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"Semmi sem jellemz i jobban
az embert mint az,,hogyan
tölti szabadidejét."
TALLEITAi+3D
B e v e z e t é s
A tudomásos- technikii és kulturális for►

radalom szakembereinek képzésével kapcsolatasan az
egyik legkevésbé ismert terület: hogyan regenerálják
a tanulás folyamán elhasználódott munkaerejüket az
egyetemi hallgatók.,, az oktatáson kívül honnan és ho..
gyan nyernek kulturális és egyéb tájékozódást, azaz
mivel töltik szabadidejüket. Ér'teimiségképző felsőoktatási intézményeinknek ahhoz, hogy hazánk társadal—
mi, gazdasági és kulturális életét megfelelő szakemberekkel tudják ellátni, a szorosan vett oktatáson
vül nagy figyelmet kell szentelniök a szocialista értelmiség nevelése alapvető tartalmi kérdéseinek is.
A rn velőmunka egyik sajátos szintereként jelentkezik
az egyetemi hallgatók életmódjának, szabadidejének,
-- ezen belül kulturális tevékenységeiknek, szórakozásuknak sakt módszerekkel torténő vizsgálat utján
való megismerése. Több vizsgálat eredményeként kialakulhat a jövendő értelmiségének szoc iológiai. mociell ~ie a
amelynerc ismerete nagyértékben hozzájárulhat a nevelőmunka formáló hatásának irányitásához.
...á jövő szocialista-kommunista azakembe..
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rónek kritériumait keresni olyan feladat, amelyet a
tudományosság igényével és tudományos módszerekkel
kell megkbzelitenünk. Eredményes megoldása a szakma belterjes ismeretén és immanens fejlődési tendenciáinak helyes felismerésén tul legfőként világnóze
ti-politikai tisztánlátást és állásfoglalást igényel.
Feltételezi a társadalmi fejlődés mozgástörvónyeinek
beható tanulmányozását de e törvényszeriisógek áitabános ismeretén felül azt is megköveteli, hogy képesek legyünk azokat a szóban forgó szakterület jövő
fejlődésére mintegy 'rávetiteni 2 ". /1/
A vizsgálathoz szükséges tudományos módszereket illetően abból indultunk ki, hogy néhány ókori
filozófus is megállapitotta: a mérés a megismerés ke z
:

dote. Ebből nem feltétlenül következik,. hogy nincs
ismeret mérés nélkül„ de a tudományos igény megköveteli a valóság minél tökéletesebb megközelitós ét. A
társadalmi-tudati valóság minél pontosabb megközelitésének legfontosabb eszköze a konkrét szociológiai
kutatás. 4A társadalomtudomány terén végzett alko-

tó munka általános felélénkülésében fontos szerepet játszanak a konkrét szociológiai kutatások. A
kutatások feladatagy hogy a történelmi materializmust
jelenkori anyaggal gazdagitsák és az elméleti elem..
R

.

■

b

/1/. Nevelőmunka a felsőoktatásban. Budapest * 1966. 1o p,

zés körébe bekapcsolják azoknak a reális életfolyamatoknak minden gazdagságát, aaelyek a kommunista társadalom második fázisa kialakulásáról tanuskodnak. fizeknok a kutatásoknak sajátossága abban áll, hogy a
tudományos dolgozók lényegében azokból a tényekből indulnak ki, amelyeket valóban 'eredeti forrásból' sze
reztek, a. munkások, a kolhozparasztok és az értelmiség életének közvetlen tanulmányozása, élő emberekkel folytatott beszélgetések, közvóleménykutatások,
ankétok, különböz€ vizsgálatok során." /2/
Ey évtizede hazánkban is e gyre több
szó esik a konkrét társadalomkutatások végzésének szűksógességéről.. A kutatások teljes kibontakozását hehe.
ziti, hogy pillanatnyilag még nem áll megfelelő marxista metodológia a rondelkozé,ünkre, sőt a felmérés elraéloti módszere sem tisztázott. Sokáig vita tárgya volt,
hagy á kérdezési módszer egyáltalában alkalmas-e vizsgálatok elvégzésére. Ma már a "kérdezési módszer lé~

tezése ncm lehet vita tárgya. A feladat gyakorlatilag
és elméletileg tisztázótt. 'Nihilista* állásfogla~

láz teljesen felelőtlen lenne

.

/3/

Napjainkban már többé-kevésbé elfogadott tény, hogy a polgári szociológiai kutatás ösz/2/. A konkrét szociológiai . kutatásról = Filozófiai
Szemle, 1963. 152.p.
/3/. Friedrich, W.: Die Befragungsmethode - ein notwendiges Arbeitsmittel cser marxistischen Jugendforechung = Deutsche Zeiti
schrift für Philosophie s 1963. 123o.p.

szes eddigi tapasztalatának elvetése helytelen volna. ,
Bár másként itéljük meg a kérdezi módszer feladatát és
jelentőségét, ennek ellenére a már kidolgozott eredményeket és módszereket nyugodtan felhasználhatjuk. /4/
Az értékelésnél természetesen más utat kell követni *
mert a polgári társadalomkutatás az eredmények elemzésekor vonakodik diagnózist adni, és figyelmeztet, milyen
veszéllyel jár "gyakorlati megoldást és javaslatokat
előterjeszteni, tehát tudományos módszerrel politikába avatkozni". /5/ A polgári szociológia kiemelkedően
nagy tudósa, René KONIG ugyancsak a leghatározottab..
ban fellép a "szociológusok tulságosun szenvedélyes
részvétele ellen a társadalmi, gazdasági és politikai
döntések meghozatalakor.= " /6/
A felmérést elméleti megalapozott—
ság nélkül nem lehet elkezdeni. A társadalmi tények
vizsgálatához feltétlenül szükséges a szociológiai
kutatás gyakorlati módszerének ismerete. Sem a marxista, som a polgári szociológusok karében nincs egységes állásfoglalás a kutatások lebonyolitásának miként..
jére vonatkozólag. Vannak, akik a szóbeli és irásbel ,
/4/.. Friedrich,-W.: i. m. 1234.p.

/5/. Dahrendorf, R.: Industrie--`und Betra.ebssoziolo,gie.
Berlins 1962. 5.p.

,

.

/6/. Kiinig s R.: Handbuch der empirischen Sozialforschung.
Stuttgart, 1962. 13„p.

kérdezésről azt tartják, bogy az "Königsweg der Soziologie" /7/, mig mások jelentéktelennek minősitiki
ás ugy vélik, hogy ezzel a társadalmi tények megenged.
hetetlen szubjektivizálására kerül sor.
MLA' utal arra y sokan állitják, "az
empirikus adatgyüjtő ás ténymegállapitó tevékenység
csali valami alárendelt tudományos funkciót tölt be, " /8/
ás éppen ezért nem is füződnek hozzá elméleti és Mőd.
szertani kérdések. Csupán aftechnika"ismerete is elégséges. "De abból, hogy az empirikus adatgyüjtés ás tény.
megállapitás önmagában véve nem elegendő a tudomány előbbrevitelébez, egyáltalában nem következik az, hogy a
kutatómunkának ez a fázisa nem vet fel igen komoly elméleti ás módszertani problémákat. " / 9/
A disszertáció keretében feldolgozott

szabadidő ás olvasás-szociológiai felmérésekkel a

hallgatók tudatának alakulását kivánjuk egy bizonyos
aspektusból vizsgálni; HALLAM három forrást jelöl
meg, amely lehetővé teszi az emberek társadalmi tuda.
tának vizsgálatát, $ amely empirikus módszerrel is megközelithető. Először a társadalmi lét, azaz az anyagi
életkörülmények, másodszor az emberek közlései, külön-

/7/. Weckesser, B.: Die schrittliche Befragung in der

konkretsoziologischen Forschung = Deut+

. sae Zeitschrift für Philosophie s 1964. 80.p.
,

/8/. Szalai S.: Módszertani megfontolások a marxista
szociológiai szakkutatás egyes időszerü
kérdéseihezli Magyar Filozófiai Szemle,
1962. 825.p.
/9/. Szalai S.: i.m. 825.p.

biző eszmei életmeg ilvánulásaik„ harmadszor gyakorlati cselekedeteik;, az emberek gyakorlati, társadalmi
magatartása." /lo/ A szociológia feladata, hogy mindhárom forrást felhasználja kutatásaiban. Számunkra, jelen felmérésünk elvégzésekor a második és harmadik
forrás a döntő i mert ezek adnak világos képet az á ltalunk vizsgált réteg életmódjára, szabadidő tevékenysé..J
geire és kulturális arculatára vonatkozólag.
Az elrtult két vétizedben a társadatóm.
tudósok világszerte intenzív érdeklődést mutattak á,
szabadidő tevékenységek iránt. Nemcsak szociológusok,
hanem a probléma komplex volta következtében a közgazdaságtudomány, statisztika, pedagógia, néprajz, pszichológia és filozófia oldaláról folyik még mai is a
kérdés kutatása.
Különösen fontosnak tünik számunkra a
felsőoktatási intézmények hallgatói szabadidő tevékenységeinek, müvelődési szokásainak vizsgálata. Ka-•
runkban a tudományok differenciálódása és rohamos lép—
tekkel történő fejlődése szükségszerűvé teszi az egyetemi oktatás befejezése után is a rendszeres tovább-•
képzést, tanulást. A továbbképzésnek egyik fontos elő•=
feltétele a termelő munkára és a munkával közvetlen
kapcsolatban lévő tevékenységekre forditott időn felül

/ l o/. Kallabis, H.s Zur Dialektik der sozialistischen
Bewusstseinsbildung und Problemen
der Forschung = Deuts c he Zeitschrift
für Philosophie, 1963, 4544

megmaradt szabadidő helyes felhasználása. A termelés'
be bekerülő szakember szabadidő felhasználását nagymértékben befolyásolja, hogyan tudta egyetemi évei
alatt szabadidő volumenét gazdaságosan kihasználni,
s ismeretei birtokában hogyan tudja a nem gazdasá+
gos időfelhasználást csögkenteni

és ezzel szabad-

idejét megnövelni.
Fontos problémaként jelentkezikközei.
jövőben a szocialista országokban, igy hazánkban is
a munkaidő csökkentése. Az értelmiség egy része
vetten kapcsolatban áll a fizikai dolgozókkal, ezért
irányitója, szervezője lehet a megnövekedett szabadidő helyes felhasználásának. Eddigi szociológiai fel.
mérések azt mutatják, hogy a dolgozók nagy része nem
tud mit kezdéni ' a hirtelen megnövekedett szabadidő

mennyiséggel. Iráryitásra, a müvelődési lehetőségek
növelésére van szükség, hogy a szabadidő tevékenységek betöltsék fontos feladatukat; a .munkaerő regenerálódását és a személyiség sokoldalu kifejlesztését.

.

A szabadidő vizsgálatok eredményei fontoe es kifejező mutatói a kulturális forradalom a fot
máj
lyamatán
belül a kulturális szint növekedésének. Szük..
,

sége:.:1 bl ind az egész ország lakosságára kiterjedő vizsgálat, de ugyancsak vizsgálni kell a társadalmi imrnka
.

-

megeeztáson bealüj. az egyes rétegek specifikus helyze.
tét. A rétegvizsgálatok teszik lehetővé mind az alap.
és középfoku oktatás, mind a feleőokhtás helyes iránya:tását. "

a szocialista országok kulturális politi-

kája a felismert törvényszerusógekre igyekszik épiteni
oktatási reformját. Ez a folyamat nem ellentmondásos.
A kulturális forradalom törvényezerüségei nem érvényt«
sülhetnek maguktól, spontán, ee ha elhanyagol j uk azokat
a feltételeket, amelyek között hatnak, veszélyeztethetjilk az egészséges tendenciát. " /11/

1 felmérés tárimai cél'a és módszere

,

A felmérést az 1965/66.-os tanév utolsó
két hónapjában végeztük a József Attila Tudamáuyegyetea
Központi Könyvtárának olvasói között . Egy korábbi viza•
gálat azt mutatta, hogy eiudományegyetem hallgató inak
legalább ®e► százaléka kölcső*z ókért, illetve helyben
olvasóként rendszeresen látogatja a könyvtárt. /12/
Ez a keret tehát alkalmasnak mutatkozott arra, hogy a
hallgatók döntő többségével kapcsolatba keriiljünk Az
arányszerff modellképzés /quota- method/ a Jelen fe3mé/11/. Szántó M.: tletmád müvelr3dée; szabadidő
Ht~da$ee ~ , 1967. ~ 1:4.
/l.2/.Szentire a i L.: lvaaáselentz s is néhány következtetés egyetemi hallgatóknál‘ két felmérés
alapján = Acta Bibi T®=. 9. Ease; 2.
Szeged, 1966. 29.p.

résnél megval.óeitbatatlan volt, ehelyett a *életien.
szedi kiválasztás /raadoa*aethod/ elvét alkalmaztuk,'
de az említett látogatottsági arány mellett igy sem
kaphattunk torz itott képet.
Két hónapon Igeresztlii i3sszesen 200
hallgatót kérdeztUink meg, s kérteik fel Őket, hogy ,kér•
dŐiveinket t ltsék kJ Az egyik kérdéivunk 2o kérdést
tartalmazott és azt kivásta vizsgálni, hogy a baligatók napi tevékenysége hogyan oszlik meg, mennyi a kb.
telező munkára forditott idő, /oktatás,/, guy árát
forditanak naponta /nemi vizsgaidőszakban/ a k3telezú
munkához kapcsolódó foglalkozásokra, /rendszeres ta.
nuiás, kateiező olvas*ányok jegyzetelése/ és mennyi

.

szabadidejük van. tekintve, hogy nem szabadidőmérleg
készitését tekintettik feladatunknak, nem használtunk
tegnapointerjukat é$ időmérleg«felvételeket` Az eddig
végzett hazai szabadidő.szooioldgiai kutatások ered- .
xaénye i art mutatták, hogy a tegnap- int er j uk ké sz i té.
se arra alkalmas, hogy a dolgozó heti három napjáról
/általában egy munkanapról, a szombatról é® a vas xr'
napról/ fontos időmérleget mutasson, azonban a param
méterek mutatói m 5gÖtti Usszefiiggóseket; aotiv siót
nem képesek feideriteni Meg tudják állapítani a válaszből, hogy a kérdezett napi egy árát taft olvasás.
sal, az azonban már nem feltétlenitl kerül rá a kérdő.
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ívre, hogy mit olvasott, olvasmányát miért választotta ki, hogyan jutott hozzá é® milyen hatást gyakorolt
rá.
Második kérdőivfinkkel éppen ezeket a tényeket
akartuk tisztázni; a hallgatók olvasási igényelnek jelentkezásét, olvasásuk funkcióját és oivaeási izlésük
alakulását feltárni.
A "tegnap-interju" készitősét indokolatlanná

.

tette„ hogy vizsgálatunk legfontosabb feladatának azt
tekintetteik, /mellőzve a munkaerő visszanyerésére szűk.
séges fiziológiai funkciókra forditott idő eleiazősőt/,,
hogy meg,állapitsuk a munkaidő . ars _a szabadidő dssze•
fURését, esetleges határainak elmosódását, a szabad.

idő voiu er' differenciált felhasználását és a szabad.
idő tevékenysógek hierarchiáját. Tbrekedtunk az összeftgések megállapitására, az eddig alkalmazott felvételi módszer tökéletesitésére, uj feldolgozási módszer
kidolgozására Elméleti következtetéseink alkalmasnak
bizonyulhatnak arra, hogy .akár az összes szegedi fels
sőoktatási Intézmény hallgatójártak reprezentatív csoportjáról készülő későbbi felmérés, akár országos fel
oőoktatási kutatás munkahipotiziséeil szolgáljanak
Addig Is, arcig elkőszeilhet egy országos, átfogó, a fel.
sőoktatáei lntózményer, hallgatóira kiterjedő Felvéted.,
igyekeztunk meghatározni, hogy a hallgatók szabadidő
tevókenységelnek paraméterei hogyan viszonyulnak az or.

szágos mikrostruktura modelljéhez, továbbá milyen

hasonló ságokat vagy különbséget mutatnak külföldi
egyetemi , hallgatókról készült felvétel adataival:
összevetve

:J

Bár a feldolgozás során ne m tettünk
különbséget n ő- és férfihallgatók szabadidő tevékeny.
ségeinek értékelése közjtt, a reprezentativ caner*
kiválasztásakor ügyeltünk a r ra„ bogy körülbelül 6o +
4o százalék legyen a nő.. és férfihallgatók aránya,
az egy etemen képviselt létszámnak megfelelően `:=

A felmérés elvégzésére a kérdőives
módszer mutatkozott a legalkalmasabbnak. Minden kérdőiv kitöltése előtt elbeszélgettünk a hallgatóval,

.

közöltük vele, miért tartjuk fontosnak véleményét,
és kértük, közöljön megbízható adatokat. A .bailgaw
tók intelligencia foka nem tette szükségessé irá•
sos interju készitését. Err e nódunk sea lett volna,
mert a felactérásit egyedül a disszertá.eiő szerzője ké.
szitette elő, boxyolitotta le, dolgozta fel és éxt$kelt e.
A szabadidő tevékenységekre vonatkozó kérdőív az un. tö .esér.módszer szer int készült.

Töicsé r. módszert olyamkor ajánlatos alkalmazni,
amikor először általános kérdésekre vonatkozó fele&teket kivánunk nyerni: pl a munkával töltött idő,
a munkához kapcsolódó idő mennyisége, mennyi szabad- .

.

32

idő marad kttlönböző tevékenységek folytatására t az
ósszidővolumenen beliil hogyan helyezkednek e l az egyes tevékenységek:' Majd a tölcsőr szárának szUkUlését
követően egyes fontosabb szabadidő 'tevékenységek gyakorisagáaak vizsgálatára kerül

sor páe a téma

sztikebb volta

következtében differenoiáltabb válaszok aiapján keriflhet

sor az értékelésre:'
A szabadidő tevékenységet vizsgáló kér.
dőivben / l:" melléklet/ tulsu2yban voltak a nyitott tény.
.,

.

.

kérdések, csupán két kérdés vonatkozott véleményre: Az
olvasási szokást és atotivtieiót kutató kárdőivben / 2:

melléklet/ arányosan oszlottak meg a véleményre vonat«
kozó kérdések, az értékelő kérdések és a zárt, eldi3ntendő kérdések
'

'.'

/l5/

.

A szabadidő tevékenységre vonatkozó kár-

dőivék feldolgozása kézi 1yukkártyák segitiségdvel tiirtént: llytkkártyákat a könyvtári illetve dokumentációs

munka segédeszközeként tartja nyilván a szakiarodalom.
Nemcsak szakirodalmi dolunentáQiőra, hanem adatdoktuaen-

táoiára is a3ka3mas, jelen esetUnkben egyegy kérdőiv
feltárására. A neve Is utal rá, hogy a feldolgozást kézi, manuális volta jellemzi. Bár' az adatok rY3gx ité sekor

eszközt; horny oló ollót és válogató tilt i s .használunk,
a kézzel tört€nc3 munka damtAnál;,
...

A kérdó3Evek szerkesztésének teohnikájára vonatkozólag;

/19/: Szentirmai E: s Az olvasáselemzés adatgyUjtési mód.:
szerei = Könyvtáros, 1966; 4: 191.195 4.`
."
Szentiratai L.: Olvasáselemzés a Szegedi Bubagyárban
Tiszatáj, 1967`: i: 36-45.p;
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Feldölgozó munkánkban A/5 szabványu, perenlyukkártyát alkalmaztunkt /23o x 144 mm, lo4 jelhelyet
taxtagmaz/. minden kérdőiv adatait kiilön lyukkártyán
dolgoztuk fel. A kérdőiv szánszerű adatai gépeléssel
kertiltek a lyukkártyásat mig a kérdések megválaszolásénak, vagy nem válaszolásnak tényét h©raeyolással /két

agynős feletti lyuk kiszakitásával/ vittiik át a 3,7 11kkártyára. /3. mel lelet/. Az A/5.ös, kettős peremei lyukkártya 4 pozicióe zénái /dsszesen 24 zónával/ általában
egy-egy kérdés variációit t .rtalmaztek, azonban amikor
valamelyik kérdésre több .válaszlehetőség volt, igénybe
ik poz ic i6 j át
lehetett venni a szomszéd z©na valamelyik
is. Számadatolyit /p. mennyi dzabadideje van/t - csak kate•
góriákba osztva hornyultu k a lyukkárty4ra t de a tényleges
idővolument a középső részre beirtuk.
Direkt kódolást alkalmaztunk, azaz minden
jelentésnek egy pozicó telelt meg. Mindössze Igét kérdésnél /6. és 11. kérdések/ felöltik lyukasztással,
hogy a hallgató kérdésűmre nemleges vÚlaszt adott.

.

Egyéb esetekben Csak a megválaszolt kérdés kódját lyukassz•
tottuk, a nem jelölt részt érintetlentil hagytuk ` /Első•
sorban a tevékenységekre vonatkozó krdéseknél tör»
tent igy. Pl. ami nem barkácsol, annak lyukkártyáján

az ezre. a válaszra jelölt kód helye üresen maradt:/
A kódjelek hornyolása után a kilönböző szempontok szerinti ; értékelés válogatdta segítségével tör.

. 14 tént. A tt,t beszurisa után a rendező dobozből kihml.
lottak amok a lyukkártyals4 amelye04 keresett szem.
pontnak megfelelő peziel6 hornyult volt. Ezek számbavé.
tele után kerttlhetett sor as egyéb szempontok szerinti

szelektálisrao vagy a rágépelt számadatok /pl. adővolu.
meneki összekasonlitására. A megfelelő korreláció megál.
lapitása után a lynkkértyik visszakerttltek a rendező
dobozba:' Ez as eljárás szttkségtelenné teszi a szimso r.
rendbe tarténő beosztást, elégséges as egyszerii vissza.
helyezés, s ekkor sor kertilhet as ujabb szempont szerinti vilegatásrai Bz a médszer igen alkalmasnakmutatkozik
minden olyan felmérés értékelésére, ahol a kutatónak
nem állnak feldolgozó munkatársak a rendelkezésére,
ős a kirdőivek száma nem tdaságosan nagy. Elektronikus
számológép tizemeltet6se a legritkább esetben gazdaságos
kisebb reprezentatav csoport paramétereinek kiszámolásalin: /14/
Az olvasisa szokisokra ős motaváeaóra vonatkozó kérdőivek feldolgozása a hagyományos utón strigu.
lázással és összesit4sso1-tört4nt Egyr4szt mert nem
használtuk fel jelen disszertieiónkban as egész vizs.
gilt kirdéskomplexumot o wAsrészt iisszekasonlitisként
akartuk a két feldelgozó módszert alkalmazni. Ténykdrdések
vizsgálatinil a peremlyukkAftyák iegen használkatónák 4s
könnyen kezelhetőnek bizonyultakt'
ilAV: A nem hagyemányos dokumentumok a kdzpenti 6s taw.
széki kUnyvtárakban. /Szerk.: /Ora lászló!:
Budapest, 1967. 156.175.p.
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A FE?.MÉRÉS SORAM NEAT ADATOK FELDOLGOZÁSA
Biz ieadatok

Az elsó két kérdés, valamint az ezekhez
tartozó alkérdósek azonosak voltak mindkét kérdóiven.
Ezekkel a hallgatóknak az egyetemen betöltött státuszát
kívántuk vizsgálni. Ezek a
kerra,

.

évfolyalara,
tanulmányt eredményre,
az egyetemi könyvtári tagság kezdetére és
tájékozódásul az ösztöndíj összegére vonatkoztak.
Ez utóbbinak azért tufa j donitottunk esu »
pán tájékoztató szerepet, mezt az "összjövedelem' megéllapítása rendkivül nagy mint és egyéb ellenörzést k1+
a hallgatók nagy
többsége réndszeres támogatást kap otthonról mind anya.
vént volna. T.1. az ösztándijén

gi, mind egyéb juttatfsok révén,. a igy ejövedelmének"
összetevőit szinte lehetetlen pontosan regállapitani
Ez egyébként minden szoeiio1©gini felvételre vonatkozik. A jövedelem pontos megsllapitása kérdőívek alap.
ján csaknem megoldhatatlan feladat. /15/ /16/

/15/. Madg e. J.: 105T°gg,ji3Sopial Science, Dew York,
•

/16/. Sebybergér , B.W.: Methods of Readership Research.
Lund,. /1965/. 153-163.p.
.

