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                                                      BEVEZETŐ 
 
 
      Kutatásunk témája a romániai magyar középiskolások zenei ízlése, zenével kapcsolatos 

magatartása. Feltételezésünk szerint az ízlés, a kulturális fogyasztási szokások és az 

értékrend függvénye is, ezért azt is megpróbáltuk kideríteni, hogy az értékrend milyen 

hatással van a zenei ízlésre, s ha egyáltalán, akkor mi az összefüggés a kettő között. Ezért a 

megkérdezettek értékrendjét is vizsgáltuk. 

      Célunk szerint a kutatás következtetései segítséget nyújthatnak egy új zenei nevelési 

szemlélet megalkotásához, a hozzá rendelhető új tankönyvek megírásához, és nem utolsó 

sorban új célok megfogalmazásához a zenepedagógusok képzésében. Erre azért van szükség, 

mert úgy tűnik, a 21. század drámaian megváltozott életszemlélete és életmódja közepette 

nem célravezetők a közoktatásbeli zenei nevelésben alkalmazott módszerek. A szemmel 

látható eredménytelenség arra enged következtetni, hogy a zenei nevelés sem szemléletében, 

sem céljaiban, sem módszereiben nem alkalmazkodott a megváltozott korszellemhez. 

      Bourdieu szerint a kulturális értékekkel szemben tanúsított magatartás a kulturális tőke 

függvénye, melynek elsősorban a család az átörökítője. Andorka és Fukuyama véleménye 

szerint a kulturális tőke gyarapításában fontos szerep jut az iskolának, a kulturális 

intézményeknek, az egyházaknak, a civil szervezeteknek és a közvetlen társadalmi 

környezetnek (Nagy, 2003). A kutatásban felmértük a jelenlegi állapotot, és azt, hogy a 

kapott mutatókért milyen mértékben felelősek az iskolán kívüli tényezők. Szerepük azért 

lényeges, mert valószínű nagyobb hatásuk van a gyermekek zenei ízlésének alakulására, mint 

a heti egy zeneórának.  

       A helyzetkép a megyeszékhelyek nagy múltú középiskoláiban készült, ezért felmerülhet 

a kérdés, hogy milyen eredmények lennének várhatók más települések kevésbé felszerelt 

iskoláiban, amelyek nem rendelkeznek a nagyvárosok kulturális intézményi hátterével, s 

amelyekben esetleg nem is tanít képzett zenetanár. 

      Számítottunk arra, hogy eltérések mutatkoznak a különböző régiókban kapott 

eredmények között: a Székelyföldön a még élő hagyományok, Belső-Erdélyben a nagy 
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hagyományú kulturális intézmények, a Partiumban pedig az anyaország fokozott hatása 

lesz érzékelhető, ezért a kapott adatok elemzését a régiók összefüggésében is elvégeztük.  

      Kutatásunk igazolta azt a feltételezést, hogy az ifjúság szinte teljes mértékben 

eltávolodott a komolyzenétől. Ez ma már tényként fogadható el. Ami viszont a kutatás 

érdemi eredménye, az inkább oksági összefüggésre vonatkozik. 

      A zene társadalmi jelenség/produktum, ezért vizsgálódásunk nem szorítkozott csupán a 

zenei ízlés, a zenével kapcsolatos magatartás vizsgálatára, hanem megpróbálja őket a 

társadalmi lét kontextusába helyezni. Kutatásunk elméleti keretének megrajzolásához tehát, 

nemcsak a zenével kapcsolatos tudományágak (zenepedagógia, zeneesztétika, 

zeneszociológia, zenepszichológia), hanem a szociológia, a filozófia, az esztétika és a 

média-kutatások eredményeit is felhasználtuk.       

      Az elméleti kutatásban egyaránt használtunk külföldi és magyar forrásmunkákat, 

viszont az értékrendről szóló fejezetben, kizárólag a magyar fiatalokkal foglalkozó 

forrásmunkákra támaszkodtunk, mert úgy véltük, ez releváns kutatásunk szempontjából 

(különös tekintettel a közösségi értékekre). Az értékrenddel és a kulturális szokásokkal 

foglalkozó legátfogóbb kutatás a Mozaik 2001, ezért, dolgozatunk értékrenddel kapcsolatos 

elméleti vonatkozásait ennek alapján tárgyaljuk. Ez a kutatás azonban azt a lehetőséget is 

megadta, hogy egyúttal betekintést nyerjünk a Kárpát-medence különböző országaiban élő 

magyar ifjúságára vonatkozó adatokba is. Ebből egyenesen következett, hogy az Ifjúság 

20001című kutatást is vizsgálódásunk tárgyává tettük. Bár kutatásunk célcsoportja az 

erdélyi magyar középiskolás ifjúság, úgy véltük, a környező országok magyar ifjúságával 

való összehasonlítás még inkább árnyalja a róluk alkotott képet. E két alapmunka mellett 

más kutatások eredményeit is felhasználtuk. 

 

A kutatási kérdési 

             A felmérés arra a kérdésre kereste a választ, hogy melyek a jellemzői az ifjúság 

zenével kapcsolatos magatartásának, zenei ízlésének és mi rejlik ennek hátterében? Ehhez a 

zenehallgatási gyakorlaton és preferenciákon túl, górcső alá kellett vennünk egy sor egyéb 

tényezőt: a családi hátteret, az értékrendjüket, a kulturális fogyasztási szokásaikat, a 

szabadidő eltöltését és a média használatával kapcsolatos szokásaikat.  

 
                                                 
1 Az Ifjúság 2000 kutatást két hasonló követte: Ifjúság 2004 és Ifjúság 2008.  Azért hivatkozunk csak az 
Ifjúság 2000 című kutatásra, mert a hasonló Mozaik 2001 kutatás csak egyszer készült el, s ezért adatai nem 
vethetők össze hitelesen a három, vagy hét évvel később készült kutatások adataival. 



 9

 

 

1. Milyen kulturális ethost, szokásrendet örökítenek át a családok?  

2. Milyen értékeket tartanak fontosnak a középiskolások? Értékrendjükben  

milyen helyet foglalnak el a közösségi, a személyes, illetve a munkával, tanulással 

kapcsolatos értékek. 

3. Milyen képet mutat a középiskolások kulturális fogyasztása? 

4. Milyenek az ifjúság médiafogyasztási szokásai? 

5. Milyen a zenével kapcsolatos magatartásuk, milyenek a zenehallgatási 

szokásaik? 

6. Melyek a középiskolások zenei ízlésének legfontosabb jellemzői? 

7. Van-e összefüggés az értékrend, és a zenei ízlés között, s ha igen, ez miben 

nyilvánul meg? 

8. Melyek azok a kultúraközvetítésért felelős tényezők (család, iskola, média, 

kulturális intézmények, egyházak), amelyek a leghatékonyabban befolyásolják az ifjúság 

értékrendjét, kulturális fogyasztását, zenei ízlését? 

       Bár kutatásunk a zenei nevelés és a zenepedagógus-képzés jobbításának célját szolgálja, 

a kulturális tőkét átörökít(het)ő tényezőknek (család, iskola, kulturális intézmények, 

egyházak, média) is tükröt tarthat. Következtetései hasznosak lehetnek mindazok számára, 

akire valamilyen formában az ifjúság nevelése tartozik. 

 

       Kulcsszavak: zenei preferencia, zenei ízlés, zenével kapcsolatos magatartás, értékrend, 

kultúra, kulturális fogyasztás, média 
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                            I. A KUTATÁS SZAKIRODALMI ALAPJAI 

 

                                 I. 1. A ZENE TÁRSADALMI SZEREPE 

 

 

      A zene, és a zenei ízlés fontosságáról akkor győződhetünk meg, ha megpróbáljuk 

elképzelni mindennapjaink, kitüntetett alkalmaink, szokásaink menetét zene nélkül. Ha pedig 

a felsoroltakban a zene hiányát (a zenétlenséget) elképzelhetetlennek tartjuk, akkor az azt 

jelenti, hogy életünk számára szükséglet a zene.  

     A művészetek egyetlen ága sem vált a mindennapok elengedhetetlen részévé, csak a zene. 

A mindennapos zenehasználat pedig a hallgatott zene minőségére, a zenei ízlésre tereli a 

figyelmet, mert nem közömbös, hogy a hallgatott zene milyen üzenetet közvetít. 

     A mondai időtlenségből, Orfeusz lant- és Vejnemöjnen hárfajátékáról megőrzött 

hagyomány a zene mágikus erejéről vall. A zene minden kultúrában arra szolgált, hogy az 

életet minőségibbé tegye. A legősibb funkciója talán az volt, hogy az ember figyelmét a 

kívánt lelkiállapot felé irányítsa (Csíkszentmihályi, 2008). Valószínű ennek köszönhető, 

hogy életünk minden alkalmához megfelelő zene társítható, amely minden lelkiállapotot, 

hangulatot, gondolatot képes kifejezni. Ezért övezhette az ókori nagy kultúrákban 

megkülönböztetett tisztelet a zenét, amelyről azt is tudni vélték, hogy a társadalom 

kiegyensúlyozott léte szempontjából nem közömbös, hogy tagjai milyen zenét hallgatnak.   

     Ma már nehéz lenne megállapítani, hogy milyen volt a politikailag és etikailag értékesnek 

tartott zene az ókori kínai társadalomban, amelyet a sárga harang meg nem változtatható 

hangja szavatolt, viszont állíthatjuk, hogy az a társadalom, amely i.e. a 2. században (a Csin 

dinasztia idején) Birodalmi Zenei Hivatalt hozott létre, kiemelkedő jelentőséget tulajdonított 

a zene hatásának.  

     Platón, az általa elképzelt ideális államban hangsúlyos szerepet szán a művészeteknek, 

nevelő hatásuk miatt. Úgy véli, hogy „azért van óriási fontossága a zenei nevelésnek, mert a 

ritmus és a dallam hatolnak be legjobban a lélek belsejébe, azt hatalmas erővel megragadják, 

s jó rendet hozva magukkal, azt, aki helyes elvek szerint nevelkedik, rendezett lelkű emberré 

teszik, aki pedig nem, azt épp ellenkezővé” (Platón, 1984: 188). Platón szerint a helyes zenei 

nevelés célja, hogy kifejlessze a poliszpolgári erényeket: a bölcsességet, mértéktartást, 

fegyelmezettséget.    
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     A késői hellénizmus korában, a „késő antik <kozmopolitizmus>” idején, az új művészet 

gyakorlata és elmélete, a magánélet kérdéseit, a szórakozást, a látványosságot, az öncélú 

formai tökéletességet állítja középpontba, és kioltja az etika alapkérdései iránti igényt (Zoltai, 

1997). 

     A kereszténység megjelenése és elterjedése, az egyház megszervezése, a liturgia 

kialakítása új utakra tereli a késő antik művészeti eszményt. A zsoltárok éneklése már a 

vértanúk korában szorosan összekapcsolódik a kereszténység terjedésével, - mondhatni, 

hordozója az új vallásnak. Az a tény, hogy a zene a kereszténység kialakulásától 

összefonódott a vallás gyakorlatával, az európai zene fejlődését is meghatározta. A 

kereszténység megjelenésétől kezdve az európai zene két szálon fejlődik: az egyik a 

kialakuló keresztény egyház liturgikus zenéje, a másik pedig a mindig és mindenhol létező, 

állandóan alakuló-fejlődő népzene.  

     A liturgikus zenében ismét teret nyer az etikai meghatározottság, amely természetesen az 

egyház mellett kialakult iskolák zenei képzésében is érvényesült. Közel másfél évezreden 

keresztül ez a zene, illetve ennek szellemi talaján kialakult műzene jelentette a „művelt”, az 

„értékes” zenét. 

     A népzene fejlődése kívül esett a hivatalos zene áramlásán, de a kollektív bölcsesség, 

tapasztalat és szájhagyomány útján történő terjedésének ökonomikus kényszere csiszolt 

formát, gazdag, de fegyelmezetten strukturált dallamvilágot, árnyalt zenei közlésmódot 

hozott létre. A népzene, és annak ethosza a 19. (nemzeti iskolák) és 20. (folklorizmus) 

században nyer polgárjogot a kanonizált zene világában, és jelent megújító erőt. 

     A művelt társadalom által kanonizált komolyzene és a népzene mellett a reneszánsz óta 

nyomon követhetjük egy harmadik típusú zene, a szórakoztató zene fejlődését, térhódítását 

is. A népzene a maga közegében betöltötte a szórakoztató funkciót is, de a nemesi illetve a 

polgári szórakozás másfajta zenét igényelt. Ez utóbbi a komolyzene eszköztárát használta, s 

ezért századok távlatából nem is tűnik különállónak. Egyetlen lényeges dolog különbözteti 

meg a komolyzenétől, ez pedig a szerepéből adódó szórakoztató funkció elsődlegessége. 

     A 19. században a komolyzenétől már szétválni látszó, de még annak eszköztárát 

használó „boldog békeidők” szórakoztató zenéje már nem harmonizált a 20. századi 

társadalom életérzésével. A háborúk, a válságok nyomorában, majd a technika és a haladás 

pergő bűvöletében élő ember másfajta szórakozást és másfajta zenét igényelt. Iparággá nőtt a 

szórakoztatás, s az új stílusú alkalom megszüli az újfajta szórakoztató zenét, amely a rádió 

elterjedésének, a hangtechnika gyors fejlődésének köszönhetően hirtelen lett nagykorú. 



 12

Mindenki hozzájuthatott otthon vagy bárhol, nem igényelt odafigyelést, koncentrálást, 

könnyű volt hallgatni, s ez a minősége uralkodó zenévé tette. A könnyűzene kialakulása és 

térhódítása példázza, hogy miként válnak a zenélési formák zenei formákká, és lesz a 

szociológiai sajátosság esztétikai minőséggé, valamint azt, hogy hogyan igényelnek újfajta 

alkalmak újfajta zenét, és hogyan követel magának az új zeneiség új megszólalási 

lehetőséget (Maróthy, 1980).  

     Az új zene gyors térnyerése következtében kialakult egy nagyon változatos zenei közeg, 

de nincs társadalmi közmegegyezés a zenei műveltség kívánatos tartalmáról. Az a tény, hogy 

az ezredfordulón a könnyűzene dominanciájának, a zenei ízlés erőteljes változásának 

vagyunk tanúi, önmagában nem minősít semmit. Ami érdekes, az az oksági összefüggés, 

vagyis, hogy miért válik uralkodóvá valamilyen zenei ízlés, és hogy az milyen hatással van a 

társadalomra, különös tekintettel kutatásunk alanyaira, az ifjúságra. Neurobiológiai, 

pszichológiai, zenepedagógiai és zeneszociológiai kutatások sora kereste/keresi a választ 

ezekre a kérdésekre. 

 

I. 1. 1. Pszichológiai vonatkozások 

 

      A zene strukturált auditív információforrás, amely segíti a rendezett agyműködést, 

nyugtat, elűzi az unalmat, a fáradtságot, s ha kellő figyelemmel hallgatjuk, optimális 

tapasztalatokhoz vezet (Csíkszentmihályi, 2008). 

     A zene hangzó rezgés. Zenehallgatás közben a szó fizikai értelmében beburkolnak ezek a 

rezgések, nem tudunk függetlenedni tőlük, ezért nem mindegy, hogy milyen zenét 

hallgatunk, mert a rezgések lehetnek konstruktívak és destruktívak, s ezeket a rezgéseket a 

sejtjeink kimutathatóan lereagálják. A zene mindig válasz valamilyen szükségletre. A 

serdülők különösen függenek a zene nyugtató hatásától (Csíkszentmihályi, 2008). 

         A magyar zenepszichológiai kutatásoknak két fő irányvonala körvonalazódott. Az 

egyik a zenei tehetség eredőit, felismerését és fejlesztését célozza ( Czeizel – Susánszky: 

1992; Gyarmathy: 2002; Turmezeyné – Balogh: 2009; Turmezeyné: 2010, stb.). A másik, a 

közoktatásbeli ének-zenei nevelés, valamint kutatásunk  szempontjából lényeges irányvonal 

pedig, azokat a hatásokat kutatja, amelyeket a zenei képességek és készségek fejlesztése 

gyakorol az általános képességek, illetve a személyiség fejlődésére. Ez utóbbiakat 

transzferkutatásoknak nevezzük.  
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      Az első és legfontosabb kérdés, hogy a zene gyakorlása vagy hallgatása milyen mérhető 

hatással van magára az emberre. Az agykutatás régebbi, ma is általánosan elterjedt 

eredményei szerint a muzikalitás a jobb (néma) agyféltekéhez köthető, ahova az elvont 

gondolkodás, a humorérzék, a kreativitás, az alkotó készség is tartozik. A zene, a beszédhez 

hasonlóan megtanulható. Az alapvető muzikalitással minden megszülető gyermek 

rendelkezik, és ugyanúgy, mint a beszéd elsajátításának, a zene-ének tanulásának is, mely 

egyben a jobb agyfélteke fejlesztését is jelenti, megvannak a kritikus periódusai (Hámori, 

2002).2 Ennek alapján a zene tanulása nemcsak a zene elsajátítását célozza, hanem a 

zenével való személyiségfejlesztést, mert a zenetanulás által fejlődnek ki azok a 

képességek, amelyek a jobb agyféltekéhez köthetők. A túlságosan féloldalas, verbális 

kultúra csak így egészülhet ki a jobb agyfélteke által képviselt értékekkel (Hámori, 2002). 

Legújabb ismereteink szerint azonban a zenei tevékenységek nem köthetőek pusztán egy 

agyféltekéhez, hanem ezek során több agyi terület is aktivizálódik, s mivel a zenei 

tevékenység sokrétű az egész agy érintett benne. Az emberi agy a tanulási tapasztalatok 

során folyamatosan alakul, fejlődik. A zenei képzés következtében az agyi feldolgozás 

helye változik, illetve anatómiai különbözőségek is kimutathatók: pl. a képzett zenészeknél 

a két agyféltekét összekötő kéregtest megvastagodott (Turmezeiné, 2010: 22).  

     A zene, illetve a zenei nevelés testre és mentális képességekre gyakorolt pozitív hatását 

bizonyította Kokas Klára (1972) összehasonlító vizsgálata, amelyet normál és zene tagozatos 

osztályba járó tanulók között végzett. Vizsgálata bebizonyította, hogy a zene- tagozatos 

osztályba járó gyermekeket nagyobb vitálkapacitás és testi ügyesség jellemzi, jobb a 

megfigyelőképességük, helyesebben írnak, és könnyebben oldják meg a számtani 

feladatokat. A jelenséget a pszichológusok a pszichológiai transzfer hatásának tulajdonítják. 

      Az intelligencia, a figyelem, a személyiség valamint a társas viszonyok vizsgálatára 

irányult Barkóczi Ilona és Pléh Csaba négy évig tartó, 1973-ban befejezett követéses 

vizsgálata. Az előzmény nélküli kutatás Kodály zenei nevelési módszerének hatásvizsgálata. 

Eredménye a zenei tagozatra járóknál jobb alkalmazkodást, kreatívabb gondolkodást, 

nagyobb emocionális érzékenységet, mélyebb élményfeldolgozást és belső kontrollt 

igazoltak. Ami pedig a zenei nevelés társadalmi hatásaira utaló következtetés, az az, hogy az 

                                                 
2 Hámori szerint, ha a gyermek csak a “kritikus periódus” után hall emberi beszédet, nem lesz képes 
tökéletesen beszélni. A zenei képességek fejlesztésének is van kritikus periódusa, például az abszolút hallás 
csak nyolc éves korig fejleszthető ki, de a 8-11 éves korban elsajátított zene egész életre rögződik. A 20. 
század kiemelkedő zenepedagógusai, Dalcroze, Ward, Willems, Suzuki, Kodály, valamennyien a zenei 
nevelés korai kezdését javasolják. 
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intenzív zenei nevelés pozitívan befolyásolta a hátrányos szociális hátterű tanulók 

teljesítményeit. A zeneiseknél megfigyelhető volt az optimális tendencia, hogy egyaránt 

rugalmasan tudtak alkalmazkodni a logikus gondolkodást és kreativitást igénylő 

feladatokhoz, s mindkét esetben jó eredményt elérni. A jelenség az intellektuális és 

emocionális-motivációs működés fokozott összekapcsolódásával, az integráltabb 

személyiség kialakulásával magyarázható (Barkóczi-Pléh, 1977). Azért képes a zenei nevelés 

a fenti a tulajdonságokat fejleszteni, mert a zene megértése is ezeken alapul.  

     Kokas Klára vizsgálatával azonos időben végezte kutatásait a Vitányi Iván vezette 

szociológus csoport. Vizsgálatuk során budapesti, kecskeméti, egri és ceglédi zenei és 

normál tagozatos iskolák végzettjeit keresték fel négy évvel az iskola elvégzése után. A 

vizsgálatok azt igazolták, hogy a zenei tagozaton végzetteket igényesebb értékítélet és ízlés 

jellemzi. A vizsgálat meglepő eredménye viszont az volt, hogy a zenei nevelés hatása a 

vertikális társadalmi mobilitásban is megmutatkozik, ugyanis azoknál az alsóbb szociális 

rétegekből származó fiataloknál, akik zenei általánosba jártak, négy év elteltével nemcsak 

zenei kultúrájuk, ízlésük múlta felül a nem zeneisekét, hanem a sikerorientáltság, a magasabb 

létszínvonal, a magasabb rendű értékek és életcélok elérésére irányuló motiváltság jellemezte 

őket.  

      1978-79-ben Laczó a Seachore-teszt3alkalmazásával, három, különböző szociális hátteret 

reprezentáló budapesti iskolában végzett kutatást. Az, hogy az intenzív zenei nevelés 

hatására a zenei képességek fejlődése kimutatható, nem meglepő, viszont a közoktatásbeli 

zenei nevelés szempontjából fontos megállapítása, hogy „a magasabb IQ nem jár feltétlenül 

magasabb fejlettségű zenei képességekkel, ám a jobb zenei képességek magasabb IQ 

eredményeket hoztak ebben a vizsgálatban” (Laczó, 2002: 7). Laczó idézi az amerikai Edwin 

E. Gordon kutatását, aki évente megismételt EEG és CT vizsgálatokkal igazolta a három 

éven át tartó intenzív zenetanulás hatását, amely az agyféltekék funkcióiban változásokat 

eredményezett: „Az analitikus funkciók helyét átvették a szintetizálást lehetővé tevő 

központok, amelyek révén a fejlettebb, globális felfogásmód és a differenciáltabb 

emocionalitás vált a viselkedésben is észlelhetővé” (Laczó, 2002:8). 

      Janurik Márta (2009) kutatási eredménye szerint az iskolán kívül zenét tanulóknak 

jobbak a tanulmányi eredményeik, pedig ez többletelfoglaltságot jelent. A hangszert tanulók 

                                                 
3 1919-ből származó, azóta többször módosított és szabványosított teszt, amely a zenei képességek mérésére 
szolgál. Magyarországon a Seachore-teszt alkalmazásával Laczó (1978-1979) és Dombiné (1985, 1988, 1992) 
végzett vizsgálatokat. 



 15

tanulmányi eredményei szignifikánsan jobbak, mint a hangszert nem tanuló társaiké. Ezek az 

eredmények is a zenetanulás készség és képességfejlesztő hatását igazolják. 

     A zene testre, lélekre gyakorolt építő hatásának eredménye és egyben bizonyítéka a 

zeneterápia. A zene gyógyító hatását a régmúlt időkben is ismerték, de a 20. században a 

pszichoterápia fejlődése teremtette meg a lehetőséget a zeneterápia fejlődéséhez, általános 

ismertségéhez. A zene által kiváltott testi-lelki reakció magyarázza a zene terápiás hatását.4 

A zeneterápiát egyéni és csoportos formában is alkalmazzák. Célját tekintve lehet primer, 

szekunder vagy tercier prevenció, tehát a megelőzéstől a rehabilitációig megtalálja feladatát 

a gyógyításban. Formáját tekintve lehet aktív és passzív. Az aktív terápia az alkotásra, 

reprodukálásra (ének, hangszeres játék, tánc), a passzív terápia (meloterápia) pedig a 

befogadásra (élményfeldolgozás) épít. 

     Az iskolai ének-zeneóra tulajdonképpen primer prevenciós, csoportos, aktív és passzív 

zeneterápia, s ebben az értelemben a jól dolgozó zenetanár egyben zeneterapeuta is.  

 

I. 1. 2. Zenepedagógiai nézőpontok 

 

     Ha a zenei ízlés eredőit s annak társadalmi hatását kutatjuk, nem hanyagolható el a 

zenepedagógiával kapcsolatos problémák megemlítése, annál is inkább, mert a 

zenepedagógia5a kérdés megkerülhetetlen aktora. 

    Az óvodai éveket is figyelembe véve, érettségiig minden diák körülbelül 300-350 órát 

tölt énekórán. A végeredmény vagy inkább eredménytelenség azt mutatja, hogy diákjaink 

életéből bő 300 órával nem tudunk elszámolni. “(...) a nevelésnek a feladata az, hogy a 

gyermeket átvezesse a szélesebb világba”(Jung,1995: 111). A zenetanár számára ez azt 

jelenti, hogy átvezesse a diákot a zene világának abba a hömpölygő tartományába, ahol a 

zene már nem iskolai tantárgy, hanem lelki, szellemi öröm, s egy távolabbi perspektívában 

megismerés. E feladat első sorban az értékválasztás kérdését veti fel. Választani pedig csak 
                                                 
4 A zeneterápia hatásmechanizmusának megértésében talán új lehetőséget jelenthetnek Masaru Emoto 
vízkristály fotói, amelyek azt bizonyítják, hogy a vízkristály a különböző zenék “hallatán” más-más 
alakzatokat vesz fel a szabályos hatszög (eredeti) formától az elmosódott vonalú szabálytalan formákig. 
Masaru szerint, valószínű a szervezetünkben levő víz a fagyasztott vízhez hasonlóan reagál, és mivel az 
emberi test 70%-a víz, a felvett formák rendezett vagy rendezetlen mivolta befolyásolya testi, lelki 
állapotunkat. Masaru állítása tudományosan még nem igazolt, de svájci és német kutatók foglalkoznak a 
témával. (Forrás: Masaru Emoto (2007): Viaţa secretă a apei. Braşov, Adevăr Divin. 
5 Átfogó kutatás a zeneoktatás helyzetéről az MTA megbízásából 1980-ban készült, amely 1981-ben Ittzés 
Mihály (szerk.): A zenei nevelés helyzete Magyarországon című kötetben jelent meg (MTA Zenetudományi 
Intézet, Budapest), majd Laczó Zoltán (2001): Művészet és pedagógia – Zenei nevelés a közoktatásban 
(Retrospektív és jelenidejű helyzetelemzés). Budapest, Osiris Kiadó. A romániai magyar zenepedagógia 
helyzetéről nem készült átfogó felmérés, kutatás. 
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bőséges kínálatból lehet. Az iskola feladata azt a kínálatot is megmutatni, amely eltér attól, 

ami az utca, a szórakozóhelyek s túlnyomórészt a média is kínál. Meg kell mutatnia tehát, a 

szórakoztató zene határán túli zene értékeit. Két, három évtizeddel ezelőtt az érték, értékes 

zene, jó és rossz zene közti különbség még evidencia volt (Gönczy, 2009). A ’90-es évek 

után bekövetkezett gazdasági, társadalmi, ideológiai és kulturális változások következtében 

a korábbi konszenzus megszűnőben van. Ma már „Konszenzus csak az értékvesztés, a 

kulturális erózió tényét illetően mutatkozik” (Gönczy, 2009: 173).  

      Az eredménytelenség megállapításán túl a szakírókat, kutatókat a megoldás keresése 

foglalkoztatja6(Dobszai, 1991; Dolinszki, 1993; Gönczy, 2009; Janurik, 2007, 2008; Laczó, 

1997, 2002; L. Nagy, 1997, 2002; Stachó, 2008; Tutrmezeiné – Balogh, 2009 stb.), s ebben 

a keresésben egészen szélsőséges hangok is felbukkannak. Garamvölgyi Zsolt (2005) 

például, zenetörténeti tárgyi tévedések közepette a demokrácia nevében kérdőjelezi meg a 

komolyzene oktatásbeli létjogosultságát: „milyen jogon biztosítanak tehát előjogot a 

komolyzenének az oktatásban és a kultúrpolitikában? Mi köze a demokráciához annak, 

hogy egy kis létszámú csoport próbálja rákényszeríteni ízlését a társadalomra? (…) az 

ének-zene megújításának egyetlen útja van: a tárgy oktatását a rockzenére kell alapozni”. 

Nem tartozik kutatásunk elméleti keretébe Garamvölgyi írásának részletes cáfolata, csupán 

egyetlen idézettel reflektálunk rá: „A műveltség nem demokrácia kérdése, a fizikai, a 

matematikai vagy az esztétikai műveltség tartalmát nem lehet megszavazni” (Ádám, 

1995:5)7. 

        A tapasztalat azt mutatja, hogy a zenei nevelés mai gyakorlata nem tágítja 

gyermekeink világát. A zeneóráknak olyan zenék megszerettetéséhez, megértéséhez kellene 

a tanulókat elvezetniük, amelyek magasrendű esztétikai értéket képviselnek (Stachó, 2008), 

azonban az iskolai ének-zeneórák nem töltik be a nekik szánt szerepet (Janurik, 2007). 

Okok sokasága vezethetett ide: elavult oktatási szemlélet vagy annak teljes hiánya, a jól 

meg nem határozott cél (zenei nevelés vagy zeneoktatás), kevés óraszám, elavult 

tankönyvek vagy azok teljes hiánya, szegényes kulturális intézményi háttér, a zenei nevelés 

                                                 
6 Az ének zene tanításának megváltozott körülményei a tanterv megváltoztatását, új oktatási szemléletet, 
tananyagot és módszert igényelnek. Új tantervjavaslatok születtek, pl.: 
L. Nagy Katalin: AlterNATíva – örömmel zenére és zenével örömre nevelés heti egy órában is. 
Parlando,1997/6. 42-46. p. 
Vendrei Éva – Platthy Sarolta: Kodály koncepciója szerint a ma iskolájában. (Ének-zene 1-10). 
Parlando,2007/6. 31-33. p. 
Laczó Zoltán: Egy zenehallgatásközpontú tantervről. Iskolakultúra, 1997/9. 92-98. p. 
7 Ádám György idézett mondata a Műveltségkép és iskola – vita a tudomány és az iskola műveltségképének 
viszonyáról - című publikációban olvasható. In. Új pedagógia Szemle 1995. november, 5. p. 
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szempontjából közömbös családi környezet, az általános értékválság, a média hatása, a 

kulturális tőke kopása. 

     A kerettanterv megjelöli az iskolai ének-zenei nevelés és oktatás céljait és feladatait. 

Eszerint a tantárgy célja a zene megszerettetése a zenei élménynyújtáson át. Ennek 

eszközei pedig: az éneklés, a zenehallgatás, az improvizáció, a zenei írás-olvasás, a 

zenetörténet. A zenei nevelés feladata a személyiségfejlesztés, a gyermek érzelmi, értelmi 

és jellemnevelése, a honismeret, a hazafias nevelés, az esztétikai nevelés, a kultúra iránti 

fogékonyságra való nevelés. Az említett transzferkutatások azt igazolják, hogy a zenei 

nevelés megfelelő körülmények között képes is ellátni ezt a sokrétű feladatot, azonban 

korunk zeneoktatásának egyik nagy kihívása, hogy hiányoznak ezek a körülmények, első 

sorban a megfelelő óraszám. Új kihívást jelent, hogy a rendszerváltás után megváltozott, s 

immár nem egységes szerkezetű az iskolarendszer. Ezért már tarthatatlan az egységes 

tanterv és egységes tankönyvcsalád szerinti tanítás (L. Nagy, 2002). A határok 

átjárhatósága, a kultúrák mindennapos találkozása, az audiovizuális eszközök 

robbanásszerű fejlődése és használata szemléletváltásra kényszeríti a zenepedagógus 

társadalmat. 

      A zenepedagógia gondjaival foglalkozó kutatások ma arra keresik a választ, hogy miért 

feneklett meg a néhány évtizede még nagy presztízsnek örvendő magyar zeneoktatás, és 

miképpen lehet orvosolni a feltárt problémákat.  

     A Kroó György és Feuer Mária szerkesztette, Vita a zenepedagógiáról című kötetben a 

magyar zeneoktatás gondjairól folytatott beszélgetéseket olvashatunk. A téma 

nyilvánvalóan túlmutat az iskolai ének-zene órák didaktikai kérdésein, és választ csak 

akkor kaphatunk, ha figyelmünket az osztályajtón túlra is irányítjuk. Pontosan ezt teszi 

hozzászólásában Losonczi Ágnes, amikor megállapítja, hogy a gondok okai nem csak 

abban keresendők, hogy a Kodály-módszert8 mint a zenei nevelés eszközét csak egy szűk 

kör tudja használni. Ki nem használt lehetőségek sorozatáról beszél, amelyek a 

megvalósulás zavarát okozzák, s ez szükségessé teszi a hibakeresést. A hiba pedig nem 

egyetlen pontban keresendő, nem csak a „közvetítőkben”, hanem a csonka zenei nevelési 

hálózatban, az intézményrendszerben, a külső eltérítő hatásokban, a zenei funkciók 

változásában. Losonczi szerint a felsorolt faktorok mindegyikében legalább egy okot 

találunk. Megállapítja, hogy a zenei élményszerzés már csak az óvodában valósul meg, 
                                                 
8 Bár Losonczi Ágnes a “Kodály módszer” kifejezést használja, nyilván a Kodály koncepcióra gondolt, és 
azokra a módszerekre, amelyeket ennek magvalósításáért kollégái (első sorban Ádám Jenő valamint Kerényi 
György és Rajeczky Benjamin) illettve tanítványai fejlesztettek ki. 
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majd az iskola utolsó szakaszában zenei nevelés nélkül a gyermekek magukra maradnak „a 

társadalmi hangzavar hatástömegében”. 

     Vegyük sorra a gondok Losonczi Ágnes által felsorolt okait: 

     A „közvetítők”, a zenepedagógusok. Kroó György hozzászólásában annak ad hangot, 

hogy a zenetanárképzésen kellene változtatni. Véleménye szerint az eredményes tanításhoz 

nem elég a zenei felkészültség. A leendő tanárokat a nevelés feladatára is fel kell készíteni, 

arra, hogy környezetükben a zenei kultúra központjaivá váljanak. A „társadalmi hangzavar 

hatástömegével” konkuráló heti egy énekóra csak akkor lehet eredményes, ha nagyon jól 

képzett, kreatív és talán karizmatikus zenetanárok látják el ezt a feladatot.  

     A nem megfelelő szemlélettel és módszerekkel tartott énekórák következménye, hogy a 

tanulók ahelyett, hogy megszeretnék az éneklést, a komolyzenét, végképp eltávolodnak tőle. 

A zene megszerettetése csak a zenei örömöt nyújtó énekórákon lenne lehetséges. Janurik 

(2007) kutatása viszont azt bizonyítja, hogy éppen ez az öröm, áramlatélmény (flow) 

hiányzik. Az áramlatélmény átélése pedig az eredményesség szempontjából rendkívül fontos 

lenne, mert „Csíkszentmihályi szerint a flow élmény átélése a személyes célok és az 

érdeklődés struktúrájának kiterjedését, a képességek fejlődését eredményezheti” (Janurik, 

2007: 298). Helyette viszont az énekórákon eluralkodott az unalom és az apátia. Janurik az 

Oláh Attila és munkatársai által készített Flow Kérdőívet használva 230 általános és 

középiskolás matematika-, irodalom- és ének-zeneórán átélt érzéseit vizsgálta. A zenei 

nevelés szempontjából a kutatás azt a lesújtó eredményt hozta, hogy az iskolai énekórán az 

osztályok csaknem felében az apátia és az unalom értékek meghaladják az átélt pozitív 

élmények értékeit. A kevés öröm, a sok unalom, apátia és szorongás az énekórán oda vezet, 

hogy a gyermekeknek esélyük sincs megszeretni a komolyzenét. A zeneórai flow élmények 

elmaradnak az irodalomórán kapott értékektől, sőt az általános iskolában a matematika órán 

mért flow értéktől is. Viszont, az iskolán kívüli zenetanulás szignifikáns összefüggést mutat 

az ének- és irodalomórán átélt flow élménnyel, a zenehallgatással és a tanulmányi átlaggal. 

     Janurik kutatása azt is bizonyította, hogy az énekórán átélt élmény nagymértékben függ a 

tanár személyiségétől, felkészültségétől és az általa alkalmazott módszerektől. Ez utóbbi 

megállapítása a zenetanár jelöltek didaktikai képzésének újragondolását, a célok és 

módszerek új, korszerű meghatározásának igényét veti fel.  

     A zenehallgatás szokásának kialakítására, szeretetére való nevelés az iskolai ének-

zeneoktatás feladata lenne, annál is inkább, mert a család ezt az esetek többségében nem 

teszi meg. Janurik (2009) kutatása szerint a középiskolások 80%-a soha, vagy nagyon ritkán 
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hallgat komolyzenét, a családok 37%-ban egyáltalán nincsenek komolyzenei hanglemezek, 

és az értelmiségi családok 30%-ban sincs. Ezekből az adatokból „arra is következtethetünk, 

hogy a szülők műveltségről alkotott képéhez sem tartozik hozzá a zenei műveltség. Ha nem 

így lenne, akkor, ha önmaguk nem kedvelik is a komolyzenét, de gyermekeik számára 

megteremtenék a lehetőségét annak, hogy megismerkedjenek vele” (Janurik, 2009: 61). Az 

adatok a zenei nevelés generációkon átívelő hiányosságaira utalnak. Ezt a következtetést 

igazolják az első magyar zeneszociológiai kutatások (Losonczi, 1969; Józsa, 1972) is. 

        Ami a zenei nevelési hálózatot illeti, Losonczi akkor beszél csonka zenei nevelési 

hálózatról (1972), amikor Magyarországon már két évtizede működnek és folyamatosan 

létesülnek (tehát felfutó irányban van a zeneoktatás) az ének-zenei tagozatos általános 

iskolák,9amelyek száma a nyolcvanas évek közepére, 200-220-ra sokasodott (Laczó, 2002). 

Az a tény, hogy az ének-zene tagozatos általános iskolák száma egy évtized alatt (1990-

2000) 60 körülire (1,5-1,7%, Laczó, 2002) zsugorodott, egyértelműen utal a zenei nevelés 

leértékelődésére a döntéshozók és a társadalom részéről egyaránt. Az utóbbi két évtized 

legnagyobb érvágása, hogy az általános iskolákban már nem heti két, hanem csupán 

egyetlen órában tanítanak zenét. Az ének-zene tagozatos általános iskolák képesek voltak 

ellátni azt a feladatot, amelyet a mai kerettanterv kijelöl, de a heti egy énekóra alatt azt még 

a legkiválóbb tanár sem valósíthatja meg. 

          Itt, Romániában, beszédesek az adatok: soha nem volt ének-zene tagozatos általános 

iskola, minden megyeszékhelyen (esetleg a megye még egy nagyobb városában) van egy 

zeneiskola, évfolyamonként egy, ritkán két párhuzamos osztállyal, ami azt jelenti, hogy egy 

két-háromszázezer lakost számláló városban is csak néhány száz, de mindenképpen ezernél 

kevesebb gyermek tanul intézményes keretek között zenét.  A kisebb településeken erre 

egyáltalán nincs intézményes lehetőség. A közoktatásban fél évszázada heti egy órában 

tanítunk zenét. Az iskoláknak nincsenek zenetermeik, nincsenek hangszereik. Tankönyv 

(magyar nyelvű) legutóbb a hetvenes évek elején készült, abból is már alig akad egy-egy 

elrongyolódott példány. 

     Az intézményrendszer: zenei intézmények a zeneiskolákhoz hasonlóan a nagyobb 

városokban léteznek, de ők is működési gondokkal küszködnek, ami akár a zenei nevelés 

félévszázados hiányának a következménye is lehet. A vidéki, falusi kultúrotthonok 

                                                 
9 Az első ének-zene tagozatos iskola 1950-ben létesült,  Nemesszeghyné Szentkirályi Mária 
kezdeményezésére. 
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elveszítették eredeti rendeltetésüket, ma általában diszkók, mulatságok bérelhető 

helyszínei. 

     A külső eltérítő hatások meghatározóak. Nincs olyan ember, aki akarva-akaratlan, de 

naponta ne hallana zenét. Ez a zenehallgatás viszont nem egyéni választás alapján történik, 

hanem ezt a zenét kényszerül hallani mindenki, aki rádiót hallgat, tévét néz, áruházban 

vagy piacon vásárol, utazik, fodrászhoz megy vagy szórakozóhelyre stb. A zene, amely 

akusztikai díszletként szolgál, s amelyet kevesen hallgatnak, de mindenki hall, 

észrevétlenül átvette a zene egyetemes szerepét. A megváltozott életstílus, a média, a 

reklámok, a szórakoztató ipar erőteljes társadalmi jelenléte a zenei funkciók változásához 

vezetett. Ez a jelenség a zenét is fogyasztási cikké teszi, a hallgató pedig már nem zenét, 

humánus tartalmat, értéket befogadó, hanem fogyasztó. A fogyasztás pedig nem azonos a 

befogadással (Stachó, 2008). 

     A felsorolt tényezők együttes hatásának következménye, hogy ma már a szülők s úgy 

általában az egész társadalom számára is teljesen közömbös a zeneoktatás léte vagy 

nemléte. Zene úgyis van bőven, mindegy, hogy milyen. A különbségről már nincs honnan 

tudniuk. A választékot a TV-társaságok határozzák meg, onnan tudható, hogy mi a trend, és 

manapság ami a trend, az a jó.  

     Az iskolai zenei nevelés fontossága abban áll, hogy egyrészt ennek során juthat(na) hozzá 

mindenki azokhoz az ismeretekhez, amelyek alapján kialakíthatja ízlését, másrészt a kognitív 

folyamat hozadéka  a harmonikus képességfejlesztés.  „(…) az ének felszabadít, bátorít, 

gátlásokból, félénkségből kigyógyít. Koncentrál, testi-lelki diszpozíción javít, munkára 

kedvet csinál, alkalmasabbá tesz, figyelemre-fegyelemre szoktat... Fejleszti a közösségi 

érzést (…) megadja a zenei műveltség alapját, amivel aztán (a gyermek) szebbé, gazdagabbá 

teszi életét” (Kodály, 1974: 243). Az idézet pontosan szemlélteti, hogy a zenei nevelés a 

komplex képességfejlesztést (is) szolgálja. A zenei nevelés tehát nemcsak cél, hanem eszköz 

is, ami azt jelenti, hogy „a zene ügye az általános iskolában nem is a zene ügye elsősorban” 

(Kodály, 1974: 318).    

    „Ha elfogadjuk, hogy az iskola a felnőtt élet során szükséges tudásnak mind kisebb 

hányadát tudja közvetíteni, nem lehet megkerülni az iskolai oktatás feladatainak alapvető 

újragondolását” (Csapó, 2002: 12). Az iskolai neveléssel szemben támasztott igény ma első 

sorban a készségek, képességek, kompetenciák kialakítása, s ebben a zenetanításnak 

kitüntetett szerepe lehet(ne). A zeneóra minden egyes momentuma a zenei képességek 

mellett az általános képességeket is fejleszti. Valószínűleg, ez általánosságban minden 
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tantárgyra igaz, de a zenére fokozottan. Ez azért lehetséges, mert a zeneoktatásban nem nagy 

mennyiségű ismeret átadása, hanem a készségek kialakítása az elsődleges feladat. A 

készségek kialakításának alapja, a koncentrált figyelem és a nagy türelmet igénylő, 

ismétlésen alapuló gyakorlás. Éppen ez a gyakorlás a zenei nevelés nagy csapdája, viszont a 

felkészült zenetanárnak óriási lehetőséget nyújt a fantázia és a kreativitás fejlesztésére.  A 

képzelőerő fokozható s ennek hatékony eszköze a rendszeres zenei nevelés, mert a zene 

megértése - sokkal inkább, mint más művészeteké - fantázia dolga (Terényi, 1978). 

    A zeneelmélet tanulása közben a gyermek megértheti, mit jelent a rend. „ A zene azért 

adatott nekünk, hogy rendet teremtsünk a dolgokban”( Stravinsky). Tudatosulhat benne, 

hogy a zene a természet rendjének része, amely óriási lehetőségeket nyújt, de ezzel a renddel 

csak élni szabad, visszaélni nem, mert az káoszhoz vezet. 

    Az éneklés, a már felsorolt képességek mellett fejleszti a beszédkészséget, gazdagabbá, 

színesebbé teszi a nyelvhasználatot. A közös éneklés lehetőség arra, hogy a gyermekek 

megéljék a közösségi érzést, és a közösség iránti felelősség tudatát. 

    A zenehallgatás megtanít figyelni, hallani, befele figyelni, gazdagítja érzelemvilágunkat és 

segíti az önismeretet, mert a zenehallgatás segít felszínre hozni mindazt, ami az emberben 

egyedülálló (Szabó, 1977).  

     A zenei nevelés csak akkor lenne eredményes, ha sikerülne feloldania a gyermekek 

zenéhez való viszonyát meghatározó kognitív-analitikus és szocializált gátlásokat. Ebben az 

értelemben a zeneoktatás számtalan megoldandó gondja közül a zenetanárképzés 

problémájának megoldása a legsürgetőbb feladat. 

    Müller (1990) véleménye szerint a zenetanulással kapcsolatos gátlások akkor lépnek fel, 

ha a tanítás során elvágjuk a serdülőket a társadalmi és zenei tapasztalatviláguktól. A tanítás 

semmit sem kényszeríthet, nem tehet mást, mint hogy felkínálja a zenéhez kapcsolódó 

sokoldalú tapasztalat lehetőségét. Az, hogy a tanulók elfogadják-e a zenepedagógia kínálatát, 

azoktól a feltételektől függ, melyek együttesen ösztönző környezetet alakítanak ki, melyeknek 

megteremtése a tanítás feladata. 

 

I. 1. 3. A zene mint szocializációs tényező 

     

     A zenére való figyelés képességét, az értő zenehallgatás módját az iskolai zenei nevelés 

során lehetne elsajátítani. Az ember nem alakíthat ki véleményt arról, amit nem ismer. Azt 

a zenét sem szeretheti, amelynek a nyelvezetét nem érti. A zenei nyelv, a beszélt nyelvhez 
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hasonlóan, kulturális szimbólumrendszer (Müller, 1990). Amint a beszéd minőségét 

meghatározza, hogy a beszélő korlátozott vagy kidolgozott nyelvi kódot (Bernstein, 1962) 

használ, ugyanúgy a zenehallgatói beállítottságot is meghatározza, hogy a befogadó milyen 

zenei kódot birtokol.  

     A zenei szocializáció ma már nem a zenei nevelés, s az ehhez kapcsolódó képzési 

folyamatok esztétikai nevelésének eredménye, hanem mindenkivel megtörténik, s nincs 

olyan szegmense és fóruma a korszerű társadalomnak, ahol ne találkozhatnánk vele. A zene 

a fogyasztói társadalom színhelyein (divatházakban, a vendéglátóiparban, a mozikban stb.) 

és médiában ma főleg a fiatal hallgatókat veszi célba. Ezen keresztül nyilvánul meg a 

zeneipar jelentős hatása a fiatalok szocializálására. Mint állandó kísérő mindenütt jelen van 

és nehéz kitérni előle. A zene élménye magától értetődően fontos alkotó része lett a fiatalok 

szabadidejének (Baacke, 1998). A jelenség egyrészt pozitív, mert bárki, bármikor bőséges 

zenei kínálattal rendelkezik, másrészt viszont ennek a kínálatnak csak egy részét képes 

befogadni, mert a zenei műveltsége és képzettsége alapján csak a dionüszoszi, - tehát a 

szórakozást szolgáló zene befogadására képes. A zenei nevelés, a zene megértését célzó 

munka, tanulás hiánya megfosztja a tartalmas zenehallgatás élményének lehetőségétől. A 

figyelem a zene befogadásának, megértésének egyik alapfeltétele. A túl sok, az egész napos 

zenehallgatás mellőzi a figyelmet. A zenéhez való bőséges hozzáférés nem segíti a zenei 

megértést, s nem is javít az élet minőségén, mint azt sokan állítják. Csíkszentmihályi (2008) 

szerint ez a megállapítás a viselkedés és a megélt élmény gyakori összetévesztéséből fakad, 

mert nem a zene puszta hallása, hanem a hallgatása javítja az élet minőségét. Az, hogy csak 

halljuk a zenét, de nem hallgatjuk, nem biztos, hogy optimális tapasztalatokhoz vezet.  

     A 10 és 20 éves kor közötti fiatalok a legintenzívebb zenehallgatók. A kutatások azt 

igazolják, hogy a zenehallgatás a serdülők legfontosabb szabadidős tevékenysége, tehát ez 

az életkor rendkívül fontos a zenei szocializáció szempontjából (Behne, 1986; Müller, 

1990; Lange, 1997; Baacke, 1998; Pasquier, 2002; Hersent, 2006). Ha a zene a személyiség 

fejlődésének jelentős életszakaszában jut kitüntetett szerephez a fiatalok életében, ebből az 

következik, hogy a zenei szocializáció milyensége – a hallgatott zene, a befogadás módja, 

körülményei – meghatározó a személyiség kialakulásában. Az identitás kialakulásának 

során a serdülő először egy zenei szubkultúrával azonosul, amely végül egy sajátos 

életstílus kialakulásához vezet, amelyben már nemcsak a zenének van jelentősége, hanem a 

hozzá tartozó táncstílusnak, a szabadidő eltöltésének, a ruházatnak, s mindez a serdülő 

állapotáról, közérzetéről és kívánságairól tanúskodik (Baacke, 1998). 
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     A szubkultúrák korlátozó jellegű társadalmi kapcsolatokként működnek, és magas fokú 

csoportkonszenzus jellemzi őket, melyekhez a csoport tagjainak kötelezően igazodniuk 

kell. A korlátozó jellegű társadalmi keretben a zenét mint szimbólumrendszert, eszközként 

használják a társadalmi szolidaritás, a beilleszkedés kifejezésére (Müller, 1990).10 A 

csoport által preferált zenei szimbólumrendszer elfogadásával az egyén kifejezi, hogy 

teljesíti a csoport elvárásait. 

      Nemcsak a külföldi (Müller, 1990; Lange, 1997; Pasquier, 2002; Hersent, 2006), hanem 

a témával foglalkozó magyar szerzők is erre a következtetésre jutottak. Szapu Magda: „A 

zűrkorszak gyermekei. Mai ifjúsági csoportkultúrák” című munkája, kaposvári fiatalok 

körében készült kutatás leírása. Ez a kutatás egyértelművé teszi, hogy a zenéhez való 

viszony a fiatalok életében meghatározó, valamint azt, hogy a zenei stílusok preferenciája 

határozza meg a különböző színvonalú csoportokba való betagozódást. A szabadidős 

együttlétek expresszív viselkedésmintái sajátos életstílust alakítanak ki, amelyben a zene a 

sajátos szubkultúra emblematikus kifejezője. A Kaposvárott elvégzett kutatást 

megismételték négy városban, két magyarországiban (Tatabánya, Pápa) és két erdélyiben 

(Csíkszereda, Székelyudvarhely). A kutatások eredménye a Szapu Magda által szerkesztett 

„Ifjúsági szubkultúrák” című tanulmánykötetben jelent meg. Sólyom Andrea: 

„Esettanulmány ifjúsági csoportkultúrákhoz tartozó székelyudvarhelyi fiatalokról” című 

írása ennek a kötetnek része. A kutatás alanya a fiatal nemzedék, a „… tipikusan 

válságnemzedék, mely az erkölcsi értékek összezavarodásának időszakában 

szocializálódott” (Sólyom, 2004:188.). A megkérdezettek számára a privát szféra (család, 

szeretteik biztonsága, békés világ, szerelem, belső harmónia, szabadság) biztonságára 

vonatkozó individuális értékek a legfontosabbak. Ami a társadalmi csoportokba való 

betagozódást illeti a zene itt is fontos szerepet játszik. Tulajdonképpen „a zene mint 

közvetítő” funkcionál. A szerző arra keresi a választ, hogy „a zene szervezi-e a csoportot, 

vagy a csoportszerveződések találják-e meg az őket kifejező zenei stílusokat?” A kérdésre 

nem kapunk egyértelmű választ, de az mindenképpen evidens, hogy a csoportosulások 

meghatározó rendezői a különböző zenei stílusok. Kutatásunk szempontjából igencsak 

figyelemre méltó, hogy a zenei preferenciákban még véletlenül sem esett szó a 

                                                 
10 Müller a korlátozó társadalmi kapcsolatokkal szemben meghatározza a nem korlátozó társadalmi 
kapcsolatok jellemzőit is, amelyekben az előírások vitathatók, és az egyénnek döntési lehetősége van. A nem 
korlátozó társadalmi kapcsolatok keretében a zenei szimbólumrendszer jelentősége abban áll, hogy az 
egyénnek lehetőséget nyújt önmaga kifejezésére. Akár a befogadói, akár az aktív zenei tevékenység lehetővé 
teszi az egyéni kifejezést, és nem kötődik csoportelvárásokhoz. 
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komolyzenéről, és csupán egyetlen fiatal utalt a népzenére mint értékes zenére, amelyet a 

szülei hallgatnak. Ez a tény valóban „feladattá teszi a hibakeresést” (Losonczi, 1972).  

      Kutatásunk itt kapcsolódik a már meglévőkhöz. Azt keressük, hogy milyen összefüggés 

van az értékrend és zenei ízlés között. Ha a zenei preferencia értékrend és magatartásfüggő, 

vagy fordítva, a zenei preferenciák befolyásolják az értékrendet és a magatartást, akkor 

külön figyelmet érdemel az ifjúság körében rendkívül népszerűtlen komolyzene. Érdemes 

megvizsgálni, hogy az ifjúság milyen arányban preferálja a komolyzenét, és ez milyen 

értékrenddel párosul.  

     A közös zenei orientáció összetartozást és egyben elkülönülést jelent, fenntartásokat 

eredményez más zenei orientációkkal szemben. A fenntartások az egyén félelméből 

származnak, hogy elveszítheti elfogadottságát a csoportban. A gátlások egész rendszere 

alakul ki, amely kizárja a választékot, és csak bizonyos műfajok hallgatására korlátozódik 

(Müller, 1990).   

     Az említett kutatások legfontosabb következtetése, hogy a zenei preferenciáknak 

meghatározó szerepük van a csoportok értékrendjében és életmódjában, s mindezt az 

öltözködésük és a követett viselkedési minták is kifejezik.  

     A zenének a teenagerek életében jut a legfontosabb szerep. Az életkor előrehaladtával 

azonban jelentősége csökken. Reiner Dollase (1998) kidolgozta a zenei szocializáció fázis-

modelljét, amelyben három szakaszt különböztet meg: 

1. növekvő fázis – 10-13 éves korban kezdődik, feltűnően nő a zenefogyasztás. Egyaránt 

megfigyelhető a szülők ízlésének befolyása és a kortársak véleményének egyre erősödő 

hatása. Már ebben a szakaszban kezd kialakulni a csoportnyomás. 

2. plató-fázis – 17 éves kor táján kezd kialakulni, melyben a zene kognitív, érzelmi és 

szociális funkciói az életstílus szilárd alkotó részeivé válnak. Ebben a szakaszban 

függetlenednek a zenei preferenciák a csoport befolyásától, és történik a kultúra különböző 

területeibe való betagozódás. Ez az időszak az egyéni ízlés kialakulásának ideje. 

3. csökkenő fázis – 25 éves kortól a zene veszít központi szerepéből, vagyis az életkor 

előrehaladtával csökken a zene iránti érdeklődés. Ennek több oka van: családalapítás, 

továbbképzések – az életpálya kerül a középpontba. Ebben a szakaszban a zene veszít 

szimbolikus funkciójából, amellyel a serdülőkorban, a jellemalakulás idején rendelkezett, 

már nem tölti be a „gondmegoldó” szerepet, valamint a felnőttvilág életéhez való 

alkalmazkodás kényszere folytán a korcsoport kultúrájához való kötődés fellazul.  
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 Azonban a csökkenő fázisban sem kell „azt feltételezni, hogy az érzelmi, szociális és 

szellemi gazdagodás a felnőttkor zenei kultúrájában csökkenne, inkább azt, hogy az 

önmegvalósítás egy fontos területe, más okok miatt mellékvágányra kerül.” (Dollase, 1998: 

360). 

     A Dollase-modell is azt mutatja, hogy a serdülőkorban, a „növekvő fázisban” a 

legerősebb a zene szocializációs hatása, s ez vitathatatlanul befolyásolja a 

személyiségfejlődést. A mindenkori serdülőkultúra kiválasztja a saját önálló 

kommunikációs médiumát, amelyben a leghangsúlyosabb tényező a zene. Az 50-es 

években a rock’n roll, a 60-as években a beat, a 70-es években a rock, a 80-as években a 

punk és diszkó, a 90-es években a rap, a techno, a pop, a 21. század első évtizedében a 

house, az R’nB meghatározó szocializálási tényező. A fiatalok számára a zene története az 

ötvenes évektől kezdődik, s bár mindig az új divatot követik, az elmúlt évtizedek zenéjében 

is jól eligazodnak, azaz befogadják azt a zenét is, természetesen a csoportok 

preferenciáihoz igazodva. 

     Ha a zene szocializációs hatásáról beszélünk, fontosnak tartjuk megemlíteni a táncház-

mozgalmat, mely a 70-es évektől kezdve változó láthatósággal, de létezik. Tulajdonképpen 

ez az egyetlen csoportkultúra, amely a népzenét preferálja, s amelyben a népzene erős 

szocializációs tényezőként működik, bár a könnyűzenéhez képest elenyésző mértékben. A 

komolyzenéről, mint ifjúsági szocializációs tényezőről aligha beszélhetünk, bár akadnak 

kedvtelésből verbuválódott énekes és hangszeres együttesek, amelyek szintén baráti 

társaságok, de olyan minimális arányban, hogy hatásuk társadalmi szinten érzékelhetetlen.  

    A tényeket figyelembe véve meg kell állapítanunk, hogy ha a zene szocializációs 

szerepéről beszélünk, akkor ez ma első sorban a könnyűzene szocializációs szerepét jelenti. 
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                                                I. 2. AZ ÉRTÉKREND   

 
                   
     Az értékrend azoknak az értékeknek az összessége, amelyek meghatározzák az egyén 

ítéletalkotását, magatartását. Az értékrend összetevői pedig, azok az értékek, amelyeket a 

legfontosabbnak, követendőnek tartunk, amelyek szervezik, tagolják életünket, és irányítják 

testi, lelki, szellemi működésünket.  

      Az értékeket aszerint is szokás csoportosítani, hogy egyéni vagy csoportérdekeket 

fejeznek ki. Az előbbihez sorolható a hatalom, a teljesítmény, a hedonizmus, az önállóság-

orientált, valamint az ösztönzést (érdekes élet) kereső értéktípus. A közösségi érdekeket 

kifejező értéktípusok pedig a biztonság (család biztonsága, társadalmi rend), konformitás 

(fegyelem, engedelmesség), jóindulatúság-orientált értéktípusok (segítőkészség, becsület, 

szerelem, barátság) (Csata I. 2008). 

      Az értékkel rokon fogalom az attitűd, amelyeket korábban azonos jelentéstartalommal 

használtak. A ma használatos értelemben az attitűd személyhez vagy jelenséghez való 

viszonyulást jelent, míg az érték hiedelmet, véleményt. Az attitűdök a társas szokások, a 

mindennapi interakciók, azaz az életforma következményei (Murányi- Szabó, 2007).  Amíg 

az attitűd és az érték „a szociális magatartás determinánsai, addig maga az érték egyaránt 

meghatározója az attitűdnek és a szociális magatartásnak” (Rokeach, [1976], idézi Csata I. 

2008:4) Az attitűdök milyenségét azok az értékek határozzák meg, melyek az egyén 

értékrendjének összetevői. Az értékrend pedig az elfogadott normák (jogi és erkölcsi) 

függvényében alakul. Az értékek és azok kívánatos sorrendje korszakonként, 

társadalmanként, változó (Andorka, 2006). 

      Az értékek vizsgálatára a nemzetközi gyakorlatban, széles körben leginkább Rokeach, 

Ingelhart és Kohn módszere használatos. A legelterjedtebb Rokeach módszere, amely 36 

értékből álló értékskála (18 célérték és 18 eszközérték), amelyek fontossági sorrendjét 

állapítja meg a megkérdezett (Andorka, 2006). Kutatásunkban Kohn11 módszerét 

alkalmaztuk. 

     Az értékrendet alkotó értékek különböző súlyúak. Az ifjúság számára az immateriális 

értékek a legfontosabbak, amelyek a harmonikus, boldog élethez köthetők. Ezt az 

értékcsoportot követik az anyagi javakhoz köthető értékek (gazdagság, jövedelem, érdekes 
                                                 
11 A kérdőíven felsorolt értékekből kell a válaszadóknak megjelölniük azokat az értékeket, amelyeket 
fontosnak tartanak, ebből lehet levonni az értékrendjükre vonatkozó következtetéseket. Kohn módszerében az 
értékek sorát a kutató állítja össze, ellentétben a Rokeach-módszer használatával, amelyben Rokeach által 
meghatározott értékek szerepelnek.  
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élet, kreativitás), majd az általános társadalmi tudathoz köthető értékek (nemzeti identitás, 

tradíciók tisztelete, hit, politikához való viszony) csoportja zárja a sort (Bauer, 2001). Ez 

utóbbi csoport pedig, olyan alapvető értékeket is magába foglal, amelyekre, mint újabb 

értékek eredőjére tekinthetünk. Ezek az alapértékek közösségi értékek, objektívek, 

születésünktől kezdve adottak, és meghatározzák életünket. A közösségi értékek, vagy 

nevezhetnénk őket alapértékeknek, a következők: a család, a nemzet, a szülőföld, az 

anyanyelv, a hagyományok, a vallás. Azért tartjuk fontosnak foglalkozni a felsorolt 

értékekkel, mert véleményünk szerint a nemzeti kisebbségként élők számára ezek az 

értékek fokozottabb súlyúak.  

 

        I. 2. 1. Közösségi értékek 

 

      A serdülőkor az értékrend kialakításának időszaka. Az értékrend kialakításában 

együttes szerepe van a családnak, az iskolának, a különböző csoportoknak és nem utolsó 

sorban a tömegkommunikációnak. „A serdülő tájékozódása, fáradhatatlan próbálkozásai, 

állandó keresése válságok sorozatán keresztül tart az egyéniség kialakulása felé” (Somlai, 

1997:100). A válságok, a konfliktushelyzetek megoldásai, a választott utak vezetnek az 

értékrend kialakulásához. A serdülőkorban kialakult értékrend az életkor előrehaladtával 

lassú változást mutat. Fiatal korban az olyan értékpreferenciák dominálnak, mint az 

izgalmas élet és a szabadság, de Rokeach eredményei szerint az életkor előrehaladtával 

csökken ezen értékek fontossága, és nagyobb jelentőséget kap a családi biztonság.  (Csata I. 

2008). 

      A posztmodern szellemiség és a globalizáció megváltoztatta világunkat. Ez a fordulat 

kikezdte a stabilnak hitt értékeinket, helyettük új értékek áradatát kínálja a fiataloknak, tág 

teret biztosítva a plurális értékrendnek. A plurális értékrend előretörése bizonytalanságot, 

konfliktushelyzeteket is teremt, s úgy tűnik a fiatalok inkább csak sodródnak benne. 

Budapesti középiskolások mondták: „a fiatalok körében általában nem szokás beszélgetni. 

Ha valaki komoly témával jön, az ciki…”, vagy: „Nem akarjuk megváltani a világot, a fő 

téma köztünk a bulizás, különben általános a dögunalom” (Makai-Hazafi, 2008).  

