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1. Vezetői összefoglaló
Primer adatfelvételünk legfontosabb megállapításai
 A Századvég Politikai Iskola Alapítvány közvélemény-kutatást végzett a
felnőtt magyar lakosság körében 2017. november 16. és 2018. január 13.
között, amelynek során 53 077 véletlenszerűen kiválasztott felnőtt korú
személyt kérdeztünk meg. Kutatásunkat kvantitatív, telefonos (CATI)
adatfelvételi módszerrel végeztük.
 Majd minden negyedik ember minimális időt (legfeljebb egy órát) tud
önmagára, családjára fordítani hétköznapokon, a kérdezettek körében a
leggyakoribb válaszkategória a „négy óránál több szabadideje van” (23
százalék).
 Függetlenül attól, hogy hétköznapról vagy hétvégéről beszélünk, a magyar
társadalom döntő többsége az otthonát jelöli meg a szabadidő-eltöltés
helyszínének. Olyan nagy az otthoni szabadidő-eltöltés túlsúlya, hogy
hétköznap egyetlen más kategória sem éri el a 10 százalékot.
 A magyar társadalom többsége hétköznap és hétvégén is olvasással, valamint
tévénézéssel tölti a szabadidejét. 10 százalék körüli említést ért el a
számítógépezés és egy sajátos kategória, a „semmi különöset, csak úgy
elvagyok”. Minden más szabadidő-eltöltési mód 10 százalék alatti vagy még
annál is kisebb említést kapott.
 A

kulturális

fogyasztás

a

szórakoztató

műfajok

irányába

lejt,

a

magaskultúrához tartozó műfajok (art mozi, balett, opera, komolyzenei
koncert), úgy tűnik, a társadalom 1-2 százalékát tudják rendszeresen, azaz
havi gyakorisággal megszólítani. Még a multiplex és a hagyományos mozik
látogatottsága sem kifejezetten magas, hiszen a 18 éven felüliek 6 százaléka
jelezte, hogy havonta többször, további 9 százaléka pedig havi gyakorisággal
jár nem art moziba.
 A kulturális intézmények gyerekkori látogatása sokkal nagyobb arányban
történt iskolai szervezésben, mint családdal.
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 A kulturális terek látogatása közösségi esemény. Szinte elhanyagolható
azoknak az aránya, akik egyedül, magányosan járnak kulturálódni.
 Magyarországon

a

kulturális

események

látogatását

az

emberek

önmaguknak szervezik (két válasz együttes figyelembevétele mellett ez az
arány 84 százalék).
 Válaszadóink

1-től

10-ig

terjedő

skálán

helyezhették

el

magukat

műveltségük megítélése szempontjából. A teljes népességből az érvényes
választ adók átlaga 5,97, így kijelenthető, hogy a közepesnél kicsit feljebb
helyezik el magukat válaszadók. A kérdezettek 14 százaléka helyezte magát
az alsó négy érték valamelyikére, azaz a népesség meghatározó többsége legalább - közepesen műveltnek tekinti önmagát.
 Kultúrház/közösségi ház az emberek nagy többsége (80 százalék) számára
elérhető közelségben van, de a népesség nagy része moziba (62 százalék),
múzeumba (61 százalék) és színházba (58 százalék) is el tud jutni. Kevesebben
ismernek elérhető közelségben koncerttermet (41 százalék).
 A legtöbbek érdeklődésére számot tartó művészeti ág a képzőművészet, a
válaszadók 28 százaléka említette ezt, a színház és a könnyűzene pedig a
megkérdezettek bő negyedéhez áll közel. Az intézményesültségét tekintve
magas szinten álló komolyzenét mindössze a válaszadók 4 százaléka
említette, legkevesebben pedig a jazz műfajának rajongói.
 Azok között, akik el tudják képzelni az intenzívebb kultúrafogyasztást,
leginkább a pénz- és az időhiány jelent gátló tényezőt (a válaszadók 44,
illetve 49 százaléka számára), azonban a kérdezettek szűk tizede nem talál
érdeklődésének megfelelő programot. Az egyéb válaszok közül kiemelhető
az egészségi állapot, a teljes minta 5 százaléka ilyen válaszkategória nélkül is
ezt említette. Azaz feltételezhető, hogy ez erőteljesen körvonalazható indok
lehet

a

korlátozott

kultúrafogyasztásra,

különösen,

hogy

az

akadálymentesség hiányát az összes válaszadó további 1 százaléka említette.
 A válaszadóink többsége úgy véli, hogy az anyagi terhek sokakat gátolnak a
kultúra fogyasztásában: a kérdezettek majd 40 százaléka teljesen egyetértő
választ adott, további 18 százalék részben egyetértett, és csupán 16 százalék
azoknak az aránya, akik részben vagy egészében nem értettek egyet. Régiók
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szerint a Budapesten és a Nyugat-Dunántúlon élők a legkevésbé
pesszimisták ilyen téren (3,59, ill. 3,61-es átlagos értékeikkel; az 5 ös érték
jelenti a teljes egyetértést az anyagi terhek meglétére vonatkozó állítással),
míg Észak-Magyarország és az Észak-Alföld a leginkább (3,82-os átlagaikkal).
Megyei szinten Szabolcs-Szatmár-Bereg emelhető ki: az ott élők átlagos
értéke 3,94.
 A magyar közönség inkább a tradicionális művészi alkotásokat kedveli, mint
a moderneket. Összesen 21 százaléknyian jelezték, hogy inkább a modern
darabokat kedvelik, a teljes minta több mint fele legalább részben
egyetértett az állítással. A modernebb darabok hívei felülreprezentáltak a a
fiatalok és meghatározóan a fővárosiak körében.
 A magyar felnőtt korú népesség egyértelműen és erősen egyetért azzal, hogy
a fiatalok számára fontos a kultúra fogyasztása, bár ezen

a fiatalok a

legkevésbé egyetértők.
 A válaszadók majdnem negyede egyértelműen úgy érzi, hogy a kulturális
produktumok nekik szólnak, összesen majdnem kétötödük legalább részben
magáénak érzi a kulturális színtér szolgáltatásait. Ezzel együtt a minta
harmada legalább részben úgy véli, hogy nem találják meg őket a kulturális
produktumok, a kulturális szolgáltatások sokkal inkább a műveltebb
közönséghez jutnak el.
 A válaszadók szerint a kulturális produktumok legfőbb feladata a
szórakoztatás. Az ezzel kapcsolatos állítással átlagosan 4,2-es mértékben
értettek egyet egy ötfokú skálán.
 Szintén erős az edukációs elvárás a kulturális tevékenységek, oktatási
valamint műveltséget terjesztő funkciójával való egyetértés: 4,15-os átlaggal
jellemezhető.