• 16.
A bevezetőben már emlitettilk, hogy jelen fel.
méréeUnknél nem alkalmaztuk 8z arányos mintavételt, ha.
nem ugy gonioltuk, akkor is megfelelő mikrostrukturát
inak legalább 7
kapunk, ha a Tudományegyetem hallgatóinak
százaléka szerepel vizsgálatunk mintájában, s ugyanez
az arány szü.k.séges, ha a Központi Könyvtár összes hall«
gató..olvasó járd vonatkoztatjuk mintánkat. Számításaink
azt mutatták, hogy legalább 2oo taligatót kell megkér.
deznika 15o tudományegyetemi hallgatót és 5o hailgas
tét az Orvostudományi Egyetemről, illetve a Pedagógiai
Főiskoláról A két utóbbi intézménynél nem áliapitottunk
meg százalékarányt, abból a feltevésből kiindulva, hegy
e két felsőoktatási intézmény hallgatói sokkal kisebb
számban látogatják az Egyetemi Könyvtárat, mint a Tude
mányegyeteia hallgatói /'o $4 a amennyiben látogatják,
szabadidő tevékenységeik a többi kar hallgatóiéhoz ha.
sonlóak.
A kt1lföldi felmérések végzői általában. 3-5
százalékos mintavételt ajánlanak, Ea mindkét reláció+
ban ezt az arányszámot vettük volna figyelembe, akko r
mintavételünkben az N értéke lényegesen kisebb lett
volna, mindössze loo.1:5o hallgató válaszára vonatkoz.
va. Egy, a Szegedi Ruht4gyárban korábban lefolytatott
vizsgálat is a dolgozók hét százalékos mintavételének
reprezentációs értékét mutatta. /17/
/17/. Szentirmai L.: 01vssásalea,ezóe.... : Tiezatá3.
1967: 1. 36.17.

A mintavétel hipotézisének megfelelően meg.
kérdeztfink a
Tudományegyetem hallgatói közUl l56 főt ?.4 %,
az Egyetemi Könyvtár összes hallgató.,
42 főt 6.9 %•

olvasói közU1

41, N értéke tehát 2oo, és mintaeéte3Unk arány.

száma meghaladja a kitUzt9tt 7 %-ot:'
A mintavétel ffieaoszlása kaYok. szerint
~

= 2oo

Természettudományi Kar

29 %

Bölcsészettudományi Kar

4o %

Jogtudományi Kar

lo %

Orvostudományi Egyetem

12 ~

Pedagógiai Főiskola

9.9i

,

loo
A korábban i8€zetti egyetemi hallgatók között
végzett felmérés tanulsága szerint /12: jegyzet/ , a
,

bölcsészek ós jogászok olvasási kulturája ős m.iiveló. ►
dési szokásaik mutatják a legtöbb hasonlógágot;' Saá.mos kérdésnél a hallgatók által nyujtott mintavételt
nem tékintettUk homogénnek, : hanem az átfogó elemzés

..

mellett kUlön vizsgálat alá vettUk a bölcsészek-jogi.
saw.
sz®k /50 százalék/ ós egyéb szakosok /5 ?
bad3dő volumenét ős szabadidő hierarch ukat: /Misc.
~

.19.

dik szempont szerinti válogatist.
Az évfolyamok szerinti megoszlás az
első évfolyamoktól a magasabb évfolyamok felé általi s
ban csökkenő tendenciát mutat: A harmadik szempont szerinti válogatásunk évfolyamok szerint történti,, azaz né.
hánykérdésnél kUön vizsgáltuk az első évfolyam hail.'
gatéinak és a végzősöknek szabadidő volumenét, a könyv..
tárakban tin-Mt idejaketf az itlaghoz viszonyitva;
Néhány korábban végzett, inkább tájékortató
ankétszerU felmérés és beszámoló szerint /le/ /i94
a fentemlitett kérdésekben lényeges eltérés miatkozik
az elsőéves és a végzős hallgatók között/

Fe1vételiinkben a megkérdezettek
megoszlása évfoXyamok szerint;
N = 2oo
I. évfolyam

250%

évfolyam

19,0

évfolyam

23,0

IV. évfolyam

19,0

évfolyam

13,514

loo,O
/Un-' Ssodoray L.: As orvostanhallgatók általános
mUveltségéről Felsőoktatási Szemle,
1959: 4. 235. ill. 236.p:
/19/. Tóth G.

Bodnár I. ó Varju S.: Mivel töltik
hallgatóink szabadidejtket = Felsőoktam.
tási SOOlmle, 1959.. 7,4. 451-461.p.
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A tanulmányi eredményre vonatkozó kérdép
síink azt mutatja, hogy a megkérdezett halltatók általános tani eredménye átlagban jórendii. Vizsgálam

.

ti szempontjaink között nem szerepel és nem is szerepelhet jelenleg a tanulmányi eredmény szerinti válo- .
gatás . , mert korábbi tapasztalataink azt mutat ják,
/legalábbis a Tudományegyetem halutói vonatkozásé•
ban/, hogy éppen a be nek. iratkozott 2o százalék kö'
zött találjuk a jórendünél gyengé 0 tanulmányi eredményt felmutató hallg at ók zömét. Vizsgálata pedig
nem terjedt ki azokra a hallgatókra, akik nem tagjai
az Egyetemi Könyvtárnak , , de mint erre korábban is up
taltunk0 a mi:krostrukturát reprezentáló mintavétel.
szempontjából elhanyagálhatónak tartjuk a kérdóiv1nk.

.

kel elérhetetlen 2o százalékot. Hipotézisünk szerint
a gyengébb tanulmányi eredményt elért hallgatók azaz•
badidő felhasználása két szempontból térhet el a mini
tavótelben szerepeit hallgatók szignifikáns értékeitői 1. a .munkához /heti kötelező óraszám/ kapcsolódó
ráfordítás /tanulás, kötelező olvasmány jegyzetelése / valamivel több időt vesz igénybe, mint az át.
tagé; 2.: szabadidő hierarchiájukban gyakoribb a szórag
közág j ellegü és manuális tevékenység.
I3aonlóan a tanulmányi eredmény középérté-

ről tett megáll apitáshoz.0 mint már erre kor ábban is u-

taltunk, az őszt 5ndijra vonatkozó kérdés( nkne-k csupán
•

tájékoztató jelleget tulajdonitottunk A hallgatók ösz•
töndijukat és az otthontól kapott támogatást elsősorban
személyes, priorér szixkségleteik fedezésére forditják.
Annál a kérdésnél, ahol fel kellett soniniak azokat

a tevékenységeket, amelyekkel szivesen töltenék szabad ►
idejUket, szerepeltek anyagi áldozatot kivánó szabadidő
tevékenységek is. Ezek terén /mozi. szint z, hangverseny,
baráti összejöveteli, a hallgatók között nivellálódott
helyzetet tapasztaltunk.
További eiemzésk és összebasonll•
tósunk azt mutatta, hogy ellentétben más rétegeknél folt'.
tatott szabadidő vizsgálatok eredményeivel, az anyagi
forrásnak távolxól sines jelentősen befolyásoló szerepe
az egyetemi hallgatóknál tevékenységeik :megválasztásában
és gyakorlásában Tlig más rétegeknél a financiális ténye.
zők nagymértékben befolyásolják, hogy a megkérdezett
végez. egyáltalában valamilyen aktit/ tevékenycéget sea-

badidejében, addig a megkérdezett egyetemi hallgatóknál
ez a szempont elhanyagolható szerepet játszik, mert eza..
badidő volumeneiket olyan tevékenység skel is ki tudják
tartalmasan tölteni, amelyek nem követelnek jelentős anyagi áldozatot , továbbá a . kollégiumok, szülői ház, klub
:

biztositják az egyébként nagy összegi.€ beruházást igénylő
lehetőségek, /televizió, sajtótermékek, sportolási atka.

- 21 i®n/: közös igénybevételét. Azt is megállapithatjuk,
'

hogy a nem kis szerepet betöltő társas, baráti viszony
Összebasonlithatatlanul kisebb anyagi ráford tásokkal

jár a hallgatóknál, mint a dolgozó családok társas
kapcsolatában.

.

A megkérdezett hallgatók közil:l

05 g6,

ösztRind3.jat kap

lie fó

havi átlagban

43o,-45 Pt-ot.

,Az Egyetemi Könyvtár tagságának kezdete
Mimmtav+éte33 hfpotézis€ink kontrollkérdéseként
szerepelt annak vizilgálata, hogy a megkérdezett hall.
gatók méta tagjai az Egyetemi Könyvtárnak : Ez an,y
nyiban jelentett eilenörzést, hogy a Qo százalékos
látogatási arányból: vett mintaérték esetleges ffidda► sulását jeienti.e? Vizsgálatunk azt mutatta, hogy a

.

megkérdezettek 75 százaléka az egyetemre történő be.

iratkozás időpontjában ugyancsak beiratkozik as Egyetemi Könyvtárba i s , 7,5 százalék pe dig már közégai.e•
koláe korában is tagja 9olt: Es a tény a nevelési lehetőség szempontjából igen jelentős, mert azt, jelen.
ti, hogy az évfolyamon, a tanulmányi csoportokon és
a Kommunista ZfjustIgi Szövetség szervezeti keretein

22.

létezik egy olyan, a hallgatók több mint 4/5.'t
átfogó intézmény, amelynek céltudatos nevelési, /világnézeti, illetve ízlés befolyásoló/, oktatási,/be•
vezetés a szakirodalom használatába/ és kutatást elő.
segitő, /tudoményos kutatás segédeszközeinek és mód
.

szereinek oktatása/ funkcióját a jövendd értelmiség
kialakitásának szempontjából nem lehet figyelmen kivii hagyniaBi a szempont is alátámaszttatja az Egye

-

temi Könyvtárba járó hallgatókból vett mintavétel
ceprezentativ jellegét ra
A megkérdezetteknek mindössze 17,5

százaléka nem ;iratkozott be az Egyetemi i önyvtárba
egyetemi, illetve főiskolai tanulmányainak megkezdé
se időpontjában: A részletes elemzés azt mutatja
ezt a fáziskésést leginkább az határozza meg, milyen
környezetben lakik a hallgató egyetemi tanulmányainak
kezdetén. Az albérletbe kényszerIló hallgató ézzi leg•
jobban a sedlói ház,

vagy

a középiskolás diákotthon

fegyelme 4s az önálló élet közötti különbséget Bea t
befolyásolja 8t az otthoni környezet vagy a közép.
iskoláé kollégium fegyelme. A meghatározott kategóriákba történő időbeosztás szükségességét nen lemeri fel, és magóra hagyatva nem tud tájékozódni

az

uj státusszal járó erkölcsi és munkanormákban.ip•
pen ezért csak bizonyos 1d5 mulya, saját Lapasztala.

.2 3-

taint okulva, vagy Wilső befolyásra kezd tájékoződni a
szUkséges normik között, és igy jut el az Egyetemi
Könyvtirba is, mint a2 egyetemi tanulmányok egyik man.
kamilhelyétec. A fentemlitettek bizonyos fokig vonatkoz.
nak a kollégiumban lakókra is, azzal a kölönbséggel,
hogy náluk a killső befolyásolis hamarabb és nagyobb
intenzitással jelentkezile:

Nem az eisOv I. félévében iratkozott be az. EK.ba:
N =20o

35 hallgató

17,5 /6

Ezek

=

albérletben lakik

44,8 14

kollégiumban lakik

38,1 $4

sztileinél lakik

17,1 54

loops %

Ha azt vizsgál3uk, bogy az évfolyam és a beirata
kozás éve között milyen eltérés van, akkor azt tapasztal.
juk, hogy a magasabb évfolyamot reprezentáló hallgatók
kisebb arányszámban iratkortak be egyetemi tanulmányalk
első félévében, mint a felmérés tanévében egyetemi tanul.
ványaikat kezdő hallgat6k4; Ennek oka az Egyetemi Könyvtár
munkájában kereshető, mert az utóbbi évben minden elsőőves
csoportnak rövid látogatás keretében elmagyarázzák a
könyvtár szerepét és szolgáltatásait

A hallgatók megoszlása a lakás tipusa szerint
A már emlitettek mellett összehasonlit6
szempontként tervezttik a hallgatók megoszlásinak vizsgá.
latit a lakistipusok szerint. A fenti kérdés tárgyali.
sakor mAr hivatkortunk az albérletben lakó hallgatók
"késleltetett* beilleszkedésére az egyetemi élet ál
tal megkövetelt mimiennormik közé, A továbbiakban az alap.
vető adatok birtokiban vizsgáljuk a kollégiumban és as
albérletben lakó hallgatók kapcsolatát az Egyetemi Könyv.
tárral; szabadidő volumenUk t szabadidő tevékenységeik
alakulását, valamint as egyetemen kialakult társas kap.
osolatukat:

A felmérésben szereplő hallgatók
lakist illetően a következőképpen oszlanakmem,
N = 2Oo
Kollégiumban lakik

81 fő

Albérletben lakik

71 e6

35,5%

SzUleinél lakik Sze.,
geden, vagy naponta
48 fő
hazajár

24,0%

2oe fő loo0
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2.' Munkaid4

A szabadidő.szoc ioldgusok által végzett fel•
vételekben a nap 24 drágát a munkával töltött idő, az
ehhez kapcsolódó n4lkUiözhetetlen időráforaités,/utazó®
a melyre áss vissze,/, a fiziológiai. szükségletekre
forditott órák száma 6s az ezenfeltili szabadidő összege adJa Az egyetem hallgatók helyzetónek vizsgálatakor nem ilyen könnyű az összetevők megállapitása

A gyám-

ban, üzemben, intézmény l,. hivatalban dolgozóknál a

Munka Törvénykönyve egyértelmi en megszabja a heti mna.
kaidőt, amely ugyan az időmórieg vizsgálatoknál bizo.

nyos százalékban eltérhet a heti munkaidő napi mu

►

kid6.

re törteső felosztásán 1, • póldául ha ötnapos vagy ha
váltott műszakban dolgoznak a megkérdezettek Az egyetemi hallgatóknál azonban nem áll módunkban ilyen egy«
azerUen kiszámitani a munkaidőt. A kérdés vizsgálatap
kor a megkérdezettek közlésével kell megelégedni
Helyzetünket az a tény kbnnyit i meg, hogy egy :batáros
zott időmennyiséget minden esetben pontosan megadhatnak
a hallgatók, nevezetesen a héti kötelező óraszámot:`
A hallgatóknál tehát ezt kell olyan tdnyezők6nt elfogad.
ni, amely a dolgozóknak a termelőmunkában eltöltött
idejével áil .that6 párhuzambaki. Biz az előadásokon,
szemináriumokon, gyakorlatokon eltöltött idő másfajta
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erőkófe jtést, munkaintenzitást követel a hallgatóktól mint a munkapad, a tervezőasztal vagy a katedra,
és mivel ezek a fogy alkuzások különböző minősségek; t
reprezentálnak, a heti 46 munkaórát nem lehet egyértelm
miien f$ssszehasanlitani a hallgatók heti kötelező óra•
számával: Mindezt ossupán párhuzamként emlitjük, hogy
a hallgatók munkaideje ellentéteként /nem antitéziseként t/ vizsgálhassuk szabadidő volumenjUket ős ennek keretében szabadidő tevékenységeiket.

• Hem eldöntött kórdés, hogy beszámítandó-e
a heti munkaidőbe a hallgatók esetében a napunta tsznulással, a köteléző olvasmányok jegyzetelésével, a

szemináriumokra, gyakorlatokra való felkészüléssel
töltött id©Egy 1960-ban az BI1 E Eötvös József kellégiusrnában végzett felmérés szerzői "kötött mlvelődés
/tanulás/' fogalommal jelölték az előadásokat, szeminárivaokat, gyakorlatokat és ettől megkülönböztették
a tanulást, amelyen rövid távu /szemináriumra való
készülés/, hossza távu /vizsgaanyaggai való foglalkozás/ tanulást őss kötelező olvasmány jegyzetelést

.

értettek:' /20/ Mind az egyetemi kötelező foglalkop
zásokkal, mind a napi tanulással, olvasom jegyzem
teléssel töltött időt a "szakma körébe tartozó idő/20/: Radnai 8: m Tóth Cfr; ;Mivel tőlti egyeteznimkollém
giumi ifjuságunk szabadidejét. / Y izssm
gáiódás a munáOrköless, köréből, I ./ m
Magyar Pedagógia, 1961. 3': 3oo:p.

-27töltés elnevezéssel jelölték. idesorolták stég az

ínként vállalt mfivelődést, /müveltsóget adó, nem kötelező jellegfa, nem is elsősorban szórakozást célzó köny-

vek olvasását/; a /nem kötelező jellege / nyelvtanulást,
zenélést, éneklést, kiáliitások megtekintését, niifvelődé.
Si anyag megbeszélését; valamint az /irodalmi, képző-

müv'szeti, zenei és szakmai,/ alkotó tevékenységet. /23/
Véleményünk szerint ez megfelelő szempont lehet az .idővolumen munkaddőre és szabadidőre tör•
ténő felosztásában, ha azonban a :munkaidő-szabadidei
egymás közötti reláoiő ját vizsgá .juk,. feltétlenül más
felosztást kell alkalmaznunk; A fentiekben már rávtlági.
tottunk arra, bogy a kötelező óraszám mindenképpen
párhuzamba állitható, ha nem is vethető egybe a dolgozők heti 48 órás munkaidejével; Véleuénytink szerint
a felsőoktatási intézmények oktatási rendje megköve.
tel l a hallgatőktől a rendszeres;, hétről-.hétre való.
tanulást; kötelező olvasmányaik jegyzetelését:!
il

a követelmény néá.kfal nem képzelhető el, hogy a ball.

gató a tanulmányt munkában helyt tudjon állni. A rend.
szeres felkészülés pedig azt jelenti., hogy a hallgatók.
nak munkaidő volumen jébe feltétlenül be kelit iktatnia .
a naponta tanulással, készüléssel, kötelező olvasmányok
jegyzetelésével töltött időit. A felmérés adatainak elem-

/2 1 /:' Radnaá 14: - Tóth G`; = i. m. 3©e. p.

..
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zéae azt mutatja, hogy a hallgatók heti kötelező ára..
ezimukon kiviUl tanulással, olvasmányok jegyzetelésével töltött idejillet nem szabadidőként, hanem aunkay-,
időként realizálják.

1.

A . tónyleResen munkával töltött idó

,

Pe]mérósUnk adatai azt mutatják, hogy a Izeg• ►
kérdezett hallgatók heti kötelező óraszáma 31,2 ára gy. /22/
Az elvóéves hallgatók több időt töltenek kötelező

fog.

lalkozással: heti. 32.7 órát, Ifiig a végzős hallgatók
heti elfoglaltsága 28.4 óra::

.

A kötelező órákon, gyakorlatokon, szemié..
riumokon kivin tantissal, készit1éssel, kötelező ©l*
vasmányok jegyzetelésével a hallgatók napi 3,3 órát
töltenek, pelméréstink során egyébként általában heti
óraszámot kérgek a hallgatóktól, de ebben az esetbea
eltértünk a gyakorlattól. Vélemányfnk szerint a napi
óraszámot a tanulás, jegyzetelés esetében könnyebb megad•
ni, mint a heti óraszámot. A napra vonatkozó adat egy
ben a tanulás, jegyzetelés folytonosságára vonatkozó
közvetett kontroll is lehet. A napi óraszám hatszoros
sőt .kell vennünk, hogy az elfoglaltság heti óraértékét megkapjuk. A heti hat tanulónap mellett az szól,
/22/. Az időre vonatkozó adatok mindig órában és tized.
orában
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a.

hogy bár a hallgatók ezombat.vasárnap nem olyan in.
tenzitással .készülnek a foglalkozásokra, a két napon
tanulmányi munkával töltött időből feltétlenül kiadó.
dik egy hétköznapnak megfelelő eraszá*
A fentieket f igyeleabe véve a hallgatók
hetente 19,4 órát töltenek tanulással, jegyzeteléssel
kötelező őraszámuk mellett. A kötelező óraszámot ős
a tanulásaal, jegyzeteléssel töltött időt összeadva
kapjuk a heti saunkaidőt, amely mintavételünk esetében
51 órát tesz ki Hat munkanapot figyelembe véve, mert
felvételünk nem terjedt ki a vasárnapokra ős a pihenő•
napokra, ez a megkérdezett hallgatók egy napjának
35,4 százaléka. /23/ A fenti értéket érdemes párhuzam•
ba áliitani a Központi itat iszt ikaí Hivatal reprezentativ felmérésének eredményével, hegy lássuk, halaga•
tóink munkaideje órákban hogyan viszonylik az alkalmazásban lévő dolgozók /szelleai és fizikai munkaterti.
leten dolgozók/ munkaidő volusenjéhez
Meg k elL j egy e znünk,. hogy a Központi Statisztikai Hivatal reprezentativ vizsgálatát értékelő
szerzők fogalmazása szerint, kereső. ős termelőtevékeny.
ségzől van sző, tehát az esetleges másodállás időérti•
/23/:` A száiaitás valósságát alátámasztja a már idéz e t
Radnal•T6th féle vizsgálat, ahol a kötelező
s zám , illetve tanuláa ős jegyzetelés a megkérdezett
hallgatók egy napjának 35,92 százalékát vette igény.
be.'

• 30 .
tékét is beszámitották az idővolumenbe. /24/ Mindez
Munkával töltött idő

Bizetemi
hallgatók

Szellem dolgozó
férfiak, nők

89
4,9 óra

,

+

7,6

4,2 óra

Pt iz ikai dolgozó
férfiak, nők

:,i

+ 7,3

ü. e óra

még jobban kiemeli, hogy a felvételtatnkbén szereplő
hallgatók átlagosan számitott munkaideje mindkét emli.
tett kategória kereső.- ős termelőtevékenységre fardia
tott munkaidőértékénél magasabb néhány százalékkali
- A kiszámitott munkaidő természetszerv..
en esak átlagosan értendő, hisz a hallgatók középisko.
fai felkésziltsógétői, felfogóképességétől, szorgainaá- '
tói ós a felvétel hetében végzett tanulmányt munka in.

tenzitásától is fog, hogy a kérdezés időpontjában milyen időértéket adtak melaszként. Kértiveink adattbói
megáilapitható, hogy a hallgatók jelentős része heten.
te az átlagosnál több időt tölt munkával, mig más részlik
nem fordit ilyen idővolument tanulásra, késztilásré 48

/24/• L nap 24 órája. /12 oeo ember napi tdnbeosztáea./

/Budapest/:" 1965. 12'.p. /Statisztikai idősza.
ki. kö zlemények/
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a kJtolez5 olvasminy jegyzetelésére: /4. melléklet/

k napamfa tanulással töltÖtt
i.dő megasz lósa
N = 2oa

Nem tanul rendszeresen naponta

5.;5 ~►

Legalább napi 2 órát fordit na.»
ponta tanulásra

33 © $?+

legalább .naRi 4 árát fordit napont a t anulasra

40 5 It

Legalább napi 6 árát fordit •nap•
ponta tanulásra

21,a A

lee, 0 A

A fentközölt adatok, szerint a mintavé.

.

telben szerepív" hallgatók 5 0 5 százalékinak rendszeren
heti elfoglaltsága legalább 31,2 ára és 21 száz aló.
kanak munkiideje.legleljebb 67,2 óra. /5. melléklet/
Leghasznosabban 73,5 százalék használja fel energiáját
.

az egyetemi őrs kra ós a késszülésre, mert ennek a százai.
lékaak mullaWidő volumenje közelíti meg az ideális 46
Órád
Az egyes hallgatót ésoportok között bizonyos
eltérést kell megállapitanunk, hisz minden negyedik meg-

kérdezett hallgató heti mamaideje eltér az étiagostél..
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Inkább pedagógiai, mint szabadidő elemző vizsgálat
feladata volna a feltárt tények finomitott, rószle.
tesebb kutatása. Feltehetően a szalőknek a középisko.
lás évek alatt a társadalmi munkamegosztás sstrukturájá.
ban elfoglalt státusza is jelentősen befolyásolhatja
az egyetemi évek munkaidő felhasználását. A szttlői
háznak, és az iskolatipusuak ha nem Is meghatározó,
de jelentősen befolyásoló szerepével számolhatunk
az egyetemi tanulmányok kezdetén
A kötelező elfoglaltságokon k .v€11
munkával töltött időt befolyásolja, hogy a hallgató
melyik évfolyam hallgatója. Az elsőóvee hallgatók átla.
gosan heti 78 pereeel több időt töltenek tanulással
mint az átlag, a végzősök pedig heti 12o perecei ks.
vesebbet fordítanak tanulásra, készillésre. Ez a ki. .
.

sebb munkaidő volumen megmutatkozik a nagyobb szabadidő-óraszámban.

kis

u ávai
A kötelező elfoglaltsságokonun
töltött Idő összetételére csak közvetett adatok áll.
nak rendelkezésUnkre. Következtetéseink szemit a

kötelező olvasmányok jegyzeteléssé és nyelvtanaulás
nagyobb óraszámot ős rendszeresebb foglalkozást

k;•

ván, mint a szemináriumokra, gyakorlatokra való fel•
készülés, mert mintavételtlnk 5o százalékát képvisse.

1.8 bölcsész és jogász hallgatók időfelhasználásának
vizsgálata azt mutatja, hogy ezek a kötelező elfoglaltságokon kivül naponta 3,74 árát töltenek /nyeiy/.

-33tanulással, olvasással, /tehát az átlag 19,8 órájával szemben heti 22,64 órát/
z átla: óraszámtól 3 óra/ eltórS
na p , e og
sag negosz 68,

Naponta tanulásra for dit ott idő
Elsőéveseknél

3,43 óra

Yégz ós8ka.ó l

3.:1 óra

Bölesész-jogász hall.
gatóknál

3, 74 óra

4: A könyvtárakban /Bg.vetem.i Könyvtár. Somqnv3• Könyv

.

tár. intóz et f könyvtárak/ töltött idő
A megkérdezett hallgatók könyvtárakban tn.