       Ma már mindennapi gyakorlat a kultúrák találkozása, de ha hagyjuk veszendőbe menni 

hagyományos, megtartó értékeinket, akkor az egyébként pozitív lehetőségeket is kínáló 

globalizáció vesztesei lehetünk. „A globalizáció lehetőségeit ki kell használni, de a 
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fogyasztás kritikátlan átvételétől óvakodni kell, mert egyik legnagyobb veszélye, hogy 

kiteljesíti az egyének és közösségek gyökértelenségét” (Pikó 2008: 4). 

       A család a legfontosabb, legbecsültebb érték. Erről tanúskodnak a Kárpát-medence 

magyar fiataljainak körében végzett kutatások. Nem csak az Ifjúság 2000, és a Mozaik 

2001 című átfogó kutatások eredményei mutatják ezt a tényt, hanem kisebb, regionális 

felmérések is.  Függetlenül az életkortól a család biztonsága, a legfontosabb, 

legmegbecsültebb értékek közé tartozik (Csata I, 2008.). Az említett kutatásokból azonban 

az is kiderül, hogy miközben a család ennyire fontos érték, a házasságkötések száma 

visszaesett, kitolódott a házasságkötés életkora, elterjedtebbé vált, megnőtt az élettársi 

kapcsolatok száma, és csökkent a gyermekvállalási kedv. A tanulásra szánt idő 

meghosszabbodásával a származási család jelenti hosszú ideig a biztos hátteret, az anyagi 

támaszt. Mindez arra enged következtetni, hogy a létező, származási család nagyon fontos, 

de a leendő, alapítandó család, tehát a család intézménye már kevésbé.  

      Függetlenül attól, hogy a különböző régiókban élő fiatalok eltérő módon viszonyulnak 

szüleik értékrendjéhez, a család számukra a legfontosabb érték. A szülők értékrendjét 

leginkább a székelyföldi és belső-erdélyi fiatalok fogadják el és követik. A Mozaik 2001-

hez képest azonban egy újabb, 2006-ban végzett kutatás adatai szerint az erdélyi magyar 

fiatalok körében is tapasztalható változás. Míg 2001-ben 43% azonosult a szülők 

értékrendjével, addig 2006-ban 31%, illetve a szülők értékrendjével részben azonosulók 

aránya 41,7%-ról 52%-ra változott. A Lickert skálán felsorolt 17 érték közül pedig a család 

a 4. helyet foglalja el (Kiss – Plugor - Szabó, 2006). Az, hogy a székelyföldiek fogadják el 

leginkább szüleik értékrendjét, nem meglepő. Székelyföldön „a generációk együttélése 

azonban többnyire nem problémaként jelenik meg az alanyok történetében, hanem a 

családdal való harmonikus együttélés velejárójaként. A család, mint érték sajátos 

fontossága egy olyan rendtartással párosul, amely az individualizáció ellenében hat. Ez 

azonban nem jelenik meg konfliktusként az alanyok interpretációjában”(Sólyom, 2006). A 

család fontosságáról vallott nézeteket támasztja alá a székelyföldi válási statisztika, amely 

szerint a válások aránya ezen a vidéken alacsonyabb, mint más régiókban. Az idézett 

elemzés tizenkilenc interjúalanya közül csak egy volt elvált szülők gyermeke. Ez nagyon jó 

aránynak mondható összehasonlításban az Ifjúság 2000 adataival, mely szerint a 15-19 

évesek 20%-a él csonka családban (Bauer – Fábri – Gazsó, 2001:42).  

      Az összes régió fiataljai 40% fölötti arányban fogadják el szüleik értékrendjét, kivéve a 

vajdasági fiatalokat. Ők utasítják el a leginkább azt. A vajdasági kutatók ezt a tényt azzal 
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magyarázzák, hogy a fiatalok szüleiket és azok értékrendjét tarják a háború okozójának. Ők 

más életmódot szeretnének, szüleik magatartása, mely véleményük szerint a háborút is 

előidézte, számukra nem elfogadható (Gábrityné Molnár Irén, 2008). 

     Bár minden felmérés szerint a család a legfontosabb értékek egyike, mégis úgy tűnik, 

egyre kevesebben kívánnak házasodni, ami azt jelzi, hogy a házasság intézménye a 

posztmodern korban megrendült. Szegedi középiskolások körében végzett, a párkapcsolati 

preferenciákat felmérő kérdőíves vizsgálat eredménye azt mutatja, hogy a fiataloknak 

mindössze 25, 5%-a házasságpárti. Az együttélést rugalmasabb, kevesebb érzelmi és anyagi 

ráfordítást igénylő életformának tartják. Ez a kutatás azonban azt is igazolta, hogy a 

családalapításra pozitív hatással van a vallásos értékrend elfogadása (Kovács-Pikó, 2008). 

      A haza, a szülőföld fontos érték a Kárpát medencei fiatalok életében. „A határon túli 

magyarság haza-fogalmát a szülőföld (esetleg régió) és egy virtuális kultúrnemzeti fogalom 

tölti be, illetve helyettesíti” (Gereben, 2010:1). A Mozaik 2001 kutatás „leginkább úgy 

írnám le magam, mint…”(valamilyen régióhoz tartozó magyar, magyar, európai, többségi 

nemzethez tartozó), kérdésre adott válaszokból kiolvasható a fiatalok erős ragaszkodása a 

szülőföldhöz. A Vajdaságban 56% vallja magát vajdasági magyarnak, a Felvidéken 30% 

felvidéki magyarnak, kárpátaljai magyarnak tartja magát a megkérdezett fiatalok 62%, 

erdélyi magyarnak pedig, a belső-erdélyi fiatalok 58%, illetve a székelyföldiek 63%. A 

fiatalok többsége azt a régiót tekinti szülőföldjének, ahol él. A kilencvenes évekhez 

viszonyítva 2000-re nagyjából tíz százalékkal nőtt azoknak az erdélyi fiataloknak az 

aránya, akik szülőföldként nem Romániát, hanem Erdélyt nevezik meg. Ez a „tendencia 

indikátora lehet annak, hogy a romániai magyar oktatási és kulturális intézményrendszer 

újra önálló nemzeti, ideológiai formáló erővel rendelkezik, és nem csupán a román állam 

által meghatározott vagy „megtűrt” eszmék juthatnak el a fiatalokhoz, mint ahogy ez a 

kommunizmus idején történt” (Veres, 2000: 76). Bár „a szülőföld-fogalom jobban 

szóródik, mint a „hazafogalom”, a válaszadók többsége Erdélyt tekinti szülőföldjének, s ezt 

követik az „ahol él”, „ahol született”, valamint a „település ahol született” típusú válaszok. 

(Veres, 2000).    

     A szülőföldhöz való ragaszkodás különös jelentőséggel bír a kisebbségben élő 

magyarok számára, de a fogalomhoz való viszonyulás eleve felveti az emigrációról alkotott 

nézetek megismerését is. Egy, a Székely Mikó kollégiumban, 2003 februárjában végzett 

felmérés alapján erről is képet kaphatunk. A megkérdezett 14-18 éves tanulók 85%-a 

gondolt már arra, hogy külföldön tanuljon vagy dolgozzon. Az esetleges emigrálást 53, 3% 
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az anyagi helyzete javításával indokolná. 73, 6% nem ítéli el azokat, akik emigráltak, 

viszont 62%-nak volt már olyan tapasztalata, amely az emigráció negatív következményeit 

is megmutatta. Egyébként a tanulók 50,4%-a  elégedett jelenlegi helyzetével. 

     Érdekessége ennek a felmérésnek, hogy az eredményeket a Csigalépcső című 

kéthavonta megjelenő ifjúsági lapban az említett kollégium XII. osztályos diákjai 

kommentálták, vagyis a megkérdezett korosztály tagjai. Íme közülük néhány: 

„A meghökkentő mégis az, hogy nemcsak az erdélyi magyar diákok nagy része hagyná el 

Romániát, hanem a román diákok jelentős része is. Tehát a probléma okai nem a 

kisebbségek gazdasági, társadalmi, politikai korlátai között rejlenek, hanem általános 

jellemzője ez a fejletlenebb gazdasággal rendelkező országnak”. 

„Felmerül a kérdés: ha tényleg lehetőség adódna ezen diákoknak az emigrálásra, mi várna 

Erdély társadalmára? (...) Mi vár szülőföldünkre (…) melyben itthon lehetünk, mely a 

miénk?” 

„Szomorúan kell megállapítanom, hogy a megkérdezett fiatalok többsége az emigrációt 

választaná (…), de vannak olyanok is, akik ragaszkodnak szülőföldjükhöz, kultúrájukhoz, 

illetve a már kialakított kapcsolataikhoz”. 

„Az emigráció egyfajta alkalmazkodást jelent, az egyén számára újfajta értékrend 

kialakulásához vezet, amely ötvözete a múltban megalkotott és az új élettérben működő 

értékeknek. A kivándorlók körében újfajta azonosságtudat és énkép alakul ki, amely új 

kihívások eredménye.” 

„Ellentmondásos helyzet is kialakult, hiszen sokan meg vannak elégedve mostani 

körülményeikkel, mégis az emigrációt választanák, amiből az is kiderülhet, hogy nem 

azonosulnak a valósággal” 

„Vajon mi lesz az olyan társadalmakkal, amelyekben a fiatalok több mint felének 

emigrációs elképzelései vannak? Erdélyi múltunkra nézve milyen következménye lehet 

annak, ha a fiatalság nagyobb része elvándorol? Van-e megoldás? És mi az? Mindezekre a 

kérdésekre a válasz a jövő titka, de bizonyos, hogy a kivándorlók száma egyre növekszik”.  

     Csongrád és békés megyei gimnazisták, szakközépiskolások és szakmunkásképzősök 

körében végzett felmérések rámutatnak arra, hogy hogyan vélekednek a magyarországi 

középiskolások a hazáról, mennyire fontos érték számukra, és értékeik rangsorában milyen 

helyet foglal el. A haza a gimnazisták 72, 4%-nak, a szakközépiskolások 70,6%-nak, míg a 

szakmunkásképzősök 69%-nak fontos. Nincsenek tehát lényegi eltérések. Ezek az arányok 

örömmel tölthetnék el az olvasót, viszont ha értékeik rangsorolását nézzük már kevésbé 
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biztató a kép. Tizenhat felsorolt érték közül a haza csak a tizenkettedik helyre került, s még 

inkább árnyalja a képet, az, hogy az utolsó hely a hagyománynak jutott. 

              A nemzethez való tartozás, a nemzeti identitás kérdésével több kutatás foglalkozik. 

A „nemzeti identitás, mint az önmeghatározás modern válfaja, az identitástudat szerves 

része, melynek alapján az egyén egy nemzet tagjának érzi és vallja magát. (...) Elsősorban a 

hovatartozással és az azonosulással kapcsolatos érzelmi és gondolati mintákat tartalmazó 

kommunikációs együttes, szocializációs fejlemény, diakron és szinkron kommunikáció 

eredménye, melyet társadalmi-történeti tényezők generáltak és formáltak” (Murányi, 

2006:102).  

       A nemzet fogalmát két fontos dimenzióban – politikai és kulturális – lehet értelmezni. 

A politikai dimenzió intézményes kerete az állampolgárság. A kulturális dimenziót az 

értékek és normák határozzák meg. A kultúrnemzet fogalomban felértékelődnek a morális 

és emocionális kötelékek alapján létrejött közösségi értékek. „A politikai nemzetfelfogás 

nem tagadja a nemzeti lét kulturális dimenzióját, de az állampolgársághoz fűződő jogok és 

kötelességek közösségét legalábbis egyenrangúnak ismeri el a politikai narratívák terében 

elképzelt nemzettel. Ezzel szemben a kulturális nemzetfelfogás az állampolgárságot mint a 

nemzeti identitást disszonanciával telítő tényezőnek tekinti, hacsak nem esik egybe 

kulturálisan megkonstruált nemzethez való tartozással” (Csepeli 1999:2)  E két nemzet-

meghatározás azonban csak ideáltipikusan különíthető el. Kisebbségi körülmények között 

az állampolgárságot csak elenyésző számban tartják identitás-meghatározó tényezőnek 

(Gereben, 1998). A 90-es években bekövetkezett politikai változások – úgy tűnik – a 

kisebbség körében a kultúrnemzeti tudat erősödését eredményezték. 

       Míg Magyarországon a nemzeti identitást természetes adottságként, egy közösséghez 

való tartozás magától értetődőségével élik meg, addig a kisebbségben élők nemzettudata 

érzelemtelibb, és magában foglalja a vállalás, a megőrzés, és az áthagyományozás etikai 

gesztusát. A nemzettudat a nemzeti szimbólumok tiszteletében is megnyilvánul. A határon 

túli magyarság körében, az összes régióban, a három legerősebb szimbólum a Himnusz, a 

nemzeti trikolor és a Szent Korona. E három szimbólumtól jóval elmaradnak a regionális 

szimbólumok, ami arra enged következtetni, hogy e tekintetben az össznemzeti tudat 

erősebb a regionális tudatnál. (Gereben, 2002). 

       Gereben kutatási eredményei szerint a nemzeti identitástudat és a vallásosság között 

szoros összefüggés van. A nemzeti identitást nem vállalókra a hit, a vallásgyakorlás hiánya 

jellemző. A kulturális javakhoz való kötődésben megnyilvánuló identitástudat a hit és nem 
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hit, vallásos és nem vallásos lebegő magatartásához társul, míg az emocionális, cselekvő 

identitástudat erős vallásossághoz köthető (Gereben, 2010).    

      A középiskolás magyar fiatalok nemzeti identitástudatát a legátfogóbban a Mozaik 

2001 kutatásból ismerhetjük, illetve az Ifjúság 2000 című, magyarországi fiatalok körében 

készült kutatásból. Az adatok összevethetők, mert mindkét kutatás módszereiben és 

tartalmában alapvetően megegyező. 

       A két kutatás eredményei igazolják, hogy a Kárpát-medencei magyar fiatalság erős, 

természetes, kultúrnemzeti magyarságtudattal rendelkezik. Az „Úgy írnám le magam, 

mint…” kérdésre zömében kétféle választ adtak. Nagyjából egyharmaduk minden régióban 

egyszerűen magyarnak vallja magát, a többség pedig, a régióhoz tartozó magyarnak.  Ez az 

önmeghatározás még többet jelent: a nemzethez való tartozáson túl a szülőföld 

megkülönböztetett tiszteletét is. Figyelemre méltó, hogy Kárpátalján, és a Székelyföldön, 

egyetlen fiatal sem vallotta magát, sem európainak, sem a többségi nemzethez tartozónak. 

A többi régióban bár kis százalékban, de ezek az önmeghatározások is előfordulnak. 

(Felvidék: európai: 0,5%, a többségi nemzethez tartozó: 2,5%. Vajdaság: európai 3%, a 

többségi nemzethez tartozó: 2%. Belső Erdély: európai 2%, a többségi nemzethez tartozó 

2%.) Valószínű, ezt a vékony réteget fenyegeti első sorban a beolvadás veszélye.  

       A magyarsághoz való tartozás kritériuma a megkérdezettek szerint leginkább az, hogy 

az egyén magyarnak tartsa magát és beszélje a nyelvet. Véleményük szerint a 

Magyarországon való születés és a magyar állampolgárság nem feltétele a magyar 

nemzethez való tartozásnak. Érdekes adalék a kérdéshez, hogy a magyarországi fiatalok 

milyen mértékben tartották, tartják magyarnak a szomszédos országokban, illetve a nyugati 

országokban élő magyarokat. Egy 1985-ben ezer fős mintán végzett kutatás szerint a  

magyarországi fiatalok 50%-a tartotta magyarnak a szomszédos országokban élő 

magyarokat és 24%-ban a nyugati államokban élőket. A 90-es években elindult politikai 

változások nyomán ez a vélemény elég jelentősen megváltozott. A kutatások egybecsengő 

tanúsága szerint ma a fiatalok több mint 80%-a tartja magyarnak a szomszédos 

országokban élő magyarokat, a diaszpórában élőket pedig több mint 70% (Murányi, 

2006).12  

        Összességében viszont megállapítható, hogy a Kárpát medencei magyar fiatalság erős 

kultúrnemzeti magyarságtudattal rendelkezik, melyek jól látható megnyilvánulásai a 

                                                 
12 A hivatkozott kutatások: 10-17 évesek (1992), Nyolcadikosok (1995), Szabolcsi középiskolások (1993), 
Szabolcsi tizenévesek (1995), Szolnoki fiatalok (1997), Keleti fiatalok (1999), Felekezeti fiatalok (2003).  



 33

„pozitív szociális identitás megléte, a saját csoport pozitív sztereotipizációja, a pozitív 

érzelmek a nemzeti ünnepek, szimbólumok iránt.” (Veres, 2000: 95). 

        Az anyanyelv mindnyájunk számára kiemelkedően fontos érték, s ez a tény a 

kisebbségben élők körében még inkább így van. Az anyanyelvhez való viszonyulásról, 

annak használatáról Gereben Ferenc végzett átfogó kutatást a határon túliak és a 

magyarországiak körében. Igaz, hogy ez a kutatás nem kizárólag az ifjúság körében készült, 

de mégis idézzük, mert úgy véljük, eredményei pontos képet adnak a kérdésről. 

Következtetései szerint „az anyanyelv a kisebbségben (kétnyelvűségben) élő magyarok 

önazonosságának megfogalmazása során fontosabb szerepet játszik, mint az 

anyaországban” (Gereben, 1998: 2). A szórványban élők számára, akik az anyanyelvet 

kizárólag csak a családban használhatják, még fontosabb. A megkérdezettek a nemzeti 

identitást befolyásoló 15 felsorolt tényezőből az anyanyelvet sorolták az első helyre. A 

kisebbségben élők anyanyelvhez való viszonya a konstruktív, építő jellegű, az 

áthagyományozás feladatára koncentráló, cselekvő nemzettudat része. A vizsgált 

régiókban, de különösen Szlovákiában, Kárpátalján és Erdélyben különösen a 18 és 30 év 

közötti fiatalok tartják fontos identitási tényezőnek az anyanyelvet.(Gereben, 1998). 

      A Kárpát-medence különböző, magyarok lakta régióiban lefolytatott átfogó kutatás 

többek között a nyelvhasználatot is vizsgálta. A kutatás a következő kérdésekre ad választ: 

az iskolázottság nyelve, a nyelvhasználat színterei, a nyelvhasználati dominancia, illetve az 

anyanyelvhasználat alapvető alkalmai. A megkérdezettek több mint 50%-a az összes 

iskoláit magyarul végezte (legtöbben a Vajdaságban, 62%). Viszonylag kevesen jártak 

végig többségi nyelvű iskolába (legkevesebben a Vajdaságban 2%). Az összes régiókra 

jellemző azonban, hogy a magasabb fokú iskolázottság inkább a többség nyelvén érhető el.  

      A kutatásban a nyelvhasználat öt színterét nevezték meg: családi kör, baráti kör, 

munkahely, üzlet illetve piac és hivatal, hatóság. A válaszokból kiderül, hogy az anyanyelv 

használatának első sorban a privát szféra a színtere. A családban magyarul, a baráti körben 

zömmel magyarul beszélnek. A munkahely illetve a vásárlás a vegyes nyelvhasználat 

színtere, míg a hivatali ügyintézés leginkább a többség nyelvén folyik.  

     Ami az olvasást illeti, a megkérdezettek leginkább magyarul olvasnak, általában 70% 

körül csak magyarul. A nyelvhasználat alapvető alkalma, amely mindenkire jellemző, az 

álmodás, a számolás és az imádkozás. 

     A fent leírt nyelvhasználati szokások az összes régióra jellemzőek, de azért vannak 

régión belüli különbségek is, például Erdélyben. Erdély magyarlakta vidékein is 
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különbözik a nyelvhasználat összetétele. Míg Székelyföldön az anyanyelv dominanciája 

jellemző, Dél-Erdélyben, a szórványban a román nyelv túlsúlya (csak a privát szféra ad 

teret az anyanyelv használatára), addig Közép-Erdélyben és a Partiumban a vegyes, 

kiegyensúlyozott nyelvhasználat érzékelhető. 

     A domináns anyanyelvhasználat inkább a falvakra jellemző, s elsősorban a periferiális 

társadalmi helyzet velejárója. A városok, a modernebb, iskolázottabb szociális környezet 

inkább a többségi nyelv használatát követeli meg.      

     Helyi kutatások is igazolják az anyanyelvhez való ragaszkodást, annak tiszteletét. 

Lukács Csilla: A székelyföldi középiskolások nyelvi/nyelvjárási tudata című írásában 514 

székelyföldi középiskolás anyanyelvhez való viszonyát ismerhetjük meg. 

      Arra a kérdésre, hogy Erdélyben hol beszélnek a legszebben magyarul, a következő 

válaszokat adták: 53, 3% szerint Székelyföldön, 23, 3% úgy látja, Marosvásárhelyen és 17, 

3% véleménye, hogy Kolozsváron. Az erdélyi fiatalok anyanyelvhez való viszonyulását az 

egyik tanuló válasza fejezi ki leginkább: „A magyar nyelv itt azért szebb, mert 

kisebbségben élünk, és jobban értékeljük, tiszteljük”.  

       Az anyanyelvhez való ragaszkodás, annak tisztelete jellemzi a székelyföldi fiatalokat, 

és szemléletükben „felértékelődött az identifikálás, az együvé tartozás lehetőségét biztosító 

székely nyelvjárásnak társadalmijegy szerepköre”(Lukács, 2008).  

       A hagyomány, megtartó értékeink egyike. A tradíció fogalom a latin tradere (mozgatni, 

szállítani) igéből ered, ami azt jelenti, hogy valamit átmozdítani a múltból a jelenbe. 

Eszerint a tradíció múlt a jelenben, esetleg a jövőben. A hagyomány fogalma tehát olyan 

gondolkodásra, tevékenységekre utal, amelyek fenntartják egy kultúra folytonosságát. 

Identitásformáló tevékenység, amely megjelenik a vallásban, a mindennapi életben, a 

hétköznapi cselekvésben. Akár egyetlen kiragadott kulturális jelenség a folytonosság 

szimbólumává válhat. „Egy hagyomány – múlt a jelenben – akkor válik hagyománnyá, 

amikor az etnikus vagy nemzeti jelentőséggel felruházott, a jelent a múlttal összekötő 

kapcsolat különösen fontos szerepet kap bizonyos időszakokban, mindenekelőtt társadalmi 

válságok idején, vagy amikor egy adott kultúra határait veszélyezteti valami” (A. L. Siikala, 

1998:2). 

         A hagyomány nem statikus jelenség. Változhat, elerőtlenedhet, eltűnhet, megújulhat. 

Megváltozott életkeretek között a hagyományok eltűnnek, de egyidejűleg megújulhatnak, 

új hagyományok alakulhatnak ki. Lényegük mindig az, hogy megkülönböztető jegyként 

szolgálnak, identitást teremtenek. 
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         Miközben megszámlálhatatlan közösségi alkalom kerül megrendezésre 

„hagyományteremtő” szándékkal, a meglévőket hagyjuk veszendőbe menni. Pedig „ahhoz, 

hogy valamit hagyománynak nevezhessünk, legalább három – rövid vagy hosszú – 

generáción kell keresztül haladnia” (Shils, 1987; idézi Szabó, 2000:40).  

       A hagyományőrzés hanyatlása a negyvenes évek végén, az ötvenes évek elején 

kezdődött, amikor az uralomra törő új ideológia politikai okokból igyekezett kilúgozni a 

kollektív emlékezetet. Ma a hagyományok elerőtlenedése tapasztalható. Ennek Shils (1996) 

szerint több oka lehet: a fogyatékos átörökítés, az új generáció érdektelensége, a hatalom 

szándéka vagy a fennmaradáshoz szükséges képzés elhanyagolása. A hagyományvesztés 

következménye a közösségek felbomlása, a közösségi szellem gyengülése, az egyén 

támasztalansága.  A hagyományoknak különösen a falvak életében volt jelentős szerepük. 

Azok a falvak, amelyek megőriztek valamit hagyományos ünnepeikből, szokásaikból, 

mágnesként vonzották haza ilyenkor az elszármazottakat. Igazi közösségi alkalom volt, s az 

államszocializmus idején egyfajta ellenzéki tett, szembeszegülés a hivatalos, dezintegráló 

programokkal szemben (Nagy, 2008).  

        Az ifjúság ma a legkevésbé érdeklődik a hagyományok iránt. Ennek, meglátásunk 

szerint két oka lehet. Az egyik az, hogy a közel félévszázados, tudatos hagyományüldözés 

és hagyományrombolás elérte célját. A régi hagyományok meg nem élése az ifjúság 

számára az újak teremtését is nehézzé teszi, mert nem él bennük követendő minta, arról 

nem is beszélve, hogy nem tudatosult a hagyományok fontossága. A másik ok pedig 

valószínű a megváltozott életvitel, életszemlélet eluralkodása. A nemzetközi és hazai 

vizsgálatok egyaránt jelzik, hogy a modern (vagy posztmodern) társadalomra jellemző erős 

individualizáció, nem kedvez a közösségi hagyományok továbbélésének és új közösségi 

hagyományok kialakításában is problémát jelent (Vitányi, 2006). Ma a legkevésbé lehet a 

hagyománytisztelet alapvető mozzanataira, a konformitásra, a konvencionalitásra, az 

áhítatra és az alázatra támaszkodni, s ez a hagyományok felmorzsolódásához vezethet 

(Nyíri, 2002).  

        A Csongrád és Békés megyei középiskolások körében végzett kutatás adatai szerint a 

gimnazisták 47,7%-a, a szakközépiskolások 39,8%-a, a szakmunkásképzősöknek, pedig 

35,5%-a tartja értéknek a hagyományokat, ám az értékeik rangsorolásában az utolsó, 

tizenhatodik helyre került. A különböző régiókban sem sokkal jobb a helyzet. Az erdélyi 

fiatalok becsült értékeinek rangsorában, tizenhét érték közül a hagyományok a 

tizenegyedik, a magyarországiaknál pedig, tizenharmadik helyre kerültek. A vajdasági 
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fiatalok sajátos értékrendjében kevésbé fontos a gazdagság, a hagyomány, sőt a nemzet és a 

szépség fogalma (Gábrityné, 2008).  

           Az ifjúság körében ma a hagyományok helyét olyan kultúrproduktumok foglalják el, 

melyeknek létjogosultságát a kordivat szentesíti (Nagy, 2008), pedig a hagyományokhoz 

való kötődés identitásformálásra, s ennek megőrzésre irányuló törekvés rendkívül fontos 

abban a világban, amelyben a globális gazdaság, az információáramlás hatással van a 

lokális világokra. Ugyanis „a lokális hagyományokból felépülő nemzeti örökség csak akkor 

marad fenn, ha állandóan újrateremtjük” (Hoppál, 2008: 16). 

             A vallásosság kérdésével több kutatás foglalkozik. Más értékekhez hasonlóan a 

vallásosságot is befolyásolja az adott társadalom gazdasági, kulturális és politikai klímája. 

A vallásosságnak több dimenziója van, amelyek nem feltétlenül léteznek mindig együtt: „1. 

hit bizonyos vallási tételekben, 2. bizonyos rituálék gyakorlása, bennük való részvétel 

(istentisztelet, imádság, stb.), 3. vallási ismeretek (például a Biblia ismerete), 4. vallási 

élmények (Istennel való személyes kapcsolat), 5. a vallás által előírt erkölcsi normák 

megtartása” (Andorka, 2006:642). A vallásosság mérését éppen e dimenziók megléte 

nehezíti, vagyis az a tény, hogy a megkérdezett, magukat vallásosnak valló alanyokra lehet, 

hogy a fenti dimenziókból csak egy-egy érvényes. Tehát a kutatásokban, ha a vallásosság 

kvalitását is mérni akarjuk, árnyaltabb módszerekre, kérdésfeltevésre van szükség.   

         A valláshoz sokféle viszonyulás lehetséges, ezért a vallásosság vizsgálatában már 

nem lehet a vallásos - nem vallásos dichtómából kiindulni. A kutatások azt igazolják, hogy 

a valláshoz való viszonyulásban kirajzolódik egy harmadik csoport is, amelyet Yves 

Lambert (1992) kulturális kereszténységnek nevez. Ez a csoport azzal jellemezhető, hogy 

ritkán gyakorolja a vallást, bizonytalan a hite, és a vallási elemekből szabadon válogat. A 

hármas tagolódás azonban, ha generációs lebontásban vizsgáljuk, sokkal árnyaltabb képet 

mutat, mert a mindenkori változó történelmi tapasztalat, gazdasági, társadalmi környezet 

következtében más-más világnézetek alakulhattak ki, amelyek nagyon távol állhatnak 

egymástól. A legfiatalabb korosztály valláshoz való viszonyulását is a hármas tagolódás 

jellemzi. Ebben az esetben azonban a vallásos és nem vallásos csoporton túl létező 

harmadik csoport már nem fedi teljesen a Lambert által meghatározott kulturális 

kereszténység fogalmát. Abban különbözik tőle, hogy nem bizonytalan a hite, de nem 

feltétlenül keresztény, hanem esetleg modern szinkretista orientációjú, vagy a keleti 

vallásokból merít, egy személyes Istenhez köthető, hisz a lélekvándorlásban, meditál, 

elmélkedik vagy imádkozik, s alkalmasint szertartásokon is részt vesz. „Talán egy nem 
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keresztény, de vallásos típus jelent meg a vallási térben, amely szétfeszíti a „kulturális 

kereszténység” kereteit. Minden bizonnyal a fiatalok nem egyháziasan keresztény, de 

személyesen megélt vallási orientációjának megjelenésére utal, melynek tartalma sokféle 

lehet” (Földvári, 2003: 29). 

      Tomka a vallásosság három típusát különbözteti meg. Az első csoportba a „maga 

módján vallásos” réteg tartozik. E csoport számára az egyház tanítása hagyomány, nem 

alkot szerves egységet, szabadon válogat belőle, az egyház életében alkalomszerűen vesz 

részt, nincsenek elvárásai, de felelősséget sem vállal. Ez a csoport a Lambert 

meghatározása szerinti kulturális kereszténységgel azonosítható. A második csoportba az 

„átlagosan egyházias”, vagy „fogyasztó keresztények” tartoznak. Ők tagjai egy egyházi 

intézménynek, vallásgyakorlatban követik az egyház tanítását, de részvételük az egyházban 

személytelen, csak a szertartásokon való részvételre szorítkozik.  A harmadik csoportba az 

elkötelezettek tartoznak, vallásgyakorlatuk az előírásokon túl terjed, hitük személyes, és 

felelősségvállalásuk is ebből ered. Tomka tehát az egyházias vallásosságban is két 

csoportot különít el (Rosta, 2010). 

       Azért tartottuk fontosnak röviden áttekinteni a vallástipológiákat, mert a kutatások azt 

a jól látható tendenciát támasztják alá, hogy apadóban a felekezetekhez kötődő vallásosság, 

miközben a hit 70-90%-ban jellemzi a Kárpát-medence különböző régióiban élő fiatalokat 

(ettől valamelyest elmaradnak a magyarországi fiatalok, akiket ez közel 60%-ban jellemez). 

Az 1990 óta eltelt húsz évben csökkent, majd stagnált a vallásgyakorlat. Míg nőtt a hívő, de 

templomba csak ritkán, vagy egyáltalán nem járók aránya, a kereszténységet 

hagyományosan gyakorló csoport részaránya a teljes lakosságon belül (Magyarországon) 

bő egyharmadával csökkent (Rosta, 2010). A vallásosság Európa szerte, csökkenő 

tendenciát mutat. Ez derül ki az Európai Értékrend Vizsgálatból13, illetve az Aufbruch14 

című, tíz volt szocialista országban végzett vallásszociológiai kutatássorozatból (Tomka, 

1999). Bár általános a vallásosság csökkenése, nem mindegy, hogy milyen mértékben. Míg 

Magyarországon egyharmadra, addig Erdélyben csak felére.15 Az Aufbruch kutatásból az is 

kiderül, hogy az erdélyi magyarok valamivel többen gyakorolják a vallást, mint az erdélyi 

                                                 
13 Az Európai Értékrend Vizsgálatot, vagy másképpen Világ Értékvizsgálatot a világ 43 országában végezték 
el három egymást követő hullámban: 1990/91, 1999, 2008 (Rosta, 2010). Tomka Miklós fent hivatkozott írása 
1999-ben jelent meg, tehát a legkorábbi kutatás adataira hivatkozik.  
14A kutatást először 1998-ban végezték, (erre hivatkozik Tomka), majd 2007-ben megismételték (Rosta, 
2010).  
15 Mindkét említett kutatás szerint Lengyelországot követve, Románia Európa második legvallásosabb 
országa. 
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románok. Erdélyben a keresztelés, az egyházi esküvő, az egyházi temetés nem függ 

életkortól, társadalmi helyzettől, hanem norma.  

      A különböző egyházak szertartásait viszonylag kevesen követik, míg a legtöbben „a 

maguk módján” vallásosak. Különösen az egyházak számára lenne figyelemre méltó az 

egyik székelyudvarhelyi fiatal mondata: „Ellene sem vagyok, mellette lennék, ha többet 

tudnék róla” (Sólyom, 2006). 

      Az egyház tanítása szerinti vallásosság16leginkább a székelyföldi (26%), a belső erdélyi 

(26%), és a kárpátaljai (25%) fiatalokra jellemző. A felvidékieknek 18%-a, míg a 

vajdaságiaknak csak 12, a magyarországiaknak pedig, csak 10%-a követi aktívan 

valamelyik egyház tanítását. 

       A maguk módján vallásosak viszont sokkal többen vannak. Ezek aránya 47% 

(Magyarország) és 65% (Kárpátalja) között mozog. Ezek a válaszok jelzés értékűek, és 

kérdések megfogalmazására kellene késztetnie azokat, akik az ifjúság nevelésével 

foglalkoznak, de első sorban az egyházakat. A fiatalok igénylik a hitet, de eltávolodnak az 

egyház intézményétől. Ehhez a kérdéshez kapcsolódik egy másik adat is: a magyarországi 

fiatalok viszonylag nagy százaléka felnőtt korára teljesen eltávolodik a keresztségben 

kapott vallásától, így történhetett, hogy e fiatalok köréből a nagy történelmi egyházakban 

12, illetve 16% a veszteség. A megkérdezettek között viszonylag kevés azoknak a száma, 

akit születésekor nem kereszteltek meg. Kárpátalján mindössze 1%, a Vajdaságban 8%, 

Magyarországon 10% alatt, míg a Felvidéken valamivel több, mint 10%. A megkérdezettek 

zömmel katolikusok és reformátusok, de a székelyföldi válaszadók 9%-a unitárius, míg a 

magyarországiak között 3% evangélikus. 

       Viszonylag kevesen mondták, hogy nem vallásosak. Legtöbben Magyarországon 

(28%) és a Felvidéken (15%). A legkevesebben Kárpátalján és a Székelyföldön (4-4%). 

Kevés fiatal válaszolta, hogy „határozottan más meggyőződésem van”. Belső Erdélyben 

1%, míg a Felvidéken és a Vajdaságban 3-3%. Ezek a számok azt jelzik, hogy a fiatalság 

túlnyomó részének van igénye a vallásra, a hitre, de valamilyen oknál fogva a nagy 

történelmi egyházaknak nem sikerül megtartaniuk őket. Az Ifjúság 2000 című kutatásból 

kiderül, hogy vannak fiatalok, akik elhagyva egyházukat, új, kisebb egyházak tagjaiként 

keresnek választ hittel kapcsolatos kérdéseikre. 

                                                 
16 A fiatalok valláshoz való viszonyulását az Ifjúság 2000 és a Mozaik 2001 kutatások adatai alapján mutatjuk 
be. 
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       A templomba járás gyakoriságára vonatkozó kérdésre kapott válasz is tükrözi az 

ifjúság és az egyházak kapcsolatát, amely úgy tűnik, lazulóban van. Hetente (többször, 

vagy egyszer), viszonylag kevesen járnak templomba, a régiók közül leginkább 

Kárpátalján, Belső Erdélyben és a Székelyföldön. A legtöbben minden régióból évente 

néhányszor járnak, valószínű a hagyományos egyházi ünnepek alkalmával. A templomba 

soha nem járók legtöbben Magyarországon vannak (38%), ezt követik a felvidékiek (17%), 

majd a vajdaságiak (7%). Kárpátalján, Belső Erdélyben és a Székelyföldön aránylag kis 

százalékban vannak ilyenek (3%, 2%, 2%).  

      Az értékeik sorában függetlenül attól, hogy hány értéket kellett rangsorolniuk, a vallás 

az utolsó előtti helyen áll. Mögötte csak a politika és a hatalom gyakorlása következik, bár 

ettől eltérő példát is találunk. Csongrád és Békés megyei középiskolások értékrangsora, 

ahol a vallás, Isten, tizenhat érték közül a tizenegyedik helyet kapta. Megjegyzendő 

azonban, hogy a megkérdezett gimnazisták fele egyházi iskolába jár. Viszont, a szegedi 

középiskolások 68,7% inkább nem tartotta magát vallásosnak, s csupán 16,4% mondta, 

hogy inkább vallásos (14,9% nem válaszolt). 

       Megállapítható, hogy a Kárpát medence magyar fiatalságát a gyengülő vallásosság 

jellemzi, és ez különösen a tizenéves korosztály esetében hangsúlyosabb. Az egyházias 

vallásgyakorlat csökkenő tendenciát mutat, ezzel szemben nő az individualizálódó 

vallásosság. Ez a „maga módján vallásos” csoport első sorban a keresztény hitvilágból 

meríti vallási értékeit. 

      A fent elemzett értékek – kutatásunk háttérváltozói - mind a közösségi értékek 

kategóriájába sorolhatók. Figyelemre méltó, hogy miközben viszonylag szinte mind hátra 

kerülnek a fiatalok értékeinek rangsorában, a család az összes régió fiataljainak 

értékrendjében a legelső helyet foglalja el. Érdekes lenne megérteni, hogy mit jelent ez az 

értékítélet, mert miközben a legfontosabb értéknek tartják, ők maguk nagyjából csak 25%-

ban házasságpártiak. A család mellett a barátok is aránylag fontos helyet foglalnak el a 

fiatalok értékei között. Ez arra enged következtetni, hogy a fiatalok igénylik a közösségi 

létet, érzik annak erejét, de mert a nagy közösségek meglazultak, ezek a kisközösségek 

nyújthatnak közösségi élményt. Bár az adatok szerint a közösségi lét megélésének ezek a 

módjai is veszélybe kerültek. A házassági szándék csökkenése s a családalapítás időbeni 

eltolódása ebbe az irányba mutat. Az új, posztmodern életvitel sem kedvez a családoknak. 

A hajszolt élet, a stressz, vagy éppen a túlzott „lazaság”, a válások számát növelik, s a 

család, mint mikroközösség létét veszélyeztetik. 
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       A haza, a szülőföld fogalma a kisebbségben élők körében szinte szinonimává vált, és 

az erős regionális tudat szorosan összefonódik a nemzettudattal. Az idézett kutatások 

bizonysága szerint úgy tűnik, az anyanyelv, a nemzet, a hagyományok nagyobb 

jelenőséggel bírnak a kisebbségként élő ifjúság körében, mint a magyarországiakéban. Ez 

valószínű azzal magyarázható, hogy a magyarországiak számára ezek az értékek 

természetes adottságként léteznek, nem kell naponta megküzdeniük értük, és ezért nem élik 

meg olyan hangsúllyal, mint határon túli társaik.  

       Az egyházias vallásosság gyengülése általános tendencia, bár a Székelyföldön és 

Kárpátalján még elég hangsúlyos vallásosság érzékelhető. A válaszokból kiderül, hogy van 

igény a vallásra, sok a „maga módján vallásos”, de valamilyen oknál fogva eltávolodtak a 

történelmi egyházak szertartásaitól (ez utóbbi megállapítás Erdélyre vonatkozik a 

legkevésbé). 

      A politika, a hatalom gyakorlása minden esetben az utolsó helyre került. Nem tartozik 

dolgozatunk keretei közé, hogy ezt megindokoljuk, de tény, hogy ez a kiábrándultságot 

jelzi. A fiatalok „a politikát távol érzik maguktól. A politika számukra nem testesít meg 

olyan cselekvési lehetőségeket, amelyekben nekik is helyük lenne” (Szabó Ildikó, idézi: 

Makkai - Hazafi, 2008). A politika azonban valamilyen mértékben összefonódik, vagy 

inkább kapcsolódik az említett közösségi értékekhez, és mindenképpen hatással van rájuk. 

Gyanítható tehát, hogy a közösségi értékek háttérbe szorulásának köze van a politikából 

való kiábrándultságnak. Ennek egyenes következménye, hogy az egyéni értékek előtérbe 

kerületek. 

      A kutatások igazolni látszanak azt a feltevésünket, hogy a közösségi értékek 

fontosabbak a kisebbségben élők számára.   

      Napjainkban „(…) centrális szerepet (kap) a hedonizmus, az élvezet a mai fiatalok 

életében, ez nem egy olyan kor, amelyben a szembenállás, az értékhordozás fő szempont” 

(Szabó Ildikó, idézi: Makkai – Hazafi, 2008). 
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  I. 2. 2. Személyes értékek 
 

 Korszakváltás és ifjúság 

 

            „Bizonyos értelemben a fiatalok idősebbek, mint a korábbi években, más 

tekintetben pedig, fiatalabbak” (Wallance, 1998:9). Ha megpróbáljuk értelmezni ezt a 

mondatot, megértjük, hogy mit is jelent a korszakváltás. 

            A szocializmus összeomlása után a volt szovjet-tömb országai radikálisabb 

változásokat éltek meg, mintha csak egyszerű rendszerváltás következett volna be. Ez a 

változás nemcsak a várva várt szabadságot hozta, nemcsak a tulajdonviszonyok 

megváltozását, hanem egy olyan politikai, morális és kulturális klímát is, amelyre senki 

nem számított, s amelyről senkinek nem volt sem elképzelése, sem tapasztalata. A nyugati 

társadalmakban már jelen lévő globalizációs folyamat, az új demokráciákban a 

tulajdonviszonyok megváltoztatásának, a demokratikus intézményrendszer kiépítésének 

idején hódított teret. A gazdasági rendszer sürgető átalakítása, a nyugati hatások gyors 

érvényesülése, a XX. század utolsó évtizedében, az érintett országokban megint gátat vetett 

a természetes fejlődésnek. „Az is nyilvánvaló, hogy a már kialakult posztindusztriális 

(nyugati) társadalmak hatása az átmeneti korszakban levő, felzárkózni kívánó 

társadalmakban felgyorsít bizonyos folyamatokat. Rövid idő alatt megjelennek az 

úgynevezett „ifjúsági”, illetve „kor” ideológiák és a velük való identifikációk, ami aztán 

kihat a csoportkultúrára, csoportstílusokra, de az egyéni életutakra is”(Szentannai, 2009: 

27). Az új politikai, gazdasági és társadalmi környezetben az értékrend is megváltozott. A 

régiről lemondtunk, új még nem volt, s az így létrejött értékrendi vákuumban tájékozódott 

ki-ki, ahogy tudott. A változás okozta átalakulások és ezek következményei egyértelművé 

teszik, hogy ez az időszak nemcsak stílusváltást, hanem korszakváltást is jelent. Az új 

korszak pedig a posztmodernizáció korszaka. „A posztmodernizáció azt jelenti, hogy 

fokozatosan leépülnek (ezek) a hagyományos struktúrák és elkülönülések, így olyan helyzet 

alakul ki, ahol egyre nagyobb a káosz, a bizonytalanság s ezáltal nemcsak értékek, hanem 

korcsoportok is kezdenek megszűnni”(Wallance, 1998:11).  

       A társadalmi berendezkedés és a gazdaság gyökeres átalakulása következtében a 

generációs újratermelődés is jelentősen módosult, mert az új helyzetben alapvetően 

megváltoztak a gyermek és ifjúsági korosztályok iskoláztatását, elhelyezkedését, karrierjét, 

önállósodását és életesélyeit meghatározó társadalmi viszonyok (Mozaik 2001). 



 42

      A gondoskodó állam visszavonulása, a családról alkotott felfogás megváltozása, a 

családok szétesése, az iskolarendszer átalakítása, a fogyasztói szemlélet terjeszkedése, a 

piac és a fogyasztás növekvő szerepe, a munkaerő-piaci radikális változások a 

leghangsúlyosabban a fiatalokat érintik.  Egyrészt sokkal korábban kényszerülnek felnőtté 

válni, mint elődeik, mert viszonylag hamar szembesülnek azokkal a gondokkal, amelyek az 

új társadalmi berendezkedés következményei, s amelyekről a szülőknek nincs átadható 

tapasztalata, másrészt viszont az iskolázás meghosszabbodása, azaz a függőség tartóssága 

nem engedi önálló felnőtté válni őket.  

      A privatizáció, valamint a jóléti kiadások csökkentése azzal a következménnyel járt, 

hogy a fiataloknak is kevesebb támogatás jut (Wallance 1998). Az élet minden területén 

versenyhelyzet alakul ki, s ezért a biztosabb munkahely reményében több időt és pénzt 

fektetnek a képzésbe, ez pedig nagyobb terheket ró a családokra vagy magukra a fiatalokra. 

A fiatalok magukra vannak utalva, a tanulás mellett munkát kell vállalniuk, vagy az eddig 

megszokottnál huzamosabb ideig kell a családjaikra támaszkodniuk segítségért (Wallance 

1998). 

       Az új típusú élethelyzetek következtében a fiatalok elveszítik azt a lehetőséget, hogy 

származási családjukban biztonságot, stabilitást találjanak. A létrejövő labilis együttlétek, 

élettársi kapcsolatok nem tervezhetők, nem állandóak és bármikor visszafordíthatóak. S 

mert hiányzik belőlük a felelősség vállalása, biztos pontot, hátországot sem jelenthetnek. 

       A munkaerőpiac radikális változáson ment át. A biztos munkahely ma már szinte 

ismeretlen fogalom. A fiatalok azt élik meg, hogy sok a bizonytalan munkahely, a félállás, 

különösen a magánszektorban. Képzés után sem várható állandó munkahely, sokkal inkább 

állandó átképzés és munkahely-változtatás. Ennek az a következménye, hogy tervezhető 

pálya és magánélet helyett egyre több időt töltenek el az átmeneti időszakban. „A családban 

vagy a munkában való megállapodást (…) egy elhúzódó időszak váltotta fel, amelybe 

beletartozik az oktatás, a képzés, a félállások és alkalmi munkák világa, valamint a 

különböző háztartások és kapcsolatok közötti mozgás. Ezek a lépcsőfokok mindig 

visszafordíthatóak, és a végső cél nem is nagyon egyértelmű”(Wallance, 1998:7).  

        A bizonytalanságot az is fokozza, hogy egyre jobban hat a fogyasztói kényszer, a 

bevételek pedig egyre kisebbek. A posztmodern korszak egyik jelszava az intenzív, 

tömeges fogyasztás, szószólója pedig a kikerülhetetlen - főképp kereskedelmi - 

tömegkommunikáció, amely elsősorban a fiatalokat célozza meg: „(…) a fiatalok egyre 

fontosabb célpontjává válnak a fogyasztói iparnak és a tömegkommunikációnak, amelyek a 
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fiatalok számára egyre fontosabb mintaközvetítő (…) szerepet töltenek be”(Gábor 

2004:17). Ezáltal, a tömegkommunikáció észrevétlenül manipulálja a társadalom 

alakulását. „A társadalom fejlődése az irányban halad, hogy a fiatalok minél korábban 

váljanak nagykorúvá, vállaljanak részt a fogyasztásban, de minél később találják meg a 

helyüket a munka világában.”(Gábor, 2004:15). Ez a mechanizmus azért lehet 

„eredményes”, mert a fiatalok a legnyitottabbak a külső hatásokra (Szentannai 2009). Az 

ifjúság önállósodását a gyermek- és ifjúkor piaci ellenőrzése határozza meg. Nincsenek 

hagyományos minták, útjelzők, szerepeiket maguknak kell kitalálniuk, és a 

használhatósághoz igazítaniuk. „…az átlagtól leginkább eltérő csoport a középiskolások 

csoportja. Ők sokkal receptívebbnek mutatkoznak a változásokra, materialista értékrendjük 

magyarázza, hogy jobban azonosulnak a fogyasztói társadalom normáival. Az ifjúsági 

moratórium az ő esetükben érvényesül a leginkább: korán önállósulnak, de később 

szeretnének a felnőtt társadalomba integrálódni. Értékorientációjuk is individualista 

értékeket tükröz”(Szentannai 2009: 27) 

        A fogyasztás diktálta életvitelben felgyorsul a tempó. Egyetlen dolog biztos: az 

állandó változás, amelyhez, elsősorban az életét alapozó fiatalságnak, szinte napról napra 

alkalmazkodnia kell. „A kultúra, az oktatás, a lakásépítések, stb. fogyasztóivá válásának 

számos következménye van. Azt jelenti, hogy az embereknek nagyon rövid idő áll a 

rendelkezésükre, a célok pedig, nagyon gyorsan változnak – minden ideiglenes. Azt is 

jelenti, hogy általában a fogyasztói értékek felülkerekednek a hagyományos vagy más 

ideológiailag meghatározott értékeken”(Gábor, 2004:19). Ebben a felfokozott tempójú 

életvitelben az egzisztenciáért, a különböző új, meg új célokért folytatott küzdelem, a 

fiatalokat az individualizáció útjára tereli. 

       Wallance szerint az individualizációnak három lehetséges forgatókönyve rajzolódik ki: 

progresszív, regresszív és alternatív. 

       A posztmodernizáció korszakában az oktatási lehetőségek kiszélesedtek, ennek 

következtében a választás és a döntéshozatal lehetőségei is. A fiatalok egy része sikeresen 

használja ki a globalizáció, a szabad információáramlás, a tanulás és képzés eddig nem 

látott kínálatát. Ők azok, akik sikeres pályát tudnak kialakítani, bár ezért sokszor nagy árat 

fizetnek. A családalapítás, a gyermekvállalás elmarad, vagy időben kitolódik. Rengeteg a 

szakmailag sikeres, ám magányos fiatal, akik helyzetükből adódóan individualista 

értékrendet vallanak. Bár ez az individualista értékrend progresszív, a teljességtől fosztja 

meg őket, miközben a kor jelszava az egyén „önmegvalósítása”, „kiteljesedése”. 
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     A fenti szituáció ellentéte a regresszív individualizáció. Mert nemcsak a lehetőségek, 

hanem a problémák is individualizálódtak. Ez elsősorban azokat a fiatalokat érintheti 

tömegesen, akik nem tanultak, vagy akik rosszul választották meg a képzés irányát, és nem 

szereztek konvertálható tudást. Ők képezik azt a veszélyeztetett csoportot, amely a 

leginkább él létbizonytalanságban, s bármelyik pillanatban a társadalom perifériájára 

szorulhat, hajléktalanná válhat, a drogfogyasztás vagy a bűnözés felé sodródhat. 

      Az egyre növekvő anyagiasság és a piachoz igazodó verseny kitermeli a helyzettel 

szembeszegülők csoportját is, akik lázadnak az elvárások ellen és alternatív utat 

választanak. „Nem a társadalom zárja ki őket, hanem ők zárják ki magukat néhány 

lehetőségből” (Gábor, 2009:21), és posztmateriális értékeket követnek. Ők azok, akik 

különböző, alternatív csoportokhoz, esetleg vallási szektákhoz csatlakoznak. 

      „A modern kor tehát az egységes világkép széttöredezésével és sajátos plurális 

értékrendjével igen sok bizonytalanságot, ütközési felületet és konfliktushelyzetet hordoz 

magában”(Pikó 2008:2). Napjainkban sem jósolható meg egyértelműen, hogy a volt 

szocialista országokban az individualizáció folyamata milyen végső irányt vesz. „Az 

értékek egyéni megjelenése a társadalmi elvárások normakényszere alatt alakul. A 

leginkább preferált értékek köre az ilyen jellegű normatív elvárások működésére utal. A 

válaszok igazodnak a normákhoz…”(Csata I, 2008:10). A normákat pedig, ma a fogyasztói 

attitűd alakítja, melyre nap, mint nap biztat a kikerülhetetlen média. Az ifjúság 

belekényszerül ebbe az árba, s életvitelében, szabadidő eltöltési szokásaiban, a közösségről 

alkotott felfogásában hangsúlyos szerephez jutott a fogyasztás és az anyagi javak szeretete 

(Gábor, 2004). Cserébe, a közösségi élmény helyett megéli a tömegélményt, és beavatási 

rituálék helyett pótszertartások részese (Pikó 2008). 

     Miért idősebbek tehát, és miért fiatalabbak ma a fiatalok, mint a korábbi években? Az új 

korszak sok lehetőséget kínál de még több bizonytalanságot. Felszámolta, vagy labilissá 

tette azokat a tényezőket, amelyek a biztonságot, a támaszt nyújtották (gondoskodó állam, 

biztos munkahely, család). A tanulás, a képzés ideje meghosszabbodott, az állandó 

változások újabb képzéseket tesznek szükségessé, amelybe a fiatalok időt és pénzt 

invesztálnak, hogy helytállhassanak a versenyben, a biztonságosabb munkahely 

reményében. Biztonság pedig nincs, csak állandó készenléti állapot, és felkészülés a 

következő változás túlélésére. Ilyen körülmények között nem szánják rá magukat 

visszafordíthatatlan lépésekre, nem alapítanak családot, nem válnak szülőkké, hanem akár 

negyven éves korukig is meghosszabbítják a fiatalkor életvitelét.  
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      A vibráló, bizonytalan jelen és jövő ellenére a korszakváltás tézis szerint a fiatalok 

autonóm szegmensévé válnak a társadalomnak (Csata, 2005), képesek artikulálni saját 

érdekeiket és preferenciáikat. Ez a jelenség az oktatás expanziójának, a tanulási idő 

meghosszabbodásának, a fogyasztói társadalom intézményeinek és a 

tömegkommunikációnak köszönhető. 

      A kutatások eredményei azt mutatják, hogy az ifjúság számára fontosak az immateriális 

értékek: a barátság, a szerelem, a harmonikus boldog élet. Ez viszont nem nevezhető 

korszakfüggőnek, mert bizonyára minden kor fiatalja számára fontosak ezek az értékek. A 

korszakváltás hozadéka viszont az, hogy napjaink ifjúsága számára nagyobb jelentőséggel 

bírnak a materiális értékek: a gazdagság, pénz, jövedelem, érdekes élet. Talán 

gondolkodásukból, értékvilágukból többet is érthetnénk, ha tudnánk, hogy mit jelent 

számukra az „érdekes élet”, ugyanis ez egyénenként mást és mást jelenthet, és csak így 

lehetne érzékelni valójában, hogy ki milyen értékeket preferál. E gondolatmenet szerint 

nem biztos, hogy az „érdekes élet” minden esetben materialista értéket jelent.  

 

 

 I. 2. 3. Kulturális fogyasztási szokások 

 (a kulturális értékekhez való viszonyulás) 

 

         Ha az ifjúság kultúrához való viszonyát, kulturális szokásait vizsgáljuk, akkor 

tulajdonképpen a műveltségre való igényéről kapunk képet. Ez az igény szorosan 

kapcsolódik az értékrendhez, hiszen a preferált értékek döntő módon meghatározzák a 

kulturális preferenciát, a szabadidő eltöltésének módját és tartalmát. Azért, hogy az oksági 

összefüggéseket is megmutassuk, értelemszerűen itt elemeznünk kellene a kultúra, a 

kultúraközvetítés fogalmát és a média hatását az ifjúság kultúrafogyasztási szokásaira. A 

kérdés fontossága miatt azonban ennek a témának egy egész fejezetet szentelünk.            

     Az ifjúság kulturális fogyasztási szokásaiban az utóbbi két évtizedben markáns változás 

érzékelhető, de hiba lenne általánosítani, annál is inkább, mert a kutatások eredményei azt 

is megmutatják, hogy nagyon tág skálán rajzolható ki az ifjúság műveltség iránti igénye. 

Kulturális szokásaik, a kulturális javak fogyasztása társadalmi helyzetük, lakóhelyük 

kulturális adottságai, iskolázottságuk, anyagi helyzetük és egy egész sor más tényező 

függvénye. A városi értelmiségi szülők gyermekei érdeklődnek leginkább a művelődés 

iránt, de ezek aránya is szűkülő tendenciát mutat (Bánáti, 2006). 
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      Az utóbbi két évtized gazdasági politikai változásainak következménye kétirányú. 

Egyrészt elvi, politikai, ideológiai síkon pozitív fordulatot jelentett, másrészt viszont anyagi 

és szociális téren jobbára negatív következményekkel járt, jó esetben nem javított a 

változást megelőző helyzeten (kevés kivételtől eltekintve). Az esélykülönbségek 

megmaradtak, mert marginális helyzetből továbbra sincs lehetőség a ki- és továbblépésre, 

megmaradtak a jelentős regionális különbségek, ha pedig mégis sikerül valakinek 

továbblépnie, nem biztos, hogy konvertálható tudást szerez.  

      A kultúra szempontjából (is) nézve ma a legnagyobb probléma a generációs 

újratermelődés merevsége. A rendszerváltás után ez a jelenség, még inkább megmerevedett 

(Bánáti, 2006). A gazdasági tőke hiányához hasonlóan, a kulturális tőke hiánya is újabb 

hiányt termel. A többség tehát nem a kulturális tőkét, hanem a kulturális tőkedeficitet 

örökíti utódaira. Tény, hogy a társadalom kettészakítottsága a kultúra téren is hangsúlyosan 

megjelenik. Vannak, akik bőségesen hozzá jutnak a kulturális javakhoz, mások pedig alig 

férnek hozzá, s ez utóbbiak egy ponton túl már fel sem ismerik saját szükségleteiket, ennek 

következtében kulturális aktivitásuk minimális, formális (Ifjúság 2000). Ezeken a 

tényezőkön túl, a Kárpát-medencei magyar fiatalság helyzetének, kulturális fogyasztási 

szokásainak megértéséhez figyelembe kell vennünk, hogy életkörülményeikben, 

életvitelükben, értékrendszerükben még jelen vannak a korábbi korlátok, de már helyet 

követelnek a legújabb kihívások (Mozaik 2001). A legújabb kihívások közül több tényezőt 

az előbbiekben már említettünk, de nem beszéltünk még a pénzről, helyesebben a 

pénztelenségről, amely sok esetben a kulturális fogyasztás akadálya, s ennek mértéke a 

különböző régiókban változó. Ez a jelenség elsősorban a minőségi kultúrához való 

hozzájutást gátolja, mert míg a tömegkultúra úton, útfélen, szinte ingyen rátalál a 

fogyasztóra, addig az előbbi tetemes anyagi ráfordítást igényel. A családok többsége az 

Internet előfizetést is nehezen engedi meg magának, s a könyv, amely a kulturális 

intézményektől eltérően mindenki számára végre hozzáférhető lenne, drága, s ezért a 

könyvvásárlás még az értelmiség számára is meggondolandó kiadásnak számít. A változás 

következtében egyre inkább szétnyíló társadalmi olló következtében a különbségek tovább 

erősítik a fiatalok közötti esélyegyenlőtlenséget (Ifjúság, 2000). 

        A szabadidő kutatások alapvető információkat szolgáltatnak a kulturális fogyasztási 

szokásokról. Az elemzéseink alapjául szolgáló két nagy kutatás (Ifjúság 2000 és Mozaik 

2001) mellett két másik, az Index Stúdió (2000), és a Sonda Ipsos (2005) témánkra 

vonatkozó adatait is felhasználtuk. E kutatások igazolták, amint azt az előző fejezetben is 
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említettük, hogy a középiskolás korosztály a legfogékonyabb az új eszmék iránt, és ez a 

fogékonyság a kultúrára is érvényes. Az Ifjúság 2000 vizsgálat eredményei mutatják, hogy 

az ifjúság körében paradigmaváltás történt - különösen a „legalsó” és „legfelső” életkori 

csoportban - az értékekhez és a közvetítő intézményekhez való viszonyulásban. A 15-19 

éves korosztály lényegesen nagyobb arányban használja a különböző kulturális 

intézményeket, mint a felsőbb korcsoportokba tartozó társaik. A jelenség valószínű azzal 

magyarázható, hogy míg a tizenéveseknek csak a tanulás a feladata, a huszonéveseket, akár 

tanulnak még, akár nem, a fentebb leírt helyzetük értelmében a létfenntartás küzdelme 

sodorja távolabb a kultúra világától. 

     A Kárpát-medence különböző országaiban végbement változások nagyjából 

párhuzamosan történtek (kivéve Szerbiát), de útjaik tempója, minősége és buktatói 

különböznek. Elemezve a kutatások adatait, megállapítható, hogy kulturális ellátottság 

szempontjából a magyarországi fiataloknak, s közülük is a Budapesten élőknek, 

vitathatatlan előnyük van. 

      Az általános helyzetfelmérésben a kultúrára vonatkozó kérdések csak egy szegmensét 

jelentik a vizsgált tényezőknek, tehát az adatokra sem tekinthetünk a mélyreható elemzés 

igényével. Ennek ellenére a jól irányzott kérdésekre kapott válaszok reális képet mutatnak, 

és fogalmat alkothatunk a vizsgált problémáról. A kérdések a kulturális gyakorlatra, a 

kulturális terek látogatottságára és az olvasás gyakoriságának vizsgálatára szorítkoznak. 

      A fent említett kutatások kérdőíveiben szereplő „kulturális terek” a következők: 

könyvesbolt, könyvtár, mozi, színház, koncert, hangverseny, művelődési ház, diszkó, bál, 

házibuli. Nem meglepő, hogy az összes országban a fiatalok által leggyakrabban látogatott 

„kulturális tér” a diszkó, ahova a fiatalok 31-37%-a jár. Ezt követi a házibuli, a bál, a 

művelődési házak látogatása, amely mindenütt, a megkérdezettek nagyjából 25-30%-ra 

jellemző. Ezek a nívósnak nem nevezhető terek a legnagyobb arányban azokra a vidékekre 

jellemzőek, ahonnan hagyományosan hiányoztak, esetleg ma is hiányoznak a színvonalas 

kultúrát közvetítő intézmények (Kárpátalja, Székelyföld, Vajdaság), Magyarországon pedig 

a vidéki kisebb településekre. Figyelembe kell vennünk azonban, hogy a művelődési házak 

színvonala között lényeges különbségek észlelhetők. Így értelmezhető helyesen az az adat, 

hogy a magyarországi fiatalok 60%-a látogatja őket (Sonda Ipsos). A „művelődési otthon 

jellegű intézményekben” való jelenlét nem követi a társadalmi ollót. A faluházak, 

közösségi házak, teleházak, ifjúsági házak, fesztiválok egyaránt szolgálják a társas 

közösségi együttlétet és a kultúrát (Bánáti, 2006). Érdekes, hogy miközben a vajdasági 
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fiatalok az értékeik rangsorában a műveltséget az előkelő negyedik helyre teszik, a diszkó 

látogatása rájuk a legjellemzőbb.  

        A mozi preferáltsága is változatos képet mutat. A magyarországi fiatalok, elsősorban a 

huszonévesek korosztályában, a második leglátogatottabb kulturális tér, bár az Index Stúdió 

felmérése szerint a mozilátogatás a magyarországi fiatalok körében jelentősen visszaesett 

az 1990 előtti időszakhoz képest.  Őket követik a belső-erdélyi fiatalok, akiknek 20% jár 

moziba, majd a felvidékiek 9%-a. A többi régióban nem jellemző a mozi látogatása. Ennek 

két oka lehet: egyrészt, különösen a falvakban nincs rá lehetőség, másrészt, talán a tévé 

elszívó hatása érvényesül, s a filmek, sorozatok kielégítik az igényeiket. 