(51 százalék a teljesen, további 24

százalék a részben

egyetértők aránya, míg az ezt elutasítóké 7 százalék).
 A népesség nagyobb része a mozikat preferálja a színházakkal szemben.
 Válaszadóink 5 százaléka jelezte, hogy egyáltalán nincsenek nyomtatott
könyvei, a legtöbb kérdezettnek 1 és 100 könyv közötti a könyvtára. Az 1000
könyv feletti könyvtárral bírók a populáció 8 százalékát teszik ki.
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 A válaszadóink kétharmada legfeljebb öt könyvet olvasott el 2016-ban . A
minta negyede egyet sem. Tíznél több könyvet válaszadóink bő ötöde
olvasott, míg 14 százalék 6–10-et. Az e-könyv-olvasás még az erre alkalmas
eszközökkel rendelkezők esetében körében sem meghatározó.
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2. Kultúrakutatások Magyarországon
Megközelítések a kultúra jelentéseiről
Jelen összefoglalónkban csupán nagy vonalakban tudjuk felvázolni azokat a
kutatási

irányokat,

amelyek

az

utóbbi

évtizedekben

Magyarországon

lebonyolítottak. Célunk az áttekintéssel az, hogy vázlatosan – az általunk
fontosnak ítélt területek és kutatások felvázolásával –, egyben a kultúrafelfogás
változás folyamatainak bemutatásával a kultúrához való viszony változását is
megjelenítsük.
Amikor kultúráról beszélünk, akkor számtalan esetben megfogalmazódik, hogy
miként értelmezzük ezt. Több megközelítés, elmélet létezik, egyes szerzők szerint
ezek száma meghaladhatja akár a 700-at is. Ezen elméletek bemutatása nem célja a
jelenlegi tanulmánynak. Ugyanakkor fel kell vetni, hogy a kultúrát kettős dimenzió
határozza meg, és ez a kettősség folyamatosan egybecsúszik, fedi egymást. Egyfelől
(tágabb értelemben) a kultúra össztársadalmi jelenségként is felfogható, amely
alatt, a társadalmat összefogó dimenzióját értjük – ide tartozik a tárgyi (objektivált)
kultúra, az inkorporált, társadalmilag elfogadott, egyéni tudásokként leírható
ismeretanyag és az a viselkedéskultúra is, amelyet a társadalom többsége
normának tekint (Vitányi 1995; 1997). Ugyanakkor a kultúrát értelmezhetjük
szűkebb értelemben is. Ebben az esetben a kultúráról leválasztásra kerül annak
egyik szegmense, például egyes kulturális intézmények, vagy bizonyos területek
(pl. az irodalom vagy a komolyzene), és az így létrejövő szűkített kultúrát
nevezhetjük magas kultúrának,1 azaz a kultúra egy meghatározó tényezőjének.

Változási folyamatok a kultúrában (a 2008-as kultúrakutatás)2
A 2008-as adatfelvétel terepmunkáját a Szonda Ipsos végezte az MTA
Politikatudományi Intézet Érték- és Kultúrakutató Műhelyének megbízásából. A
kutatás 3000 fős, a felnőtt lakosságra reprezentatív mintán készült (a
reprezentativitás szintjei nem lettek megadva a kutatási beszámolóban). A kutatás
legfőbb

megállapításait

az

alábbiakban

összegezzük.

Egyik

legfontosabb

Magas kultúra, más megfogalmazásban autonóm kultúra alatt többek között a színház, képzőművészet, opera, jazz,
táncművészet, komolyzene területeit értjük.
2
Antalóczy–Füstös–Hankiss 2010.
1
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megállapítása, hogy az emberek különböző preferenciái alapján a válaszolók az
intézményesített kultúra helyszíneit egy háromdimenziós modellben helyezték el.
„A térben egymáshoz közel azok a színhelyek kerülnek, amelyeket a vizsgált
személyek hasonló gyakorisággal látogatják. Távol kerülnek azok a színhelyek,
amelyek látogatottsága nagymértékben különbözik.” (Antalóczy–Füstös–Hankiss
2010, 18–19.)
A kutatók megállapítása szerint nem csökkent az olló a magas, illetve a
tömegkultúra fogyasztói között. A magas kultúrát fogyasztók aránya lényegesen
kisebb, mint azoké, akik a tömegkultúra irányában nyitottabbak. Fontos
megemlíteni, hogy a kutatók kiemelik: több intézmény funkciója megváltozott,
illetve folyamatosan változóban van. Ilyennek ítélik meg – többek között – a
könyvtárat, illetve a kávéházat. További fontos megállapítása a vizsgálatnak, hogy
érződik egy jelentős törésvonal a könnyed, rekreatív szórakozást kedvelők és a
klasszikus kulturálódást igénylők között. Ugyanakkor van egy köztes terület, amely
átjárást biztosít a műfajok között. Ezek a köztes területek a művelődési házak és a
fesztiválok. A kutatás eredményei azt mutatják, hogy a felnőtt lakosság
47 százaléka semmilyen kulturális tevékenységben nem vett részt a 21. század első
évtizedének végén.

A kutatás különböző kultúrafogyasztói típusokat is megkülönböztet egymástól, és
öt klaszterbe sorolja őket. Ezek az alábbiak:
1. kulturálisan passzívak (47,1 százalék);
2. mindent fogyasztók (8,6 százalék);
3. könnyed szórakozók (13,8 százalék);
4. kulturálisan érdeklődők (20,5 százalék);
5. kulturális elit (10,1 százalék).

A kutatás fontos megállapítása, hogy a passzív csoportba az alacsonyan
iskolázottak és az idősebbek tartoznak, a kulturális elithez a magasabb iskolai
végzettségűek és a fiatalabbak.
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A KSH 2009/2010-es időmérleg-felvétele
A statisztikusok a szabadidő eltöltésén belül vizsgálták, hogy mennyi időt töltenek
a kérdezettek tévénézéssel, rádióhallgatással, illetve olvasással. „A tévénézés
Magyarországon is a legjellemzőbb kulturális időtöltés. A 2009/2010-es időmérlegfelvétel adatai szerint a megkérdezettek 84 százaléka (»B« mutató) a felvételre
kijelölt napon nézett tévét.” (KSH 2013:9.) A másik fontos szabadidős tevékenység
az olvasás, amire viszont a nők fordítanak több időt. „A lakosság olvasással töltött
átlagos ideje 1986/87-hez képest 2009/2010-re (miközben az időmérleg-felvétel
kérdései között az egyre népszerűbb internetezést is az olvasáshoz sorolták akkor)
a szabadidő jelentős növekedése ellenére is átlagosan napi 13 perccel rövidült.”
(KSH 2013:17). Ez a csökkenés összességében az olvasással és kifejezetten a
könyvolvasással töltött időt is érintette. Fontos megjegyezni, hogy az internetezést
is ebbe a kategóriába sorolták, vagyis az olvasásra fordított idő ebben a kutatásban
két, csak áttételesen összekapcsolódó tevékenységből áll össze. „A szabadidős
tevékenységen belül 2009/2010-ben is a televíziónak volt meghatározó szerepe.
Jóval kevesebb időt fordítunk olvasásra, az egyéb kulturálódási lehetőségekről nem
is beszélve.” (KSH 2013:26)

A Századvég Alapítvány 2016-os kvantitatív és kvalitatív
kutatása: a kultúrafogyasztók sajátosságai Magyarországon3
A 2016-ban készített kvantitatív kutatás mintájában 1002 személy szerepel, akiket
CATI-módszerrel kérdeztek meg. A minta országosan reprezentatív volt a magyar
felnőtt lakosságra kor, nem és településtípus szerint.