.

tött ideje szerves tószót képezi .mind munkaidejiik•
nek, mind s zabad ide j tnek. Korábbi f elnórés€ink azt mutatja, hogy a hallgatók többsége . a könyvtárakban töl••
tött idő jelentős részét munkára forditja ' Az ].964-ben
végzett felmérésünk .szerint a hallgatók tevékenysége

. _.

a következőképpen oszlik meg:` /25/
■

:,..,......•....:..

,Acta Bibit
/25/. Szentirmai L.: 02vasáselem.zérz.....:
Tom. Y. Paso. 2. 34 4/:
-
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Könyvtárakban végzett. tevékenysk
Meg levezés

Magyagytőrténe lern Vegyész
Jogász
szakos hallgatók hallgatók hallgatók

N = llii

N 0 121 B 0 2o6

Vizsgára tanul

24, © yG

32, 0 %

24,o

Kötelező o1vas -~t ~~t
jegyzetel.

70,0%

25,o %

44,0

Sajtót olvas

61,o %

2o,6 %

44,0

43,o S

14,o %

21,7

tinmtivelésre

olvas

Tdig korábbi felméréeUnkkel a tevékenységek t3sz.
szetételét vizsgáltuk, jelen felmóréankben a könyvtárakban töltött idővolument kivsntuk meg3smerni., earőszt a
szorgalmi időben, másrészt a vizsgaidőszakban. /Szabadidő
vizsgálatunk a tanévre vonatk©zik; Nem térhetignk ki a viza»
ga,idószak időbeosztásának sajátosságaira. A szmnga%
mi időtől eltérő periodus vizsgálatánál

nem

hatoltunk a

tájékoztató jellegti adatok feltárásánál és kdzl.ésénél.

.

mélyebbre:
Fe lmérésiink adatai- szerint a hallgatók átlagosan
a tanév alatt h.eti

la,5 órát töltenek a könyvtárakban,

a v9.zsgaidószakban heti 22,8 örátj.

`

A tanév alatt könyvtárakban töltött időt kii-

35

-

zelebbr6l vizsgálva azt tapszataljuk, hogy az átlagos
óraszámnál kevesebbet, illetve többet a hwll3a.töknak
esakZiem egyenl6 aránya, 37,5százalék, illetve 36 százalék tölt. /6. melléklet/

A kölffvtáarakbiln töltött id6volumen megoszlása

N= 2o©

Nem jár rendszeresen olvasóterembe

1 - 5 órát tölt hetente

2,, 5 %

5 1-io árát tölt hetente

35,o A
26,5 $

1o.1.15 órát tölt hetente

160

35,1+2o órát tölt het ente

le m A
loo,o %

Az időkategóriák vizsgálatakor a szórást igen

nagynak találtuk, és feltétlentil szl3ksógesneZs tartot

~

tuk további elemzését,. mi befolyásolja a hallgatóknak

.

a könyvtárban töltött idejét.
Részletesebb elemzésünk azt mutatja, hogy akik

a t ané v alatt hetente legalább 15 -2u órát töltenek* a
ki3n.yvtárakbata, azok leginkább az albérletben lakö hail.gatók közül kertilnek ki. Látszólagos ellentmoddássa3 kell
megbirkóznunk, mert korábban utaltunk avr-a, ho g y az al.

- 36 bórletben lakó egyetemi hallgatók nehezebben ismerked.
nek meg az egyetemi munkanormákkal, később jutnak el a
könyvtárak rendszeres látogatásának igényéhez, Elemző
vizsgálatunk viszont azt mutatja, hogy ha az alcbórlet.
ben lakó hallgató megismerkedett a könyvtárak; elsősor.
ban az Egyetemi KÖnyvtar4ital nyujtott lehetősógekke2,
akkor maradóktalanul kihasználja azokat:

Az ok megoszl:áea lakás-tibtis szerint. akik az átlagnál
több időt fölfenek. hetente a könvvtárakban
.

tanév alatt vizsgaidőszákban

Lakás tipusa

=72

~t

~

= l•5

Szül$knó l lakik

25, o 0

1go ~

Kollégiumban lakik

33,3 ~

42,® ~

Albérletben lakik

41,7 %

40, a► S

loo,© ~

loo ; o

Hasonló eredményre jutunk, ha azt ebe•
mezzük, kik azok a hallgatók, akik az átlagként megállapitott időn tul tartózkodnak az Egyetemi Könyvtárban.'
Mind a tanév alatt, mind a vizsgaidőszakban a könyvtá.

rak nemcsak olvasási lehetőséget, hanem tanulási 2ehe.
tőséget, a vizsgára való készlilés ffiühelyát is jelentik
a hallgatóknak. Al albérleti szoba, vagy akár a ko1l'-

.
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giumi tanulási lehetőség sem o3yan kedvező, mint a
könyvtár olvasóterme.

.

tppen e2ért fel kell ar ra figyel.
ritink, hogy >ui3velődési, izlésnevel:ési szempontból milyen
jelentős feladat hárul Igy az Egyetemi Könyvtárra. Zehetőséget kellene nyujtanunk a hallgatóknak, hagy a
tanulás szüneteiben a szabadpoloon, olvasóteremben váw
logatbassanak, belenézhessenek az utóbbi évek le,gkivá•
lóbb auag.yar és külföldi irodalmi alkotásaiba, mi~vésze»

ti albumokat Lapozhassanak:; A vizsgaidőszakban valnszi•
nii. leg nem lesz elég idejük arra, hogy egy -egy regényt
végigolvassanak, de ha néhány - percre bolenéznek valamelyik mtialkotá+sb$ l a könyv megragadhatja érdd3klCldétiti+
ket, és később meghatározott olvasási igénnyel fordulhatnak a kálosi3nzőh. €Sz":
2eltétlenül figyelembe kell vexuaUnk,

hogy a megkérdezett hallgatók 36 , illetve a vá.zsgaidő•
szakban 52,5 százaléka 20 vagy több órát is eltölt he tente a könyvtárakban, és igy rondszeres~t közvet tt ne;

velési lehetőségeknek van kitéve.

Ha a könyvtárban tartózkodás idő.
tartamát vizsgáljuk mind év k ö zben, mind a vizsgaidő.
szakban, a szóródás 4ktit megtaláljuk az elsőéves és

a végzős hallgatók könyvtárban tülti3tt óraszámainak ösz.
sa.ehaevr.all.té.ssakor. Ennek elemzése előtt az alábbiakban
tájékoztatásul közöljük, hogy a vizsgadidőszakban hogyan

. 32
oszlik meg a megkérdezett hallgatók könyvtárakban
töltött idebe•/L`. 7. mellékletet 3,s/.

A könyvtárakban töltött idővolumen

meRoszlása

.

/'Pizsgaidőszaki
N 2oe

Nem Jár rendszeresen Fax olvasó.
terembe

9.0 %

• 5 órát tölt hetente .

14, o %

5 '1+ lo órát tölt hetente

12,5 %

10.1.15 órát tölt hetente

60

15,1.2o órát tölt hetente

52,5 %

,

loo,o %

Az elsőéves ballgatók a tanév folyamán
1,8 órával, a vizsgaidőszakban pedig 4,2 órával ke.
vesebbet töltenek a könyvtárakban, mint az évfolya.
mokból adódó átlag. Ennek oka elsősorban a következő.
vel magyarázható; az elsőévesek beiratkozása nem min*.
den esetben esik pontosan egybe a tanév tényleges meg.
.

kezdősével; A vidékről vagy más városokból az egye.
tercre kerülő hallgatóknak különösen, de a szegediekt
nek is, bizonyos időre van szükségtik, hogy tudomást
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szerezzenek az egyetemi Könyvtár látogatásári ak lehe.
tőségéről, és azokről a szolgáltatásokról, amelyeket

.

igénybe vehetnek. A tapa sztalatok alapján ez több he
tet vesz igénybe. A hal lgató sok esetben beiratkozik
ugyan az első télöv folyamán,, azonban nem válik jóra.
tossá a könyvtári szolgáltatások igénybevétele terén:
Pe1mérésiink az elsőévesek első vizsgaidőszakát kővető
te, amikor a kezde ti bizonytalanságon már részben tu).
voltak, de meg mindig nem tudták, helyes volt..o tanalásteehnikájuk, jó módszert válaaztattak•e a felkészti.
lésre'. Az első vizsgaidőszak tapasztalatai ösztönzik
a szóban forgó réteget arra, hogy a továbbiakban sokkal
inteni ivebben vegyék igénybe az Egyetemi Könyvtár olvas
esőtermét.
A végzős hallgatóknál is az átlagnál
kisebb idővolumennel találkozunk, 1 órával keveset.
bet töltenek hetente a könyvtárban. Az utolsó éves
hallgatók kötelező őraelfogli ltsága eltér a többi év
folyamoktól., kevesebb olvasmányjegyzetelést igényel:
A könyvtóarlátogatók zöme tehát a másodé, harmad és
negyedéves hallgatók közül kerül ki A vizsgadidőszak•
ban viszont a végzős hallgatók is nagyobb óraszámban
látogatják a könyvtárat, mint az átlag, mert az itt
töltött órák száma 3,9 órával magasabb, mint az átlagY

ra vonatkozó érték:

►

Azoknak megoszlása. akik az átlagtól eltérő időt
tenek a könyvtárakban
Rtiteg

öi•

Tanétben Vizsgaidőszakban
A11.11.1111101011,

Átlag

i©,5 óra

22, 8 dre,

Elsőévesek

8,7 óra

18,o óra

Végz ős hallgatók

9,5 óra

2ő, 7 óra

Albérletben lakók

11,4 óra

27,1 óra

A v iz sga id ős zakban a könyvtárban töl.

testt órák szóródása egyben arra is utal, hogy a tana
lás nemcsak objektív, de nagymértékben szubjektiv elő.
feltételektől is függ. Egyrészt a még el nem végzett
kötelező olvasmányok jegyzetelésének szükségessége,
az olvasóteremben található segédkönyvek ! a nehezen
megszerezhető tankönyvek vonzzák a hallgatókat a könyvtárba; másrészt az dtthonihoz viszonyított nyugodtabb
tanulási lehetőségi az évfolyamtársak őrajegyzetei
átnézésének, a meg nem értett kórdésekbea való konzultálár, a barátokkal való találkozás lehetősége teszi
szilkségessé az albérletben lakók számára, hogy közel
egy órával többet töltsenek a könyvtárban év közben,
illetve 4,3 órával többet a vizsgaidőszakban:
fülön vizsgáltuk, hogy a szak meny.
nyíre befolyásolja a könyvtárban való tartózkodást.

,

-41.
Jelen felmérésünkből arra a következtetésre juthattunk,
hogy bár a bölcsészek- jogászok nagyobb számban iratkoz-

nak bez az Egyetemi Könyvtárba és látogatnak más könyv»
tárakat is, az eltöltött óraszám év közben mindössze
o, 3 órával haladja meg az átlagot, vizsgaidőszakban pedig

2,4 órával kevesebb. Ennek magyarázatát abban kereshetj€ik,
a fenti olvasói réteg rendszereseden olvassa kötelező ol

vasmán.yait és kész41 a szemináriumi foglalkozásokra,
közvetlentil a vizsga előtt már csak az olvasottak felelevenitó,sóre van szöge. Továbbá a bölcsész. jogász hall.
gatvk számár: előirt tankönyvek könnyebben ós nagyobb
példányszámban kaphatóak, mint a természettudományi éc
orvosi tankönyvek '
Penti állitásunkat látszik igazolni az
a tény is, bogy tanév közben a . k: nyvtárban. töltött őra.
számot j elentőse.n befolyásolja, hogy a megkérdezett hall.

gatá mennyi időt tölt naponta kötelező olvasmányok jegy.
zetelésóvel., szemináriumokra való kószülóssel, ren szeres

tanulással, Megkérdezett hallgatóink 21 százaléka nag.
ponté. 4 árávál többet tanul, és ezek 45,3 százaléka az
átlag 10,5 óránál többet tölt a tanév folyamán a könyv.

tárban. Tehát a tanulás jelentős része év közben is az
pgyetemi Könyvtárban, illetve más könyvtárak olvasótere
meiben történik. Ebből levonhatjuk azt a következtetárat,.
hogy a megkérdezett hallgatók közel lo százaléka na;on•

tar minimálisan 2.3 órát tölt tanulással a könyvtárban

.42Ezért ismét hivatkoznunk kell a korábban
már említett nevelési lehetas6gre: az Egyetemi Könyv.
tár keretei sokkal átfogőbban tudják elérni a hallgatókat, mint akár az évfolyamok, akár a csoportok felelő.
sei. Az Egyetemi Könyvtár keretei között lehetőség nyilik a hallgatók kedvező befolyásolására, amelyet el lehetne érni a hallgatók miiin6sz et i é xdeklődé sáhek felkel.
tősével, kiállítások rendezésével, szabadpolcon elhelye•

zett könyvek, albumok stb. segitségévei
Ea egymás mellé helyezve bsszehasonlitjuk, hogy a tanév alatt 4s a vizsgalidőszakban a hallgatók milyen saban bY arát töltenek a könyvtárakban /a. melléklet/, akkor a következő x.egállapitásra

juthatunk: a tanév alatt a könyvtárban töltött óráknál
időkateg6riárként sngeosztott szőródást tapasztalhatunk,

mig a vizsgaidőszakban két nagy megoszlást figyelbetu k
meg. Az utóbbi időszakban az átlaggal szemben közel
5o százalék kevesebb órát tölt a könyvtárakban. A korábbiakban léttuk , hogy az évfolyam, a lakás típusa, a rend.
,

szeres napi tanulás, jegyzetelés, gyakorlatokra való
fe1kósziilés óv közben jelentősen befolyásolja a könyv

.

tárban - töltött időt; a vizsgaidőszakban viszont a szak
a legdöntőbb könyvtár— .átogatást befolyásoló tényező
Mindehhez hozzájárul a hallgatók tanulál szokása ős a
hallgatók között kialakult ember -ember kapcsolat. /Hu-

man relations/. Az átlagot meghaladó óraszámot. befolyó.

.. ;1.3

..

salő tényezőkből ar ra következtethetünk, bogy az egyetemi hallgatók kötelező óraszámukhoz kapcsolódó munka.
idő j elent 3s részét a könyvtárakban, elsősorban az Egyetemi Könyvtárban

A szabadidő vo2.uznensrrvizs
.ra;á].e.ta
iwr.r .
.. .

.

.

~

~

~

A tájékozató j ellegd bázisadatok feltárasa és a munkával töltött idő vizsgálata

eleaezn9ixk

kell` átl agosan mennyi szabadideje van a hallgatóknak,
.

beleértve a sző akozásra és az €inmifveiósre f4rditható
időt.
A kérdés eTakt vizsgálatánál nehézséget je.
lentett,hogy «miként erre már a korábbiakban utaltunk
vizsgálatunk célja nem szabadidő-mérleg készitése volt,
és ezért az idővolumen megá3.lapitásánál csak a hallgatók
által közölt adatokra szoritk©zhattunlc: Nem állt mádurkban a közölt adatokat ön szevetni a hallgatónként munká.
ra, fiziológiai sziakséglaterkre forditott idővel. A hall.
gatók időbeosztását összwhasonlitottük ogyrészt a Közpon.
ti Statisztikai H5ivata3. felmérésével /26/, másrészt egyéb
helyen közölt /27/ egyetemi hallgatókra vonatkozó aűá.
tokkal, és arra, a következtetésre jutottunk, hogy felmé-

06/:

A nap 24 órája..... ..IBitdape3ot/;, 1965,;
•
/27/. Petr 31tán Arpá,dné : Egy haxna.déves egyetemi évfolyam
jellemzése. Felsőoktatási módszertani pá.
lyázatok.. /Bp. 1967./ 208 p.
.

:

résiintr során nem ka?rtunk torzitott adatókat. A hallga++
tók tón;,rmagot tar'co.luezó , vóleményt tükröző válaszai
epakt pont0seággal adtak feleletet kórdó se fnkace. Tóp,,-.►
~

magot tartalmazott az a kérdé s, hogy a hallgató való»
,jában mennyi szabadidővel rehdelsezik ós vóleméxryót tük»
rrizte, hogy mit tekintett szabadidőnek. A kérdáivre adott
válaszok további elemzése azt mutatja, bogy *egkórde.
zettek csak azt az időt tekintetták tónylQges szaba,dgd$•
nek, amelyet vali. tnilyer. tavókrnJ sóggel töZtőtte2t ki.
~

Válaszaikban nem tUk.icdzcidZitt az a "munkán kivü3.i ft3.6",
ame4%pt tátiEn.séggei, ns.pkiizbeni alvással, "tónfergósa
sel" töltöttek. Szabadidőn azt az időtartamot ós azokat

a tevőkenységeket órtettók, amely szórakozást, illetve
cinmtivelóst jelentett.

.

A tanóv t6l.yamán a hallgatók mindegyike
átlagosan 22,6 óra szabadidővel rendelkezik, vizsga.
időszakban ez leesFikken: 11,2 ósára:

'

A szs.badidó .me oszlása

,..

tanévben

vizsga időszakban

N = 2ov

/lines szabadideje
Legfeljebb 5 óra szabadide.
je van he tent e

5,1 • lo öra szabadideje van
hetente .
lo,1- 15 óra szabadideje van
hetente
15 áránál ti3bb szabadideje
van hetente

N = 2oo

26 ,o %

•
. .

3, o ;b

21, o %
24,o

12,5 ;t
12,0) %

.

A

15,0 0
.

72,5 %

lo©, o %

14,0 %
loo„ 0%

Az a tén;q,, ' hngy a hallgatók 26 sziealika e»
3,yan iartelmti vdlaszt adö-tt, bogy 8viesgafdószekban nem
rendelkeznek szabadidővel, meser8sit en.i ámttizik azt a
feaatkUzelt aaegillapi,tásuxakat„ hogy a #a1 ►lgatcík teeupáa
azt tekinti eebbadidónek, amit vói,emin,qü3r szerint hassnos tevókeYlysóggel töltenek ki. N,ji'ilvinvF'.K3óan elk$ps#33.«
.betetlen f bogy a vizegaidióazakban a megkárdozett daallg
_gatók 26 szG#ralóka lisupán tGLRA Wk.:ii ~97YRiliisl fo l3lk43zik arlg{ea
:

naptbn k®resztUai

.

A szabadidő aktit kib.asenáidsának óraszámát
sem tekinthet jfik tulzottnak. Het a ki3telezó óraszámon ki«
~1

naponta tanulásra, iaóeeUl$sre foarditott 3,d 'owls,

fidget heti draszamb•an: vistsgáljuka; akkor azt tapasatalg
Jule, bogy as önmUrreiásrm, szórakozásra forditott btti:
i.dimenxay isf goindö eeste 2,61 órdval i ~aladJ a meg a tanuldsw

ra forditott heft dácaasámot.
,

Meglepóom más arányt találunk a Debr+aoozei
Agrártudományi nidkola harmadéves hallgatta kazatt
vdgeett vizsgálat erodsóny$ben: aaegkaórdezett .fóis .
k4láeok. mix.rdasszo heti 9 árdt .tUi.tenek tanuldssal l ée
.

ebben benne foglaltatik a Tudományos Ditikkeri munka is:
Szórakozással heti 2605 órit tau enok: /211/i Uaza van

a tanulmány ezereójinek, aki tulzottnak t artja a szabaa«•
idő volumen nagys4g4t a tanulás rovására: Egy epQeeidlias

/2a/. Petr ~

tazmatbfveA egy.temi óvfolyam....
/ 1967. 334:
.

kar 'egy évfolyaméra korlátozott felmérős llyen se,g$eo
pő ereaméÉ1yt &Mutt* azonban est semmiképpen sae ilt014.
n:ooithatjuk* fami egyébként nem is szándéka a szerze.
nekt. A'tanuldsuea forditett Idő de a eza3adid6 volss•
men közötti arainytalanségre magyarizatot aad , bogy a
bailgat6ltnek eindeseze 69 *53 százaléka választotta isi. ►
.a

.

vatia ►tudatból az aagrármérnöki.pályét: /29/ INts6gtelexsa,
a vd3Gasffitott tdrgy szeretete de a hlvatdstudat meets*
térezá iartelembeta b+arfoly ~`ieolja a kötelező árdkon kio
vi~ 1 e munkóval töltött

ezvnilait:

`

id8 és a sessbadidd veslumen vio
.

elan re1sévéstinkbsn ezt as arányt ten
kedvezőnek m
atjUk* mezt iorábban adz ráatstattunk
arras,. hogy a megtérdezett ia:a,á.lget6k átlagosan több g~•.
őt töltenek moskával t mint az a refteg, amelybe as e•. .
. tst ~ elvégzése után a ~t~a~áelait ~. m~egQs ~4ffi kV.
~
vtstkesaatélpen. kerillneX, rtéltényes* bogy kereső foglalke+►
situ* előtt is hozzijuthaseaanac aadso3m ►$, a igy őket
is megillet 6 szabadidőhöd:
~ tanévre vnx3atkoz6 szabadidő ezda-rddd..
,

ait elemezve viszonylag kedvezőnek tarthatjuk, hogy
640 százalék szabadid:je az é^tlag kövtil van,: illetve

.

azt valamivel masgbai.adja: A fenroaradd 1%5 százalék
heti 5* illetveo évis ;ttaabadidegae az adhat **eye*
rdzatot* hogy ahallgaták bizonyos v6széntk érdeklődő*
,l29l. Petri**, A . z
:

hareaddv+ts • 6vfolyam...

/Dv ./ 1967. 35.p.

..

se.** nen eléggé differencidlt. A köteleső órákon, at
•hhez kapcsolődé tanulison kivlfl min*e egy-két
badidő tevékezység irint mutatnak érdeklődéSt, ezek a.*
korlása csak néhány órCpt vesz igénybe. Szentulmenden
es a réteg f•ltehettlen Osft aktivan titi sSabt41404t#
banes 'Wien Uldtigé16ssel, rendszeree

sea,*

mittevőssel. Részletesebb elemzéstink azt mutatja, bogy
elsősorban az eiseiives hallgatők között keU azokat
reentink, akik nem tanultik sag zeg, hogyan haszzailják
ki szabadidejliket. And a tantilmányok m1226641 változása,
mind a kftvetlen környezet változása /albérlet, kollécium/
következtében egy etg bizonytalanná válnak. Ndlutim mess
szokott, way könnyen elérbető szabAidd tevetkenrag
fold fordul őrdeklődéstik, 4* a könmyebb eIlenállás
vét elfogadva, hi nest

aktiv tevékenye6get, imam

badidejilket kihasznalatlanul bagyj érk life* sirlik.'
kevesebb szabadidő

maayarizha0

tő pusztán astral, bogy többet kell tanutalek, mert a
korábbiakbau Ditty*, hoc, ashlsőévesek hetente ittnoidisso
see 76 perecel tanulnak többet, mint az tlag. Az Ctső
4v folyamán aztán őrdeklŐdéstik differenciAlődik, be.
rtikörök bővta, megismorkednek as egyetemen kivtili
milvelődési ős szcirakozási lehetőségekk•l, a szabadidő
passziv felhaszautlisa mindinkább csökken az
vékenységek javaira..

te•

48
4.2.LAWIttle-egadiggilL
tandvben vizegaidaszakbon
N 50

Ft =
24 o

Dines szabadideje
Iegteljebb heti 5 6r» eza.
badideje van

lo.o . 0

32.o%

5 0 1 • lo óra zabadideje
van hetente

Vi t o 0

16,0 4

10 ,0

Igo

10.1 .15 dra

van hetente

13

badideje

15 • 1 4 2o óra ezabadideJe

van hetente

62.0

10 0

oramommosidossmior

1000 0 11

A fontkOzat

loolio

adatalval is ala.

tőmeszthatjutkrortibbi tillitdaunkat; az elsativesek.
nek mindUesze 72 az4za1fta rendelkezik az 4tIegot
megkOzelitő, illetve azt meghaladd szabadidővel Vizs.
gaidaszakban a% else6vesek szabadid6 kattoridinak 006*
rőddsa már jobban megkazeliti a mintavótel egósZőnek
szóróddeóf;
Lakiistipue net befolpisolja jelentanen a
ezabadidd velumen alakulandtt PeltóteleztUk o hOgy az
albsirletben latő hallgatók ozatadidejőnek assume meg
togja haladni az ótlagot, ezzel szemben a felnőróz

.49.
act autattai how ha az alb6rletben lak6k ttibb szabadq
idavel r4,ndelkezziek let ez feltebet eon a szabadida peas.
sziv e1titi1t4s6t jelerti: Aktiv szabadide felhasznállisisk

óraszáma az 4a

ui mozog:'

Az alb6rlotben lakők szabadideje a tangy alatt 22,4
vizsgaidőszakben

1oo6 6ra.