       A könyvesboltok látogatottsága általában elég magas, bár a kutatásokból (Ifjúság 2000 

és Mozaik 2001) nem derül ki, hogy milyen könyveket vásárolnak, olvasnak. A kapott 

eredmény valószínű a továbbtanulási szándéknak, a sokféle képzésben való részvételnek 

köszönhető, de mindenképpen örvendetes jelenség. A legtöbben Budapesten járnak 

könyvesboltba, majd ezt követi Belső-Erdély (41%), Kárpátalja (31%), illetve a 

Székelyföld (28%). A könyvtárak látogatása is elég gyakori, bár valamivel elmarad a 

könyvesboltok látogatása mögött. A könyvtárlátogatás a magyarországi tizenévesekre a 

legjellemzőbb, 64% jár könyvtárba (Sonda Ipsos). A régiónkénti mutatók, amelyek a 

könyvtárlátogatásra vonatkoznak, az előbbi sorrenddel azonosak. 

      A színház és a hangversenyek látogatottságát illetően egészen szélsőséges mutatókat 

találunk. A megdöbbentő adatok (pl. a felvidéki ifjúság 2%-a jár hangversenyre, a 

kárpátaljaiaknak kétharmada soha sem volt, vagy a székelyföldiek egynegyede soha nem 

járt színházban), valószínű nem minden esetben az érdektelenséggel magyarázhatóak, 

hanem azzal is, hogy lakóhelyükön, vagy ennek közelében nincs erre lehetőségük. Viszont, 

az egyértelműen kiderül (ez más kutatások alapján is állítható), hogy a fiatalok által 

legkevésbé látogatott kulturális esemény a szimfonikus hangverseny. Ezt a tényt egyetlen 

adat is szemléltetheti, mégpedig az, hogy a magyarországi fiataloknak - bár kitüntetett 

lehetőségeik vannak erre – 56%-a soha nem járt hangversenyen (Bánáti, 2006). A 

komolyzenei hangverseny mögött egyetlen kulturális tevékenység marad el, a 

múzeumlátogatás. Ezek a fiatalok által a legritkábban, vagy egyáltalán nem látogatott 

kulturális terek (események).  

       Az olvasás és annak gyakorisága már nem feltételez intézményi hátteret, tehát az egyén 

igényétől, szándékától függ. Összehasonlításban az adatok azt mutatják, hogy az 1990-es 

évek előtti időszakhoz képest valamelyest csökkent az olvasási kedv, de a visszaesés nem 
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jelentős, mert akkor sem olvastak sokkal többen a fiatalok közül. A kortárs szépirodalom a 

legkevésbé preferált olvasmány, utolsó helyen áll a társadalompolitikai írások és az ezotéria 

mögött.(Bánáti, 2006).   

       A kutatásokban az olvasás gyakoriságát az „elmúlt egy évben” vizsgálták. A legtöbbet 

a kárpátaljaiak olvasnak, általában 15 könyvet évente, de négy olyan válaszadó is akadt, aki 

50-nél több könyvet olvasott az elmúlt esztendőben, ám a megkérdezettek 25%-a egyet 

sem. A kárpátaljaiakat a belső-erdélyiek követik évi 11 könyvvel, de megjegyzendő, hogy a 

valódi Belső-Erdély17olvasási mutatóját rontja a Partium, mert a partiumi fiatalok 

mindössze 2 könyvet olvasnak egy évben, de 25% egyet sem. A magyarországiaknak is 

dobogós helyük van, évi 8, 9 könyvvel, majd a felvidékiek évi 6, a székelyföldiek évi 5, 

végül a vajdaságiak évi 1 könyvvel zárják a sort. Ez utóbbiak esetében azért megjegyzendő, 

hogy tíz százalékuk 9 könyvet olvas évente. 

       Az ifjúság művelődésének struktúráját kettősség jellemzi. Az egyik irány a Hunyadi 

Zsuzsa által lejtőnek vagy spirálnak nevezett jelenség, a másik pedig az identitást kereső 

erő, amely a fiatalság önálló kulturális magatartását igyekszik kialakítani (Bánáti, 2006). 

Az ifjúság első sorban a passzív, energiabefektetést kevésbé igénylő, inkább szórakozást és 

kikapcsolódást jelentő, és nem a művelődést szolgáló tevékenységeket részesíti előnyben. 

A helyzet az 1980-as évekhez képest csupán annyiban változott, hogy ez a jelenség 

felerősödni látszik (Bánáti, 2006). 

     A Kárpát-medencei magyar ifjúság értékrendjét és a kultúrához való viszonyulását 

mutattuk be. A kutatások alapján igyekeztünk képet adni a rendkívül változó, sok 

bizonytalanságot tartalmazó kor szociálpolitikai jellegzetességeiről, amelyben ez a 

korosztály szocializálódott. 

      Nagy vonalakban nyomon követtük, hogy a tárgyalt időszakban milyen irányba 

változott az értékrend, és ennek milyen okai vannak.   

      A változás következményeit mutatják a kutatások adatai, melyek nemcsak a kultúrához 

való viszonyulást érzékeltetik, hanem legalább annyira a megváltozott életfelfogást, 

életstílust és a korszakváltást is. 

 

 

 
                                                 
17 A Mozaik 2001 címet viselő kutatásban a három jól elkülöníthető erdélyi régió (Székelyföld, Belső-Erdély, 
Partium) csak két régióként jelenik meg: Székelyföld és Belső Erdély, de ez utóbbi a partiumi mutatókat is 
tartalmazza.   
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                                                    I. 3. AZ ÍZLÉS 

 

I. 3. 1. Az ízlés fogalmának filozófiai, esztétikai aspektusai 

 

         A magyar nyelv kivételezett helyzetben van, amikor az ízlés kérdéséről beszél, mert 

megkülönbözteti a fiziológiai és az esztétikai érzet közötti különbséget (ízlelés, ízlés). A 

legtöbb nyelvben nem létezik ez a kifejezési lehetőség (angolul: taste, németül: der 

Geschmack, oroszul: vkusz, franciául: gout, olaszul: gusto, románul: gust), mindkét 

jelenséget ugyanazzal a szóval jelölik. Valószínű, hogy ennek következménye a 

századokon keresztül tartó elmélkedés az ízlés fogalmáról, amelyet végül Kant (Az ítélőerő 

kritikája) zárt le azzal, hogy szétválasztotta a kellemest a széptől megszüntetve ezzel a 

fiziológiai ízlés (ízlelés) és az esztétikai ízlés (ízlés) közötti rokonságot (Horváth, 2008). 

         „Az ízlésfogalom előzménye a latin decorum, a megfelelő, odaillő kifejezés, vagy 

téma. A decorum megválasztása azonban szigorúan a konvenciók szerint történik, míg 

ízlésünk, önállóan és egyedi módon ítél” (Radnóti, 2009).  Az ízlés a tetszik – nem tetszik 

ítélettel záruló műveletek egysége, szubjektív és változó (Mérei, 1998).  

        Az ízlésről folyó másfél évszázados vitát a 17. század közepe táján hívta életre az 

individuális ítélet megerősödése a tekintélyelvű ízlésítélettel szemben, amely végső soron a 

szabadságról szól.                      

        Ízlésítéleteink nem csupán az esztétika, hanem az etika jelenségvilágát is érintik, mert 

esztétikai ítéletünk tulajdonképpen világlátás, amely nemcsak a dolgok szépségét állapítja 

meg, hanem annak szerepét is a világban. Az ízlés és az etika közös normativitása az 

érdeknélküliség. Az ízlés alapvető jellemzője az érdekmentesség, amely így az 

esztétikumot összekapcsolja az etikummal, s ez a fogalom teremt közvetlen kapcsolatot a 

szabadsággal. Mind az egyéni szabadság, mind pedig a szabad egyénekből felépülő 

társadalmak szabadsága rekonstruálható annak a szerepnek az alapján, melyet az ízlés 

ezekben a társadalmakban betölt, mert csak az ízlésítéletek kapcsolódnak egyszerre az 

egyéni opciókhoz és a mások létének elismeréséhez, akik ugyancsak egyéni ítélők. 

(Szilágyi-Gál, 2006). 

        Az ízlés – Schiller szerint – megóvja az embert a nyers indulatoktól, közölhetővé teszi 

az élvezetet, civilizál, kultúrál, ezért erkölcsi távlata van, s ilyen értelemben egyenrangú 

intézménnyé válik a vallással, mert mindkettő ítéletalkotásunkban támpontot jelent(het).  
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        Az ízlés tartalma (a tetszés – nem-tetszés) változó, de maga az ízlés (mint 

ítéletalkotás) állandó. Az ízlés az élet egy-egy hosszú szakaszában állandóságot mutat, de a 

körülmények, a környezet hatására változhat (Mérei, 1998). Az ízlésítéleteket nem lehet 

vagy nem kell megindokolni, s ez lehetőséget nyújt a relativizmusnak és az 

önkényességnek.  

       Az ízléssel kapcsolatos diskurzus egyik lényegi kérdése, hogy összeegyeztethető-e az 

egyéni és a közösségi ízlés. Minden korban különböznek az egyéni ízlésítéletek, mindenki 

mást és mást lát szépnek, de a múlt szépségeinek megítélésére ez nem vonatkozik, mert 

annak megítélésében már egyetértés mutatkozik (Radnóti, 2009).  

       A klasszicizmus kora után megszűnnek az ízlésviták. Az új osztályok, társadalmi 

csoportok, különböző szubkultúrák megjelenése az egységes ízlés felbomlását és az 

ízléspluralizmus kialakulását, vagy inkább láthatóvá válását eredményezik, s ez 

okafogyottá teszi az ízlésről folyó doktriner diskurzust.  

       A romantika korát már a stíluspluralizmus jellemzi. Ennek a kornak nincsenek saját 

építészeti díszletei (Dorfles, 1986), s az előző korok különböző stílusainak szimultán 

átvétele, a stíluspluralizmus létezése már egyértelműen ízléspluralizmust is jelent (Radnóti, 

2009). A romantika viszonylag homogén képet mutató első három évtizede után, a 

különböző stílusok, irányzatok, mozgalmak előretörése következtében az egységes stílust 

felváltja az új kultusza. A művészeti törekvések pluralizációjának köszönhetően a jó ízlés 

nevében már nem törölheti egyik vélemény a másikat, vagy ha mégis, például 

adminisztratív módon (mint a totalitárius rendszerekben), akkor az erőszakos 

homogenizáció vagy ízlésdiktatúra.  

       A tömegkultúra megjelenése végképp szentesíti az ízléspluralizmust. A tömegkultúra 

kifejezés viszonyfogalom, amely a magaskultúrához viszonyítva fejezi ki önmagát. Ez a 

tagolás már eleve gátat szab az egységes ízlésről való gondolkodásnak. A két kultúra 

állandó ozmotikus mozgása lehetetlenné teszi a köztük levő pontos határok megvonását, 

ezért ez a művelet már csak nézőpont és ízlés kérdése. Így lehetséges, hogy ma már a 

magas kultúra fogalma is a radikális globális kritika tárgya (Radnóti, 2009). 

        A tömegkultúra gyors terjedését elsősorban a technikai lehetőségeknek köszönheti. A 

sokszorosítás az egyszeri helyett a tömeges előfordulást eredményezi. A műalkotás 

valódiságának fogalmát az „itt” és „most” adja, vagyis az egyszeri létezés ott, ahol van. 

„…és azt mondhatjuk: hogy a műalkotás aurája az, ami a technikai sokszorosíthatóság 

korában elsorvad” (Walter Benjamin, 1976:323). Az eredeti mű egyszerisége, tartóssága 
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szemben áll a reprodukcióban jelen levő futó pillanattal és megismételhetőséggel. Az aura 

szétbomlásának következtében, a sokszorosítás által, a műalkotás az egyszeri helyett az 

egyformaságot „nyeri”. Az aura elvesztése túlmutat a művészet területén, mert a 

sokszorosítás leválasztja a művet a hagyománytól. Ez a folyamat a tradíció 

megrendüléséhez vezet, és összefüggésben van a kor tömegmozgalmaival. A sokszorosítás 

lehetősége pedig, végső soron a tradicionális kulturális értékek likvidálásához vezet (W. 

Benjamin, 1976).  

       A technika fejlődése a kultúra eliparosodását eredményezte. A kulturális eliparosodás 

elsősorban a képzeleti és kreatív tevékenységet veszi célba, amely azelőtt az ember 

magántevékenysége volt. Néhány tömegkommunikációs eszköz révén viszont ezek éppen 

olyan nyilvános tevékenységgé válnak, mint bármi más, s ez okozza a széles körben 

elterjedt giccsjelenség bekövetkeztét. (Dorfles, 1986).  

      A giccs széles körű elterjedtsége az esztétikai magatartásra irányítja a figyelmet, mely 

végső soron az ízlés függvénye. A giccs jelenséggel kapcsolatban az álesztétikai 

magatartásról releváns beszélnünk, melynek három típusát Hartmann (1977) határozta meg. 

Az első a „csakis az anyag iránt való lelkesedés”, amelyet csak a szórakozás, a 

hétköznapoktól való elszakadás vágya motivál, s amely számára közömbös az alkotás 

művészi minősége. A második az olcsó, felszíni hatáshoz való tapadás, amelyet a lapos, 

vagy vulgáris érzelmi hatás jellemez, a befogadó a saját fantáziájának csapongását éli meg. 

A harmadik pedig az autoesztétikai magatartás, ennek során a befogadó saját érzelmeiben 

lubickol, miközben minden, ami a műben strukturális, eltűnik. 

      Az ízlésről folytatott gondolkodás a huszadik század második felében kerül ismét 

előtérbe, de ezúttal elsősorban nem esztétikai, hanem szociológiai aspektusban. 

 

 

 I. 3. 2. Az ízlés fogalmának szociológiai értelmezései 

 

       Az ízlés szociológiai megközelítését Bourdieu munkássága indította útjára az 1969-ben 

megjelent „La distinction” című írásával. 

       Bourdieu az ízlést társadalmi jelenségként definiálja, és szerepét abban látja, hogy 

megkülönböztetéseket vezessen be, az osztálytagozódások kritériuma legyen, és eszköz a 

hatalomért folytatott küzdelemben. Szerinte az egyetemesnek kikiáltott ízlés 

tulajdonképpen a feltörekvő polgárság ízlése, amely arra szolgál, hogy általa is 
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fenntarthassa az alárendelt osztályok fölötti hatalmát. Ennek alapján nem egyetemes 

ízlésről kellene beszélnünk, hanem osztályokhoz kötődő ízlésről. Empirikus kutatások 

alapján megkülönbözteti a nagy gazdasági és kevés kulturális tőkével rendelkezők, illetve a 

kevés gazdasági és nagy kulturális tőkével rendelkezők csoportjait, s ezeket állítja szembe 

az alárendelt osztály ízlésével. Bourdieu feltárja azt a rejtett jelenséget is, hogy egy sajátos 

ízlésből, egy sajátos attitűdből, mely az uralkodó osztály életformájához köthető, 

egyetemes elvárás lesz, s ezt „karizmatikus ideológiának” (1978: 195.) nevezi. A 

„karizmatikus ideológia” alapján a művészetekhez egyetlen legitim viszonyulás lehetséges, 

amely viszont nem mindenki számára adatott, mert „a műalkotás a maga mágikus 

hatóerejével kelti életre néhány kiválasztott személyben a rejtett lehetőségeket” (1978: 

195). (Ebben a kérdésben akár vitatkozni is lehet Bourdieuvel, hiszen a művészet 

élvezetéhez szükséges ismereteket el kell sajátítani, amely idő- és energiabefektetést 

igényel. Lehet, hogy vannak, akik ösztönösen érzik egy műalkotás szépségét, de ez még 

nem jelenti azt, hogy értik a műalkotás üzenetét, ezért a lehetségesnél sokkal kevesebbet 

fognak fel belőle. A csak érző, de nem értő befogadó számára a művészi nyelv ismeretének 

hiánya, szubjektív szinten, a műalkotás esztétikai értékének csonkulásához vezet).  

      Az ízlés Bourdieu szerint a családban és az iskolában való szocializáció során alakul ki, 

tehát tulajdonképpen egy legitimált kiváltság minősül át természeti adottsággá. Bourdieu 

arra is rámutat, hogy a tiszta ízlés állítása tulajdonképpen csak a „tisztátlan ízléssel” való 

szembenállásban létezhet, ennek pedig társadalmi gyökerei vannak: „a tiszta ízlés elmélete 

egy társadalmi empíriában gyökerezik: a kultúra és a testi élvezet (vagy természet) közötti 

antitézis alapja a művelt polgárság és a nép közötti ellentét” (1984: 490.). Az ízlés 

szociológiai értelmezése eltörli azokat a merev határokat, amelyek a legitim kultúra 

univerzumát körülzárják, és érintőket keres, amelyek összemérhetetlennek tűnő választások 

közötti (zenei és kulináris, képzőművészeti és sport, irodalmi és hajviseleti) 

összefüggéseket megmutathatják.                                              

       Az 1963 és 1968 között, 1217 résztvevővel végzett kutatása alapján nemcsak a 

kulturális tőke és az oktatási tőke közötti különbségeket dokumentálta, hanem azt is 

megállapította, hogy az élet különböző területein működő ízléspreferenciák összefüggésben 

vannak egymással (Horváth, 2008). A komolyzenei preferenciák osztályon belüli 

szórásának vizsgálata alapján a munkások, a középosztály és a felsőosztály választásai a 

következők voltak: Strauss: Kék Duna keringő, Bach: Das Wohltemperiertes Klavier, és 
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Ravel: Zongoraverseny bal kézre. Hasonló különbségek vannak a sport és az étkezési 

preferenciákban is. 

       A kortárs magyar szerző, Simányi Léna, a fenti ízléspreferenciák szóródását a 

következő képpen látja a mai magyar társadalomban: „ilyen kulturálisan jó – vagy legitim – 

ízlésként osztályozott tárgy és gyakorlat például Esterházy Péter könyveinek szeretete, a 

némafilmek értékelése, a különleges ízvilág és a minimalista stílusú bútorok kedvelése; a 

másik oldalon pedig, az ehhez képest alacsonyabb rendű ízlés a Romana olvasása, a Való 

Világ nézése, a minél nagyobb ételadagok iránti preferencia és a lakás művirágokkal való 

felékesítése” (2005:169). 

        Az ízlés pluralitásának kérdése a 20. században a magaskultúra-tömegkultúra 

ellentétes viszonylatában is megjelent. A század második felében egyre több szakíró 

próbálkozott azzal, hogy legitimálja a plurális kultúrát. 

        Gans (2003) szerint a hatalomért folytatott harc nemcsak a gazdaság és a politika, 

hanem a kultúra szférájára is kiterjed. A legjelentősebb az a küzdelem, amely a magas-

kultúra művelt képviselői és a tömegkultúra fogyasztói között alakult ki. Végső soron ez 

nem is küzdelem, hanem egyoldalú intellektuális vita, melyben a magas kultúra képviselői 

szerint a népszerű kultúra ártalmas a fogyasztóira és az egész társadalomra, a népszerű 

kultúra fogyasztói viszont mitsem törődve ezzel, továbbra is ezt a kultúrát preferálják, 

elutasítva a magaskultúrát. 

       Gans nem ért egyet azzal a váddal, mely szerint a népszerű kultúra a társadalmi 

ízlésszínt süllyedéséhez vezetne. Szerinte a magas kultúra szószólói csak a magas kultúra 

művelőire (a Shakespeare-ekre és Beethovenekre) emlékeznek, de a náluk kevésbé 

tehetséges alkotókra vagy a népi kultúra rudimentális darabjaira nem, pedig ezek sokkal 

közönségesebbek voltak, mint a mai népszerű kultúra alkotásai. A történeti 

összehasonlítások azt mutatják, hogy a társadalom ízlésszintje emelkedett. „Jóllehet a 

klasszikus lemezeket vásárlók és a könyvklubtagok növekvő számára vonatkozó statisztikai 

adatok nem bizonyíthatják, hogy az amerikaiak kulturáltabbakká váltak, de mindenképp 

jelentős ízlésváltozásra utalnak a második világháború előtti korszakhoz képest, amikor 

még a félklasszikus zene is <magasnak> számított.” (Gans, 2003:139). 

         Egy másik érve az említett vádra, hogy még a kelet-európai kommunista 

kormányoknak sem sikerült visszaszorítaniuk a népszerű kultúrát, s bár a magas kultúrát 

igyekeztek támogatni, mégis engedniük kellett a nyugati népszerű kultúra helyi változatait 

követelő közönségnek. 
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       A hetvenes években Gans kezdte használni az „ízléskultúra” kifejezést azzal a céllal, 

hogy elkerülje a lekicsinylő tömegkultúra kifejezést. Szerinte az ízléskultúra szociológiai 

szempontból kulturális formákat, ezek médiumát, mindennapi fogyasztási javakat és 

tudományos, filozófiai elméleteket tartalmaz, és minden ízléskultúrának megvan a maga 

ízlésközönsége. Gans egy olyan javaslatot igyekszik megfogalmazni, amely alapján a 

kulturális szembenállás vagy konfliktus helyét átveszi a kulturális együttélés. Ennek 

érdekében javasolja az alacsonyabb ízléskultúrák támogatását. Kritikusai szerint viszont, 

erre semmi szükség, mert az alacsonyabb ízléskultúrák amúgy is ellepték a kulturális 

piacot, miközben egyre inkább a magas kultúra térvesztésének lehetünk tanúi. 

      A tömegkultúra szentesítésében még tovább megy R. Shusterman, és azt várja el, hogy 

a társadalom belássa a tömegkultúra esztétikai értékeit, valamint, hogy a kultúra kibővített 

fogalma foglalja magába a tömegkultúrát is. „A valódi magas művészet és az illegitim 

populáris kultúra közti szánalmas kulturális dichtómia, úgy tűnik, elfogadhatatlan esztétikai 

döntés elé állít bennünket: választanunk kell a magas művészet fojtogató, halálszagú 

mesterkéltsége és a populáris műfajok dehumanizáló, otromba primitívsége között. Ezzel a 

dilemmával és dichtómiával úgy tudunk szembenézni, ha a kritikát kiterjesztjük a művészet 

egész intézményes ideológiájára, amely vakon elutasítja a populáris művészetet, mondván, 

hogy az esztétikailag illegitim, társadalmi és kulturális szempontból romboló hatású” 

(2003: 310). Shusterman szerint csakis a populáris művészetek felől áthidalhatók a 

művészet és az élet közötti szakadékok: „ha esztétikai szempontból értékes kulturális 

termékként ismernék el ezeket, az segítene mérsékelni a művészetnek és az esztétikai 

ízlésnek a magas művészet szociálisan elnyomó társadalmi-kulturális elitjével való 

azonosulást” (2003, 277-278.). 

       Az ízlésről alkotott két meghatározó szemléletet mutattunk be, melyek a XX. század 

második felében a témáról folytatott diskurzust jellemzik. Láthattuk, hogy míg az amerikai 

szerzők „lemondanak” a jó ízlésről, Bourdieunél ez megmarad, csupán azt az igényt 

kérdőjelezi meg, mely szerint a jó ízlés egyetemes és természetes (Horváth, 2008). E 

diskurzusok idején Kelet-Európában „virágzott” a szocialista kultúra.  

       Az államszocialista kultúra egy újfajta egyetemességgel próbálkozott. Abból kiindulva, 

hogy a jövő az egyenlőség társadalma, amelyben mindenki a munkásosztály tagja, azt az 

ízlést tette uralkodóvá, amelyet a rendszer ideológusai a munkásosztály ízlésének véltek. A 

szocialista művészet újra a reprezentáció keretei közé kényszerült, és sajátos stílusa, - a 

szocialista realizmus -, kimondottan ideológiai szerepet töltött be, annak dacára, hogy az 
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európai művészet már egy évszázaddal korábban kiutasította a művészetből az ideológiai 

reprezentációt. (Horváth, 2008.). A rendszer legitimálásában a párt számított a művészekre 

ezért némi kiváltságban is részesítette őket. A művészek egy része behódolt, mások pedig 

rejtett beszédet: szimbólumokat, analógiákat használtak a rejtett kritika megfogalmazására. 

Az egyén ízlésválasztása a szubjektív választás és a közösségi jóváhagyás között feszült, 

nem sok eséllyel, mert a szocializmusban az ízlés meghatározott társadalmi tudatforma 

volt. 

       A szocialista rendszerek bukása után felnőtt generáció már a nyugatról beáramló 

tömegkultúra légkörében szocializálódott. Ez a kulturális hatás azért olyan erős, mert a 

fiatalok nem támaszkodhatnak sem családi hagyományra, sem hivatalos ideológiára.  

       A fiatalság tehát a nyugatról beáramló ízlés pluralizmusával találja szemben magát. Az 

ízlésnek rendkívül fontos szerepe van életükben. Az általános tendencia a szokások és az 

ízlés robbanékonysága (Hersent, 2006). A sportos öltözet, a jogging, a sportcipő, a 

„baggies” nadrág, a csomós haj, a testékszerek, a görkorcsolya, a gördeszka, a 

mobiltelefon, az sms-ek, a magazinok, a videojátékok (különösen a fiúknál), az internetes 

fórumok, a chat rendszeres használata, a beszédstílus, mind, mind jelzés értékű tartozékai 

annak a képnek, amelyet az ifjúság magáról mutat.  Megszűnt az egyenruha az osztályban, 

de a fiatalok között adott egy új, tökéletesen merev ruhatár. A fiatalok nyelvi kódját 

birtokolni, szükséges feltétele a saját közegben való interaktív részvételnek (Pasquier, 

2005).   Az egészet azonban a zene foglalja egységbe, mely a fiatalság legkitüntetettebb 

kulturális gyakorlata, messze megelőzve a televíziót. A zene különbözteti meg egymástól a 

csoportokat, a zenei preferenciák az összetartozás meghatározói.  

              A kívülálló számára nem evidens az, amit a fiatalok pontosan tudnak: a csoporthoz 

tartozás, mely kötelező módon valamilyen zenei stílust preferál (rap, rock, reggae, pop, hip-

hop, jazz, R&B, stb.), megköveteli a sajátos öltözködési stílust, nyelvhasználatot, 

viselkedést. Az a fiatal, aki nem fogadja el a csoportok jegyeit, barátok nélkül marad. Ez a 

legrosszabb, ami egy serdülővel történhet, mert csak ezekben a csoportokban vagy 

bandákban van lehetősége megélni valamilyen közösségi élményt: a serdülők jó részénél a 

csoport elismerése többet ér mindennél, és persze annál az elismerésnél, amit a (jó) 

társadalom: szülők, oktatók, nevelők stb. által felállított, általános szabályok betartása 

eredményez ( Hersent 2002).  

            Az ifjúság kulturális szocializációjának – mely ízlését meghatározza - ma legfőbb 

jellemzője, hogy nem vertikálisan történik, mint a megelőző korokban, hanem 
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horizontálisan. A szülők és az iskola értékközvetítő szerepe egyre esélytelenebb. A 

számítógép és internet korában a kultúra, az ízlés kevésbé osztályfüggő, mint korábban 

volt. Éppen ezért ma még megjósolhatatlan, hogy a fiatalok milyen „ízléskultúrához” 

fognak tartozni. 

 

I. 1. 4. A zenei ízlés 

 

       Az alkotás-előadás-befogadás algoritmusában az összekötő elem az ízlés, mely széles 

skálán mozog az ösztönöstől az avatott esztétikai ítéletig (Angi, 2008). A zenei ízlés 

rendkívül összetett jelenség, amely egyéni, társadalmi és kulturális tényezők függvénye. A 

felsorolt tényezők elemeinek (életkor, nem, személyiség, szociális státusz, lakóhely, iskola, 

intézményi ellátottság stb.) fontos szerep jut az ízlés kialakulásában. Ezzel magyarázható, 

hogy a zenei ízléssel több, nem zenei diszciplína is foglalkozik: agykutatás, pszichológia, 

pedagógia, szociológia, esztétika.  

      A kutatások alapvető kérdése, hogy mi az, ami befolyásolja a zenei ízlés milyenségét, 

miért különbözik az emberek zenei ízlésítélete, zenei preferenciája. Az első problémája az 

ezirányú kutatásoknak, hogy maga a fogalmiság sem egyöntetű. Ízlés vagy preferencia? 

Van, aki szinonimaként használja, mondván, hogy a preferencia hosszú távon szerzett 

tapasztalatok által kialakított ízlés. Ezzel szemben vannak szerzők, akik úgy gondolják, 

hogy az ízlés fogalmát az összességre kellene használni, míg a preferencia fogalmát a 

pillanatnyi konkrét szituációra. Kutatásokban gyakran a „beállítódás” fogalmat használják, 

amelynek három összetevője van: megismerő, emocionális és konatív (magatartással 

összekötött). Schulten (1990) javasolta a posztpreferencia fogalmának bevezetését, amely a 

zenei ellenszenv mérésére szolgálna, mert véleménye szerint ennek ugyanolyan súlya van, 

mint a preferenciának, s ennek mérése, fontos lenne a zenei ízlésjelenség teljes 

megértésében (Behne, 2010).  

      A zenei ízlés kutatása a 18. századra nyúlik vissza. Az első mű, amelynek a zenei ízlés 

mibenléte a témája, 1799-ből való, Friedrich Rochlitz: „Zeneművekről alkotott vélemények 

különbözősége” című munkája. A zenei ízlés fontos szerepet töltött be a 19. századi 

esztétikai vitákban (pl. Brahms és Wagner híveinek vitája), de a zenei ízléssel kapcsolatos 

első empirikus kutatás csak 1924-ben készült a Deutsche Rundfunk folyóirat felhívására. 
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Ez a kutatás 8000 szúrópróbaszerűen kiválasztott alany válaszaival a klasszikus és 

populáris hanglemezek kedveltségét mérte.18   

      A zene és közönség viszonyrendszere (mely a zenei ízlés tényén alapszik) nemcsak 

esztétikai, hanem szociológiai kérdés is. E kettős szempont alapján először Adorno 

közelített a témához, ezért az ő tanulmánya alapján elemezzük a zenével kapcsolatos 

magatartás típusait. 

      Adorno úgy látja, hogy a zene és a közönség (zenehallgató) viszonyának megértése 

rendkívül kiterjedt empirikus kutatásokat igényelne, de az elméleti kérdések kidolgozását 

is. „Én magam tehát először elméleti síkon, a zenehallgatás tipikus módozataival 

foglalkozom majd, a zenehallgatáséval – a jelen társadalomban” (1998: 306). 

        A szociológia szempontjából talán a legelőremutatóbb, legfontosabb az a meglátása, 

hogy az ízlés és az ízlésítéletek területét meghaladva, ezek eredőit, előzetes feltételeit és 

következményeit kell megvizsgálni. Adorno nem ízléstípusokat, hanem 

magatartástípusokat vizsgál, tipológiájában ideálvariánsokat mutat be. Egy empirikus 

kutatás során ezek rávetítése a kutatás alanyaira megmutathatná, hogy az egyetemes és a 

partikuláris valóság feltételezett viszonyrendjében az elvárások és következmények között 

milyen kapcsolat alakul ki, mi az, ami harmonikus, és mi az, ami feszültségekhez vezethet. 

A tipologizálás zenei tartalmak értelmezésére vonatkozik, azon elméletek segítségével, 

melyek az adott korban az adott művek pszichoesztétikai és pszichoszociológiai 

hatáskörével foglalkoztak (Angi, 2008). 

         Az első típus a „szakértő”. A szakértő a teljesen tudatos hallgató, akinek semmi nem 

kerüli el a figyelmét, minden pillanatban pontosan tudja, hogy mit hall. „Aki például, ha 

egy oly teljességgel feloldott és minden kézzelfogható architektonikus támpontot nélkülöző 

darabnak, mint Webern Vonóstriójának második tétele, első hallásra képes megnevezni 

egyes formai részeit, az, mondjuk, megfelelne a típus követelményeinek”(1998: 309). 

Követi a zene bonyolult folyamatát, közben pedig a harmóniát, a formai építkezést s az 

értelmi összefüggéseket. Ezt nevezi Adorno strukturális zenehallgatásnak. Véleménye 

szerint ilyen zenehallgató csak a hivatásos zenészek között lehetséges, s ezen belül is egy 

szűk szakmai elitre jellemző. Nem is támaszt semmiféle igényt a zene hallgatójával 

szemben erre a tipológiára vonatkoztatva. 

      A második típus a „jó hallgató”. „Ő is többet hall, mint csupán az adott zenei pillanatot. 

Spontán módon összefüggéseket állapít meg, megalapozottan ítél, nemcsak 
                                                 
18Az 1924-es kutatásban kapott sorrend: 1. operettek, 2. kamarazene, 3. vegyes koncert, 4. tánczene, 5. opera. 
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presztízskategóriák vagy ízlésbeli önkény alapján” (i.m. 310) Viszont, ez a típus az előzőtől 

eltérően nincs tisztában a zenemű technikai, strukturális implikációival, de az 

anyanyelvéhez hasonlóan érzékeli a zene belső logikáját. Adorno úgy látja, hogy a 

teljesítményelvűség diadalával, a polgárosodással az egyre növekvő zenehallgatók táborán 

belül ezt a típust a megszűnés veszélye fenyegeti. „Bűnös ebben természetesen a nem 

hivatásosok zenei kezdeményezőkészségének hanyatlása a tömegkommunikációs eszközök 

és a gépi reprodukálás hatására”(i.m. 310). Adorno ezt a tanulmányát 1961-62-ben írta. 

Még nem telt el ötven év sem, de a jelen realitása igazolja fent idézett meglátását. 

       A kiveszőben levő második típus helyét szociológiailag az a polgári réteg vette/veszi 

át, amelyet Adorno „kultúrafogyasztónak” nevez. Ez a típus „sok zenét hallgat, zenei vágya 

adott esetben kielégíthetetlen, jól tájékozott, hanglemezt gyűjt. A zenét mint a kulturális 

javak egyikét tiszteli, gyakran, mint olyasvalamit, amit saját társadalmi érvényesülése 

érdekében kell ismernie – ez az attitűd a komoly elkötelezettség érzésétől a legvulgárisabb 

sznobizmusig terjedhet”(i.m. 310). Ez a típus kulturált, szakirodalmi ismeretekkel 

rendelkezik, dúdolja az ismertebb művek témáit, de számára a kompozíció kibontakozása 

közömbös, a szép dallamok és a zene grandiózus pillanatai vonzzák. A felső és 

nagypolgárságra jellemző ez a típus „esetleg némi átmenetekkel a kispolgárság felé”(i.m. 

311). Bár számát tekintve népesebb tábor, mint a második, mégsem különösebben nagy ez 

a csoport, de a zenei élet szempontjából fontos szerepe van. „Nemcsak a nagy 

koncertirodák és operaházak törzsbérlői toborzódnak soraiból, nemcsak azok, akik 

Salzburg- és Bayreuth-szerű ünnepségek színhelyére zarándokolnak, hanem – és ez a 

legfontosabb – azok a grémiumok is, melyek a zenei programokat és műsorterveket 

kialakítják…” (i.m. 311). 

        A zenével szembeni sajátos viszonya jellemzi a negyedik típust. Ez az „emocionális 

hallgató” típusa. „Viszonya a zenéhez kevésbé merev és közvetett, mint a kulturális 

fogyasztóé, ugyanakkor más szempontból még messzebb jár a művek lényegétől: a 

zenehallgatás az ilyen ember számára lényegében az egyébként elfojtott vagy a civilizáció 

normái által fékezett ösztön-megnyilvánulások kiváltója, sokszor valami irracionalitás 

érzetének forrása; az önfenntartás racionális futószalagjához könyörtelenül odakényszerített 

szubjektumnak már csupán ennek segítségével nyílik lehetősége arra, hogy valamit 

érezzen”(i.m. 312). Ez a típus mindenekelőtt az érzelmi telítettségű zenét kedveli, s 

zenehallgatás közben gyakran elsírja magát, naiv és érzelmes, kevésbé önelégült, mint a 

kulturális fogyasztó, bár a társadalmilag elfogadott uralkodó ízlés ranglétráján, alacsonyabb 
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fokon áll. Az igazi zenehallgatás nem képzelhető el affektivitás jelenléte nélkül, amely 

természetes hozadéka a zenemű tartalmi befogadásának. Az emocionális hallgató élményei 

azonban nem innen táplálkoznak, hanem „számára a zene eszköz saját ösztönéletének 

kiszolgálására”(i.m. 313). 

       Az emocionális hallgató ellentétét is leírja Adorno. Ezt a típust a „ressentiment-

hallgató”-nak nevezi. Ez a típus „ahelyett, hogy a zenében keresne menekülést az érzelmek 

civilizáció szabta tilalma, a mimetikus tabu elől, inkább magáévá teszi azt, s egyenesen 

saját magatartásmódjának normájává emeli. E típus ideálja egyfajta statikus zenehallgatás. 

Megveti a hivatalos zenei életet, mivel az, véleménye szerint „kilúgozott és látszat jellegű 

csupán”(i.m. 313). A ressentiment-hallgató olyan korszakok zenéjét hallgatja, amelyekről 

úgy véli, hogy még mentesek voltak az eldologiasodástól. Ők tehát Bachot, vagy még 

korábbi korszakok zenéjét hallgatják. A hivatalos zenei élet ellen való tiltakozásuk alapján 

úgy vélhetnők, hogy nonkonformisták, de tulajdonképpen nagyon merevek és 

konzervatívak. Iskolázottak, kulturáltak, „csak éppen minden meg van toldva, és el van 

torzítva valamiféle világnézettel”(i.m. 314). E típus szociológiai összetételét megvizsgálva 

Adorno azt feltételezi, hogy a kispolgárság felsőbb rétegeiből származik, melynek 

attitűdjeit mindig a társadalmi lecsúszás veszélyének tudata határozta meg. 

       A ressentiment hallgatókkal „rokon” típus a dzsesszrajongó típusa a „befogadott 

eretnekség” habitusa által. „A dzsesszhallgató osztozik a ressentiment-típussal a klasszikus-

romantikus zene ideálja elleni averzióban is; ugyanakkor mentes az aszkétikus-szakrális 

gesztustól”(i.m.316). Adorno úgy látja, hogy nincs messze az az idő, amikor ez a két típus 

összeolvad. „Társadalmi tudatát tekintve ez a típus számos esetben haladó, fő előfordulási 

területe: a fiatal nemzedék, amit a teenager-business persze támogat és kizsákmányol”(i.m. 

316). 

        A legnépesebb azok tábora, akik csak szórakozásként hallgatják a zenét. Adorno 

felteszi a kérdést, hogy e csoport nagysága, nem teszi-e értelmetlenné a szociológia 

számára a tipológiákról való elmélkedést. Erre csak akkor lehet igenlő választ adni, ha a 

zenét nem a társadalmi funkciójában, hanem magánvalóságában vizsgáljuk. „A zene mai 

társadalmi problematikája társadalmiasodásának látszatával függ össze. A szórakozni 

vágyó zenehallgató típusára méretezték az egész kulturális ipart: akár úgy, hogy ez utóbbi 

alkalmazkodik, ideológiájának nagyon is megfelelően, a szórakozó réteghez, akár pedig oly 

módon, hogy maga teremti meg, vagy éppen csalogatja elő ezt a réteget”(i.m. 317). A 

szórakozás céljából zenét hallgatók roppant tömege egyénekből tevődik össze, ezért 
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valószínű, nagyon heterogén csoport. Pszichikai, kulturális és társadalmi különbségek 

sokaságát lelhetnők fel ebben a csoportban. A közös jellemzőjük, hogy zeneileg eltökélten 

passzívak, és elutasítják azt az erőfeszítést, amit a valódi műalkotások megértése 

megkövetel. Zenehallgatáshoz való viszonyulásukat a „szétszórtság és dekoncentráció”(i.m. 

319)  jellemzi. 

       A zenehallgatói típusok sorát a „közönyösek” táborának elemzésével zárja, „akik zenei 

érzékkel nem rendelkeznek, vagy szemben állnak a zenével, ha egyáltalán mind egy típusba 

sorolhatók (…). E típus körében gyakran önmagukat túlértékelő, betegesen realista 

felfogású egyénekkel is találkozunk”(i.m. 320). Úgy véli, a zenénkívüliségnek társadalmi 

következményei vannak, éppen ezért – mint már említettük - feladatul jelöli ennek 

vizsgálatát.  

       A tanulmány megírása óta a leírt ízléstipológiák valószínű változásokon mentek 

keresztül, amely nemcsak az eltelt félévszázadnyi időnek tulajdonítható, hanem azoknak a 

társadalmi, technikai és kulturális változásoknak is, amelyeknek ebben az időszakban tanúi 

lehettünk. Mint a bevezetőben ő maga említi, egy átfogó kutatás elméleti megalapozására 

vállalkozott.  

     Az általa elképzelt empirikus kutatás melynek elméleti alapját lefektette, sohasem 

készült el, viszont a hatvanas évek után sorra jelentek meg a témával foglalkozó kutatások, 

elsősorban a lemezipar megrendelésére. A század utolsó évtizedeiben a zenei ízlés a 

zenepedagógiai, zenepszichológiai és zeneszociológiai kutatások sokaságának témája lett, 

amelyek első sorban az ifjúság zenei ízlésének kérdéseivel foglalkoznak.  

     Témánk szempontjából Renate Müller (1990) kutatása releváns, amely a zenepedagógia 

nézőpontjából közelít az ízlés milyenségének megértéséhez és magyarázatához. Kutatása 

során (N=363), arra a következtetésre jutott, hogy a serdülők zenéhez való viszonyulása 

rendkívül hiányos, mert a zene befogadását egy sor tényező gátolja, első sorban a 

türelmetlenség és az információszegénység. A preferenciák az egyszerű szerkezethez és az 

általánosan ismerthez ragaszkodnak. Ennek következménye a zenével kapcsolatos deficites 

magatartás, amelyet az eszkapikus zenehallgatás, hallgatói egyoldalúság, szembefordulás 

az analitikus gondolkodással, az értelem ellen fordulás, a zene sztereotipikus feldolgozása, 

a zenei műfajokkal szembeni előítélet, a szentimentális zenehallgatás jellemez, ellentétben 

a kognitív kiegyensúlyozott zenehallgatással. Müller nem a zenével kapcsolatos deficites 

magatartást akarja bizonyítani, hanem azokat a társadalmi feltételeket szeretné megmutatni, 

amelyek a zene gátlásos és/vagy rugalmas befogadását indokolják.  



 62

      A serdülők zenéhez való viszonyulásának milyenségét az magyarázza, hogy a zenei 

szocializáció folyamán a család, a baráti kör és a média felől túl kevés ösztönzés érkezik a 

zenehallgatói rugalmasság fejlesztéséhez, mert az állandóan hallgatott zene tulajdonképpen 

nagyon szegényes és egysíkú zenei kínálatot jelent. A szoros korcsoport-kapcsolatok pedig 

egyértelműen a zenei rugalmasságot gátló tényezőnek tekinthetők. Ezzel szemben a gazdag, 

változatos zenei környezet a rugalmas befogadói attitűd kialakulásának feltétele. Müller 

(1990) eredményei azt bizonyítják, hogy a serdülők zenei rugalmassága differenciálható. 

Minél kisebb a korcsoportnyomás érzése, annál rugalmasabban döntenek zenei 

preferenciáikról, zeneileg toleránsabbak, több örömet találnak a zenében és a 

zenetanulásban, érdeklődőbbek a zenei tevékenységek iránt, függetlenül és differenciáltan 

ítélnek, differenciáltabban és kompetensebben érzékelnek, tartalomorientáltabbak, 

érzőbbek. 

     A zenéhez való viszonyulás és a zenei ízlés különbözősége a befogadás módjában 

keresendő. A különbség eredőjét nem a hallgatott zene minőségében kell keresni, hanem 

abban, hogy az egyén hogyan viszonyul a kulturális szimbólumrendszerhez. A 

szimbólumokhoz való viszonyulás, a társadalmi kapcsolatok és helyzetek függvényében 

változik, aszerint, hogy bizonyos társadalmi szerkezet keretében milyen jelentőséget 

tulajdonítanak a szimbólumrendszernek, illetve az egyén milyen kifejezési lehetőséget lát 

az illető szimbólumrendszerben. Az, hogy az egyén hogyan válogat a zene 

szimbólumrendszeréből, az a zenei kód függvénye, amely lehet korlátozott vagy szabad 

zenei kód. A szabad zenei kód csak a nem korlátozó jellegű kapcsolatokban alakulhat ki, 

mert csak ilyen körülmények között van lehetőség sokféle zene befogadására, amely 

azonban az egyén döntésén alapszik. Tény, hogy csak ilyen környezetben lehetséges a zenei 

kompetencia kialakulása, amely a zene szimbólumrendszerének elvont szabályainak 

ismeretét jelenti (Müller, 2009).  

      A zenei ízléssel kapcsolatos kutatások általában az életkor, a nem, a szociális státusz 

függvényében igyekeznek következtetésekre jutni.  

      Az életkor az ízléskutatásban jelentős tényezőnek számít. Az életkori különbségek 

ízlésbeli különbségeket is mutatnak. Az idősebbek gyakrabban preferálják a komolyzenét, 

míg a fiatalok inkább a könnyűzenét. Ami viszont figyelemre méltó, hogy ez a szakadék a 

’70-es években sokkal nagyobbnak mutatkozott (Holbrook-Schindler, 1989.- idézi Behne, 

2010). Az utóbbi harminc évben erős közeledés figyelhető meg a serdülők és a felnőtt 

generáció zenehallgatási szokásai között (Schafers, 1998). A jelenség azzal magyarázható, 
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hogy a mai szülők szocializációja idején, ’60-as évektől, a kommunikációs technológia 

fejlődésének következtében általánossá vált a tömegzene. Az akkor szocializálódott 

korosztály ízlése nem változott, s ezért egyre közelebb kerül a fiatalok és a felnőttek zenei 

ízlése. A különbség ma már alig érzékelhető. A serdülők kevés stílusirányzatot fogadnak el, 

a többit elutasítják, s a csoportnyomás restriktív hatásának köszönhetően beszűkül a zenei 

preferenciájuk (Behne, 2010). 

      A nemek közötti különbség is megnyilvánul a zenei ízlésben, bár a különbség elég 

csekély. A fiúk inkább a „kemény” zenei irányzatokat kedvelik (Heavy Metal, Hard Rock), 

míg a lányok inkább a „lágy” stílust (slágerek, örökzöldek). Ez utóbbiak nagyobb arányban 

használják a zenét hangulatmódosításra, mint szociális kapcsolatfelvételre (Behne, 2010) 

Míg a fiúk 26%-a kedveli a rapet (ez a legkedveltebb műfajuk), addig a lányoknak csak 

16%-a, a hip-hop esetében ez az arány 10% -5%, míg a varietét a lányok szeretik jobban, 

13%, a 8% fiúhoz képest. Érdekes, hogy a fiúk és lányok között, nem mutatkozik 

különbség a klasszikus zene preferenciájában, mindkét nem 11-11%-a kedveli (Pasquier, 

2002). Pasquier középiskolásokról szóló kutatása is bizonyítja, hogy a fiatalok kulturális 

szokásait befolyásolja a nemek közötti különbség, különösen, ami az olvasási és tévénézési 

szokásokat illetve a zenei ízlést illeti. 

      A szociális státusz is – amint azt Bourdieu kutatásából láthatjuk – hatással van a zenei 

ízlés alakulására. Ebben a családi kulturális tőke meghatározó. A kutatások egybehangzóan 

azt bizonyítják, hogy a magasan iskolázottak körében nagyobb a klasszikus zenét kedvelők 

aránya, míg az alacsonyabban iskolázottak körében a popzene népszerű. Van azonban egy 

kivétel: a hatvanas években a jazz és a beat zenét a magasabban iskolázottak preferálták 

(Behne, 2010).  

      Az új évezred kutatásai azonban arra a következtetésre jutottak, hogy a zenei 

preferenciában kifejeződő hierarchia kezd megrendülni (Molenat, 2010). Ezt a tényt 

támasztja alá Glévarec és Pinet 2003-ban lefolytatott kutatása, mely szerint a klasszikus 

zenét a megkérdezettek 22,8%-a tartja kedvencének. Figyelemre méltó, hogy ez a szám 

1973-ban 34% volt. A chansont ma 80% kedveli, míg 1973-ban csak 50%. Ezalatt az idő 

alatt a rock kedveltsége 15%-ról 50%-ra nőtt, a felsőbb osztályok körében pedig 9%-ról 

45%-re.  Ez a jelenség azonban nem jelenti a társadalmi osztályok közötti ízléskülönbség 

végét. A határ a komoly és könnyűzene kedvelőinek tábora között csak egy irányban 

mozog: a komolyzene kedvelői gazdagítják kulturális fogyasztásukat a könnyűzenével is 

(Coulengeon, 2010). Ez a zenei „mindenevés” azonban ismét szemben áll az alacsonyabb 
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osztályok kizárólagos ízlésével, viszont segít beemelni a könnyűzenét a kortárs jóízlés 

normáinak kereteibe. Coulengeon azonban felhívja a figyelmet a zenehallgatási helyzetekre 

is: ugyanaz a személy, autózás közben bekapcsolja a Nosztalgia Rádiót, de otthon a hi-fi 

berendezésen Brahmsot hallgat. Ez a „zenei ökumenizmus” azonban csak a felsőbb 

osztályok sajátja.        

      A társadalmi háttér különböző volta a fiatalok zenehallgatási szokásait is meghatározza. 

A társadalmi és kulturális tőkével jobban ellátott diákok otthon jazzt és klasszikus zenét 

hallgatnak, sőt, maguk is művelik ezeket. Ezzel kitűnnek a szegényebb körökből származó 

társaik közül. A hátrányos helyzetű fiatalok ízlése viszont, nagyon eklektikus. Kultúrájuk 

összetevői a népi és a szokásos kultúra, a klasszikus zene kivételével, amelyet „avíttnak” és 

„burzsoának” tartanak (Pasquier, 2002).   

      A zenei ízlés kérdését azonban nem lehet csak a komoly és könnyűzene 

preferáltságának alapján meghatározni, mert az ízlésbeli különbségek e két kategórián belül 

is megmutatkoznak. Éppen Pasquier kutatása bizonyítja, hogy ami a zenei ízlést illeti, 

különbségek mutatkoznak a különböző származásúak között, de ezek a különbségek nem 

teljesen azonosak a régiekkel. A kedvencnek vallott zenei műfaj a különböző 

származásúaknál alapvetően különbözik Pl.: a rock az előnyös származásúak 31%-nak 

kedvence, míg a hátrányos származásúaknál, csupán 15%-nak, viszont az R’n’B az előnyös 

származású fiatalok 8%-nak, a hátrányos származású fiatalok 44%-nak kedvence. Hasonló 

különbség kimutatható minden zenei műfaj kapcsán. Ami a legszembetűnőbb különbség, és 

Bourdieu igazát bizonyítja az, hogy míg az előnyös származású fiatalok 22%-a hallgat 

klasszikus zenét, addig a hátrányos származásúak közül mindössze 3%. 

      A deficit-elmélet a serdülőkultúrát és a serdülők zenei kultúráját szubkulturális vagy 

ellenkulturális jelenségnek minősíti (Kloppenburg [1987], Schmidt [1985], Schütz [1982] – 

idézi Müller, 1990). Tény azonban, hogy nemcsak a korlátozott befogadás, hanem az ennek 

megfelelő zene létezése is bizonyítja, hogy ezt a kultúrát a szükséglet hozta létre. A 

civilizáció által teremtett túlterheltség, céltalanság, bizonytalanság által létrejött űr teremti 

ezt a szükségletet. A regresszív zene preferenciája, a regresszív zenehallgatás a regresszió 

igényére utal (Müller, 1990).  

     Behne idézi azokat a szerzőket (Litle, Zukkermann, 1986) is, akik szerint a 

személyiségjegyek is fontos szerepet játszanak a zenei ízlés kialakulásában, ezek közül 

pedig kiemelik a „sensation seeking” (érzéskeresés, változatosságpreferencia) 

személyiségjegyet. A „sensation seekerek” inkább vonzódnak a klasszikus és a rock zene 
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iránt, viszont elutasítják a filmzenét. A kutatások azt is igazolták (Parker, 1986 – idézi 

Behne) hogy kimutatható az összefüggés az agresszivitás és a Heavy Metal-orientálódás 

között. 

     A kutatások sok kérdésre választ adnak, de arra nem, hogy mi az a lényegi láncszem, 

ami hiányzik a zene és közönség között, mi az, ami elzárja a komoly zenét a tömegektől, mi 

az, ami a kutatásokból kirajzolódó, elutasító vagy elfogadó zenei ízlést megindokolhatná. 

Valószínű, az okot a befogadó érzelmi-értelmi viszonyulásában, illetve abban kell 

keresnünk, hogy a komolyzene nem közérthető. A közérthetőség feltétele pedig egyrészt a 

komolyzene pozitív viszonyulása a közönség ethoszához és értékrendjéhez, másrészt a 

zenefogyasztók erőfeszítése a zenehallgatás avatott elsajátítására, a zenei ízlés igényesebbé 

tételére (Demény, 2010). Ami ebben a képletben a zenével szemben elvárható, az limitált, 

mert a közérthetőség érdekében csak addig mehet el, amíg nem adja fel saját ethosát. Ha ezt 

megteszi, a hitelességét veszíti el. A közérthetőség csak visszacsatolási kellék, amely 

„csupán” megfelelő zenei közművelés és előadóművészet esetén biztosítja a hiteles zenei 

szöveg rátalálását a közönségre (Demény, 2010). Ebben az értelemben a közönség 

zenehallgatási diszpozícióján kellene tehát változtatni ahhoz, hogy zenei ízlése árnyaltabb 

legyen, mert ízlésünk nem szorítkozhat arra, hogy dicsérjen vagy elmarasztaljon, hanem 

megértésre kell törekednie, és ehhez szükséges a művészet sajátos nyelvének az ismerete és 

a befogadó előítéletmentessége (Chirodea, 2008). A közönség zenehallgatási diszpozíciója 

azonban csak akkor változhat, ha birtokolja a differenciált zenei megértés kódját, ez pedig 

csak akkor lehetséges, ha a társadalmi szempontokon kívül kognitív-analitikus nézőpontok 

is érvényesülnek, vagyis megszűnnek a gátlások a kognitív-analitikus nézőponttal szemben 

(Müller, 1990). 

     A zenei ízléssel kapcsolatos kutatások körbejárták a zenehallgatói-befogadói magatartás 

lehetséges eredőit. Ha azonban a sokféle helytálló megközelítést és megállapítást 

összegezni szeretnénk, akkor, az okoktól (pedagógiai és szociális) függetlenül, csak az 

eredményre koncentrálva, úgy véljük Losonczi Ágnes (1969) megállapítása magyarázza 

meg a tényeket. Losonczi kétféle zenehallgatói alaptípust különböztet meg: a hallgató, 

érzékelő, elengedett és a figyelő, értő, értelmező típust. A különbség eredendő okait abban 

látja, hogy míg „az egyikben koncentrált munka, szellemi teljesítmény ad eredményt, a 

másikban lényegében nincs munka és nem is volt”(Losonczi, 1969: 195). Ez a gondolat 

rendkívül fontos a kutatásunk szempontjából, mert valószínűsíthető, hogy nemcsak a 

befogadás, a zenei ízlés, hanem a zenei nevelés alapvető problémái is innen erednek. 
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     Az ízlésről folytatott diskurzusban látható ellentét feszül az esztéták és a szociológusok 

között.  

     A mainstream esztétika teljes mértékben elkülöníti az esztétikai élményt a társadalmi 

körülményektől és hatásoktól, és ha tudomást is vesz ezekről, fenntartja, hogy létezik 

önálló esztétikai élmény. Az esszencializmus azonban, mely az esztétikai élményt és 

értéket különállónak tekinti a közönséges, mindennapi élménytől és élvezettől, nem segít 

abban, hogy megérthessük a zene társadalmi szerepét. 

     Az esztéták részéről a szociológiát az a vád éri, hogy mindenben az általános társadalmi 

struktúrák megingathatatlan erejét véli felfedezni, nem figyel eléggé az egyéni 

különbözőségekre, hajlamos megfeledkezni a szimbolikus forma jelenlétéről és azt 

fölöslegesként kezeli. „A mainstream esztétikával ellentétben a szociológia a magas 

művészetet, mint egy bizonyos társadalmi és történelmi szépségverseny egyetemes 

önhittségét látja és láttatja” (Sanmarti, 2007:16). 

     Az esztétika és a szociológia vitája azért nem érhet nyugvópontra, mert a két diszciplína 

kiindulópontja, célja, módszertana alapvetően különbözik, még akkor is, amikor azonos 

témáról gondolkoznak. Ha a zenei ízlés kérdését vizsgálják, az esztétikai gondolkodás 

középpontjában maga a műalkotás áll, míg a szociológia annak társadalmi vonatkozásait 

vizsgálja, a vita tehát alapvetően értelmetlen. Tény, hogy a heteronóm művészet társadalmi 

beágyazódottsága vitathatatlan, és a tömegigényt kielégítő szórakoztató művészetként 

funkcionál. Az esztétika és szociológia közötti vita pedig csak az egyén szintjén dőlhet el, 

annak alapján, hogy ki milyen kulturális kódot birtokol.  
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                                                      I. 4. A MÉDIA 

 

      Az oktatás-nevelés a közelmúltig a család és az iskola feladata volt. Ma a gyermekek 

egy sokkal tágabb, ellenőrizhetetlen és befolyásolhatatlan információs térben 

szocializálódnak. Az informatika, a tömegkommunikáció elterjedése néhány évtized alatt 

megváltoztatta a kultúra átörökítésének évezredek alatt kialakult szokásrendszerét, és új 

helyzetet teremtett az iskolai oktatás-nevelés világában is, ahol immár a „Gutenberg-

galaxis” mellett vitathatatlanul helyet követel magának az „Edison-konstelláció”. Az 

információszerzés korlátlan lehetősége – különösen az ifjúság szempontjából - egyaránt 

hordoz pozitív és negatív hatásokat.  

      „A fogyasztói társadalom által kanonizált műveltség egyre szélesebb körben honosodik 

meg és válik elfogadottá. Eszközrendszere, a kultúraközvetítés elterjedt és polgárjogot 

nyert nemcsak a kultúra világában munkálkodók körében” (T. Kiss, 2006:2). Az ifjúság 

szempontjából különösen fontos az idézett gondolat, mert óhatatlanul felvetődik a kérdés, 

hogy milyen ez a kanonizált műveltség, mit jelent a kultúraközvetítés fogalma, és főképp, 

hogy a hagyományos kultúraközvetítő intézményeken túl kik és milyen kultúrát 

közvetítenek.  

        A felvetett kérdések szükségessé teszik, hogy értelmezzük a kultúra fogalmát (különös 

tekintettel annak mai tartalmára: korunk műveltségeszményére), valamint a 

kultúraközvetítés jelenségét. E két fogalom értelmezése automatikusan a média világába 

tereli vizsgálódásunkat. Kutatásunk kereteit és céljait meghaladná a médiapaletta részletes 

bemutatása, de a teljesség kedvéért vázoljuk annak helyzetét, hogy beszélhessünk a média 

kultúraközvetítő szerepéről. Ez azért fontos, mert feltételezésünk szerint a média 

meghatározó szerepet tölt be az ifjúság szocializációjában. 

        Az információs tér bőséges kínálata új helyzetet teremtett az oktatás-nevelés világában 

is, magával hozva pozitív és negatív jelenségeket, új kihívás elé állítva a neveléstudományt. 

Ezért arra a kérdésre is keressük a választ, hogy a multimédia korában, mi lehet a szerepe 

és milyen új lehetőségei vannak az iskolának. 
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  I. 4. 1. Média és kultúra  

     

Kultúra 

    

        „A kultúra az ember szellemisége” (Kodolányi, 2007). Mindaz, amit ebből az egyes 

ember vagy a társadalom birtokol, az a műveltség. A műveltség, ahány ember, ahány 

közösség, annyiféle lehet. Ezt az határozza meg, hogy a kultúrának mely szegmenseit, milyen 

mennyiségben és milyen minőségben tudhatja magáénak. A történelem folyamán minden 

korban, minden társadalomnak meg volt a maga jól meghatározott műveltségképe, s ez ma 

sincs másképp. A mindenkori műveltségeszményt a kor gazdasági, társadalmi helyzete 

befolyásolja és alakítja, ezért állandó változás jellemzi, bár ezek a változások mintegy 

magként megőrizték az átalakulások közepette is az évezredeken át kialakult 

értékparadigmákat. Kutatásunkban a kultúráról való elmélkedést éppen az teszi 

szükségszerűvé, hogy úgy tűnik, korunk műveltségképében éppen ezek az évezredes 

értékparadigmák váltak anakronisztikussá (Schüttler, 2009).  

       A kultúra szó eredeti jelentésében a mezőgazdasághoz kötődő fogalom volt, a föld 

művelését, termesztést jelentett. A latin nyelvcsaládban az agricultura kifejezés ma is 

használatos. A jelentéstartalom változása szempontjából fordulatot jelentett Ciceró 

„Tusculanae Disputationes című művében megfogalmazott <cultura animi…philosophia 

est> állítása, amely tehát a filozófiát a lélek műveléseként határozta meg” (Kondor, 

2009:1).   

       A fogalom tágabb jelentésben két fontos tartalmat foglal magába, az anyagi kultúrát és 

a szellemi kultúrát. „Az anyagi kultúra: a termeléshez, a létfenntartáshoz és a mindennapi 

élethez szükséges ismeretek összessége, a szellemi kultúra: tudomány, művészetek, vallás 

stb. Napjainkban a kultúrát egységesen értelmezik” (Fehér, 2009:1). Kutatásunk 

szempontjából a fenti dimenziókból a művészet releváns, ezért, a továbbiakban a kultúra 

fogalmát művészetekre vonatkoztatva használjuk. 

       A kultúrának három nagy területét különböztetjük meg: a tradicionális kultúrát, az 

autonóm kultúrát (az autonóm egyén által alkotott, de a közösség által felhasznált kultúra), 

és a heteronóm kultúrát (a városi tömegek mindennapi életét és szórakozását jelentő 

kultúra, a szórakoztató ipar). E két utóbbit szokás elit és tömegkultúra megnevezéssel 

illetni (Fehér, 2009). 
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       A kultúrának alapvetően két funkciója van. Az egyik összetartó, a folyamatosság, a 

biztonság, a társiasság, a megbékélés eszköze, a másik pedig, a robbanás, az új-keresés, a 

társtalanság, a forradalom eredője. A kultúra semleges és ambivalens erői mindig jelen 

vannak. A kultúra dinamikáját éppen az adja, hogy hogyan oszlanak meg a társadalom 

tagjai a kultúrához való viszonyulásban (Vitányi, 2006). A művéltség igénye egyénenként 

változó, de ezt az igényt jelentősen befolyásolja az egyén társadalmi helyzetén túl, a kor és 

a társadalom műveltségeszménye. A műveltségeszmény arra utal, hogy egy adott korban, 

egy társadalom milyenfajta tudást tart kívánatosnak, és a kultúra melyik szegmenséről 

kíván „lemondani”. Napjaink műveltségeszményének legfontosabb jellemzője, hogy 

globális. A határokon átívelő politikai és piaci hatások a helyi kulturális szemléleteket is 

jelentős mértékben befolyásolták.   

       A jelen műveltségképét, különösen pedig az ifjúságét, – úgy tűnik – a heteronóm 

kultúra dominálja. Egyre feszítőbb kérdés, hogy korunk társadalmának van-e még szüksége 

a tradicionális és autonóm humán kultúrára, milyen a társadalmunk kívánatos 

műveltségképe? Ezt a képet óhatatlanul a posztmodern korszellem alakítja. Kultúráról, 

műveltségképről, s annak kívánatos minőségéről nem beszélhetünk a korszellem 

értelmezése nélkül. A kor, amelyben a média kikezdte a valóságot, s amelyben lassan a 

fikciót éljük meg valóságként, amelyben a szavak igazi értelme merő „logocentrizmus”, 

nem kedvez a hagyományos műveltségeszménynek. A „Posztmodern életérzés, 

posztmodern kultúra: lebegés, kulisszák, flitteres csillogó felületek, epizodikusság, véletlen, 

futó kapcsolódások felelősség és lojalitás nélkül, könnyű utazás, retro, idézetek, 

parafrázisok, paródiák. Irónia. Önirónia. A kaleidoszkóp folytonos változása, nyomok, 

lenyomatok nélkül. Tradíciók keresése New Age szellemben – vagyis elkötelezettség 

nélkül. Eklektika. Szállóigéje: Mindent Lehet.”(Kodolányi 2007). 