3

A kultúra fogyasztók sajátosságai Kézirat gyanánt, Századvég Alapítvány (2016) Stratégiai Tanulmány az EMMI
részére.
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A fogyasztási szokások alapján öt csoportot lehet elkülöníteni:
Csoport neve

Jellemzői

Megoszlásuk

Magas kultúrát A magaskultúrát fogyasztók rendszeresen járnak 16 százalék
fogyasztók

színházba és múzeumba, nem zárkóznak el a
komolyzenei koncertektől sem. Megyeszékhelyen,
vagy fővárosban élnek; középkorúak vagy annál
idősebbek, ; diplomások; felső-közép vagy felső
osztálybeli; elsősorban nők

Tömegkultúrát

A

tömegkultúrát

fogyasztók

koncerteket és a mozit preferálják, jellemzően
budapesti

fogyasztók

fiatalok,

a

maximum

könnyűzenei 19 százalék

érettségizettek.

Budapesti; 18-29 éves; érettségizett; alsó közép
társadalmi osztálybeli
Otthon

Az otthon maradók csoportjába olyanok tartoznak, 33 százalék

maradók

akik egyik művészeti ágnak sem fogyasztói,
jellemzően a községekben élnek. Községi; 50+ éves;
kelet-magyarországi;

maximum

szakiskolát

végzett; alsó társadalmi osztálybeli
Mindenevők

A mindenevők fogyasztják a magaskultúra körébe 14 százalék
tartozó előadásokat ugyanúgy, mint a könnyűzenei
koncerteket és a mozifilmeket. Ők a budapestiek, a
30–39 évesek, a diplomások csoportjából kerülnek
ki nagy arányban. Budapesti; 30-39 éves; diplomás;
felső-közép vagy felső osztálybeli

Mozizók

A mozizók csak a mozikat látogatják, inkább 18 százalék
községben vagy megyeszékhelyen élnek, 39 év
alattiak és a nyugat-magyarországi régióból nagy
arányban

jelennek

megyeszékhelyi;

39

meg.
év

Községi
alatti;

vagy
nyugat-

magyarországi; alsó társadalmi osztálybeli; férfiak
Forrás: Kultúrakutatás, Századvég Alapítvány N=1002 fő,
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Kultúrához

való

viszonyt,

attitűdöket

tekintve

az

alábbi

csoportok

különböztethetőek meg :

Elnevezés

Jellemzői

Megoszlás
százalékban

Kulturálisan

Kulturális

depriváltak

passzívak,

fogyasztás
azonban

a

szempontjából 24
kultúrát

és

a

művészeteket fontosnak, meghatározónak
tartják, bár nem élnek ezzel a lehetőséggel.
Általában

az

idősebb

korosztály,

az

alacsony iskolai végzettségűek, az alacsony
életszínvonalon élők és az alsó társadalmi
rétegbe tartozók sorolhatók ide.
Kulturálisan

Ők érzik a leginkább úgy, hogy a jelenlegi 9

önkirekesztőek

koncertek, előadások, kiállítások nem
nekik szólnak. Amellett, hogy nem tartják
fontosnak és „hozzájuk szólónak” a kultúra
jelenlegi kínálatát, túlárazottnak is tartják.
Általában a középkorúak, az általános
iskolai

végzettségűek,

alacsony

életszínvonalon élők és az alsó társadalmi
rétegbe tartozók sorolhatók ide.
Pénztelen

Olyan válaszadók tartoznak ide, akik 24

fogyasztók

nagyon fontosnak tartják a kultúrát és
szívesen fogyasztanák termékeit, azonban
anyagi okok miatt kiszorulnak ennek
lehetőségei

közül.

Ez

a

csoport

a

„megfelelni vágyók” csoportja, tehát az
elvárt válaszokat adják és az alacsony
kultúrafogyasztásukat a magas jegyárakkal
indokolják,
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Kultúrafogyasztók

Ők

azok,

akik

aktívak-,

és

emellett 19

elégedettek is. Kiemelten relevánsnak
tartják a fiatalok „művelődését”; úgy érzik,
hogy nekik szólnak a jelenlegi komolyzenei
koncertek, színházi előadások és múzeumi
kiállítások;

és

egyetértenek

a

meghatározott kultúraágak funkcióival.
Kiemelkedően a főiskolai vagy egyetemi
diplomások, illetve a fiatalok és a tanulók,
a fővárosiak és a közép-magyarországiak,
valamint azok, akik magukat nem az alsó
társadalmi rétegekbe sorolták.
Aktív érdektelenek

Ez

a

csoport

„középrehúzók”
csoportba

a

semlegesek,

csoportja.

inkább

férfiak,

Ebbe

a 24
a

középfokú

végzettségűek és leginkább fővárosiak,
illetve 40 évnél fiatalabbak tartoznak.
Forrás: Kultúrakutatás, Századvég Alapítvány N=1002 fő
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3. A primer kultúrakutatás eredményei
A következőkben a Századvég Politikai Iskola Alapítvány 2017. november 16. és
2018. január 13. között végzett kutatásának alapján mutatjuk be a magyar felnőtt
korú népesség kultúrafogyasztásának legfontosabb jellemzőit.

A primer kutatás módszertana
Az elemzésben közölt adatok legfeljebb plusz-mínusz 0,4 százalékponttal
térhetnek el a mintavételből fakadóan attól az eredménytől, amit az ország teljes
felnőtt lakosának megkérdezése eredményezett volna.
Az adatfelvételnél egyszerű véletlen mintavételi eljárást alkalmaztunk, a végleges
adatbázist később régió, megye, korcsoport, iskolai végzettség és a megkérdezett
neme alapján kialakított cellasúly szerint súlyoztuk. A részletes megoszlást a 2011es Népszámlálási adattáblák alapján határoztuk meg.

Az országos adatok elemzése témák szerint
3.2.1. Szabadidő
Hagyományosan a kultúrafogyasztás alapkérdése, hogy van-e, és ha igen, mennyi
szabadon felhasználható ideje az állampolgároknak.
A magyar társadalom mintegy 6 százalékának – saját bevallása szerint – egyáltalán
nincs szabadideje egy átlagos munkanapon, további 16 százaléka pedig legfeljebb
egy órát tud szabadon eltölteni hétfő és péntek között. Majd minden negyedik
ember tehát minimális időt tud önmagára és a családjára fordítani hétköznapokon.
Kissé talán meglepő módon a kérdezettek körében a leggyakoribb válaszkategória
a „négy óránál több szabadideje van”, ami, mint majd későbbi elemzéseinkből
kitűnik, alapvetően egy jól körülhatárolható társadalmi réteg válaszaiból adódik.
A válaszok modusa (leggyakoribb értéke) két óra, míg a szélsőértékekre erősen
reagáló átlag ebben az esetben 3,49 óra. Ha leválasztjuk a 16 óránál több hétköznapi
szabadidővel rendelkezőket, akik egyébként túlnyomó többségében nyugdíjasok,
illetve munkanélküliek, a napi átlagos szabadidő mennyisége valamicskét csökken,
3,17 órára, a válaszok modusa ugyanakkor nem változik, továbbra is két óra marad.
A hétvége a munkanapokhoz képest a szabadidő mennyiségében igen eltérő képet
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mutat.