Wits6gtelen, bogy az albirletben 1ak6k
nehezebben jutnak ktlzvetlen anyagi kiadással nem 3ár6
ez6rakosdei IebetőeSgekties t mint a koll6giumban. vagy
sztileikal lakók: A rendiseres rádióhallgattisra, televi."
zi6n6zaisre? gondolunk. Kev6sb6 differenotilt szabaaidg
elfoglaltsiguk kevetkearsinye s hogy a nagyobb tadvolinmen
viszonylag kisebb rtiszitt használják tel. aktiv 0111741;101."
sigokrai mint a szt1161 12401=1 vagy a koll6giUmban lek6
hallgat6k.

.a
6 .....§.wa
sz
t

i vo

Jieiőtt r6szletésebben vizsgálniink o bogy
a hallgatók szabaclidejtikben milyen tev4kenys6gge7Aog.
leakoznaht .a ktiltinbtizO elfoglaltságok hogyan alakitják
ki t6nyleges ovalamint az ditaluk (teak 6ha3it6nt ktIzOlt
ezabadida hierarehisit t elemeznlinkkell egy mdsik
magot tartalmaz6 0 vdlem6nyjellegU válaszesoportot. A

.

50.

Oz4badle volumen kontro1ljok6nt beiktattunk egy kórd.
désesoportot, amely arra vonatkozott, hogy a ballgatók
vilemónye szerint bogyan oszlik meg szabadidejUlt a ező.
rakozde de az breavolós jellegU elfogloltsigok között:
A fónymagot lsm4t a válaszkóvt megadott óraszám tortal.
mazta, a vitillazón$ pedig az tUkrözte, a megkórdezettek
bogyan vdlekednek sajit idótöltósUltről.
Tulajdonkóppen a szakadld6 aktiv
basználása toIyamin nem lehet gamey batdrvanalat buzni

a szórakezie de a mUvelődés jellegU elfoglaltedgok
zött. Ba az olvasft, rádióballgatist, televIziónózóst
vagy akar a mozilátogattlet vizsgéljuk, meg hell. lla.
pitanunk, valamennyi tevókonyeóg mindlsit hategóriába be.
sorolhotC Na már az egyeteml hallgatők olvasmitnyal
könyvkladól politika következtóben Olhanyagalkatóan
klo százalókban tartalmaznak olyan könyveket, amelye.

ket ha nem to kimondottan kárOonak, de mellózhoteknek
nevezhetUnk: Tebit ha a megkirdezett azórakortató ola
vuemánykónt le veszkezóbe bizonyos milvet, a könyv la.
formio/ót tartalmazó msgva, izlóet befolydeoló hatása
aa OnmUvelós szférAjába tartozik. UgYaneat mondhato
juk a pilditkiint felsorolt többi elfoglaltedgekről
mozilátogatie ezőrakortató jellegU mgyan s de kósóbbi
kórdóseink felttirták, bogY a hallgatft egy triame a ld*
tott filomaket togbeszóll Ursa/via, baráfolval, teal .

64

514

az e1emz6.. vita...302.ga megbeezdlds a film mondani...

valájtit eladlyitheti t az esst6tikal.drtdkel6
céget fejleoztheti, sz ember.ember kapesolst intenzi.
tásd,t
nerezettek vdlemdaye szert
loan heti U. 6 drijuk van szdrakezdsra de 1443 40
rájuk Unnaveldere /9. melléklet/

114tisttt

44
E.

26.
2,o 0

2. nines ideje

legfeljebb heti 5 dra 23,o %
3:
4* 1041

N 200
45 0

lo dra

42,5 0

264 It
41,5 0

őrs

14,5 0

25,0

;11$4o
3.00,0 %

loo,o

54 15,1 .0 2o 62.o.

,

4

asativeldere de ezőrskozdara forditott
idemennyiség asszege

7 6rdva1 /1o2 pereeel/ keys.

• 52

11 ►

tsebb, mint az az idővolumen, amelyet a hal.lgmtc3k sea.
badiA6k6nt jelaáitek
További vizsgdl3taink azt mt.
taattrák , hogy a baltgat6k társae kapcsolataik bizonyos
.

megssyiiváxauláaya.lt r pl.. nem rendaszerea baráti 34taga• ►
'Wet, keta,ytek, filmek4 tv-kOzvQt#téasek megbessuéiésdt
nem vett8k fel szabadidő tcv4keloys6ge3k i6z4: A kitltinb9•
edg vdlaemdnyUnk szerint innen ad6dik

"e

A vi ~ sgilat sarán arra a megáll.apitds.
ra jutottunk, begy a megkóxdlessáett hallgatóknak ktizei
*

a

+

egyhareada /34, 5 0: U 44 : pcnt,R 5, iietve 32, 0 1$: e zins
tán 2él 4 05g` Pant/ nea baLm ~~~~ iiit~an basendlJa
szakads
idejdt ~z, As átlagosan napi 4,5 órában szamdtott munka.te«
.

:

.

+.

v6kengság ~ a z +~g~► ób szellemi dolgozókhoz ia ~ on~í a~ ,~ el:en~►

.

tősen igánybe veszi az egyetemi hallgatók energiáját;
A minkae9r6 regenerálása nemcsak a fiziei6gial ezUlte4g.W
ietek kieiégit6sdvel /cavá;si pdhesqds, ea4̀és stb./ tUrt6nie,
hanem pihentotó;,. k ~:~~so~ aámtt. ae.iemt6 elfogl ~.t ~g4k.

.

ra is szUt.sfr>g van'.: Bir az a 2 szizal,ók, amely azt vaa.
as zolta, hogy nines ideje serakpzésraa, , viszonylag nem
.

tekinthető nagy mzámunayr,, de m.keetr hagyható figyelmen
ksivUl:^ A másik vdgletet azok képviselik, akiknek vas«
ezaaik alapján, heti lo óránál tl3bb azs:badi,dejUk jut asa60
.

,.

Ha az átlagot vsaszUk figyelembe ,, akkor e;,,
zekne:3t 'r3nzaUveZ$sze kevde vagy m ínimál.la<s idejUk jut. 20

rakozáisra.

.

.

.

órás heti szóarakaz4ea mellett nehezen %ápzeihet6 el e+
.

53
redmányt hozó Onetvelési program. Feltehetően ezek egy
t4sz6nek egyfiltaldbal) nines ideje Onutiveléere /2 1,5
vagy ez az id6Mennyiedg nem balad4a Reg a heti 5 órit
/26,5 Ai: A forditott UsszefUggis alapjin azok, akik
heti lo dránii, esetleg 2o óránál többet forditanak
volóare, kevős ez&'akortat6..jellee elfoglaltseigot

z.

hetnek: VőlesónyUnk szerint a mvgkórdezetteknek az a
rftege haszatia ki legharmenikusabba•leggytimöl.
esözőbben szabsdidejdt /42,5 % I, llletve 41,5 A/, amely
saját vaemónye szerint kb.'lo órát fordlt szórakortisra
ós ugyanennylt önmlivel4are*
Az óvfolyam azerintmegosslás jelentő.
men befolydsolja a sző-akozásra, illetve

Unmilvelésre

forditott időt. Mindez,. annak eredménye, salve mix ke«.
ribban in utaltunk, bogy azigystesze kertil6 eletlóves
haIlgatók nen tudnak idejtikkel, ezen

ezabadidejliko

kel aegftlelően gazdálkoani* Kevesebb idejük marad a
azórakozásrage as önmilvelóere, mint az dtlagnak 21
illetve 3.3 óriis eltóvist találunk az egyetemet befelei,
za hallgatők 146mennyiságihes kipeet, akik teltehetően
megtanultlik, hogyan kell szabadidejtiket beosztard;

z

A8

$

SOhimidats*
elsőévse ballgatók bet t
vdezős hallgatlk bet 2

a ön
esAaLkedgL__.tml...1Ler
9,9 óra
9.7 6ra
lot? óra
13,2 óra

* 54
hallgatók Jelentds része egyeteml &vet alstt
magdra van bagyatva, nen vagy °Bak nagyon ritkán és al.
kalomezertien knphat tandosot feleabb évfolyamta grő ba.
rátaltől, más tapasztalt személyektd1 arra Vonatkozóan,
hogranalakitsa szabadidejének felosztását; Szért lega.
lább 4,5 évre van sztikségiik, bogy aubodidaktamédon ea.
játmagUk dolgozzák ki, tanulják meAkudarOalk &win, mi
a munkára forditott td d mellett a belyes iddbeologstás t
melyek azok az elsajátitand6 basznostudnival6k, amolyek.

to az egyetemen tanult4on

az életben is 6zUk040

lesz .* A feat& tablázat adatal támasztják OA eat
a megállapitástifla a végeda hallgatók; szabadldegikből
hetente 2,9 éráva; tObbet fordltanak Orminvelésre mint

az Olag, akkor 00 ast jelentl, bogy az alacsonyabb év,
folyamek bizonyos százaldka még az utkeresée stddlomd.
ban van, nemdeak az eledévesek, de a másod.barnWvesek
egy rfsze sem till/Alta meg a helyes beeehangot a seérake.
zds és az enutivelée közOtt, nem jut Ott •annak fellsmer4 ,

whs. hogy aleizvetlea studlumokonkivUl 0:!0éb Inmere.
tekra is ezükségvm, bogy a diploma megszerzése után
megálljahekrit az életberii
Bizonyos fang az is

otolydaolja a zzérakozás.

Unmtivelősre forditott id d viszonyát, bogy a mogkördezett
hallgató melyik /car hallgatöjai.A bUloséezek , jogászok
0,3 draval:kevesebb idat tUltenek szérakomiscal mint
az dtlag, viszent egy őrdval tabbet forditanak önmUvelds,
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re. Ennek maaarizata feltehet5en abban rejUko az ido.
gennyelv szakos hallgatők otthoni nyelvtanuldeukat a ke.
telező tarulde mellett Onativelőenek is tekintilei
A ezőrakozie fogalmún a brallgaták Jaen..
tee r4ete, /az Osamu, megkirdezett 26,5 saizalékoi e2.s6
helyen a kUnyvek, fokOiratok olvasimat, ftlapozdadt
tette. Azok a hallgat6k, akik 15, 2o vagy enn41 tat* hit
tUlteuek kdnyvtdtakban, azok as itt tültött /a jelenti
rózzit a tanuld, mellett e26rakortot6 olvaedera
jitik fet:

zoiastaltaLliALL
ie

Legfeljebb heti 5 6ra

21,o 0

heti 5,.2 • 2. óra

44,4 0

heti IAA 4 33 óra

16,6 0

heti 15,1 2o óra

le s o

.

loo,o

szh,akoziera forcitott ida jelentős
szót felt6tlentil az Bgyetemi Kenyvt4rban t1tik, mert

munkával töltött idejUket ős szabadi.d4 v4luzaeaket
összeadva, ilyen id,aigényea kt3xyvtárlfitegatás ős ezenw
kivü ~ oeárakpeis nem valáaitbmtó

neg, :adrt .kölöaben ét.

1481k a napi 24 ásés ietcetetet.
Igen fo#toee, hogy ax egyetemi bal#gatái .
egyetemi tanulmányt bv .eik Alatt :megáei:e15 emensulyt

.

a?.akl.taanak ki BzabadIe vai.uméntikön b:0101 a szárakre.
záa lis az önmövelés között. Felmázáeünk aot mutatja,
tog,y am3ntav4tpiben szexepli; hallgatvk az aktiv eaekad; .
~

id.á terőkenyaágokrle

azt az idemennyíságet

használják tsl, amely az ursz4ges ®intavdtel
2+p-29
,
ávee dolgozói átlaglnak felel meg:/901
83.tOtt
+M

. n20a+11,44

:

Ve s~

nunklia.alkalmasott : PS:01a
61tunkis+alkaZmanC#tt . n.Ot

ára

f+lrfiak•n8c egyíittesen

1$02 óra
20,,6 dra

te3.néréetint megkaire.eesettJ et

again

A s egy etem elv4gzóse utiin a napi id6m4rl eg
/'3o/ A nap 24 cSráje,!. ldáseaki statiantikai Iktdis emények.
/Bit d apest/, 1965. 374:

.
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tajabb felosztására nem Usrifl sox, mert a fent idézett
fQrréss: szerint nt hallgats3k Altai sszabadide aktivitások.
ra fearditott idő sssEexinY:ibge :megfelel az azonos élet.
koru dolgoz6k kategér3álnak: Sor ker€ilptot azonban a
szabadidő tevékenységeken belUZ bizonyos e3•tolódásr+a„
a ez8arakoztatr6 á ellegd tevikesraységek megavekedbetmek
aú ftmUvelé st jelentő~ elfoglaltságok rovásaira:, Sőtli ba
korábban nem rendelkelett a ballgató klegyensu;yozo

~~
► ri

barsaonikus Ossszetét$e1U szabadidő mérleggel, ae uj le.
..

bert8s3égek, /osakneaa minden finasssotiIle eszk#st igény•
lő elfoglaltság .l.mhetőSé,ge/ kedvezőtles= bs,~.fo ~áso ~•
.

hater szabadidő elfoglaltságainak ujra:swfeá.ras ~ ását`'~
szabadidő etruktura átalakulására nem kdeUatbás, bogy
abány Oven belel minden szakmán bel= a munkaidő osUk.
kenésével, 66 a szabadidő vo3um:en megn5vekedés8vel ezé.
urolbatunk:' A z eddigi tapasztalatok m2tlinutatJdk sr bogy na.
gyon :sokan nem tudják, mire ford:itsák as UlUkbe hut*
lott asse,gnilvelid det+ szaladidőti A tandosstalanság ei&:exUisaáére 1feZtétlex= szUkvigesra %Ana,, bogy az egyetemen
fol.qtatott n.eveleomunka jelentős momentumaként szerepel*
Jeri a tallgat81c egészséges szabadidő mérlegének kialati•
t$sne. A nevelőmunka ass+erapeatjáb61 azért sem lehet kg«.
sslUmbOe a hallgatők szabadidő aktivitásainak alakuláe a,
mart ttibbségük nilány éve p, beta vasetőfil3ást tU2t be,
~

emberek tartoznak kezUk alá , é e ezdrt 3`eltát loaUI befe.
lyisoi6 tényezőként ezerege7.betaek a tgbbi• dolgozs3 eza.
,

badidejónek alakitásdban
Táj4koz6d6sk4nt &domes megvUsgalnunk,
hogyan alakul a meekórdesett ba12gat6k sZabadid8 struts
turijdban a sz6rakozdsra 40 az Unmilvolósre forditott 10
daiennyisóg a IrltsgaWszakbaii

wrist;

rieflgszlisa

2118

N

Dimes

sze.badideje

legfeljebb bets 5 6

200

200

21,0

52,5 0

47,5

24900 0
111 5

50 1

10 öra

23,0

heti 10, 1

15 6ra

5,5

bet*, 25,1. 20 6ra

3,0

heti

44

0

4,o 9:

100,0

A vusgalaszakben aesabadida aktivitdsok
jollege hatdrozottan a szórakozást blatoolt5 eltclaalts
edgek feló forduldst mutat A hallgatdk dUnt4 tUbbsti8e0
.

mintem 79 sz4zal4k0 a szdrakozó.st feltótlentil fontos tew
vikonystilenek teattja a vizsgaid6szakban ls, easel szemben
az1uk Unmtiveld jellegifaktivitások gyahorldsót mind.
Itissze 47,5 százalandl taltiljUk Meg: bessehaeon1it4oWit

• $9 10

.

azoUpe grafikonon /9. melléklet/ vizee3.,juk a tsaxtdv
s~tt~ szabadid6 tevé3s~snységaak iditmesnylsaógét és a'

vizsgaidőszakban folytatott aktivitisok úaraszdmdt. A
tsnév alatti oetiosértékeket a beti lo &Ads ,zamak+bs
zds,: illetve Unsntivelés jeileg0 elloglaltsdg pont,jdw '
mél taldljuks, a vs.zsgaidgazakban a szdrsakozds jelleg8
tevőkenysiaá,g a heti 5iirde értéknél tetaz, az Onstivelésa
pang a tl évasztiats51 meredeken znbané görbével ibarizolo
á14pt5i
-

`

.•

Z_ OznbadlO Wtivit4sok, smoon0441

,

A megUirdezett halLagatójs szabadidő volumen6• ,
nek isnereteliben a tovibblakban meg kell vizegilnink
azokat a szabadidő tevékeisysdgeket, ame9 .yeQk az idővet.
lument innél a kérdéesnil a kérdőiven beltil
as nu. .4tlap-kérdést* a3skalmaztuk, azaz a folsaorc~
lals nem mdrta kl; 'bogy a megkérdezett egyszerre több
v4laszlebetősrjget is megjelöl,jöni.
A kbareiven 38 szabadidő tevékenységet
tiinbc, amelyek Weill a hallgatók bármelyiket„ sat akti.'
PitdeuknaY megfelelően aloir az 8eszesaet is altiianzbatték
A kérdé eket az un tOlosdr-nédaazee` elveinek msr:ggfele•
lően helyeaztti:k e l,, azaz azzal az alkérddsse l kezdtft,
amelyre stelterietrőexn a legtöbb kérdezett vd].asz43ani fog;
~

,

.

:

::
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az olvastissal. A hipotalisUnk szerint differezeidltabb
őrdeklődósnek megfeleleen kerUltek a kórddscsoporton
belUl egyre hatrAbb azok as alkórd6sek, amelyekre
v4sUnk szerint mind kevesebb hallgató viilasza volt viz...
A k‘rddiven feltUntetett szabadid5 tevi
kenysógOk a, ktistkező nagyobb esoportokba foglalhatók
Ussze:

Isseratet, informielót szerző tevftem.
s4gek0'amelyek azonban lehet•ek rószben aneUvelő Jane.
010 rószben szórakortató tevókenysógek: olvas400 reldiesmis t tv•nézós,
Mtivdszi AimAnyt jelente tevókenyegg 0
amely nom Oárjaki az Unmtkvelő de szórakortató jelle•
got; szinhaz • hangversenz0 magnóz da /zenehallgatiet.

0/ Mnakdhoz szorosan kapcsolódó tev4keny0
sóg; myelvtanulds, vagy a szakmahoznem szUkedgee ismsretek elsajAtitása.
d/ KnzUsedgórt való mutka: tiireadalmi nun.
10114;

0/ Sporto140.

f/ Hobby: valamit gylljt o foteizik bark&I ,
esok a megkórdezett.
g/ Urges kapesolstoks sokat

/nave. ,

ro1/0 teirsasafigba jilea megkórdezett 0 álland6 baral kdre
van.
h/ Valamely mUviszeti ágat gyakorolja:
Untovókany mUvistosoport tagja.

6]

.

kőrd6sek elemzőse azt mutat4e1 hogy a meg.
kArdezett hallgatók szabadid5 tevőkenysőge meglebetCsen
differenciált; Atlagesan 6,3 szabadid6 tev6kenyedget gya.
In:4)0=k snbadidejlikben. Az aktivitások megOszlása .azon.
ban ,nem egyenletes, Vizsgálatunk arts mutat rd. hogy
35 százalik kevesebb tovatnys4get folytat mint az őt.
lag. 3o százalők pcdig onn61 t8bbet, Tehőt a mintavőte.

litnkben szerep16 hallgatók hdrom, karabeltil egyenlő
csoportba sorolhatók szebadidejlikben folytatott telo.S.
kenyedglik differonoidltsága ulapján:.
R6ezletesebb elemaatink azt mutatta. bogy a
mutkával töltbtt 1d6 bofolyásolhatja a szaba4idatsv6a.
Imnysógek differcnoláltságát. Aki

ftelozó órakeln

kivUl tanulással, ktitn1ez6 elvasmány jegyzetelőssel 6s.

foglalkozás;okra való folkásztilőssel tabb idOt tUltenek,
mint az átlag, tehi#4 11 1 06 órás kategóriába tartoznak'

/21 szdzalők/ # azoknál dtlagosat 6ezabadid6 elfoglalt.
*Apt találunk.
tanult soak nem hat a azabadidd tevacenyedgek
3trinek bővtilősőre, sztiktilősóre t mert amegkőr.
dezett brilos6sz.Jogósz hallgatók is dtlagosan 6,3 . tev/S;
kemsóget jelaltok meg. ,
Abból feltZtelezdeb;51 indultunk kii hour akik
az átlagnál tUbb időt tntenei a kanyvtdrakban, azoknál
az olvasis annyira meghatározza őrdeklődősi kUrUket s hogy
eat% tevőkenyedgre kevesebb enorgiáSult, kcvonebb ideVac

62

sexed': Felmdr4stink set mutatta t bogy IttiOadZietinknek
ez a r‘eze neta bizollyosodott be. 'zoic * 'aka 15, act
vagy több drIt töltenek tanderr alatt a könyirtitrban
/36 azzizalék4 azok szataidldő aktivitdeatnek diffes
renotaltaiga netaceak elthi a tlago hanem kiSt tit*
zeddel meghaladja aztt 6 • 3 tevkenyalfget folitatnakt

kategőriik

aakg

tev4tenye6gek
ezdma
60 3

1100 0/

40 1 s 6 drat tanulnak pan a

600

bölesdazsjogiez ha1lgat6k /5. 01

603

13s2o
töltenek hetente
könyvt4rakbau /36.0 41
15s2o emit torditanak het nte
tinetiveldere /3005 0/
13s2o 62.0 torditanak hetente sad.

rakozdara /32,5 At

6 ,5

60 1
701

A szabadIdenek tülzott &MN-e14%re vagy
az6rakozdata

feltassznillisa a azabadidg tevAikenys

sdgek differenclAltegginak növekedisit eredminye2i 5; Az
a zdteg /30.5 00 amely szabadidegben az önntivalist
helyezt előtdrbe, e tekintetben nem egyoldalM. Kind tins
miivele, mind jirul‘kos ezőrakoző ezfind6ku tevakeriyadgelk

megosztottak; diltalában 6,11 tavőkenysdget folytatnak. ,
%emló eredmőnyt sztirbettink le azok t evilacenyseSg6aek
megosElásátt6l. /32,5 04 akik v41F:méh;,ak szerint szabad.
i:de.jiatkből 15, 2o órát forditsnak earakezásra.. 1741Uk a~it-

►

lagosan 7,1 elfoglaltsággal találtozunk. Ez ut6bbi kakte«
gdr9.dná1 legnagyobb foku a szabadidő terorőkenyaaa3gek difo
fereno sáit sága. Ezt pot 4vumkdnt f08hati uk tel. mert
egyrdszt azt kell megdllapitan.unk, hogy a .afaintovdtei:« ►
ben szereplő bai.]gatők tUbb mint fele 63, o A / a ta..
n1Aldean kiVal is differenoiá.it 6rdeklőd6st tannsit. A
.

i'elsoac`at tevdkenysősek kl5zOtti válasetaistaik azt mutat.
ja, hogy 6rdek2:561.6etilt nem kon.00nt;rá3.ddir osapdn szak« ►
ttlr ai%a, hanem 4ppen az olvasá® nagym6rvit el,terJedd• ,
se biztan,ytkt ja, hogy mde iránt is drdeklőd9tmek;;
B3.kan,,yagolbatdan kis szása1.i$,k k0zUl.ter
hogy mindOssza 1 ,». 3 tevfteny®figge3 foglalkozik eze,.
tadidejáhen,. A szabadidő eitUlt6Qdnek .8arako;átat$ vagY
Unxtrü.uelS jellegőn0k eznbjektiy mQgfQgalm azd edrs mdr a
.

~

korábbiakban le utaltunk. Dgy fogalmaztuk meg, hogy a
hal.lgat6k tdn,ymagat tartalmaz6 vő 2araanyt Ayilvánitá
feleletet adtak. A tavőkawnysaggek pdrb.uzanba állitdsa
• 9iezont azt mutatja, :hogy oenpdn a hullgató aaztaRbjektivi.
tá®átől fUggdtt, mikor nevezte tevtikeanys6gdt szc#rakozte.tá,
illetve enmüvelő le.11egUnek:, át kapott vFdlaszok e3¢akt
vizaRdlata at mutatja, hogy a szabadidő tevőkonye4.
gek dUrtt$ töbloedge Unmilvelő jellegd, in4g ha a megkérdes•
.
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sett vilaeaóban annak bizonyos szórakortató jelleget
kölesbnadtt is. Utaltunk wir keribbam is arra, hoe'
as olvasisn41, a szinház. 4s nozillitogatisstil t a *v.,
azianál nehiz, set szinte lehotetlen olhatArolni t hel
van as a pent, ahol az önntiveldst tho a szórakozázt
Man lehet választani* Koribbi esgállapitásunkhez
kápeet, walker a k4*dőiven tiikrUztetal engedttik a
hallgatók v4lem5nrit o bogyan onztják fel szabadide.
plot, azt a korrokoiót kell tenntink, a megkórdszett
hallgatók azt ktizatók. hogy szabadidő felhasználaisuk.
ban a azórakortató 0 illstve az OnnuvAS o2i4nd4k ilyen
arányban vezette Őket.
Az óvfolyan jelentesen WfolyAsolja
szabadidő aktivttisek szőródását. Blenzietink azt ran.
tatja, hoc, mintovátoltinkben itlagosan 6-7 tevölcvny* .