       Milyen tehát a korszerű műveltségkép, milyen a belső aránya, hová kerültek a 

hangsúlyok? A napi tapasztalat azt mutatja, hogy korunk műveltségképében a tradíció 

csupán marginális szerephez jut. Pedig a kultúra gazdagodásának elengedhetetlen feltétele 

egyfajta állandóság és folyamatosság, amelyre építkezhet. A posztmodernizmus elutasítja a 

tradíció szervességét, relativizálja, kiüresíti, s ennek következtében a válogatás turkálássá 

válik (Kodolányi, 2007). A kulturális turkálás pedig – összefüggések hiányában - nem teszi 

lehetővé egy megalapozott szemlélet kialakítását. Ez utóbbit az estlegesség váltotta fel. 

Talán, ebben is gyökerezik a posztmodern életfelfogás és életstílus. A tradíció 

relativizálásának egyenes következménye az értékek viszonylagossá válása, és éppen ez 
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teszi diskurzus tárgyává a kultúra mai helyzetét, illetve korunk műveltségképét. A kultúra 

egyik alapvető minősége, hogy értékhordozó. Nem véletlen, hogy a kultúra fogalmának 

értelmezései szerzőtől függetlenül tartalmazzák az „érték” kifejezést (Andorka19[1996] 

Kozma20[1999], Fehér21[1999], Kondor22[2009], Márkus23[1992]). 

      Láthattuk, hogy a kultúra értelmezéseiben kulcsfogalom az érték. Ahhoz, hogy az egész 

problémafelvetés indokolt legyen, ezt a fogalmat kell értelmeznünk. A műalkotások 

értékítéletével kapcsolatban két domináns irányzat van a nemzetközi szakirodalomban 

(Dankovicsné, 2010). Az egyik az esztétikai, az immanens értéket kiemelő nézet, mely a 

műalkotás és ebből következően a művészet öncélúságát hangsúlyozza, a másik pedig, az 

utilitarista vagy instrumentalista irányzat, melynek értelmében a műalkotás értéke az 

esztétikai minőségen kívül keresendő, az általa betöltött társadalmi funkciókban.  Az 

értékről alkotott felfogásunk ötvözi a fenti két irányzatot. Egyrészt, fontosnak tartjuk a 

művészet immanens esztétikai értékét, és semmi esetre sem öncélúnak (ahogy a természet 

formái, jelenségei sem öncélúak), de legalább olyan lényegesnek véljük a benne 

megnyilvánuló funkciókat. A műalkotás értékét nézetünk szerint az alapminőségnek tartott 

esztétikai érték mellett az határozza meg, hogy hány és milyen funkciókat hordoz. Például a 

szórakoztató funkció megléte nem elég ahhoz, hogy egy műalkotás művészi értéket 

képviseljen, mint ahogy önmagában a didaktikai funkció sem elég. Lényegesnek tartjuk 

viszont más, a műalkotásban jelen levő funkciók mellett a megismerő funkciót, mert a 

művészi megismerés a tudományos megismeréstől eltérő dimenziókat tár fel.    

       Az értékdimenzió jelenléte miatt a kultúra megítélése szubjektív, mert egyben az egyén 

értékítéletét is tartalmazza. „Az érték elválaszthatatlan az emberi értelemtől, annak mind 

                                                 
19 A kultúra „minden emberalkotta tárgy, tudás és hiedelem, valamint viselkedési szabály (érték, norma), 
amelyet a társadalom tagjai az előző nemzedék tagjaitól örököltek, tanultak meg” (Andorka, 1996). 
 
20A kultúra „normák rendszere, amely magában foglalja a közösségnek fontos célokat (értékek), valamint 
azokat a szankciókat, amelyekkel ezeknek a céloknak az elérését jutalmazzák, illetve büntetik” (Kozma, 
1999:61). 
  
21„A kultúra komplex fogalom, mindazon ismeretek, értékek, viselkedési modellek, szokások és hiedelmek 
összessége, melyeket az egyén az őt felnevelő közegben, a szocializáció során elsajátít” (Fehér, 2009:1). 
 
22„A kultúra általános fogalmát meghatározhatjuk egyrészt valami olyan teremtő tevékenykedés felől, amely 
egyfajta belső viszonyulást és magatartást fejez ki, másrészt e tevékenységek objektivációi, tehát a vallás és 
az állam, a művészet, a tudomány, a nyelv, a jog stb. felől. Azaz a kultúra fogalma magába foglal mindenfajta 
teremtő tevékenységet és azok eredményeit, ekképp valamiféle értéket is” (Kondor, 2009). 
 
23„Változatos használatának egész története során a <kultúrát> minden releváns értelemben, általában 
valamiféle egyetemes jellegű pozitív értékre vagy értékekre utaló terminusnak tekintették” (Márkus, 1992). 
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szellemi, mind pedig anyagi jellegű produktumaitól; egy kultúra megítéléséhez is egyfajta 

értékítéletre van szükség” (Kondor, 2009). Ebből következik, hogy az egyén, vagy akár egy 

adott társadalom a kultúra különböző területeihez vagy produktumaihoz, a saját értékrendje 

alapján viszonyul. „Az érték plurális felfogásának korát éljük, amely pluralizmus lényeg-

szinten is jelen van – nemcsak a műalkotásnak nevezett alkotások minőségében, hanem a 

minőség kategóriájának, az érték kategóriájának a relatívvá válásában is” (Dankovicsné 

2010:126). 

       Az érték relatívvá válása, az értéksemlegesség, a deklarált értékpluralizmus az a 

sarkalatos pont, amelyen keresztül érthetővé válik, hogy miért olyan korunk műveltségképe, 

mint amilyen, miért szorul marginális szerepre a tradicionális és az autonóm kultúra. Ez a 

jelenség beláthatatlan következményekkel járhat, ha figyelembe vesszük, hogy egy 

társadalomban milyen szerepe lehet a művészetnek, a humán kultúrának. „…a humán 

műveltség prioritása mellett tenném le a voksot. Nemcsak annak szépsége, értéke, 

jelentősége, hanem a haszna miatt is. Azt hiszem ez az az eleme a műveltségnek, amelyen 

keresztül fejleszteni tudjuk a gyerekeknek és a fiataloknak azokat a személyiségjegyeit, 

amelyek szükségesek ahhoz, hogy azzal a rettenetesen bonyolult technikai világgal, amely 

körülvesz minket, értelmesen tudjanak élni, s a társadalom számára hasznosan tudják a 

lehetőségeket alkalmazni”(Vajda, 1995: 5). 

        Függetlenül attól, hogy a különböző szerzők hogyan értelmezik, tény, hogy a kultúra és 

társadalom viszonya fordulóponthoz érkezett. „Minden belevész egy egyetemes 

kultúraképbe, és ezt csak a társadalom egynegyede képes elkerülni. Persze, a magaskultúra 

hívei eddig sem voltak egynegyednél többen, de ez a kör szélesedett. Most mintha ez a 

folyamat is megfordult volna” (Vitányi, 2006:18). 

        A kultúra mai társadalmi helyzetét Bauer Béla egy mondatával tudjuk árnyaltan 

jellemezni: „A Budapesti Tavaszi Fesztivál közönsége nagyjából másfél-két évtizede 

azonos, csak mára egy kicsit megöregedett”(2004:21). 

       Arra a kérdésre, hogy miért válhatott relatívvá az érték, a következő fejezetek témáiban 

véljük megtalálni a választ. 

               

Kultúraközvetítés 

 

       A kultúrát minden korban a kialakult, jól meghatározott normáknak megfelelően a 

család és az iskola örökítette át, és ezt a kor műveltségképével összhangban árnyalták a 
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hagyományos kulturális intézmények és a társadalmi környezet. Az utóbbi néhány 

évtizedben, az új gazdasági világrend és az információs forradalom következtében ebben a 

mechanizmusban változás következett be.   

       A különböző korokban, társadalmakban a művelődés tartalmát eltérő módon 

definiálják, pl. a civilizáció és a kultúra fogalmát szinonimaként használják, s ezekhez más 

és más érték- és ismerettartalmakat társítanak (Vitányi, 1983).  A globalista társadalmi és 

gazdasági környezet új létfeltételeket teremtett, ez pedig újfajta igényeket generált. Az új 

igények és lehetőségek következtében kialakult a posztmodern korszellem, melynek 

műveltségképe és műveltségigénye radikálisan eltér a megelőző korok, sőt a közelmúlt 

műveltségről alkotott felfogásától is. A gazdasági rendből származó fogyasztás-

központúság határozza meg a társadalom, elsősorban a fiatalok értékrendjét, melytől már 

idegen az elmélyülés és a klasszikus kultúra preferenciája. Napjainkban nem a tudás 

átadásáról, átörökítéséről, átvételéről beszélünk, hanem kultúraközvetítésről és 

azonosulásról, amelynek legfőbb eszköze a média, különösen pedig az elektronikus média.  

       „A kultúraközvetítés (…) olyan jellegzetesen emberi-társadalmi kommunikáció, amely 

a mindenkori történeti-civilizációs viszonyok meghatározottságai között minden 

individuum számára újra és újra felállítja az univerzumot, kvalifikálja a részvételre, 

megteremti számára a társadalmiság lehetőségét, azaz – közvetve magát a társadalmat” 

(Zsikó, 2000:146).  

        Ha meg akarjuk érteni korunk művelődési tendenciáit a fenti idézetből a „történeti-

civilizációs viszonyok” és az „univerzum” kifejezésekre kell koncentrálnunk. A határokon, 

földrészeken átívelő globális gazdaság korában a verseny, a gazdasági teljesítmény a 

meghatározó. „Az ember humán erőforrássá változott, olyan struktúraként, „kompetencia 

gombokkal” irányítható szerkezetként definiálódik, amely nemcsak programozható, hanem 

különféle programok egyik elemévé, vagy cserélhető „alkatrésszé” tehető. Az egyén 

műveltségének mércéje, mértéke, értéke azonossá vált a versenyben elért teljesítményével 

és helyezésével” (T. Kiss, 2006: 2). Talán nem túlzás azt állítani, hogy a társadalom 

többsége számára az új „univerzum” lényege a fogyasztás. 

       A fogyasztás bűvöletében élő társadalomban az ember kiteljesedésének mértéke 

arányos a fogyasztás értékével, önbecsülését is ez határozza meg. A presztízsfogyasztás azt 

az illúziót kelti, hogy a fogyasztó a sikeres és elismert, a közösség által értékelt társadalmi 

csoporthoz tartozik (Schüttler, 2009).  Minden a fogyasztás tárgyát képezi: tárgyak, 

szolgáltatások, kultúra, sőt maga az oktatás is, hiszen a jelenkori hivatalos megnevezés 



 73

szerint a tanár, az oktató szolgáltatóvá vált, a tanuló, a diák pedig fogyasztóvá. „A nevelés 

és a nevelői elnevezés, a nevelői tevékenység és foglalkozás, mint státus mindinkább 

hiányzik az iskolai (alap, közép, felsőoktatási) programokból. A kölcsönösség, az 

interakció helyét a kultúraközvetítés foglalja el” (T. Kiss, 2006:5). Az oktatásra 

vonatkoztatott gazdasági terminológia, – szolgáltató, fogyasztó – száműzi a 

tanintézményekből a nevelés feladatát, s az iskola hatáskörét kultúraközvetítésre redukálja. 

Pedig, az oktatás feladatai „szemben állnak a döntően és szándékoltan az örömelvre - a 

hedonizmusra – és kizárólag csak erre épített fogyasztással. Ez pedig alapvető 

ellentmondást visz az oktatási és nevelési folyamatba, elsősorban értékrendi szempontból” 

(Magyari Beck, 2000: 364). 

        A fogyasztói társadalom kultúrájának legfőbb ágense a média. „A médiumok 

szolgáltatásaikat ugyancsak kultúraközvetítésnek tekintik. A sajtó, a rádió, a televízió, a 

tömegkommunikációs intézmények a demokrácia, a pluralizmus, a szólásszabadság 

jegyében hatalmas mennyiségben közvetítenek mindent, mindenkinek, mindenkoron” (T. 

Kiss, 2006: 3), létrehozva egy sajátos kultúrát, amely alapvetően befolyásolja az ember 

világát. Ez pedig, egy „rövidtávú, azonnali jutalmazásra aspiráló hedonisztikus kultúra”, 

amelyet a fogyasztás mítosza generál (Pataki, 1995: 15). Ebben a világban, amely 

mindenek fölött az örömszerzésre aspirál, szinte mindenki: a politikus, a „hajszobrász”, a 

közgazdász, a kertész, a kozmetikus, az agrárszakember, a stylist, stb. kultúrát közvetít. A 

fogyasztói ízlés szuverenitásának szellemében beprogramozott fiatal pedig, a mindenki által 

közvetített megkérdőjelezhető tartalmú és minőségű kultúrából, leginkább azokat az 

ismereteket „fogyasztja”, amelyek nem követelnek munkát, önkorlátozást (Magyari Beck, 

2000). Talán ennek is tulajdonítható, hogy drámai különbség feszül a deklarált értékek és a 

társadalom, különösen pedig a fiatalok értékrendje között.  

       A kultúraközvetítés sajátja tehát, hogy pusztán ismereteket ad át minden témában, 

minden mennyiségben, anélkül hogy rendszerezné, anélkül, hogy etikai szempontok vagy a 

társadalmi hasznosság vezérelné. Mivel a kultúraközvetítés piaci szereplővé vált, az 

értékelvűség helyett – a piac szabályai szerint – az érdekelvűség határozza meg.  

 

 Média 

 

       Az oktatási intézmények mellett a kultúra leghatékonyabb közvetítője a média. A 

média valamelyik, nyomtatott vagy elektronikus formájával szinte mindenki naponta 
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találkozik. A tömegkommunikáció (film, írott sajtó, fotó, plakát, reklám, képregény, rádió, 

tévé, videó, interaktív médiumok, számítógépes rendszerek, hálózatok stb.) zúdítja az 

információkat. Tagolja az emberek napirendjét, meghatározza (manipulálja?) 

szemléletüket, a nyelvhasználatot, életvezetési mintákat ad, öltözködési, vásárlási, étkezési 

divatokat diktál, sztárokat kreál, eszményképeket, életcélokat teremt. Az értékpluralizmus 

szellemében a média palettáján a fogyasztói civilizáció mellett fellelhetők régebbi és újabb 

értékrendek, pl. a vallásokhoz kötődő, a közösség erejébe vetett hitre épülő értékrendek, 

vagy a fogyasztáskorlátozó posztmodern ökológiai értékrend (Schüttler, 2009).    

       A kereskedelmi média térnyerése alaposan átformálta a média szerepét és a róla 

alkotható képet. „A kereskedelmi médiában a politikai információ helyére ugyanis a 

gazdasági hasznosság lépett, a kulturális kánon dominanciáját pedig a populáris 

szórakoztatás foglalta le” (Császi, 2005: 1). Az összes médiumra jellemzőek a kulturális 

globalizmus megnyilvánulásai, tehát ha a magyar médiapalettát és annak kulturális hatásait 

elemezzük, megállapításaink nagyjából a globális tendenciákat is tükrözik. „A globalizáció 

egyik legközvetlenebbül érzékelt és tapasztalt formája a kulturális globalizáció”(Bayer, 

2002: 749).  

       A média kínálatában reprezentáltak a kultúra tagolódási formái: az elit- és 

tömegkultúra, az ifjúsági, a kisebbségi és a különböző szubkultúrák, s éppen ezek 

előfordulásának belső arányai eredményezik a média hatását a társadalomra. A 

médiabirodalmak és a telekommunikációs ipar összeolvadása a tömegkultúra nagyon 

hatékony és alig kikerülhető globális birodalmát teremti meg (Bayer, 2002). 

     „Kutatásaink azt jelzik, hogy Magyarországon is jellemző a kultúra mediatizációja és 

digitalizációja, kialakult a mediokrácia, a tudatipar és az információs monopólium, valamint 

az EMC (entretainment + média + kommunikáció). A kulturális életben többféle szempont 

és akarat érvényesül, hatása, erőssége gyorsan változó, ellentmondásos” (Tibori, 2004: 522). 

      Az a strukturális változás, amely a nyugati országokban hosszú, szerves folyamat 

eredménye volt, a volt szocialista országok rádió és TV piacán néhány év alatt zajlott le.   

      A televízió a legnagyobb hatású médium. A kereskedelmi adók megjelenésével24a 

közszolgálati adók nézettsége rohamosan csökkent. „Néhány éven belül rendkívül 

                                                 
24 1995-ben az új magyar médiatörvény lehetővé tette a multinacionális tulajdonú kereskedelmi tévék 

működését (Császi, 2005). Az 1996. évi I. törvény (médiatörvény) a rádiózásról és a televíziózásról, 

megteremtette a közszolgálati intézményrendszert. 1997-ben létrejöttek az első országos kereskedelmi TV-
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népszerűek lettek a kereskedelmi tévék, és nézettségben drasztikusan maguk mögé 

utasították az állami tulajdonban – és az értelmiségi elit befolyása alatt – maradt 

közszolgálati csatornákat. Jellemző, hogy 2004-ben a két kereskedelmi csatorna együttes 

nézettsége mintegy ötször nagyobb volt, mint a három állami csatornáé együttesen” 

(Császi, 2005:1). A kereskedelmi adók a nemzetközi gigavállalatok tulajdonában vannak, 

ezért, kínálata, tartalma alapján egy magyar vagy román kereskedelmi csatorna nem 

különböztethető meg bármelyik európaitól. „A magyar nézők körében rendkívül 

népszerűek lettek a külföldön már sikert aratott licencműsorok (vetélkedők, szórakoztató 

műsorok). (…) Rendkívül erőteljes a külföldi – főleg észak-amerikai gyártású filmek 

jelenléte.” (Média, 2009:53). A transznacionális médiavállalatok műsorszolgáltatását, 

kínálatát a következők jellemzik: 

„- Követi az amerikai tömegkultúra mintáit, az amerikai életstílust és eszményt népszerűsíti 

(…). 

- A lehető legszélesebb piaci terítés érdekében standardizálja a tartalmakat. Ez végül 

egyetlen meghatározó kultúra dominanciájához vezet (…). 

-A műsorszolgáltatók gyakran célzott közönséghez szólnak. Pl. sport-, zene-, film-, 

hírcsatornák” (Bayer, 2002: 751). 

     A kereskedelmi televíziók sajátos, egysíkú műsorkínálata felértékelte az 

értékközpontúság fontosságát a televíziós kultúraközvetítésben, de az értékes műsorok 

nézettsége viszonylag alacsony. Ugyanazzal a jelenséggel állunk szemben, mint az írott 

sajtó, vagy a közszolgálati rádiók esetében. Ezt a helyzetet legjobban a Duna TV 

illusztrálja: miközben 1999-ben megkapta a világ legjobb kulturális televíziójának járó 

UNESCO díjat, Magyarországon a nézettsége, és a hirdetők piacán való részesedése – 

minősége ellenére - minimális.  A kereskedelmi tévék bírálói szerint „A globális média 

elsorvasztja a helyi média lehetőségeit, háttérbe szorítva a közszolgálati programokat, 

megrendíti a hagyományos kulturális identitásokat, szűkíti a politikai nyilvánosság terét, 

hiszen a közönséget nem állampolgárként, hanem fogyasztóként szólítja meg” (Bayer, 

2002: 751).  

      A globális kereskedelmi tévék megítélése ellentmondásos. A globális médiacégek az új, 

globális kultúra közvetítőinek tartják magukat, és egy olyan világ hirdetőinek, amelyben 

                                                                                                                                                     
csatornák, 1998-ban pedig az országos kereskedelmi rádiók, kialakult a duális médiarendszer 

(közszolgálati, kereskedelmi).  
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közelebb hozzák egymáshoz az embereket (Bayer, 2002). Ennek a szemléletnek a 

legnagyobb erénye a tévé „kulturális demokratizmusa” (Császi, 2005). Kérdés azonban, 

hogy ezt a kulturális küldetéstudatot és kulturális demokráciát „a passzív elszenvedők”, 

örömmel fogadják-e, vagy a kulturális gyarmatosítás eszközének tartják? (Bayer, 2002).  

      A globális médiajelenséggel szemben elsősorban az értelmiségtől érkeznek bíráló 

hangok, feltehetően a tradicionális értékorientáltságának köszönhetően, viszont Császi 

Lajos (2005) médiakutató a bíráló hangok bírálatát is megfogalmazza: a médiával 

kapcsolatos értelmiségi kritika eltekint a valós gazdasági összefüggésektől és a kontextustól 

is, vagyis attól, hogy megértse, mi a kapcsolat az emberek mindennapi élete és 

médiahasználata között. 

       A tévé vonzereje vitathatatlan. A számítógép megjelenése előtt családi program volt a 

tévénézés. Bár napjainkban ez már nem így van, mégis, minden családban naponta több 

órát működik a televízió, akár nézik, akár nem. Miért nézünk televíziót? Mert kellemes 

időtöltés, szórakoztató, kikapcsolódást nyújt. Mert informál közérdekű és bulvár 

eseményekről, mert nem kell kimozdulni otthonról. A televízió nem követel koncentrált 

figyelmet, nem ad feladatokat, nincs más elvárása, csak az, hogy nézzék. Kiszorítja, de 

legalábbis redukálja a társas tevékenységet, a többi szórakozási formát, az alvást, a 

családtagok közötti interakciót. A széles kínálatból néz ki-ki, amit akar, családon belül is 

más-más műsorokat, s bár a tévé mindenki közös szellemi tápláléka, mégis egyre kevesebb 

elemből áll a társadalom valamennyi tagjának közös tudása. (Wessely Anna, 2003). A tévé, 

különösen a kereskedelmi csatornák a fogyasztói társadalom tömegkultúráját alakítják és 

propagálják. A tömegkultúra pedig profitszerzésre orientált ipar, termékei alakítják az 

ízléskultúrát, amely a fogyasztás ösztönzésére irányul. A fogyasztói civilizáció sajátos 

kultúrájának a tévé a leghatékonyabb közvetítője, és erről a kultúráról nem lehet nem 

tudomást venni. A Megasztár, a valóság-show-k, a végeérhetetlen mexikói szappanoperák 

nyújtják a gondokkal terhelt hétköznapok örömét, s néhány órára átemelik a nézőt saját 

életének szürkeségéből a csillogó fikció világába. 

       Mint fentebb említettük, a kultúrához való viszonyulás valamilyen értékítélet, 

értékrend alapján történik, eszerint a tévéhez való viszonyulás is. Császi Lajos A Monika-

show kulturális szociológiája című írásában, a műsorhoz való viszonyulásuk alapján, öt 

befogadó típust különböztet meg: az elitistát, a moralistát, a pragmatikust, a szórakozót, az 

azonosulót. Szinte magától értetődő, hogy a szórakozó típus alkotja a legnépesebb tábort. 

(Talán nem érdektelen megjegyezni, hogy Adorno: A zenével kapcsolatos magatartás 
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típusai című írásában elemzett zenehallgatói típusok közül, szintén a szórakozó csoport a 

legnagyobb, pedig a két megállapítás között közel fél évszázad telt el: 1961–62, 2005). 

        A tévé ellentmondásos megítélése az ízlés- és értékpluralizmus jellemezte 

társadalmakban magától értetődő. A legtöbb bírálat a kereskedelmi tévé vs. közszolgálati 

tévé témában hangzik el. Nyilvánvaló, hogy ezeknek a vitáknak semmiféle finalitása nem 

lehet, viszont hasznos lehet a médiáról való ítéletalkotásban, ha megértjük, hogy a 

kereskedelmi és közszolgálati médiák valamiféle munkamegosztást követnek: az előbbiek 

az újításra, a közszolgálatiak pedig a tradicionális értékek közvetítésére fektetik a 

hangsúlyt. (Császi, 2005). 

         Az információszerzésben egyre nagyobb szerephez jut a számítógép és az internet. 

Általuk szinte bármilyen információhoz hozzájuthatunk. Vitathatatlan pozitívumai mellett 

árnyoldalai is vannak. A tartalmi szűrés még nem megoldható, s ez elsősorban a gyermekek 

szempontjából fontos. 

         Figyelemmel követve a kultúraközvetítés tendenciáit, eredményességét, 

megállapíthatjuk, hogy ez teljesen összhangban működik a kor gazdaság-, verseny-, és 

fogyasztás-orientált szellemével. Míg a bulvárszellemben működő, profitot termelő 

kultúraközvetítő intézmények (kereskedelmi rádiók, tévék, hálózatok) problémamentesen 

működnek, és hatékonyan közvetítik szellemiségüket, addig az értékesebb kultúrát átadni 

kívánó intézmények (igényes napi-, és hetilapok, közszolgálati rádiók és televíziók, oktatási 

intézmények, de evidens módon ide sorolhatók a színházak, filharmóniák, múzeumok), 

vergődnek, anyagi gondokkal küszködnek, a megoldás útjait keresik, kompromisszumokra 

kényszerülnek, hogy átadhassák értékes kínálatukat azoknak, akiknek szüksége lenne rá. 
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I. 4. 2. Média és ifjúság 

 

       2005. szeptemberében a Gazdaság és Médiakutató Intézet 1500 fő bevonásával 

készített egy kutatást, amely során arra kereste a választ, hogy a család, az iskola, és a 

televízió közül melyik gyakorolja a nagyobb hatást a fiatalok gondolkodására. A kapott 

eredmény messzemenően a televízió dominanciáját mutatja: (n=1465) a válaszadók 65,1%-

a gondolja, hogy a televízió alakítja leginkább az ifjúság gondolkodását. 

       A fent említett kutatás eredményei is azt támasztják alá, hogy a média által kínált 

fogyasztói kultúra legnagyobb és legkiszolgáltatottabb közönsége a gyermekek és az 

ifjúság. A bőséges kínálat egyaránt hordoz pozitív és negatív hatásokat.  

      A multimédia korában szocializálódott fiatalok számára elvileg korlátlan az 

információkhoz való hozzáférés. A médiának köszönhetően kitágult a szocializációs tér, a 

kapcsolatok építésének lehetősége. Új képességek fejlődnek ki, de megfigyelhető a nyelv 

szemantikai változása, az ízlés, az időszemlélet átalakulása, a valós és virtuális történések 

ozmózisa. Romlott az írás és beszédkészségük, az absztrakt fogalomalkotás. A média káros 

hatásait taglaló szakirodalom hangsúlyosan foglalkozik a média által közvetített 

agresszivitás következményeivel, a függőséggel, az értékrend megváltozásával, a szellemi 

erózióval. 

       A mai tizenévesek nemcsak együtt nőttek fel az új technológiákkal, hanem bizonyos 

szempontból aktív alakítói is ennek a világnak (Ságvári, - idézi Götz, 2008). Valószínűleg a 

médiának köszönhető az eddig soha nem tapasztalt mértékű változás az új generáció 

életstílusában, értékrendjében. A média világában az elmúlt húsz évben bekövetkezett 

változások számukra természetesek, őket nevezi a médiakutató szakirodalom „digitális 

bennszülötteknek” (Ságvári, - idézi Götz, 2008), vagy screenagereknek. „A screenagerek a 

televízión, számítógépen és elektronikus zenén felnőtt generáció tagjai, akiknek 

természetes közeget jelentenek a technikai eszközök, világképükbe beépülve, azok hatására 

formálódik gondolkodásmódjuk, s ezzel párhuzamosan újfajta képességeik alakulnak ki” 

(Horkai, 2002:153). Ebben az esetben a felnőttek azok, akiknek az új technológiát el kell 

sajátítaniuk, új szokásokhoz alkalmazkodniuk és bizonyos mértékben szemléletet váltaniuk. 

A rendkívül gyors műszaki fejlődés eredményeképp napjainkban is folyamatosan tanúi 

lehetünk a médiakínálat gazdagodásának. A rádió, a televízió, a számítógép és az internet, a 

mobiltelefonok szolgáltatásai, az újságok, folyóiratok magazinok áradata meghatározza a 

társadalom, s különösen a fiatalság életvitelét. 
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        A szinte egész nap dolgozó szülőnek nem áll módjában irányítani, befolyásolni 

„kulcsos gyermeke” választásait a média rendkívül gazdag kínálatából. A gyermekek 

túlnyomó többségét ma már a képernyő „neveli”. Napi több órán át távirányítóval a 

kezükben szörföznek a szórakoztató műsorok között. A változás, a változatosság, napi több 

tucat ember a képernyőn meghatározza szemléletüket, elvárásaikat a világgal szemben: 

minden gyors legyen, szaggatott, mindent azonnal. Azonosulnak ezzel a pergő virtuális 

világgal, s ez megváltoztatja a realitáshoz való viszonyulásukat. „A virtualizációt 

elsősorban a média segíti elő. A médiumok feleslegessé teszik az eligazodást a fizikai tér-

időben, megkímélik használóikat a helyváltoztatás, a testi érintkezés és gondolkodás 

fáradalmaitól. Olyan tudás használatára képezik ki őket, amellyel nem rendelkeznek, s 

olyan kommunikációs helyzetet teremtenek, amiben a megértés a megszerzéssel és 

tárolással azonos” (Horkai, 2002:157). A virtuális valósággal való napi kapcsolat azt az 

illúziót kelti, hogy minden lehetséges, tehát módosítja a valóságérzet határait. „Amiről ma 

félve gondolkodunk, az néhány év múlva valóságos lesz. Életre kelnek a számítógépek, 

minden felpörög és beindul. Valóság nem létezik. Csak szubjektív valóságok vannak, az, 

ahogyan te megéled, s így sincs még egyszer.(…) Ha valamit elképzelsz, s elhiszed, hogy 

létezik, akkor az valós” (22 éves fiú, interjúalany Horkai kutatásában). 

       A virtuális világ az időhöz való viszonyulásukat is megváltoztatja. Az idő elveszíti 

linearitását, nincs múlt- és jövő idő, csak a pergő jelen. Az idő csak a jelenben létezik, a 

tegnapnak már nincs jelentősége, a jövő nem téma (Hersent, 2002). „A serdülő a jelenben 

tanyázik, nem rendezkedik be úgy, mintha huzamosabb időt töltene itt” (Hector Rodrigez 

Tomé, Francoise Bariaud, idézi: Hersent 2002). Állandó elvárásuk a gyors történés, a 

váratlan, az előreláthatatlan, a meglepő, melyhez bámulatos rugalmassággal 

alkalmazkodnak. A moziban vagy a képernyőn látható filmeknek, játékoknak, a zenének, 

mind ennek a „rugalmasságnak” a „mindent azonnal” követelményének kell megfelelnie. 

„Az idő nem mint folyamat jelenik meg (múlt-jelen-jövő), hanem egy kiterjesztett jelen 

megéléseként, a mának élés, a pillanatnak élés technikájával” (Horkai, 2002:157). Ez a 

szemlélet- és életmód a jövőképre is hatással van, mert a jövőbe is a jelen képeit vetítik.  

        A „közvetlenség” egy fontos tényező, amely a társadalom életét érzékelhetően 

befolyásolja. A televíziózást az intim (bizalmas) tévéműsorok jellemzik, ezt nevezte 

Umberto Eco „új televíziós korszaknak”. Ez a magánvallomások nyilvánosságra vitelét 

jelenti, amely természetesen magával hozta a bizalmas és profán kifejezések megjelenését a 

képernyőn, amely ily módon „közvetlenné” vált. Ez a szemlélet vonult be minden olyan 
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műsorba, amely a szokásokról, az erkölcsről és a mindennapi életről szól. A fésületlen 

magánszöveg így válik nyilvános szöveg értékűvé, vagyis vitákat képes táplálni és 

beágyazódik a nyilvánosság közegébe (Hersent, 2002).  

       A magánvallomások televíziója a nézőt „szövetséges színésznek” tekinti. A talk-show-

k legfontosabb jellegzetessége, hogy itt mindennapi emberek a szereplők, s a témák is a 

mindennapi életből valók (Császi 2005). Az intim tévé szereplőire a média a „tanú” 

szerepét osztotta, akinek jelenléte, személyes története, kifejezőereje együtt az „igazság” 

rangjára lép. Az egyes szám első személyben elmesélt magántörténetek, szerencsétlen 

esetek, krízisek, melyek során hétköznapi emberek osztják meg tapasztalataikat a nézőkkel, 

vitákat generálnak. „A magánvallomások eluralkodása a tévéműsorokban a kortárs szociális 

jelenségek sajátos ábrázolását hozzák, melyet a tévé felfog és elferdít, növelve a 

bizalmatlanságot a vizsgálatokkal és a hivatalos szövegekkel szemben. Ezek a műsorok a 

kulturális relativizmust képviselik.” (Hersent, 2002). 

        A tévé egy tömegpszichológiai kultúra elterjedését segíti, mely az értelmiségi 

szférákon túl alakul, és amely ellenszegül – mivel vele konvergens – a fiatalság régebbi 

törekvésének, hogy maga kísérletezzen (Hersent, 2002). Ez a tévé az érzelmekre alapoz, 

túlfokozza a sajátosságokat, bátorítja a profán vitát, s a vita középpontjába az őt elfogadó 

kísérleti korosztályt helyezi. Átengedi a szót a nézőnek, a fogyasztónak, az egyszerű 

embernek.  

       A tévé gyakorlata, ellentétben azzal a tudással, ismeretekkel, amelyek elvileg a 

nyilvánosság racionalitásának alapját képezik, a különleges eseteket és érzelmeket 

hangsúlyozza. Ily módon köti magához közönségét, s a fiatalságot mely lemond a 

kísérletezés gyakorlatáról, a megélés erőfeszítéséről, és annak minden hozadékáról, mert 

tanúja, részese egy (vagy sok) virtuális életnek. Tudatában összemosódik a „való-világ” és 

a valóságos élet. Horkai Anita kutatásában egy szakközépiskolás osztály diákjainak 

kevesebb, mint fele adott a realitásban gyökerező választ arra a kérdésre, hogy milyennek 

látja a saját, és a világ jövőjét. Az osztály nagyobb részének válaszaiban a realitás sci-fi 

elemekkel keveredett.  

       A média hatásait aggodalommal figyelő szakemberek az erőszak mindennapos 

látványa ellen tiltakoznak. A „Childern and television violence” című, az Abelard Kiadónál 

megjelent tanulmánykötet, több kutató – pszichológusok és szociológusok – írását 

tartalmazza a témáról. A vizsgálatok tanulsága, hogy a tévében látott erőszak hatása 

ártalmas a gyermekekre, mert eltompulnak mások fájdalma, szenvedése iránt, egyre jobban 



 81

félnek az őket körülvevő világtól, és agresszívebbek lesznek társaikkal szemben. 

Tizenhárom éves korukig átlagosan százezer erőszakos cselekményt, nyolcezer 

gyilkosságot látnak a tévében. Bár a szórakoztató ipar védelmében gyakran hangoztatják, 

hogy az erőszakos műsoroknak, kegyetlen videojátékoknak pozitív hatása van, mert 

„katartikus élmény”, „szoktatás a kegyetlen élethez”, ezt a felmérések, pszichológiai 

vizsgálatok egyértelműen cáfolják. A misztikum és horror keverékei szerint a világ 

rémálom, természetfeletti gonosz erők uralják, amelyben az ember kiszolgáltatott és 

tehetetlen. Ugyanilyen destruktívak azok az alkotások is, amelyek az emberiség jövőjét 

kilátástalannak, technikai és morális roncstelepnek ábrázolják. 

     A média egy másik aggasztónak tartott hatása a függőség. A színes, pergő reklámok, az 

érzékeket lebilincselő látványosság, a változatosság, a színes könnyedség, közérthetőség, a 

bulvár világa függőséget alakít ki. A napi több órás televíziózás „…rendszerint csak ritkán 

nyújt klasszikusnak tartott műveltséget, jobbára csak pillanatnyi szórakozást vagy 

kielégülést ad, de ennél talán még kritikusabb hatása, hogy elvonja, többnyire elszakítja az 

egyént a műveltség klasszikus értékeitől és formáitól.” (Bazsa, 2004:270).  A kutatások 

egyértelműen bizonyítják, hogy a gyermekek naponta több órát töltenek a tévékészülékek 

és számítógépek képernyői előtt. „Teljesen tévéfüggő vagyok. Állandóan megy, ha otthon 

vagyok, és nem hallgatok éppen zenét. Kaja közben mindig. Már tudom, melyik csatornán 

mikor mi megy, nem is kell tévéújság.” (19 éves lány, interjúalany Horkai kutatásában). 

Ságvári Bence szerint azért veszélyes ez a függőség, mert a fiatal „időbeosztását, 

magánéletét nem tudja kontroll alatt tartani” (idézi Götz, 2008).  

      A média káros hatásait hangoztatók a szellemi eligénytelenedés, az értékvesztés 

veszélyére hívják fel a figyelmet.  „A kulturális kínálat áttekinthetetlen kiszélesülésével 

egyidejűleg tompul a választás tudatossága és az értékválasztás képessége. A nemzeti 

kultúra természetes adottságból tudatosan választható eséllyé változik. (…) Az üzleti alapú, 

alapvetően multikulturális és heterogén színvonalú kínálat túlereje, kifinomultsága, könnyű 

befogadhatósága, illetve csábításának szívó hatása alapvetően átformálja a tömegkultúrát, 

<eligénytelenítve> azt” (Magyar Kulturális Stratégia, 2004). Az értékek, az erkölcs 

veszendőnek tűnő volta a társadalom egészét fenyegeti. A morális és kulturális értékek 

védelme a társadalom érdeke, s az apró, de nap mint nap tett - szinte észrevétlen - 

engedmények  szellemi erózióhoz vezethetnek, amelynek beláthatatlan társadalmi 

következményei lehetnek.   
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      Az sms-ek, a számítógépes csevegések érzékelhetően rontották a fiatalok beszéd- és 

íráskészségét. A gyors, pergő üzenetváltások kialakítottak egy ékezet- és szótakarékos 

írásmódot. Ezek mindennapos gyakorlata rányomja bélyegét a fiatalok helyesírására is. 

„Bizonyosnak látszik, hogy az sms- és csetnyelvezet amellett, hogy számos új kreatív szót, 

vagy nyelvi eszközt hozott létre, negatív hatással van a helyesírásra, illetve a színes és 

választékos kifejezőkészségre is” (Ságvári, idézi Götz, 2008).  A helyes beszéd, a 

választékosság romlásával egy időben szemantikai változásoknak is tanúi lehetünk. A 

fiatalok közötti elektronikus kommunikáció új jelentéstartalmakat, új kifejezéseket és egy 

újfajta nyelvhasználatot eredményezett. Megfigyelhető az egyes csoportokat, közösségeket, 

szubkultúrákat jellemző sajátos nyelvhasználat alakulása, megváltozik az írásbeliség 

funkciója és általános megítélése, amely a fentiek következtében némileg le is értékelődik 

(Ságvári 2008).   

      Nemcsak az írás- és beszédkészség romlik, hanem az olvasási készség is, és ennek 

következtében valószínűleg a szövegértés képessége is. „A képi- és hangeffektusokra 

hangolt befogadás vonzereje különösen veszélyezteti az olvasási készséget és a hozzá 

kötődő fogalomalkotást. A digitális kultúra, a számítógép és az internet terjedése is 

alapvetően módosítja a befogadási képességeiket; a linearitás és mélység helyett, az 

asszociatív, gyors és kreatív befogadási attitűdöknek kedvez, ami hat a hagyományos 

műfajokra és ízléselvárásokra is” (Magyar Kulturális Stratégia 2004). 

       A fiatalok számára a média legfőképp a kommunikációhoz, a szórakozáshoz és az 

önkifejezéshez kapcsolódik (Ságvári 2008), s közben újfajta képességeik is kifejlődnek. 

Mint fentebb idéztük, kialakul a „gyors és kreatív befogadási attitűd” és a megosztott 

figyelem képessége: „...írom a matekházit, közben meg Tricky legújabb cédéjét hallgatom, 

és megy az MTV hang nélkül, hátha bejön valami jó klip, mert egyébként sok szemét megy 

rajta” (17 éves lány, interjúalany Horkai  kutatásában). 

      A digitális médiának köszönhetően a fiataloknak rendkívül gazdag kapcsolatrendszerük 

van, amelynek kialakítása, fenntartása lehetetlen lenne az online médiumok nélkül. 

Kapcsolataikban megszűntek az ország- és földrészhatárok, nincsenek térbeli korlátok, 

főképp, ha idegen nyelvet is beszélnek. Kiterjedt ismeretségi körük van, s 

kapcsolathálóiknak nem gátja a földrajzi távolság (Horkai 2002). Ennek a lehetőségnek 

köszönhetően a kapcsolatok száma eddig nem látott méreteket öltött. „A nemzetközi adatok 

szerint a 14 és 25 év közötti fiataloknak átlagosan 53 online vagy személyesen ismert 

barátjuk van” (Ságvári, 2008). Ez egy pozitív jelenség, bár a pszichológusok felhívják a 
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figyelmet az online kapcsolatok és barátságok veszélyeire is, amelyek bár jók és hasznosak 

is lehetnek, de nem pótolhatják a személyes kapcsolatokat. „A kapcsolatok akkor 

működnek jól, ha az online és az offline jelenlét nem megy extrém módon a másik 

rovására. ( …) Az igazi, mély és tartós barátságok kialakulásához ugyanis szükség van 

valamilyen intenzív, közös, személyesen megtapasztalt élményre is” (Ságvári, 2008).  

       A média közegében szocializálódó generáció azonosul a korszellemmel, a pergő 

jelennel, amelyből száműzik a határokat és a szabályokat. Nagyobb mértékben igénylik az 

autonómiát, személyes szuverenitást, mint elődeik, erősen jellemzi őket az individualizmus. 

Az ifjúság szocializációs környezetének tájékozódási pontjai ma első sorban a média által 

generált sztárok, a diszkó és a presztízsfogyasztásra ösztönző áruvilág (Máté, 2009). 

Hajlamosak elfordulni, apátiával reagálni a közösségi tevékenységekre. Alapvető igényük a 

szórakozás.  A média legfőbb vonzereje számukra a szerteágazó, szórakoztató 

információkon túl, az intimitás, az időtlenség, és főképp a tilalmak hiányának érzete. Ha 

egy pillanatig is unatkoznak, csatornát váltanak a szó igazi, és átvitt értelmében is, és 

megkeresik saját, érdeklődésüknek, ízlésüknek megfelelő szocializációs környezetüket, 

azokat a „technó-tereket” (benzinkút, plaza, internetkávézó, partik), amelyek az általuk 

preferált szubkultúra szocializációs terei. A fikció világából táplálkozó életszemléletük 

átformálja a világképet, amelybe beleszülettek. „Jelentős változások mennek végbe olyan 

kategóriákban, mint idő, tér, valóság, kapcsolatok, közösség, nyilvánosság, ideiglenesség, 

véglegesség, bonyolultság, cselekvés. Más lesz az értelmük, jelentésük a kultúrában. A 

tudás és a környezet gyors, generációkon belüli változása hatására elvész a szilárd, állandó 

világnézet” (Horkai, 2002:157).  

     A média vitathatatlan előnye a korlátlan információ-kínálat. Szerepét tulajdonképpen az 

határozza meg, hogy ki mire használja az általa nyújtott lehetőségeket. Egyaránt lehet az 

értékes tudás és a „kulturális autizmus” forrása. Ez utóbbi ma már nem korlátozódik a 

szegény iskolázatlan rétegekre (Magyar Kulturális Stratégia, 2004). 
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  I. 4. 3. Média és iskola                    

 
         Az elmúlt két évtized társadalmi, gazdasági, szemléleti átalakulásai az iskola 

világában is mélyreható változásokat eredményeztek. Az oktatási rendszerben 

bekövetkezett változások, átalakulások, akárcsak a média terén, nem szerves, természetes 

folyamatként történtek, hanem megrázó gyorsasággal. Az új társadalmi berendezkedés, az 

új igények, az Európai Unióhoz való csatlakozás, az informatika rohamos fejlődése és 

térnyerése hatalmas erőfeszítéseket követelt és követel az oktatástól.  

       A megváltozott körülményekkel lépést tartani igyekvő oktatást ma leginkább a 

kiútkeresés jellemzi, kihívások, buktatók és nagy lehetőségek korát éli (Szabó, 2010). 

       A kihívást nemcsak az új gazdasági, társadalmi berendezkedés elvárásainak való 

megfelelés generálja, hanem legalább ekkora kihívást jelent a média. Ez utóbbinak 

vitathatatlan pozitívumai mellett, rendkívül erős az eltérítő szerepe. A fiatalokra a tévé és a 

számítógép mindennapos használata jellemző, ami azt jelenti, hogy információik nagy 

részét a képernyőről szerzik (Horkai 2002).  A Gazdaság és Médiakutató Intézet fentebb 

említett kutatása szerint, a megkérdezettek (n=1451) mindössze 7,7%-a gondolja, hogy az 

iskolának van döntő szerepe a gyermekek gondolkodásmódjára. Rendkívül nehéz feladat az 

iskolának lépést tartania a tömegkommunikáció nyújtotta információk változatosságával, 

színességével, szórakoztató mivoltával. A tömegkommunikáció frissessége, rugalmassága 

állandó lépéselőnyt jelent az iskolához képest (Lénárt, 2010).   

     Az iskola egyre inkább veszít irányító, norma-meghatározó szerepéből. Az oktatói, 

nevelői tevékenységet ma dilemmák, ellentmondások, aszimmetriák jellemzik. Előtérbe 

kerül az új tudás, új helyzetekben való alkalmazása és az új tudás megszerzésének 

képessége (Mészárosné, 2008), ami számtalan új kérdést vet fel. Máig sem tisztázott a 

pedagógusok számára, hogy mit jelent az „új tudás”, mit őrizzen meg hagyományos 

kereteiből, eszményeiből az iskola, és miről mondjon le. 

     Az oktatásban paradigmaváltásra van szükség, s egy új oktatói-nevelői szemlélet 

kialakítására. A cél hogy az iskola operatív tudást, egzisztenciálisan érvényes 

kompetenciákat tudjon adni, ugyanis csak a lexikális tudás nem elégséges feltétele a 

teljesítményképes tudásnak (Csoma, 2004, Szabó, 2009). A megváltozott helyzet tehát 

egyre sürgetőbb válaszokat vár a pedagógiától, az oktatásfejlesztéstől, az oktatási 

intézményektől.        
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     A pedagógustársadalom azt érzi, hogy a megváltozott körülmények között nincsenek új 

útjelzők, amelyek után igazodhatna. „Kérjük és elvárjuk a pedagógia tudomány művelőitől 

a tudás új, az esztétikai, a szociális és etikai tudást is magába foglaló, európai-nemzeti 

szempontú – konszenzuson alapuló – értelmezését” (Környeiné, 2008:2). A régi 

értékrendhez kötődő követelmények és módszerek anakronisztikussá váltak, változatlan 

formában már nem tarthatók, ugyanis nem feszülhet ekkora ellentét a társadalom által 

elfogadott értékrend és az iskolai oktatás-nevelés között. A neveléstudománynak, a 

pedagógustársadalomnak kell megtalálnia azt az utat, amely jelen körülmények között az 

optimális egyensúlyt jelentheti a társadalom elvárása és az iskola között, mert a verseny 

elkerülhetetlenségének hangoztatása és az erre való iskolai felkészítés között ellentmondás 

feszül (Környeiné, 2008). 

      Ezt az ellentmondást példázza az a furcsa helyzet is, hogy miközben a magyar diákok 

kitűnően teljesítenek a nemzetközi tantárgyversenyeken, a PISA felmérések lesújtó 

eredményeket mutatnak. A jelenség oka, hogy az eredmények értelmében nem az ismeretek 

hiányával, hanem azok gyakorlati alkalmazásával van probléma. A sok ismeretanyag 

mellett gondolkodásuk és egyéb képességeik fejlesztése visszaesik (Mészárosné, 2008). Ha 

ez így van, akkor a tananyag összetételén kellene változtatni. A változtatás igénye 

automatikusan egy pragmatikusabb, a gazdaság, és a munkaerő-piac igényeit kielégítő 

oktatási orientáltság felé mutat, de kérdés, hogy ennek gyakorlatba ültetése milyen új 

aszimmetriákhoz vezet. Az új tudást nyújtó iskola curriculumának kialakításában a 

művészeti oktatás szembeötlően vesztes lett. Pedig a művészeti oktatásnak meghatározó 

szerepe van a nevelésben, az ember kiteljesítésében, mert olyan képességeket fejleszt, 

amelyek segítik a többi tantárgy eredményes elsajátítását is, azon túl pedig, ha az iskola 

lemond a művészeti nevelésről, akkor a jövő művészetéről, a társadalom ünnepi tudásáról 

is lemond. „És egyben minden olyan törekvés elszegényíti a gondolkodás műveleti 

kibontakozásának lehetőségeit, amely az iskolai műveltség teljességéből, jelesül az 

ismeretek és műveletek csereszabatos szimbiózisából kihagyná, vagy akárcsak degradálni 

igyekezne a magas kultúrához, illetve a tudástriász25elvont régióihoz tartozó ismereteket. A 

gondolkodás működési tere szűkülne, lehetséges működési változatai csökkennének. És 

ezáltal csökkenne a humán tőke értéke is,” (Csoma, 2004:263).   

       A nevelés-oktatás fogalomrendszere, ellenőrzés, példakép, minta, beilleszkedés, 

fegyelem, fegyelmezés fogalmak tartalma megváltozott. A mai relatív műveltség világában 
                                                 
25 Hétköznapi tudás, szaktudás, ünnepi tudás. Uo. 272. old. 
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a tanárok műveltsége nézőpont kérdése, a felnövekvő nemzedék számára a számítógép (az 

internet) vált a kultúra leginkább elfogadott közvetítőjévé (T. Kiss, 2006). Az 

értékpluralizmus jellemezte társadalomban már nem tartható fenn az iskola 

tekintélyelvűsége, s ennek az új helyzetnek új nevelési elvek kialakítására kell késztetnie a 

pedagógusokat. Az információszerzés bőséges lehetőségei, amelyeket a média nyújt, azt az 

illúziót keltik a gyermekek és szülők nagy részében, hogy az iskola csak a kézhez kapott 

diploma miatt fontos. Nem tudhatják, hogy az iskola a gyermek számára nemcsak az 

ismeretek megszerzésének helye, hanem szocializációs tér, amelyben a szerteágazó 

interperszonális kommunikáció „rejtett tantervként” működik. A gyermek harmonikus 

fejlődését rendkívüli módon segítik az érzelmek, benyomások, ezek meghatározhatják a 

tanuláshoz, a tudás megszerzéséhez való hozzáállását, s ezek az érzelmek csak a tanító, 

vagy tanár általi „élő közvetítés” során tapasztalhatók meg. „Nemcsak a tananyagban 

bennefoglalt érzelmek közvetítése, hanem – akár az érzelmektől mentes tartalmak 

közvetítésénél is – maga a közvetítés is érzelmek forrása. Valamilyen mértékben beépül a 

tanítványok kultúrájába” (Csoma, 2004:251). Az iskola tehát az érzelmi intelligencia 

kialakításának színtere is, és a médiával ellentétben bármikor képes észlelni a helytelen 

irányt és közbelépni annak korrigálására. A média vezérelte posztmodern társadalom pedig 

éppen ezt utasítja vissza: a gyerekek iskolai nevelése a tanároknak egyre több nehézséget 

jelent, egyre problémásabb a szülőkkel való együttműködés, és a tanulók közötti 

konfliktusok kezelése is (Liskó, 2004).  

         Az oktató-nevelő munkának ma kétféle rendkívül fontos és sürgős feladata van: 

egyrészt ellensúlyozni a média negatív hatásait, másrészt kidolgozni és gyakorlatba ültetni 

azokat a módszereket, amelyek élnek a média nyújtotta előnyökkel és nagyszerű 

lehetőségekkel. 

         A szülők és az iskola feladata, hogy segítse a gyermekeket a médiumok érdemi 

használatára. „Az iskola és a család közös felelőssége, hogy a gyerekeket és a fiatalokat 

előkészítse egy olyan világra, amelyet a kép, a hang és a szó alkot. A gyermekeknek és a 

felnőtteknek képeseknek kell lenniük arra, hogy ezt a három jelrendszert kölcsönös 

összefonódásukban is megfejtsék. Ez szükségessé teszi, hogy a követelményekhez 

hozzáigazítsuk a képzés legfontosabb céljait, amelyeket a „média-alfabetizálás” szóval 

foglalhatunk össze” (részlet az UNESCO grünwaldi dekrétumából, 1982.). A fenti, több 

mint negyedszázada megfogalmazott feladat ma is aktuális, de azzal a különbséggel, hogy 

ma már nem jövőt idéző gondolat, hanem a sürgető jelen. Ma, a képnéző társadalomban az 
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lehet a legfontosabb feladat, hogy a gyermekek a korlátlan kínálatból tudjanak szelektálni, 

és megtanulják a kép-hang „szövegértést”. Ebből a nézőpontból eléggé meglepő, hogy a 

felzárkóztatást segíteni akaró oktatási reformok éppen a vizuális és zenei nevelést (kép és 

hang) szorítják az érdemi használhatóság szintje alá.    

       A digitális forradalom korában az oktatási, művelődési lehetőségek és követelmények 

alapvetően megváltoztak. A nevelés gyakorlata nem tudott lépést tartani a technikai 

fejlődéssel. És nem csak ezzel kell szembenéznie, hanem a szédületes gyorsasággal 

megváltozott értékrenddel és stílusváltással, amelyet a fogyasztói társadalom diktál. Ha a 

gyermekek legalább annyi időt töltenek a tévé és a számítógép előtt, mint az iskolában, ha 

az egyik követelményeket állít és munkát vár el, a másik pedig nem követel, de szórakoztat, 

akkor nyilvánvaló, hogy az utóbbi kerül ki győztesen. Ezért tudott az új értékrend teret 

nyerni ilyen rohamos idő alatt. A munka világa pedig nem azonos a szórakozással, tehát ez 

az a pont, ahol szülőknek és az értelmiségnek (nemcsak a tanártársadalomnak, hanem 

legalább annyira a döntéshozóknak, a médiaszakembereknek és a kultúraközvetítés más 

területein dolgozó értelmiségieknek) fokozott felelősséggel kell(ene) viszonyulniuk a 

gyermekek és az ifjúság média-fogyasztásához. 

         Az elektronika világában felnőtt, és ott teljesen otthonosan mozgó gyermekek 

mindennapjainak elengedhetetlen tartozéka az internet, a videó- és komputerjátékok, s 

ennek következtében valószínű, hogy ezeket a gyermekeket – akiket a nemzetközi 

szakirodalom e-kid-nek nevez – már nem lehet a hagyományos módszerekkel nevelni.    

       A pedagógia stratégiai ágazat, mert a jövőt meghatározó társadalomformáló 

rendszerelem (Berta 2001), ezért fontos a megújhodása. A jelenlegi eszközrendszerével úgy 

segíthet a gyermekek önfejlesztésében, kiteljesedésében, ha pozitívvá próbálja alakítani azt 

is, ami negatív, ha nem hagyja reflektálatlanul a fogyasztói kultúrát. Csak így van esélye 

arra, hogy az értékesnek minősülő kultúrából, amelyet a fiatalság egyre inkább elutasít, 

átmentsen valamit (Schüttler, 2009), és hogy ráirányítsa az ifjúság figyelmét a fogyasztói 

kultúrának azokra az elemeire, amelyek építő jellegűek. 

       A fiatalok naponta több órát töltenek a televízió és számítógép előtt. Az iskolának az 

oktatás-nevelés hasznára kellene fordítania ezt a lehetőséget, s ezt úgy tudja megtenni, ha 

az infokommunikációs eszközöket használja az oktatásban. Azt is látni kell azonban, hogy 

az eszköz önmagában nem csodaszer, sőt, ha az iskolai használatához nem társul 

hagyományos pedagógiai felkészültség, tudás, akkor végzetes lehet, de a helyes 

internetalapú oktatással komoly sikereket lehet elérni (Csepeli, 2010). A 
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neveléstudománynak ki kellene dolgoznia azokat a módszereket, amelyek lehetővé teszik 

az oktatásban az információs eszközök sikeres használatát. Nemcsak a technikai 

lehetőségekről kell beszélni, azok ugyanis nem önmagukért valók, az alkalmazás céljait és 

módjait kellene beépíteni az iskola gyakorlatába. „Túlzott hangsúlyt kap az <információs és 

kommunikációs technológia>, pedig az új technikák csak eszközök! A lényeg inkább azon 

van, hogy értelmes használatukhoz új, korunkat képviselő, tükröző, kifejező, 

befogadhatóvá tevő szemlélet, vagy inkább világkép kialakulására van szükség! Ennek az 

újfajta világszemléletnek a körvonalazása megtörtént-e már a szaktudományok részéről? 

Ismerete, tendenciákat meghatározó szerepe nélkül ugyanis maga a technika, maga az 

eszköz nő mérhetetlenül nagyra. <Gombok nyomogatása>, az interneten való időrabló 

kalandozás lesz céllá, holott, az ezzel az eszközzel megszerezhető tudás, tájékozódás és 

kapcsolatteremtés tartalmi kérdéseire kellene, hogy essék a hangsúly” (Környeiné, 2008:5). 

        Miközben a mai iskola egyik legnagyobb problémája a képernyő eltérítő funkciója, 

nem használja ki az oktatásban a képernyő nyújtotta lehetőségeket. A média egyszerre 

kihívás és lehetőség az oktatásban. Kihívás, mert a nem megfelelő használata az iskola 

céljaival ellentétes irányba tereli a gyermeket, másfelől lehetőség, amelynek ésszerű, 

átgondolt, pedagógiailag, didaktikailag kimunkált alkalmazása megkönnyítené, és 

eredményesebbé tenné az útkereséssel küszködő nevelést, oktatást. Mindemellett az 

iskolának meg kell őriznie az emberközeliséget, a pozitív, konstruktív tartalmakat tápláló 

tevékenységeket, a játékot, a homo ludens-t, mert ezek hiánya az ember, a társadalom 

ellenálló képességét gyengíti a destruktív jelenségekkel szemben.  

     A fentiekből úgy tűnik, mintha az iskolának és a társadalomnak ellentétes irányú céljai 

lennének, pedig ezek a célok teljes mértékben konvergensek. A probléma talán abban 

rejlik, hogy a döntéshozók a társadalom elvárásait inkább látják, mint az oktatói-nevelői 

tapasztalat érveit. Hasznos, szükséges és fontos az újítás, a nemzetközi irány, tapasztalat és 

elvárás beépítése az oktatásba, de valószínű, hogy ez csak akkor lenne hatékony, ha 

megőriznénk mindazt, ami a tapasztalat tanúsága szerint az oktatás és nevelés céljait 

szolgálta. Ebben az értelemben nemcsak az iskola feladatait, hanem a társadalom elvárásait 

is szelektálni kellene. „Az iskola társadalmi szerepe nem annak az empirikus értelemben 

vett társadalomnak a puszta kiszolgálása, amely fönntartja őt. Az iskola – minden iskola – 

valamilyen kultúrának az elkötelezettje, és így viszonyul a létező társadalomhoz is, amely 

ugyanennek a kultúrának a jegyében építkezik. Ebből adódóan az iskolának nincs olyan 
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kötelezettsége, hogy szolgai módon kövesse társadalmának minden rendű és rangú 

elvárásait” (Magyari Beck 2000:168).  

 

 

ÖSSZEGZÉS 

         

        Mit jelent napjainkban a kultúra, milyen korunk társadalmának műveltségképe, 

mennyire ad biztos eligazítást a kortárs kultúraközvetítés, mi a szerepe a médiának, és 

milyen feladat hárul az iskolára? A fentiekben ezekre a kérdésekre kerestük a választ. 

 A kultúra, kultúraközvetítés, média, iskola bonyolult összefonódásában próbáltuk 

megtalálni külön-külön mindegyikük arculatát, s megkeresni az eredőjét annak a képnek, 

amelynek ma tanúi lehetünk, s amely alapvetően meghatározza az ifjúság szocializációját. 

 A tanulmányozott szakirodalom alapján kirajzolódott az a kép, amely megítélésünk szerint, 

fedi a valóságot, s amelyet oksági sorrendben a következőkben összegzünk.  

       A rendszerváltás után a kelet-európai országokban megrázó gyorsasággal történtek a 

változások. A legfontosabb, hogy az új társadalmi berendezkedés nem egyszerűen 

piacgazdaságban működő polgári demokrácia, hanem egy minden előzőtől teljesen eltérő, 

országhatárokon és földrészeken átívelő gazdasági és politikai berendezkedés A globális 

gazdasági és politikai folyamatok meghatározóan befolyásolják az egyes államok belső 

életét. A globalizmus nemcsak a tőke és az eszmék szabad áramlását jelenti, hanem 

alkalmasint igazodási kényszert is.  

        A globalizmus korának szellemisége a posztmodern. Ez a szellemiség meghatározó 

változásokat hozott a megrázó gyorsasággal átalakult posztszocialista államokban. Az 

idősebbek nagyobb része nem érti, mi történik, a fiatalok pedig ebben nőttek fel, vagy ebbe 

születtek bele és számukra már csak ez a természetes. Ez a tény felerősíti a generációs 

konfliktusokat is. A megváltozott szellemiség sarkalatos pontja az érték fogalmának 

relatívvá válása, az értékpluralizmus, az értéksemlegesség. Ennek egyenes következménye 

a kulturális relativizmus. 

       A kulturális relativizmus elsöprő erejű térnyerését a média tette lehetővé. A gazdasági, 

társadalmi átalakulás két évtizede egybe esett a számítástechnika soha nem látott 

fejlődésével, amely addig elképzelhetetlen változást hozott a média világába. Ma már 

minden ember életének valamilyen formában szerves része a média, s több csatornán 

informálódhat bárki, bármikor a világ közérdekű és bulvár eseményeiről. A nemzetállamok 
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médiumai zömmel a nagy, transznacionális médiatársaságok tulajdonában vannak, és a 

globális szemléletet tükrözik. 

       A média meghatározó szerepet tölt be a fiatalok életében. Napi több órát töltenek 

képernyő előtt, s ez alapvetően meghatározza időbeosztásukat, gondolkodásukat, a 

társadalomhoz való viszonyulásukat, életszemléletüket, nyelvhasználatukat, jövőképüket, 

értékrendjüket, ízlésüket. Pozitív és negatív tartalmai egyaránt nagy hatásúak, ezért, akár 

sorsalakító tényezőként is tekinthetünk a médiára.  

       A megváltozott társadalmi berendezkedés, munkaerő-piaci igény, műveltségeszmény, a 

multimédia térnyerése, az iskolában is elengedhetetlenné tette a tartalmi és didaktikai 

változtatásokat.  

       A számítógép, az internet elterjedése, hatalmas lehetőségeket tartogat az oktatás 

megújítása, korszerűsítése terén, amelyet, ha ésszerűen beépít eszköztárába a pedagógia és 

didaktika, akkor számottevően fokozhatja az oktatás eredményességét. A szükséges 

változtatások azonban nem konfliktusmentesek, mert ellentét feszül az oktatás 

hagyományos értékrendje és a média által kanonizált – ám a társadalom által meglepő 

gyorsasággal elfogadott - értékrend között. A pedagógus társadalom nyitott az újításra, 

igyekszik megfelelni az új elvárásoknak, de nem látja világosan kidolgozottnak a szükséges 

változtatások egyértelműen kívánatos tartalmát, sem ezek etikai, morális átgondoltságát, 

irányát. Munkájukat nehezíti, hogy egyre nehezebb a nevelés feladatát ellátni, és a szülők is 

egyre kevésbé partnerek ebben. 