A

szabadidővel

egyáltalán

nem

rendelkezők

aránya

ugyan

két

százalékponttal csökken, viszont a jelentős mennyiségű idővel gazdálkodók aránya
nagyságrenddel emelkedik. Tíz emberből hat azt jelzi, hogy szombaton és vasárnap
átlagosan több mint négy órája van, amit tetszés szerint pihenéssel vagy
szórakozással tölthet. Ez pedig már a kultúrafogyasztás szempontjából is jelentős,
mérhető és kalkulálható idő.

Mennyi szabadideje marad egy átlagos napon a munka, tanulás, háztartási és ház körüli
munkák elvégzése után? (akiknek négy óránál több szabadidejük van)
Az arányok kategóriánként
5. kategória: 28%
4. kategória: 26–27%
3. kategória: 24–25%
2. kategória: 22–23%
1. kategória: 20–21%

3.2.2. Hétvégi szabadidő
Hasonló társadalmi csoportok rendelkeznek az átlagosnál is több idővel, mint amit
a hétköznapok során leírtunk. Az átlagosnál nagyobb a valószínűsége, hogy négy
óránál több szabadideje van: a férfiaknak, a 60 évnél idősebbeknek és a 29 évesnél
– különösen 25 évesnél – fiatalabbaknak, a nyugdíjasoknak, a munkanélkülieknek
és a tanulóknak. Érdemes megemlíteni, hogy a magas hétvégi szabadidőpotenciállal rendelkezők közé felsorakoznak a diplomások, a 200 ezer forintnál
magasabb jövedelműek, valamint a fővárosiak, akik önmagukat a felső-közép,
illetve a felső osztályba sorolók jelentős hányadát alkotják.
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Mennyi szabadideje marad a hétvégeken, amelyet tetszése szerint pihenéssel
vagy szórakozással tölthet? (akiknek négy óránál több szabadidejük van)
A százalékok kategóriánként
5. kategória: 68–71%
4. kategória: 65–67%
3. kategória: 63–64%
2. kategória: 60–62%
1. kategória: 57–59%

3.2.3. A szabadidő-eltöltés terei
A magyar lakosság többsége - függetlenül attól, hogy hétköznapról vagy hétvégéről
beszélünk -, jellemzően az otthonában tölti el a szabadidőidejét. Olyan nagy az
otthoni szabadidő-eltöltés túlsúlya, hogy hétköznap egyetlen más kategória sem éri
el a 10 százalékot.

3.2.4. A hétköznapi szabadidő-eltöltés színterei
Hétköznap meglehetősen ritkán hagyják el otthonaikat a magyar társadalom tagjai,
de ha mégis, akkor leginkább rokonokhoz, barátokhoz látogatnak el. Hétvégén a
helyzet annyiban más, hogy a társas interakciók gyakorisága jelentősen növekszik.

3.2.5. A hétvégi szabadidő-eltöltés színterei
A fiatalok hétvégén szórakoznak. Jóval kevesebbet vannak otthon, mint az idősebb
nemzedékek (65 százalék), egyötödük a barátainál van, 4-4 százalékuk utcán,
valamilyen kulturális intézményben, illetve a sportpályákon található, de az
átlagnál

nagyobb

a

valószínűsége,

hogy

klubokban,

kocsmákban

töltik

szabadidejüket. A 60 éven felüliek viszont hétvégeken is inkább otthon ülnek (77
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százalék), vagy a rokonaiknál tartózkodnak (22 százalék), míg a munkaerőpiac
szempontjából aktív életkori csoportok szabadidő-eltöltése a rekreáció és a család
körül forog.
A budapestiek többet vannak a barátaiknál, az utcán, a bevásárlóközpontokban,
valamilyen közismert kulturális intézményben, moziban, illetve egyéb helyen
(szórakozóhelyeken, sportpályákon, uszodákban, strandokon), azaz szabadidős
tereik differenciáltabbak, mint a községekben lakóké, akik – nem tagadva a
lehetőségek közötti különbségeket – inkább otthon ülnek.
Az iskolai végzettség emelkedésével fordítottan arányos a hétvégi otthoni
szabadidő-eltöltés valószínűsége. Míg az alapfokú végzettségűeknél 78 százalék ez
az arány, a diplomásoknál 64. A diplomások ugyanis hétvégeken szívesen töltik
szabadidejüket kulturális intézményekben, sportpályán, moziban és egyéb
helyeken, leginkább a levegőn, a szabadban.

3.2.6. A szabadidő-eltöltés formái
A lakosság többsége hazánkban

- hétköznap és hétvégén is -, tévénézéssel,

olvasással tölti el szabadidejét. 10 százalék körüli említést ért el a számítógépezés
és egy sajátos kategória, a „semmi különöset, csak úgy elvagyok”. Minden más
szabadidő-eltöltési mód 10 százalék alatti említést kapott.
Hétvégén növekszik az ún. társas, négy falon kívüli aktivitások szerepe, ami már
csak azért is érdekes, ellentmondásos, mert az előző kérdésnél – tehát hogy hol
tölti a szabadidejét – minden társadalmi csoportban az „otthon” volt a
legfontosabb. Mindenesetre a válaszok alapján hétvégén szeretnek az emberek a
szabadba menni, kirándulni, túrázni, vízpartra, fürdőbe járni. A második
legnépszerűbb elfoglaltság pedig a családdal való törődés, családi kikapcsolódás,
programok szervezése. Érdemesnek tartottuk összevetni a hétköznapi és a hétvégi
időtöltés együtt járását, tehát azt, hogy aki például hétköznap olvas, az hétvégén is
olvas-e, vagy aki hétköznap számítógépezik szabadidejében, az vajon hétvégén is
ugyanezt az elfoglaltságot űzi-e. Vannak olyan tevékenységi formák, ahol 50
százalékos vagy azt meghaladó a két időszak közötti együtt járás, ilyenek „a semmi
különöset, csak úgy elvagyok” (50 százalék), az olvasás (50 százalék), a tévénézés (57
százalék) és a gyermeknevelés (65 százalék). A zenehallgatás, az okostelefonnal való
játszadozás, a filmnézés, valamint a játékkonzollal, számítógépes játékokkal való
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elfoglaltság, azaz a tipikusan fiatalos tevékenységek esetében az együtt járás 40
százalék körülire, de inkább az alá csökken. Ebben az esetben tehát a hétköznapi és
a hétvégi szabadidő-eltöltés jobban eltér egymástól, másképpen pihennek,
töltődnek fel az e tevékenységet folytatók munka-/iskolai napokon, mint
hétvégén.

