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Absztrakt
A zenei preferencia vizsgálatok rendszerint azokkal a háttértényezőkkel foglalkoznak, melyek
meghatározhatják a különböző zenei stílusok kedvelését. Jelen kutatásban ezzel szemben azt
vizsgáltam, hogy bizonyos elemi zenei jellegzetességek (tempó, dinamika, az előadói
apparátus mérete) hogyan befolyásolják a különböző személyiségszerkezetű egyének
szubjektív zenei észlelését és preferenciáit.
A kutatásban 132 fő nem zenész főiskolai hallgató vett részt, akiknek 32 különböző
„komolyzenei” részletet mutattam be. A lejátszott zeneművek kiválasztása a tempó, a
dinamika és az apparátus mérete változók szisztematikus változtatása által történt. A diákok,
miután meghallgatták a zenei részleteket, a feszültség, hangulat és érték szemantikus
differenciál (SD) skálákon értékelték azokat. A kitöltők személyiségvonásait a NEO-PI-R
kérdőív segítségével mértem fel.
Az egyes elemi zenei jellegzetességek észlelésére és preferenciájára kapott eredmények
nagyrészt alátámasztották a szakirodalmi adatokat. Kutatásomban új eredmény, hogy a kis
együttessel előadott zeneműveket, különösen a „halk” részleteket a hallgatók szignifikánsan
feszültebbnek észlelték, valamint dinamikától és tempótól függetlenül általában kevésbé
kedvelték, kevésbé tartották értékesnek ezeket a szóló vagy kamaraműveket a nagy
apparátussal előadott részletekhez képest. A jövőbeni zenepreferencia kutatásokban érdemes
lehet jobban fókuszálni az előadói apparátus méretéből és összetételéből adódó hatásokra.
A személyiségvonások és zenei preferenciák összefüggéseit vizsgálva nem meglepő az az
eredmény, hogy akik a nyitottság dimenzióban magas pontszámot értek el, általában jobban
kedvelték a klasszikus zenét, és a többség által leginkább elutasított zenei részleteket is
preferálták.
Az érzelmi instabilitás olyan zenei preferenciákat hívhat elő, melyek szabályozhatják vagy
kompenzálhatják a magas neuroticizmusból fakadó szélsőséges érzelmi állapotokat. Azok a
hallgatók, akik érzelmileg a legkevésbé kiegyensúlyozottak (pl. szorongók, depressziósok,
ellenségesek) leginkább a nyugodt zenei részleteket kedvelték. Szintén ezeket a relaxáló
zenéket kedvelték leginkább azok a hallgatók is, akik a legmagasabb pontszámot érték el a
pozitív érzések alskálán. Esetükben ez a zenepreferencia-mintázat a felhangoltság
(szélsőséges esetben mánia) kompenzációját szolgálhatja.
Összefoglalva, az eredmények azt sugallják, hogy a hallgatók a zenei preferenciáikkal
tudattalanul is kifejezik személyiségüket, illetve ezen választásaikkal próbálják esetlegesen
szélsőséges érzelmi állapotaikat kiegyensúlyozni, kompenzálni, az érzelmi homeosztázisukat
fenntartani. Az eredmények egyaránt alkalmazhatók önismereti és terápiás céllal, vagy iskolai
helyzetben is: a megfelelő zenei darabok hallgatása segítheti a fiatalokat érzelmeik
kiegyensúlyozásában és szinkronizációjában, ezáltal alkalmassá téve őket a hatékonyabb
munkavégzésre.
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