6401; 35 az4zal4k lages ' elsilóveseknill viszont 34

624.

oatlik. Azonban az Atlagbil kosesebb il tabb tevókenisóg
szóródásánell forditott arinyt figyolhetUnk neg. Amony.

nyival tabb tevékenystiget találunk a mintavótelben
szereplő ballgatók itlagőrtók6nok kiszialtásinAl t
mist az elsőóveseknól # annyival magasabb százalft 01.
só4vess41 kevessbb a szabadidő aktivitis mint az
lag.
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ALgas9ltfatz
i

ite onz

mintavőtel
Tevőkczysfigek
gyakorieaga

elsőővea halloAtők
50

N 2o0

1:4 akt

20%

00 3

2.

•

•

6,0
12,5 %

4.

16,0 ,f)

5.

24,o

1.*.44006,046.40*404.**41

9.

26

.4"1,.*00.
1E4 0

7.

19.0 %

1

4

A

(

9,0 %
9.

11,0

10.

4,0 %

u.

3*.

e g o it
6,0 %
2,o
•

3.0 %

2,0 $

100,0 %

100,0 %

A szabadidő lienzetőtelőnek vizng‘intakor
a Ktizponti Statillztiki nivata

vőszett to3aci•

zkős alapelvőből itolultunit kJ. *SzabadiliZnek tekintettik

a foltrőtelben azokat az idStartmokat, melyeket a
net-Ordezettek tBbbd•keitrősbő egyőni tz1eUk 1 igőzwilk
szetint kivtilasztott toir6'kenyeőggel tatiSttek 91. I.

Ivan tev6kenya6gekt az olvaarle, a riditizile„ a tvonősée,

a mozi, ezinháa tis más kulturális rendezvenyek ltítogZtdo

sa,.. a társales otthon, esaáAi ktirben vagy venddgekkei,,
a kUl8xaf4le ezőrzatoxőbelyeket /venagiő capres^6,/ 03:t31
tutt idő, a e4ta,: sport, kirándulds, e a sokS6Ze kedvte-

~ -

.s

14e, mint pl._ a ,tézimunkázis, barkdosalds, bólyeemejte's
stb.; Az eddig cal#tettek egytittesen a/kotják az taktivuu
tOltUtt szabadidőt" `, Ezen tul idetartozik a naPka 2beni
pihen6s, eemt1.Attev6s 1 i:+.``-mlynek tartama nem £7zGi:J 1ls/tevő.
A. továbbiakban csak az i►Ykt 3van tilttitt szabadid őt viz sw
.

'

g‘iljuk r•:iszletesebb@n w
.

Term4ezetesen ez ndmileg cSnk4nyesen
buzott ká3r, hi szeu valaki pöldául bLzimunkát le vftezhet
ez©rakozáskdnt, kikapesolódásként;

p

46 valaki pivashat,

.

tanUlhat köte3essc gsz.ertleat amikor a. tevZkenysőg nem
~~

jei:ént *szabadidős* tev4kenysige4:. A szabadidő « . a.2 4100
talunk vizsgélt BoszsfUgg6sben ., val6jában azokat az i460
tartamokat foglalja r3agában, amelyeket a r:aegkárdezettek
arm a keres6 fagloIkozáseal t hizimunkával, a gyermekek
eilátásdvsl, a nzem615/4 szükeégletekkel# vagy alvd,arsal
tgltcittek, * /3AI
+A

tt'Veskeny ;6gena. megál?apitd€i`l ál

csak azokat vettUk figyelembe, amelyeket a balá;gat6k One.
U4nt vaíl:aszt . atnak 4s tatanl4s6a1 ta 3tgtt
.

1i1iivel19ek+
/31/. A nap 24

6F5ja.

Idiszak$ statisztikai köziem4ny ek.
1udapest/, 1965. 35.P .
.

.

.
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~

'tevArexyas6{lk ttegdssslieetxaaek ueg6llapitáisalicor

kü2tSn (pyeatinr« hogy azok, akik bevalhá► sAk numb* a
azabadtlde.ltik jelant5s r6ez6t ssdrakoairr.ra vagy tsrailvs34a•
re fardgtjáAr,

elfmglaltsséga►lcst rdeaesitenek elCay«

ben.

Se : t d3dú-'~ ke,• só
a,s;it~~i~a~r.ts~~
aa
~ wi►►
r r ~ i rraez
~ ru ~
MieE;neveziii

ak

15 0; 2$ őrit 15 * 2o grÉLt •
szorukrozSk for it 8matir ► ,.
hetente
batente

ettla[l

,

N

2oo
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N

63.

ozarz r) f`r£vókenyEiA$
1. *Wanks
2. riidi.cisie

5. tc l+aviz iv
4. moot

96 : 4

95,e $
46,'o

2.2aL4

66,5
6 5ip

200,9
p

f

5a:6
73,7 %

A

,

64,6 0

646

MUrrita élraftt nyuttd tev6k+sAysig
5. szir,házlfitagatie

450

6. hazigrrer4arnylátogatás

24,5 ~

T ;. eiagn6 záe

47. 2.~
27 o, A
65#

445 %

c! za4hos kA,pesalódá tavdkexyssbg
ü, nye2vtanuYis

,4.4• ; 4

9. olyasait tanul, szil
tirgyailoz r.ea ezliiasd,ges 26,e ~

444 6

44.2 %
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Ha t:kblizatunk paaanétereit behatóbban

vizagiZjuk, akkor a lulrom kateG©ria Mxltcvv ' sl, cmörakozáswszárxdékL.i,. i lletve Unmt3ve3.áe•vindéka szabadidő
felbusznáiáas/ kiizdtt biryox ~,y©s tevékemysc:gek cyak,wqsági*
ban természetesen eltéAt találunk.
As olvasás az öxxmAvIci kategárit. .iir."nyé,ban
sOvekv$ te enei$t mutat, ds azoknál vri el a maximugat,
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0,

akik szabadidejtik jelentőe r‘sztft ön*Uvelisre forditjelk.
mintavitel adatai szerint minddssse a megkirdesett
hallgatók 5 százal4ka nee olvas szaloadidejgban masses.
resell. Ha számsserUen nem is tUnik soknak ez az arimy,
teatdtlenUI tl kell

figyelank, mart a koribbi erszá•

gos mintavitel tanulságaszerint, az egyetemet v4gzettek
kUstItt viszonylag nagy szizaIik nem olvas rendszeresen.
Az országos panelben as egyetimet végolottek 21,7 saps.
zalfta, az 4retteeigizettek 27,7 szizal4ka nem olvasott

rendszereson a felvtitel időpontjában. A termeltImunkit
vtigző dolgozőknál az

01M13818 nee

egydrtelmUen a szÓrakom

zást szolgálja, banem a továbbkipmienek is nagyon 14mye...
gee, nem elbanyagolhat6 momentuma. Az órtelminds tevibb.
k6pz4se nem stadia tanfolyamok, elemdások formáJábas
a3 Ilk le, banes UneUvelésbelt keret4ben1 a szakirodalom
ujabb oredm6nye1nek kUnyvekb61 tUrt4n6 megismerdso u.
ján. Ha t-blit az egyetewről mar egy bizonyos szdzalftn
hailgató ugy kerUl ki, bogy a kötelező Órák tan:movie'
tulfiem tartja szUkselgesnek sem a szórakeztat6 Jenne,
sem az OnmUvel4st, ezakmal tovi bkhz4st stolgAlÓ elvam.
sámt, semi biztositSkunk sen lebet arra, boa munkm
kOzben sztikség4t &Feud szakmal továbbk4pz4snek, bassak
nee kOte1ez6 orejU rájuk azve valamilyen tanfa,om 1 40
togatása.
A

ridiskis, televislő,m4e4s kedvelOit

nagyobb ssimban a "szórakozPokategóridban találjut. Bir

utaltunk rá, hogy a televiziónézés nem mindig jelent
egyértelműen szórakozást, hisz az ott elhangzó tudományos műsorok, ezindarabok az önművelést szolgálják, fő.
leg ha utána baráti körben megbeszélésre is sor kerül.

"

Mint későbbi fejtegetésünkben erre kit' ;a., a megkérdezett hallgatók elsősorban filmeket, sporteseményeket
néznek. Ezeknek a műsoroknak nézői között találjuk a
második kategória képviselőit, mig akik önműveléssel táltik szabadidejük jelentős részét, . csak bizonyos műsorakat választanak
Az önművelésre forditott magas óraszám nem teszi lehetővé, hogy az idetartozó hallgatók
olyan gyakran látogassák a mozikat, mint azok, akik
kb. 50-5o százalékban osztják meg szabadidejűket a szórakozás ás az önművelés között. Ezért találjuk viszonylag a legkevesebb mozilátogatót a harmadik kategóriában;
és a mintavételünkben a legmagasabb a filmek kedvelői-

nek aránya. A aaozilátogatásra vonatkozóan meg kell jegyezniink, hogy bár ez a szabadidő tevékenység pénzigényes, ez az összeg azonban nem olyan magas, hogy bármely
hallgatók t5sztbndijából, vagy otthoni támogatásból ne
tudná megfizetni. Tehát a mozilitogatás elterjedtségé•
ben nem játszat szerepet a finanoiális gátló tényező,
sokkal inkább az, hogy a film a szabadidő tevékenységek között az un. "legkönnyebb elienáilásu" tevékenysé.
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gek közé is sorozható. Ha tehát valaki nem tud mit osi.
nálni, nem tudja szabadidejét éppen mivel.eltölteni, mint'.
derekor elmehet a moziba, s ott eltöltheti idejét. Véle.
ményUnk szerint a nem kellőképpen differenciálódott igényre utal, hogy s megkérdezett hallgatóink közül 85
százalék rendszeres mozilátogató... tppen ezt a következ
tetésünket látszik alátámasztani az a tény, hogy akik

egy bizonyos tevékenység iránt fokozottabb érdeklődést
mutatnak, azoknál a filmek kedvelése sokkal kisebb szá.
zalékban jelentkezik, feltehetően csupán kiegészítő és

nem domináns szabadidő tovókenységkéut.
A miivészi élményt nyujtó tcvékenyység : ya hallgatók számára elsősorban önművelő jellegű tevékeny
ség, amely ebben a kategóriában a legmagasabb. A mag-

nózás komoly zene és közuyi3 zene hallgatása esetén is
inkább szórakozásnak minősithető` Kétségkivül elgondolkoztató a hallgatók esztétikai nevelésével kapcsolatban
az a tény, hogy a második kategória hallgatói, akik
l - galább annyi szabadidővel rendelkeznek mint a mintavételben szereplő többi megkérdezett, kisebb arányszámban
járnak szinházba , mint az átlag . A televl.zió bizonyos
.

.

szempontból kétségkiviil pótolja a szinházat, ez azonban
aligha vonatkozik a bangversenyekre is. A batigversenyek
.

kimondottan művészi élményt nyujtó, önművelő j ellegu
hatására mindenképpen utal a második és harmadik ka.
tegória közötti 9,5 százalékos kulönbség.

-12A munkához kapcsolódó tevékenységek vizsgálata
sorára a nyelvtanulás kérdésériéi elhanyagoltató tizedszázalékos eltérést találunk arom a kategóriai köi
zött. Sokkal jelentősebbnek itélhetjük, hogy a szakhoz
nem szükséges ismeretek megszerzése. tanulása /a tud®•
zsányos munka csirái/ g a mintavétel átlagától emelkedő
tendenciát mutatnak az önmUvelés irányába: Mega az át ■
lag is meglehetősen magast' t hisz azt mutatja, hogy lega•
lább.minden negyedik hallgató a kötelező órák anyagán
tulmenüen is foglalkozik ismeretek szerzésével, s igen
kedvezőnek mutatkozik, hagy a harmadik kategóriában már
csaknem minden harmadik hallgató végez szélesebb körű
,

ismeretszerző tevékenységet, tudod

~

,

os munkát.

' A társadalmi munkára vonatkozó kérdésnél viszont csökkenő tendeneiáxtak lehet Unt tanul. Ennek oka
feltehetően abban található, hogy a döntően szőrakozás,
illetve önművelő szándéku szabadidő felhasználás foka•
zottabban individualista, be$llitottságot tételez fel,
Továbbá a társadalmi munka időigénye nem teszi lehetővé
a nagyobb idővolumenti szórakozó szándéka vagy önművelő
j ellegü időtöltést.
A sport és társaskaposolatok kimondottan szóra.
koztató jellegőre utal, hogy minden idetartozó tevés
kenység a második kategóriában jelentkezik a legnagyobb
százalékban: A százalékos megoszlást tekintve azt ta•
pasztalhatjuk, hogy a sport, de a társa4asolatak kózUtl

-
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•.

a sétálás /udvarlás/ a legelterjedtebb szabadidő te•
vékenységek közé tartozik. Az összes aktivitás gyakoriságát jelentősen befolyásolja az önművelés jellegi
szabadidő felhasználás, azo> ban az átlagnál itt is na.
gyobb gyakoriságot jelentő mutatót találunk.
A hobbynál és az öntevékeny ai vészcso+
portban való részvételre vonatkozóan nehézbármilyen
tendenciát is kimutatnunk a gyakorisságot tükröző kis
arányszámok miatt. Az önmüivelés kimondottan szellemi
jellegére utal, hogy az ehhez a kategóriához tartozó
hallgatók nem manuális ismereteket akarnak Megszerez.
ni; nem miiszerismereteket fotói echnikát kivánnak e ssajátitani, hanem esztétikai, szakmai /elméleti./ ismerem

.

tek vonzzák Őket.

11:. Szabadidő telvékenvséx+ek hierarchiája

A továbbiakban azt vettaik vizsgálat alá,

.

hogy a szabadidő strukturát képező tevékenységek mi•
lyen fontossági sorrendet foglalnak el a meggérdezett
hallgatók szabadidő hiierarehiájában. Lehetőséget adtunk
arra, hegy a tevékenységre forditott időtől eltekintve
meggelöljék a 3.5 legkedveltebb elfoglaltságukat. Ezek
megjelölése egyben azt is jelentette, hogy a hallga-

. 74 tők szabadidő tevékenységeiktözt1l átlagosan minden misodikat megjelölhették, ha azt kedvelték. A válaszokból
azt a következtetést vonhattuk le, hogy a hallgatók te»
vékenységeik közül minden másodikat különösen kedvel.

nek. Sérdésttnkre
i~

== 2oo

első helyen megjelölt tevékenységet

loo, o 7~

második helyen

Um , 0

~

harmadik helyen

91,5 0

negyedik helyen

68,8

ötödik helyen

.

47,o ~

Ez .a kérdős un. szabad kérdés volt, ős ezért a
hallgatók olyan tevékenységet is megjelöltek, amelyek
a korábbi kérdésekben nem szerepeltek. Ezek: utazás,
kirándulás, pihenés ős szórakozás :
`

dia azt vizsgáljuk, hogy melyik tevékenység
rangsor 5 fokozata közül melyik helyen kapta a legtöbb
százalékot, azt tapasztaljuk, hogy a hierarchiában vezető szerepet betöltő olvasás áll egyedül az első he»
lyen 51 százalékkal. A többi tevékenység a legma.ga»
sabb százalékot a második, illetve a rangsor további
helyei.n. kapta;°

A mozi., szinbázlátogatás, nyelvtanulás, levele.
zós ős az tdntevékeny an:ivészeti elfoglaltság a második
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helyen szerepel. Ezeket a tevékenységeket mind az első,
mind a rangsor többi helyein kisebb százalékban emlitet.
ték.
A teievizió a harmadik helyen kapta a leg*
nagyobb százalékot.
A negyedik helyen a tudományos munka és a
sportolás vezet.
Ötödik legkedveltebb elfoglaltságnak a rá- ►
dió., zenehallgatást; hangverseny, kiállitás látogatást;
a hobbykat; utazást és kirándulást; sétát; baráti kört;
pihenést és szórakozást jelölték.

.

Szabadidő tevékenységek hierarchiája aszerint,. bogy a
megkérdezettek milyen fontosságot tula,, ~.►
donitottak a tevékenxségnek :
.

Szabadidő
tetékqnvség

••

I,he]y II, hely

1. olvasás
2. tud, munka
3. rádió.,,. zenehall.
gatás
4. televizió
5. mozi
6. szinház

_

•

hely IV'.'heiy V; .

2o0

2am

l83

aki

12,5

12,6 5

3:0

2,5

4,5
3,5

6,5

6,5

14.7

9,5

nil

14,7

15, 4

9,6

3,0

12 io

1.o,4

11,o

4,2

136

94

3, 2

3,3 Ad

3,2

.

7,1 4,4
710,2

246

8,5

•76Szabadidő

~
tevc~ ken

,~

N =

S ,hely

Il..he]w ~~
I . hel y
,

183

Z9.he

9'.

.136

94

2oo .

2oo

7. hangverseny,kié.l3itasok látogatása

2,o

2,o

1,6

2,2

a

7.5

7, 0

7,1

ll,,,0

3,5
,

202

5,4

30. hobby

30

2,5

2,1

1-,5
3 ,7

11. utazás, kirándulás

1, o

l, 5

2,7

1,5

12 . séta

1,5

9,5

8,2

.14,o

13. baráti kör

2, o

, 4, 0

6,4

14. öntevékeny miivé s z et

30

la

•

15. pihenés

1,5

1,0

1,1:

2,2

16. szórakozás

o, 5

2, o

2, 1

2,9

.

sportolás

9. nyelvtanulás i levele•

zes

..

.

9,5 .
•

A kérdés ilyen elemzése azért volt fontos

számunkra, hogy lássuk milyen szaródást tapasztalhatunk
a szabadidő hierarchián beliil. Teij esen reaa<ális képet akkor kapunk, ha a rangsor 5 fokozatára eső egyes százalékértékeket egy egységes sorrendben is összehasonlitjuk. Az
általunk vizsgált ha1l,gatól núl kialakult szabadidő hierarchiát öeszehasonlitottuát a csehszlovák egyetemi hallgatók
kőzött végzett vizsgálat eredményével. Bár tevékenységeik
elnevezése nem minden esetben azonos, összebasonlitásuk
bél érdekes megállapitásokat vonhatunk le.
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Szabadidő hierarchia
Szegedi mintavétel

Csehszlovák aintavéte]/32/

1. olvasás

19,8 % '1. olvasás

2o,5 %

2. mozi

1446 p 2. kulturális rendez«
vények

14: 7gS

3

8 #7 % 3. tanulás

site.

12,o S

4:5. televtzi6

8,4 %

4. sport

4 5. 8zinház

8,4 ,t

6' sportolás

7, 7 % 6, vendégl,óten iild8gél

4,9 %

7.

rádió„ zene

6,1 y6

7. pihenés

4, 4 S

8

baráti kör

5r8 9S

8. zenehallgatás

4,2 %

10,3 %
5. baritokkal egyiittlét 9, 3 %

9. nyelvtanulás, levelezés
4,3

4,o %

9. turisztika
1Q. tudományos munka o 3,2 % lo rád ié zás

3, o g6

11. hob

2,9 % 11. affiatar m`.ivészi tev .

2,9 % ,

12.. sz©rr kozás

2,6 % 12. tv..nE3 zGs

2,1%

13,14. utazás f 3~ irándulás

2,: o % 13. motorsport

2,o %

33-"14. hangverseny . , kiá1litások látogatása

20%

.

1,7 % 15. munka

15. öntevékeny müv.
16. pihenés

14. gytij té8

'

1, 2 %
1, o

1.6 % 26.. nyilvános szerepi.
o,8 %
1° °' ► 17. asztali Atékok 0,5 %
~

~

1+s . szakkörök
~

/32/. Silhánova, Z.: Pruzkum otenárskych zájmu mlé,dze:, ,
/Research into reading habits of'
young people/. Soeiologieky Casopis,
1967. H 3/3. 2994.
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Az általunk végzett felmérésből származó hierar
chia első helyein álló tevékenységeket elemezve elsőként
azt állapithatjuk meg, hogy az olvasás nemcsak a szabad.
jd ő strukturában, de a szbbadidtő hierarchiában is vezeg
tő szerepet tölt be. A továbbiakban látni fogjuk, hogy
nemcsak a leggyakoribb, de a legidőigényesebb elfoglalt•
súg is.
A második helyet elfoglaló mozilátogatós kevésbé
időigényes ős szintén igen gyakori tevé:cnység. A szabadidő strukturában betöltött jelentős szerepét mutatja, hogy

a rangsorolás alkalmával első helyen csaknem minden tizedik tevékenységnek mozilátogatást jelöltek a hallgatók
/9,5 %/, második helyen viszont minden ötödik elfoglaltságként /21,5 %/.
A séta került a harmadik helyre, azonban ennek kevésbé priorér jellegére utal, hogy a rangsorolás folyamán
az elsó helyre csupán 1,5 százalék helyezte, mig - mint
erre korábban már rámutattunk ., a legmagasabb százalékot
az Ötödik helyen érte el, ahol minden hatodik tevékeny.
ség /16,o .A/ séta. /Ez a példa azt mutatja, hogy a szabadidő hierarchiáról akkor kapunk reális képet, ha a rangk össze
sorolást tUkröző szóródási táblázatot ős annak
sitését együttesen elemezzük./
A televizié és a színház együttesen foglalják el
a 4-5. helyet. dia a fontossági szóródást figyeljUk, ak-

~,

-
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kor azt tapasztaljuk, hogy mig a szinház a legmagasabb
százalékban a rangsorolás második helyén szerepel, s itt
minden nyolcadik tevékenység szinházlátogatás, és éhhez
csaknem azonos értéket kapunk a rangsor 3.4. helyén is

,

addig a televizió csak a rangsor harmadik helyén kapta a
legmagasabb százalékot, az Összes többi fokozatban ennél
kevesebben emlitették. A két tevékenységet ös szebasonlitva arra a megáilapitásra juthatunk, hogy a szinház a
megkérdezett hallgatóknál gyakori és kedvelt tevékenység,
mert a televizióval egyiitt azonos fontossági helyen szerepel., A gyakori teieviziónézés meglehetősen időigényes
elfoglaltság, de nem kell érte kúlönösebb fáradtságot
hozni, hiszen döntő többségben azok nézik, akiknél a televizió helyben van. Ezzel szemben a szinház mindig
"fáradtsággal", anyagi áldozattal járó elfoglaltság, tehát"előkelő" helyezését nagyra kell értékelni.
A sportolás a hatodik helyet foglalja
el a rangsorban. Ezen tevékenység kiegyensulyozott szerepére utal, hogy a rangsor negyedik helyétől eltekinte,
ahol a legmagasabb százalékban fordul elő, a további fokozatban egymással közel megegyező százalékban szerepel.
A szabadidő 'hierarchia elsó hat helyét
elfoglaló tevékenység az összes szivesen művelt szabadidő elfoglaltság több mint kétharmadát képezi: Ugyanezt
figyelhetjük meg a csehszlovák hallgatók között végzett

- 8o

felmérés eredményeként összeállitott szabadidő hierarchiában. Hasonlóképpen egyezést találunk abban is, hogy
körülbelül azonos százalékban vezet mindkét felmérős
ben az olvasás. A legjelentősebb eltérést viszont az

..

un. kulturális rendezvények látogatása mutatja /14,7

%S.

Ha ezzel szembeállitjuk a szegedi mintavótelben szereplő elfoglaltságok közül azokat, amelyek e fogalom alá
tartozhatnak, /mozi 14,6 04 szinház 8,4 g,. hangverseny
2,o 0, kiállitások látogatása 20 /, ekkor azt a.kö.•
vetkeztetést vonhatjuk le, hogy az általunk végzett fel*
mérésből adódó szabadidő hierarchiában ;jelentősebb szep

.

reget töltenek be a süvelődös j ellogü elfoglaltságok
/25,o / mint a csehszlovák mintavétel. Viszont az utóbbiaknál a társas, szórakozási és sportolási tevékenységek játszanak nagyobb szerepet. Tényeges különbség van
a szakmához nem e szükséges ismeretek szerzésében is, amely
a csehszlovákoknál /12 0/ lényegesen magasabb még ugy
is, ha mi a nyelvtanzilist /lovelezést 4,3 / és a tudor.

mányos munkát /3,2 / együttesen számitjuk. A televizió.
nak lényegesen kisebb jelentősége van a csehszlovák feli
mérés tanulsága szerint, ahol. a /18 elfoglaltság_ közel/
12. helyen szerepel, mindössze 2,1 százalékkal.

►

.

..

Az eltérések mellett az a legjellemzőbb mindkét szabadidő hierarchiára, hogy differenciált,
és más rétegeknél végzett felmérésekkel rezemben az olvasás elsőrendű szerepe nem kizáró je légii a müvelődésí
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lehetőségek között, hanem a szabadidő strukturában számos egyéb kulturális elfoglaltságot is találunk.
Vizsgálatunk azt mutatja : hogy a szabad•
idővel szemben tanusitott elviris nem egyezik meg a vize•
gátat időpontjában végzett szabadidő tevékenységekből a.

dödd szabadidő hierarchiával. gérdőiviink egyik pant.i
ja olyan kérdést tartalmazott, hogy a hallgatók jelöljék meg azokat az elfoglaltságokat, amelyeket s zivesen
választanárnak. A válaszok elemzése azt mutatja„ hogy a
tevékenységek felét a tényleges szabadidő h.ierarchiában elfoglalt hellyel szemben a hallgatók előbbre helyeznék, másik felét viszont kisebb százalékban miivel- .
nék.