3.2.7. A hétvégi szabadidő-eltöltés formái
Kialakult

egy

olyan

szabadidő-eltöltési

kultúra,

amelynek

hátterében

a

hagyományos társadalmi szerepek, kulturális és gazdasági tényezők állnak. A nők
inkább olvasnak és televíziót néznek, a fiatalabbak gyermeket nevelnek (az
átlagosnál nagyobb arányban), míg a férfiak a fizikailag aktívabb módokat
választják, inkább sportolnak, barkácsolnak vagy számítógépeznek, illetve „csak
úgy elvannak”. A fiatalok a hétvégi megnövekedett szabadidőt színesebben,
többféle formát is kihasználva töltik el, amibe szinte minden belefér a bulitól a
sportoláson át a passzív pihenésig. Az életkor előrehaladtával hétvégeken is
lineárisan növekszik az inkább olvasók és/vagy inkább tévét nézők aránya,
ugyanakkor az arányok kisebbek, mint a hétköznapokban.

Kulturális terek látogatottsága, kulturális fogyasztás
A Századvég tizennégy különböző kulturális, szórakozási, kulturális teret, eseményt
sorolt fel. Arra voltunk kíváncsiak, hogy milyen gyakorisággal járnak ezekre a
helyekre a kérdezettek. Az adatok jelzik, hogy a kulturális terek látogatottságának
erős hierarchiája alakult ki az elmúlt évtizedekben Magyarországon. Élesen elválik
a látogatottság alapján az ún. magas-, illetve a tömegkultúra-közönségkultúra.
A lehetséges tizennégy kulturális térből tízet a 18 éven felüli állampolgárok fele,
ötöt pedig a háromnegyede saját bevallása szerint soha nem látogat. Tovább
árnyalja a képet azonban, hogy három olyan kulturális helyszínt rögzített a kutatás,
amelyet a kérdezettek legalább tizede havonta többször vesz igénybe, ezek az
étterem (15 százalék), a kávéház/teázó/presszó (18 százalék), valamint a söröző,
borozó, kocsma (11 százalék). A kulturális fogyasztás tehát a szórakoztató műfajok
irányába lejt, a magaskultúrához tartozó műfajok (art mozi, balett, opera,
komolyzenei koncert), úgy tűnik, a társadalom 1-2 százalékát tudják rendszeresen,
azaz havi gyakorisággal megszólítani. A Századvég jelen kutatása alapján a magyar
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társadalom 12 százaléka tekinthető – hangsúlyozzuk, hogy a vizsgált tizennégy
kulturális tér látogatása alapján – kulturálisan teljesen passzívnak. Ezek a
személyek soha semmilyen kulturális teret nem látogatnak, tehát még étterembe,
kávézóba, könyvesboltba sem járnak. Kulturálisan aktívaknak azokat nevezzük,
akik legalább ötféle kulturális teret legalább havonta meglátogatnak (azaz 5×4 pont,
minimum 20 pont).4 A magyar társadalom 31 százaléka ért el minimum 20 pontot.
Végül a kultúrahalmozók, akik 30 pontot vagy annál többet értek el, 10
százaléknyian vannak. A kultúrafogyasztás átlagértéke 14,9 pont, ami 2-3
kulturális tér évi néhányszori látogatásából adódik.

Általában milyen gyakran jár Ön a következő helyre? –
komolyzenei koncert (soha)
Az arányok kategóriánként
5. kategória: 82–87%
4. kategória: 77–81%
3. kategória: 72–76%
2. kategória: 67–71%
1. kategória: 62–66%

4

A 20 pont többféle kombinációból is adódhat, de mindenképpen multifogyasztásra van szükség az eléréséhez.
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Általában milyen gyakran jár Ön a következő helyekre? – operaelőadás (soha)
Az arányok kategóriánként
5. kategória: 91–94%
4. kategória: 86–90%
3. kategória: 81–85%
2. kategória: 76–80%
1. kategória: 71–75%

Általában milyen gyakran jár Ön a következő helyekre?
– sörözőbe, borozóba, kocsmába (soha)
Az arányok kategóriánként
5. kategória: 73–74%
4. kategória: 68–72%
3. kategória: 63–67%
2. kategória: 58–62%
1. kategória: 53–57%
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Általában milyen gyakran jár Ön a következő helyre? –
könnyűzenei koncert (soha)
Az arányok kategóriánként
5. kategória: 62–65%
4. kategória: 58–61%
3. kategória: 53–57%
2. kategória: 49–52%
1. kategória: 45–48%

Általában milyen gyakran jár Ön a következő helyre? – színházi
előadás (soha)
Az arányok kategóriánként
5. kategória: 63–67%
4. kategória: 55–62%
3. kategória: 47–54%
2. kategória: 39–46%
1. kategória: 31–38%
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Általában milyen gyakran jár Ön a következő
helyekre? – más moziba vagy multiplexbe? (soha)
Az arányok kategóriánként
5. kategória: 60–66%
4. kategória: 54–59%
3. kategória: 48–53%
2. kategória: 42–47%
1. kategória: 36–41%

Általában milyen gyakran jár Ön a következő helyekre? –
múzeum, kiállítóterem (soha)

Az arányok kategóriánként
5. kategória: 54–61%
4. kategória: 47–53%
3. kategória: 40–46%
2. kategória: 33–39%
1. kategória: 27–32%
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3.3.1. A kultúrafogyasztás faktorai
A fejezet végén Pavluska Valéria eljárását követve (Pavluska 2014:438–439) rotált
faktoranalízist5 alkalmaztunk a fenti tizennégy kulturális, szabadidős színtér
igénybevételének és a könyvolvasásnak a gyakorisága alapján. A faktorelemzés
szabályainak megfelelően az egyes faktorok elnevezésekor arra törekedtünk, hogy
azok visszaadják a bennük lévő legjellemzőbb, legfontosabb változókat:
1. kultúrafogyasztási faktor: a fogyasztási kultúra, beszédcselekvés színterei
(kávéház, étterem, söröző, kocsma);
2. kultúrafogyasztási faktor: a közösségi művelődés színterei (könyvesbolt,
múzeum, színház, könyvtár);
3. kultúrafogyasztási

faktor:

a

klasszikus

kultúra

színterei

(opera,

balettelőadás, komolyzenei koncertterem, színház);
4. kultúrafogyasztási faktor: a zenei szórakozás színterei (könnyűzenei
helyszín, és jazzklub).
A kultúrafogyasztási faktorok alapján a társadalmi ranglétra tetején elhelyezkedők,
akik magasabban iskolázottak, magasabb a jövedelmük, nagyobb településen élnek
és fiatalabbak, választhatnak a kulturális javak között, maguk – elsősorban ízlésük,
kulturális szocializációjuk és pillanatnyi napi rutinjuk alapján – döntik el, hogy
milyen kulturális színteret látogatnak, vagy fogyasztanak-e egyáltalán. Az elvi
lehetőség tehát adott számukra. Ezzel szemben a társadalmi ranglétrán lejjebb
elhelyezkedők, különösen az alacsony iskolázottságú, szegényebb és idősebb,
kistelepülésen

élő

polgárok

kultúrafogyasztását

olyan

áthidalhatatlan

determinizmusok befolyásolják (az egészségtől a jövedelemig, szocializációtól az
igényekig és lehetőségekig), amelyek leginkább a kulturális passzivitás irányába
terelik őket.