        Az iskola szerteágazó gondjait megoldani csak az érdekeltek közötti párbeszéddel 

lehet, ésszerű kompromisszum alapján, mely szerint az iskola közvetíteni tudja a 

pragmatikus tudást, ugyanakkor teret hagy az általa fontosnak ítélt tartalmaknak is, mert „a 

felfelé mutató kulturális értékek viszont minden esetben olyan javakat képeznek, amelyek 

kínálata akkor is kötelező az iskola számára, amikor a társadalom megtagadja ezeket a 

javakat” (Magyari Beck 2000:168).  

       Az eredményes nevelés záloga a normabiztonság lenne, vagyis a társadalom és az 

iskola egyetértése a legfontosabb értékekben. Ennek hiánya a mai iskola oktató-nevelői 

tevékenységének legfőbb problémája.  
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                                        II. AZ EMPIRIKUS KUTATÁS 

 

 
                                         A kérdőíves vizsgálat bemutatása 
 
            Dolgozatunk II. részében a 2009. június első hetében elvégzett kérdőíves vizsgálat 

adatait ismertetjük és elemezzük. 

 

  II. 5. 1. Az empirikus vizsgálat módszertani háttere 

 

         A II. fejezet tárgyát képező empirikus kutatást 2009-ben végeztük. Az iskolák 

kiválasztásánál az első szempont az volt, hogy ne egyházi középiskolák legyenek, egyrészt 

azért, mert ilyen középiskola nincs mindenütt, másrészt azért, mert az egyházi iskolákban 

emelt óraszámban tanítanak zenét. Ezek a szempontok eleve adottá tették, hogy a bukaresti 

magyar líceumban, illetve az erdélyi megyeszékhelyek állami magyar középiskoláiban (ahol 

van ilyen) végezzük a felmérést. Ott, ahol nincs önálló magyar tannyelvű állami iskola, csak 

magyar tagozat (Zilah), természetesen a vegyes tannyelvű iskola magyar tannyelvű 

osztályaiban kérdeztünk.  

        Figyelembe véve azt az ismert tényt, hogy a humán és reál tagozatos osztályokban 

tanuló diákok családi háttere érzékelhetően különböző, a hitelesebb következtetések 

érdekében kérdéseinket mindkét tagozaton feltettük.  

        A X. osztály az utolsó évfolyam, amelyben még minden osztály, profiltól függetlenül 

tanul zenét. Ezért a X. osztályosokat kérdeztük. A kapott eredmény azt mutatja, hogy 

mennyire eredményes a 10 évig tartó közoktatásbeli zenei nevelés, mennyire sikerül 

megszerettetnie a zenét, mint művészetet. A minta tehát 13 líceum egy-egy X. reál és humán 

osztálya (kivételt képez a bukaresti magyar líceum, mert ott csak egy X. osztály van). Az 

osztályok létszáma általában 25 fő, ami azt jelenti, hogy iskolánként kb. 50 tanuló válaszára 

számítottunk. Ennek megfelelően 625 kérdőívet kellett volna elküldenünk, de számítva arra, 

hogy egy-egy osztályban esetleg többen is vannak, minden osztály számára öttel 

megtoldottuk, tehát 690 darabot küldtünk el, amiből a hiányzások, illetve a bukaresti osztály 

kis létszáma (11 fő) miatt 564 kitöltött kérdőív érkezett vissza. 

       Eredeti elképzelésünk szerint a felmérés elkészítése körülbelül egy tanévig tartott volna. 

(Ha havonta személyesen két színhelyen töltettük volna ki a kérdőíveket, hét hónapba telt 

volna, de figyelembe véve a vakációkat és a dolgozatírási időszakokat, a felmérést annál 
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hosszabb idő alatt végeztük volna el.). Ennek megfelelően a következtetések és az a kép, 

amit a diákok a felmérés pillanatában mutatnak, kilenc (ha tanév elején kérdezzük őket), 

illetve tíz (ha a tanév vége felé) év zenei nevelésének az eredményét mutatták volna.  

       Nem lett volna méltányos és hiteles a hét-nyolc hónap különbséggel elvégzett 

felmérések eredményeinek kiértékelése, különösen azért, mert ebben az életkorban néhány 

hónap a személyiség fejlődésében lényeges változásokat jelenthet, ezért azt a módszert 

választottuk, hogy a tizenhárom helyszínre elküldött kérdőíveket és az ízlésfelmérésre 

szolgáló zenei idézeteket tartalmazó CD-t használva, a zenetanár kollégák azonos időben 

(2009. június első hetében), elvégezték a felmérést.  

                                                             II. 1. táblázat 

                                                Az empirikus kutatás lépései 

1. A kérdőív kidolgozása 

 

2009. január, február 

2. Az ízlésfelmérő CD összeállítása 

 

2009. február 

3. Próbafelmérés néhány diákkal, a fogalmak

érthetőségének ellenőrzése 

2009. március 

4. Próbafelmérés a nagyváradi Lórántffy

Zsuzsanna Református Gimnáziumban 

2009. március 

5. A kérdőív további javítása 

Az iskolák címlistájának, telefonszámainak 

megszerzése 

2009. április 

6. A kijavított kérdőívek sokszorosítása 

 

2009. május 

7. Kapcsolatfelvétel telefonon az iskolák

igazgatóival és zenetanáraival26 

2009. május 

8. A zenetanároknak írt levél megfogalmazása 
27 

2009. május 

9. A kérdőívek, az ízlésfelmérő CD-k és a

kísérőlevél postázása 

2009. május 

10. A kérdőívek visszaérkezése 2009. június 

                                                 
26 A kutatásban résztvevő iskolákat a II. részben soroljuk fel. 
27  A levelet a mellékletben közöljük. 
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11. Az SPSS rögzítőkód elkészítése 

 

2009. szeptember 

12. Az SPSS adatbázis elkészítése 

 

2009. október-december 

13. Adatelemzés 

 

2010. augusztus-november 

 

        A kérdőív alapjául Nagy Attila: Háttal a jövőnek? című kutatásában használt kérdőívet 

tekintettük, de több más kérdőív áttanulmányozása után, kiegészítettük a zenével 

kapcsolatos kérdésekkel. (A kérdőív a mellékletben olvasható.) 

        A 2009 júniusában készült vizsgálat során a kérdőívet 564 tizedikes diák töltötte ki. A 

kérdőív a kérdezettek családi hátterét, értékrendjét, kulturális fogyasztási szokásait, 

szabadidőfelhasználását, médiahasználatát és zenehallgatási szokásait, zenei ízlését vizsgálja, 

valamint számos egyéb kérdést: milyen kulturálódási lehetőségeik vannak lakóhelyükön, 

hatással van-e kulturális fogyasztásukra az egyház (amennyiben kapcsolatban vannak vele), 

jelent-e az átlagostól eltérő viszonyulást a kultúrához, ha valaki tanév közben nem a 

szülőkkel, hanem albérletben, vagy bentlakásban lakik. 

 

                                                       II. 5. 2. Hipotézisek 

 

      A bevezetőben ismertetett kutatási kérdések alapján a témával kapcsolatban az alábbi 

hipotéziseket fogalmaztuk meg:  

1. Az ifjúság legkevésbé preferált kulturális gyakorlata a hangversenylátogatás. 

2. A differenciáltabb zenei ízlés hátterében differenciált értékrend rejlik. 

3. Kulturális fogyasztási szokásaikat és szabadidejük eltöltését a fogyasztói társadalom által 

kanonizált értékrend határozza meg. 

4. A média beszűkíti a fiatalok értékrendjét és a zenei ízlést. 

5. A folyamatos zenehallgatás célja nem az esztétikai élményszerzés, nem a zene általi 

megismerés, hanem unaloműzés vagy egyszerűen csak hangulati elem. 
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                                             II. 5. 3.  A minta és jellemzői 

 

      A kérdőívet 13 líceum X-es diákjai töltötték ki. Az alábbi táblázat tartalmazza a kutatás 

helyszíneit,28illetve kérdőívet kitöltő tanulók számát és a mintához (N=564) viszonyított 

számarányát. 

                                                       II. 2. táblázat: 

Sorszám           Város                  Líceum A résztvevő

tanulók 

száma 

A résztvevő

tanulók 

százalékos 

aránya 

1. Brassó Áprily Lajos Elméleti Líceum 42 7.4% 

2. Sepsiszentgyörgy Székely Mikó Kollégium 51 9% 

3. Csíkszereda Márton Áron Elméleti Líceum 53 9.4% 

4. Marosvásárhely Bolyai Farkas Elméleti Líceum 53 9.4% 

5. Kolozsvár Báthori István Elméleti Líceum 37 6.6% 

6. Nagyenyed29 Bethlen Gábor Kollégium 45 8% 

7. Nagybánya Németh László Elméleti Líceum 41 7.3% 

8. Szatmárnémeti Kölcsey Ferenc Elméleti Líceum 50 8.9% 

9. Zilah Silvania Főgimnázium 54 9.6% 

10. Nagyvárad Ady Endre Elméleti Líceum 39 6.9% 

11. Arad Csíki Gergely Elméleti Líceum 45 8% 

12. Temesvár Bartók Béla Elméleti Líceum 43 7.6% 

13. Bukarest Ady Endre Elméleti Líceum 11 2% 

 

     Elemzésünk során néhány esetben a régiónkénti adatokat is összehasonlítjuk, mert mint az 

előszóban említettük, különbözőségeket feltételezünk. Az alábbi táblázat a vizsgálatban 

résztvevő tanulók régiónkénti megoszlását szemlélteti. A partiumiak nagyobb arányát az 

magyarázza, hogy ez a térség nem egy-két, hanem hat megyét foglal magába. 

 

 

                                                 
28 A kutatás helyszíneit a mellékletben található térképen bejelöltük  
29 Bár Fehér megye székhelye Gyulafehérvár, azért választottuk kutatásunk helyszínéül Nagyenyedet, a 
megye másik városát, mert Gyulafehérváron csak egyházi magyar tannyelvű líceum van. 
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                                                       II. 3. táblázat: 

Sorszám      Régió Résztvevők 

száma 

Résztvevők 

számaránya 

1. Kelet-Erdély 146 25.9% 

2. Belső-Erdély 135 23.9% 

3. Partium 272 48.2% 

4. Bukarest 11   2% 

 Összesen 564 100% 

 

     A minta nemek szerinti megoszlása (4/1melléklet): az 564 válaszadóból 221 (39, 4%) fiú, 

és 341 (60,6%) lány. Ez az arány jól szemlélteti azt az általános tendenciát, hogy a lányok 

már nemcsak az egyetemeken, hanem az elméleti líceumokban is többen tanulnak, mint a 

fiúk. 

     Mint már említettük, minden iskolában egy humán és egy reál tagozatos osztályt 

kérdeztünk. A bukaresti magyar líceum egyetlen tízedik osztálya reál tagozatos. Az 

alábbiakban a tagozatos megoszlást mutatjuk be. A tagozatos eloszlás is jelzés értékű. Az 

1990-es változásokat megelőzően fordított volt.   

 

                                                    II. 4 táblázat: 

humán 237 42% 

reál 319 56,6% 

Nem  

válaszolt 

8 1.4% 

Összesen 564 100% 
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A mintát alkotó tanulók szüleinek iskolai végzettsége: 

                                                      II. 5 táblázat: 

Iskolai végzettség      Apa   Anya 

nyolc általános   7% 9,5% 

érettségi 35,4% 39.6% 

technikum 18,3% 10,9% 

főiskola 12,9% 13,8% 

egyetem 22,5% 20,8 % 

két egyetem 2,5% 2,5% 

doktorátus 1,3% 2,9% 

Összesen 100% 100% 

 

        A vizsgálatunkban részt vevő iskolák a megyeszékhelyek nagy múltú, neves 

intézményei. Nem véletlen, hogy a szülők iskolai végzettsége lényegesen pozitívabb képet 

mutat, mint az erdélyi magyarok iskolázottsági átlaga. A Kárpát panel című, 2007-ben 

készült felmérés szerint, a 35-54 év közötti korcsoportba tartozóknak (feltételezhetően ide 

sorolhatók a megkérdezett tanulók szülei) mindössze 13,4 %-a rendelkezik felsőfokú 

végzettséggel, míg mintánkban ez mindkét szülő esetében jóval magasabb, szinte 

háromszoros (39,2% illetve 40%). 

      Mint már említettük, azért kérdeztük egyaránt a humán és reál osztályosokat, mert 

feltételeztük, hogy  a családi hátterük különböző. A tagozatos megoszlás az apák végzettsége 

szerint (4/2. melléklet) jól szemlélteti az előzetes elképzelésünket. Míg a felsőfokú 

végzettségű apák gyermekei (összesen 39,2%) közül 14,5% jár humán, és 24,7% pedig reál 

tagozatra, addig a 8 általánost végzett apák gyermekei közül 4,7% jár humán és 2,4% reál 

tagozatra. Az érettségizett és technikumot végzett apák gyermekei is többen járnak reál 

tagozatra, de a különbségek már nem ekkorák. 

     A tagozatválasztás szempontjából az anyák hatása még határozottabban érzékelhető (4/3. 

melléklet). A diplomás anyák (40,1%) gyermekeinek több, mint kétharmada – 27,1% - jár 

reál tagozatra, s csak 13% a humán osztályba. A 8 általánost végzett anyák gyermekeinek 

viszont csupán egynegyede jár reál tagozatra  - 2,4% -,  és háromszor ennyien – 7,1% 

humánra. Az érettségizett és technikumot végzett anyák gyermekeinél a tagozatos megoszlás 

ugyanazt a képet mutatja, mint az apák végzettsége szerint. 



 97

 

 

      

                                          Művelődési lehetőségek 

 

 

        Az alábbiakban azt vizsgáljuk, hogy milyen kulturálódási lehetőségeik vannak otthon, 

illetve a városban ahol tanulnak. Az otthoni lehetőségeket a családi könyvtár, zenetár, 

valamint a család birtokában levő audio és audiovizuális eszközök alapján állapítjuk meg. A 

városokban a színház és a filharmónia jelenléte meghatározó a magas kultúra terjesztésének 

szempontjából, ezért azt is megkérdeztük, hogy ezek a kulturális intézmények léteznek-e 

városaikban. 

       Művelődési lehetőségek a családban: 

 

                                                  II. 6 táblázat: 

                  Vannak-e neked és családodnak könyveitek? Hány kötet? 

1-50 kötet 10,9% 

51-100  14 % 

101-200 18,3% 

201-300 18,1% 

301-500 16,8% 

501-1000 13,5% 

több mint 1000 kötet 8,4% 

Összesen: 100% 

    

       Arra kérdésre, hogy van-e családjaik zenei gyűjteményében komolyzenei felvétel, a 

diákok 67,9%-a igennel válaszolt. Ez az adat egyrészt viszonylag pozitívnak mondható, 

hiszen jóval meghaladja a mintában szereplő értelmiségi családok (40%) arányát, másrészt 

viszont azt mutatja, hogy a családok egyharmadában egyáltalán nem hallgatnak 

komolyzenét. 

       A korszerű művelődés feltételezi az audiovizuális eszközök használatát. Ezért 

megkérdeztük, hogy válaszadóink családjai milyen mértékben birtokolják ezeket.  
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                                                             II. 1. ábra 

 A megkérdezettek családjainak audio és audiovizuális eszközökkel való ellátottsága (%) 

         
 
 
A kulturális intézmények: 
 
      A kutatás helyszíneiként megjelölt városokban nincs mindenütt színház (Zilah, 

Nagyenyed), és ez a válaszokban is helyes arányban tükröződik. Ami viszont a filharmónia 

létére vonatkozó kérdést illeti, a válaszok eltérnek a valóságtól. Négy városban nincs 

filharmónia, ez a kutatásban részt vevők száma szerint 36% választ jelentene, viszont 

44,1% válaszolta azt, hogy nincs. Ez azt jelenti, hogy 8%, azaz 45 diák nem is tud róla, 

hogy a városban ahol él és tíz éve iskolába jár, van ilyen intézmény.  

    Bár nem kérdeztük meg, de ismeretes hogy a kutatásban részt vevő iskolák városaiban 

nagy múltú egyházi közösségek, múzeumok, különböző kulturális együttesek, tudományos 

és kulturális társaságok működnek. Az ismertetett adatokból arra következtethetünk, hogy a 

kutatás alanyainak bőséges művelődési lehetőségeik vannak – ami a tárgyi és intézményi 

feltételeket illeti – a családjaikban és a városaikban egyaránt. 
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                                                 II. 6. 1. Értékrend 
 
            Feltételezésünk szerint a kulturális értékekhez való viszonyulás, ennek megfelelően 

a zenével kapcsolatos magatartás és a zenei ízlés az értékrend függvénye is, ezért a 

kérdőívben egy kérdéssor az értékrendre vonatkozott. Kohn módszerét használva, 

felsoroltunk 19 fogalmat (értéket), és arra kértük válaszadóinkat, jelöljék meg, szerintük 

ezek közül mit kell a szülői házban megtanulni. A válaszok alapján következtetünk arra, 

hogy melyek azok az értékek, amelyeket fontosnak tartanak, s ennek alapján képet 

kaphattunk értékrendjükről. A felsorolt fogalmakból tetszés szerint többet is be lehetett 

jelölni. A II. 2-es ábrán a gyakoriságokat ábrázoltuk. 

 

                                                           II. 2 ábra 
       Szerinted, mit kell a gyerekeknek a szülői házban útravalóul megtanulniuk? 
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      Az adatok elemzése során az első, ami szembe ötlő, hogy a legfontosabb érték is csak 

70% alatt van. A válaszok szerint a legfontosabb érték a rendesen, becsületesen végzett 

munka. Úgy tűnik  azonban, hogy csak elvi szinten van így, mert elemzéseink során úgy 

láttuk, hogy az ifjúság nem kedveli az erőfeszítést, kitartást, koncentrálást igénylő 

feladatokat. Hasonlóan fontosnak tartják (60-70% között) a jó magaviseletet és az 

érvényesülést. Talán ezt a három értéket látják társadalmi beilleszkedésük, kívánt 

életvitelük zálogának. Negyedik helyen van a család fontossága. Azonban, mint az első 

részben tárgyalt kutatásokban láthattuk, a család magas értékeltsége első sorban a 

származási, és nem az alapítandó családra vonatkozik. Az 50-60% közötti tartományban, a 

családon kívül még két értéket találunk, az emberismeretet és az egészséges életmódot. Az 

első hat, 50% fölött fontosnak tartott értékek azt sugallják, hogy az ifjúság hangsúlyosan 

pragmatikus, értékítéletében a majdani felnőtt élete legfontosabb gyakorlati tényezőire 

koncentrál.  

     A középmezőnyben, 20-40% között két érték található, amelyek kapcsolódnak a 

legfontosabbakhoz: a pénzzel való takarékosság és a tolerancia. A tolerancia valószínűleg, 

viszonylag azért fontos érték, mert a kisebbségben élők számára ez az érték mindennapos 

tapasztalatban gyökerezik.  

    A legkevésbé fontos értékek (20% alatt) a közösségi, valamint a tanulással, kultúrával 

kapcsolatos értékek. Ebben a tartományban a hagyományok gyakorlása vezeti a sort, ami 

azért örvendetes, mert a hagyományok megőrzése identitásunk megőrzésének fontos 

pillére, de sajnos, az ebből a szempontból legfontosabb tényező, az anyanyelv tisztelete 

még ebben az alacsony értékű tartományban is második helyre szorult. Meglepő módon a 

megkérdezettek kevesebb, mint 20%-a tartja fontosnak, pedig ez az érték a kisebbségben 

élők számára mindig is különösen fontos volt. Az utóbbi egy-két évtizedben megfigyelhető 

az elsekélyesedett, egyre alacsonyabb színvonalú, gondatlan nyelvhasználat. A nyelv és a 

nyelvhasználat minőségének leértékelődéséhez - amint arra az első részben is rámutattunk - 

nagymértékben hozzájárul az elektrokommunikációs eszközök elterjedt használata. 

Nemcsak az sms-ek, a chat nyelvezete, hanem legalább ennyire a médiában használatos 

fésületlen, sokszor triviális nyelv is. A megváltozott kulturális fogyasztási szokások is 

segítik ezt a negatív tendenciát: az olvasás háttérbe szorulása (az értékek közt az utolsó, 

10% alatti tartományban szerepel), az angol nyelvű könnyűzene permanens hallgatása, a 

kikerülhetetlen, de igénytelen nyelvezetű és stílusú reklámszövegek s nem utolsó sorban az 

iskolai anyanyelv és irodalom tantárgy megváltozott tartalma és iskolai státusza. 
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     A hit és a vallásos kötődés fontossága szinte sereghajtó az értékek rangsorában, ami 

azért meglepő, mert az erre vonatkozó kérdéseinkre kapott válaszok alapján, akár ellentétes 

következtetést is levonhatnánk. A válaszadók túlnyomó többsége, 87,1% tagja valamilyen 

felekezetnek. Igaz, ez első sorban a szülők szemléletét tükrözi. 8,3% nem tagja semmilyen 

felekezetnek, 3,9% nem tudja(!), hogy tartozik-e valamilyen felekezethez és 0,7% nem 

válaszolt a kérdésre (4/4. melléklet). Ezeket az adatokat árnyalják azok a válaszok, 

amelyeket a hittel kapcsolatos kérdéseinkre kaptunk.   

                                                        II. 3. ábra 

         A következő állítások közül melyik felel meg leginkább a felfogásodnak? 
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     Bár nem a felekezethez tartozás arányában, de a II. 3. ábra adatai alapján az lenne 

megállapítható, hogy a hit fontos tényező az ifjúság értékei között. Valószínű, a hittel 

kapcsolatos nézeteik, és ezek helye az értékeik sorában azért ennyire ellentmondásos, mert 

– mint azt a vallással kapcsolatos kutatások áttekintése során láthattuk - egyre kevesebb az 
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egyháziasan, s egyre több a „maga módján” vallásos, illetve ebben az életkorban még nem 

alakulhatott ki letisztult nézetük a kérdéssel kapcsolatban.         

      Nem véletlen, hogy a közösségi és a tanulással, kultúrával kapcsolatos értékek a 

rangsor végére szorultak. Ez a rangsor pontosan jelzi, hogy a közelmúlt évtizedeiben az 

értékrend gyökeresen megváltozott. Az ifjúság szocializációját ma már nem a kultúra-, 

hanem a piackonform orientációk határozzák meg. A kulturális színvonalcsökkenés 

egyenes következménye a közösségi értékekkel szemben tanúsított szinte indifferensnek 

mondható magatartás.  

      Az első részben ismertetett kutatások eredményeivel összhangban a politika iránti 

érdeklődés, a politikai összefüggések megértése itt is az utolsó helyre került, pedig a 

médiában, a közbeszédben permanensen találkoznak vele, de mert nem érzékelik a 

számukra előnyt jelentő konkrét hatásait, nem foglalkoznak vele, s ezért nincsenek is 

tudatában annak, hogy a politika a sorsukat meghatározó tényező. 

     A felsorolt 19 értéket30hét változó31függvényében elemeztük. 

     A tanév közbeni lakóhely összefüggésében egyetlen szignifikáns különbséget sem 

találtunk, s az iskolai tagozatok megoszlása szerint is csak egyet: a reál tagozatosok 

számára, a chi-négyzet teszt alapján úgy tűnik, fontosabb érték a család (p=0,009). 

    A szülők iskolázottsága meglepően kevés esetben hat az ifjúság értékpreferenciáira. Az 

apák iskolázottsága mindössze négy esetben befolyásolja szignifikánsan gyermekeik 

értékválasztását. Az egyetemet végzett apák gyermekei szignifikánsan fontosnak tartják a 

technikai szakértelmet (p=0,000), az anyanyelv tiszteletét (p=0,032), és kedvet lelni a 

művészetekben (p=0,021), illetve a két egyetemet végzett apák gyermekei számára a 

tolerancia kiemelkedően fontos érték (0,005%). 

    Elemzéseink során végig az anyák valamelyest hangsúlyosabb hatását érzékeltük, ebben 

az esetben azonban nem. Mindössze két összefüggést találtunk. Az egyetemet végzett 

anyák gyermekei számára szignifikáns a mérsékelt tévénézés (p=0,046) és kedvet lelni a 

művészetekben (p=0,027). 
                                                 
30 Az értékek elemzését faktoranalízissel szerettük volna elvégezni, de az anti-image mátrix 6 változót 0,5 
alatt értékelt, amelyek azonban kutatásunk szempontjából fontos értékek, ezért nem hagyhattuk ki az 
elemzésből. A kumulatív variancia14 értékváltozó esetén is 6 faktort alakított ki, és így is csak 59,83 volt. 
Ezért úgy véltük, hogy ez az adatsor nem alkalmas faktoranalízisre.  
31 Elemzéseink során a kapott adatokat hét változó függvényében vizsgáltuk: 1. nem, 2. apa (nevelőapa) 
iskolai végzettsége, 3.anya (nevelőanya) iskolai végzettsége, 4. tagozat (humán, reál), 5. régiók (Kelet-Erdély, 
Belső-Erdély, Partium, Bukarest) 6. vallásosság, 7. hol lakik tanév közben (otthon a szülőkkel, rokonoknál, 
albérletben, bentlakásban) 
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     Az értékrend és a hit, vallásosság összehasonlításában már több összefüggést találtunk. 

Az első, meghatározó összefüggés, hogy 11,7% számára a szilárd hit, vallásos kötődés 

szignifikánsan fontos érték (p=0,000). Ebből az adatból arra következtetünk, hogy a 

mintában 11,7% az egyháziasan vallásosak aránya. Talán nem érdektelen egymás mellett 

látnunk a három adatot: 87,1% mondta, hogy tartozik valamilyen felekezethez, 47% 

egyértelműen hisz Isten létezésében, és 11,7% tartja fontos értéknek a szilárd hitet és 

vallásos kötődést.  

     A hit és értékrend között további összefüggéseket találtunk: szignifikánsan fontos 

értékek a jól elvégzett munka (p=0,002), örömet lelni a művészetekben (p=0,000) az 

érvényesülés (p=0,004), a család fontossága (0,016) és az emberismeret (p=0,033). 

    Az értékek rangsorolásában a legtöbb szignifikáns különbséget a nemek vonatkozásában 

találtunk. 

                                                                    II. 4 ábra 

                                           Az értékek nemek szerinti preferenciája 
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A II. 4-es ábra tanúsága szerint a középiskolások legfontosabb értékei posztmateriális 

értékek. A szignifikáns különbségek is jól láthatók. A család kifejezetten a lányok számára 

fontos érték (p=0,000). A fiúk is a fontosabb értékeik közé sorolják, de meglepő módon, a 

rangsorolásukban csak az ötödik helyet kapta és az 50%-ot sem éri el.. Figyelemre méltó 

azonban, hogy ez az érték még a lányok rangsorolásában sem éri el a 70%-ot. A lányok 

esetében még a családnál is fontosabb érték a rendesen elvégzett munka (p=0,044). Ez az 

érték a fiúknál is fontos, bár ők ennél fontosabbnak, sőt a legfontosabbnak tartják az 

érvényesülést. A fiúk a lányoknál szignifikánsabban többre tartják az emberismeretet 

(p=0,010) és az egészséges életmódot (p=0,001). 

     A közösségi értékek sorában a lányok számára fontosabb a szilárd hit, vallásos kötődés 

(p=0,013), a fiúk esetében pedig a szülőföld szeretete hangsúlyosabb (p=0,000), valamint a 

politika iránti érdeklődés – bár minimális mértékű -  inkább a fiúkra jellemző (p=0,043).  

     A tanulással, kultúrával kapcsolatos értékek sorában a technikai szakértelem a fiúk 

értékítéletében lényeges (p=0,000), míg a tudásszomj (p=0,007) és a művészetekben való 

kedvtelés (p=0,038) a lányok számára fontosabb. 

     Mint már említettük, a különböző régiók vonatkozásában is megvizsgáljuk a kapott 

válaszokat. Azért tartjuk fontosnak, mert az első részben bemutatott szakirodalom alapján, 

valamint a bevezetőben már leírt okok miatt, a különböző régiók középiskolásainak 

válaszaiban jelentős különbségeket feltételeztünk. 

     Várakozásunkkal ellentétben rendkívül kevés szignifikáns értéket kaptunk a régió és 

értékrend összefüggésének vizsgálatában. Mindössze a közép-erdélyiek számára láthatóan 

fontosabb a művészetek szeretete (p=0,029) és az olvasás (p=0,038), valamint a partiumiak 

számára takarékosan bánni a pénzzel (0,001).                                                          

     Régiós összehasonlításban is szemmel láthatóan a személyes értékek dominálnak, de 

úgy gondoljuk, nem érdektelen, ha a közösségi értékek régiónkénti rangsorát is 

megmutatjuk (II. 5. ábra), még akkor is, ha nem mutatnak szignifikáns összefüggéseket. 

Nem kerülheti el a figyelmünket, hogy az első részben bemutatott Mozaik 2001 kutatáshoz 

képest, egy szűk évtized alatt, a közösségi értékek mutatói romlottak, még a család 

magasan értékelt fontossága is hátrébb csúszott az értékek rangsorában. Az is figyelemre 

méltó, hogy a Mozaik 2001 kutatáshoz mérten a különböző régiók fiataljainak a közösségi 

értékekhez való viszonyulása közelített egymáshoz, sajnos negatív irányban. Ebben az 
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értelemben a legszembetűnőbb a kelet-erdélyiek hit és vallásosság fontosságára adott 

válasza. 

 

                                                      II. 5. ábra 

                                    Közösségi értékek a különböző régiókban 
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Figyelemre méltó, hogy az összefüggések vizsgálatában nagyon kevés szignifikanciát 

találtunk a közösségi értékekre vonatkozóan. Az iskola (tagozat, bentlakás) hatása 

egyáltalán nem, s a szülők hatása sem érzékelhető (ebben a vonatkozásban is mindössze 

csak egyetlen szignifikáns összefüggést találtunk). Ha az iskola és a szülők nincsenek, vagy 

alig érzékelhetően vannak hatással az értékrendre, akkor felmerül a kérdés, hogy mi az a 

hangsúlyos tényező, amely ezt befolyásolja. Bízunk benne, hogy további elemzéseink során 

erre a nagyon fontos kérdésre választ kapunk.  
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                                      II. 6. 2. Kulturális fogyasztási szokások 
 
 
     Bár kutatásunknak nem a szabadidő felhasználásának elemzésére irányul, mégis 

feltettünk egy ezzel kapcsolatos kérdést, azért, hogy láthassuk, a kulturális fogyasztás, 

különösen pedig a magaskultúra milyen helyet foglal el szabadidős tevékenységeik között. 

      A zenehallgatási szokásaikat a következő fejezetben részletezzük, ebben a fejezetben az 

egyéb kulturális fogyasztási szokásokat vizsgáljuk, elsősorban az igényes kulturális terek 

látogatását, a médiahasználatot és az olvasási szokásokat.  

      Megneveztünk 26 szabadidős tevékenységet, amelyeket 1-10-ig32terjedő skálán kellett 

osztályozniuk. A II. 6-os ábra az egyes szabadidős tevékenységek átlag osztályzatát 

szemlélteti. Jól látható, hogy a megkérdezettek hogyan rangsorolják a szabadidős 

tevékenységeket. A szabadidő eltöltésének módja információt nyújthat számunkra az 

ifjúság kulturális fogyasztási szokásairól, s ez utóbbiak pedig a műveltségre való igényről 

vallanak. A különböző szabadidős tevékenységek preferáltságát a hét változó 

összefüggésében elemeztük.33 

       Kiugró osztályzatot kapott (9, 12), a barátokkal való együttlét, az egyetlen szabadidős 

tevékenység, amelyet 9 fölötti átlaggal értékeltek. Ez az eredmény alátámasztja az első 

részben említett magyar és nemzetközi kutatások eredményeit, miszerint az ifjúság értékei 

között kiugróan fontos helyet foglalnak el a barátok. Ennek a ténynek azért van kiemelkedő 

jelentősége, mert – az adatok feldolgozása során úgy látjuk - a korcsoport az egyik 

legmeghatározóbb tényező az ifjúság szocializációjában, a kultúrához való 

viszonyulásában.  A chi-négyzet tesztek alapján a barátokkal való együttlét a vallásosak 

(p=0,040) és a lányok (p=0,004) számára kiemelkedően fontos.  

       A szülők iskolai végzettsége kevésbé hat a szabadidő eltöltésére, mint véltük. Az apák 

iskolázottsága csupán két esetben befolyásolja kimutathatóan gyermekeik szabadidő 

preferenciáit: a felsőfokú végzettségű apák gyermekei kevésbé járnak diszkóba, mint 

társaik (p=0,016), és több szakirodalmat olvasnak (p=0,009). A szabadidő eltöltése és az 
                                                 
32 Azért használtuk ezt az értékelési skálát, mert az iskolában is ez az osztályozási rendszer van, s ezért úgy 
véltük, hogy pontosan ki tudják fejezni vele értékítéleteiket. 
 
33 Ebben az esetben is faktoranalízist szerettünk volna végezni, de akárcsak az értékrend esetében, az adatok 
ezt itt sem tették lehetővé. 
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anyák iskolai végzettsége között három esetben találtunk összefüggést. Az érettségizett 

anyák gyermekei járnak leginkább könnyűzenei koncertekre (p=0,050), viszont a felsőfokú 

végzettségű anyák gyermekei többet járnak színházba (p=0,000), és több szakirodalmat 

olvasnak (p=0,010). 

                                                         II. 6 ábra.     

                              Mivel töltöd legszívesebben a szabadidődet? 
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Az hogy a szülők iskolai végzettsége nem érvényesül határozottabban gyermekeik 

szabadidős tevékenységének választásában, arra enged következtetni, hogy az utóbbi két 

évtizedben történt társadalmi, gazdasági változások és az informatikai forradalom 

következtében felerősödtek más, külső hatások (társadalmi környezet, korcsoportok, 

média), amelyek gyengítik a szülők befolyását  
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      A vallásosság is befolyásolya a szabadidő eltöltésének módját. A vallásos diákok 

inkább részt vállalnak a közösségi tevékenységekben (p=0,000), a házimunkában (p=0,000) 

illetve a kertészkedésben (p=0,002), de szintén ők azok, akik kedvüket lelik a plázák 

látogatásában (p=0,021). 

     A humán vagy reál tagozat vonatkozásában is kimutatható néhány összefüggés a 

szabadidő eltöltésével kapcsolatban. A reáltagozatosok aktívabbnak tűnnek. Közülük 

többen járnak diszkóba (p=0,006), házibuliba (p=0,033), de ők olvasnak több szépirodalmat 

(p=0,035), illetve a színházlátogatás is inkább rájuk jellemző (p=0,026). 

     Az összefüggések eredményei azt mutatják, hogy a szabadidő eltöltésének 

legkedveltebb módját leginkább a nem befolyásolja. A II. 7-es ábrán azt mutatjuk be, hogy 

a fiúk és lányok hány százaléka osztályozott maximális jeggyel egy-egy szabadidős 

tevékenységet.  

    A felsorolt huszonhat szabadidős tevékenység közül, a chi négyzet tesztek alapján 

tizennégy esetben mutatkozik összefüggés, amely egyik vagy másik nem fokozottabb 

érdeklődését mutatja. A fiúk által kedvelt tevékenységek két esetben mutatnak szignifikáns 

összefüggést, az egyik a játék, sport a szabadban (p=0,000), a másik pedig a 

számítógépezés (p=0,001). A lányok a szabadidő eltöltésében sokkal aktívabbak, több 

tevékenységet kedvelnek, változatosabb szabadidő-preferenciáik vannak. Tizenkét esetben 

találtunk szignifikáns összefüggést: együttlét barátokkal (p=0,000), kirándulás (p=0,000), 

plázák látogatása (p=0,000), beszélgetés tapasztaltabbakkal (p=0,000), szépirodalom 

olvasása (p=0,000), színházlátogatás (p=0,000), ábrándozás, töprengés (p=0,000), 

múzeumlátogatás (p=0,000), gyűjtés (p=0,001), könnyűzenei koncert (p=0,016), 

műkedvelés (p=0,000) és közösségi tevékenység (p=0,000).   

        Az első szembeötlő jelenség, hogy a fiúk szabadidő preferenciái csupán öt esetben 

haladják meg a lányok választásait, s ezek közül is csak két esetben szignifikáns módon. A 

másik pedig, hogy a fiúk legkedveltebb szabadidős tevékenysége (együttlét barátokkal) sem 

éri el az 50%-ot, sőt, a huszonhatból mindössze négy tevékenység éri el, vagy haladja meg 

a 40%-os kedveltséget: együttlét barátokkal (47,4%), játék, sport a szabadban (42,5%), 

számítógépezés (42,9%), házibuli (40,0%). Felmerül a kérdés, hogy ha ezek a maximális 

preferenciák, akkor tulajdonképpen mi az, ami igazi örömet, kikapcsolódást, vágyott 

szabadidő eltöltési módot jelent számukra? Az adatok feldolgozása során mindenütt látható, 

hogy a lányok aktívabbak, érdeklődőbbek és több dologgal foglalkoznak. A fiúk ezzel 

szembeni „mentségét” csupán az jelenthetné, ha tanulásban előbbre járnának, de mint 
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ismeretes, a felsőoktatásban, de már az elméleti líceumokban is, a lányok jelenléte a 

természetes arányhoz viszonyítva is jóval meghaladja a fiúkét.  Ha a fiúk hátránya már 

nemcsak a tanulásban, hanem a kulturális fogyasztásban és a szórakozásban is 

hangsúlyosan megmutatkozik akkor valószínűleg, egy újabb társadalmi szintű problémával 

kell szembenéznünk. 

                                                                 II. 7 ábra 

                                A szabadidő eltöltésének nemek szerinti preferenciája 
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         A II. 7-es ábra másik kiugró jelensége a lányok legkedveltebb szabadidős 

tevékenységeit jelölő három mutató: együttlét barátokkal, kirándulás, házibuli. Ezek a 
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válaszok 60%, 50% és 40% fölött vannak, és mindenképpen derűs, életerős, mozgalmas 

attitűdöt mutatnak, de emellett szabadidő-preferenciáikban a magas kultúra is nagyobb teret 

kap, mint a fiúk már-már apatikusnak tűnő választásai között, és az is figyelemre méltó, 

hogy a házimunkát a fiúk nagyobb százaléka osztályozta maximális jeggyel.                                               

      A kérdőív összeállításakor úgy véltük, hogy a kulturális fogyasztás, a 

szabadidőfelhasználás szempontjából szerepet játszhat az is, hogy a középiskolás diák hol 

lakik tanév közben. Az összefüggések kimutathatóak ez utóbbi változó esetében is. A 

szülőkkel lakók barkácsolnak és kertészkednek, nyilván, erre nekik van lehetőségük, de 

rájuk jellemző leginkább a műkedveléssel töltött szabadidő (p=0,001), a szakirodalom 

olvasása (p=0,044) és a beszélgetés tapasztaltabbakkal (p=0,049). A barátokkal való 

együttlétből hangsúlyos módon a rokonoknál és az albérletben lakó középiskolások 

maradnak ki érthető módon, hiszen ők idegen városban, barátok, ismerősök nélkül a 

legelszigeteltebbek. Ez a szabadidős tevékenység az otthon és a bentlakásban lakókra 

jellemző (p=0,001). A fenti összefüggések is igazolják, hogy a lakóhely lényegesen 

befolyásolja a fiatalok esélyeit, mert ha már középiskolás korában kénytelenek elhagyni a 

szülői házat, fontos jellem és szemléletformáló, építő tevékenységek maradhatnak ki az 

életükből. 

     A régiók szerinti összefüggéseket is megnéztük, mert a különböző régiók sok esetben 

eltérő történelme, szokásrendszere, életstílusa, földrajzi helyzete következtében 

különbözőségeket feltételeztünk. Az összefüggés vizsgálata alapján megállapíthatjuk, hogy 

a partiumi középiskolások nyitottabbak, többet szórakoznak. Ők járnak a legtöbben 

diszkóba (p=0,008), plázákba (p=0,034), moziba (p=0,009), az otthoni filmnézés is 

kedvenc időtöltésük (p=0,031), viszont régiós viszonylatban a közösségi tevékenység is 

leginkább rájuk jellemző (p=0,024).  

     A szabadidős tevékenységeket értékelő osztályzatok azt mutatják, hogy az ifjúság 

szabadidejét szívesebben használja erőfeszítést nem igénylő szórakoztató tevékenységekre, 

mint művelődésre. A művelődést szolgáló tevékenységek mind alacsony osztályzatot, 

kaptak. Ezek sorában a műkedvelés a legelfogadottabb (6,52), ezt követi a színházlátogatás 

(6,35). Kifejezetten gyenge osztályzatot kapott a szakirodalom és a szépirodalom olvasása 

(mindkettő 5,19), és még ennél is gyengébbet a múzeum és tárlatlátogatás (5,18). Ez a 

mutató hasonló az idézett ifjúságkutatásokban fellelhetőkhöz. Láthattuk, hogy az olvasás és 

a szakirodalom olvasása, bár nem túlságosan kedvelt tevékenység, összefügg néhány 

változóval, elsősorban a szülők iskolázottságával. A múzeum és tárlatlátogatás viszont 
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nem, ami arra enged következtetni, hogy ez már a szülők számára sem fontos. Egyetlen 

összefüggést találtunk: a lányok inkább járnak tárlatokra, múzeumokba, mint a fiúk 

(p=0,000).  

     A múzeumok és tárlatok elutasítottságának több oka lehet. Mint az idézett kutatásokban 

is láthattuk, az ifjúság a pörgő, változatos, szórakoztató életstílust kedveli, s ebbe az 

elvárásba nem illik bele a múzeumok, képtárak visszafogott, elmélyülést igénylő csendes 

világa, ugyanúgy nem, mint az elmélyült, koncentráló zenehallgatás. A múzeumok és 

tárlatok elutasítottságának másik oka a szükséges ismeretek hiánya lehet. A történelem, a 

Biblia, a mitológia, a szimbólumok ismeretének hiányában valóban élvezhetetlenek a világ 

leghíresebb kiállításai és tárlatai is, hiszen a néző nem tudhatja, hogy milyen esemény vagy 

gondolat művészi megfogalmazását látja. Ráadásul a művészi kifejezés 

szimbólumrendszerét sem ismeri, a művészet nyelve ismeretek hiányában „idegen nyelv”, 

tehát magát a művészi üzenetet sem értheti. Mindez természetes következménye annak, 

hogy a zenei neveléshez hasonlóan a vizuális nevelés is szinte csak névlegesen van jelen az 

oktatásban, mert a heti egy (vagy az elméleti líceumok IX. és X. osztályában fél) rajzóra 

nem elég ahhoz, hogy felkeltse az érdeklődést a képzőművészet iránt, s hogy a diákok a 

művészet élvezetéhez alapvetően szükséges ismeretekhez jussanak. Nem meglepő tehát, ha 

az ifjúság életében marginális szerep jut a múzeumoknak, képtáraknak.  

     Végül a három leggyengébb osztályzatot kapott tevékenység a barkácsolás, modellezés 

(4,52), a képregények olvasása (3,85) és  gyűjtés (3,62). Úgy tűnik, az ifjúság dinamikus, 

változatosságot igénylő életstílusa nem kedvez az elmélyülést, precizitást, kreativitást 

igénylő barkácsolásnak, modellezésnek, s ez a tevékenység is ugyanúgy divatjamúlttá vált, 

mint a sorban őt követő másik kettő. A gyűjtés alacsony osztályzatából arra 

következtetünk, hogy már nem divat a hobbitevékenység, amely türelmet, kitartást, 

érdeklődést igényel, és sok esetben gazdag ismertanyag birtokába juttatja művelőjét.  
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Olvasási szokások 

 

       A II. 6. táblázaton bemutattuk a családok könyvvel való ellátottságát. Nem optimális, 

de mégis, a diákok családjainak több mint fele 200 kötetnél több könyvet birtokol, ami azt 

jelenti, hogy a családoktól nem idegen az olvasás.  

      Ma már bőségesen hozzájuthat mindenki a könyvhöz. Az elmúlt két évtizedben a 

romániai könyvkiadás óriási fejlődésen ment át, nagyon hamar megjelennek a különböző 

tematikákban, műfajokban napvilágot látott legújabb alkotások is, nemcsak román, hanem 

magyar nyelven is. A magyar nyelven olvasók számára külön többletet jelent a 

magyarországi könyvkínálat, amely, a két évtizeddel ezelőtti helyzettel ellentétben, ma már 

problémamentesen hozzáférhető. Idegen nyelvű (főképp angol) könyvek is bőségesen 

kaphatók. Mindehhez pedig hozzáadandó a könyvtárak és az internet könyvkínálata.  

Megállapíthatjuk, hogy ilyen bőséges könyvkínálat soha nem volt. A következőkben azt 

vizsgáljuk, hogy ezzel a lehetőséggel hogyan élnek a középiskolások.  

      Sajnos, a fent említett bőséges kínálat nem mutatkozik meg az ifjúság olvasási 

gyakorlatában (4/8. melléklet), pedig valamennyivel jobb eredményekre számítottunk, mert 

felmérésünket a patinás magyar elméleti líceumokban készítettük, ahonnan a leendő erdélyi 

magyar értelmiség zöme kikerül. Ezért meglepő, hogy az „időnként” olvasók aránya is alig 

haladja meg a 40%-ot.  Az alig több mint 20% rendszeresen olvasó közül a közép-erdélyiek 

olvasási aránya a legjobb (135-ből rendszeresen olvas 42), ezt követik a kelet-erdélyiek 

(146-ból 23), majd a partiumiak (279-ből 38), és a bukarestiek zárják a sort, mert a 11-ből 

mindössze 1 olvas rendszeresen. A bukaresti adat meglepő, viszont a közép-erdélyi adat 

nagyjából visszaigazolta várakozásunkat, hiszen itt van az erdélyi magyar kultúra két 

jelentős, régi egyetemi központja (Kolozsvár, Marosvásárhely), több száz éves magyar 

oktatási hagyomány, ami természetesen Nagyenyedre is vonatkozik.  

       A nemek közötti összehasonlításban az olvasás tekintetében is a lányok vezetnek. Mint 

látni fogjuk a romantikus ifjúsági regények a legolvasottabbak. Valószínű ezzel 

magyarázható a lányok fölénye, mert ebben az életkorban ők azok, szívesen olvasnak 

romantikus történeteket. 
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                                                               II. 8. ábra 

                                            Az olvasás gyakorisága nemek szerint 
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         Kíváncsiak voltunk, hogy az otthoni könyvtár mennyire befolyásolja az olvasás 

gyakoriságát. A II. 9-es kereszttábla ezt az összefüggést szemlélteti. Jól látható, hogy a 

legtöbben azok közül olvasnak, akiknek otthon 500-1000 kötet közötti könyvtáruk van, 

vagyis a 75-ből 26, ami azt jelenti, hogy egyharmada. Ezt az arányt közelítik meg az 1000 

kötetnél nagyobb könyvtárral rendelkezők, akik a teljes mintában 46-on vannak, s akik 

közül rendszeresen 16-on olvasnak. 

                                                        II. 9. ábra 

                    Összefüggés a családi könyvtár és az olvasás gyakorisága között 
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      A II. 9. ábra mutatói szerint, a családi könyvtár, tehát a család és az ifjúság olvasási 

szokásai között összefüggés van. Azok, akiknek a családjában nagyon kevés a könyv, alig 

olvasnak, rendszeresen mindössze 0,2%. Láthattuk, hogy a médiahasználatot nem, vagy 

alig befolyásolja a családi háttér, az olvasást viszont igen. Tévé minden családban van, 

számírógép is szinte, és divatos tartalmak hordozói, kínálataik bizonyos szegmensei szinte 

„kötelező tananyagát” képezik az ifjúsági szocializációnak. A könyv viszont nem divat, 

csak érték, s ennek tudatát úgy tűnik, első sorban a családok hagyományozzák át, bár nem 

kielégítő mértékben.  

       Az olvasás mennyiségi mutatóin túl arra is kíváncsiak voltunk, hogy mit olvasnak. A 

„mit olvasol most?” kérdésekre kapott válaszokból erről is képet kaphattunk: 

• első sorban a román és magyar irodalom tananyag kötelező olvasmányait 

• romantikus ifjúsági regényeket ( Jane Austen, Emily Bronte, Alexandre Dumas, 

Jules Verne, Karl May, Mark Twain, J.R.R.Tolkien)    

• divatos amerikai és angol szerzők könyveit (Danielle Steel, Paulo Coelho, Dan 

Brown, Stephenie Meyer, J.K. Rowling) 

Mi hiányzik? 

• a versek 

• az európai irodalom nagy klasszikusai 

• a kortárs magyar irodalom 

Bár elvétve, de találtunk olyant, aki a felsorolt hiányzó kategóriákból is olvas. Egy-két 

esetben találkoztunk Ady, József Attila, Pilinszky János, Weöres Sándor, Szilágyi 

Domokos, Kovács András Ferenc nevével is. A klasszikus világirodalom nagyjai közül 

néhányan Dosztjevszkijt, Orwellt, Camust, Marquezt, Haseket olvasnak. A kötelező 

háziolvasmányokon kívüli magyar prózát Karinthy Frigyes, Wass Albert, Németh László, 

Szabó Magda, Esterházy Péter, Kertész Imre képviseli.   

      Arra is megkértük őket, soroljanak fel legkedveltebb íróik közül hármat. Volt olyan, aki 

nem írt egyetlen nevet sem, s többen csak egyet-kettőt. A felsorolt nevek általában a 

tananyag szerint aktuális kötelező olvasmányok szerzői, (Jókai, Arany, Petőfi, Mikszáth, 

Caragiale, Slavici, Eminescu), ritkábban egy-egy szerző a fent említettek közül. A kapott 

válaszok alapján összeállítottuk a legkedveltebb írók sorát. Csak azokat a szerzőket 

soroljuk fel, akiket 1% fölött jelöltek meg. 
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                                                      II. 10. ábra. 

                                                    Kedvenc írók 
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     A II. 10. ábra által tükrözött eredmény nem mondható bíztatónak. 17,4% semmilyen 

választ nem adott, ami azt jelenti, hogy nincs kedvenc írója, de azt is, hogy nem is olvas, 

hiszen valószínű, ha eszébe jutott volna egy író neve, oda írta volna. Ugyanez vélhető 

azokról, akik egy vagy két nevet írtak, azokét az írókét, akikről éppen román, vagy magyar 

irodalomból tanultak (pl. I.Slavici, Arany János).  

     A kedvencek sorát Jókai vezeti, de valószínű nem annyira olvasottsága, mint inkább 

közismertsége miatt. Viszonylag magas Móricz és Petőfi kedveltsége. Valószínűsíthető 

azonban, hogy nem azért, mert a kedvenceik és az ő műveiket olvassák legszívesebben, 

hanem azért, mert minden magyar családban ismerős nevek, a szülők még ismerik, s Petőfi 
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neve már-már nemzeti szimbólum, de ha művek címét kértük volna, vagy esetleg egy-két 

sor idézetet, szinte biztos, hogy nem kaptunk volna választ, mint ahogy az is nehezen 

elképzelhető, hogy szabadidejükben, kedvtelésből Eminescut olvasnának. 

      A többi adat elfogadhatóan reálisnak tűnik. Valóban a legolvasottabb művek a 

romantikus ifjúsági regények, és a divatos szerzők, akik sorában a magyar irodalmat Wass 

Albert képviseli. 

      A 30,1% azokat a válaszokat tartalmazza, amelyek egyszer-kétszer fordultak elő, tehát 

nem érték el az 1%-ot sem. Ez a kategória rendkívül változatos, a Silvia regényektől 

Dosztojevszkijig, Esterházy Péterig. 

Az olvasás szeretete s az ebből fakadó könyvvásárlás és könyvtárlátogatás szokása is ebben 

az életkorban alakul ki. Kíváncsiak voltunk, hogy mennyire jellemző ez a mai 

középiskolásokra (4/9. melléklet). Derűlátásra okot adó eredményeket kaptunk, mert 31,9% 

vásárol könyveket, és 43,3% pedig jár könyvtárba. A könyvvásárlás főképp a közép-

erdélyiekre jellemző (135-ből 54), nem véletlenül, hiszen ők olvasnak a legtöbbet. A 

könyvtárlátogatás a régiók között nem mutat szignifikáns eltérést, viszont a barátoktól való 

könyvkölcsönzés szignifikánsan (p=0,000) a Partiumban a legelterjedtebb szokás. 

      Az olvasás szeretetének, a jó irodalmi ízlés kialakításának érdekében fontos, hogy a 

kezdő olvasó valakivel megbeszélhesse olvasmányait, valamint az is, hogy kivel. Ezért 

megkérdeztük, hogy szoktak-e az elolvasott könyvekről beszélgetni. Az 564 diákból csak 

323-an válaszoltak igennel, 237 nemmel. A nemleges választ adók száma nagyjából 

megegyezik a nem, és a nagyon ritkán olvasók számával (összesen 228). Érthető, hogy 

számukra nem téma a könyvekről való beszélgetés. A további kérdésünkre, amely azt 

firtatta, hogy kivel szoktak az olvasmányaikról beszélgetni (4/10. melléklet), csak 271-en  

válaszoltak.  

      A kérdés nyitott volt, hogy ne befolyásoljuk a válaszadást. A kapott válaszokból négy 

csoport rajzolódott ki: barátok, család (szülők, testvérek), osztálytársak, tanárok. Érdekes, 

hogy a nagyszülőket megjelölő válasszal egyetlen esetben sem találkoztunk, valószínűleg 

ez azzal magyarázható, hogy ma már elég ritkán lakik együtt három generáció, s ennek 

következtében a nagyszülők nevelői hatása minimálisra csökkent. 

      A válaszok pozitív eredménye, hogy a fiatalok, akik olvasnak, szoktak egymással 

könyvekről is beszélgetni. Az ábrán a 87,1%-ot mutató arány persze nem a teljes mintára, 

hanem annak csak 41,8%-ra vonatkozik (akik válaszoltak a kérdésre). A második 

pozitívum, hogy vannak családok, ahol az olvasmány, a könyv még beszédtéma. A teljes 
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mintában 21,5% családjában fordul elő. Ez valamivel több, mint a rendszeresen (18,5%) 

olvasók tábora. 

       Ami viszont kevésbé örvendetes, hogy a könyvről való beszélgetésben a tanárok a 

sereghajtók, a teljes mintára vonatkoztatva, mindössze 10,3% mondta, hogy a tanáraival is 

beszélget könyvekről, pedig ez (a szülők mellett) tanári feladat is lenne. Annál is inkább, 

mert a jó olvasmányok pótolhatják valamelyest a válságba jutott iskolai esztétikai nevelés 

hiányosságait, de erre akkor lennének valóban alkalmasak, ha nem maradnának 

reflektálatlanul.  

 

Színházlátogatás 

 

       Mintánkban mindössze 16% azoknak az aránya, akiknek a városában nincs színház, 

viszont ott is van lehetőség a színházi előadások látogatására, mert a közeli társulatok 

ezekben a városokban is bemutatják előadásaikat. A rendszeresen színházba járók aránya 

kicsi, de szerencsére még kevesebben vannak, akik soha nem járnak színházba. Ahhoz 

képest azonban, hogy 84% lakóhelyén van színház, köztük olyanok is, amelyek az európai 

színházi világban is számontartott színházak, és nemzetközi fesztiválok színhelyei 

(Kolozsvár, Sepsiszentgyörgy), a 13, 2%-os rendszeres színházlátogatás lesújtóan kevés 

(4/11. melléklet). 

        Láthattuk, hogy olvasmányaikat általában egymás között beszélik meg. Kutatásunkban 

fontos kérdésnek tartjuk felmérni, hogy a szülők és az iskola hatása milyen mértékben 

érvényesül más tényezőkkel szemben, ezért tettük fel azt a kérdést, hogy kivel szoktak 

színházba járni (4/12. melléklet). A válaszok arra is utalnak, hogy kivel beszélik meg 

színházi élményeiket, mert ez nyilvánvalóan az estek többségében azonos azzal, akivel az 

előadást megnézték.  

      Akár az olvasmányélmények, a színházi előadások megbeszélésében is a barátoknak jut 

a legfontosabb szerep. Az olvasmányok megbeszélésével ellentétben, ami a 

színházlátogatást illeti örvendetes módon az iskola is hangsúlyosan részt vállal. 

      Elemzésünk minden pontjánál vizsgáltuk a szülők szerepét, ebben az esetben is. 19.2% 

azoknak a diákoknak az aránya, akik a szülőkkel (is) járnak színházba. Ez az arány, bár 

kisebb, de megközelíti azoknak a szülőknek az arányát (21,5%) akik gyermekeikkel 

könyvekről is szoktak beszélgetni. Az adatok feldolgozása során lassan kibontakozik egy 

nagyjából 20-80 százalékos arány. Eszerint nagyjából 20% azoknak a diákoknak az aránya, 
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akik a magas kultúra iránt érdeklődnek, esetükben a szülők irányítása érzékelhető (Mint 

látni fogjuk 20% körüli az aránya azoknak is, akik komolyzenét is hallgatnak). Mindez arra 

enged következtetni, hogy az ifjúság kialakított magának egy saját világot, amelyet 

túlnyomó részt (80%-ban) a korcsoporton belüli társaival oszt meg. Több ez, mint a 

természetes generációs különbség következménye. Azt mutatja, hogy a szülői és tanári 

szerep korunk más kultúraközvetítő aktoraihoz viszonyítva háttérbe szorult. 

      Kíváncsiak voltunk arra is, hogy az olvasás és a színházlátogatás között van-e 

összefüggés. A kereszttábla tanúsítja, hogy aki nem olvas, az színházba is alig jár, viszont 

egyetlen olyan válaszadó van, aki rendszeresen olvas de soha nem jár színházba. Sajnos a 

rendszeresen olvasók sem rendszeres színházlátogatók. A legtöbben azok vannak, akik 

időnként olvasnak, és néha járnak színházba.  

                                                                     II. 11. ábra 

                                          Az olvasás és színházlátogatás összefüggései 
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      Ezek az adatok a magas kultúrával szemben valamiféle langyos beállítódásra utalnak, 

amelytől idegen a hangsúlyos érdeklődés, az elkötelezettség. 

      A hét váltózóval való összefüggések keresése során mindössze két összefüggést 

találtunk. Az egyik: a rendszereses színházba járók között a lányok vannak túlsúlyban 

(p=0,000), a másik: régiós viszonylatban a partiumiak a gyakoribb színházlátogatók. 

     A rendszeres színházlátogatás alacsony aránya, úgy véljük, összefüggésben van a 

gazdag médiakínálattal, vagyis azzal, hogy a virtuális kulturális terek előretörésével 

egyidejűleg a valóságos kulturális terek látogatottsága lecsökkent. Ez a tény azonban 

nemcsak a „nem ott levést” jelenti, hanem eltérő tartalmak befogadását is. Elemzésünk 
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során láthattuk, hogy a virtuális kulturális térben való válogatás főképp a szórakozást, 

lazulást, kikapcsolódást szolgálja, és kevésbé a szellemi, morális feltöltődést. 

 

  II. 6. 3. Médiahasználat 

 

      A hazai és nemzetközi kutatások tanúsága szerint a médiahasználat kiemelkedő helyet 

foglal el a fiatalok életében. A médiahasználatot és ennek következményeit taglaló 

fejezetben a szakirodalomra támaszkodva bemutattuk azt a rendkívül jelentős hatást, 

amelyet a média gyakorol az ifjúságra. Ebben a részben elemezzük a médiahasználatot a 

saját méréseink alapján. 

       A médiafogyasztás elemzésénél az írott sajtó, a televízió és a számítógép használatát 

elemezzük. A kapott mutatók szerint az újságolvasás meglehetősen mellőzött aktivitás. A 

megkérdezettek közül csupán 5,9% (32 tanuló) osztályozta maximális jeggyel az újság- és 

folyóiratolvasást. A felsorolt 26 szabadidős tevékenység közül a 19. helyet kapta 5,64-es 

átlag osztályzattal. A hét változóval való összefüggések elemzésénél egyetlen adatot sem 

találtunk, amely szignifikáns lenne az írott sajtó olvasásával kapcsolatban. Az írott sajtóval 

ellentétben az elektronikus média hangsúlyosan jelen van az életükben. A továbbiakban a 

két legfontosabb elektronikus médium – a televízió és a számítógép - használatát 

vizsgáljuk.  

 

A televízió 

 

      A televízió a legelterjedtebb médium. Amint a II. 1-es ábrán bemutattuk, válaszadóink 

98,8%-nak családjában van tévékészülék. Legalább egy tévékészülék tehát szinte minden 

lakásban található (a két vagy több készülék is gyakori), de találkozhatunk bekapcsolt 

tévékészülékekkel járműveken, üzletekben, szolgáltató helyeken, vendéglátó egységekben, 

szállodákban. Ha senki sem nézi, akkor is működnek. Úgy tűnik kikerülhetetlenek. Az 

alábbiakban azt vizsgáljuk, hogy a televízió milyen teret hódított a romániai magyar 

középiskolások napirendjében, s azt hogy tévénézési szokásaikat milyen tényezők 

befolyásolják.  

      A megkérdezettek közül mindössze 2,8% válaszolta, hogy nem szokott televíziót nézni, 

viszont több mint fele (51,4%) naponta tévézik (4/13. melléklet).   
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      Az, hogy egy diák tévézik-e vagy nem, nincs összefüggésben egyetlen változóval sem, 

tehát a tévénézés általános kulturális gyakorlat. Valószínű, ha ezt a kérdést a számítógép 

elterjedése előtt tettük volna fel, sokkal nagyobb arányokat kaptunk volna. Ha azonban a 

kapott adatokhoz hozzáadjuk a számítógéphasználat (naponta 71,9% használja) mutatóit, 

akkor evidenssé válik, hogy az ifjúság naponta több órát tölt képernyő előtt. Nem meglepő 

tehát, ha az elektronikus média meghatározó szereppel bír. A diákok több mint fele naponta 

egy-két órát tévézik, 18% három-négy órát, 3% ennél is többet, 9% nem is tudja mennyi 

időt tölt a tv előtt, s csupán 15% áldoz naponta egy órát, vagy annál kevesebbet tévénézésre 

(4/14. mellékelet). 

      Meglepő, hogy a tévé előtt töltött időt alig befolyásolják a változók, még a szülők 

iskolai végzettsége sem. Csupán néhány  tényezőt találtunk, amely hatással van a tévénézés 

időtartamára: a reál osztályba járók több időt töltenek a tévé előtt, mint humán osztályos 

társaik (p=0,034). Az albérletben lakók tévéznek a legkevesebbet. Valószínű ez a 

körülményekkel van összefüggésben, például azzal, hogy az albérlő szobájában nincs 

televízió. A nemek szerinti tévénézési gyakorlat sem mutat lényeges különbségeket.  

                                                         II. 12. ábra                                                                                  

                              A tévé előtt töltött idő nemek szerinti megoszlása 
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  Úgy tűnik, a fiúk valamivel többet tévéznek, különösen azok, akik egy-egy alkalommal 

három-négy órát töltenek a tévékészülék előtt (19,1%), viszont nem tudhatjuk, hogy 

ugyanaz az 5% többlet, amennyivel a fiúknál többen vannak azok a lányok, akik nem 

tudják, mennyi ideig tévéznek, több, vagy kevesebb időt jelent. A legáltalánosabb mindkét 



 121

nem esetében egy-két óra tévénézés (fiúk: 53,4%, lányok: 54,1%). A tévénézési idő 

tekintetében tehát nincs jelentős eltérés a két nem között. 