Az előbbre helyezett tevékenységek közli].
. a legjelentősebb változást az olvasásnál /+ 5,7 0/ /33/,
a hobbyknál /+ 5.2 %/ és a kirándulásnál /+ 6,1 %/ ta g.
pasztalható. Ez utóbbi kettő azt mutatja, hogy a meg ..
kérdezett hallgatók igénylik a kikapes alódást j elem

tő elfoglaltságokat, amelyeket jelenleg nines elég lehetőségük

Gátló tényezőként szerepelhet az

idő és 4pénzügyi fedezet hiánya, hisz a fotósás, a bar
kácsoláis, az utazás vagy a kirándulás idő és pénz igényes
tevékenység. Peltehetően idő hiányában

nem

tudnak a meg«

kérdezett hallgatók eleget foglalkozni a nyelvtanulás•
/33/. Zárójelben a növekedés, illetve a csökkenés százaié-

« 82..
sal I. o,5 g6/ és a tudományos munkátal 1+ 1,4 %/.

Szabadidő tevékenységekkel szembeni
elvárások hierarchiája
.

változás
csökkenés
nászázaléka százaléka

Blfoglaitság
1 olvasás

25,5

+5.7 %
110 5 % ,+3, 8 9G

2. sport
3. séta, társaság,
beszélgetés
495. hobby

8,4 %
8, 3 %

4-5

8,1 %

6

növekedés
százaléka

+5,7 %
+3,8 qS
-6,1 %

:

kirándulás
mozi

7,o %

7. rádió, zene
8. sz irház . hangver
seny
9. nyelvtanulás
le. tudományos munka

..7, 6 %

6,o %

:

5 % -5, 6 %
4,8 % +0,5 %
~8

4, 6 %

+1,4 %

3,8 %
11-12. pihenés, Udíilás 3,8 %

+4,6 %

11412. televizió

13. szórakozás

.

-o,1 %
•5,6 %

+2,2 %

2,4 % .0,2 %

14. öntevékeny mtivészet0,2,%

-1,5 %

loo o %

Az elv4rásokat feltUntető rangsorolásban
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kisebb százalékban szereplő elfoglaltságok bizonyos fokig átmeneti elképzeléseket ttikrbznek. Ha az előbbre helyezett tevékenységek kézül néhánymál okként azt jelöl.
tük meg ; hogy feltehetően időh 1 síny miatt nem kerül sor

mtivelésiikre, akkor nehéz egyértelmti magyarázatot találni arra* hogy a tényleges szabadidő hierarchiával szeme
ben miért helyezik hátrább a sétát, társas kaOcsolatokat
/.6,1 9S/, mozit /-7,6 gS/, szinházat /-5,6 yd/ vagy a tele.
viziőt /.4,6 V. Hisz ezek közül nem egy időigényes elfoglaltság, tehát kevésbé gyakori miivelé ik lehetőséget adna más tevékenységek gyakorlására.
Ezzel a kérdéssel kapcsolatban arra
a megállapitásra jutottunk, hogy a hallgatók bizonyos csoportjainak még nines kialakult szabadidő strukturája. Utaltunk arra, hogy mind az elsőéveseknél, mind a diploma
megszerzése után a termelő munkába kikerülő értel•1ségieknél sor kerül a szabadidő tevékenységek ujrafelosaztására.
Ezt a egyrészt az elsőöveseknél, másrészt a végzős .hail.
getóknál tapasztalható ujrefelosztási elvárást ttikrözi
a fentemiitett rangsorolás. Az elvárásokkal kapcsolatban
azt is felhozhatjuk magyarázatként, hogy azok mindig bi.
zonyos fokig naiv elképzeléseket tükröznek. Minden bizony-

nyal a hallgatók is tisztában vannak a ténnyel, hogy •
miként erre utaltunk-, mind a televiziónézés, mind a mezilátogatás olyan szabadidő elfoglaltság, amelyet sok esetben más helyett, másnak pótlására választanak. Tehát
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ha Unmagukkal szegben ideális követelményeket támasztanak, akkor ezek helyett a "könnyebb ellenállás" elvét
tiikrözó elfoglaltságok helyett más jellegű tevékenységet választanak. Ezek gyakorlására azonban egyrészt

idő és pénzhiány miatt nem kerül sor, másrészt a tényleges szabadidő hierarchiában rangsorolt el.foglaltsiBokra részben művelődés$, részben kikapcsolódó jellegű,
szórakozási okokból is szükség van.

9. Az olvasás helye és funkeiója a szabadidő strnkturáb€n
A korábban idézett adatokból vilsgosan kitiinik, hogy az olvasásnak prímér szerepe van a
szabadidő tevékenységek strukturájában a szabadidő hierarohiájának csumait foglalja el. Az országos panelről

.

készitétt felmfrés adataival összehasoniitva arra a megál.
la sitásra juthatunk, hogy az egyetemi, főiskolai hallga ,
tók maradéktalanul az olvasók kategóriájába sorolhatók.
Ez az állitás akkor is fenntartható, ha a Xözponti Statisztikai Hivatal által felállitott mércét szigorubbra
is #essze k./Ismerete*, hogya b5H felmérése olvasónak tekinti mindazokat, akik a felvétel báros hónapja, alatt
legalább egy kbnyvet elolvastak/. Meggyőződésünk szerint

. 85 az egyetemi hallgatók képezik az egyetlen olyan réteget,
amelynek kulturális homogenitását azzal is definiálhatjuk, hogy a munka /tanulás/ mellett rendszeresen olvas.
Azt is hozzá kell fűznünk, hogy mig
azórszúgos felmérés adatai szerint a kultirá.lis tevékenységek között az olvasás, tanulás szinte vetélytárs nélkül doni nál , addig az egyetemi hallgatóknil az olvasáson

kivtil számos kulturális tevékenységgel is találkozunk,
pl. szinházlátogatás, zenehallgatás, levelezés, hangvers
seny, kiállitások megtekintése.
Ennek ellenére felmérésünk azt mutat.
ja, hogy a ténylegeses o ,lvasás idővolumenét a hallgatók kevó snek talál j ált.
Kérdéseinkkel egymástól atkülönitettük a tanulást és a szabadidőben folytatott olvasást, és
ezért nyugodtan feltételezhetjük, hogy a nagyobb szabadidővel szembeni elvárásnál szereplő olvasás kimondottan az
önmíiveléste, míivészi izlés fokozására, szórakozásra vonat.
kozik. Ez a osuosot jelenti valószintileg, mert számos felmérés azt mutatja, hogy az egyetemi tanulmányok elvégzése
után az irodalmi illést fejlesztő, tájékozódást szolgáló
olvasás szerepe a szabadidő tevékenységek 'özött nem nbvekezik, hanem inkább csökken. A diploma megszerzése után
néhány évvel ismét előtérbe kerülhet a szakmai ismeretek
gyarapit .sónak szükségessége, a tanulás. Ugya.akkor sor
keril a szabadidő volumen ujabb felosztására, ahol egyéb
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tá.rso,ci.almi,' /tárw2sági/ tevékenységek előtérbe kQrülóse,
valamint a"presztizs- olvasás" háttárbe szoritjá,ts az irodalmi izlós Yejlesztósát szolgáló olvasást. /34/

9.1.

.

olvasásra forditott id5

A kötelező olvasmányokon kivel a hallgatók
átlagoson heti lo,9 órát, azaz 654 percet töltenek oIva.

sással.. Az országos felmérés adatai szerint m megkérdezettek átlagosan napi o,7 órát, /42 peroet/, vagyis heti
294 percet töltenek olvasással. /35/
A Szegedi Ruhagyár munkásai átlagosan heti
339 percet foglalkoznak olvasmányaikkal. Itt azonban nem
különatettizk el a "kötelez6 olvasást" a szórakoztató olvasástói, ezért aaátlagot nagyban emeli, hogy a megkérdezettek 22,8 százaléka a felmérés időpontjában vagy a dol;ozók általános és kö :épiskoláj óban,

vagy

szakmai tovább-

képző tanfolyamom, tanult. /36/
Az általunk vizsgált mintánál nem az időtartan lényegesen magasabb voltát /222 : loo//= országos
átlag/ kell

: ;sulyoznunk, hanem az olvasás rendszeres®é-

gót. A rendszerességet nem egyedül az egyetemi, főiskolai
/34/. Perge S.+ Láng Gy.: A tudományos kutatók' áá,etkörül+
menyei = Magyar Tudomány, 1967.12 . . 781.p.
/35/. A nap 24 órája. Időszaki sStisztikatközlemc:nyek.
/Budapest/, 1965. 37.p.
Analyse der lesegeuohnb,eitQn und 7 o se/36/. Szentirma1.,
intoresse der ilerktLtigem iri der -: zegeder
Kleiderfmbrik. Szeged, 1967. 10: ill. 128.p.
Aota Bibliotheca,ria, Tom.5. Fase.4.
.

,

_
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tanulmányok fajtájának kell tulajdonitanunk, hanem a vá.
lasztott szaknak is. /A már idézett debreceni tanulmány
szerzője szerint a megkérdezett hallgatóknak mindössze
20-21 százaléka olvas rendszeresen. 137// Állitásunknt
azzal is alátámaszthatjuk, hogy korábbi vúzsgálataink
szerint az Egyetemi Könyvtárba és más könyvtárakba beiratkozott hallgatók átlagosan 54 kötetet kölcsönöztek„ /eb.,
ben szerepeltek a kötelező olvasmányok 3.s/. Ehhez az igen

magas szájhoz viszonyitva a megkérdezettek a jelen vizs.
gálat felvételi lapjai szerint az elemzést megelőző év...
ben átlagosan 22 olyan kötetet olvastak, ami nem volt kö.
telező; Tehát mi nem a kiemelkedő olvasókat, hanem a rep.
rezentativ mintát tudtuk kiválasztani. Ha csupán a Köz
ponti Statisztikai Hivatal által felállított mércét veszsziük alapul, amely szerint az már olvasónak számit, aki .
három hónap alatt egyszer könyvet vett a kezébe, és nem
hagyjuk figyelmen kivii, hogy mintánkban 15 százalék át

-

tagosan minimálisan évi lo kötetet olvasott, akkor is
mindenképpen meg kell állapitanunk, hogy a mintavóteliinkben szereplő egyetemi hallgatók rendszeresen olvas.
nek..
Az olvasással töltött időmennyiség fiígg

az évfolyamtól, a választott szaktól és a tanulmányi .mun•
ka iatenzitá9átó1. Legkevesebbet az elsőéves ha3.lgatók. 01.
/37/. Petrikás

A.:

Egy harmadéves évfolyam
/Budapest, 1967/ 51.p.
,

jellemzése,,

-
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vasnak, legtöbbet a bölcsószek. Azok, akik napi 4.6
órát töltenek tanulmányi munkával mindössze o,l órával olvasnak kevesebbet mint az átlag. A sportolás is
befolyásolja az olvasásra fordítható idő voluenót.
A heti 4,9 órás sportelfoglaltság esetóben az olvasás 1,5 órával kevesebb mint az átlag.

Az olvasásra fordított idő heti. átlagban
Átlag idő
Blsőóvesek olvasásra forditott
ideje

1o,9 óra
8,5 óra

Akik napi 4.6 órát tanulnak rend.
Szeresen, olvasnak
lo,8 óra
Bölesószek.jogászok olvasnak 12,1 óra
Akik szabadidejükben rendszere.
sen sportolnak,, olvasnak

9,4 óra

peltótlentil ki kell emeintink az olvasással
töltött idő óraszámának vizsgálatakor a választott szak
iránt órzett' hivatástudatot. Eszei magyarázható a
magasabb olvasási óraszám azoknál, akik nem elégednek •

meg az oktatásban, magas napi óraszámban tanulással
szerzett ismeretekkel, hanem az átlagot csaknem megközelit óraszámban foglalkoznak izlóstiket, müveltsógiiket
növelő olvasmányokkal. /Első helyen a bölosószek állnak/.
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Az olvasás-ssoo iolágia . kl.2ssz 3 ns szabbtilyainak
értelmében: ki, hol, nit, miéit olvas /38/, a továbbiakban azt vettük vizsgálat alá, hogy hol. ihlik alkalrnk
és lehetőségilk a neGk©rdezett hallgatóknak az olvasásra.
Három lehetőséget jelöMer, a kárdőiven; a könyvtárt,
az otthont és egyéb helyet /vonaton, óraközi szintben
stb./.

Hol. hányan

1ll.exa22„vi

N

időt töltenek olvasd,ssal

= 2oo

MI\

Otthon olvas

87,5

heti

6,9 órát

Könyvtárakban olvas

69,5 0
2o,5

heti

6 órát

heti

3, 7 órát

Egyéb I elvein, olvas

A legtöbben otthon olvasnak nem kötelező olvasmányt: 07,5 százalék át'rosan heti. 6,9 órát.
A k k nyvtásakban 69,5 százalék heti 6 órában ol-

vas öximüvelésre, szórakozásra.

.

Az egyéb helyen is olvasók száma természetszerüen igen csekély: 2o,5 százalék, s ezek is főleg a bejárók, akik az utazást használják fel arra, hogy átlagosan
heti 3,7 órát olvassanak.
/38/. Encyclopedia of E d.ueation3l. Research. A rroject of
the American Lduoationwl a esearoh Association. Ed.
by Chester W. Harris. Third ed. EEw York, 196o. 1086. p.
.
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Az átlagokat figyelembe véve azt állapíthatjuk
meg, hogy a lakásukon és a könyvtárban-olvasók átlagosan
számítva napi egy egy órát forditanak kedvelt, szórakoz.
-

tató olvasmányaikra.
Korábbi felmérésünk eredményéből arra a következ
tetésre juthatunk, hogy a bölcsész hallgatók könyvtári
olvasótevékenysége részben un. beleolvasás' Zapozgatás,
böngészés az olvasóterein és a kölcsönző helyiség szabadpolcain elhelyezett legujabb szépirodalmi mUvekben. Ezt
a tevékenységet a választott szakjuk iránt érzett hiva.
tástudattal kell magyaráznunk, hisz a széles érdeklődésU
irodalom- vagy nyelvszakos hallgató nem tud másként lé.
pést tartani a megjelenő magyar vagy kUlfiildi irodalmi
művek áradatával. A bölcsész hallgatók közel fele mind

az Egyetemi Könyvtár, mind más könyvtár olvasótermében
sajtót /irrodalmi folyóiratokat/ és szépirodalmat olvas,
mig a másik két kar hallgatói közül csupán öt közín egy
végez hasonló tevékenységet.
Az otthoni olvasás, amely a legtöbb:- megkérdem
zettnél a legnagyobb idővolument igényli, a magyar vagy
a külföldi irodalom egy-egy reprezentáns süvének tartós

tanulmányozását, élvezését jelentheti.
Az egyéb helyen folytatott olvasásnak nem tulajdonithatunk nagyobb jelentőséget. A körny'et zavarhat
ja egy-egy mii tartós, elmélyUlt élvezetét. Az otthoni,
illetve könyvtári olvasással szemben ez feltétlenín in.
tenziv olvasást jelent.

-919.2 Fogan oszlanak most az olvasott mifvek
Mindkét kérdőiviinkön szerepeit egymás
kontrolljaként olyan kérdés, amely azt volt hivatva feli.
deriteni, hogy mennyi az egy évben olvasott nem kötelező
mUvek száma. A kérdőivek adatainak összevetése mindössze
néhány századszázalékos eltérést mutatott. Eszerint a megkérdezettek átlagosan valamivel több mint 22 könyvet olvasnak évente,/22,16 mUvet pontosan/. Ezt a mennyiséget
valóban csak átlagosan lehet számolni,, mert 15 százalék
nem kötelező olvasmánya nem éri el az évi lo kötetet, ezzel szemben 32 r 5 százalék 25 kötetnél többet olvas. A Természettudományi Kar és a társ felsőfoka intézmények hallgatői 18 kötetet olvasnak.

olvasott ne* kötelező oivsmányok
mennyisége

N = 2oo
Átlagosan 22,16 kötetet olvas
10

kötetet sem olvas

25 kötetnél többet olvas

lo©,o $
15,o%
32,5 $

18 kötetet olvas /TTZ,egyéW 50,0 $

További vizsgálat feladata volna elem`~2ni,
hogy a fenti 15 százalék, /amely a Tudományegyetem Összes
hallgatóit fi gyelembe vére körülbeli l 3oo hallgatót jelent/,

92 miért olvas ilyen keveset. Természetesen ehhez hozzá
kell aég Számolnunk a kötelező olvasmányokat, amelyek
minden kar hallgatóinát' jelentkeznek, /filozófia, politikai gazdaságtan, tudományos szocializmus/, azonban e.
zek egyedül nem pótolhatják a művészi, irodalmi izlést
fejlesztő müveket.

.

Az olvasott művek döntő többsége ter.
mészetszerü@n szépirodalom. Annak ellenére, hogy korát»
bi feltevésűnk beigazolódott, hogy .körüibelü.l a hailgatók 25.25 százaléka nemmcedvel különösebben egyetelen ma-

gyar vagy külföldi szerzőt sem, ennek a százaléknak fe.
le rendszeresen olvassa ezeket a szerzőket. Az egyetemi
hallgatók olvasást szokásainak vizsgálatakor számolnunk

kell azzal `> tényezővel, hogy számukra az olvasásnak
nemcsak esztétikai, hanem inforaativ funkciója is van.
Mind a bölcsész, mind az egyéb karok hallgatói olvasási
motivációiban nagy szerepet játszik a megismerésre való
törekvés, ős ebben találjuk ennek a látszólagos ellentmondásnak magyarázatát.
A kralföldi szépirodalom iránti érdek.
Tődé& ' mennyiségben megelőzi a magyar szépirodalom írónti érdeklődést _ ,: és ezt természetesnek kell találnunk.

s, kevésbé iskolázott rétegeknél ennek forditottját
találjuk. Pl. a Szegedi Ruhagyárban végzett vizsgálat
azt i> mutatta, hogy a megkérdezettek nem szívesen olvasnak külföldi szerzőt, mert nem hallottak róluk és ne-

- 93 vUket sem tudják kiejteni. E teletérés ink szerint a
magyar szerzőktől olvasott sahvak közel kétszeresét
jelentették a kUlföldi szépirodalomnak. /39/
V'leaiényUnk szerint a jelenkori kUlföldi
szépirodalom nagymérve megkedvelése a középiskolás korban kezdődik és nagy szerepet játszik benne a preeztizs. is'. :Már a kamaszkorban illik" bizonyos szerzői,
nevét, aüvét de a regényéből bizonyos jelleérző epizó.
dokat ismerni. Ha presztizsről írunk távo3ről sem negatipr segközelitésére törekszünk, hanem az inditóokokat
keressiik. Bnnek a presztizs olvasásnak később az egyeteami évek alatt bizonyos negatív oldalát is felfedez+
hetjták, amikor a hallgatók egy része mindig a le: odernebb, legutoljára megjelent, legtöbbet vitatott a tivet
keresi, ós egy

®r a közópiskolé,ban szerzett irodai-

mi iemerete :t, kialakult izlése és a pillanatnyi olvasminyai között nagy szakadék tátong.
A kUlföldi szépirodalomnak az olvasásbar.betöltött nagyobb szerepére elsősorban abből következtethetUnk, hegy azok száma, akik az átlagnál többe m►
olvasnak, magasabb mint a magyar szépirodalmi züvek ese.

tében, másrészt az átlag is több mint 2o százalékkal mar
fiasabb.

í39/. Szentizmai, L.: Analyse der Iesegewohnbeitem und
Zeseintereese der Werkt tigen der
gzegeder Kleidertabrik, - özeged . 1967.
=&eta Bibi. Tor.V. Ease. 4. 116.p.
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Az átlagnál többet olvasók a bölc sé ©zek- j ogászok /5o ;b/ közű,l kertilnek ki. minél a kérdéskomp.

leaumaál kttlön vizsgáltuk, hogyan oszlik meg az olvasott
mitvek száma a fennmaradó 5o százaléknál, /Természettudományi Kar, Orvostudományi Egyetem, Pedagógiai Pőis
kola hallgató i4s azt tapasztaltuk, hogy az általuk olvasott mtifajok mindeniitt elérik az átlagot. De a vizsgált
évben az általuk olvasott könyvek átlaga az i3 sszátlag
alatt marad, tehát £k nem szerepelhetnek sem az évi
25 könyvnél többet olvasók, sem a mtifajb átlag felett
olvasók között.
Kedvezőnek tarthatjuk, hogy a z intaváteltinkben szereplő hallgatók között igen népszernek a költemények és a drtimák. A verseknek nemcsak folyóiratokból való
megimmerése, hanem verskötetek kézbevétele magas irodalmi ízlésre utal, és egyben a kulturális szinvonal mutató
ja is._ A drámák kedvelése a szinházlátogatá&nk a szabad.
idő hierarchiában betöltött fontos szerepével aagyarázható. /itótségtelen, hogy a szinházlátogatás általános
hanyatlásának jelei az egyetemi hallgatók között is tapasztalhatók, azonban lényegesen kisebb százalékban mint
az egycb közönség körében. /
A szépirodalom mellett a szabadidőben olva-

.

sott nem kötelező olvasmányok másik csoportját a szakköny.
vek, ismeretterjesztő művek, és mind az utdbbbi, mind a
szépirodalmi olvasmányok köréből kikeriilő kánnyű, szóra.
koztatő irodalom képezi.

- 95 A nem kitelez8 olvas-

ként olvasott ezé irodalmf

riivek mezoszlása
Megnevezés

M agyar szépirodalmat olvas, á 7,1. kötetet

66,5 %/11=200/

ebből több mint

1805 % /11=173/

lo

kötetet

TTK és
feleőfoku intéz.
mények hallgatói

70 1 kötetet 87, o % /N =loo/

KUlföldi szépirodalmat Olvass,

9,1 kötetet

ebből több mint

lo kötetet 3o,6 ;t /N=173/

TTK és más feleőt'ekf3 intézr
mények hallgató i
Verses kötete o lvas
-

Drámát olvas

86,5% /Pla2oo/

9,1 kötetet , 89, o % /N==100/
~►

2 6 köt ete t

61,5 % /14.2o0/ '

2:, 7 kötetet 41,5 % /N=2o0/

A megkérdezett hallgatók több

mint 50

százaléka foglalkozik szabadidejében szakmájába vágó
szakkönyvekkel és igen tekintélyesnek tarthatjuk ez egy
évben olvasott több mint 7 műves átlagot. Kevésbé kedvező képet kapunk, vélemérayünk azerint., ha az ism* .
retterjessa.tm müvek elterjedését vizsgáljuk. A tudomány
mai állása a tudomAnyágak nagyfoku differene iáicídását
tfik3cözi. Az egyetemen oktatott tárgyak is jelentőd spa.
c3ializálődásst mutatnak, t ehát egyre inkább szUkség va1na a batárteri,ile:tek és a rokonszakmák legalábbis isaae»
retter j esztn fokon való megismergeére. A szabadidő
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struktxra vizsgálatunk alkalmával tapasztalhattuk, hogy
számos hallgató /26 '/ olyasmit tanul, ami szaktárgyához
nem szukaéges. Tekintve,, hogy mindennek felderítése nem lehetett e tanulmánynap célja, csak következtethetk
arra, hogy nem bölcsász hallgatóknál ez elsősorban nyelvtanulás lehet. Ha a határtudományok és rokontudományok
megismerésére való törekvés jelentősebb szerepét játsza.
na, akkor ez jobban tükröződne az ismeretterjesztő miivek
számában. Az ismeretterjesztő Yazivek elterjedtségét azért
sem tarthatjuk kedvestinek, mert körUlbeli l ugyanannyian
olvasnak könnyíj, szórakoztató miiveket, amelyek egy része
kalandos utleirás, 6s ez egyébként is szerepel már az ismeretterjesztő művek között.

.

A széuiroda2 mQn kívül, olvasott nem kötelező olvasmányok
teltoszlása

= 2oo

Megnevezés
Saakkönyvet olvas

á 7,3 kötetet

52,5 0

Ismeretterjesztő művet
olvas

á 4,6 kötetet

56,o %

Könnyű,:, szórakoztató
irodalmat olvas

á .3,5 kötetet

56.5 0

Viszonylag a legtöbb ismeretterjesztő
művet a bölcsészek olvassák, de csaknem ilyen arányban
kölcsönzik és olvassák a Termószettudományi Kar hallgatói
is azokat.. Lényegesen kisebb az érdeklődés az orvostan.

hallgatók„ főiskolás és jogász hallgatók kc3z©tt.

Az ismeretterjesztő művek olvasóinak
megoszlása
Iyegnevezés

N = 2oo

Bölesés7ek

37,5 0

Termérzettadományi Kar hallgatói

36,5 %

Orvostanhallgatók

lo,?