5

Maximum likelihood módszer, Varimax rotációval. KMO-érték: 0,9, ami kifejezetten jó, sig=0,000, a Scree-teszt
segítségével öt faktort határozhattunk volna meg, de az ötödik esetében a kommunalitások 0,4 alá csökkentek. Két
változót, az art mozit és – nagyon érdekes módon – a könyvolvasás gyakoriságát kellett kivennünk, mert egyetlen
faktorra sem illeszkedett. Jeleznünk kell, hogy az először elvégzett főkomponens-analízis során a minta teljes
információtartalmának (össz. magyarázóerő) több mint 60 százalékát magyarázta meg a négy főkomponens
(60,93 százalék), ugyanakkor a rotált faktorelemzésnél ez az arány 46,64 százalékra csökkent, ami sajnálatosan
alacsony. Ennek ellenére a négy faktort elemzésre alkalmasnak fogadtuk el.
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3.3.2. A kultúrafogyasztás szocializációs háttere
Kíváncsiak voltunk arra is, hogy a kulturális fogyasztásnak, a kulturális terek
látogatottsági gyakoriságának vannak-e, és ha igen, milyen jellegű szocializációs
aspektusai. Azt vizsgáltuk tehát, hogy a gyermek- és fiatalkori kulturálódás (egyes
kulturális színterek látogatásának gyakorisága) befolyásolja-e a felnőtt kori
kulturális fogyasztást.
Hat szempontra kérdeztünk rá a kérdőívben:
Járt-e gyermekkorában a szüleivel, rokonaival
a) bábszínházba, színházba;
b) múzeumba;
c) komolyzenei koncertre?
Járt-e diákként az iskola szervezésében
a) színházba;
b) múzeumba;
c) komolyzenei előadásokra?
Mint látható, nagyobb valószínűséggel az iskolával, diákkorukban voltak a
kérdezettek ezekben a kulturális intézményekben, színházban és múzeumban
lényegében azonos, mintegy 80-80 százalékos arányban. Érdekes módon a
szüleikkel, rokonaikkal együtt is közel azonos arányban jártak színházba, illetve
múzeumba a kérdezettek, csak jóval kisebb arányban (körülbelül 60-60
százalékban). Gyermekkorban és diákként is a legkevésbé látogatott kulturális
esemény a komolyzenei koncert volt. Hasonlóan az előzőkhöz, inkább iskolai
szervezésben láttak/hallottak az emberek diákkorukban komolyzenei előadásokat.
A gyermekkori és a diákkori kulturális élmények alapján készítettünk egy-egy
indexet.6 A két index közötti Pearson-féle korreláció viszonylag szoros kapcsolatra
utal (r=0,433***). Gyermekként a szüleivel és/vagy rokonaival egyáltalán nem volt
6

Első lépésként átalakítottuk a változókat úgy, hogy 0 értéket kapott az új változó, ha nem volt az adott kulturális
intézményben, és 10-et, ha rendszeresen járt. Következő lépésként összeadtuk a gyermekkori és külön a diákkori
kulturális élményeket. Az index 0 és 30 közötti értéket vehetett fel oly módon, hogy 0 lett az értéke, ha nem volt
gyermekkori, illetve a másik indexnél diákkori múzeum-, színház- vagy komolyzenei koncertlátogatása, és 30-at, ha
mindhárom helyre viszonylag rendszeresen járt. A gyermekkori, szülőkkel együtt történt kulturálisintézménylátogatási index átlagértéke: 9,62, a diákkori pedig 15,01.
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színházban, múzeumban vagy komolyzenei koncerten a kérdezettek 32 százaléka,
míg 4 százalékuk gyakran járt mindhárom kulturális intézményformába. Diákként,
az iskolával sohasem járt egyik színtéren sem 12 százalék, viszont gyakran járt
mindhárom

helyre

11 százalék.

Ez utóbbi

esetben

szinte

kiegyenlített

szélsőértékekről beszélhetünk. Megjegyzendő, hogy a diákkori kulturális élmények
esetében az életkor 59 évesig szinte azonos karaktert mutat, míg 60 éves kortól
jelentősen csökken azok aránya, akik úgy emlékeznek, hogy voltak diákként
múzeumban, színházban vagy komolyzenei koncerten. A gyermekkori, családi
kulturális élmények vonatkozásában a jelenlegi életkornak már van jelentősége.
Lényegében monoton módon csökken az egyes korcsoportokban az index
átlagértéke (míg 30 év alatt 12,1, 60 év felett lecsökken 6,59 pontra – az átlag 9,62
pont).

3.3.3. A kultúrafogyasztás interperszonális aspektusai
Szinte elhanyagolható azoknak az aránya, akik egyedül, magányosan járnak
kulturálódni. Leggyakrabban (három válasz alapján 48 százalék) a párjukkal
(barátnőjükkel, barátjukkal, férjükkel, feleségükkel, élettársukkal) járnak az
emberek kulturális színterekbe, amit a barát, ismerős követ (három válasz alapján
43 százalék). Végül megemlítendő a szülő, illetve a gyerek – vélelmezhetően a
gyermekesek a gyermekeikkel, a fiatalok a szüleikkel –, ami együttesen az esetek
36 százalékát jelenti.

A kulturáltság megítélése, a művészeti ágak közötti választás,
a kultúra fogyasztásának problémái
3.4.1. Kulturális önkép
A kérdőívben válaszadóinkat arra kértük, hogy 1-től 10-ig terjedő skálán helyezzék
el magukat a tekintetben , hogy saját műveltségüket milyennek értékelik. A teljes
népességből az érvényes választ adók átlaga 5,97, így kijelenthető, hogy átlagosan
a közepesnél kicsit feljebb helyezi magát az átlagos válaszadó. Fontos kiemelni,
hogy a válaszadók 14 százaléka helyezte magát az alsó négy érték valamelyikére,
azaz a népesség nagyon nagy többsége legalább közepesen műveltnek tekinti
önmagát. Mivel a kérdés nagyon erősen normatív megítélés alá eső tulajdonságot
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érint, minden bizonnyal sokakat gátolt az alacsonyabb érték említésében. Ezzel
együtt a legmagasabb kategóriák említése is alacsony, a legfelső két kategóriát (9
és 10) a válaszadók 5 százaléka jelölte meg. A válaszadók bő negyede (27 százalék)
az 5-ös értéket jelölte, míg egy-egy ötödük a 6-ost, illetve a 7-est.