      A három régió tévénézési szokásai némileg különböznek. Naponta a legtöbbet a 

partiumiak tévéznek (28,5%), legkevesebben a belső-erdélyiek (9,1%), a kelet-erdélyiek 

pedig (13,6%) a kettő között (p= 0,000). Ami az egyes alkalmakkor a tévé előtt eltöltött 

időt illeti, a három régió között nincs szignifikáns különbség. 

      Válaszadóinkat megkértük, sorolják fel a kedvenc tv-csatornáikat. A kapott válaszokat 

összesítettük, és felállítottuk az első tíz legnézettebb csatorna rangsorát, amely a II. 13. 

ábrán látható. 

                                                             II. 13. ábra. 

                                           Melyek a kedvenc tv-csatornáid?                                            
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     A kedvenc tévéműsoraikra is rákérdeztünk. A megadott tíz műsor közül kellett 

bejelölniük a kedvenceiket. Az esetszámok összesítéséből a II. 14. ábrán látható eredményt 

kaptuk. Kimagaslóan kedveltek a filmek. Az, hogy milyen filmeket néznek, arról csak az 

adhat eligazítást, hogy a legnézettebb csatorna az RTL Klub és a TV2. Némi 

változatosságot jelenthet, hogy a sor vége felé az HBO-t is megtaláljuk. Örvendetes, hogy 

bár a filmektől messze elmaradva, de második helyen, a tudományos ismeretterjesztő 

műsorokat találjuk, mint ahogy az is, hogy a természetfilmek is viszonylag nézettek. Arra 

enged következtetni, hogy az ifjúság nemcsak a fikció világát preferálja, hanem 

érdeklődésében kapcsolódik a realitáshoz is.  

                                                                 II. 14. ábra 

                                                  Melyek a kedvenc tévés műsoraid? 
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            A legkedveltebb tévécsatornákra való tekintettel nem meglepő, a színházi 

közvetítések alacsony nézettsége, hiszen ez a műsor nem jellemző a kereskedelmi 

csatornákra. 

      Nem érdektelen mutató a híradók viszonylag alacsony nézettsége és a politikai 

vitafórumok sereghajtó mivolta. Az idézett kutatások ismeretében ezek az arányok 

várhatóak voltak. Azt tükrözik, hogy az ifjúságot nem érdekli a napi politika, nem vélik, 

hogy a sorsukat befolyásolja, mert semmi, számukra releváns hatását nem érzékelik. 



 123

       A hét változó függvényében is elemeztük a műsorpreferenciákat. A filmeket leginkább 

a magukat vallásosnak vallók (p=0,015) és a lányok (p=0,049) nézik. A sorozatok szintén a 

lányok kedvencei, valószínű a szép környezet, a szép ruhák, és a mindig hapy end-el 

végződő érzelmes történetek miatt. A sorozatokkal kapcsolatban még egy összefüggést 

találtunk: a három régió közül a partiumiaknak kedvence (p=0,000), ami szinte magától 

értetődő annak ismeretében, hogy ők nézik a leginkább a televíziót.  

                                                             II. 15. ábra 

                                          A tévéműsorok nemek szerinti nézettsége 
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       A tudományos imeretterjesztő műsorok eléggé népszerűek a középiskolások körében, a 

fiúk fele, a lányok egyharmada nézi (p=0,006). Régiós viszonylatban Kelet-Erdélyben a 

legnézettebbek (p=0,005). Valószínű a székelyek legendás ezermesteri mivoltának 

köszönhetően. Köztudott, hogy ez a régió sok jeles képviselőt adott a magyar műszaki és 

tudományos társadalomnak. 

        A híradót, bár kevesen nézik, de ők jellemzően a fiúk (p=0,002). Még egy 

összefüggést találtunk a híradóval kapcsolatban, éspedig azt, hogy a vallásosak markánsan 

elutasítják (p=0,015). 

        A televíziós játékok közönsége a fiúk (p=0,015), és a humán tagozatosok (p=0,014) 

köréből kerül ki. Feltehetően a játék szórakoztató mivoltán túl érdekli őket a kvíz kérdések 
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változatos ismeretanyaga. Régiós viszonylatban a játékok a partiumiak kedvencei 

(p=0,049). 

       Nem meglepő az a két összefüggés, amelyeket a sportműsorok nézettségével 

kapcsolatban találtunk. Az egyik, hogy jellemző módon a fiúk (p=0,000) a sportműsorok 

nézői, a másik pedig, hogy a kelet-erdélyiek (p=0,002). Ez utóbbi azért természetes, mert a 

három régió közül itt van a sportnak a legnagyobb hagyománya, és nem csak 

intézményesített formában. Köztudott, hogy a székelyek, de a brassóiak is kiválóak 

nemcsak a téli sportokban, hanem a hegymászásban is. 

      Végül, a színházi közvetítések kisszámú közönségét inkább a lányok képezik 

(p=0,010). 

      Áttekintettük a televíziózással kapcsolatos szokásokat, és azt, hogy milyen tényezők 

befolyásolják és hogyan. Nagyjából várakozásunknak megfelelő eredményeket kaptunk. A 

lányok inkább kedvelik a szórakoztató történeteket, ezért ők néznek több filmet, sorozatot, 

színházi előadást, a fiúk inkább a realitásban gyökerező műsorokat nézik (tudományos 

ismeretterjesztő, híradó, játékok, sport). 

      A három régió közül a Partiumban tévéznek többet, és a sorozatokat is itt kedvelik 

leginkább, Közép-Erdélyben a legkevesebbet, Kelet-Erdélyben pedig a tudományos 

ismeretterjesztő és a sport műsorok a legnépszerűbbek. 

     Várakozásunkkal ellentétben, a szülők iskolai végzettsége nem befolyásolja 

szignifikánsan a tévénézési szokásokat, sem a tévé előtt eltöltött idő mennyiségét, sem 

pedig a csatorna- és műsorpreferenciát. 

      Az ifjúság tévénézési preferenciáinak elemzése során, ha megállapítjuk, hogy első 

sorban a tömegkultúra fogyasztói, nem hagyhatjuk figyelmen kívül azt a jelenséget, hogy a 

magas kultúrát jelentő műsorok nem fő műsoridőben, hanem késő éjszaka láthatók, 

valamint azt a tényt, hogy az alapdíjas előfizetési csomagban jórészt kereskedelmi 

csatornák vannak, amelyeknek deklarált céljuk a szórakoztatás. Az igényes kultúrát sugárzó 

csatornák (pl. Mezzo, Arte) csak többletdíj fizetésével nézhetők, s ez is bizonyos mértékben 

magyarázatot adhat arra, hogy a magaskultúra miért nincs a látóterükben, és miért 

távolodtak/távolodnak el tőle. 
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Számítógéphasználat 

 

       A művelődési lehetőségeket vizsgáló részben bemutattuk (II. 1 ábra), hogy a diákok 

több mint kilencven százalékának családjában van számítógép. Ez is indokolttá teszi, hogy 

elemezzük a számítógép-használatot. A számítógéphasználat elemzése annyiban 

árnyalhatja az ifjúság kulturális preferenciáiról alkotott képet, hogy az előfizetett televíziós 

csatornák műsorkínálatából való lehetséges választás helyett, a számítógépen maga 

választhatja meg a tartalmakat.  

        Elenyésző azoknak a diákoknak a száma, akik ritkán, vagy egyáltalán nem használják 

a számítógépet, hiszen naponta több mint 70% számítógépezik (4/15. melléklet). Ha a 

számítógéphasználat gyakoriságát összevetjük a tévénézés gyakoriságával, akkor 

egyértelmű, hogy a középiskolások naponta több órát töltenek a képernyő előtt, tetszés 

szerinti tartalmak között válogatva. Az összefüggések vizsgálatánál nem találtunk egyetlen 

változót sem, amely a számítógép birtoklására hatással lenne. 

      Megállapíthatjuk, hogy a családok helyzetétől függetlenül a számítógép általánosan 

elterjedt eszköz (lehetséges azonban, hogy ez a megállapítás csak a mintánkra érvényes, 

mert annak a célnak érdekében, hogy a zenei nevelés közoktatásban elért maximális 

eredményről kapjunk képet, felmérésünket a megyeszékhelyek „elit iskoláiban” végeztük, s 

mint már rámutattunk, a tanulók családi háttere eltér a romániai magyar átlagtól). 

        Örvendetes, hogy a tanulók 71,9%-a naponta használ számítógépet. Az összefüggések 

vizsgálata azt mutatja, hogy a számítógép mindennapos használata elsősorban a 

családjaikkal lakókra jellemző (p=0,000), valamint a reál tagozatosok is  megelőzik ebben 

humán tagozatos társaikat (p=0,001). 

      Arra voltunk kíváncsiak, hogy számítógépezés során keresnek-e más tartalmakat, mint 

a tévé nyújtotta szórakozás. A II.16. ábra szemlélteti, hogy mire használják a számítógépet 

és milyen arányban. Jól látható, hogy az internet használata vezeti a sort (a kereszttábla 

tanúsága szerint (p=0,018) inkább az otthon és a bentlakásban lakók használják az 

internetet, valószínű ennek az lehet az oka, hogy az albérletben vagy rokonoknál lakók nem 

rendelkeznek internet előfizetéssel), s kevéssel utána a zenehallgatás következik. Témánk 

szempontjából ez figyelemre méltó adat, mert mutatja, hogy az ifjúság életében, 

napirendjében a zene vitathatatlanul állandóan jelen levő tényező. Az internetes 

zenehallgatási szokásaikat a zenei ízlésről szóló fejezetben mutatjuk be. 
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                                                              II. 16. ábra 

                                                Mire használod a számítógépet 
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      Az internet használata a legelterjedtebb, leggyakoribb számítógépes alkalmazás a 

diákok körében. Természetesen szükséges ez a böngészéshez, az olvasáshoz, az e-mailhez, 

de valószínű a társas oldalak használata miatt is ilyen magas ez az arány. Amint a 

szakirodalom is mutatja az ifjúságnak kiterjedt baráti kapcsolatai vannak, amelyek nem 

csak személyes ismeretség és kapcsolat alapján alakulnak ki és válnak tartós barátsággá, 

hanem online is. Egy-egy fiatalnak több száz „online barátja”, ismerőse van, akikkel a 

népszerű társas oldalakon (iwiw, Facebook, Hi5 stb) ismerkedik, és velük, valamint 

személyes ismerőseivel is itt tartja a kapcsolat A derűs, egy-két mondatos kommentárok, 

fényképek, különböző eseményekről való képes vagy írásos beszámolók, magánéleti és 

közösségi hírek laza közlései mindenki számára láthatók, olvashatók. Tulajdonképpen ezek 

azok az oldalak, amelyek által az ifjúság leginkább megérthető, megismerhető. Az oldalak 

tükrözik a gyors, pergő életstílust, az értesültséget, a „képben levést”, a 

véleménynyilvánítás szabadságának és jogának tudatát és nem utolsó sorban a közösséghez 

való tartozás igényét. Úgy tűnik, a valós közösségek hiányának pótlására az ifjúság 

felfedezte és kialakította magának a virtuális, online közösségi életet.  

       A harmadik leggyakoribb felhasználási mód „egyéb” néven jelenik meg a táblázaton. 

Ez rendkívül változatos számítógép-használatot mutat a nyelvtanulástól az olvasáson át a 

képszerkesztésig. Ez a felhasználás jelzi, hogy az ifjúság otthonosan mozog a számítógép 

világában, s gyakorlatilag minden, számára szükséges vagy érdekes alkalmazást kipróbál, s 

úgy tűnik ebben az esetben a fiúk törekvőbbek (p= 0,009). 
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       A szövegszerkesztés csak kevesek számára gyakori számítógépes alkalmazás. A teljes 

mintához viszonyítva a lányok aránya 18,2% (p=0,001), a fiúké pedig 6,1%, de akad (több 

mint 10%), aki soha nem használja ezt a lehetőséget. Valószínű, a jelenség annak a 

következménye, hogy a középiskolában még nem eléggé elterjedt követelmény a házi 

dolgozatok (esszék, tanulmányok) számítógépen való írása, pedig az értelmes számítógép-

használatot, az önálló munkát, a kutatással való ismerkedést és a nyelvi színvonal emelését 

szolgálná. Ezzel a követelménnyel az iskola egyrészt a számítógép érdemi használatára 

nevelné a diákjait, másrészt pedig, az oktatás eredményességét javíthatná, ha ebben a 

vonatkozásban is kihasználná a számítógép nyújtotta lehetőségeket. 

      A középiskolások több mint negyede gyakran, több mint fele pedig néha játszik a 

számítógépen. A számítógépes játék kifejezetten a fiúkra jellemző (20,3%, a lányok 6%), és 

inkább a reál tagozatosokra. Azok, akik ezt az alkalmazást soha nem használják, inkább a 

felsőfokú végzettségű apák gyermekei (p=0,050).  

     Az internet bőséges olvasási lehetőséget nyújt. Minden iskolai tárgyhoz segítségül 

hívható, de korlátlan mennyiségben hozzáférhető a sajtó és nem utolsó sorban a 

szépirodalom. Kíváncsiak voltunk, mennyire élnek ezekkel a lehetőségekkel a 

középiskolások (4/5. melléklet). Szomorú tény, hogy az internetet használó diákok 

egyharmada soha nem olvas a számítógépen.  

     A jelenség azt bizonyítja, hogy bár többségük naponta használja a számítógépet, nem 

használja ki azokat a gazdag lehetőségeket, amelyeket ez az eszköz kínál. Ebben az esetben 

a napi használat zenehallgatást, játékot, illetve a társas oldalak látogatását jelentheti, vagyis 

azt, hogy a számítógép a diákok egyharmada számára ugyanolyan, csak kikapcsolódást, 

szórakozást nyújtó eszköz, mint a televízió. 

     A II. 17. ábrán bemutatjuk, hogy a számítógépen mit és milyen arányban olvasnak. Jól 

látható, hogy kevesebb, mint a diákok fele olvas gyakran, első sorban szakmai 

közleményeket, de 20% folyóiratokat, újságokat is gyakran olvas. A számítógépes 

böngészés sajátossága, hogy egy-egy kulcsszó kapcsán az olvasó rengeteg tartalomra 

bukkan. Ennek köszönhető, hogy az ifjúság az őt érdeklő kérdésekben rendkívül tájékozott 

és ismereteinek nagy részét nem az iskolából, hanem a számítógépes böngészés során 

szerzi. 

 

 

 



 128

                                                             II. 17. ábra 

                                                Szoktál-e interneten olvasni? 
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A számítógépen újságot és folyóiratot főképp az egyetemet végzett apák gyermekei 

olvasnak (p=0,037), míg a szakmai közlemények olvasását az anya egyetemi végzettsége 

befolyásolja pozitívan (p=0,001), illetve a reáltagozatosok olvasnak több szakmai 

közleményt (p=0,003). 

      Szépirodalmat viszonylag kevesen olvasnak gyakran, de az is látható, hogy a legtöbben 

éppen ezt nem olvasnak soha. Valószínű, hogy aki szépirodalmat olvas, inkább a 

hagyományos könyvet részesíti előnyben. Akik viszont a számítógépen is olvasnak, 

szignifikánsan a lányok (lányok:12,6%, - p=0,000 - fiúk 2,7%), és a reál tagozatosok 

(p=0,037).  

            A hét változó közül a nem befolyásolja jelentősen a számítógép használatát. A II. 

18. ábra tanúsága szerint az internet használata és a zenehallgatás mindkét nemre 80% 

fölött jellemző, de a fiúk valamivel többet (1,5%-al) használják ezeket az alkalmazásokat, 

mint a lányok. A szövegszerkesztés inkább a lányokra jellemző (p=0,001), az e-mail 

használata is, bár az adatok nem mutatnak szignifikáns különbséget. Az „egyéb” 

alkalmazásokat a fiúk használják inkább (p=0,009), talán kísérletezőbb hajlamaiknak 

köszönhetően. A legszembetűnőbb különbség a számítógépes játékok használatában van. A 

lányoknak mindössze 9,8%-a játszik, a fiúknak viszont 51,9%-a használja ezt az 

alkalmazást (p=0,000). 
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                                                                     II. 18. ábra 

                                              A számítógép nemek szerinti használata 

                   
      A fentiekben bemutattuk a középiskolások számítógép-használatát. Örvendetes, hogy a 

családoknak van számítógépük, és a diákok használják (csak 0,5% mondta, hogy nem), és 

több mint 90% internetezik. A pozitívnak látszó számok mögött azonban nem fedezhető fel 

ilyen arányban e nagyszerű eszköz érdemleges használata. Leggyakrabban több mint 80% 

zenét hallgat (ez a nagy arány akár örömre okot adó is lehetne, de mint később látni fogjuk, 

ez első sorban könnyűzenét jelent, valószínű háttér-zenehallgatást), több mint 20% játszik 

és 33,2% nem olvas soha semmit. A diákok egyharmada számára tehát a számítógép a 

televízióhoz hasonló, kikapcsolódást, szórakozást jelentő médium, amelynek nem 

használják ki a lehetőségeit.  

      A tévénézési szokásaikat egyáltalán nem befolyásolta a szülők iskolai végzettsége, a 

számítógép használatát is csak nagyon kis mértékben.  

     Kutatásunk alanyai a számítógép megjelenésének idején születtek.  Az ő gyermekkoruk 

idején terjedt el, és vált általánossá, mindenki által hozzáférhetővé, sőt egyre inkább 

nélkülözhetetlenné ez az eszköz. Kutatások sora bizonyítja, hogy a kisgyermekek 

könnyedén elsajátítják a számítógép kezelését, ebben nőnek fel, számukra természetes, 

otthonos közeg. Sok esetben jobban tudják használni, mint (különösen az idősebb) tanáraik. 

Valószínű, ennek is tulajdonítható, hogy az iskolai oktató-nevelői tevékenységben a 

számítógéphasználat fáziskésésben van, s ennek következtében eleve nem tudta/tudja 
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érdemben befolyásolni azt. A gyakorlati képességek birtoklása azonban nem elég a 

számítógép nyújtotta lehetőségek érdemi használatához. Nemcsak az iskola, a szülők sem 

játszanak meghatározó szerepet ebben a kérdésben. Így válik a számítógép 

ellenőrizhetetlen, befolyásolhatatlan információforrássá, amelyből mindenki a képernyő 

előtti magányában a tartalmak között szabadon válogat. A fentiekben láthattuk hogy 

melyek az ifjúság kedvenc alkalmazásai, s a kutató úgy látja, hogy az ifjúság a számítógép 

segítségével kialakított magának egy külön világot, zenével, játékkal, intenzív társas 

kapcsolatokkal. Többségük naponta megfordul ebben a virtuális térben, amelyben a 

felnőttek (szülők, tanárok) már nem jutnak irányító szerephez. Természetesen ez a virtuális 

világ is nagyjából leképezi a valóságot, hiszen az alkalmazások arányai pontosan tükrözik a 

kultúrához való viszonyulást, amely a számítógép-használaton kívül is megmutatkozik. 
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  II. 6. 4. Zenei ízlés és a zenével kapcsolatos magatartás  
 
 
 
       Felmérésünk során a megválaszolandó kérdéseket megelőzte egy zenei ízlésfelmérés. 

A tizenkét zenei idézetet tartalmazó anyagot úgy állítottuk össze, hogy tartalmazzon 

könnyűzenét, népzenét és komolyzenét, illetve a csoportokon belül különböző műfajokat, 

irányzatokat. A zenei idézeteket tetszés szerint kellett osztályozniuk egytől tízig terjedő 

skálán. Ennek alapján kiszámítottuk az egyes zenei idézetek osztályzatainak átlagát: 

 

                                                               II. 7. táblázat 

                                                Zenei idézetek átlag osztályzatai 

Sorszám            Zenei idézet Átlag osztályzat 

1. rock 8,24 

2. Bach (d-moll toccata és fúga) 4,92 

3. house 6,22 

4. Mozart (Don Giovanni) 3,80 

5. jazz 6,17 

6. Mendelssohn (Szentivánéji 

álom) 

5,49 

7. manele34 3,15 

8. Ravel (Bolero) 5,89 

9. népdal (füzesi lassú csárdás –

Sebestyén Márta) 

5,64 

10. R’nB 7,67 

11. Kodály (Esti dal) 4,45 

12. rap 5,61 

 

      A kapott osztályzatok alapján kiszámítottuk a komolyzene, a könnyűzene és a népzene 

átlagait, hogy egységesebb képet láthassunk a középiskolások zenei ízléséről.  

          

                                                 
34 Az utóbbi évtizedekben kialakult és teret hódított dél- romániai zenei műfaj, amely a román cigányzene, a 
balkáni zene (török, bolgár, görög) keveredéséből alakult ki. Elterjedt változata elektronikus hangszereken 
megszólaltatott, balkáni zenei hangzás diszkó ritmussal és gyakran közhelyes, triviális szöveggel. 
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                                                              II. 8. táblázat  

                                                           Összesített átlagok 

1. komolyzene 4,85 

2. könnyűzene 6,78 

3. népzene 5,64 

4. manele 3,15 

                                                                                                                                                

Hipotéziseink alapján nem is tűnik meglepőnek a komolyzene és a népzene alacsony 

osztályzata, annál inkább elgondolkoztató a könnyűzenei műfajok gyenge közepes átlaga. 

Elvárásaink szerint kiemelkedő osztályzatot kellett volna kapniuk, hiszen, mint látni fogjuk 

éppen ezeket a zenéket hallgatják naponta. Ha pedig naponta több órán keresztül hallgatnak 

könnyűzenét, joggal lenne feltételezhető, hogy kimagasló osztályzattal értékelik. Ez a 

langyos viszonyulás a kedvenc zenéhez is, azt jelzi, hogy ezt is csak „hangfüggönyként” 

hallgatják. A komolyzenét pedig, dacára a „bukó osztályzatnak”, viszonylag kevesen, de 

mégis hallgatják. Bár a manele kapta a legkisebb osztályzatot, mégis többen hallgatják, 

mint a népzenét. 

       Összevetettük, hogy hány százaléknyian minősítették a legkisebb, illetve a 

legmagasabb osztályzattal a különböző zenei szemelvényeket. 

 

                                                      II. 19. ábra. 

                               A legkedveltebb és legelutasítottabb zenék 
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A legkevésbé kedvelt az opera, majd a barokk orgonamuzsika, ezt követi a romantikus 

szimfonikus zene. Az a capella kórusműnek is csak a manelet sikerült megelőznie. Meglepő 

viszont, hogy mindössze két könnyűzenei stílus a kedvenc, de ezek maximális 

elfogadottsága is alig haladja meg a 30%-ot. A manele kimagaslóan a legelutasítottabb 

zene, de szomorú tény, hogy a klasszikus opera követi őt a sorban. 

      Nem érdektelen, hogy az eredmények hogyan oszlanak meg a nemek vonatkozásában. 

A II. 20. ábrán azt szemléltetjük, hogy a meghallgatott tizenkét zenei idézetet a fiúk és a 

lányok hány százaléka osztályozta maximális jeggyel, vagyis a nemek szerinti 

preferenciákat. 

                                                             II. 20 ábra. 

                               A zenei idézetek maximális kedveltsége nemek szerint 
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       A varianciaanalízis eredménye érdekes jelenséget tárt fel. Összesen hat esetben 

találtunk szignifikáns összefüggést (rock – p=0,000, a capella kórusmű – p=0,001, barokk 

orgonamuzsika – 0,003, klasszikus opera – p=0,000, romantikus szimfonikus zene – 



 134

p=0,000, XX. századi szimfonikus zene – p=0,000) és mindenik esetben a lányok 

osztályozták szignifikánsan magasabb jegyekkel a felsorolt zenei idézeteket. Az 

eredmények szerint a könnyűzenei stílusok közül a rock tehát kimagaslóan a lányok 

kedvence. Az összes többi szignifikancia a komolyzenei idézetekre vonatkozik, tehát 

egyértelműen megállapítható, hogy a komolyzene kisszámú hallgatóságát főképp a lányok 

jelentik.   

        Az országos felmérésben az időkorlát miatt nem volt lehetőségünk megkérni 

válaszadóinkat, hogy azt is leírják, miért tetszik vagy nem a hallgatott zene. Mégis, úgy 

gondoltuk jobban megérthetjük preferenciáikat ilyen válaszok segítségével, ezért a 

felmérésben részt vett két líceumban megtaláltuk a lehetőséget, hogy egy pótlólagos 

felmérés során ezekre a kérdésekre is választ kapjunk.35  

      Átolvasva a kapott válaszokat (5. számú melléklet), az elemző figyelmét rögtön a 

válaszok stílusa vonja magára. Azt kértük, hogy írják le, miért tetszik vagy nem a hallgatott 

zenei idézet, és főképp, milyen érzéseket, érzelmeket, gondolatokat vált ki belőlük. Ehelyett 

rövid, kategorikus ítéleteket kaptunk, meglehetősen alacsony nyelvi színvonalon, amelyek 

erősen korlátozott zenei (és nyelvi) kódról tanúskodnak. A türelmetlenség és enerváltság 

hangján írnak arról a zenéről, amit nem szeretnek, vagyis ami nem szórakoztatja őket 

(„idegesítő, nyivákolnak benne! Nagyon rossz! Ha már imádkozunk, tegyük ezt meg 

normálisan, ne nyivákolva”; „ez nagyon nem tetszik, nem szeretem a népzenét, idegesítő, 

ahogy énekel a nő”; „Te jó Isten, inkább süketüljek meg. Ez emberkínzás”; „ez a hang 

valami őrjítő” stb). Az a tény, hogy nem tudják megfogalmazni benyomásaikat csak az 

indulatos ítélkezés szintjén, a differenciált megértés hiányára utal. Mégis, kirajzolódnak 

azok a szempontok, amelyek meghatározzák zenei preferenciáikat és posztpreferenciáikat.  

     Az első és legfontosabb szempont ahhoz, hogy a zene elnyerje tetszésüket, az hogy 

„pörgős”, „ritmusos” legyen (Nagyon pörgős, ezért nekem is jó kedvem lesz”; „Tetszik, 

mert pörgős, nagyon jó a ritmusa”; „jó a ritmusa, szórakoztató és jó kedvre derít:)” stb.). 

Ami ennek a kritériumnak nem tesz eleget, arra már nem is figyelnek. Mindent 

elutasítanak, ami ennek az elvárásnak nem felel meg és unalmasnak, „templominak”, 

lehangolónak tartják (pl. Kodály: Esti dal). 

      A pörgő ritmus mellett a dalszövegeknek van döntő szerepe („Érdemes az ilyen rap 

szöveget végighallgatni, mert legtöbbször igazság van benne”; „nem szeretem!!! Unalmas, 
                                                 
35 A pótlólagos felmérésben 55 diák vett részt, ami a teljes mintának szűk 10%-a.  Mégis úgy gondoltuk, 
bemutatjuk válaszaikat, annál is inkább, mert úgy érezzük, hogy a kutatót közelebb segítették az alapkérdés 
megértéséhez.  
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semmi szöveg nincs benne”; „tetszik a szövege és az énekes hangja”; „annyira nem jött be, 

mert túl zavaró volt a sok hangszer és hiányoltam a dalszöveget” stb.). 

      Érdekes módon csak a ritmusról és a szövegről van szó. Egyetlen olyan kommentár 

van, amely szerint a hallgatott mű a hangzása miatt tetszik a zene („szép a két szólam 

összecsengése, gyönyörű a kórus hangzása”). 

 A kapott válaszok alapján úgy tűnik, hogy a többség számára a dallamnak nincs is szerepe 

a zenehallgatásban, s a tartalmi üzenetet pedig kizárólag a szöveg közvetíti. Tehát a zene 

három dimenziójából (ritmus, dallam, harmónia) tulajdonképpen csak egyet vesznek 

tudomásul. Ebben az esetben érthető, hogy miért utasítják el azt a zenét, amelyben nem a 

ritmusé a kiemelt szerep, hanem a maga komplex háromdimenziós mivoltában hordozza az 

üzenetet, függetlenül attól, hogy van-e szövege, vagy sem.       

    Az éneklésre és a szövegre vonatkozóan olvashattunk néhány olyan kommentárt, mely 

szerint Zerlina nyivákol, Sebestyén Márta idegesítően énekel, az Esti dalban pedig 

idegesítően nyivákolnak, és arra panaszkodtak, hogy nem értik a szöveget. Érthető módon 

irritálónak tartják, mert ha a szöveg (a melizmatikus éneklés értelme teljesen ismeretlen 

számukra) és a pörgő ritmus hiányzik, akkor minden hiányzik, ami elvárásaik szerint 

fontos.  

     A válaszokból kiderül, hogy mi a fontos. A jó zenének két kritériumnak kell 

megfelelnie: lehessen rá bulizni és lazulni. Ez pontosan igazolja azt a feltevésünket, hogy a 

zenének csak a szórakoztató funkcióját élik meg (azt is meglehetősen egysíkúan), és 

kirekedtek a zeneművészet, a zene teljességének világából.  

     Figyelemre méltó a kommentárokból kiszűrődő türelmetlenség, enerváltság, az 

„idegesít” kifejezés gyakori előfordulása. Ez összhangban van a szakirodalomból ismert 

megállapításokkal, melyek szerint az ifjúság türelmetlen, a pörgő változatosság a lételeme, 

amelyet ugyanúgy elvár a képernyő fiktív világától, mint a reális élettől.  

     Több esetben is előfordult, hogy a komolyzenéről „régi filmek” zenéjére asszociáltak, 

vagy azt mondták, hogy ez „a régi időkben passzolt”. Pasquier kutatásában olvashattuk, 

hogy az ifjúság túlnyomó többsége a komoly zenét avittnak tartja.  

     Akadt néhány tanuló, aki valóban kérésünknek megfelelően igyekezett válaszolni. 

Megpróbáltak az ismeretlen zene üzenetére koncentrálni és sikerült is megérezniük belőle 

valamit (Szentivánéji álom: „mintha egy régi film zenéje lenne, amikor egy háború elején 

van minden (feszültség); „hát tetszik kicsit, olyan, mint a mesékben a pörgős részeknél”; 

Bolero: „ez tetszik, olyan, mintha valahova bevonulnék, és mindenki engem figyel, ezt az 
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érzést váltja ki belőlem”). Ez óvatos derűlátásra ad okot, mert úgy véljük, a megfelelő zenei 

nevelés még napjainkban is célravezető lehetne.   

      Az ízlésfelmérő adataiból azonban még nem indokolt és nem is lehet következtetéseket 

levonni. Erre csak mélyebb összefüggések feltárása után kerülhet sor, amelyek során 

megkíséreljük megkeresni a zenével kapcsolatos magatartás összefüggéseit, okait, és 

megérteni ezt az egyáltalán nem egyértelmű jelenséget, amelyet a középiskolások zenei 

ízlésének nevezünk.  

 

     Akár örömmel is nyugtázható lenne, hogy az ifjúság soha nem hallgatott annyi zenét, 

mint ma. Napi tevékenységükké vált a zenehallgatás. Név szerint ismerik a világ 

könnyűzenei életének jelentősebb szereplőit: együtteseket, énekeseket. Otthonosan éneklik 

az angol nyelvű dalokat, ismerik az amerikai és angol toplistákat, tudják a kedvenc 

énekeseikről keringő, a bulvárlapokban szellőztetett pletykákat és rajongói táborokhoz 

csatlakoznak. Zenei tájékozottságuk a médiának köszönhető. Az utóbbi húsz év technikai 

újdonságai megszűntettek minden korlátot, sem idő, sem földrajzi távolság, sem ideológiák 

nem állják már útját a zene terjedésének.  

     Mindennapossá vált, főképp háttérzenévé minősült a zene, s ezáltal nemcsak ünnepi 

jellegét veszítette el, hanem nagyrészt azokat a funkciókat is, amelyeket a művészi 

alkotások hordoznak (etikai, szublimációs, kifejező, mágikus, ábrázoló, dekorációs, 

megörökítő, megismerő, anticipációs, kommunikatív, didaktikus, szórakoztató funkciók). 

Mindezekből főképp a szórakoztató és dekorációs funkciót őrizte meg. Az odafigyelést 

mellőző zenehallgatás megfosztja a hallgatót a zene tartalmától, üzenetétől. A zenei 

tartalmak nem értése vagy figyelmen kívül hagyása, kívül rekeszti a hallgatót a zene 

lényegén, s ez a hallgatói gyakorlat már nem válogat, zenehallgatási preferenciáit, ízlését a 

különböző médiumok kínálata határozza meg. 

    Kérdőívünkben az ízlésfelmérőn kívül tizenöt kérdés vonatkozik a zenével kapcsolatos 

magatartásra. Szándékunkban állt megtudni, hogy aktív-e vagy csupán passzív a zenével 

kapcsolatos magatartásuk, ezért nemcsak a zenehallgatási szokásaikra, zenei ízlésükre utaló 

kérdéseket tettünk fel, hanem a gyakorlati zenélésre vonatkozókat is. A következőkben a 

kérdésekre kapott válaszokat és a hozzájuk kapcsolódó összefüggéseket mutatjuk be. 

    Az aktív zenéléssel kapcsolatban a hangszerjátékról, illetve az éneklési szokásaikról 

kérdeztünk, vagyis arról, hogy ők maguk művelik-e a zenét valamilyen formában. 

Kérdésünkre 39,9% válaszolta, hogy játszik valamilyen hangszeren. A leggyakrabban 
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előforduló hangszer a gitár és a furulya, de elvétve előfordul, hogy valaki ütős hangszeren 

játszik, vagy zongorázni tanul, illetve egy (csíkszeredai) diák említette a népi hegedűt.  

      A hét változó függvényében csak két esetben találtunk szignifikáns összefüggést. A 

hangszertanulásban is a lányoké a vezető szerep, éppen kétszer annyian tanulnak hangszert, 

mint a fiúk: a lányok 26,6%, a fiúk 13%-a tanul hangszert (p= 0,006).  

     Az anya iskolai végzettsége egy másik tényező, amely szignifikánsan befolyásolja a 

hangszertanulást. Az egyetemet végzett anyák gyermekinek fele tanul hangszert (115-ből 

57-en, p=0,044), ami jóval magasabb arány az átlagosnál. Az a tény, hogy az elméleti 

líceumokba járó diákok több mint egyharmada tanul valamilyen hangszeren játszani, a zene 

iránti igényről vall. Azt azonban, hogy ez az igény hogyan mutatkozik meg a zenehallgatási 

szokásokban és a zenei ízlésben, reményeink szerint a további elemzésünkből kiderül. 

     A zenével való aktív kapcsolat fontos tényezője, hogy szoktak-e énekelni. Kérdésünkre 

73,7% igennel válaszolt. Az énekrepertoárjukról segít képet alkotni az is, ha tudjuk, hogy 

hol tanulják az énekeket. 

                                                          II. 20. ábra 

                                 Hol tanulod az énekeket, amelyeket énekelsz? 

                     
A gyermekek szeretnek énekelni, de mire felnőnek, az éneklés kikopik az életükből. 

Látható, hogy az ifjúság körében is él az éneklés vágya. Sajnos CD-ről és a tévéből tanulják 

a legtöbben az énekeket. Csak ezután következik az iskola, a család, az egyház, a 

cserkészet, vagyis a közösségi, az élő énektanulás, éneklés, amely tartalmában, 

hangulatában lényeges többletet hordoz. Valószínű ennek a jelenségnek is tulajdonítható, 

hogy az ifjúság eltávolodott a népdaltól. A magányos énektanulás során vélhetően 
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ugyanazokat a dalokat tanulják meg, amelyeket általában hallgatnak, s ez tovább növeli 

zenei kultúrájuk egysíkúságát. 

     A hét változó összefüggéseiben is megvizsgáltuk az énektanulás helyszíneit, és 

viszonylag kevés összefüggést találtunk. Az otthoni, a családtól való énektanulás egyetlen 

esetben mutat szignifikáns összefüggést: otthon a vallásosak tanulnak éneket (p=0,004). A 

szülők iskolai végzettsége egyáltalán nem meghatározó, és meglepő módon a régiók sem. 

     Elgondolkodtató, az iskolai énektanulással kapcsolatban talált összefüggés, mely szerint 

a lányok 29,3%-a, a fiúk 10%-a mondta, hogy az iskolában tanulja az énekeket (p=0,000). 

Furcsa eredmény, hiszen a fiúk ugyanazon az énekórán vannak jelen, mint a lányok.  

                                                           II. 21. ábra                                                         

                                      Az énektanulás helyszínei nemek szerint 
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(p=0,001), a reál tagozatosok 12,8% -, míg csak 6,2% humán tagozatos (p=0,040), és végül 

a magától értetődő eredmény a vallásosakra vonatkozik (p=0,000). 

     A cserkészeten való énektanulás is inkább a reál osztályosokra jellemző (p=0,040). Ez 

az eredmény is alátámasztja azt a kirajzolódó képet, amelyet a kulturális fogyasztás 

elemzése során láthattunk, hogy a reál tagozatosok aktívabbak, mint a humán osztályokba 

járó társaik. 

     Az énektanulás színhelyeinek elemzésekor a nemek közötti különbség a 

legszembeötlőbb: jól látható, hogy a lányok sokkal többet énekelnek, jobban kihasználják 

az énektanulási alkalmakat, de az is evidens, hogy a legtöbben CD-ről vagy a tévéből 

tanulják az énekeket, s ez nyilvánvalóan az énekrepertoárjuk összetételét, minőségét is 

meghatározza. 

     Arra a kérdésre, hogy szoktak-e zenét hallgatni, ketten nem válaszoltak, de az összes 

többi megkérdezett (562) igenlő választ adott. Nem meglepő, hogy a diákok túlnyomó 

többsége naponta hallgat zenét. Ezt szemlélteti a II. 22. ábra. 

                                                                    II. 22. ábra 

                                                     Milyen gyakran hallgatsz zenét? 
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nyugati kutatások azon következtetését, mely szerint a zenehallgatás társadalmi státusztól 

függetlenül az ifjúság kitüntetett kulturális gyakorlata. 

      Látható módon a fiatalok zöménél fontos, napi tevékenység a zenehallgatás. Nem 

érdektelen, hogy mi motiválja ezt az állandósult kapcsolatot a zenével. Ezért megkérdeztük, 

hogy miért hallgatnak zenét. 

                                                                 II. 23. ábra 

                                                         Miért hallgatsz zenét? 
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      A kérdésre többféle válasz is megjelölhető volt. A kapott válaszok jól tükrözik az 

ifjúság ízlésben gyökerező, zenével kapcsolatos esztétikai magatartását.  

      Az első három csoportba tartozó válaszok (nem szeretem a csendet, unaloműző, nem 

kell beszélgetni), amelyeket összesen 43,2% jelölt meg, a zenével szembeni közömbösségre 

utalnak. Ennek a hallgatói magatartásnak a zenével szemben nincsenek elvárásai, ennél 

fogva teljesen érdektelen annak minősége, tartalma, számukra a zene valószínű, egyszerűen 

akusztikai ingerforrás. Vélhetően ők azok, akik az Adorno által meghatározott 

ízléstipológiákban a közönyösek táborát képezik. 

      A válaszok alapján látható, hogy sokan az érzelmek síkján élik meg a zenét 

(ábrándozásra késztet, örömet okoz). Ez már tartalmasabb zenehallgatást jelent, mert azt 

feltételezi, hogy figyelnek is a zenére, amelyet hallgatnak, és érzelmi reflexióik vannak, 

tehát a hallgató és a zene között szervesebb kapcsolat alakul ki, bár valószínű, hogy ez a 

kapcsolat messze jár a zene lényegétől. Őket az Adorno tipológiájában talán az emocionális 

hallgatókkal azonosíthatnók. Valószínű, ha kutatásunk keretei megengedték volna ennek a 
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kérdésnek a mélyebb elemzését, a válaszokban a Hartmann által leírt álesztétikai 

magatartást is tetten érhettük volna. 

      A teljes mintában a legtöbben azért hallgatnak zenét, mert szórakoztatja őket. Ez az 

adat is igazolja Adornot, aki idézett tanulmányában azt állítja, hogy zenét szórakozásként 

hallgatók tábora a legnagyobb. Napjainkban a roppant méretű szórakoztató ipar éppen ezt a 

zenehallgatói attitűdöt célozza meg, növelve ezáltal nemcsak önmagát, hanem a szórakozók 

táborát is. E csoport zenéhez való viszonyát a teljes dekoncentráltság jellemzi, amely híján 

van minden olyan szándéknak és erőfeszítésnek, amely a zene megértéséhez közelebb 

vezetne. 

      Mindössze 44,9% válaszolta, hogy a hallgatott zene elgondolkoztatja, azaz, csupán 

ennyien viszonyulnak mentálisan is a zenéhez. Beszélgettünk fiatalokkal, s ennek alapján 

állíthatjuk, hogy sajnos nem a zene, hanem a szövegek gondolkoztatják el őket, tehát a zene 

csupán a szöveg hordozója. Azért sikerül a szövegnek, s általa a zenének is megérintenie 

őket, mert a saját meg nem fogalmazott érzelmeik és gondolataik köszönnek vissza. 

Sajnálatos, hogy ezek a nem minden esetben színvonalas megfogalmazások helyettesítik az 

ifjúság számára a költészetet. Az olvasási szokásaik elemzésénél láthattuk, hogy elvétve 

találkoztunk költők nevével aktuális olvasmányaik között, pedig a rendkívül gazdag és 

magas színvonalú magyar és egyetemes költészet bőséges lehetőséget nyújtana számukra, 

hogy találkozzanak gondolataik, érzelmeik reminiszcenciáival.  

      A zenehallgatás oka egyetlen változóval mutat összefüggést, ez pedig a nem. Nem 

befolyásolja sem a szülők státusza, sem a régió, sem a humán vagy reál tagozat, vagy a 

vallásosság. A zenéhez való viszonyulás első sorban személyiségfüggő, s ebben hangsúlyos 

szerepet kap a nemi hovatartozás. Úgy tűnik, a lányok aktívabb zenehallgatók. A II. 24. 

ábra egyértelműen bizonyítja, hogy a lányok az emocionális zenehallgatók. A zenehallgatás 

első sorban nekik szerez örömet (0,000), őket készteti ábrándozásra (0,000). Az életkor és a 

nem sajátosságait figyelembe véve, ez nem meglepő. Viszont az valamennyire igen, hogy 

gondolati úton is inkább ők közelítenek a zenéhez, hiszen az elfogadott pszichológiai 

sztereotípiák szerint a lányok ebben a korban különösen érzelmesek, a fiúk pedig inkább a 

logika, az ésszerűség talaján állnak. Ezért meglepő, hogy a zenén (vagy talán a szövegen?) 

való elgondolkodás is inkább a lányokra jellemző (p= 0, 039). 

 

 

 



 142

 

                                                                    II. 24. ábra 

                            A zenehallgatás motivációjának nemek szerinti megoszlása 
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         A szórakozásból zenét hallgatók között is a lányok vannak többen, de ebben az 

esetben a mintában való arányukhoz képest nincs szignifikáns különbség. Ez egyértelműen 

mindkét nemre jellemző. 

      Az ifjúság zenével kapcsolatos magatartásának megértésében segítséget nyújthat az is, 

hogy kivel hallgat leginkább zenét? A II. 25. ábra jól mutatja, hogy a zenehallgatás első 

sorban magányos tevékenység, s mint láttuk a zenehallgatás gyakoriságánál, szinte egész 

napos, ami nem jelenthet elmélyült zenehallgatást, hanem azt, hogy minden tevékenység 

közben szól a zene, tehát valószínűsíthető, hogy az esetek többségében háttérzene-

hallgatásról van szó, ami viszont nem zárja ki, hogy a hallgató néha a zenére is figyel.  

      A barátokkal való együttlét elengedhetetlen tartozéka a zenehallgatás, de a barátokkal 

hallgatott zene valamelyest eltér az egyéni preferenciáktól, ami a csoport ízléséhez való 

kötelező igazodást jelent. Beszédes adat, amely a családdal való zenehallgatást jelzi, mert 

megerősíti azt a feltételezésünket, hogy a szülő-gyermek kulturális interakciója eléggé 

redukált. Ezt a tényt az is alátámasztja, hogy a szülők iskolai végzettsége sem befolyásolja 

a családi zenehallgatást. Ha pedig ehhez hozzáadjuk az iskolai ének-zene oktatás 

elenyészően kevés óraszámát (heti egy óra) és célt tévesztett kötelező tartalmát, okunk van 

azt feltételezni, hogy a zenei ízlés kialakulása irányítás nélkül történik, tehát az ifjúság 

túlnyomó része azt fogadja el, ami adott, azt a zenét hallgatja, amely (főképp a média által) 
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megtalálja őt. Ily módon válik a zene tartalom és művészi üzenet közvetítője helyett 

divatcikké, vagy legalábbis a divat hordozójává 

                                                              II. 25. ábra. 

                                                   Kivel hallgatsz zenét? 

                       
        A zenehallgatás minőségéről sokat elárul annak helyszíne. A helyszín arról is 

eligazítást ad, hogy napirendjükben milyen szerepe van a zenehallgatásnak.  

       Ha a II. 26. ábrát szemlélve végiggondoljuk egy középiskolás diák napirendjét és a 

zenehallgatás színtereit, arra a következtetésre juthatunk, hogy a zenehallgatás, nemcsak 

mindennapos, hanem szinte egész napos tevékenységük. Ez igazolni látszik a nemzetközi 

szakirodalom megállapításait, miszerint a fiatalok fegfőbb kulturális gyakorlata a 

zenehallgatás. Ez számunkra annyiban érdekes, hogy a romániai magyar középiskolások 

zenéhez való viszonyulása – a technikai fejlettség és a globális kultúra térhódítása 

következtében – nem tér el a nemzetközi gyakorlattól. 

       A zenehallgatás legfőbb színtere az otthon. Valószínű azonban, hogy ez egész napos 

háttérzenét jelent (tanulás, étkezés, beszélgetés, házimunka, számítógépezés közben – 

amint azt Horkai kutatásában is láthattuk). Akár gyalog, akár járművön közlekednek, a 

fiatalok nagyjából fele útközben zenét hallgat. Az iskolai zenehallgatás 47,2%-os aránya 

nem feltétlenül a zeneórák audícióit jelentheti, hanem a szünetekben is elterjedt (sőt, néha 

még órákon is - fülhallgatóval) zenehallgatást. Ha barátoknál vagy szórakozóhelyen 

vannak, ennek természetes velejárója a zenehallgatás, bár feltűnő, hogy közel 70% a 

szórakozóhelyet is megjelölte a zenehallgatás színhelyéül. Ez ugyanis azt jelenti, hogy a 

szórakozóhelyek látogatása már X. osztályban gyakori helyszíne a szabadidő eltöltésének.   
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                                                                II. 26. ábra 

                                                   Hol szoktál zenét hallgatni? 
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        Az a 13,4%, aki az egyháznál szokott zenét hallgatni, valószínű, az egyháziasan 

vallásos, vagyis a rendszeresen templomba járó réteget jelöli (vallásgyakorlási szokásaikra 

nem kérdeztünk rá).  

       A zenehallgatás kitüntetett alkalmai a könnyűzenei koncertek és a hangversenyek. 

Ezek azok az alkalmak, amikor a zene nemcsak akusztikai dekoráció, hanem maga a 

főszereplő. Koncerten mindössze 40,5% hallgat zenét, ami valószínű a korlátozott 

lehetőségeknek és a borsos jegyáraknak tulajdonítható. 

        A diákok több mint felének (64%) lenne lehetősége heti rendszerességgel 

hangversenyen zenét hallgatni, de a kérdésre adott válaszok szerint, ezt mindössze 1,2% 

teszi meg. A hangversenytermek a zenehallgatás legkevésbé látogatott színterei, pedig a 

diákbérletek egészen szerény áron vásárolhatók. Mindössze 12,1% azok összesített aránya, 

akik heti rendszerességgel, havonta vagy legalább évente néhányszor járnak hangversenyre. 

A II. 27. ábra a hangversenylátogatás gyakoriságát mutatja be. 

       Megdöbbentő adat, hogy mindössze 1,2% rendszeres hangversenylátogató. Talán 

érdemes ezt az arányt számokban is megmutatni: 564 diákból mindössze 7. Vajon milyen 

számot kapnánk, ha nem az elit líceumokban kérdeztünk volna, ha olyan helységekben, 

ahol nincs filharmónia? A kapott válaszokból az is kiderül, hogy a megkérdezettek több 

mint 80%-ának soha nem volt hangversenybérlete. Ezek az adatok döbbenetesen 

szemléltetik azt a tényt, hogy a zenére, mint művészetre már alig-alig van kereslet, a 

társadalom kifejezetten a zene szórakoztató funkciójára tart igényt, a zene szinte kizárólag a 
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szórakozás akusztikai dekorációjává vált, amely iránt nincsenek tartalmi, esztétikai 

elvárások, ahol egyetlen kritériumnak kell megfelelnie: a divatnak. A pergő tempójú 

szórakoztató iparban pedig a divat szélsebesen változik, s a bűvöletében élő széles tömegek 

kritikátlanul elfogadják mindazt, amit kínál. A szórakoztatóipar pedig hatalmas méreteket 

öltött, hangja annyira felerősödött, hogy már-már diktatórikusan elnyom minden hangot, 

amely saját széles határain kívülről érkezik.  

                                                                  II. 27. ábra. 

                                         Szoktál-e komolyzenei hangversenyre járni? 
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      A hangverseny-látogatottsági mutatók még lesújtóbbak, ha figyelembe vesszük azt a 

tényt, hogy a megkérdezettek 39,9% tanul valamilyen hangszeren játszani, illetve azt, hogy 

a családok 67,9%-nak zenei gyűjteményében vannak komolyzenei felvételek. Ha ezt az 

adatot összevetjük a fentiekkel, látnunk kell a komolyzene iránti érdeklődés zuhanását.  

     A hangversenylátogatás kérdését a hét változó összefüggésében is megvizsgáltuk. 

Várakozásunkkal ellentétben igen kevés tényező befolyásolja a komolyzenei 

hangversenyek iránti érdeklődést. Sem a vallásosság, sem az apák iskolai végzettsége, sem 

a tagozat, sem a nemek közötti, a kulturális fogyasztásban általában tetten érhető 

különbség, vagy a tanév közbeni lakóhely. Mindössze két változóval, a régióval, és az anya 

iskolai végzettségével találtunk összefüggést.  

     A II. 28. ábra a különböző régiókban élő középiskolások hangversenylátogatási 

gyakorlatát mutatja. A helyzetkép szemlátomást negatív rekordokat döntöget. A 

hangversenyre járók elenyésző aránya önmagáért beszél. Talán érdemesebb a 

hangversenyre soha nem járók táborát vizsgálnunk. A kelet-erdélyiek távolmaradása a 
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komolyzenei hangversenyekről annyiban érthető, hogy sem Csíkszeredában, sem 

Sepsiszentgyörgyön nincs filharmonikus zenekar. 

                                                             II. 28. ábra. 

                                     A hangversenylátogatás régiók szerinti gyakorisága 
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       Ezekben a városokban csak alkalmi lehetőség van a hangversenylátogatásra, esetleg 

kamara vagy orgonahangversenyek hallhatók inkább. A térség mutatóját, amely szerint 145 

diákból 68 (majdnem fele) soha nem volt hangversenyen, és 115-nek soha nem volt 

hangversenybérlete, lényegesen javíthatta volna Brassó, mert ott minden lehetőség adott.  

      Valamivel jobb a belső-erdélyi mutató, bár a lehetőségeikhez képest lesújtó. Ez a régió, 

ugyanis magába foglalja azt a két erdélyi várost (Marosvásárhely, Kolozsvár), ahol 

hagyományosan nagyon komoly és színvonalas zenei élet volt és van, ahol nem csak a 

filharmonikus zenekarok heti koncertjei jelentik a minőségi zenehallgatás lehetőségét, 

hanem rendszeresen más zenei együttesek is. Ezek a városok kiemelt, ünnepi alkalmakat 

(fesztiválok, zenei napok), kitűnő külföldi művészeket is kínálnak a zeneszerető 

közönségnek.  

      A bukarestiek adatait a korrektség kedvéért mutatjuk be, annak tudatában, hogy 11 diák 

válaszaiból nem lehet általános következtetéseket levonni. Közülük hárman vannak, akik 

soha nem jártak hangversenyen, és 8-an, akiknek soha nem volt hangversenybérlete.  
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                                                                 II. 29. ábra. 

                                                         Hangversenybérlet  
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A leglesújtóbbak a Partiumban kapott adatok, pedig a térségben öt filharmónia működik, a 

zenei életnek gazdag hagyománya van. Ennek ellenére a partiumi tizedikes diákok 

kétharmada (270-ből 182) soha nem volt hangversenyen, és túlnyomó többségüknek, 240-

nek soha nem volt hangversenybérlete. Viszont volt olyan diák, aki arra a kérdésünkre, 

hogy van-e filharmónia a városban ahol tanul, bár iskolája épülete tőszomszédos a 

filharmónia épületével azt válaszolta, hogy nincs.  

      Bár nem szembeötlő módon, de az anya iskolázottsága hatással van arra, hogy a 

gyermek jár-e hangversenyre, vagy nem. A jelenség jelzi, hogy a szülőknek egyre kisebb a 

befolyásuk gyermekeik kulturális fogyasztásának, ízlésének kialakításában. 

     Elemzéseink során azt láthatjuk, hogy az általunk elemzett kérdésekben az egyetemet 

végzett anyák hatása a legpozitívabb (amint azt a hangszert tanulók esetében is láthattuk), 

bár nem kiugró. Furcsa viszont, hogy a két egyetemet végzett, illetve a doktorátussal 

rendelkező szülők (igaz, ők nagyon kevesen vannak, összesen 4,4%) hatása kevésbé 

érzékelhető. Látható hogy gyerekeik közül egy sem jár rendszeresen hangversenyre, illetve 

a két egyetemet végzett anyák gyermekei közül senkinek nincs hangversenybérlete. Ezzel 

szemben a rendszeres hangversenylátogatók kizárólag a technikumot végzett, és az 

érettségizett anyák gyermekei (ez utóbbiak többen). 
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                                                              II. 30. ábra 

                    Hangversenylátogatás és az anya iskolázottsága közötti összefüggés 
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     A hangversenybérlet kérdésében azonban a zenetanár szerepe is felvetődik. Az érthető, 

hogy heti egy vagy fél zeneóra nehezen tudja ellensúlyozni az iskolán kívüli hatásokat, de 

ahogy az iskola jelen van a színházlátogatások megszervezésében, ez a hangversenyekkel 

kapcsolatban is elvárható lenne. Ezzel az erőfeszítéssel a zenetanárok saját munkájuk 

eredményességét segíthetnék. Ez a tény a zenetanárképzésben is hangsúlyos figyelmet 

érdemel. 

     A zenehallgatást, mint azt a II 1. ábrán bemutattuk, gazdag eszköztár segíti. Különösen 

jelentős ezek közül az internet, mert az, gyakorlatilag bármilyen zene hallgatását azonnal 

hozzáférhetővé teszi, és határtalan kínálatból válogathat a hallgató. A teljes mintából 

csupán 17% mondta azt, hogy interneten soha nem hallgat zenét, 36,2% néha, 46,8% pedig 

gyakran. Az internet esetében a hallgató válogat. Nem korlátozza sem a hiányos otthoni 

zenetár, sem az, hogy éppen mit közvetítenek a különböző rádió és televízió csatornák. 

Ezért tartottuk fontosnak megkérdezni, hogy az interneten, a korlátlan kínálatból milyen 

zenét választanak.  
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      Azt, hogy valaki hallgat-e zenét vagy sem a számítógépen, a hét változó közül egyetlen 

tényező sem befolyásolja.     

      A szabad válogatáson alapuló zenehallgatási preferenciák világosan mutatják, hogy 

milyen zenét utasít el leginkább az ifjúság s látható, hogy a népzene, de különösen az 

egyházzene elutasítottsága a legnagyobb. A komolyzene hallgatottsága eléggé kiegyenlített 

képet mutat, mert az adatok szerint, gyakran, vagy ritkábban, de a diákok fele hallgatja, 

viszont messze elmarad a könnyűzene hallgatottsága mögött.  

                                                              II. 31. ábra                                                                                           

                                          Szoktál-e az interneten zenét hallgatni? 
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 Azt, hogy milyen zenét hallgatnak az interneten, nagyon kevés tényező befolyásolja. 

Természetes módon az egyházzenét első sorban a vallásosak hallgatják (p=0,001). Az anya 

iskolai végzettsége és a szimfonikus zene hallgatása között is találtunk összefüggést. Az 

egyetemet végzett anyák gyermekei hallgatnak a legtöbben komolyzenét az interneten is, de 

csak néha (p=0,007). A számítógépen való zenehallgatási preferenciák a nemek szerint 

különböznek leginkább, azzal a megjegyzéssel, hogy az egyházzene hallgatását ez a 

tényező szignifikánsan nem befolyásolja. 

       Az adatok a zenei preferenciák arányát is tükrözik de főképp azt, hogy a lányok 

nagyobb mértékben használják a számítógépet zenehallgatásra. Szignifikancia szint a a 

népzene hallgatottságában p=0,030, a komolyzene esetében p=0,001, a könnyűzenénél 

pedig p=0,000.  
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                                                          II. 32. ábra 

                           A számítógépes zenehallgatás nemek szerinti megoszlása 
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      A zenei preferenciákra részletesen is rákérdeztünk. A 25. kérdésben felsoroltuk a 

különböző zenei válfajokat, illetve a könnyűzene divatos stílusirányzatait. 

      A II. 33. ábrán jól kirajzolódik a tizenkét felsorolt zene preferenciájának hármas 

tagolása. Az első csoportban a kiugróan kedvelt (58,3%) rock előzi meg a houset, a 

popzenét illetve a rapet. A mezőnyt vezető négy legkedveltebb zene mind a könnyűzene 

valamelyik irányzata. 

      A középmezőnyben a tánczene, a mulatós és a jazz mögött a komolyzene zárja a sort. A 

komolyzene elfogadottsága tehát gyenge közepes (22,2%). Azonban ez az adat is 

megkérdőjelezhető az ízlésfelmérőn kapott válaszok alapján, hiszen mint láthattuk, Bach, 

Mozart, Mendelssohn, Ravel és Kodály zenéje kiugróan alacsony osztályzatot kapott. 

Feltételezhető tehát, hogy a válaszokban az a nem egészen őszinte illendőség is 

megnyilvánul, amelyet a komolyzenével szemben zeneórán végzett felmérésen 

elvárhatónak véltek.  

     Az utolsó, legkevésbé hallgatott csoportot a népzene36vezeti, ezt követi a magyar nóta, a 

manele, majd az egyházzene zárja a sort. Kutatásunk célja szempontjából, figyelemre méltó 

adat a népzene ilyen mértékű elutasítottsága (17,6% hallgatja). Ez az adat a rendkívül 

                                                 
36 A népzenével kapcsolatban fontosnak tartjuk megjegyezni, hogy bár kevesen hallgatják, ez mégis 
eredménynek számít, hiszen a több generáció óta városon élők népdalismerete már nem a természetes 
kútfőkből ered. A városi ifjúság esetében inkább a népdal „visszahódításáról” beszélhetünk, annak a 
szemléletnek a megnyilvánulásáról, amely kulturális értékeink megőrzésére irányul. Nem véletlen, – amint azt 
a későbbiekben látni fogjuk - hogy a népzene kedvelőit a színvonalasabb kulturális orientáltság jellemzi. 



 151

gazdag népdalkincsünk elvesztésének veszélyét vetíti előre, amely nem csak zenei, hanem 

ethos- és identitásbeli veszteséget is jelenthet. Első sorban az egyházak számára lehet 

fontos jelzés az egyházzene határozott elutasítottsága ((8,5% hallgatja), s az a tény, hogy az 

egyházzenét még a menele is megelőzi. 

                                                             II. 33. ábra 

                                                    Milyen zenét hallgatsz? 
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      A zenehallgatásról alkotott képet árnyalja, ha azt is megmutatjuk, hogy a teljes mintán 

belül hogyan oszlik meg a zenehallgatási preferencia a hangszert tanulók (39,9%) és a 

hangszert nem tanulók (60,1%) között. 

      A II. 34. ábra jól szemlélteti, hogy azok a tanulók, akik tanulnak valamilyen hangszert, 

társaiknál több egyházzenét (p=0,001), jazzt (p=0,000), komolyzenét, rockot és népzenét 

hallgatnak, tehát a hangszertanulás tágabb zenei kódhoz segíti őket, s ez differenciáltabb 

választásaikban is megmutatkozik. (Az egyházzene fokozott hallgatottsága a hangszert 

tanulók körében valószínű azzal is magyarázható, hogy a neoprotestáns egyházakban, 

főképp a baptista gyülekezetekben elterjedt gyakorlat a gyülekezeti zenekar szervezése, s ez 

ösztönzi a gyermekek hangszeres képzését).  Arányukat megközelítő számban (meglepő 

módon) hallgatnak magyar nótát és mulatóst. Pop zenét, houset és rapet számarányuk alatti 

mértékben hallgatnak, legkevésbé a manelet preferálják. A hangszert nem tanulók 

szignifikánsan rap-et (p=0,001), houset (p=0,000) és popzenét (p=0,001) hallgatnak. 
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        Ez az összehasonlítás is bizonyítja, hogy a kevésbé korlátozott zenei kód birtoklása 

gyakoribbá teszi a zene szimbólumrendszeréből való szabadabb, a korcsoport diktálta 

ízléstől eltérő válogatást.  

                                                                  II. 34. ábra 

                                   Hangszert tanulók és nem tanulók zenei preferenciái 
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        Nemcsak a preferenciákat kérdeztük meg, hanem mintegy ellenőrző kérdésként azt is, 

hogy milyen zenét utasítanak el leginkább, vagyis a posztpreferenciát (Schulten, 1990). A 

kérdés nem tartalmazta a zenei válfajok, műfajok, stílusok megjelölését, azért, hogy 

semmilyen módon ne befolyásoljuk a válaszadást. 

       A posztpreferencia mérése valóban több információhoz segít hozzá, mint ha csak a 

preferenciát mérnők. A preferencia mérése egyértelmű képet ad arról, hogy milyen zenét 

szeretnek, mit utasítanak el, de a posztpreferencia árnyalja ezt a képet. Mit olvashatunk ki a 

II. 35. ábrából? 
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        1. A preferencia mérésénél a manele megelőzte az egyházi zenét. A posztpreferencia 

mérésénél az egyházi zene elő sem fordul. Nyilván azért, mert annyira nem ismerik, nem 

hallgatják, hogy nincs is a látóterükben. 

        2. Miközben a rock a legkedveltebb könnyűzenei műfaj, érdekes módon az 

elutasítottsága is a legnagyobb. Ez a jelenség valószínű azzal magyarázható, hogy a fiatalok 

zenei preferencia szerint táborokba tömörülnek, s nemcsak a saját csoportjuk zenéjét 

szeretik, hanem a másik csoportét igyekeznek a megkülönböztetés okán elutasítani. A rock-

rajongóké a legnépesebb tábor, s valószínű ezért utasítják el ilyen hangsúlyosan azok, akik 

valamilyen más stílust kedvelő csoportba tartoznak 

 

                                                               II. 35. ábra. 

                                     Van-e olyan zene, amely kifejezetten irritál? 
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          3. A preferencia mérése is mutatta, hogy a népzene eléggé elutasított, de a 

posztpreferencia mérés mutatói még inkább aláhúzzák ezt a tényt, mert a negyedik 

leginkább elutasított zene. 
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        4. A magyar nótát senki nem jelölte. Ez több dolgot jelenthet: a. hallgatják, elfogadják, 

b. annyira nem hallgatják, hogy nem is kerül a látóterükbe c. nem különböztetik meg az 

autentikus népzenétől, s népzene elutasítottságában a magyar nóta elutasítottsága is benne 

van. 