Jogász hallgatók

6,o %

Pedagógiai Pőiskola hallgatói

7, 3 ~
loo, a %

A már idézett csehszlovák felmérés szerzője is azt tapasztalta, hogy az egyetemi hallgatók
között igen alacsony, /a mi'felmérósünknéi lényegesen
jelentéktelenebb/ az érdeklődős az ismeretterjesztő
irodalom iránt. Ez utóbbi alig haladja meg az olvasott művek 5 százalékát:" /4o/

*ea

/4o/. Silhanova t Z. ; Pruzkum stexlárskych zájmu m ddeze.
/Research into reading interests
of young people/. Soo. Casopis,,
196?. 291.p.
.
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9.3. Az. olvasott neon kötelező olvasmányok baszcrzésének
forrásai
A könyv megszerzésének forrása a
könyvtárakon kivül lehet a saját könyvtár számára törtónő vásárlás, és az ismerősöktől, barátoktól való köl.
csönzés.:
Vizsgálatunk azt mutatja, hogy a
hallgatók 84,5 százalékának átlagosan 128 kötetes saj átmaga által vásárolt könyvtára van. Ez a megállapie
tás nincs ellentétben korábbi felmérósiink eredményé
ve , ahol azt vizsgáltuk, a hallgatók hány kötetes sa.
ját könyvtárral rendelkeznek, teh:lt a vásárlás nem volt
előfeltétel. Itt azt állapitottuk meg, hogy a megkérde..
zetteknek átlagosan 207 kötetes könyvtára van,beleszá•
mitva a vásárlás, az ajándékozás utján szerzett könyveket ős bizonyos esetekben a családi könxvtárat is . Az
eltérés egyrészt az ajándékozott könyvek beszámitásá.
bál ered, másrészt abból, hogy a Szegeden lakó hallga•
tók nem tettek különbséget a saját és a családi könyv
tár között. /41/ Ugyancsak ebből a felmérésből ismer•
jUk, /39.p./ hogy a hallgatók saját könyvkaruk számára
szépirodalmat vársárolnák

82,o %-ban

szakkönyveket

71,o 54 -baka►

mindkettőt

53,0 f .ban

/42/. Szentirmai L.: Otvssáse1emz s ős néhány következe
tetés Szeged •1966. iota Bibi.
Torn. V. Pa so.2. 3 p.
8.

» 99 Llemzésiinlz azt mutatja, hogy a hallgatók
az olvasott könyvek jelontós részéhez tudatos választás
utjdn jutnak; végy saját könyviiket olvassák /61 0/, vagy
.

már eleve ezt a könyvet keresték és választották a könyvtárban /84,5
A pillanatnyi szubjektiv hatásnak szerepe
van az olvasmány kiválasztásában. Ezt mutatják azok a
válaszok, a'ielyek szerint mások ajánlására kölcsönöztek
a xönyvtárból. /48 0/, vagy ismerőseiknél, barátaiknál
meglátták ős ki310 5€3nkórték a könyvet /56,6

V.

9.4. S.ik10l olvasnak 96. hal3aták szémirodalmat
A második kérdőivünk összeállításakor arra
törekedtünk, hogy az erre a kérdéskomplexumra adható válaszokat a megfelelő értéksorrend szerint tudjuk differen.
ciálni. Pl akartuk kerülni, hogy a megkérdezettek válaszaikbon csak azokat az ivókat jelöljék meg, akiket u»
toljára olv stak, ős akiknek művei a legélénkebben 61nek emlékezetükben. Ezért a hallgatóknak először arra
a kérdésre kellett válaszolniok, melyek azok a könyvek,

amelyeket egyetemi éveik alatt olvastak" ős amelyek tetszettek nekik, körülbelül mikor olvasták azt. A következő
kérdés arra kívánt választ kapni, kik a legkedveltebb
magyar, Illetve külföldi szerzők.

.
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A megkérdezettek 72 százaléka válaszolt
olyan értelemben, hogy egyetemi tanulmányai alatt lege'
lább egy olyan művet olvasott, amely nagyon tetszett neki,, és maradandó nyomot hagyott emlékezetében. Az erre
a kérdésre válaszolók 70,5 százaléka lom,. 5,5 száza
téka ennél több művet sorolt fel. Az összes felsorolt
szerzők öveinek 71,5 százalékát a felvétel tanéve alatt
olvasták. . 37 magyar . és 88 . külföldi áré nevét em3.itették.
Az alábbiakban közöljük a legtöbbször emlitett 5.5 szer
ző sorrendjét.

..

Nle.l~Yar irők

gü.3földi irók

l. Vémeth László

/, Mann, Th.

2. Fejes Endre

2. Hemingway
,
3,0. ;Doszto j evss zki j

3,4. Rejtő Jenő

.

.

.

•

3.4. Berkesi András

4 ,5: Camus

5. sánta Peren

4-5. Dreiser

Ezen kérdésre adott válaszok értékelése
előtt elemeznünk kell azt is, hogy kik a mintavételben
szereplő egyetemi hallgatók kedvélt magyar és küföldi
szerzői, A megkérdezettek 76,5 százaléka magyar„ 74.5
százaléka külföldi szerzőt emlitett. Sajnálatosnak
kellett tartanunk, ho gy csaknem minden negyedik megkér-e
dezettaek nincs kedvelt magyar vagy külföldi szerzője.

~

3.0 1 •

Feltehetően ezek a válaszok a középiskolai irodalom.
tanításra vezethetők vissza. Nagymértékben fUgghet
az irodalomtanártól„ hogy diákjai a magyar vagy a
kifald

irodalmat kedveltékre meg jobban. Mindeneset-

re nagyon elgondolkoztató tény, hogy az egyetemi hall.
gatók jelentős része elzárja önmagát a magyar vagy a
világirodalomtól. Itt ismét a helyes nevelői rábatá
sok szikcégességére és a könyvtárak propaganda--mtáj ának s zfik:ségessére kell hivatkoznunk.
A kedvelt magyar szerzők között 85 3.r6
szerepel. Ezek közli. 8 a X IX . században alkotott, 33
a XX. században, de már meghalt.. 44 iró munkásságának
egésze vagy jelentős része 1945 utánra esik,
103 külföld. szerzőt emlőtettek.: Fel,.
tűnő, hogy a világirodalom kiválóságai közisi mennyire
kedveltek a költők. A fe1sorolásbda 24 költő, 12 oroszszovjet, 19 francia, 7 német, 11 angel, 16 amerikai és
14 ktiiönböző nemzetiségö. szerző szerepel.
Az alábbiakban közriljtk a legtöbbször em.
litett 10-le kedvelt magyar illetve külföldi szerző
nevét.
A felsorolásból arra a megállapitás•
ra juthatunk, hogy a megkérdezett egyetemi hallgatók
értékitéletét a magyar irodalom iránt két tényező befolyásolja. Egyrészt azt a következtetést vonhatjuk le,
hogy a középiskolában megismert szerzők egy része tovább.

~

lo2

Magyar
yar szerzők

Kiilfiildi. szerz4

hányszor
emlitették
Németh László
2. Jókai Mór

hányszor említették

51

1.2. Mann, Th.

35

27

1.2. Hem ingtivay

35

3. Mikszáth Kálmán • 25

3. Tolsztoj, L.

21

4-5.József Attila

21

4. Stei,xileck

10

4-5.Berkesi András

21

5. Dosztojevszkij 17

6. Móricz Zsigmond

2o

6-7. Williams ,2.,

Z4

7. Ady Endre

17

6.7. Sartre

14

8-9.Vánzi Mihály

12

8 ; M ille r

13

8.9.Karintby Frigyes 12

9. Balzao

12

lo*Zl.Breob.t

~

1o..11.Bestseilerek

11

lo•11. Kosztolányi Rezső
1o.11.. Móra Ferenc

11

.

ra is az oktatás csatornáin kommunikált
értéksorrendet tartja meg sokáig az olvasó szerző•bierar.
ciájában. /Gondolunk itt elsősorban Jókai és Mikszáth
.

domináns szerepőre./ Mindehhez hozzájárul, hogy a közép.
iskolában a tanulók egy része nem szerzi meg azt a képes.
céget, hogy önmaga önálló, tartós értékitéletet ala~sit
son hí valamely szerző müvárői,. és ezért "ragaszkodik"
mások véleményéhez még akkor is, amikor esetleg számos
más szerző mUvét is megismerte már.

-

'
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"ősrészt a középiskolában nej tanitott,
vagy éppen csak érintett szerzők ós az uj ma gyar irodalam iránt friss, eleven érdeklődés él az egyetemi
hallgatók között. A magyar szerzők sorrendjében emli.
tett utolsó négy szerző egyáltalában nem szerepel az
elsőéves hallgatók kedvelt olvasmányai között. Tehát az
a tény, hogy ezek a szerzők ilyen rangos szerepet fog•
lalhattak el az őrtékskilén, az egyetemi évek alatt
kibontakozó érdeklődés követkesménje. Az uj magyar irodalol iránti érdeklődés /hisz a kedvelt szerzők több
mint 50 százalékának :munkássága is 1945 utánra esik/,
viszont egybekapcsalcidik a "szocialista bestseller"
szerz, pl. Berkesi műveinek nagymérvi népszerü.ségével, ha egy.egy szerző mave a "tetszettek" listáján eze.
repel, pl. Bejtő és Berkesi t akkor az még a legutolsó
impressziók nyomát tW rözheti a kérdőivre addtt válaszban. Azonban Berkesi 4 -5. helye a kedvelt szerzők lis-

táján arra utal, hogy az egyetemi if j uságban elevenen
él az érdeklődés a kaland, a könny1.i, szórakoztató olvasmányok Iránt is. Nagyon nehezen képzelhető el, hogy
Berkest könyveibe préselt mondanivaló vonzaná a megkér,dezetteket, sokkal inkább a gondolkodásra nem késztető t
kalandok, izgalmak sorozata..
Ehhez hasonló jelenséget f gyelhetiink .
meg a csehszlovák ifjuság között végzett felmérés adagiban is, A csehszlovák egyetemi hallgatók legkedveltebb

1
.

104 =+

szerzője nem Cseh, hanem Remarque, akinek művei a kalandot, izgalmat illetően, ős gondolkodást nem, tulságosan kivárió esemőnyszövésben.sok rokonságot mutatna
Berkesi stílusával.
A külföldi szerzők értéksorrendjének
kialakulásában is kettős tendenciám lehettink tanul.
Azonban itt előre kell bocsájtanunk, hogy míg a jelenleg alkotó magyar szerzők .megkedvelése az egyetemi évekre tehető , addig a modern külföldi szerzők műveit az
.

.

eg 2 etemi hallgatók már középiskolás tanulmányaik alatt
megismerik._ A legtöbbször emlitett külföldi szerzők nevei között egyet sem találunk, akit az elsőévesek ne em•
litettek volna.

A külföldi szerzők iránt tanusitott érdeklődés csaknem egyenlően oszlik meg a klasszikus

nagy

nevek és a modern szerzők között.
Néhány kortárs irö műve igen nőpszerti,
főleg a fiatalok életéről szcolö műívek. Ennek oka az;
hogy a fiatalok az irodalomban keresnek maguknak példát
arra, hogyan viselkedjenek„ mit csináljanak, hogyan gon.
dolkodjanak. De ez magában rejti azt a veszélyt, hogy
tulságosan sematikusan, egysikuan közelitik meg a modern
hősöket ős cselekedeteiket , ős ez negativ hatással le.
.

°het rájuk.

.

Igen népszerűek a törtcnelmi regények is.
Ennek okát abban kereshetjük, hogy a generációk közötti

-1o5-

kulturális folytonosság érzését éppen ezek a aivek ezolp
gál j ák legjobban.

Szénir© ~~ i érdeklődés
metivá1áea
A szépirodalmi érdeklődés motivációinak
értékelésénél kétféle módszert alkalmaztunk. A kérdés•
csoporton bellii több, egymást nem kizáró alkérdésre lebetett válaszolni: az olvasott szépirodalomtól mit vámt
elsősorban a megkérdezett. Az igy nyert válaszokat rangsoroltuk, majd ugyancsak rangsoroltuk a kórdőiv kital.
tője által beirt értékitéletet; a 7 lehetőség közöl,
melyik .hármat tartja a legfontosabbnak szépirodalmi olva:'mAnyai kiválasztáBában
A nyert válaszok szerint a szépirodalmi
miivek kiválasztásában a következő motivációk játszanak
szerepet:

2oo
1. Párasztó tanulás, jegyzetelés után
szórakozni akart

70,0 js

2. Ténybeli ismereteinek bővülését várta

67,o ¢

5. A mai élet szépségeinek, nehézségeinek
leirását kereste

.

4. Számára ismeretlen fogalmak, érzések
megismerését, átölését várta

53,® %
50,5$

- lo6
Folytatás:

11 _2oo

5. Saját életéhez, környezetéhez
hasonló leirist keresett

37, 5 ~

6. A hő s igazságos körülmények közötti
,
érvén,yesüléset várta

33, 0

.

?: A hős minden körülmények közötti ér
vényesilléeót tartja fontosnak

-

5,5

~

A hallgatók által megjelölt motivációkat
hárem csoportra oszthatjuk'
Az első csoportba kertilnek az informáeiö.
szerzést, a tudást bővitő motivációk, ténybeli ismereteinek bővülését akarta olvasmányaimegválasztásával
elérni, illetve számára i smeretlen fogalmak megismerd.
sét várta a könyvektől.
A második csoportba sorolhatjuk az érzelmi
motivációt kutató kérdéseket: mai élet szépségeinek, nehézségeinek leirását kereste: számára ismeretlen érzések átélését várta: saját életéhez, környezetéhez hason.
16 leírást keresett: a hős igazságos kázülmények közötti
érvényeotilését várta; a. hős minden körülmények közötti
érvényesülését tartja fontosnak.
A harmadik csoportot egyértelmiien a felUdúlést jelentő, szórakoztató motiváció határozza meg:

.

A. fenti osoportositást figyelembe véve azt

kell megáilapitanunk, hogy a számsszerü adatok a szépiro.

- 1o7 dalmi olvasmányok megválasztásakor az érzelmi motivtleió
ölső helyét mutatják: összesen 126,5 %. /3.4.5.6.7. pont
alatt szereplő indoklás/.
Második helyen az i,nformációtjtá
• olvasmányyok kivúlasztása 413 a számok tükrében: 117,5 $.
/2.3. pont alatt szereplő indoklás/ Meg kell jegyeznünk,
hogy a kérdés és ennek megfelelően a vú:luszó c tartalmát
tekintve a 3. motivációt mindkét kárdésosoportnál egyenló értékkel vettük figyel embe.

Az egyébként legnagyobb százalékban ezee.
replő motiváció, amely a fárasztó tanulás, jegyzetelés
utáni felüdtiláere, szórakozásra vonatkozik, képezi a
harmadik csoportot.
t4ás szempont szerint rangsorolt ős véleményink szerint differenciditabb képet kapunk, ha azt a
táblázatot vizsgáljuk, amely a válaszolők értékitéletét
:7oglalja össze annak megfelelően, hogy a megkérdezettek
az egyes motivációknak milyen' értéket tulaj donitottaky
órtéksorrendjiikben első,. második vagy harmadik helyen
szerepelnek-e?
A megkérdezettek által megáilapitott
őrtékaorrendból következik, hogy a szépirodalmi olvasmányok megválasztásában az első helyen a művek információt
hordozó tartalma 411. Az egyetemi hallgatók tehát olvas-

mányaik megv:lmsztásakor legfontosabb tényezőnek azt
tartják, hogy a könyv mennyiben jelent intellektusuk
számára ujat.

A szépirodalmi olvasmányok itiválasztását befolyásoló
mot ivác iók hierarchiá..i a

Megnevező a

I.
IÍ.
III.
helyen jelölték

1. Ténybeli ismeretek bővülését
várta
•
2. Számára ismeretien fogalmak,
érzések megismerését , átélés
sét várta

.4e.7 0

22.8 yb 14;6 $

16,5

21,6,

19,5

3. Saját életéhez,. környezetéhez
hasonló leírást keresett

8,0

1o,.®

17,9

4. A hős minden körülmények kii
zötti érvényesiilését várta

1,1

o,7

ó., 8

5. A hős igazságos körülmények kii
zötti ér vényesiilósét kereste

1,1

4,o

,8

6. A mai élet szépségeinek, nehéz.
ségeinek leírását várta

8,9

16,1

mg

iala

22,8

21,9

.

7. Fárasztó tanulás, Jegyzetelés
után szórakozni akart

,

Nagyon jelentős szerepe van a kiválasz.
tágban az érzelmi tényezőknek is, hisz láttuk, hogy a
számszerű adatok alapján ezek a motivációk képezik a
legnagyobb csoportot, azonban éppen differenciáltabb
vizsgálatunk világított rá arra, hegy az érzel..i inditék.
ra visszavezethető kiválasztási.' okok nem doaini sak, hanem másod. vagy inkább harmadrangu szerepüket domboritja
ki a mot ivás ió -hierarchia'.
Néhány tizedszázalékos eltérést tapasztal.

•• 109hatunk a szórakoztató motiváció rangsorolásában. A szórakoztató szándéku kiválasztás nem jelenti azt, hogy az olvasó nem veszi figyelembe a mii uj információt kozlő tar-

talmát, és azt sem jelenti . , hogy figyelmen kivül hagyja
a könyv érzelmi hatását.
Ezért azt a következtetést vonhatjuk le s
hogy az egyetemi hallgató szépirodalmi olvasmányainak
megválasztását elsősorban az intellektuális, másodsorban

az érzelmi" élmény Keresése befolyásolja. Nagy szerepe van
a feliidiilés, ős szórakoztató szándékuciválasztásnak is,
azonban az ilyen szándéku kiválasztás legtöbb esetben
intellektuális vagy érzelmi élménykeresést is takarhat.:
Egyrészt könyvtáraink állományából, másrészt az elmult két évtized könyvkiadói politikájából következik, hogy ma az olvasó alig juthat olyan könyvhöz,
amely irodalmi izlését károsan befolyásolni. A megkéx-de
zettek által felsorolt többszáz mü között is mindössze
24 könyvet találtunk, amely a "bestseller" kategőriába
tartozik. A hallgatók számára a happy-end nem kővetelmé.
nyes° a könyvnek. A hős minden körülmények közötti érvé.
nyesillését, vagy akárcsak igazságos körülmények közötti érvényesiilését a megkérdezettek teljesen elhanyagolható

..

százaléka, illetve csupán néhány százaléka emlitette mint
befolyásoló tényezőt szépirodalmi olvasmányai kiválasztó
.

sában.
A .motiváciő vizsgálatakor me$ kell állapi.

tanunk, hegy az elmult több mint két évtizedben 144.
nyegesen megváltozott a2 egyetemi hallgatók Irodalmi
érdeklődése ős olvasási motivációja.- *l már nem ért:heti3nk egyet egy 3936..ban publikált tanulmány szerzőjével, aki a következőket irta. "Az egyetemi hallgatók
tuln.Jomó nagy része az irodalomra mint mellékes és esetleges
szórakoztató eszközre tekint. Az állandőbban olvasók kárében sem él egysdges irodalmi ismeret s nem 41 irodalmi
ku:l.turájuk fejlesztésének vágya sem. Nem törekszenek
az iradal.©m egységes, történeti . és világirodalmi pers•
szemléletére. Raps2ódikus olvasásmódjuk nem
pe~-tivájn
,
indá:thmtja meg .irodalmi kontempiáeió jukat ős ez a tény
egészében megakadályozza az irodalmi mfiveltség határozott
szempontokon pit alakulását: w /42/

6'

e ~~

ere te

é miivek 9.rán i érde lódé ..m.at 3vá sa

Az előző fejezetben emlitetthez hasonló
elv szerint jártunk el F amikor azt vizsgáltuk,_ milyen
inditbkok vezetik a hallgatókat, amikor egy -egy ismeretterjesztő m:fivet a kezűkbe vesznek
nyert válaszok szerint az ismeretterje , ,sztő olvasmányok kiválasztásában az alábbi mot ivumAk játezanak szerepet:

.

/42/. Kenyeres I.: Egyetemi hallgatók olvasmányai ~
Magyar Szemle, 3.936. 2. 20•2Q8. p,;

IsmeretterAesztő olvasmányok iránti
érdeklődés motivációlak rangsora
N sm2o0

Szaktirgyához nem szUkséges ismeretekben
52,5
yaló tájékozódás
Ez lebet
2: Megismerkedni a tirsadalam, tudom44y r ,
technika fejlődésével
47, 0
Ismeretlen népek„ teljak meglemerése

45,5 0

Választ vár társadalmi, filozófial
problémákra

42,5 %

54• Meg dkar ismerkedni a jalrővel .

27,5 0

6. Firasztó tanulás, jegyzetelés után
si6rakozni altar*

420 %

44.2 Ismeretterjesztőmiivekkiválasztásift.

ban szerepet játszó Indltékokat két csoportba oszthat4.
juk. Természetszertien a legnagyobb és egyben dUntő sze•
reiet az informiciószerzés játssza, de a szórákortató
vasásnak. is jelentős szerepe van. Ba azt elemezzlik, bogy
a szaktárgyboz nem sakséges ismeretek tulaj donképpen mit
is jelentenek a megkérdezett ballgatőknak, akkör azt tapasztaljuk, bogy a =at lényegesen jobban érdekli őket,
mint a jövőt. Ez természetes is mert igen kevés olyan nu.
vet találunk magyar nyelven, amely a most kialakmah futuoi
rológial tudományeredményelt ismertetné, de az irodalomban is osak most kezd divatossi válni a science fiction':

~ 2.2

Ismeretterjesztő .olvasmányok iránti érdeklődén motivd.
o tó inak hiera rch140 a
Alegnevezée
helyen jelölték
Ismeretlen népek, tájak megismerése
Ismerkedés a jövővel

.

2;,► .o*

19,6

8,6 %

3,7 %

Választ vár társadalmi, fiiozbfiasl
problémákra

24.3 0

MegAsmerkedn.l a társadalom, tudomán,y , technika fejlődésével

21,5 %

,

18,2 %

,

.

2 a v .0

,

A haIlgaták által fe2állitott rang.
sort vizsgálva azt tapasztaljuk, bogy a multnál is je»
ientősebb számukra a válaszkeresés a jelen felvetett
kérdéseire:' b3.sősorban a jelen társadalom által megbatározott társadalmi, filQzófial problémálaea keresnek

...

megoldást. Ennek a kérdésnek primér volta arra derithet
fényt, hogy az egyetemi hallgatók érdeklődését negymlar.
tőkben irányitb•at j a és befolyásolhatja a hallgatók Oxa.w
ái16 gondeikodássa. Qtthoni, tanulás, olvasás közben végigga,ndalvu, a megismert anyagot .njabb ismeretlen társa
dalmi, fí3.ow6fiai. problémákat fedeznek fel és ezeknek
megoldását sajátmssgnk keresik a rendelkezésUkre Alló
könyvtári

vagy saját

.

könyvekben'.'

Az 1.nFarrináeisá► szeazésst szolgáló* is.

.

aneretet beaitő motiváción belül is bizonyos di.fferen+.
t3iálts3ágat tapaszta3hatunk. Az ismeretlen tájak, népek
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megismerése bizonyos fokig érzelmi megalapozottságu is
lehet. /Ha keve set utaztak: utazzunk legalább olvasás
kizben/: A társad

tudomány és technika fejlődésének

megismerése közelebb ill a tanulás je3legü olvasáshoz:
Az ismeretterjesztő művek viszonylag kevésbé széles kör.
ben való kedveltségét és azt ,, hogy évközben olyan kevés
:

számu müve$ olvasnak„ azzal magyarázhatjuk, , hogy a hallgatók az ismeretterjesztő mfteknek Inkább tanulási, mint
szórakortató jelleget tulajdanitanak: Azok, akik eml.3tették, hogy olvas.mányelk megválasztásában a szaktárgyu.

ken tulmeng ismeretszerzés és szórakoztató olvasás is
szerepet játszott /52 0 5 illetve 42 0/ , azok már tu3:
.