A kulturális intézmények elérhetősége
Kutatásunkban azt is megkérdeztük, hogy milyen kulturális intézmények vannak
válaszadóink elérhető közelségében. Itt fontos jelezni, hogy ezek alapján
természetesen ellátottsági térképet nem lehet felrajzolni, inkább mindezt egyfajta
mentális térképként kell kezelni, amely legalább annyira függ a válaszadó
kultúrafogyasztási szokásaitól és preferenciáitól, közlekedési lehetőségeitől és
hajlandóságától, mint a tényleges intézményi ellátottságtól.
A kultúrház/közösségi ház az emberek nagy többsége (80 százalék) számára elérhető
közelségben van, de az emberek többsége moziba (62 százalék), múzeumba (61
százalék) és színházba (58 százalék) is el tud jutni. Kevesebbek ismernek elérhető
közelségben komolyzenei koncerttermet (41 százalék), de egyéb lehetőségről is 12
százaléknyi válaszadó számolt be. Mindez a teljes szubjektív ellátottságra úgy is
átforgatható, hogy összesen mindössze a válaszadók 3,5 százaléka nem említett
egyetlen elérhető közelségű intézményt sem, harmaduk azonban legalább ötfélét
el tud érni saját bevallása szerint. Ezzel együtt a válaszadók kétötöde legfeljebb
kétféle intézmény elérhetőségéről számolt be.

Érdeklődési körök
A kérdőívben arra is kíváncsiak voltunk, mely művészeti ágak érdeklik
válaszadóinkat, és a két leginkább preferált ág megjelölésére kértük őket.
A válaszok alapján kijelenthető, hogy a „legnépszerűbb” művészeti ág a
képzőművészet, a válaszadók 28 százaléka említette ezt, a színház és a könnyűzene
pedig

a

megkérdezettek

bő

negyedéhez

áll

közel.

Érdekes,

hogy

az

intézményesültségét tekintve magas szinten álló komolyzenét mindössze a
válaszadók 4 százaléka említette, legkevesebben pedig a jazz műfajának rajongói.
Az egyéb válaszok között viszonylag sokan, a teljes minta 4 százaléka nevezett meg
a zene általános kategóriájához kapcsolható elemeket, 3 százalék a festészethez és
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a kézművességhez. Megjelentek még kisebb arányban olyan válaszok, amelyek
valójában a fentebb felsoroltakhoz is kapcsolhatók lennének (például színpadi
előadások,

festészet),

1 százaléknyian

azonban

a

fotóművészetet

(a

filmművészettel együtt) is megjelölték.

A kultúrafogyasztás korlátai
Arra a kérdésre, hogy milyen gyakorisággal tudnak kulturális intézményt látogatni
a válaszadóknak mindössze 1 százaléka adott olyan választ, hogy nem is tudna
gyakrabban járni, 14 százalékuknak viszont nem is áll szándékában. Azok között,
akik el tudják képzelni az intenzívebb kultúrafogyasztást, leginkább a pénz- és az
időhiány jelent gátló tényezőt, azonban a válaszadók szűk tizede nem talál
érdeklődésének megfelelő programot. Az egyéb válaszok közül kiemelhető az
egészségi állapot, a teljes minta 5 százaléka ilyen válaszkategória nélkül is ezt
említette. Azaz feltételezhető, hogy ez egy erőteljesen körvonalazható indok lehet
a kultúrafogyasztás korlátozására, különösen, hogy az akadálymentesség hiányát
az összes válaszadó további 1 százaléka említette – ez mindenképpen olyan kérdés,
amely további kutatásokat igényelne. A válaszadók 3 százaléka az „egyéb”
kategóriában jelezte a programok minőségének és mennyiségének nem kielégítő
voltát, ennél azonban fontosabb, hogy felmerült a közösségi háló hiánya (az összes
válaszadó 2 százaléka azt jelezte, hogy nincs kivel mennie), valamint a
gyerekfelügyelet megoldatlansága (a minta 0,5 százalékánál).

A kulturális fogyasztással kapcsolatos attitűdök
3.8.1. Anyagi terhek
A társadalom jelentős csoportjai jelezték, hogy az anyagiak miatt nem jutnak el
gyakrabban kulturális intézményekbe. Első állításunkkal („Az emberek többsége
[anyagilag] nem engedheti meg magának, hogy koncertre, színházba, múzeumba
járjon”) ezt a témát akartuk mélyebben körüljárni, egy viszonylag erős állítással,
ami a kultúrafogyasztás árának percepcióját célozta megismerni. Az összes válasz
3,73-os átlagértéket kódolt, azaz a magyar társadalom inkább egyetért az állítással.
Ezt még jobban árnyalja, hogy a válaszadók majd 40 százaléka teljesen egyetértő
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választ adott, további 18 százalék részleges egyetértését adta, és csupán 16 százalék
azoknak az aránya, akik részben vagy egészében nem értettek egyet.

3.8.2. Ízlés
Több kérdésben is válaszadóink ízlésére voltunk kíváncsiak. Ezt több irányból
közelítettük meg, s a popularitás–értékőrzés (egyébként természetesen nem
feltétlenül

ellentmondó)

tengelyén

próbáltuk

elhelyezni

válaszadóinkat.

A következőkben tehát két állításra adott egyetértések mértékét elemezzük – ezen
állítások: „Szívesebben járnék koncertre, színházba, múzeumba, ha olyanokat
láthatnék, akikkel a televíziók műsoraiban is gyakran találkozni”, illetve „Inkább a
hagyományos, klasszikus darabokat kedvelem, mint az új, modern darabokat”. Az
első állítással a közvélemény inkább nem ért egyet, erre utal a 2,88-os átlagérték –
a részletesebb adatok kicsivel polarizáltabb képet mutatnak, a válaszadók 27,8
százaléka ugyanis egyáltalán nem ért egyet, 23,5 százalékuk azonban teljesen
egyetért az állítással. A megkérdezettek tradicionalizmusa azonban markánsabb:
erre utal a 3,56-os átlagérték, és az, hogy csupán 12 százaléknyian jelezték, hogy
egyáltalán nem értenek egyet az állítással, további 9 százalék pedig részben.
Válaszadóink több mint harmada azonban teljesen egyetértően nyilatkozott, s a
teljes minta több mint fele legalább részben egyetértett.

3.8.3. A kultúra célcsoportjai
Két, részben eltérő fókuszú témával folytatjuk elemzésünket, amelyeket azonban
összekapcsol,

hogy

valamilyen

módon

a

klasszikus

kultúrafogyasztás

célcsoportjairól igyekszik a válaszadók attitűdjeit megismerni. Az egyik állítás
(„Fontosnak tartom, hogy a fiatalok gyakran járjanak koncertre, színházba,
múzeumba”) a fiatalok tradicionális kultúrafogyasztásáról alkotott véleményeket
csatornázza, míg a másik („A mai koncert-, színházi, múzeumi előadások zöme nem
olyan embereknek szól, amilyen én vagyok”) a saját helyzet percepciójára fókuszál.
Az előbbi kérdés inkább általános, a kultúrafogyasztás szerepével kapcsolatos
megítélések megismerésére lehet hasznos, utóbbi viszont kifejezetten segíthet a
kulturális alapellátás jobb célzásához, így a következőkben e másodikat elemezzük
valamivel részletesebben. Ezt már csak az is indokolja, hogy az első kérdés terén
tulajdonképpen teljes társadalmi konszenzus alakult ki, az egyetértés átlagos
mértéke 4,45, a teljes minta csupán 13,3 százaléka adott 4-es alatti válaszokat,
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azonban ezek nagyon nagy része is a 3--s, közbülső kategória. A személyes
célzottság/eltaláltság már közel sem ilyen egyértelmű. A 2,94-os fő átlag mögött az
rejlik, hogy a válaszadók majdnem negyede egyértelműen úgy érzi, a kulturális
produktumok nekik szólnak, a minta összesen majdnem kétötöde legalább részben
magáénak érzi a kulturális színtér szolgáltatásait. Ezzel együtt a minta harmada
legalább részben úgy véli, hogy nem találják meg őket a kulturális produktumok.