        5. A komolyzene nincs az elutasított zenék között. Ez valószínű, nem azt jelenti, mint 

az egyházzene esetében. Láthattuk ugyanis a preferenciamérésnél, hogy elfogadottsága a 

középmezőny alján van, a fiatalok kb. fele gyakran, vagy ritkábban hallgatja, tehát a 

látóterükben van, viszont egy langyos viszonyulás érzékelhető, amely el nem utasítja 

ugyan, de nem is tartozik a kedvencek közé. 

 

       A zene a baráti együttlétek fontos tartozéka. Az, hogy a fiatalok együtt mit hallgatnak, 

még többet árul el a tizenévesek zenei ízléséről. A kérdés nyitott volt, nem soroltuk fel a 

lehetőségeket. Az „egyéb” kategória, a II. 36. ábrán, a megnevezetteken kívüli zenei 

stílusokat jelenti (R’nB, techno, beat, blues stb.), amelyek egyenként az egy százalékot sem 

érték el, ezért egy kategóriába soroltuk őket. 

                                                         II. 36. ábra. 

                               Milyen zenét hallgattok a barátaitokkal? 
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  A kérdésre kapott válaszok árnyalják az egyéni preferenciák mutatóit. Ugyanaz a négy 

stílus – rock, pop, house, rap - uralja a barátokkal való zenehallgatást is, de ebben az 

esetben a sorrend megváltozik, a pop megelőzi a hauset. 

        A válaszokból az is kiderül, hogy az egyéni preferenciák sokkal változatosabbak, mint 

a csoportpreferenciák. Valószínű, az uralkodó stílusirányzatok emblematikus zenék, 

amelyek az összetartozás meghatározói. Ebben az esetben a csoport nyomásgyakorlásának 

lehetünk tanúi, hiszen azok a zenék is, amelyeket magányosan a diákok több mint húsz 

százaléka hallgat, a csoportos zenehallgatásban két-három százalékra redukálódnak. A 

jelenség jól igazolja az első részben idézett kutatások eredményeit, amelyek szerint a 

csoportnyomás rendkívül merev határokat von (nemcsak a zenéhez való viszonyulásban), 

beszűkíti a válogatás lehetőségét, illetve az egyéni ízlés fejődését. A csoport, a média által 

terjesztett divatot követi – arra van rálátása, s ezáltal megerősítve azt, divatot diktál.  

       A II. 37. ábrán összefoglaltuk az egyéni, és a barátokkal való zenehallgatás 

preferenciáit. A szembeötlő különbségen túl jól látható, hogy egyes válfajok, műfajok, 

stílusok vesztesei a barátokkal való zenehallgatásnak, viszont megjelennek mások is, 

amelyek az egyéni preferenciákban nem fordultak elő, bár elenyésző mértékben. 

      Az első kategória, a „mindenfélét” feltehetően nem a jó értelemben vett zenei 

„mindenevést” jelenti, hanem a preferencia, az ízlés hiányát a zene milyenségével és 

minőségével szembeni teljes közönyt, s olyan miliőt jelöl, amelyben a zene még csak nem 

is a szórakozást szolgálja, hanem csupán ingerforrást jelent. 

      Az, hogy a baráti együttlétek alakalmával olyan zenét is hallgatnak, amelyet egyedül 

nem, mindenképpen pozitív jelenség, mert feltehetőleg többletet hoz, és tágítja a zenei 

stílusismeretet. Láthattuk, a blues is így került a hallgatott zenék közé. Sajnos csak nagyon 

kis százalékban tapasztaltuk ezt. Egyébként pedig három stílusirányzat uralja a fiatalok 

zenehallgatását, és mellettük valamennyire látható a rap. 

     Az egyéni preferenciákban 25,4%-ot mutató tánczene és a 23,6% -os hallgatottságot 

mutató jazz a csoportos zenehallgatásban csak 1,8%, illetve 2,1% teret kapnak. A 

barátokkal való zenehallgatás legnagyobb vesztese a magyar nóta, mert míg egyénileg 

12,9% hallgatja, a baráti társaságok egyáltalán nem. A komolyzenét pedig több mint 20%-

al kevesebben, elenyésző mennyiségben hallgatják a barátaikkal, mint egyedül. 
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                                                                II. 37. ábra.                                                                                        

                             Az egyéni és a barátokkal való zenehallgatás különbözősége      

                                                
      Az egyéni és csoportos zenehallgatás ilyen nagymértékű különbözősége azt bizonyítja, 

hogy szerencsére az egyéni ízlés sokkal változatosabb, szerteágazóbb, mint amit általában a 

fiatalok zenei ízlésének gondolunk. Az ízlés egyrészt a személyiségben gyökerezik, 

másrészt pedig a szociális környezet alakítja.  

      A következőkben azt vizsgáljuk, hogy milyen mértékben befolyásolja a zenei ízlést a 

nemek közötti különbség, a családi háttér illetve a különböző régiók társadalmi környezete.  
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A zenei ízlés nemek szerinti különbözősége: 

 
            A szakirodalom, illetve a szabadidő eltöltésének és a kulturális fogyasztás 

elemzésének alapján azt feltételezzük, hogy a nemek különbözősége a zenei ízlésben is 

megmutatkozik. A II. 38. ábrán a fiúk és a lányok zenei ízlését hasonlítjuk össze.  

           Az első tény, amely a 47-es ábrából kiolvasható az, hogy a lányok több zenét 

hallgatnak, mint a fiúk. A fiúk főképp a rap hallgatásában előzik meg a lányokat, de ők 

hallgatnak több mulatóst, magyar nótát és manelet is. Ezek a szembeötlő különbségek a 

nemek közötti ízlés különbözőségét is jelzik. A vizsgált adatok alapján ez nem meglepő. A 

lányok, akik mint láthattuk, többen tanulnak hangszert, többet énekelnek, és több zenét 

hallgatnak, emocionálisabb, sőt, tudatosabb zenehallgatók, mint a fiúk, úgy tűnik, 

valamivel igényesebben válogatnak.  

                                                            II. 38. ábra 
                             A zenei preferenciák nemek szerinti megoszlása 
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     A lányok főképp a három legdivatosabb könnyűzenei műfajt ((rock, pop, house) 

hallgatják és ezt követi a tánczene. Valószínű a tánczene érzelmes mivoltával magyarázható 

a lányok körében való kedveltsége, mert mint láthattuk a zenehallgatás motivációinak 

elemzése során, ők azok, akikre inkább jellemző az emocionális zenehallgatás. Bár a 

tánczenét a rap követi, mégis némi örömre ad okot, hogy utána a komolyzene következik, 

amely a lányok körében 27%-os hallgatottságával nagyon kevéssel ugyan, de megelőzi a 

jazzt. Úgy tűnik, a lányok inkább hallgatnak komolyzenét, mint a fiúk. (Ez az adat 

lényegesen eltér a Pasquier kutatásában közölt adattól, amely szerint a francia középiskolás 

fiúk és lányok azonos - 11% - arányban hallgatnak komolyzenét). Ezt az ízlésfelmérő során 

kapott eredményekből is láthattuk – szignifikánsan a lányok osztályozták nagyobb jeggyel 

a komolyzenei szemelvényeket. Szintén pozitív jelenségként értékelhetjük, hogy körükben 

a népzene hallgatottsága is 19%. Csupán a magyar nóta, az egyházi zene és a manele 

hallgatottsága van 10% - 12% között. Elemzésünk során láthattuk, hogy az ifjúság az 

egyházzenét hallgatja a legkevésbé. Bár a megkérdezettek 46,8 százaléka válaszolta, hogy 

„tudom, hogy Isten létezik, efelől nincs kétségem”, valószínű csak kisebb százalékuk 

egyháziasan vallásos, tehát nem találkoznak egyházzenével, ezért érthető, hogy a 

hallgatottsága nagyon alacsony, csak 17%.  

      A fiúk kedvence a rock, ezt követi hallgatottsági sorrendben a house, a rap és a pop. A 

fiúknál ezen a négy stíluson kívül csupán a mulatós haladja meg a 25%-os hallgatottságot. 

Az egyházzene mutatója kiugróan alacsony, azaz még alacsonyabb, mint a többi alig 

hallgatott zenéé. A zenehallgatási mutatók alapján úgy véljük, a fiúk zenei preferenciái 

beszűkültebbek, egyhangúbbak, mint a lányokéi. Ez az adatsor is, akár az előbbi elemzések 

adatai, a fiúk fokozottabb passzivitását mutatja. 

 

A zenei preferenciák a társadalmi státusz szerint: 
 
        A II. 2-es ábrán bemutattuk, hogy a diákok túlnyomó többsége naponta hallgat zenét. 

A szülők iskolázottságának függvényében megvizsgáltuk a napi zenehallgatás mértéket, és 

láthattuk, hogy a két tényező nem függ össze.  

       Kutatásunk szempontjából azonban a mennyiségi mutatóknál sokkal fontosabb az, 

hogy milyen zenét hallgatnak. Bemutattuk az ifjúság zenei preferenciáit és 

posztpreferenciáit. A következőkben azt vizsgáljuk, hogy a preferenciák milyen arányban 

oszlanak meg a szülők iskolázottságának függvényében, és hogy van-e közöttük 

összefüggés.  
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     Nem meglepő, hogy a 8 általánost végzett apák gyermekei hallgatják leginkább a 

magyar nótát, az viszont valamennyire igen, hogy körükben ezt a jazz hallgatottsága követi. 

Ha figyelembe vesszük, hogy az ifjúság által legkedveltebb műfajokat alig hallgatják, akkor 

a jazz kiugró hallgatottságát valamiféle ressentiment attitűddel lehetne indokolni. A jazzt az 

egyházzene követi, amelyet valószínűleg az egyházias vallásosság indokol. A fentieken 

kívül csak a manele haladja meg körükben a 10%-os hallgatottságot. Az összes többi 10% 

alatt van, még az ifjúság kedvencei is. A legkevésbé a népzenét, a rockot és a komolyzenét 

hallgatják.  

     Az érettségivel rendelkező apák gyermekei hallgatják a legtöbb tánczenét és népzenét. 

Az ők zenei preferenciáik a legkiegyenlítettebbek. Mindent hallgatnak, de legkevésbé a 

komolyzenét és a magyar nótát. Az érettségizett apák gyermekeinek zenei preferenciája 

azért is fontos, mert ők képezik a minta legnépesebb táborát (35,4%). A mindent 

hallgatnak, de semmit kiemelkedő módon, és komolyzenét kevésbé jelenség, végső soron 

az elemzésünk során körvonalazódó, a kultúrával szembeni szinte indifferens, sodródó 

magatartást sugallja. 

                                                             II. 39. ábra 

                                  Zenei preferenciák és az apák iskolai végzettsége 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

komolyzene

magyar nóta

egyházzene

mulatós

jazz

pop

rock

house

rap

manele

népzene

tánczene

8általános

érettségi

technikum

főiskola

egyetem

két egyetem

doktorátus

 
          
      A technikumot végzett apák gyermekei körében a legnépszerűbb a manele a rap és a 

house. Körükben az egyházzene, a komolyzene és a jazz legkevésbé hallgatott zenék.  
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     A house, a népzene és a mulatós a főiskolát végzett apák gyermekeinek kedvence. A 

többit, beleértve a komolyzenét is nagyjából azonos mértékben hallgatják. 

    A népzene, a rock, pop, jazz a leghallgatottabb ez egyetemet végzett apák gyermekinél, 

majd csak ezt követi a komolyzene. Ez a csoport is eléggé eklektikus zenehallgató, 

figyelemre méltó, hogy manelet is hallgatnak, viszont egyházzenét a legkevésbé. 

    A két egyetemet végzett apák gyermekei hallgatnak a legtöbb egyház- és komolyzenét. 

Meglepő, hogy ezt a mulatós követi, majd viszonylag jóval kisebb arányban az összes 

többi. De legalább ennyire meglepő az is, hogy a doktorátussal rendelkező apák gyermekei 

legnagyobb arányban a magyar nótát hallgatják, ezt követi a rock és a komolyzene. (A 

kutatóban, mint az elemzés során annyiszor, ismét felmerül a kérdés: vajon tudják mi a 

különbség a népdal és a magyar nóta között, egyáltalán megkülönböztetik őket? Vajon a 

„népzene” fogalom kapcsán nem a hangszeres népzenére, vagy a cigányzenére 

asszociálnak?) 

    Ha a táblázaton a halványsárga és a halványkék sávok határát figyeljük, akkor láthatjuk, 

hogy a komolyzenét inkább a felsőfokú végzettségű apák gyermekei hallgatják, ők jelentik 

a komolyzenét hallgató középiskolások 68%-át, bár a teljes mintában 40%-ot képviselnek. 

A rock zenénél látható, hogy szinte a felező vonalnál találkozik a két sáv. Ebben a 

csoportban a komolyzene, rock, egyházzene, népzene, mulatós a sorrend. A rap, manele, 

house, tánczene és pop hallgatósága első sorban a felsőfokú végzettséggel nem rendelkező 

apák gyermekei. 

     A fenti elemzés eredménye nagyjából megfelel az elvárásoknak, mégis szolgált 

meglepetésekkel. A legmeglepőbb az azonos kategórián belüli hatalmas 

preferenciakülönbség jelenléte, amiből arra következtethetünk, hogy a szülő hatása, vagy a 

korcsoport befolyása mellett számolnunk kell egy harmadik tényezővel, a személyiséggel, 

amely irányítás mellett, vagy annak hiányában, de megtalálja a maga személyes 

preferenciáit.   

     Ugyanezt az elemzést elvégeztük az anyák iskolai végzettségével való összefüggésben 

is. Az alábbiakban ezt mutatjuk be. Bár az előző elemzéshez képest alapvető különbségek 

nincsenek, mégis akad egy-egy figyelemre méltó eltérés. 

A nyolc osztályt végzett anyák gyermekeinek zenei választásában az előbbitől eltérő 

módon az egyházzene és a manele dominál. Az érettségizett anyák gyermekei hallgatják a 

legtöbb tánczenét, magyar nótát, de kevésbé hallgatják a jazzt, a mulatóst és az 

egyházzenét. A legtöbb mulatóst, a technikumot végzett anyák gyermekei hallgatják. Az 
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egyetemet végzett anyák gyermekei több komolyzenét hallgatnak, mint az előző 

összefüggésben láthattuk. A két egyetemet végzett anyák gyermekei egyáltalán nem 

hallgatnak sem magyar nótát, sem egyházzenét és gyakorlatilag mulatóst sem (mindössze 

egy diák jelölte be). A jazz a kedvencük, ezt követi a komolyzene, egyebet kevésbé 

hallgatnak. A doktorátussal rendelkező anyák gyermekei hallgatják a legtöbb egyházzenét, 

viszont több magyar nótát hallgatnak, mint komolyzenét. 

 

                                                              II. 40. ábra.  

                   Az ifjúság zenei preferenciái az anyák iskolai végzettsége szerint  
 

 
           

        Ha az előző összefüggésnél végzett elemzést itt is elvégezzük, láthatjuk, hogy a 

diplomás anyák gyermekei első sorban jazzt hallgatnak, ezt követi a komolyzene, 

egyházzene, népzene és a magyar nóta. Tehát eltérés mutatkozik. Az előző összefüggésben 

a rock volt a második leghallgatottabb zene, addig itt nincs is az első öt kedvelt zene között, 

viszont a jazz vezeti a sort, ami viszont az előző összefüggés-vizsgálat szerint nincs az első 

ötben. A komolyzene, egyházzene, népzene megőrizte helyét, viszont a mulatós helyét 

átvette a magyar nóta. Az eltérések tehát nem túl jelentősek. Lényeges azonban, hogy 

mindkét esetben a diplomás szülők gyermekeinél a komolyzene, az egyházzene és a 

népzene preferenciája kimutatható.  
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     A másik csoport zenei preferenciáiban az előzőhöz képest alig találunk változást, 

mindössze a tánczenét váltotta fel a mulatós, amely viszont az első helyen van, majd 

következik a manele, house, techno, pop. 

      Az összehasonlítás az apák és az anyák végzettsége szerint, természetes módon nem 

jelöl nagy különbségeket, viszont úgy tűnik a diplomás anyák hatása a leghangsúlyosabb, 

mert ebben az összefüggésben találjuk az átlagostól leginkább eltérő preferenciákat. 

     Témánk szempontjából a legérdekesebb, hogy egyetlen esetben sem találunk egységes, 

kialakult zenei ízlést, hiszen például a komolyzene és a magyar nóta azonos kategórián 

belüli hallgatottsága, ezt mindenképpen megkérdőjelezi. Ezért beszélünk inkább 

preferenciáról, mint ízlésről. Úgy látjuk, a zenehallgatást inkább az esetlegesség sodrása 

határozza meg, mint a kialakult ízlés. Meglátásunk szerint ezzel magyarázható a zenei 

preferenciák eklektikussága. 

 

 

Zenei preferenciák a különböző régiókban 

 

     A bevezetőben már említettük, hogy a különböző régiók földrajzi helyzete és eltérő 

kulturális hagyományaik miatt a zenei preferenciáikban is különbségeket feltételezünk. 

      A II. 41. ábra azt szemlélteti, hogy a különböző zenék hallgatottsága hogyan oszlik meg 

a régiók között. Természetesen az ábrán megjelenő 100% azonos azzal a csekély, vagy 

magasabb százalékkal, ami az egyes zenék hallgatottságára egyébként jellemző. 

     A kelet-erdélyiek (akiket mintánkban két székelyföldi város és Brassó képvisel) zenei 

preferenciái várakozásunknak megfelelő képet mutatnak. A Székelyföldön még élők a 

hagyományok, ezért a népdal és a népzenéből kisarjadt műfajok itt a leghallgatottabbak. A 

magyar nótának itt van a legnagyobb hallgatósága, de a chi-négyzet teszt bizonysága 

szerint a népzene mellett a mulatós is itt a legnépszerűbb (p=0,007). Mindezek mellett nem 

a divatos könnyűzenei műfajok, hanem a komolyzene hallgatottsága nagyobb. Ezek a 

preferenciák valószínűleg, egyrészt az élőbb hagyományokkal, másrészt pedig a sok 

évtizedes elzártsággal magyarázhatóak, hiszen ennek a régiónak volt a legkevésbé 

kitekintése a világra. 

          A belső erdélyiek zenei preferenciái is valamennyire igazolják azt a várakozásunkat, 

hogy érezhető lesz Kolozsvár és Marosvásárhely zenei hagyománya, a jelenben is igényes 

zenei élete. A jazz, a komolyzene és a rock a leghallgatottabbak ebben a régióban, őket 
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követi a tánczene és a népzene. A három erdélyi régió közül itt hallgatnak a legkevesebb 

manelet, magyar nótát és mulatóst. 

         Az összes régió közül a Partiumban hallgatják a legtöbb egyházzenét, houset és 

manelet, viszont a jazz, a népzene és különösen a komolyzene iránt itt a legkisebb az 

érdeklődés. Érdekes, hogy a Partiumban a rockot is megelőzi a rap és a pop. Valószínű itt a 

könnyűzene divatosabb műfajai iránt azért fogékonyabbak, mert a határ közelsége mindig 

is lehetővé tette (még az államszocializmus idején is) számukra a nyugati hatásokkal való 

találkozást.  

         A bukarestiek egyáltalán nem hallgatnak sem egyházzenét, sem magyar nótát, sem 

manelet. Ez utóbbi, esetükben különösen érthető, hiszen egész nap ezt hallhatják 

járműveken, tereken, piacokon. Viszont, a belső-erdélyiek mellett ők kedvelik leginkább a 

jazzt. 

                                                                  II. 41. ábra.   

                                          Zenei preferenciák a különböző régiókban   

  

        A régiók fiataljainak zenei preferenciái között kimutatható különbség jól jelzi, hogy az 

iskola, a családi háttér, a kulturális intézmények, a személyiség jellemzői mellett a zenei 
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ízlés kialakulásában fontos szerepe van a társadalmi környezetnek. A zenei preferenciák 

szinte leírását nyújtják annak a régiónak, amelyre jellemzőek, tehát a zene nagyon érzékeny 

lenyomata a környezetnek, és mert az életünkben mindennapos jelenléte tagadhatatlan, 

valószínűleg, nemcsak a környezet befolyásolja a zenei preferenciákat, hanem a zene is a 

környezetet. Ezért nem mindegy, hogy a szülők, a kultúraközvetítő intézmények, a média, s 

nem utolsó sorban az iskola, milyen zene szeretetét adják át a gyermekeknek.  

 

A zenei preferenciák generációk szerinti különbözősége 

     

     A szülők zenei preferenciáira is rákérdeztünk, s ezáltal látható, hogy egy generáció 

különbséggel hogyan változik a zenei ízlés. A válaszok alapján megállapítható, hogy a 

családokban élő gyakorlat a zenehallgatás, mert a megkérdezettek mindössze 4,4% mondta, 

hogy családjaik nem hallgatnak zenét. 

                                                               II. 42. ábra 

                                    A családodban általában milyen zenét hallgatnak? 

                  
        Összehasonlítva az ifjúság és szüleik zenei preferenciáit, tetten érhetjük a generációk 

közötti ízlésváltozást. A generációs váltás legnagyobb vesztese a magyar nóta. A fiatalok 
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23,3%-al kevesebben hallgatják, mint szüleik. A magyar nótát követi a mulatós (-15,9%), a 

komolyzene (-10,5%), a népzene (-5,4%) és végül a tánczene (-4%). A fiatalok szüleik 

ízlésével szemben a divatos, dinamikus stílusú könnyűzenét kedvelik (house +37,2%, rock 

+30,9%, rap +29,9%, pop +17,8%). Érdekes, hogy az ifjúság körében, a szüleikhez 

viszonyítva nőtt a jazz hallgatottsága (+7,6%) is. Bár mint láthattuk a posztpreferencia 

vizsgálat eredményénél, a manele a legelutasítottabb műfaj, mégis a diákok 8,2%-al többen 

hallgatják, mint szüleik. Ez a jelenség valószínűleg annak tulajdonítható, hogy a manele 

viszonylag új zenei irányzat, amely a szülők fiatal korában, zenei ízlésük kialakulása idején 

nem volt elterjedt. 

      Témánk szempontjából külön figyelmet érdemel a komolyzene preferenciájának több 

mint 10%-os térvesztése egyetlen generációváltás során. Nem állnak rendelkezésünkre 

hazai kutatások, de - amint arra zenei ízlésről szóló fejezetben rámutattunk - a nemzetközi 

vizsgálatok a 70-es évektől kezdve kimutatták ezt a tendenciát.  
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                                                  II. 7. Összefüggések 

 

 

       Kutatásunk kezdetén azt feltételeztük, hogy a zenei ízlés nemcsak az iskolai ének-zenei 

neveléstől függ. Rámutattunk, a zene társadalmi szerepére, s ha ilyen oldalról közelítjük 

meg az ifjúság zenei ízlésének megértését, akkor egy sor más tényezőt is figyelembe kellett 

vennünk, mert így a zenei ízlés kérdése társadalmi perspektívába helyezhető, s érthetővé 

válik Kodály gondolata, mely szerint „A zene ügye az általános iskolában nem is a zene 

ügye elsősorban” (Kodály, 1982. I:318). Ezért elemeztük értékrendjüket, szabadidejük 

eltöltésének preferenciáit, kulturális fogyasztási szokásaikat, médiahasználatukat. Ebben a 

fejezetben a kapott eredményeket összevetjük a zenei ízléssel, hogy megérthessük, van-e 

összefüggés a zenei ízlés és a felsorolt tényezők között. Ha pedig van összefüggés a zenei 

ízlés és a vizsgált tényezők között, az azt jelenti, hogy a zenei ízlés alakításának kérdése 

nem a zenepedagógusok magánügye. 

      Csak az összefüggések megtalálása és megértése segíthet abban, hogy megérthessük az 

ifjúság zenei ízlésének, zenével kapcsolatos magatartásának eredőit, és ezek ismeretében 

igyekezzünk korunk követelményeihez igazítani a zenetanárok képzését és az iskolai ének-

zenei nevelést.  

 

II. 7. 1. A zenei ízlés és az értékrend összefüggései 

 

      Az értékrend elemzése során láthattuk, hogy a személyes értékek a legfontosabbak, a 

közösségi értékek, és a tanulással, művelődéssel kapcsolatos értékek kevésbé. Elvégeztük 

az értékek és a zenei preferenciák összehasonlító vizsgálatát, s most bemutatjuk, hogy a chi 

négyzet teszt alapján milyen összefüggések találhatók közöttük. 

      Az eredményeket a II. 7. táblázatban foglaltuk össze, feltüntetve a szignifikancia 

szinteket is. 

     Az egyéni értékeket mindenki fontosnak tartja, ebben az oszlopban megtaláljuk mind a 

tizenkét zenei válfaj, műfaj, stílus kedvelőit. A közösségi értékeknél viszont csak hét 

csoport jelenik meg, míg a tanulást, művelődést fontosnak tartók csoportját mindössze négy 

zenei irányzat kedvelői képviselik.  
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                                                     II. 7. táblázat 

                                Értékek és zenei preferenciák összefüggései 

Egyéni értékek Közösségi értékek Tanulással, művelődéssel 

kapcsolatos értékek 

1. Egészséges életmód: 

komolyzene (p=0, 002) 

egyházzene (p=0, 008) 

tánczene (p=0, 022) 

jazz (p=0, 020) 

rock (p=0, 033) 

house (p= 0, 001) 

rap (p=0, 028) 

   népzene (p=0, 000)  

2. Alkalmazkodás:  

      magyar nóta (p=0, 006) 

      mulatós (p=0, 015) 

      house (p=0, 008) 

3. Szerénység: 

      mulatós (p=0, 013) 

      manele (p=0, 035) 

4. Emberismeret:  

     komolyzene (p=0, 047)  

     egyházzene (p=0, 007) 

     tánczene (p=0, 016) 

     house (p=0, 028) 

     rap (p=0, 020) 

5. Érvényesülés: 

     tánczene (p=0, 031) 

     house (p=0, 019) 

     rap (p=0, 006) 

6.Tolerancia: 

1. A szülőföld szeretete: 

     magyar nóta (p=0, 002) 

     rock (p=0, 002) 

2. Hit, vallásos kötődés: 

     komolyzene (p=0, 010) 

     egyházzene (p=0, 000) 

     rock (p=0, 034) 

3. Az anyanyelv tisztelete: 

     magyar nóta (p=0, 012) 

     rock (p=0, 023) 

     népzene (p=0, 003) 

4. Hagyományok 

   nincs szignifikancia 

5. A család fontossága: 

      tánczene (p=0, 018) 

      pop (0, 009) 

6. Érdeklődés a politika 

iránt: 

       nincs szignifikancia 

1. Technikai szakértelem: 

     nincs szignifikancia  

2. Tudásszomj: 

      komolyzene (p=0, 011) 

      jazz (p=0, 033) 

      rock (p=0, 011) 

3. Érdeklődés a művészetek 

iránt: 

      komolyzene (p=0, 001) 

      jazz (p=0, 000) 

      rock (p=0, 000) 

      népzene (p=0, 047) 

4. Az olvasás szeretete: 

      komolyzene (p=0, 002) 

      jazz (p=0, 005) 

      népzene (p=0, 010) 
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     komolyzene (p=0, 036) 

     jazz (p=0, 004) 

      

7. Munkát rendesen 

elvégezni: 

     egyházzene (p=0, 016) 

     mulatós (p= 0, 032) 

     jazz (p=0, 038) 

     rock (p=0, 000) 

     house (0, 000) 

     manele (p=0, 046) 

8. Pénzzel takarékosan 

bánni: 

     mulatós (p=0, 026) 

     jazz (p=0, 038) 

     rock (p=0, 025) 

     house (0, 000) 

     manele (p=0, 046)      

 

      A személyes érvényesülést segítő értékek a többség számára fontosak, különösen azok 

számára, akik a legdivatosabb stílusokat hallgatják, azokat, amelyek mint láthattuk az 

ifjúság kedvencei. Valószínűleg, ezekről az értékekről vélik, hogy jövőjük garanciáit 

jelentik. A többség számára a többi érték egyáltalán nem fontos, mert a legnépszerűbb 

zenei irányzatok hallgatóságával a másik két csoportban szinte nem is találkozunk. 

     A közösségi értékek esetében kapott szignifikáns összefüggések visszaigazolják, hogy 

az egyéni értékeknél kevésbé preferált értékek, de azt is, hogy ebben az esetben 

szignifikánsan csak néhány zenei irányzat „képviselteti” magát, ami már arra utal, hogy 

amint azt feltételeztük, van összefüggés az értékrend és a zenei ízlés között. A közösségi 

értékek a rock hallgatói számára a legfontosabbak, őket követik a magyar nóta, valamint a 

komolyzene, a népzene és az egyházzene hallgatói. A család a tánczene és a pop 

hallgatósága számára is szignifikánsan fontos. A zenei preferenciák vizsgálata során 

láthattuk, hogy a tánczene és a pop a lányok kedvence, tehát ismételten beigazolódik, hogy 

a család intézménye a lányok számára fontosabb.  
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     A szülőföld szeretete és az anyanyelv tisztelete a rock mellett a népzene és a magyar 

nóta kedvelőire jellemző. A zenei preferenciák elemzésénél rámutattunk, hogy ezek a 

műfajok elsősorban a kelet-erdélyiek kedvencei. Nem meglepő tehát az összefüggés, hiszen 

ismert a székelyföldiek erős ragaszkodása szülőföldjükhöz és anyanyelvükhöz.  

    A hit a Partiumban a legfontosabb érték, s mint a zenei preferenciák területi 

megoszlásánál láthattuk, itt hallgatnak a legtöbb egyházzenét. Ők tehát a közösségi értékek 

közül a hitet és a vallásos kötődést tartják fontosnak. 

     Az apák és anyák iskolai végzettsége szerinti zenei preferenciák elemzésekor azt az 

eredményt kaptuk, hogy a felsőfokú végzettségű szülők gyermekei hallgatnak több egyház- 

és komolyzenét, tehát úgy tűnik, ebben a társadalmi csoportban fontos érték a hit és a 

vallásos kötődés. 

    Sajnálatos módon a hagyományok nem tartoznak a becsült közösségi értékeik közé, 

ahogy az érdeklődés a politika iránt sem. A hagyományok a múlthoz való kötődést, a 

politika pedig a jövőt jelenti. Az, hogy sem a múlt, sem a jövő nem fontos, igazolja az 

idézett francia kutatók eredményeit miszerint a „serdülő a jelenben tanyázik”, a múltnak 

nincs jelentősége, a jövő nem téma (Hersent, 2006).  

    A tanulással, művelődéssel kapcsolatos értékek és a zenei ízlés összefüggéseinek 

vizsgálatában tovább redukálódott a különböző zenei ízléssel rendelkező csoportok száma. 

Ebben az összefüggésben már csak a komolyzene, a jazz, a rock és a népzene kedvelői 

szerepelnek. Régiós összefüggésben ezek a preferenciák első sorban a belső-erdélyieket, 

(illetve a népzene kapcsán a kelet-erdélyieket is) jellemzik, nemek szerinti megoszlásban 

inkább a lányokat, társadalmi státusz szerint pedig főképp a felsőfokú végzettséggel 

rendelkező szülők gyermekeit. Ez utóbbi adat is igazolja azt a tényt, hogy a kulturális tőke 

megszerzésének legfőbb forrása a család. Elsősorban a család örökíti át nemcsak a kultúrát, 

hanem azt a szemléletet is, amely meghatározza az értékrendet, még akkor is, ha 

elemzésünk során azt tapasztaltuk, hogy eléggé redukált a szülők és gyermekek közös 

kulturális tevékenysége, és sok esetben a szülők hatása nem eléggé érzékelhető. Vélhetően 

kutatásunk a romániai magyar középiskolások kulturális szocializációjának azt az átmeneti 

korszakát rögzítette, amikor még él a kultúra áthagyományozásának klasszikus vertikális 

(előző generációk) módja, de már erősen érzékelhető a nyugati ifjúság körében domináló 

horizontális (korcsoportok általi) kulturális szocializáció.  

     Azok, akik mindhárom értékkategóriát fontosnak tartják, – a rock, a jazz, a komolyzene 

és a népzene kedvelői – főképp a lányok. Elemzésünk során végig azt láthattuk, hogy a 
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lányok nemcsak nagyobb számban vannak jelen az elméleti líceumokban, hanem sokkal 

aktívabbak, mint a fiúk, kulturális fogyasztásuk változatosabb, ők olvasnak többet, ők 

járnak inkább színházba, múzeumba, zenei ízlésük sem korlátozódik a divatos műfajokra, 

és értékrendjük teljesebb. 

    Kutatásunk alanyai azonos színvonalú iskolába járnak, lakóhelyükön nagyjából azonos 

kulturális lehetőségek vannak, láthattuk, több mint 90%-nak van számítógépe, mégis 

értékrendjükben lényeges különbségeket tapasztalhatunk. Elemzéseink alapján úgy látjuk, 

hogy az általános, a szemlélő számára egységes képet mutató, a fogyasztói társadalom által 

kanonizált értékrendet árnyalja a család, a régió (társadalmi környezet) és a nem. 

    A fenti elemzés alapján egyértelmű összefüggés látszik az értékrend és a zenei ízlés 

között. Azok, akik az értékrendnek nemcsak egy-egy dimenzióját tartják fontosnak, 

szabadabb, tágabb kulturális kód birtokosai, s ebből következik, hogy a zene 

szimbólumrendszerében is szabadabban válogatnak, tehát az általánostól eltér a zenei 

ízlésük. 

 

                        II. 7. 2. A zenei ízlés és a kulturális fogyasztás összefüggései 

 

      A felsorolt huszonhat szabadidős tevékenység közül a legkedveltebb első tízben hat 

olyan van, amelyhez zenehallgatás kapcsolódik. A legelső a barátokkal való együttlét, 

amelynek elengedhetetlen tartozéka a zenehallgatás. Láthattuk, hogy lényeges különbség 

van az egyéni és a barátokkal való zenehallgatás között. Az utóbbi kevésbé változatos, de a 

barátokkal való együttlét idején szinte „kötelező” a divatos zenei stílusokat hallgatni. A 

szabadidőnek ez az eltöltési módja tehát meghatározó hatással van az ízlés alakulására, 

különösen azok esetében, akik csak korlátozó társadalmi kapcsolatokban élnek.  

     A kirándulás, a házibuli, a közösségi tevékenység szintén barátokkal való együttlétet 

jelent, tehát a zenei ízlésre való hatásuk tovább erősíti a fent leírt tendenciát. 

     Az első tíz kedvenc szabadidős tevékenység között van a filmnézés otthon és a 

televíziózás.37 Ez a zenehallgatás a média ízlésalakító hatásához kapcsolódik, tehát abban a 

részben fogjuk tárgyalni, amelyben a média zenei ízlésre gyakorolt hatását elemezzük.   

                                                 
37 A televíziózás, bár az első tíz között van a szabadidős tevékenységek rangsorában, érdekes módon, 
miközben a diákok 50%-a két órát, vagy többet tölt naponta a tévé előtt, mégis viszonylag kevesen, 13,2% 
osztályozták maximális jeggyel, az átlagosztályzata pedig 7,15. Ez azt jelenti, hogy naponta több órát töltenek 
el olyan tevékenységgel, amelyet különösképpen nem is szeretnek.  
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     Ha párhuzamba állítjuk legkedveltebb szabadidős tevékenységeiket, és leghallgatottabb 

zenei műfajaikat, amelyek az egyéni és csoportos zenehallgatási preferenciát vezetik (rock, 

house, pop, rap), evidenssé válik, hogy a kettő összefügg: a barátokkal együtt töltött, 

kikapcsolódást, szórakozást jelentő szabadidő-eltöltés, amely az összes közül a 

legkedveltebb, magával hozza a divatos zenei stílusok hallgatásának dominanciáját. 

    A szabadidő eltöltésének rangsorában meglehetősen alacsony osztályzatot kaptak a 

művelődést szolgáló tevékenységek: műkedvelés, színházlátogatás, olvasás, múzeum- és 

tárlatlátogatás. Ezek mind odafigyelést, koncentrálást, elmélyülést igényelnek. Pontosan 

illik ehhez a rangsorhoz a komolyzene helye a zenei preferenciáik között. Hallgatják ugyan, 

de nem tartozik a kedvenceik közé. 

    Ha a legkisebb osztályzatot kapott szabadidős tevékenységekre (barkácsolás, gyűjtés) azt 

mondtuk, hogy úgy tűnik, divatjamúlt, ezeket a legkevésbé hallgatott népzenével és 

egyházzenével állíthatjuk párhuzamba. Valószínű, a megváltozott életstílussal 

magyarázható e tevékenységek és zenei műfajok háttérbe szorulása, mert a pörgős 

életritmus és életszemlélet újfajta alkalmakat, lehetőségeket szül, amelyek új szabadidő 

eltöltési módokat és újfajta zenéket igényelnek.  

     A szabadidő eltöltésének kedveltebb módjai között nem szerepel az olvasás. Láthattuk, 

viszonylag alacsony osztályzatot kapott.  

     Az olvasási szokásokat, az olvasott irodalmat bemutattuk, most arra keressük a választ, 

hogy az olvasási szokások és a zenei preferencia között van-e kapcsolat.                

      Az olvasási szokások és a családi könyvtár között kimutattuk a kapcsolatot. 

Feltételeztük, hogy azok a diákok, akik olvasnak, a zenehallgatási preferenciáikban is 

igényesebbek. A II. 43. ábrán a családi könyvtár és a zenehallgatási preferencia közötti 

kapcsolatot mutatjuk be.                

      A 300 kötetnél nagyobb könyvtárral rendelkező családok gyermekei szignifikánsan 

több jazzt (p=0,000), komolyzenét (p=0,001) és rockot (p=0,012), valamint egyházzenét és 

népzenét hallgatnak. A legkevesebb könyvvel azok családjai rendelkeznek, akik 

szignifikánsan houset (p=0,001), mulatóst (p=0,002), és rapet (p=0,032), hallgatnak.                        

A legnagyobb könyvtáruk a jazz hallgatóinak családjában van (ők jellemzően a diplomás 

anyák gyermekei), őket követik (300 kötet fölötti könyvtárral) azok, akik a komolyzenét, 

rockot, népzenét és egyházzenét hallgatnak.  
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                                                        II. 43. ábra 

            A családi könyvtár és a zenehallgatási preferenciák közötti kapcsolat 
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                                                            II. 44. ábra 

            Az olvasás gyakorisága és a zenehallgatási preferencia közötti kapcsolat  
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A rendszeresen olvasók leginkább azok, akik komolyzenét (p=0,000), jazzt (p=0,000), 

egyházzenét (p=0,032) és népzenét (p=0,000) hallgatnak. Közöttük vannak a 

legkevesebben, akik nem olvasnak. Keveset olvasnak a rap (p=0,000), a house (p=0,000), 

és a mulatós (p=0,001) hallgatói. A legkevesebbet a manele kedvelői olvasnak, és ők 

mondták legtöbben, hogy nem olvasnak. 

      A bemutatott két összefüggés alapján megállapíthatjuk az otthoni könyvtár, az olvasási 

szokások, és a zenei preferenciák között összefüggés van. A kirajzolódó különbségek azt 

mutatják, hogy a nagyobb könyvtárral rendelkezők többet olvasnak, és közülük hallgatnak 

a legtöbben komolyzenét, jazzt, egyházzenét, népzenét.  

       Az összefüggések azt a feltevésünket erősítik, hogy a különböző kulturális 

szimbólumrendszerek birtoklása között van kapcsolat, egymást erősítik, és ez, a 

minőségibb kulturális fogyasztás, az igényesebb válogatás felé tereli a fogyasztót.  

       A kulturális fogyasztás és a zenei ízlés közötti kapcsolatról alkotott képet tovább 

árnyalja, ha a zenehallgatási preferenciákat a színházlátogatási szokásokkal is összevetjük 

                                                             II. 45. ábra 

                        Színházlátogatás és zenei preferencia közötti kapcsolat  
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     Bár kevés a rendszeresen színházba járó középiskolás, a II. 45. ábra megerősíti az előző 

összefüggések eredményeit. A legtöbben a jazz, a komolyzene, a népzene és egyházzene 

hallgatói közül járnak rendszeresen színházba (őket közelítik meg a tánczene hallgatói, akik 

szignifikánsan a lányok), legkevesebben pedig a mulatós a manele a house és a magyar 

nóta hallgatói. Mint az előző fejezetben is rámutattunk, a „néha” színházba járók vannak a 

legtöbben, de a kevés rendszeres színházlátogató közül is látható, hogy ők ugyanabból a 

csoportból kerülnek ki, akiknek nagyobb a családi könyvtáruk, akik inkább olvasnak, mint 

a többiek, s akiknek zenei ízlése is némileg különbözik az általánostól. 

    A színházlátogatóknál lényegesen kevesebb, szinte elenyésző a hangversenyre járó 

diákok száma, mégis úgy gondoljuk, nem érdektelen, ha megnézzük, hogy a különböző 

zenei stílusok kedvelői milyen arányban, és milyen gyakran járnak hangversenyre. 

                                                            II. 46. ábra 

                         A zenei preferenciák és hangversenylátogatás összefüggése 
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Az alig látható világoszöld sáv a rendszeres hangversenylátogatókat jelöli.  Az előző 

összefüggésekhez képest itt látunk különbségeket, főképp abban, hogy a mulatós és a 
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tánczene kedvelői között is akad rendszeres hangversenylátogató. Nehezebben érthető 

viszont, hogy a 22% komolyzenét is hallgató diákból mindössze 0,4% rendszeres 

hangversenylátogató. Ebben az esetben a negatív mutatók evidensebbek, beszédesebbek. 

Eszerint a manele kedvelők 80%-a soha nem jár hangversenyre, akár a rap és house 

kedvelőinek több mint 60%-a. Őket követik a magyar nóta, a mulatós, a pop és a rock 

kedvelői, akiknek több mint 50% soha nem jár hangversenyre. Érdekes azonban, hogy a 

komolyzenét, a jazzt, az egyházzenét és a népzenét hallgatók között is viszonylag magas – 

40% körüli – azok aránya, akik egyáltalán nem élnek azzal a zenehallgatási lehetőséggel, 

amelyet a hangversenyek nyújtanak. Az adatok alapján arra következtethetünk, hogy az 

igényes kulturális fogyasztás legkevésbé jellemző formája a hangversenylátogatás. 
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                          II. 7. 3. A zenei ízlés és a médiahasználat összefüggései 

 

          Az elektronikus média zenei ízlésre gyakorolt hatását azért tartjuk fontosnak 

vizsgálni, mert amint elemzéseinkből kiderült, a középiskolások napi több órát töltenek a 

képernyők előtt, az énekeket, mint sokan mondták, CD-ről és a tévéből tanulják, de sokan 

vannak, akik a számítógépen is hallgatnak zenét.  

     A média hatása azonban, nemcsak az énektanulás, zenehallgatás kapcsán fontos, hanem 

főképp azért, mert a naponta több órán keresztül hallgatott-nézett különböző tartalmaknak 

szemlélet- és ízlésformáló hatásuk van. A II. 47. ábrán azt mutatjuk be, hogy milyen 

összefüggés lelhető fel a tévénézési és zenehallgatási preferenciák között. 

 

                                                          II. 47. ábra 

                    Zenei preferencia és a kedvenc tv-műsor közötti kapcsolat 
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     Szemmel láthatóan a legnépszerűbb tévéműsorok a filmek, de szignifikánsan a tánczene 

kedvelői nézik a legtöbb filmet (0,015). A jelenség azzal magyarázható, hogy amint az 

előző fejezetben rámutattunk, a lányok több filmet néznek, és inkább ők a tánczene 

hallgatói. A sorozatok a pop (p=0,000), house (p=0,000), tánczene (p=0,013) és a manele  

(0,026) kedvelőinek táborában a legnépszerűbbek. 

     A tudományos ismeretterjesztő műsorokat főképp a komolyzene (p=0,000), a jazz 

(p=0,000), a rock (p=0,000), az egyházzene (p=0,002),  és a népzene (p=0,034) hallgatói 

kedvelik, de a természetfilmek szignifikáns közönsége is közülük való (komolyzene 

[p=0,029], rock [0,018]). 

     A híradó kevésbé népszerű tévéműsor a középiskolások körében, csak kis százalékuk 

(17%), leginkább a rap kedvelői (p=0,005) nézik. Ők elsősorban a fiúk, hiszen az 

előzőekben láthattuk, hogy a híradót inkább a fiúk nézik, valamint azt is, hogy az ő 

körükben nagyobb a rap kedvelők tábora. 

     A televíziós játékok nézettsége és a zenei ízlés között nincs szignifikáns kapcsolat, 

viszont ez annál inkább jellemző a sportközvetítésekre. A sportközvetítések közönségét 

főképp a house (0=0,000), a rap (p=0,000), a manele (p=0,009) és a mulatós (p=0,026) 

kedvelői jelentik, s mint a zenei preferenciák és a tévéműsorok nemek szerinti 

megoszlásánál láthattuk, ők első sorban a fiúk. 

     A világoszöld zöld sáv, amellyel a politikai vitafórumokat jelöltük, szinte alig fedezhető 

fel az ábrán. A magyar nóta kedvelői nézik leginkább, de ők sem szignifikáns arányban. A 

talk-show-k nézői pedig szintén a magyar nóta (p=0,020) illetve a tánczene (p=0,016) 

kedvelői.  

    A színházi közvetítések kisszámú közönsége a népzenét (p=0,023), a jazzt (p=0,005) a 

komolyzenét (p=0,019) és a rockot (p=0,006) hallgatók köréből kerül ki. 

    A zenei preferenciák és a tévéműsorok közötti összefüggést elemezve kirajzolódik két 

csoport, amely már az olvasás, a színházlátogatás és a zenei preferenciák kapcsolatának 

vizsgálatában is körvonalazódott. Az egyik, amely hangsúlyosabban a szórakoztató 

műsorokat kedveli, ők főképp a rap, pop, manele, mulatós, magyar nóta, tánczene 

hallgatósága, a másik pedig a népzene, a rock, a jazz, az egyházzene és a komolyzene 

kedvelőiből áll, akik az igényesebb műsorokból inkább válogatnak, mint kortársaik. 

    A tévé mellett a számítógép hatásáról is kell tárgyalnunk. Ez utóbbi használatával 

kapcsolatos adatok azért szolgálhatnak érdekes többletinformációval, mert a számítógépes 

alkalmazások és a keresett tartalmak szabad válogatáson alapulnak. Az előző fejezetekben 
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láthattuk hét változó összefüggésében, hogy mire használják a számítógépet, mit olvasnak, 

általában milyen zenét hallgatnak. Most azt nézzük meg, hogy fedezhető-e fel összefüggés 

a számítógéphasználat és a zenei preferenciák között.  

                                                                    II. 48. ábra 
                               Zenei preferencia és számítógéphasználat közötti összefüggés 
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       A II. 47. ábrán jól kirajzolódnak a kedvenc számítógépes alkalmazások (internet, 

zenehallgatás), de az is látható, hogy nagyjából ugyanolyan arányban használják a 

különböző lehetőségeket, de azért találtunk néhány összefüggést. 

      A megkérdezettek 50% néha, 27% gyakran játszik a számítógépen. Ők, mint az 

előzőekben rámutattunk, első sorban a fiúk. Bár úgy tűnik, hogy a szövegszerkesztés 

mellett a játék a legkevésbé használt számítógépes alkalmazás, mégis a mulatós (p=0,002), 

a rock (p=0,040), a house (p=0,013) és a rap (p=0,000)  kedvelői játszanak leginkább. 

     A szövegszerkesztés használata a komolyzene (p=0,009), jazz (p=0,033) a rock 

(p=0,002) a népzene (p=0,015), és a rap (p=0,007) kedvelőire jellemző inkább.  
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     Az e-mail és az internet használata nem mutat szignifikáns összefüggést a zenehallgatási 

preferenciákkal, a számítógépen való zenehallgatás viszont a jazz hallgatóira szignifikánsan 

jellemző (p=0,043), míg az „egyéb” alkalmazások a rap hallgatóira (p=0,008).  

     Azt is megvizsgáltuk, hogy a különböző zenei stílusok kedvelői mit olvasnak a 

számítógépen (4/16. melléklet). Újságot, folyóiratot a komolyzene (p=0,040), az 

egyházzene (p=0,019) és a pop (p=0,024) hallgatói olvasnak. Szakmai közleményeket a 

komolyzene (p=0,000), a jazz (p=0,000), a rock (p=0,038), a house (p=0,000) és a népzene 

kedvelői olvasnak, szépirodalmat pedig a komolyzene (p=0,000), a jazz (p=0,047), a rap 

(p=0,024) és a népzene (0,034) hallgatói. Örömre okot adó jelenség, hogy nemcsak a magas 

kultúra fogyasztásában körvonalazódott csoport tagjaival, hanem a pop, a house és a rap 

kedvelőivel is találkozunk a számítógépen olvasók között. 

      Az összefüggések vizsgálata során – úgy véljük – letisztult az a kép, amelynek alapján 

láthatjuk, hogy milyen az ifjúság zenei ízlése, zenével kapcsolatos magatartása, valamint 

azt, hogy milyen tényezők és hogyan alakítják ezeket. Következtetéseinket az összegzésben 

fogalmazzuk meg. 

     Elemzéseink végén, úgy véljük nem érdektelen, ha összefoglaljuk, hogy az ifjúság 

milyen mértékben preferálja a magaskultúrát, hány százalékuk él a lehetőségekkel, amelyek 

soha nem látott módon és mértékben adottak, és milyen arányban választanak egyebet is, 

mint a szintén soha nem látott méreteket öltött szórakoztató ipar kínálata. Utolsó 

összefoglaló ábránkon azt mutatjuk be, hogy milyen arányban olvasnak, látogatják a 

múzeumokat, képtárakat, járnak színházba és hangversenyre, milyen arányban hallgatnak 

komolyzenét egyedül, vagy barátaikkal, valamint megmutatjuk azok arányát is, akik egy 

óránál kevesebbet tévéznek naponta. Ez utóbbi adatot azért tartjuk lényegesnek, mert úgy 

látjuk, a napi több órás tévénézés elrabolja a fiatalok idejét a tanulástól, a művelődéstől, 

hiszen láthattuk, hogy főképp a kereskedelmi csatornák szórakoztató műsorait nézik. Az 

ábrán jól látható, hogy a napi egy óránál kevesebbet tévézők aránya (16%) jól illeszkedik 

abba a mennyiségi tartományba, amelyben a magaskultúra kedvelőit találjuk.  

    A II. 49. ábrán bemutatott adatok szerint csak a komolyzene hallgatottsága haladja meg a 

20%-ot, de ezt az adatot fenntartásokkal kell kezelnünk, hiszen láthatjuk, hogy barátokkal 

csupán 2% hallgat komoly zenét, s bár 4%-nak van hangversenybérlete, mindössze 1,2% 

jár rendszeresen hangversenyre. Az olvasási mutatók valamivel kiegyenlítettebbek, de azt is 

látnunk kell, hogy a középiskolások között a rendszeresen olvasók nem érik el a 20%-ot 

sem. A rendszeres színházlátogatók aránya, még kevesebb. Múzeumba, tárlatokra csak 3% 
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jár, de még ez is meghaladja a hangversenylátogatók arányát, amely az összes mutatók 

között a legkisebb. Elemzésünk során úgy véltük, hogy a diákság körülbelül egyötöde 

érdeklődik a magas kultúra iránt, de az itt bemutatott, egymás mellé helyezett adatok ennél 

lehangolóbb képet mutatnak. 

                                                      II. 49. ábra 

                A magaskultúra aránya a középiskolások kulturális fogyasztásában 

         
 
    Sajnos nem áll rendelkezésünkre hasonló hazai kutatás, amellyel eredményeinket 

összehasonlítva láthatnánk, hogy a közelmúlt évtizedeiben milyen irányban és milyen 

mértékben mozdult el az ifjúság kulturális fogyasztása.  
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                                            8. A hipotézisek ellenőrzése 
 
 
Az alábbiakban, a kutatás eredményeinek ismeretében ellenőrizzük hipotéziseinket. 
 
1.   Az ifjúság legkevésbé preferált kulturális gyakorlata a hangversenylátogatás. 
 

          A kérdőívek tanúsága szerint a középiskolás ifjúság 22% ritkán vagy gyakrabban de 

hallgat komolyzenét, de a szüleik zenehallgatási szokásaihoz képest ez is 10,5% 

lemorzsolódást jelent. Jóval alacsonyabb viszont a hangversenylátogatók aránya. A 

középiskolások több mint fele soha nem jár hangversenyre és elenyészően kevés a 

rendszeresen hangversenyre járók száma: a megkérdezetteknek mindössze 1,2%-a, tehát a 

tizenhárom városból összesen heten. Nemcsak az itt említett adatok, hanem a kutatás 

összehasonlító eredményei is igazolták, hogy a középiskolás ifjúság legkevésbé preferált 

kulturális gyakorlata a hangversenylátogatás.  

 

2. A differenciáltabb zenei ízlés hátterében differenciált értékrend rejlik. 

 

     Hipotézisünket helytállónak véljük, mert elemzésünk során úgy láttuk, hogy a preferált 

értékek döntő módon meghatározzák a kulturális preferenciákat, a kulturális fogyasztás 

minőségét, tehát a zenei ízlést is. Az ifjúság értékrendjében, első sorban a személyes, 

pragmatikusnak mondható értékek a fontosak. A közösségi és a művelődéssel kapcsolatos 

értékek értékrangsoruk végére kerültek. Kizárólag a személyes boldogulásra, s ezen belül 

pedig az azonnali eredményre, jutalmazásra koncentráló értékítélet a zenében is csak a 

gyorsnak, a pörgősnek, az azonnalinak ad helyet, idegen tőle az elmélyülés. Ez a jelenség 

határozza meg zenei ízlésüket és zárja el tőlük a zene univerzumának tágabb horizontját. 

Kutatásunk igazolta, hogy azoknak a középiskolásoknak, akiknek értékrendjében nemcsak a 

személyes, hanem a közösségi és a művelődéssel kapcsolatos értékek is fontosak, a zenei 

ízlésük is differenciáltabb. 

 

3. Szabadidejük eltöltését és kulturális fogyasztási szokásaikat a fogyasztói társadalom által 

kanonizált értékrend határozza meg.  

 

        Elemzéseink igazolták hipotézisünket. A fogyasztói társadalom által kanonizált 

műveltség felülkerekedett a hagyományos műveltségképen, mert a fiatalok értékítéletei nem 



 182

kultúra-, hanem piackonform környezetben alakulnak. Szabadidejükben a szórakozást, 

kikapcsolódást, energiabefektetést nem igénylő tevékenységeket preferálják. Kulturális 

fogyasztási szokásaik pl. az állandó, odafigyelést mellőző zenehallgatás, a napi több órás 

tévénézés, sok esetben a számítógépezés is mind a szórakozást szolgálják. Az olvasás, a 

színház-, múzeum- és hangversenylátogatás nem szerepel kedvenc tevékenységeik között, sőt 

az utóbbi kettő jószerivel hiányzik. Ebben a kultúrafogyasztói attitűdben már közömbös a 

műalkotás minősége, mert az alapos, koncentrált munkát igénylő tudás, műveltség 

megszerzése helyett a gyors, változatos, színes „információfogyasztás” gyakorlata dominál.  

 

4. A média beszűkíti az ifjúság értékrendjét és a zenei ízlését.  

 

Ebben az esetben is igazoltnak látjuk hipotézisünket. Kutatásunk alanyai naponta több órát 

töltenek a tévé és a számítógép előtt. Láttuk, hogy legkedveltebb csatornáik a kereskedelmi 

adók, amelyeket a diákok fele naponta két vagy több órán keresztül néz. Érthető módon, a 

kereskedelmi csatornák szellemisége alakítja érték- és ízlésvilágukat. A tévé, a számítógép a 

zenehallgatás forrása is. Az énekeket itt hallgatják, innen tanulják őket, s mint láthattuk a 

számítógépen a szabad választást lehetővé tevő zenehallgatás is zömmel könnyűzenét jelent, 

szignifikánsan azokat a stílusokat, amelyek az említett csatornákon is hallhatók. Az iskolának 

szinte megoldhatatlan feladat lépést tartania a média nyújtotta információk változatosságával, 

szórakoztató mivoltával. A tömegkommunikáció színessége, frissessége, rugalmassága 

állandó lépéselőnyt jelent az iskolához képest, ezért a média ma hatékonyabban képes 

alakítani az ifjúság értékrendjét és ízlését. Az ifjúság azt az értékrendet, azt a zenét fogadja el 

és hallgatja, amit a média kínál. Az a paradox helyzet állt elő, hogy miközben az ifjúságnak 

soha nem volt ilyen gazdag tájékozódási és művelődési lehetősége, mint amelyet a média 

nyújt(hat), a bőséges médiafogyasztás nem gazdagítja, hanem inkább beszűkíti az 

értékrendjüket és a zenei ízlésüket. Ez az előző hipotézisünk alátámasztására leírtakkal 

magyarázható. 

 

   5. A folyamatos zenehallgatás célja nem az esztétikai élményszerzés, nem a zene általi 

megismerés, hanem unaloműzés, vagy egyszerűen csak hangulati elem.  

 

Az ízlésfelmérő adatai, a kérdésünkre kapott válaszok, valamint a zenével kapcsolatos 

magatartást célzó kérdések kiértékelése, bizonyítja hipotézisünk helytállóságát. A 
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zenehallgatás az ifjúság számára pusztán érzéki, nem pedig mentális folyamat is. Célja a 

szórakozás, lazulás. A zenével szemben támasztott igény a jó ritmus, a jó szöveg, a 

dallamnak nincs szerepe, a harmóniának még kevésbé. A zene belső tartalmai rejtve 

maradnak, legfennebb a dalok szövege szolgál némi eligazítással. Mivel a zenét csak 

akusztikai síkon élik meg, a zenehallgatás nem tartalommal bíró megismerés, nem esztétikai 

élmény, csak hangulati elem, akusztikus dekoráció, amely a szórakozást szolgálja, ezért 

véljük, hogy az ifjúság kívül rekedt a zenén, tehát a zene, mint művészet a túlnyomó többség 

számára nem létezik. 

 

 

                                                           Összegzés 

 

 
       Az ifjúság zenei ízlését, zenével kapcsolatos magatartását elemezve úgy véljük, nem 

lehet túlzottan kategorikus következtetéseket levonni. Láthattuk, hogy milyen zenét 

szeretnek, melyek a hallgatott zene kedveltségének szempontjai, de azt is láthattuk, hogy 

választásaikat rengeteg tényező befolyásolja. Ha megállapítjuk, hogy az ifjúság 

meglehetősen szegényes és egyhangú zenei kódot birtokol, akkor nem ítéletet fogalmazunk 

meg, hanem azt az alaphelyzetet, tényt, amelynek okait kutatásunk során igyekeztünk 

megérteni.  

      Az alábbiakban megfogalmazzuk az adatfeldolgozás során kialakult meglátásainkat, 

amelyek választ adnak a kutatás kezdetén felmerült kérdéseinkre. 

      Kutatásunk alanyai, ami a kulturális ellátottságot, lehetőségeket illeti, az átlagosnál jobb 

helyzetben vannak. A szülők iskolázottsága jóval meghaladja a romániai magyar átlagot, a 

családok rendelkeznek mindazokkal az audiovizuális eszközökkel, amelyek a korszerű 

információszerzést, művelődést segítik, bőséges a könyvvel való ellátottság (ha az otthoni 

könyvtáron kívüli lehetőségeket is figyelembe vesszük), az otthoni zenetár. A kutatás 

helyszínei Nagyenyed kivételével mind megyeszékhelyek, nagy múltú, tekintélyes 

kulturális intézményekkel, tehát a művelődés lehetősége mindenki számára elérhető. Az 

ifjúság ebben a jónak mondható környezetben nő fel, alakítja ki világlátását, értékrendjét, 

kultúráját.  

     Az értékrend kialakulásában nemcsak a fent említett adottságok fontosak, hanem az 

egész társadalmi környezet, életritmus és életstílus, amely az elmúlt két évtizedben 
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drámaian megváltozott, de amelybe kutatásunk alanyai már beleszülettek. Értékrendjük 

korunk életeszményéhez és szellemiségéhez igazodott, amelyben a legfontosabb szerep az 

egyéni boldogulást vélhetően segítő értékeknek jut. Az őket körülvevő társadalmi 

környezet első sorban ezeket az értékeket tudatosítja bennük, ezért a közösségi értékek és a 

szellemi, morális támaszt nyújtó, művelődéssel, tanulással kapcsolatos értékek számukra 

már kevesebb jelentőséggel bírnak. Kilátásaik, melyeket az ifjúsági korszakváltásról szóló 

fejezetben leírtunk, olyan értékrend kialakítására nyújtanak ösztönzést, amelyben nem 

tudatosulhatnak a közösségi értékek, a gyökerek megtartó ereje.  

     Kulturális fogyasztási szokásaik is a korszellemhez igazodnak, amelynek kevésbé sajátja 

az elmélyülés. Az elemzéseink alapján azt állapíthatjuk meg, hogy a magas kultúra 

fogyasztása, a színvonalas kulturális terek látogatása csak egy szűk rétegre jellemző (ez a 

szülők idejében is így volt, az adatok alapján azonban úgy látjuk, hogy ez a réteg a 

generációváltással tovább szűkül). A szabadidő eltöltésében, a kulturális kínálatban a 

szórakozást, kikapcsolódást, lazulást nyújtó tevékenységeket részesítik előnyben.  

     Kulturális orientációjukat hangsúlyosan befolyásolja a média. A diákok zöme napi több 

órát tölt képernyő előtt. A tévében főképp a szórakoztató műsorokat nézik, s valószínű a 

számítógépen is legtöbb esetben a hasonló tartalmakat. A médiából alkotnak képet a 

világról, követendő mintákról, divatról, kultúráról, s mert ezzel a kínálattal van állandó, 

kényelmes és irányítatlan kapcsolatuk, a kereskedelmi média közvetítette értékrend és 

kultúra már-már a kizárólagosság rangjára emelkedett. Az elemzett adatok tükrében úgy 

látjuk, hogy zenehallgatási szokásaikat, zenei ízlésüket is főképp a média alakítja.  

     A zenehallgatási szokások alapján arra következtetünk, hogy a zene funkcióinak csak 

szűkös szegmense, első sorban a szórakoztató funkció „működik”, amely díszletéül szolgál 

a korszerű szórakozási alkalmaknak, s mint ilyen, a divatnak kell megfelelnie, szinte azt 

mondhatjuk, hogy divatcikké vált. A divatot viszont a média teszi követendővé, 

kívánatossá, elterjedté, s mivel az ifjúság egy hét alatt nagyjából annyi időt tölt a képernyő 

előtt, mint egy egész szemeszter (ha heti egy órája van), vagy tanév (ha heti fél órás 

tantárgy az ének) alatt énekórán, természetes, hogy a média hatása a legbefolyásosabb. A 

médiának, és különösen a kereskedelmi csatornáknak (amelyeket az ifjúság leginkább néz), 

meglehetősen egysíkú a zenei kínálata, de ez a kínálat képezi az ifjúság zenei 

preferenciáinak alapját. Ebből az alapból kiindulva lehet tovább vizsgálni más tényezők 

hatásait, amelyek valamelyest árnyalják a zenehallgatási preferenciáikat.  
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      A média meghatározó hatását igazolja, hogy az ifjúság túlnyomó részben ugyanazt a 

négy zenei stílust hallgatja. Az is érzékelhető viszont, hogy az egyéni zenehallgatási 

preferenciák sokkal változatosabbak, mint a csoportos zenehallgatásé. Pontosan ezek a 

különbségek azok, amelyek a különböző más hatásoknak (7 változó) eredményeképp 

realizálódnak, és nemcsak a zenei ízlésben, hanem a szabadidő eltöltésében és a kulturális 

fogyasztás más szegmenseiben is megmutatkoznak.  

