozni a folyamatos jelenlétet igényl!
politikai tüntetések magyarázóelveit is. Mivel
a közvetlen magyarázóelvek nem álltak ren-
delkezésünkre, így az elkötelez!dés-elfordu-
lás (van Stekelenburg és Klandermans, 2010)
és a részvétellel járó meger!sítés (empower-
ment) elméleteib!l (Drury és Reicher, 2005;
Hornsey et al., 2006; van Zomeren, 2013) in-
dultunk ki, és eredményeink alapján ezeket
az elméleteket tudtuk a hosszantartó, folya-
matos jelenlétet igényl! politikai tüntetési
formák specifikumaihoz adaptálni. Eredmé-
nyeink szerint a kitartás nagyobb mértékben
függ az elkötelezett és er!sen azonosuló
résztvev!kt!l, mint a kezdeti részvétel, mivel
a tüntetés kezdetén még viszonylag nagy
számmal jelennek meg a közvetlen instru-
mentális és közösségi motívumok mentén
mobilizálódott résztvev!k, akik a részvétel
pozitív oldalát keresik, és elfordulnak az off-
line részvételt!l a költségek növekedésével.
Mivel a kutatás a kitartó részvétel kapcsán
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negatív összefüggést tárt fel a lelkiismere-
tességgel és pozitív összefüggést az extra-
verzióval, úgy gondoljuk, hogy ez a típusú
tüntetés nem minden politikailag elkötele-
zett és motivált szimpatizáns számára vonzó,
hanem csak azoknak, akik a mindennapi kö-
telességeiket félre tudják tenni, és nem okoz
nehézséget számukra egy nyilvános társas
eseményen való részvétel. Mindezek alap-
ján kijelenthet!, hogy a folyamatos részvétel
és a hosszantartó politikai tüntetések mögött
stabil (személyiségbeli és közösségimédia-
használattal összefügg!) és helyzeti tényez!k
(az esemény által kiváltott motivációk) áll-
nak, amelyek elkülönítik ezt a típusú akciót
az egyszeri politikai tüntetési formáktól. 

A három vizsgált területen – a motivá-
ciók, a közösségimédia-használat és a sze-
mélyiség – talált eredményeink világosan
megmutatják az összefüggések meglétét, de
az ok-okozati kapcsolatot nem tudják meg-
világítani, így ennek feltárása a jöv!beli ku-
tatások feladata lesz. Amennyiben megértjük
az online és offline aktivizmus és a folyama-
tos jelenlétet igényl! politikai tüntetési rész-
vétel összefüggéseinek irányát is, azzal jelen-
t!s el!relépést tehetünk nemcsak a kollektív
cselekvés elmélet magyarázóelveinek terén,
de azokért a társadalmi célokért is, amelyek
elérésére e politikai akciók szervez!dnek. 

SUMMARY

THE ROLE OF SOCIAL MEDIA IN POLITICAL PROTESTS REQUIRING
CONTINUOUS PRESENCE

The social psychological analsysis of the 2013 University Occupation in Budapest

Background and aims: Political protests have gone through tremendous changes recently, and
social media has become the primary platform for organization and mobilizing political de-
bates. Social psychological explanations of collective action focusing mainly on individual mo-
tivations now need to take into account the role of social media as well (McGarty et al., 2013).
Furthermore, not only the forms of mobilization have changed, but there is a worldwide growth
in political protests that require continuous participation in contrast with one-off events. Our
research seeks to answer the question how endurance is determined by individual motivati-
ons, personality and social media use. We strived to answer this question in connection with
the 44-day-long University Occupation in Budapest (2013). Methods: We conducted a ques-
tionnaire (N = 141) to analyze the level of participation in the first, middle and last phase of
the protest, and compare it to individual motivations (politicized collective identity, emotions,
motivations), social media use and personality self-descriptions. Results: Using linear reg-
ression analysis, general political activism and identification were identified as the strongest
predictors of participation in all three phases, but specific predictors of endurance were the com-
munity reinforcement function of social media positively, and conscientiousness negatively.
Different types of participants were distinguished with the help of cluster analysis, and their
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comparisons underlined the significance of different motivational constellations. Discussion:
Our results about the motivations, social media use and personality clearly show that politi-
cal protests that require the continuous presence need distinct explanations that build upon exis-
ting social psychological theories of collective action. 
Keywords: political activism, collective action, online activism, student protests, social media
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