Mennyire ért egyet, a következő állítással? – A mai koncert-, színházés múzeumi előadások zöme nem olyan embereknek szól, amilyen én
vagyok (nem ért egyet)
Az arányok kategóriánként
5. kategória: 39–44%
4. kategória: 35–38%
3. kategória: 31–34%
2. kategória: 27–30%
1. kategória: 23–26%

3.8.4. A kulturális produktumok feladata
Kérdőívünkben két kérdéssel két eltérő művészetfelfogással való egyetértést
próbáltunk feltérképezni. Első állításunk („A koncert, színház, múzeum feladata a
szórakoztatás”) a bourdieu-i ízlésszociológia értelmében az alsóbb osztályok
kultúrafelfogására lehet példa, a közvetlen hasznosulás, örömszerzés funkciójára.
A másik állítás („A koncertek feladata a zenei műveltség terjesztése”) már
nehezebben

értelmezhető

a

bourdieu-i

terminológiában,

hiszen

nem

a
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szükségletkielégítés–esztétikum tengelyére illik, inkább általánosabb, edukációs
feladatot emel ki. De lássuk, milyen válaszok születtek az állításokkal való
egyetértés mértékére! A „Bourdieu-dimenzió” átlagos értéke 4,2, azaz a magyar
társadalom, ha szigorúan vesszük, nem felel meg a Bourdieu által a felsőbb
osztályok sajátjaként azonosított ízlésvilággal és habitussal (csupán a válaszadók
7 százaléka adott legalább részben egyet nem értő választ, 54 százalék teljesen
egyetértett, további 21,4 százalék részben). Másrészt viszont szintén erős az
edukációs elvárással való egyetértés: 4,15-os átlaggal jellemezhető (itt már
7 százalék az egyet nem értők aránya, de 50 százalék a teljesen, további 24 százalék
a részben egyetértőké).

Mennyire ért egyet a következő állítással? – A koncert, színház,
múzeum feladata a szórakoztatás. (egyetért)
Az arányok kategóriánként
5. kategória: 78–80%
4. kategória: 74–77%
3. kategória: 72–73%
2. kategória: 70–71%
1. kategória: 68–69%

3.8.5. A színház és a mozi összevetése
Az attitűdállítások terén végül két kérdésben a színházak és a mozik egymáshoz
viszonyított megítélésére voltunk kíváncsiak. Az egyik állítás a szórakoztató jelleg
mentén hasonlította össze a két művészeti ágat („A mozifilmek szórakoztatóbbak,
mint a színházi előadások”), a másik pedig azt vizsgálta, hogy a technikai
reprodukálhatóság Walter Benjamin-i értelemben vett percepciója befolyásolja-e a
műalkotásként való tulajdonítást („A színház személyesebb a filmnél”).
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Az első állítás esetében a válaszadók középre sorolódtak, 3,08-os átlag rajzolódott
ki, és valóban a legtöbben (a minta harmada) a 3-as értéket jelölték meg, 32 százalék
az egyet nem értők közé, 36 százalék pedig az egyetértők közé tartozik.
A „Benjamin-dimenzió” sokkal karcosabb képet rajzolt ki: átlagosan 4,37-os értéket
mutat az egyetértés. A válaszadók összesen mindössze 7 százaléka nem értett egyet
az állítással, 64 százalék teljesen egyetértett, további 21 százalék pedig részben.

Objektivált kulturális tőke
A kulturális tőke vizsgálatában tradicionálisan fontos szerepet játszott az
objektivált kulturális tőke, tehát a tárgyak formájában birtokolt és hozzáférhető
tudás és kulturális produktumok.

3.9.1. Nyomtatott könyvek
Válaszadóink 5 százaléka jelezte, hogy egyáltalán nincsenek hagyományos könyvei,
a legtöbben 1 és 100 könyv közötti könyvtárral rendelkeznek. Az 1000 könyv
feletti könyvtárral bírók (legalábbis erről beszámolók) a populáció 8 százalékát
teszik ki. Nemek szerinti bontásban nem látható feltűnő eltérés, korcsoportok
szerint (nem túl meglepő módon) a kisebb, 1–100 könyves gyűjteménnyel
rendelkezők körében a fiatalabbak felülreprezentáltak, nagyobb gyűjteményeknél
az idősebbek. Válaszadóink többsége legfeljebb öt könyvet olvasott el az elmúlt
évben, a teljes minta több mint negyede viszont egyet sem. Tíznél több könyvet
válaszadóink bő ötöde olvasott. A válaszadóink nagy többségének nincsenek
elektronikus könyvei, és – némiképp meglepő módon – akiknek van,
legnagyobbrészt 10-nél kevesebbről adott számot. Itt élnünk kell a gyanúperrel,
hogy többen nem a könyvek, hanem az e-könyv-olvasók számát válaszolták a
kérdésre, ezért az 1 és 3 közötti válaszok magas száma. Részben ez az oka, hogy ezt
a kérdést rövidebben elemezzük, és elsősorban a „nincs” válaszok megoszlására
koncentrálunk. A teljes minta négyötöde egyetlen e-könyvet sem olvasott az
elmúlt évben, és elenyésző azok aránya, akik ötnél több könyvet olvastak
elektronikus formátumban – a teljes minta 7 százalékát sem teszik ki. Vagyis az ekönyv-olvasás még az erre alkalmas eszközökkel bíróknál sem gyakori az esetek
többségében.
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Hány nyomtatott könyv van az Önök háztartásában? (több
mint 300 könyv)

Az arányok kategóriánként
5. kategória: 31–35%
4. kategória: 26–30%
3. kategória: 21–25%
2. kategória: 16–20%
1. kategória: 11–15%

Hány hagyományos könyvet olvasott az elmúlt évben (az
esetleges iskolai kötelező olvasmányokon kívül)? (egyet sem)
Az arányok kategóriánként
5. kategória: 33–34%
4. kategória: 28–32%
3. kategória: 23–27%
2. kategória: 18–22%
1. kategória: 13–17%
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Hol helyezné el magát egy 1-től 10-ig terjedő skálán, ahol a 10essel jelölt végponton a legműveltebbek állnak, míg az 1-es
végponton a legkevésbé műveltek? (5-nél magasabb értéket
jelölők aránya)
Az arányok kategóriánként
5. kategória: 66–67%
4. kategória: 62–65%
3. kategória: 58–61%
2. kategória: 54–57%
1. kategória: 50–53%
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