     Vizsgálódásunk során, bár hét változó összefüggésében elemeztük az adatokat, ezek 

nem minden esetben voltak relevánsak. Elemzés közben kirajzolódott néhány olyan 

változó, amely valóban hatással van az ifjúság választásaira. A nemek közötti különbségből 

adódó preferencia-választások a leghangsúlyosabbak, ezt követi a családi háttér, az anya 

erősebb hatásával, illetve a régiók között érzékelhető különbségek. 

     Kutatásunk eredményeképp sikerült az ifjúság zenei ízléséről alkotott, homogénnek tűnő 

képet felbontani, s a külső szemlélő számára alig-alig, vagy egyáltalán nem látható 

szegmenseket is megvilágítani. 

     A hét változó függvényében folytatott elemzéseink során már érzékeltük két csoport 

körvonalazódását, amely aztán az összefüggések vizsgálatában evidenssé vált. Az egyik sok 

zenét hallgat, sok időt tölt a tévé előtt, a számítógépen sokat játszik, keveset, vagy 

egyáltalán nem olvas, ritkán vagy egyáltalán nem jár színházba, sem hangversenyre (bár ez 

utóbbi esetben akadtak kivételek), kedvenc stílusaik a pop, a house, a rap és a manele. A 

másik, lényegesen kisebb csoport szintén sok zenét hallgat, de kevesebbet tévézik, a 

számítógépen változatosabb tartalmakat használ, többet olvas, a szülőkkel is megbeszéli 

olvasmányait, inkább jár színházba, hangversenyre csak néha, ők azok, akik jazzt, 

komolyzenét, népzenét és egyházzenét is hallgatnak. A két csoport között van egy 

különleges jelenség, a rockerek tábora, akik bár az egyik legdivatosabb irányzat rajongói, 

mégis, kulturális fogyasztási szokásaikban, értékrendjükben az estek többségében, inkább a 

második csoporthoz tartoznak. 

     Az ifjúság zenehallgatási szokásait a mindennapos, sőt egész napos zenehallgatás 

jellemzi, mindent hallgatnak, amit kínál a média, a második csoportba tartozók egyebet is. 

Az egyéni zenei ízlésük meglehetősen eklektikus. A barátokkal való zenehallgatás azonban 

szinte csak a divatos irányzatokra korlátozódik, a csoportnyomás nem tűr meg más stílusú 

zenét. Ez a jelenség felerősíti a média által diktált zenei divatot. A divat pedig csupán 

néhány irányzatra korlátozódik: pop, house, rock és rap. Úgy véljük, a rap kedveltsége 

fölött érdemes elgondolkoznunk. A rap a „szövegelés” műfaja, az a műfaj, amelyben az 
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ifjúság elmondhatja, amit akar, kifejezheti önmagát. Ez egyértelműen pozitív jelenség, 

viszont ha a zene oldaláról közelítünk a rap műfaja felé, akkor felmerül a kérdés, hogy egy 

zeneként számontartott műfajban miért nem a zene nyelvén „szövegelnek”? Az ifjúságnak 

el kell mondania, amit akar, de mert a zene szimbólumrendszerét nem ismeri, ahhoz a 

szimbólumrendszerhez folyamodik, amelyet ismer, ezért éneklés helyett beszél. A 

hangszeres kíséret pedig megteremti a zene-jelleget. Úgy tűnik, az önkifejezés igénye és a 

fiatalos leleményesség, vagányság, zenei ismeretek nélkül is divatos zenei stílust teremtett.  

     Az ízlésfelmérő során feltett kérdésünkre kapott válaszok alapján láttuk, hogy a zenei 

preferenciákban a szöveg jelenti a fő támpontot. Fontos kritérium, hogy a zenére lazulni, 

kikapcsolódni, ugrálni, szórakozni lehessen. Lényeges, szinte kizárólagos elvárás a pörgő, 

gyors ritmus, ennek hiányában a zene unalmas. Ebben az elvárásban a dallamnak, a 

harmóniának, a zenei tartalmaknak, a szerepe lényegtelen, senki nem figyel rá. A 

szóhasználat is árulkodik a dallam kevésbé lényeges voltáról: egy könnyűzenei produktum 

megnevezése ma már nem dal, hanem szám. Az ifjúság pedig nem a zeneművészetre, 

hanem sokkal inkább a zeneipar produktumaira tart igényt. Főáramú zenei ízlésének 

lényegét talán az egyik válaszadónk mondatával fejezhetjük ki leginkább: „Jó ritmus, jó 

duma, jó szám.” 

     Kutatásunk egyik fontos kérdése volt, hogy a zenei ízlés összefügg-e az értékrenddel. 

Elemzésünk erre egyértelmű választ adott. Az összehasonlító vizsgálat a vártnál 

megdöbbentőbb eredményt hozott. A fentebb leírt két csoport értékpreferenciái is 

különböznek. Az első csoporthoz tartozók szinte kizárólag csak az individuális értékeket 

tartják fontosnak. A szélesebb, a közösségi és a tanulással, művelődéssel kapcsolatos 

értékeket is magába foglaló értékrend csak a jazz, a komolyzene, a rock és a népzene 

kedvelőire jellemző. Egyértelmű tehát, hogy a több dimenziós értékrend szélesebb látókört, 

minőségibb kulturális orientációt, a divaton túli világ meglátását is lehetővé teszi.  

     Az adatok feldolgozása során végigkövettük, hogy milyen hatások alakítják az ifjúság 

értékrendjét, kulturális fogyasztását és zenei ízlését. Néhol érzékeltük a szülők hatását, 

kevésbé az iskoláét, láthattuk a kulturális intézmények gyér látogatottságát, nem érzékeltük 

az egyházak hatását. Elemzéseink alapján úgy látjuk, hogy a média befolyása a 

leghatékonyabb. 

    Ízlés vagy sodródás? – tettük fel a kérdést dolgozatunk címében. Elemzésünk folyamán 

következetesen a preferencia szót használtuk, mert nem tudhattuk, hogy a kapott válaszok 

mennyire esetlegesek vagy sem. Az adatfeldolgozás végére egységesült a kép, láthatjuk, 
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hogy amit esetlegesnek vélhettünk volna, következetesen egységes képet mutatott. Akár 

ízlésnek is nevezhetnénk, de fenntartásaink vannak, mert véleményünk szerint az ízlést az 

ember maga alakítja ki sok és sokrétű kínálat és válogatás alapján. Az a kínálat azonban, 

amelyből az ifjúság válogat, meglehetősen egysíkú, a többségnek esélye sincs rá, hogy saját 

ízlést alakítson, preferenciáit/ízlését a divat sodrása határozza meg. 

    Az eredmények ismeretében úgy látjuk, kutatásunk feltárt néhány olyan tényt, amelyek 

figyelembe vétele segítheti a zenepedagógia és a zenetanárképzés jobbítását. Azonban az is 

látható, hogy a jelenségek annyira komplexek és összefonódóak, hogy csupán a zenetanár 

felkészültsége és jó szándéka nem képes megoldani. A zenei ízlés kérdése csak egy 

szegmense az egy tőről fakadó jelenségnek, amelyen javítani a családok, az iskola, a 

kulturális intézmények, az egyházak és a döntéshozók összefogásával lehet(ne).   
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 Mellékletek 
 1-es számú melléklet: Levél a zenetanároknak 

                                             Tisztelt Kolléganő/Kolléga! 

             Hausmann Alice vagyok, adjunktus a Partiumi Keresztény Egyetem Zeneművészeti 

Tanszékén. A segítségét szeretném kérni egy országos szintű zeneszociológiai kutatásban. 

Kutatásunk témája: Ízlés vagy sodródás? (Összefüggések a romániai magyar 

középiskolások értékrendje, kulturális fogyasztása és zenei ízlése között). Az erdélyi 

megyeszékhelyek egy-egy vezető magyar líceumának, illetve a bukaresti magyar líceum X-

es diákjait szeretnénk kérdezni. Minden kiválasztott iskolában egy humán és egy reál X. 

osztályt. Azért őket, mert ez az utolsó tanévük, amelyben még tanultak zenét.  

           A kérdőívek kitöltését azért időzítettük a tanév végére, mert ebben az életkorban 

néhány hónap is sokat alakíthat a gyermekeken, és nem utolsó sorban tanév közben nem 

akartuk az Önök munkáját megzavarni. Kérem tehát, segítse munkánkat azzal, hogy a jövő 

héten két X. osztályban (humán, reál) kitölteti a kérdőíveket, mert ellenkező esetben egy 

évet csúszna a kutatásunk. 

          A kérdőíveket úgy állítottuk össze, hogy egy tanóra alatt kitölthetőek legyenek (a 

próbafelmérés tanúsága szerint 40-45 perc). A kérdőívek mellett küldünk egy ízlésfelmérő 

CD-t is, amely 12 zenei idézetet tartalmaz. Lejátszáskor, kérem, hagyjon néhány másodperc 

szünetet a zenei idézetek között, hogy a hallott zenét osztályozni tudják. Az ízlésfelmérő a 

kérdőív elején szerepel, azért, hogy ezután minden diák a saját tempójában tudjon 

válaszolni a kérdésekre. 

         A borítékban egy megcímzett, ajánlott levél értékben felbélyegzett borítékot is 

küldünk. Kérjük, a kitöltött kérdőíveket ebben a borítékban szíveskedjék visszaküldeni. 

         Végül arra szeretnénk kérni, írja le (nem kötelező, de szívesen vennénk), miben látja a 

zenei nevelés legfőbb gondjait, véleménye szerint milyen módon lehetne a munkánkat 

hatékonyabbá tenni. Bármilyen meglátást, javaslatot örömmel olvasnánk. 

         A kutatás időbeni ütemezése miatt rendkívül fontos, hogy a kérdőíveket tanév végéig 

visszakapjuk!  

         Ha bármilyen kérdése van, szívesen válaszolunk. Tel: 259-411919 vagy 744-370997. 

         Köszönjük a segítségét. 

 
Nagyvárad, 2009. 05. 27.                                    Tisztelettel és köszönettel: Hausmann Alice 
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2. számú melléklet: A kutatás helyszínei 
 
 

 
 
   A színessel, magyarul bejelölt városok a kutatás helyszínei.  
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3-as számú melléklet: A kérdőív 
 
 
                                                           KÉRDŐÍV 

 

Város:…………………………………… 

Iskola:……………………………………. 

A kérdőív száma:……. 

 

 

                   Felkérünk, hogy vegyél részt egy országos szociológiai kutatásban. A 

kutatásban csak az összesített adatok fognak megjelenni. A kérdésekre adott válaszok 

feldolgozása névtelenül, a vonatkozó titoktartási szabályoknak megfelelően történik. A 

válaszolás nem kötelező, de őszinte válaszaiddal segíted a kutatást. Köszönjük! 

 

 

Osztályozd 1-től 10-ig terjedő skálán a következő zenei idézeteket. A tízes a legmagasabb 

osztályzat, ezzel osztályozd azt a zenét, amely a legjobban tetszik! 

 
              1. – 
              2. – 
              3. – 
              4. – 
              5. – 
              6. – 
              7. – 
              8. – 
              9. – 
            10. –  
            11. – 
            12. –  
 
1. Neme: 1. fiú 

               2. lány 

2. Osztály: 1. humán 

                  2. reál 
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3. Mivel töltöd legszívesebben a szabadidődet? Osztályozd az alább felsoroltakat 1- től 10-

ig terjedő osztályzatokkal. Minél jobban szereted azt a tevékenységet, annál magasabb 

jeggyel osztályozd. Több tevékenységet is osztályozhatsz ugyanazzal a jeggyel! 

       1. barkácsolás, modellezés 

       2. együttlét barátokkal 

       3. házimunka, segítés a ház körül 

       4. játék, sport a szabadban 

       5. filmnézés otthon 

       6. kirándulás 

       7. gyűjtés (képeslap, bélyeg, szalvéta stb.) 

       8. képregények olvasása 

       9. moziba járás 

     10. ábrándozás, gondolkodás, töprengés 

     11. múzeumlátogatás, tárlatlátogatás 

     12. műkedvelés (festés, zenélés, színjátszás stb) 

     13. diszkózás 

     14. kertészkedés 

     15. autózás 

     16. szépirodalom-olvasás (regény, novella, vers) 

     17. színházlátogatás 

     18. számítógépezés 

     19. ismeretközlő szakirodalom olvasása 

     20. televíziózás 

     21. újságolvasás 

     22. könnyűzenei koncert 

     23. beszélgetés tapasztaltabbakkal 

     24. házibuli 

     25. plázák látogatása 

     26. közösségi tevékenység 

4. Szoktál-e televíziót nézni, s ha igen, milyen gyakran? 

        1. naponta 

        2. hetente többször 

        3. hetente egyszer-kétszer 
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        4. havonta egy-két alkalommal 

        5. nem szoktam 

5. Egy-egy alkalommal általában mennyi ideig nézed (hány órát) a tv-t? 

        1. egy órát, vagy kevesebbet 

        2. egy-két órát 

        3. három-négy órát 

        4. négy óránál többet 

        5. nem tudom 

6. Melyek a kedvenc tv-csatornáid? Sorolj fel néhányat abban a sorrendben, amilyen 

gyakran nézed őket A leggyakrabban nézettet említsd az első helyen. 

………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

7. Melyek a kedvenc tévés műsoraid? 

        1. filmek 

        2. tudományos ismeretterjesztő 

        3. természetfilmek 

        4. híradó 

        5. játékok 

        6. sport 

        7. politikai vitafórumok 

        8. talk-show 

        9. színházi közvetítések 

       10. sorozatok  

       11. egyéb, éspedig................................................................................................... 

8. Van-e a családod tulajdonában személyi számítógép? 

         1. igen 

         2. nem 

9. Szoktál-e számítógépet használni otthon vagy másutt (pl. Iskolában, barátoknál), s ha 

igen, milyen gyakran? 

         1. naponta 

         2. hetente többször 

         3. hetente egyszer-kétszer 

         4. havonta egyszer-kétszer 
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         5. ennél ritkábban 

         6. nem szoktam 

 

10. Milyen célból használsz számítógépet? 

 

  soha néha gyakran 

1. játék 1 2 3 

2. szövegszerkesztés 1 2 3 

3. e-mail 1 2 3 

4. internet 1 2 3 

5. zenehallgataás 1 2 3 

6. egyéb 1 2 3 

 

                                                            

 11. Szoktál-e interneten olvasni? 

           

  soha néha gyakran 

1. Újságot, folyóiratot 1 2 3 

2. Szakmai közleményeket 

(lexikonok,  

tudományos cikkek, 

szakkönyvek) 

1 2 3 

3. Szépirodalmi 

alkotásokat 

1 2 3 

 

 

 12. Szoktál-e az interneten zenét hallgatni? 

          

            

  soha néha gyakran 

1. könnyűzenét 1 2 3 

2. komolyzenét 1 2 3 
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3. népzenét 1 2 3 

4. egyházzenét 1 2 3 

13. Szoktál-e a tankönyveken kívül más könyveket is olvasni? 

1. nem 

2. nagyon ritkán (évente egy könyvet) 

3. időnként (negyedévente legalább egy könyvet) 

4. rendszeresen, havonta legalább egy könyvet 

 

14. Melyik könyvet olvasod most, vagy ha most nem olvasol, melyiket olvastad legutóbb? 

Szerző………………………………..cím…………………………………… 

15. Honnan szerzed be a könyveket, amiket olvasol? 

1. vásárolod 

2. könyvtárból 

3. saját, családi könyvtárból 

4. barátoktól kapod kölcsön 

 

16. Legkedveltebb íróid közül sorolj fel hármat 

            1………………………… 

            2…………………………. 

            3………………………… 

17. Vannak-e neked és családodnak könyveitek. Ha igen, körülbelül hány kötet? 

1. 1-50 kötet között 

2. 51-100 

3. 101-200 

4. 201-300 

5. 301-500 

6. 501-1000 

7. 1000-nél több 

18. Szoktál-e könyvekről beszélgetni? 

1. igen 

2. nem 

3. ha igen, kivel, kikkel............................................................................................ 

....................................................................................................... 
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19. Szerinted mit kell a gyerekeknek a szülői házban útravalóul megtanulniuk? Az alább 

felsoroltak közül válassz ki ötöt, amelyeket a legfontosabbnak tartasz 

1. egészséges életmód 

2. emberismeret a megfelelő barátok kiválasztásához 

3.  érdeklődés a politika iránt, a politikai összefüggések megértése 

4.  érvényesülj, ne hagyd magad könnyen legyőzni 

5. kedvet lelni a művészetekben 

6. a másképp gondolkodókat tisztelni és toleránsnak lenni 

7. a munkát rendesen és lelkiismeretesen elvégezni 

8. örömet találni az olvasásban 

9. pénzzel takarékosan bánni 

10. a rendbe beilleszkedni, alkalmazkodni 

11. a szülőföld szeretete 

12.  szerénynek és tartózkodónak lenni. 

13. szilárd hit, szilárd vallási kötődés 

14. technikai szakértelem 

15.  az anyanyelv tisztelete 

16.  mérsékelt tévénézés 

17.  tudásszomj, vágy a szellemi színvonal állandó emelésére 

18.  udvariasság, jó magaviselet 

19. a hagyományok gyakorlása 

20. a család fontossága 

 

20. Tagja vagy-e valamilyen egyháznak, vallási felekezetnek? 

1. igen 

2. nem  

3. nem tudom 

 

21. A következő állítások közül melyik felel meg leginkább a felfogásodnak? 

1. nem hiszek Istenben 

2. nem tudom, hogy van-e Isten, és nem hiszem, hogy ez bármi módon kideríthető lenne 
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3. néha úgy érzem hiszek Istenben, néha viszont nem 

4. nem hiszek egy személyes Istenben, de hiszek egy felsőbb hatalomban 

5. vannak ugyan kétségeim, de úgy érzem, hiszek Istenben 

6. tudom, hogy Isten ténylegesen létezik, efelől nincs kétségem 

7. nem tudom eldönteni 

 

22. Az egyház keretében a szertartásokon kívül részt veszel-e közösségi vagy kulturális 

rendezvényeken? 

1. igen 

2. nem 

3. ha igen, sorolj fel néhányat................................................................................. 

............................................................................................................................ 

23. Szoktál-e zenét hallgatni? 

1. igen 

2. nem 

24. Milyen gyakran hallgatsz zenét? 

1. naponta 

2. hetente többször 

3. hetente egyszer 

4.  ritkán 

5. soha 

25. Milyen zenét hallgatsz? 

1. komolyzene 

2. tánczene 

3. jazz 

4. pop 

5. rock 

6. house 

7. rap, techno 

8. manele 

9. népzene 

10. magyar nóta 

11. egyházi zene 
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12. mulatós 

29. Van olyan zene, amely kifejezetten irritál? 

             1. igen, éspedig: 

             2. nem 

30. A családodban általában milyen zenét hallgatnak? 

              1. komolyzene 

              2. tánczene 

              3. jazz 

              4. pop 

              5. rock 

              6. house 

              7. rap, techno 

              8. manele 

              9. népzene 

            10. magyar nóta 

            11. egyházi zene 

            12. mulatós 

            13. nem hallgatnak zenét 

31. Szoktál-e énekelni? 

              1. igen 

              2. nem 

32. Hol tanulod az énekeket, amiket énekelsz? 

              1. otthon a családban 

              2. az iskolában 

              3. a tv-ből 

              4. CD-ről 

              5. egyházi rendezvényeken 

              6. cserkészeten 

              7. egyéb helyen: 

éspedig………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

33. Tudsz, vagy tanulsz valamilyen hangszeren játszani? 

              1. igen, éspedig…………………………… 
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              2. nem 

34. Van filharmónia a városban, ahol iskolába jársz? 

              1. van 

              2. nincs  

35. Szoktál komolyzenei hangversenyre járni? 

              1. rendszeresen, hetente 

              2. havonta 

              3. évente többször 

              4. ritkán 

              5. soha 

36. Hangverseny-bérleted 

              1. volt már 

              2. van 

              3. nem volt soha 

37. Vannak-e a zenei gyüjteményedben (vagy a szüleidében) klasszikus zenei felvételek? 

              1. vannak 

              2. nincsenek 

38. Kivel szoktál zenét hallgatni? 

              1. egyedül 

              2. családoddal 

              3. barátaiddal 

39. Milyen zenét hallgattok a barátaiddal?........................................................... 

       ………………………………………………………………………………………… 

40. Miért hallgatsz zenét? 

             1. nem szereted a csendet 

             2. unaloműző 

             3. elgondolkoztat 

             4. nem kell beszélgetni 

             5. szórakoztat  

             6. ábrándozásra késztet 

             7. örömet okoz 

41. Hol szoktál zenét hallgatni? 

             1. utcán 
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             2. utazás közben (vonaton, buszon, villamoson) 

             3. otthon 

             4. barátoknál 

             5. szórakozóhelyen 

             6. hangversenyen (komolyzenei) 

             7. iskolában 

             8. koncerten (könnyűzenei) 

             9. egyházi rendezvényeken 

            10. tévében 

42. Van színház a városban, ahol iskolába jársz? 

             1. van 

             2. nincs 

41. Szoktál-e színházba járni? 

             1. minden előadást megnézek 

             2. néha 

             3. ritkán 

             4. soha 

43. Kivel jársz színházba? 

             1. szüleiddel 

             2. barátaiddal 

             3. az osztállyal 

             4. egyedül 

44. Van-e a családodban 

             1. tv 

             2. rádió 

             3. videó lejátszó 

             4. CD-, DVD lejátszó 

             5. walkman 

             6. iPod 

45. Hol laksz tanév közben? 

             1. otthon, a szüleiddel 

             2. rokonoknál 

             3. albérletben 
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             4. bentlakásban 

46. Édesapád/ nevelőapád iskolai végzettsége: 

              1. általános iskola (8osztály) 

              2. érettségi 

              3. technikum 

              4. főiskola 

              5. egyetem 

              6. két egyetem 

              7. doktorátus 

47.  Édesanyád / nevelőanyád iskolai végzettsége: 

              1. általános iskola 

              2. érettségi 

              3. technikum 

              4. főiskola 

              5. egyetem 

              6. két egyetem 

              7. doktorátus 

 

 

 
 Köszönjük, hogy válaszaiddal segítetted a munkánkat. 
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4-es számú melléklet: Táblázatok, ábrák 
                                              
                                                4/1. melléklet   
                              A minta nemek szerinti megoszlása 
  

Fiú 221 39.2% 

Lány 341 60.4% 

Nem 

válaszolt 

2 0.4% 

Összesen 564 100% 

 

                                                    4/2. melléklet: 
                       A tanulók tagozatos megoszlása az apa végzettsége szerint 

Iskolai végzettség Humán tagozat Reál tagozat Összesen 

8 általános 4,7% 2,4% 7,1% 

érettségi 15,1% 19,7% 34,9% 

technikum 8% 10,7% 18,7% 

főiskola 7,3% 5,7% 13% 

egyetem 5,5% 17,2% 22,7% 

két egyetem 0,9% 1,6% 2,5% 

doktorátus 0,7% 0,5% 1,2% 

Összesen 42,2% 57,8% 100% 

                             

                                                       4/3. melléklet:                                                                                             

                       A tanulók tagozatos megoszlása az anya végzettsége szerint 

Iskolai végzettség Humán tagozat Reál tagozat Összesen 

8 általános 7,1% 2,4% 9,5% 

érettségi 16,9% 22,7% 39,6% 

technikum 5,1% 5,7% 10,8% 

főiskola 6% 7,8% 13,8% 

egyetem 4,6% 16,2% 20,8 % 

két egyetem 0,9% 1,6% 2,5% 

doktorátus 1,5% 1,5% 3% 

Összesen 42,1% 57,9% 100% 
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                                                     4/4. melléklet: 

                                   Tagja vagy-e valamilyen felekezetnek?                                                                          

igen 491 87,1% 

nem  47 8,3% 

nem tudom 22 3,9% 

nem válaszolt 4 0,7% 

Összesen 564 100% 

 

                                                             4/5. melléklet: 

                                              Szoktál-e interneten olvasni? 

soha 33,2% 

néha 46,4% 

gyakran 20,4% 

Összesen 100% 

 

 

                                                             4/6. melléklet: 

                    A zenehallgatás gyakorisága az apa iskolai végzettsége szerint 
 

apa iskolai 
végzettsége 

naponta hetente 
többször 

hetente 
egyszer 

ritkábban összesen 

8általános 6,3 0,7        -       -   7% 
érettségi 31,4 3,7        - 0,4  35,5% 
technikum 17,6 0,3 0,2 0,2 18,3% 
főiskola 10,8 1,8        - 0,3 12,9% 
egyetem 19,3 2,9 0,3      - 22,5% 
két egyetem 2,2 0,3       -       -  2,5% 
doktorátus 1,1 0,2       -       - 1,3% 
Összesen 88,7 9,9% 0,5% 0,9% 100% 
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                                                        4/7. melléklet: 
                    A zenehallgatás gyakorisága az anya iskolai végzettsége szerint 
 

anya iskolai 
végzettsége 

naponta hetente 
többször 

hetente 
egyszer 

ritkábban összesen 

8 általános 8,5 0,9        -        - 9,4% 
érettségi 35,4 3,7        - 0,4 39,5% 
technikum 10,1 0,8        -        - 10,9% 
főiskola 12,2 1,3 0,2 0,2 13,9% 
egyetem 17,2 3,1 0,2 0,4 20,9% 
két egyetem 2 0,5        -        - 2,5% 
doktorátus 2,7 0,2        -        - 2,9% 
Összesen 88,1% 10,5% 0,4% 1% 100% 

 
 

                                                            4/8. melléklet 

                              Szoktál-e tankönyveken kívül más könyveket is olvasni? 
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                                                       4/9. melléklet 

                                    Honnan szerzed be a könyveket, amiket olvasol? 
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                                                           4/10. melléklet 

                                   Kivel szoktál könyvekről beszélgetni (N=271) 
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                                                           4/11. melléklet 

                                                    Szoktál-e színházba járni?  
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                                                               4/12. melléklet                                                                                    

                                                         Kivel jársz színházba? 
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                                                               4/13. melléklet 

                                      Szoktál-e televíziót nézni, s ha igen, milyen gyakran? 
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                                                            4/14. melléklet   

                             Egy-egy alkalommal általában mennyi ideig nézed a tévét?                                                
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                                                       4/15. melléklet 

                                         Szoktál-e számítógépet használni 
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                                                     4/16. melléklet                                                                        

                          Zenei preferencia és a számítógépen való olvasás kapcsolata 

              
 

    6. számú melléklet: Szemelvények az ízlésfelmérőn kapott nyitott válaszokból 

 

1. rock    

• „tetszik, mert pörgős”  

• „jó a ritmusa és ha ideges vagyok megnyugtat” 

• „tetszik a lüktetése” 

• „kellemes az énekes hangja” 

• „tetszik, mert olyan pörgős és lehet rá táncolni” 

• „fülbemászó” 

• „nem szoktam ilyen zenét hallgatni, túl durva a ritmusa” 
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 209

• „tetszik a szövege és az énekes hangja” 

 

2. barokk orgonamuzsika: 

• „annyira nem jött be, mert túl zavaró volt a sok hangszer és hiányoltam a 

dalszöveget” 

• „egy történetet mesél el, érdekes a hangzása” 

• „dallamos, inkább templomi, nem az én stílusom” 

• „egyhangú” 

• „nem igazán tetszik, olyan templomi zenéhez hasonlít” 

• „a klasszikusokat nem szeretem” 

• „túl komoly és egyszerű” 

• „túl egyházi, nem szórakoztat” 

 

3. house: 

• „tetszik, mert jó a ritmusa, jól lehet rá táncolni” 

• „elég jó, mert bulis a hangulata, de valószínűleg hosszú távon megunnám” 

• „nem nagyon kedvelem, de jó ritmusos és jó az ének is” 

• „tetszenek benne az elektro-hangeffektek” 

• „jó kedvem lesz tőle” 

• „pörgős, tetszik, mert jók az ütemei és pörgős” 

• „túl monoton, nem változik az ütem” 

• „azért tetszik, mert buli hangulatot eredményez” 

 

4. klasszikus opera: 

• „nem szeretem, mivel egy kicsit feszült leszek tőle” 

• „nem jön be az ilyen zene, mert frusztrál, zavar a magas hang” 

• „az ilyen stílusú zene távol áll tőlem és nem bírom hallgatni pár percnél tovább, 

mert ideges leszek tőle” 

• „nem szeretem a magas hangokat és az operát, érzékeny rá a fülem” 

• „nem szeretem, ahogy nyávognak, semmi üzenet nincs benne” 

• „nem szeretem az ilyen zenét ez inkább idősebbeknek való és az operába. Idegesít, 

amikor fel-le viszik a hangjukat” 
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• „ez a hang valami őrjítő” 

• „nem a legjobb, de a régi időkben biztos passzolt” 

• „iszonyatos, ez olyan karácsonyi kolinda operával keverve” 

 

5. jazz: 

• „halkan akár nyugis bárban is elmegy, nem a legrosszabb” 

• „talán ez az a műfaj, amit a legkevésbé kedvelek, nagyon nem szeretem” 

• „kellemes, de nem köt le” 

• „nem rossz, számomra megnyugtató, altató” 

• „nem igazán tetszik, a bulizós számok jobban bejönnek, de nem rossz hallgatni” 

• „nem tetszik, mert nem szeretem a trombita hangját, zavar az ilyen zene” 

• „tetszett, mert viccesnek tűnik a szám, sok filmben hallottam ezt a számot. 

Viccesnek tartom és egyben cukinak ☺ “ 

• „tetszik, mert eszembe jutnak róla régi filmek és nagymamám történetei” 

 

6. romantikus szimfonikus zene: 

• „mintha egy régi film zenéje lenne, amikor egy háború elején van minden 

(feszültség) 

• „elviselhető, de nem tartozik a kedvenceim közé, kissé komoly” 

• „ez jó, nyugtat, és szívesen hallgatom” 

• „nagyon utálom az ilyen stílusú zenéket. Nem találok bennük semmi jót, semmi 

érdekeset, és legfőképpen unalmasnak tűnik számomra. Simán el tudnék aludni, ha végig 

kellene hallgatni” 

• „hát tetszik kicsit, olyan, mint a mesékben a pörgős részeknél” 

• „azért nem fogott meg annyira, mert nagyon ünnepélyesnek tartom, nem tudnék egy 

ilyen zenén ellazulni” 

• „elgondolkoztató, ilyenkor mindig elképzelek valami történetet, amihez kapcsolódik 

ez a dallam” 

• „a semminél ez is több, de inkább pop-rock” 
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 7. manele: 

• „háth!!! Ez über…, a világ leg… zenéje, eltörném mind a tíz ujját annak, aki ezt a 

zenét megcsinálta” 

• „Te jó Isten, inkább süketüljek meg. Ez emberkínzás” 

• „olyan felpörgetett manele, de szerintem jó, lehet rá ugrálni” 

• „egyszerűen utálom a stílust, és amilyen emberekre emlékeztet” 

• „tetszik, mert olyan idióta számnak tűnik, lehet röhögni rajta” 

• „nem tetszik, mert parasztos és nem illik hozzám” 

• „jó a ritmusa, szórakoztató, jó kedvre derít ☺” 

• pörgős, táncos, ha jó a buli hangulat, jól lehet bulizni rá” 

 

8. XX. századi szimfonikus zene: 

• „nem tetszik, olyan, mint a régi filmekben” 

• „borzalom, történelmi indulóra hasonlít” 

• „ilyen zenék mennek a középkorról szóló filmekben, számomra hallgatható” 

• „ez tetszik, olyan, mintha valahova bevonulnék, és mindenki engem figyel, ezt az 

érzést váltja ki belőlem” 

• „olyan katonás szám, nem jön be annyira, de nem is a legrosszabb” 

• „nem szeretem!!! Unalmas, semmi szöveg nincs benne… a háborúba érzem magam, 

mikor hallgatom ezt a számot. Nagyon rossz! Idegesítő!” 

• „ünnepélyes jellegű, megkéri a tiszteletet, azonban kicsit katonás is, győzedelmes” 

• „tetszik, mert a dob feldobja az amúgy unalmas zenét” 

 

9. népdal: 

• „ez nagyon nem tetszik, nem szeretem a népzenét, idegesítő, ahogy énekel a nő” 

• „nem szeretem az ilyesmit, az éneklés is szerintem érthetetlen, és hülyén énekelnek” 

• „túl régies, mamám hallgat csak ilyent” 

• „adni kell a hagyományra, de csak a mű kedvelőinek, én nem tartozom közéjük” 

• „nem tetszik, mert úgy gondolom, hogy nincsenek benne szép dallamok” 

• „kissé zavaró, de egy kicsi ideig eltűröm, de pár perc után nem” 

• „nem szeretem a népzenét és a visítás is kicsit idegesítő benne” 

• „tetszik, szeretem a népzenét, kedvem lenne táncolni egyet ☺” 
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10. R’nB 

• „tipikus rádiózene, tetszik, mert segít ellazulni” 

• „tetszik, mert érzelmes, jó a ritmusa, szerelmes szám, jó dolgokra emlékeztet” 

• „felüdülés az előző számok után, de ezt a stílust sem szeretem annyira, főleg a rap 

miatt benne” 

• „nagyon jó a ritmusa” 

• „tetszik, mert pörgős, Akon jó számokat írt” 

• „tetszik, mert szeretem Chris Brown hangját, a stílusát, az ilyen típusú zenét” 

• „tetszik a hangja az énekesnek, és úgy gondolom, megnyugtató a háttérzenéje is” 

• „nagyon jó!! Minden nap ilyen stílusú zenét hallgatnék. Ez a mai világ zene stílusa! 

Van minden, ami kell egy számhoz” 

 

11. a capella kórusmű: 

• „idegesítő, nyivákolnak benne! Nagyon rossz! Ha már imádkozunk, tegyük ezt meg 

normálisan, ne nyivákolva!” 

• „szép a két szólam összecsengése, gyönyörű a kórus hangzása”  

• „nem tetszik, mert annyira elhúzzák a szavakat, hogy nem értem a szövegét” 

• „szinte irritálnak ezek a túl magas opera hangok, templomos, érthetetlen az éneklés, 

de bizonyos része nyugtató” 

• „mintha tű szurkálná a fülemet. Elviselhető, de nem valami jó” 

• „én még élni akarok, ez lerontja a morálomat” 

• „nem a legjobb, de ha az ember elmegy a templomba, végig kell hallgassa, és nem 

kényszerből…” 

• „annyira nem favorizálok a vallással, hogy szeressem a vallásos énekeket” 

 

12. rap: 

• „jó, ez tetszik, mert mondani akar valamit” 

• „nem igazán szeretem ezt a sok szövegelést benne” 

• „jó zene, érdemes az ilyen rap szöveget végighallgatni, mert legtöbbször igazság 

van benne” 

• „nem rossz, még el is táncolnék rá, ritmusos, tök jó ☺” 

• „jó szám! Kicsit hülyegyerekes, de teszik, mert jókedvre derít” 
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• „Jó ritmus, jó duma, jó szám” 

• „nem tetszik, mert minden hülyeséget összehordanak” 

• „nagyon pörgős és ezért nekem is jó kedvem lesz” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 214

 
 Felhasznált irodalom: 
 
 Adorno, Theodor W. (1998): A zenével kapcsolatos magatartás típusai. In. 
Adorno,Theodor W: A művészet és a művészetek. Budapest, Helikon Kiadó, 306-323 p. 
 
Andorka Rudolf (2006): Bevezetés a szociológiába. Budapest, Osiris Kiadó. 
 
Angi István (2008): A zenével kapcsolatos magatartás típusai. In. Ízléstípusok esztétikája 
Nagyvárad zenei életének tükrében. PKE Zeneművészeti tanszék, a Sapientia KPI által 
támogatott kutatás. Kézirat. 
 
 A televízió, a család és az iskola hatása a mai gyerekek, fiatalok gondolkodására és 
értékeire. Gazdaság és Médiakutató intézet 2005. http://www.kod.hu/pub_003.html 
Letöltve: 2010. január 30. 
 
Baacke, Dieter (1998): Die Welt der Musik und die Jugend. Eine Einführung. In. Handbuck 
Jugend und Musik. 9-29. p. Opladen. 
 
Ballag már a véndiák (lehetőleg külföldre) Menni vagy… menni? Csigalépcső, 2004. 
február. 12-es szám. http://www.sepsiszentgyorgy.info/csigalapcso/arch12/miko. letöltve 
2008.dec.20. 15,10 
 
Bauer Béla –Fábri István – Gazsó Tibor: Ifjúság 2000. Gyorsjelentés. 
http://www.fde.hu/docs/Ifjusag2000-Gyorsjelentes.pdf 
Letöltve: 2008. dec.14.  
 
Bácskay-Manchin-Sági-Vitányi (1972): Ének-zenei iskolába jártak. Budapest, 
Zeneműkiadó.                                                                                                                                                   
 
Bálint Blanka – Demeter Gyöngyvér: Mozaik 2001. Gyorsjelentés Székelyföld. 
http://kutatások.adatbank.transindex.ro/download/kapcso 
Letöltve: 2008. december 18. 
 
Bourdieu, Pièrre (1969): La distinction. Critique sociale du jugement. Paris, Edition de 
Minuit. 
 
Bourdieu, Pièrre (1987): A művészeti észlelés szociológiai elméletének elemei. In: 
Művészetszociológia. Válogatott tanulmányok. Budapest, Közgazdasági és Jogi 
Könyvkiadó. 
 
Bourdieu, Pièrre (1978): Legitimitások hierarchiája. In: Társadalmi egyenlőtlenségek 
újratermelődése. Budapest, Gondolat 
 
Bourdieu, Pièrre (1986): Economia bunurilor simbolice. Bucuresti, Editura Meridiane. 
 
 
Bazsa György (2004): 21. századi műveltségkép – felsőoktatási tükörben. Educatio. 2. sz. 
267-278. 



 215

 
Bayer József 2002): Globális média, globális kultúra. Magyar Tudomány, 6. sz 748-761. p. 
 
Bánáti Ferenc (2006): Ifjúság és kultúra. In: Vitányi Iván: A magyar kultúra esélyei.  
http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/tudomany_es_ismeretterjesztes/A_magyar_kultura_e
selyei/pages Letöltve: 2009.október.5. 
 
Behne, Ernst Klaus (1994): Zenei preferenciák és zenei ízlés. In: Musikpsychologie, Hrsg 
von Bruhn, Oerter, Rösing, Rowohlts Enzyklopädie, p. 339-350 
 
Behne, K.-E. (1986): Hörertypologien. Zur Psychologie des jugendlichen. 
Musikgeschmacks. Regensburg. 
 
 
Berta Zita (2001): A nevelés tartalmának változása. In Bereczky Ágnes (szerk) Pedagógiai 
Műhely-Beszélgetések. Pécs, PTE Tanárképző Intézet Pedagógia Tanszék. 

 

Benjamin, Walter (1976): A műalkotás a technikai sokszorosíthatóság korában. In. Kiss 
Tamás (szerk.): Esztétikai olvasókönyv. Szöveggyűjtemény. Budapest, Kossuth 
Könyvkiadó, 321-326. p. 

 

Chirodea, Letiţia (2008): Muzica şi publicul. Tipologia socio-estetică a pretenţiilor de gust. 
In. Ízléstípusok esztétikája Nagyvárad zenei életének tükrében. PKE Zeneművészeti 
tanszék, a Sapientia KPI által támogatott kutatás. Kézirat. 

 

Csapó Benő (2002): Az iskolai műveltség: elméleti keretek és vizsgálati koncepció. In. 
Csapó Benő (szerk.): Az iskolai műveltség. Budapest, Osiris, 11-36. p. 

 
Csata István: Az erdélyi magyar fiatalok értékeiről. 
http://kutatások.adatbank.transindex.ro/download/kapcso 
Letöltve: 2008. december 1. 
 
Csata Zsombor (2005): Ifjúság és közélet. In. Erdélyi társadalom, 2005.  3. évf. 1 
szám.221-227. 

 

Csata Zsombor-Kiss Dénes-Veres Valér (2007): Románia (Erdély). In. Kérpát Panel – A 
Kárpát –medencei magyarok társadalmi helyzete és perspektívái 2007. 

http://www.omnibus-srl.ro/karpat_panel_2007.pdf  letöltve: 2010. június 2. 

 

Császi Lajos (2005): A Monika-show kulturális szociológiája. Médiakutató. 2005. ősz. 
Bulvár rovat. 1-7. p. http://www.mediakutato.hu/cikk/2005_03_osz/02_monika Letöltve: 
2009. november 4. 

 



 216

Császi Lajos (2001): A rituális kommunikáció neodurkheimi elmélete és a média. In 
Szociológiai Szemle 2. sz. 3-15. p. 

 

Csepeli György (2006): A jövőbe veszett generáció 

http://www.csepeli.hu/pub/2006/csepeli_mesterkurzus  Letöltve: 2010.május 11. 

 

Csíkszentmihályi Mihály (2008): Flux: psihologia fericirii. Bucureşti, Humanitas 

 

Csoma Gyula (2004): A kívánatos műveltség dilemmái a közoktatásban. Educatio, 2004/2. 
247-266.  

 

Coulengeon, Philippe (2010): Les métamorpfoses de la legitimité. Class sociales et gout 
musical en France. Actes de la recherche en sciances sociales, nr.181-182. Les partition du 
gout musical. 2010. mars. 

 

Czeizel Endre – Susánszky Éva (1992): A zenei tehetség kultúraspecifikussága. In. Czeizel 
Endre (szerk.) – Batta András (szerk.) (1992): A zenei tehetség gyökerei. Budapest, Mahler 
Marcell Alapítvány, Arktisz Kiadó, 81-110. p. 

 

Dankovicsné Szűcs Olga: Művészet és piac, avagy mit nevezhetünk értéknek 

http://www.lib.uni-corvinus.hu/gt/2000-2/dankovicsne.pdf 125-135.p. Letöltve: 
2010.február.10. 

 

Demény Attila: Zenei közérthetőség.  

http://demenyattila.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=102&Itemid=98&
lang=hu  Letöltve 2010.április 20. 

 

Dobszai László (1991): Kodály után. Tűnődések a zenepedagógiáról. Kecskemét, Kodály 
Intézet. 

 

Dohány Gabriella (2009): Zenei műveltség értékelése a középiskolás fiatalok körében. In. 
Iskolakultúra, 19/10. 13-23. p. 

 

Dolinszky Miklós (1993): Iskola és középszer. In. Muzsika, 36/2. 4-9. p. 

 

Dollase, Rainer (1998): Musikpraeferenzen und Musikgeschmacht Jugendlicher. In. Baacke 
(szerk): Handbuch Jugend und Musik. Opladen. 341-368. p.  

 



 217

Dorfles, Gillo (1986): A giccs. Budapest, Gondolat. 

 

Faludi Barbara: A televízió hatása a gyermekekre. Http://elib.kkf.hu/edip/D_13250.pdf. 
Letöltve: 2009.juli.30. 

 

 Fehér Katalin: Művelődéstörténet 
http://209.85.135.132/search?q=cache:Ze86Kl5E1FUJ:feherkatalin.hanoi.hu/upld/muvtbev
.ppt+"a+kultúra+fo 
 Letöltve : 2009.november 9. 
 
Ferencz Angéla (2004): Csíkszeredai fiatalok életmódja, kultúrája. In. Szapu Magda 
(szerk.): Ifjúsági „szubkultúrák” Magyarországon és Erdélyben. Budapest, MTA Politikai 
Tuományok Intézete. 
 
Földvári Mónika (2003): A vallásosság típusai a mai magyar társadalom generációiban. In. 
Szociológiai Szemle 13/4.  20-33. p.  
 
Garamvölgyi Zsolt (2005): Rockzenét az iskolákba! In. Népszabadság, 2005.09.13. 
 
Gábor Kálmán (2004): Mozaik 2001. Tézisek a határon túli magyar fiatalok helyzetének 
értékeléséhez. 
Erdélyi Társadalom, 2. évfolyam, 2. szám. 9-23. p. 
 
 
Gábrityné dr. Molnár Irén: Értékrend, identitástudat, tolerancia. 
http://www.felkol.org.yu/common/vebolvas/GMI-ertekrend 
Letöltve: 2008.december 19. 
 
Gans, Herbert J (2003): Népszerű kultúra és magas kultúra. In: Wessely Anna szerk: A 
kultúra szociológiája. Budapest, Osiris- Láthatatlan Kollégium. 
 
Gereben Ferenc: Az erdélyi magyarok identitástudata 
http://www.magyarszemle.hu/szamok/1999/5/az_erdelyi_magyarok 
letöltve: 2010. március.25.  
 
Gereben Ferenc: Az olvasáskultúra és az identitástudat kapcsolata. In. Új Pedagógiai 
Szemle 1996/3. 82-91p. 
 
Gereben Ferenc: Szlovákiai magyarok identitástudata és olvasáskultúrája 
http://www.jamk.hu/ujforras/011012.htm 
letöltve:2010.március 25.  
 
Gereben Ferenc: A vajdasági magyarok nemzeti és nyelvi identitása 
http://www.hhrf.org/kisebbsegkutatas/kk_2002_02/cikk.php?id=1125 
letöltve:2010.március 25.  
 
Gereben Ferenc: Az anyanyelv az identitástudat szerkezetében 



 218

http://epa.oszk.hu/00000/00036/00032/pdf/06.pdf 
letöltve:2010.március 25.  
 
Gereben Ferenc: Nemzeti és vallási identitás kisebbségi és többségi helyzetben. 
http://terd.unideb.hu/doc/konyv/4/v_gereben.pdf 
letöltve: 2010.március 25.  
 
Glévarec, Hervé – Pinet, Michel (2009): La „tablature” des gouts musicaux: un modele de 
structuration des préférences et de jugements. Revue française de sociologie, vol. L, nr. 3, 
juillet-setembre 2009. 
 
Gönczy László (2009): Kodály-koncepció: a megértés és alkalmazás nehézségei 
Magyarországon. In. Magyar Pedagógia, 109. évf. 2 sz. 169-185. p. 
 
Götz Attila (2008): A magyar tinédzserek már digitális bennszülöttek. Interjú Ságvári 
Bencével. Index, 2008. V. 25. 
 
Gyarmati Éva (2002): A zenei tehetség. Új Pedagógiai Szemle, 52.évfolyam, 7/8, 236-244. 
p. 
 
Hámori József (2002): Néhány megjegyzés a zene és ének neuróbiológiájáról. In. K. 
Udvari Katalin (szerk.): „PSALMUS HUMANUS”. Hagyomány és megújulás a kodályi 
zenepedagógiában. Budapest, Püski Kiadó. 206-207. p. 
 
Hartmann, Nicolai (1977): Erőtér és háttér a nem ábrázoló művészetekben. In. Hartmann, 
Nicolai: Esztétika.  Budapest, Magyar Helikon, 182-207 p. 
 
Hersent, Jean-Fr.(2006): Réflexions sur les pratiques culturelles adolescentes. 
http://209.85.129.132/search?q=cache:IAMc3fPpu-8J:ftp 
Letöltve: 2008. október 3. 
 
Hoppál Mihály (2008): Hagyomány és identitás. In. Osonka-Takács Eszter (szerk.): 
Szellemi kulturális örökség – a megőrzés útjai. Budapest, Európai Folklór Intézet. 12-18. p. 
 
Horkai Anita (2002): Screenagerek. Kvalitatív kutatás a középiskolások körében. Educatio, 
2002/1. 153-158.p. 
 
Horváth Gizella (2008): Az ízlés. In. Ízléstípusok esztétikája Nagyvárad zenei életének 
tükrében. PKE, Zeneművészet Tanszék, a Sapientia KPI altal támogatott kutatás. Kézirat. 
 
Ittzés Mihály (1981): A zenei nevelés helyzete Magyarországon. MTA Zenetudományi 
Intézet. 
 
Janurik Márta (2007): Áramlatélmény az iskolai ének-zeneórán. In. Magyar Pedagógia, 
107. évf. 4. szám. 295-320. p. 
 
Janurik Márta (2009): Hogyan viszonyulnak az általános és középiskolások a zenéhez? In. 
Új Pedagógiai Szemle, 2009/7. 47-63. p. 
 



 219

Józsa Péter (1972): Egy zeneszociológiai kísérlet eredményei. In. S. Nagy Katalin (szerk). 
Józsa Péter emlékkönyv. Magyar Szociológiai Társaság – Művészetszociológia 
Szakosztály. Budapesti Műszaki Egyetem, Szociológia Tanszék. Budapest, 1995. 
 
Kiss Zita – Plugor Réka – Szabó Júlia (2006): Értékrend és ifjúsági szabadidő-kultúra a 
Félszigeten. WEB. 14-15. összevont szám, 2006/1-2. 63-72. p. 
http://web.adatbank.transindex.ro/pdfdok/1415_ertekrend.pdf  
Letöltve: 2008. május. 17. 
 
Kodály Zoltán (1974): Néphagyomány és zenekultúra. Bukarest, Kriterion Könyvkiadó. 

Kodály Zoltán (1982): Visszatekintés I, II, III. Budapest, Zeneműkiadó 

Kodolányi Gyula (2007): A kultúra- ma, tegnap, holnap. Magyar Szemle,  9-10. szám 

Kokas Klára (1972): Képességfejlesztés zenei neveléssel. Budapest, Zeneműkiadó.  

Kondor Zsuzsa: A kultúra fogalmának és tartalmának változása Cicerótól Carey-ig 
http://www.phil-inst.hu/uniworld/kkk/crosscul/kondor/1.htm  
Letöltve: 2009. november 9. 
 

 Kroó György és Feuer Mária (szerk. 1972): Vita a zenepedagógiáról. Budapest,  

Zeneműkiadó. 

 
Kovács Eszter - Pikó Bettina: Válságban a család? Középiskolások párkapcsolati 
preferenciái. http://209.85.129.132/search?q7cache:PXjNOgfOH3IJ:www letöltve: 2008 
dec. 17.  
 
Kozma Tamás (1999): Bevezetés a nevelésszociológiába. Budapest, Nemzeti 
Tankönyvkiadó Rt. 
 
Környeiné Gere Zsuzsa: Állásfoglalás és kérdések a VII. Nevelésügyi Kongtesszus 
témáival kapcsolatban. http://www.pedagogia-
online.hu/mpt/images/Doc/NUK/Allasfoglalas_Muv.Nev.pdf 
Letöltve: 2009. nov. 3. 
 
Laczó Zoltán (1997): Egy zenehallgatás-központú tantervről. In. Iskolakultúra, 1997/9. 92-
98. p. 
 
Laczó Zoltán (2001): Művészet és pedagógia – Zenei nevelés a közoktatásban 
(Retrospektív és jelen idejű helyzetfelmérés). Budapest, Osiris Kiadó. 
 
Laczó Zoltán (2002): Zenepedagógia és társadalom. In. Hang és Lélek. Új utak a zene és 
társadalom kapcsolatában. Budapest, Magyar Zenei Tanács. 
 
 
Lampl Zsuzsanna: A dél-szlovákiai magyar és szlovák fiatalok vallásossága. 
http://www.foruminst.sk/publ/szemle/2005_2/szemle_2005_2_lampl.pdf 
Letöltve:2010. május 20. 
 



 220

Lambert, Yves – Michelat, Guy (1992): Crépuscule des religions chez les jeunes? Paris, 
L’Harmattan. 
 
Lange, Elmar (1997): Jugendkonsum im Wandel. Konsummuster, Freizeitverhalten, soziale 
Milieus und Kaufsucht von 1990-1996. Opladen. 
 
 
Lénárt Sándor: Nevelési színterek II. http://edutech.elte.hu/multiped/ped_04/ped_04.pdf     
Letöltve: 2010.február.6. 
 
Liskó Ilona(2004): A pedagógus-továbbképzés hatékonysága. Educatio, 2004/3. 391-405. 
 
Losonczi Ágnes (1969): A zene életének szociológiája. Budapest, Zeneműkiadó. 
 
Lukács Csilla: A székelyföldi középiskolások nyelvi/nyelvjárási tudata. 
http://209.85.135/search?q.=cacheTQKo4C4J4gJ:www   letöltve:2008. dec. 16.  
 
 L. Nagy Katalin ((1997): AlterNATíva – örömmel zenére és zenével örömre nevelés heti 
egy órában is. In. Parlando, 6. sz. 42-46. p. 
 
 L. Nagy Katalin (2002): Az ének-zene tantárgy helyzete és fejlesztési feladatai. In. Új 
Pedagógiai Szemle, 52/11. 73-83. p. 
 
 
Magyar Kulturális Stratégia. Budapest, 2004.július. 
http://209.85.135.132/search:q=cache:fV06qi5LOj4J:www.kontextus.hu/hirvero/magyarku
lturalisstrategia 
Letöltve: 2009. okt.4. 
 
Magyari Beck István(2000): Iskolapiac. Közgazdasági Szemle, XLVII. Évfolyam, 2000. 
április, 360-372. old. 
 
Makki Marie-Rose – Hazafi Zsolt: Romantika nélküli nemzedék. Hetek. VII. évfolyam, 12. 
szám 
http://hetilap.hetek.hu/index.php?cikk=38089 
Letöltve: 2008. dec. 20. 
 
Maróthy János (1980): Zene és ember. Budapest, Zeneműkiadó. 

 
Márkus György: A kultúra: egy fogalom keletkezése és tartalma. 
http://www.filozofia.bmc.hu/~zemplen/KULT/01MARKUS.htm  
Letöltve: 2009. október 3. 
 
Masopust Katalin (2007): A művészeti nevelés értékközvetítő szerepe. In. Parlando, 49/2. 
. 
Máté József: Screenagerek az iskolapadban és az internetkávézóban. A Processzor úr 
tanítványai. Http://www.hetek.hu/hatter/200208/a_processzor_ur_tanitavanyai 
Letöltve: 2009. aug.2. 
 



 221

Média. Oktatási segédanyag. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 
http://www.uti.hu/data/segedanyag/57/3_fejezet_vk_114503ppt. Lertöltve: 2009. júl.17. 
 
Mérei Ferenc (1998): Az ízlésélmény elemzése. In: Heleszta Sándor (szerk.): 
Művelődésszociológiai szöveggyűjtemény. Budapest, Mikszáth Kiadó. 162-172. p. 
 
Mészáros Lajos: Középiskolások értékrendje és szabadidős tevékenysége. 
http:/www.felrazas.hu/files.altalanos.pdf  letöltve:2008.dec.20.  
 
 
Mészárosné Szentirányi Zita (2008): Az oktatási rendszer felelőssége és lehetőségei a 
digitális kultúra fejlesztésében. Egy vizsgálat eredményei. In. Varga Katalin (szerk.): A 21. 
század műveltsége. E-könyv az információs műveltségről. Pécs, 2008, PTE FEEK 
Könyvtártudományi Intézet. 
 
Molenat, Xavier (2010): Les nouvelles harmonies du gout musical. Sience Humain. Com 
2010.  
html letöltve: 2010. okt. 26. 
 
Murányi István (2005): Tizenévesek nemzeti identitásának jellemzői az ezredvégi 
Magyarországon. In. Erdélyi Társadalom, 2005. 3. évf. 1. szám. 97-126. p. 
 
Murányi István – Szabó Ildikó (2007): A középiskolások előítéletességének egy lehetséges 
magyarázata: az életforma. In. Educatio, 2007/1. 38-49. p. 
 
Müller, Renate (1990). Soziale Bedingungen der Umgehensweise Jugendlicher mit 
Musik. Theoretische und empirisch-statistische Untersuchung der 
Musikpädagogik. Essen. 
 
Műveltség és iskola. Új pedagógiai szemle, 1995. november. 3-18.p. 
Struktúrák és folyamatok. Az oktatás strukturális problémái. 
 
Nagy Attila (2003): Háttal a jövőnek? Középiskolások olvasás- és művelődésszociológiai 
vizsgálata. Budapest. Gondolat. 
 
Nagy József: A kibédi farsang változásai. http://www.dutej.ro/muvelodes/98ja28htm 
Letöltve: 2008. dec. 19. 
 
Nyíri Kristóf (2002): Hagyomány és képi gondolkodás. 
http://mek.oszk.hu/09900/09953/09953.rtf 
Letöltve: 2008. dec. 20. 
 
Pasquier, Dominique (2002): Les cultures lyséennes.  Paris, Edition Autrement. 
 
Pikó Bettina: Érték és magatartás. Társadalom-lélektani  elemzés. 
http://209.85.135./sarch?q=cache:aDDNBbTACzoJ:w 
Letöltve: 2008. december 20. 
 
Platón (1984): Az állam. In. Platón összes művei, II. kötet. Európa Könyvkiadó, Budapest. 



 222

 
Pogonyi Lajos: A fiatalok értékrendje és pártszimpátiái. Beszélgetés Gábor Kálmán 
ifjúságkutatóval. 
http://www.szochalo.hu/hireink/article/102089/1341 
Letöltve: 2009. március 2. 
 
 
Radnóti Sándor: Jó ízlés, rossz ízlés 
 http://www.mindentudás.hu/radnoti/20030422radnoti20html?pl letöltve: 2009.február 18. 
 
Rosta Gergely: Változó vallásosság Magyarországon. 
http://forsense.hu/content/RostaGergely_ValtozovallasossagMagyarorszagon.pdf 
Letöltve: 2010. május 20.  
 
Rosta Gergely: A vallásosság dimenziói és típusai. 
http://forsense.hu/content/A_vallasossag_dimenzioi.pdf 
Letöltve: 2010. május 20.  
 
Sanmarti, Roger Martinez (2007): Taste in music as a cultural production. Yung people, 
musical geographies and the imbrications of social hierarchies in Birmingham and 
Barcelona. http://tdx.cat/bitstream/handle/10803/5145/rms1de1.pdf?sequence=1 
Doktori értekezés. Letöltve: 2010. december 3.   
 
Schäfers, Bernhard (1998): Soziologie des Jugendalters: Eine Einführung. 6. aktualisierte 
und überarbeitete Auflage. Opladen. 
 
 
Schüttler Tamás: Örömkereső civilizáció. Hankiss Elemér Ezerarcú én című könyvéről. 
Http://www.oki.hu/oldal.php?tipus=cikk/&kod=2005-07_kf-Schutter-Oromkereso 
Letöltve: 2009. aug.3. 
 
Shils, Edward (1996): A hagyomány stabilitása és a változás formái. Café Bábel, 1996. 19. 
szám 97. p. http://www.cafebabel.hu/szamok/os/shils 
Letöltve: 2008. május 20. 
 
Shusterman, Richard (2003): Pragmatista esztétika. A szépség megélése és a művészet 
újragondolása. Kalligram. 
 
Siikala, Anna-Lena (1998): Etnikus hagyományok és átalakuló társadalmak (Az identitás 
keresése). http://www.folkline.hu/index.php?menu=45&cnt=136&type=content 
Letöltve: 2010. április 15. 
 
Simányi Léna (2005): Bevezetés a fogyasztói társadalom elméletébe. In: Replika, 51-52.  
 
Sólyom Andrea (2006): Az állandósuló átmenet kultúrája. Korunk, 2006. szeptember.  
  
 
Sólyom Andrea: Esettanulmány ifjúsági csoportkultúrákhoz tartozó székelyudvarhelyi 
fiatalokról.  



 223

http://www.epaszk.hu/00400/00458/00117/1818.html 
Letöltve:2008. június 1.  
 
Stachó László (2008): Ének, öröm és haszon a Kodály- módszerben. In.Parlando, 50/2. 21-
28. p. 
   
 
Szabó Andrea – Bauer Béla – Laki László: Mozaik 2001. Gyorsjelentés. Összegzés. 
http://kutatasok.adatbank.transindex.ro/downoload/kapcso 
Letöltve: 2008. december 18. 
 
Szabó Csaba (1977): Hogyan tanítsuk korunk zenéjét? Bukarest, Kriterion Könyvkiadó. 

 

Szabó László Tamás (2009): A tanár visszanéz. Neveléstudomány-Iskola-Pedagógia. 
Budapest, Új Mandátum Könyvkiadó. 
 
Szabó László Tamás (2010): Iskola a mediatizált világban. In. Bevezetés a tanári 
mesterségbe. Debreceni Egyetemi Kiadó (Pallas Debrecina 19.) 
 
Szabó Orsolya (2000): Hagyományalkotás egy mátrai szlovák faluban. Kisebbségkutatás, 
9. évf. 2000. 4. szám. http://www.hhrf.org/kisebbsegkutatas/index.php?lap=14 
Letöltve: 2008.május 20. 
 
Szapu Magda (2002): A zűrkorszak gyermekei. Mai ifjúsági cspoprtkultúrák. Budapest, 
Századvég. 
  

Szentannai Ágota: Ifjúsági korszakváltás. 
http://209.85.129.132/search?q=cache:7kkTchWz3uQJ:wcb.a 
Letöltve: 2009. március 6. 
 
Szilágyi Gál Mihály (2006): A szép nyilvános jellege. Hannah Arendt és Friedlich Schiller 
Kant esztétikájáról. In. Beszélő, 2006. június, 11. évf. 6. szám a-szep-nyilvanos-jellege 
Letöltve: 2009. október 17. 
 
 
Sztretykó György (szerk, 2005): Tömegkultúra és tömegmanipuláció a modern 
társadalomban. Pécs, Comenius Bt. 
 
Szóló sapiens. Felmérés a magyar ifjúságról. Értékváltás vagy értékválság? Beszélgetés 
Bauer Bélával. Magyar Nemzet, 2004. április 3. 21 és 30. old. 
 
Terényi Ede (1978): Zene marad a zene. Bukarest, Kriterion Könyvkiadó 
  
Tibori Tímea (2001): Kulturális magatartás és értékváltozások. Educatio, 2001/3. 517-529. 
p. 
 
 
 



 224

 T. Kiss Tamás: A művelődés két oldala. Vázlat a kultúraközvetítés néhány elméleti és 

gyakorlati problémájáról. 

http://209.85.135.132/search?q=cache:fi7hNpDN7ZEJ:www.jgytf.u-

szeged.hu/tanszek/kozmuv/wp/wpcontent/segedanyag/t_kiss_tamas/segedanyag/ 

letöltve:2010.02.06. 

Tomka Miklós (1999): Erdélyi magyar vallásosság – összehasonlító perspektívában. In 
Magyar szemle, 1999. VIII. 5. 
 
Tutmezeyné Heller Erika – Balogh László (2009): Zenei tehetséggondozás és 

képességfejlesztés. Kocka Kör Tehetséggondozó Kulturális Egyesület, Debrecen és Faculty 

of Central European Studies, Costantin the Philosopher University, Nyitra. 

 
Turmezeyné Heller Erika (2010): A zenei tehetség felismerése és fejlesztése. Magyar 
Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége. 
 
Varga Károly (2003): Értékek fénykörében. Budapest, Akadémiai Kiadó. 
 
Vendrei Éva – Platthy Sarolta(1997): Kodály koncepciója szerint a ma iskolájában. In. 
Parlando, 6.sz. 31-33. p. 
 

 Veres Valér (2000): Az erdélyi magyarok nemzeti identitása a társadalmi és etnikai 

struktúra összefüggésrendszerében. In. Erdélyi társadalom, 2000. 3. évf. 1 szám. 71-96.p 

 Vitányi Iván (1983): „Vitairat a mai magyar művelődésről. 1983. Budapest. 
 
Vitányi Iván(2006): A magyar kultúra esélyei.  
http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/tudomany_es_ismeretterjesztes/A_magyar_kultura_
eselyei/pages/ Letöltve: 2009. október 5. 
 
Wallance, Claire (1998): Ifjúság, munka és oktatás a posztkommunista Európában: út az 
individualizáció felé. Korunk, 6. szám. 5-12. p. 
 
 
Wessely Anna (szerk. 2003): A kultúra szociológiája. Osiris Kiadó. Láthatatlan Kollégium. 
Budapest. 
 
Zoltai Dénes (1997): Az esztétika rövid története. Helikon Kiadó, Budapest. 
 
Zsikó János (2000): A kultúraközvetítés funkciói, fogalma. Kultúra és Közösség, 4. 
évfolyam, 2-3. szám. 137-148. p. 
          
 

 



 225

 