.

vannak ezen a. megalapozatlan feltevéses.
Az ismeretterjesztő olvasmányok kisebb
népszerö.ségét az is ffiegmagyarázhat j a, hogy a hallgatók ritkán vesznek saját könyvtáruk számára olyan miivet, amely
nem fel.tétZen,#il s$iikséges tanulmAnyaikhoz, vagy amelyek
,.

nem kedvelt irák, költők mUvel. Ezért ilyenkönyveket

.

csak a krinyvtázakban, vagy esetleg Ismerc3se9,ktSl költ3sö;
nözhetnek. A könyvtárak viszont az ismeretterjesztá mf3veket
általában 1 példányban vásárolják meg és ezért azok ritkán
találhatóak a könyvtárban éppen akkor, amikor az érdek+
lÚdó azt ki akarj a kölcáönözng. Tartós érdeklődésre van
száikség, hogy a kálas ai:zó a könyvet e]:ójegyeztesse éa
1..2 hét mulya, amikor rnegkaphatja l még mindig érdeklődést
mutasson az ismeretterjesztő mii iránt:

+ 114lo..Olvasáson kívüli kulturális tevékenységek
Az országos szabadidő felmérés ada•

.

tai szerint a kulturális tevékenység csaknem kizárólag

. .

az olvasásra korlátozód3,k: Ezzel szemben az egyetemi
hallgatók .i4tegén.é1 sokkal differenciáltabb kulturális
érdeklődést találunk.. Jelentős szerepe van a zenehall.
gatásxtak,, /rádi.ában és hangverseny+en/, a fi.ltgvészet
és a szinmftmészét iránti: érdeklődésnek is. Az alábbi,ak•
,ban öt olyan szabadidő tevékenységet ves2únk vizsgálat
alá, amely részben a mass media /rádáó ,. televizi:ő/ kulturális b:atásáb6l és szórakoztató szerepéből indul ki,

.

másrészt a moziw, szinbáz.. és Ysangverseny2.á.togatás i.ntemzitását ki:sérli meg feiderit eni.. Ezeknek a tevmken,ysé.
.

geknek részletesebb elemzése a disszertáció keretein
be3iil nem képezheti; feladatmaica:t.; Ismertetésére azért
vállalkoztunk, hogy az eg yetemi hallgatók szabadidő
.

sstrtakturájáról kialakitott képet kulturális tevékenysé•
geik vizsgálatának eredményeivel is teljesebbé ttgyiik

:

16-.14 Rádiózás
A a rádióhallgatás általában nem tekint•
tető kizárólagos szabadidő tevékenységnek, mert a legtöbb
mUsort más elfoglaltság mellett is lehet hallgatni' Csu•
pán bizonyos, intellektusra batö műsorok követelik meg
a maradéktalan f igye letet: Elemzés

azt mutate a,. hagy

►

.

it.
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a rádiózás egyformán rendelkezik szórakortató és anmUvelő jelleggel a vizsgált egyetemi hallgatók szabadidő
strukturájában.. Az átlagnál többet hallgatnak ridiót
a bölesészek-jogászok, valamint azok, akik 15.2o órát
töltenek hetente szörakozással vagy önmilveléssel. Ridiót
a megkérdezetteknek non egészen az 5o százaléka hall.
gat, holott 11 százalékkal többnek volna erre alkalma
Pelkell figyeinUnk arra a tényre, hogy 43 százaléknak
egyáltalában nines lehetősége rádiót ballgatni. Ezek
feltehetően a kollégiumban lakó hallgatók közta kern.
nek kl omert az albérletben lakók is tabbot hallgatnak rádiót, mint az átlag. En elsősorban azért hátrányos, mert
igy a hallgatök fele nem értesill rendszeresen a hazai
és

eseményekről; kétséges, hogy egy

másik mass media, a napilap eljut.e rendszeresen hozziijuk Ez is egyik oka lehet a hallgatók között olyakor
tapasztalható politikai tájékozatlanságnak.
Widióhallgatás elteriedtske
Alkalma van rendszeresen ridiót
hallgatni

570

Rendszeresen hallgat ridiót

46,o % /N=2ooi

Albérlők Uinta rendszeresen hallgat

480 % as* 73/

Bálosész-,jt~gá®z hallgatók közUl

61,o

Akik 15,2o órát töltenek szórakozással
hetent e

50, 8 % /15 =65/

Akik 15, 2o órát töltenek Unmilveléssel
hetente

51,o 0

/N=2o0/

/N=loo/

IN =61/

ia a meghallgatott mUserokat vizsgáljik, ak•
kor azt tapasztaljuk t hogy a szórakortató milsoroknak
dominins szerepe van. Könnyiltenét mindenkl'hallgat,
akindk lehetősége van rendszeresen ridiőzni‘ Kedvezőnek
mondhatjuk a komoly zene és a szindarabok közvetitéée
iránti érdeklődési

Rádiómitsorok hallgattisg
Megnevezés

14 1=92

Rendszeresen hallgat:
86,8

hireket'
könnyti zenét

loo,

komoly zenét

66,6

szindarabot, rádiójátékot

55,4$

•

Televizi6n6zés
A televiziónAzést kizárólagos szabad•
idő elfoglaltságnak kell tekintentink, inert olyan nagyfokn
figyelmet kivin, bogy mellette más tevékenység nem foly•
tathat5. Az előzőekben mar több alkalommal is hangoz•
tattuk v4lem6nytinket t hogy a televiziónézős részben a
vkönnyebb ellenillás elvét" tanusit6 elfoglaltságok kö•
zó sorolhat6. Hiszen ma mir nagyon sok lakásban, és
minden kollégiumban található televiziókészillik t tehát

-117megtekintéséért a legritkább esetben kell "áldozatot"
hozni. A közvetlen közelben lévő televiziőkésziálck lehetőséget ad arra, bogy az egyébként esetleg kihasználat]anul
maradó szabadidő töredékeket a hallgató hasznosithassa; '
Dgyanakkor a televizin éppen fentemlitett tuljadonsága
miatt elvonja a megkérdezetteket iaáás , esetleg fáradt.
,

sággal járó szabadidő aktivitástól, tehát a hallgató 8
könnyebb é3lexállió elvét választja.- A televiziónak nem*
csak saórakoztatő r hanem Unmiz+zelő szerepe akkor kerül
előtérbe, amikor a néző nemcsak időtöltésből

a ké-

szülék elé,,. hanem tudatosan vá.3.aszt valamilyen informá4

.

eiót nyujtó,. .izlést fejlesztő, esztétikailag sz9x ►.van€a'las mifsort.

.

.

Vizsgálatunk azt mutatja, : bogy akik
rendszeresen nézik a tel:evizim müsordt, azok heti 5,1
órát töltenek a készülék előtt. Télevizicín:ézőnek tekint.
het jük a hallgatók kétharmadát. A tanulás, a könyvtárak.
ban való tartózkodás, a lakás fajtája döntően befolyá.
solja a televizió szerepét a szabadidő struktaarábar.e:
A legkevesebb tv«:tézö azok közül kerül ki, akik rend *
.

szeresem nap 4,1 • 6 Bírát töltenek tanulással Akik a
legtöbb időt töltik a könyvtárakban, azok közül is lénye`
gesen kevesebben szá itbatők a rendszeres tv.nőzők közé.
kiig a fenti két csoportnál az iditdiány jelentős szerepet
játszik abban, hogy a televizi© nem tartozik a vezető
.

szabadidő tevékenységek közé, addig az albérletben lakók

118.

"hátrányos" helyzetét azzal indokolhatjUk, bogy a fő.
bérl6 televiziótuljadonos hozzájárulása sztikséges ab.
hoz, hogy otthon nézzék a televizió ntisorát, vagy pedig
ismerősökhöz, klubba, kollégiumba kell menniök egy.
egy mUsort megtekinteni. Bizonyos esoportoknál azt ta.
pasztalhatjUk, bogy a televiziá milsorinak nézése netesak
a könnyebb eilenállás választását tUközi, hanem a Wive.
lődés lehetősége is előtérbe kern. Brre abből a tőny..

bőL következtethetUnk, bogy mind a bblesészek-jegiószok, mdpedig azok„

akik

heti 15, 2o emit töltenek

Unmilvelésselt azok.nézik legnagyobb százalékban a miiaore.-

Pploviziónézés elterAedtséke
Alkalma van rendszeresen televiziót
nézni

66,5 % /N=200/

Rendszeresen nézi a televiziót

66,5 % /11=20o/

Albérlők

53,7 % /171= 71/

Aka naponta 4,1.6 órát tanulnak

42,9 % /N= 42/

Bblesész.jogász hallgatók köztil

7o,o % /N=100/

Akik 15,2o óáát töltenek hetente
könyvtárakban

50,0 %

Akik 15, 2o órit töltenek hetente
szórakozással

7o,7 % Alm 65/

Akik 15,t 2o órát töltenek hetente
Unmiivel6ssel

73,7 %

/11= 36/

61/

-
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A rendszeresen megtekintett milsorok vizsgálata
azt mutatja, hogy a fiImek,tvmjátékök foglalják el a

vezető helyet. Ebből arra következtethetünk, hogy a
szórakozás utján történő tineivelésben van a legdöntőbb
jelentősége ennek a mass medianak a megkérdezett egyetemihallgatók számira. A kimondottan tudominyos
a Delta* mir sokkal kevesebb nézőt vonz. A további vizsg.
gilat során ismét arra kell felfigyelnünk, amire a ridióhallgatissal kapcsolatban is ttaltunk: a hirek és
4olitUal események kommentálása /A világ f6rbbe4 előtt,
Parabola4/ meglehetősen kevés egyetemi hallgató érdek.
lődésére tarthat számot.

Televiziómilsorok megtekintésének
ityporisága

Megnevezés

'= 133

1. Televizió hiradé

43„o

2. A világ térképe előtt, Parabola

38,3 %

3'

16„o
Pilmek* tv0játékok

5. sportközvetitéeek

oft,

85,7 %
65,o %

-12o.
•

Moz il,átorgatás

Á mozi a szegkérdezett egyetemi hallgatók
egyik legkedveltebb és leggyakoribb szabadidő elfog.
laltsága. Általában heti 3 órát töltenek moziban és
az egy év alatt megtekintett filmek száma átlag 24,8.
Vizsgálatunk azt mutatja, hogy az a csoport jár leg.
gyakrabban moziba, amely arányosan osztja meg szabadidejét az önmiivelós ás a rszerakozds jellegisi elfoglalt.
sáltok között, mert mindazok, akik 15, 2o órát fordita.

nak szórakozókra vagy önmizvelésre i ritkábban látogatják
a mozit, mint az átlag.
~~e~ z i3. ~íto„1 atás
~á~a
yakori
r♦ I14 ~ ~
M
- I IIIM 1r1 ~ ~~
A~
~~!III M ~ rIM

Rendszeresen
hetente jár moziba

884 5 /N m 2oo/

Akik heti 15, 20 órát töltenek
sz®rakozással

84,6 /N m

Akik heti 15,,2ó órát töltenek önmiiivelé ssel

846 0 / E m 61/

.

.

65/

ig. 4. sz inház ós hanivearsenvlátoPatás
.

Annak ellenőre , hogy országosan a vidéki
,

szinházak látogatásának csökkenő tendenciájáról beszélnek, éa a szegedi s$inház lóltc+gatottsága sem bari
e l a férőhelyek kihasználtságának 50 százal.ékát, meg
kell ál.lapitanvnk,; hogy az egyetemi hallgatók viszor ►,y+
lag magas számban és gyzitiran látogatják a szinházat.
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A megkérdezettek 57,5 százalékának feltehetően bérlete
van, mert ezek havonta több m int egy , alkalommal voltak
a vizsgált periodus alatt az izban Az országos szabadidő felmétés során a mozi és a szinbázlátogatás arányát
is felállitották:. Az egész ország lakosságából származó
mintavételben általában minden 25 mozilátogatósra esett
egy sztrftillitogatis, ezzel szemben az általunk végzett
mentavételben a mozi és a szirtez aránya: 25 ; 5 i 3
A verseny iránti érdeklődés terméezetszeriiea kisebb mint a szinbázlátogatás, azonban a komoly zene iránti érdeklődés az egyetemi halgatóksál igen
magas a többi réteghez vis zony itva: A megkérdezett hallgatók 28 százaléka rendszeresen járt e felvételt megélő•
ző tanévben hangversenyre:

'

.

ösezeYogla 1~~
Ma az egyetemi hallgatók oktatása mellett

neveléstik i s egyre fontosabb feladatként jel.entkezik: ,
Az egyetem i hallgatók szabadidő etrxkturájá.t, m%velc3dés i
.

szokásait,,. kulturális szinvonalát ele mz ő vizsgálatoknak
amely ennek a sajátos
azonban analitikus funkciójuk

- Y22 .
rétegnek komplexebb megismerését teszi lehetővi, és igy
differenciáltabb eljárás előkészitését segiti elő ad.
min3sztratiw intézkedések he3,yett 'R

.

FelmérésUnk eredm á x~yei.t pilot•taraui ~ tay
keretében dgyekeztUx}k összefoglalni. Feladatunkat meg .
nshezltette, hogy. Magyarországon eddig mindössze egyet.
len szabadidő szociológiai vizsgálat fejez3dtitt be, tohát főleg kUlföldi elemzések módszereire kellett times.
kodnunk: További nehézséget jelentett, : bogy világszerte
csak az utóbbi 4.5 évben indult meg az egaretern,i f'iatalsag ilyen j eilegU kutatása., Magyarországon is Qsupin néhány hónapja j elenmek meg cikkek az ifj us á.gkutatás
~
fontcsságéiről,,: azonban ezek is inkább általánosságban be.
szélnek az ifjuság kutatásárát'

.

Bevezetőnkben hangsulyoztut a fe9 .~ eőoktat3si intézmények hallgató i szociológiai aspektusu vizsgá.
latának fontosságát ".' A tudományos.teakanikai«kultu,cdZis
forradalom megvaló sitása szempontjából nem közömbös,
hogy a jövendő értelmisége egyrészt milyen szakmai, másrészt milyen általános milveltsóggel kezd diplomája megszerzése után a mur:káh®z. Szakmai és általános miiveltségének megszerzését döntően befolyásolja, hogy a nem
munkával töltött ádej_ét hogyaza, használja fel: Marx mu..
~

.

.

tat rá a nezdaság.filatiófiai•kézi.rateük*.ban, bogy a
mura mindig társadalmi következményként jelenik meg:"

12 3

Eft a gondolatot továbbvive a szabadidő volumen nagy.
sága, a szabadidő tevékenységek strukturija is teirsa.
dalmi ktvetkezméni. A szabadidő struktura viltozása nem

spontin folyamat, hanem hazink gazdasági és kulturilis
életében végbement hatalmas változás eredmiinYe.

Nem kótséges, hogy ma Magyarországon
a felsőoktatási intézmények ballgatői képezik azt a re'.
teget, amely sajátos helyzeténél fogva a legtabb szabad.
idővel r(;ndeltezik, és Agyqneltkor szabadidejét a legdiffe.
renoidltabban tudja felhasználni. Tanulmányunkban azon.
ban rá kellett mutatnunk, bogie szabadidő felhasználi.
sábanjelentős eltérést tapasztalbatunk az- egyetemi
hal/gaték bizonyos csoportjainél. Természetesen nem
lchet ezt a réteget olyan értelemben egységesiteni,
bogy érdeklődésilk azonos legYen, de ha kisebb.nagyobb
csoportok nehézségekkel klizdenek, akkor éppen az egye.,
temi novelamunka keretében lehetne a szabadidő helyes
felhasználása irányában befolyásolni etet.
Bevezetőnkben utaltunk arra, bogy as
egyetemi ifjuség szocioléglai modelljének kialakitisa
érdekében még tUbb felmé4ést kellene végezni. Minden
részletében feltárandó„ hogyh knzépiskolis évek alatt
szerzett impressziók, a csaiddi ház, majd as egyetemi
tanulmányok alatt as egyetem, as egyefemi város, uj lakésktirtilmények mint társadalmi környezet, hogyan bat.

nak a hallgaták erk8lesi, p olit ika ii kulturális ásoulatára. Jelen £elmérásünzkel egy nagyobb elemzás elő-

kászitásét kivántuk segiteni és ugy gondoljuk, hogy
hozzájárultunk az egye t em i hallg.aták szabadidő strukttxra vizsgálatainak és mil4®lód.4si szok•sásainak intenziy.
vebb inegismor4s4he4
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•
llmell dkló t
Stabadidő felhasználásra vonatkozó kórdőiv

.

1. Melyik kar hallgatója?....

ivfolyale?,;_. ****** •

•

Tan: eredmény?...
2: Mióta tagja as Egyetemi Könyvtárnak?ösztöndijának összege?:':..
Heti kötelező óraszámaf
4. Rol lakik?

a/ sztileinidz
V kolltigiumban

0/ albórletben
d/ hányan laknak egy szobábanf
54: A kötelező órákon, gyakorlatokon, szemináriumokon
kivUl hány órát tUlt naponta tanulissal, jegyzete.

6: Het* itlagban mennyi időt tölt könyvtárakban?
/Egyetemi Könyvtdr, intézeti, Somogyi Könyvtár/
a/ tanév alatt.....órit
V vizegaidőszakban•Arit

7: Véleménye szerint mennyi ideje jut betente a
taavhen
a/ szórakozásra

vizsgaidőszakban
óra

..... . .

4ra

b/ önmtiveldere....óra
ormegoorseimplarse

brormilwiwireme

it/ A megfelelő választ k4rjUk alaihuznC

226 .

S.

Véleménye szerint mennyi szabadideje van hetente
/beleértve a szórakozásra, öbmtivelésre szánt időt/?
a/ tanévben -

óra

b/ vizsgsidctszakbaní:í:
9. Mivel tölti szabadidejét? /Reti, átlagot kérumle

a/ olvasás ••••í. óra
v/ TV•néZés. • í.. ...óra
e/ s2inbáz.......

.:

f)ra

b/ rádiöaás....:íöra
mozi

óra

hangverseny." ó ra

g/ társadalmi

myelvtanulás.': öra

i/ gytijt»e valamit.óra
k/ társaságba jár..ör-a

sokat

m/ magnv z a : . • . . . . .óra,

baráti köre van..:óra
/állaa.dá/ . . .
ára
fotózik

o/ barkácsol

spartnl. . . • :'4ra

.

-

óra

r/ olyat tanul, ami szak» s/ öntevékeny aitvészmá. jáhez • nem, sasé»
csoport tagja...`.öra
~ ..ara
.

..

l®. /Az árászán nem minden esetben döntő, ezért/ kérjilk rang or-oljon 3.5 elfoglaltságot, amivel szivesen
tölti szabadide jétI

.

3
4 ....:..... ......:.
.

.

5••a.

.~

i.....rsí

,. ~

~.~r

x/ A vaíösfignak megfelelően bármennyi válasz megjelelöl.
hető

1274.

11; Heti...

6rit tölt olvasással.

/Hol szokott rendszeresen olvasni?/
a/ könyvtárban........6r4t /hetente/

e/ egyéb helyen.... * . * ..érit /vonaton; 6raközben/
12. Kb. hány könyvet olvasott ebben a tanivben?
. . . ...

nem volt kötelező olvamiányi

13. Ezek megoszlása db-ban; illetve százalékban?
a/ szépirodaloi;
b/ szakkönyvek..... . ...
0/ ismeretterjesztő könyvek...
d/ könpyil ; sz6rakortat6
irodaloa
....
4,4,041114,4to*io

■oo . db

■

fit'

14. Jár-e rendszeresen moziba ; szinházba; hangversenyre?

a/ aoziba beti

'alkalommal

b/ szinháztra havonta

sikalommal

0/ bangversetyre havonta.alkalommal
15. Alkalma van- e havonta 2%1(116i; hallgatni?
Igen nea.
Ha igen; mit hallgat rendszeresen?
a/ híreket, kommentárokat
b/ könnya zendt
e/ komoly zeat
d/ ezindarabot, rádiéjátékot
16. Alkalma van.pe rendszeresen TV-t nézni?

'sea - nem.

128

+

~

+

Ha igen, mit néz rendszeresen?
a/ TV-h147d6t,
b/ parabolát

.

.

c/ Deltát
d/ filmeket, TV- Játékokat
e/ sportkiizvetitéseket
t/ Összesen mennyi időt tölt a TV készúlék előtt:

őra

b6tköznap... ......6ra, szombat, vasárnap
.

.

17:' Kikkel tölti szabadidejét?
a/ esoporttá.rsaiva3., évfolyamtársaival
b/ másokkal "

0

.

3$:= Barátaival,

évfolyamtársaival
megbes2é].fge

.

a/ az olvasott kö nyvek tartalmát,
b/ f ilaeket , szindarabokat,
.

o /;palit ikai eseményeket,

.

d/ rádiőban hallottakat, TVwbea. látottakat
19. . Mivel foglalkozna szabadidejében a legBzivesebbes?

Rangsorol j on YOa:m elfoglaltságot:
e~

.-..~ .. : :. : :
: ~

b/

. : :........-.. .
: ~

ar. s: . :.:..... :

/Az eredeti kérdőfő nem a tentl tükör- szerint k4szUiit•
A gépelés miatt Voltunk kénytelenek ezt a formát vá.
lasztani. A felméréskor ügyeltii +k arra, hog y a k'rdaiv
.

könnyen kezelhető legyen, s a fenti kérdések két oldalra 361 oivashatáan kifértek`/

.

4
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éklet

Mtivelődési szokásokat és islést'vizs 416 kérdőiv
1. Melyik kar hallgatója?
Évfolyan?
/ 0 •

OO

Tan. eredmény?".'....

,
OOOOOO

. OOO

2• Mlőta tagja az Egyetemi Könyvtirnak?... O ..•.

ősztandija?...........
Hány könyvet olvasott ebben a tanévben, amely nem
volt, kötelező? /Könyvtárből és egyéb belyről
WW111004, 41

4■ d b

4; Hogyan oszlanak meg a fenti könyvek?
a/ magyar szépirodalum........•.:db
b/ Matadi szépirodalem.'....'...db
e/ fentUkből verseskötetek......db
d/

szimmuvek4„:........1.4.;......4.411)

e/ ismeretterjesztő
5. Az olvacott könyvekhez hogyan jutott?
százalékoS megoszlist kértinka
Többségét:
a/ tudatosan választotta.ésiOlosönözte a kÖnyvtárből, O .
OO

b/ mások ajánlották4s.aAbnyvtárb61
kölesönözte,•. O
.százalékot.'
e/ meglitta 6s listileiőegtől *0100

.............isnaza

d/sajátja

tt.0
OuJ

13 o-

5. Ha tudatosan választotta, téma vagy iró szerint kereste?

Meta— ir5:7. Az olvasott szépirodalmi könyvektől mit várt elsősorban?
a/ Ténybeli ismereteinek bővUlését? igen • nem
b/ Számára ismeretalen fogalmal4 érzések megismerését,
igen - nem

átélését?

0/ Sajit életéhez, környezetéhez hasonló .
ism
leirist?

• 32 OR

A/ A hős minden körölmények közötti érvényesUlését?
igen - nem

e/ A hős igazságos körUlmények közötti érvényesillését?
igen - nem
f/ A mai élet szépségeinek, nehézségelnek leirásit?
. igen . nem

g/ larasztó tanulas, jegyzetelis után szórakozni,
igen nea

kikapcsolódni akart?

Kérjtik rangsorolja a legfontosabbnak
wilt okokat.
,....... .. ,,,,

.

/betUkkel jelölheti
Az olvasott lemeretterjosztő könyvektől mit várt
elsősorban? x
a/ Ismeretelen tájak, népek megismerését?'
igen- nem
b/ Immerkedést a jövővel?

igen - nem

x/ Több válaszlehetőség is megjelölhető alihuzással

131

is

e/ Vilaezt tireadalmi, filozófiai moblamákra?
igen . nem
d/

Megismerkedni a toehmika, tudomány 4s társa.
teen . nem

dalom fej1őd6e6ve1?

e/ Szaktirgyához nem szUks4ges ismeretekbem tám
jékozódást?

igen . nem

f/ Páraezt6 tanulis, jegyzete16s ntán szárakozni s
kikapesolódni akart?

igen si

nem

9. Sorolja fel azokat a könyveket, amelyek egyetemi 6.

vei alatt a legjobban tetszettek:
•

•

; 041.

41

b/4t4 44444444 , 4

•• .4'•
44444 44.4 44) 44

0/4 . 44 4 4444444.4444 4 4 444*

4•• kb•

••

miker

44..kb:, mlkor olvasta?
• kb. mikor olvasta?......

Kik a legkedveltebb magyar, illetve kUlföldi szerzői?
a/ magyar szerzŐk;

b/ kUlföldi szerzők:
444*

4- 444444

■

44 4 404

4o■ drfr ■ .6 4

.

U'

•

■14. ■

.

4

4144444

.....

4444

■

4444,

.........

144 4

meg egy-kft könyvet, amelyek nem tetszettek:

'

.

. .. ••

• • •

•••

.... ....

valArt? .. • • . * • • • • 4 , • •
..•
Vilőtt?4 ■ 4:44444 .. ■ ** '44;
•
......
.■.■t
M4Wrliri: 44:4444.4..4.444'44

12: Milyen formában szereti legjobban a mitv6szi 42m4nyt?
a/ BA maga olvassa?
b/ Ba rádióban hallja?

•
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~

c/ Ha tv-ben látja?
'd/

Ha moziban látja?

e/ Ha szinházban látja?

.

f/ Mindenfd ].ekóppen?
13.- HA ',erzdse szerint nem olvas eleget, mi ennek az oka?
..........,...,,
..4,.0.

.

.44+.• ....t

14., Kinek mondja e l olvaE mánya3t

+,

illetve
kivel, kikkel beszö1i meg,
,

35. Ebben a tanévben kb. hány filmet látott?... i

16. Melyek ragadták meg legjobban

igye.mét

`

?.....

WO ■ 0 . f . . • . .

*

W410

,40'

17. Hányszor volt ebben a tan4vben szinházban?.. .

Miket látott? ai. ... ": . .. . ..........
b/..ei•.'0, ■ •. i oorrs í i * r ■ ,046

. ,01i4«4.•

18. Hallgatja.e rendszeresen a 'gelid irodalmi mliso.,..

rait?

Igen -

w.,
xieoi.

•
.

3.
melyeket?. .~.:
Ha igen,

....

...

.

..

.::.....

.

...

....

19. K it szeret jobban?
s/ az olvasott szöp3rodalmat

b/ ®ziaháze;t

'

.

0/ filmet
d/ rádiót

irodalmi előadásait
e/
Kdrjtik rsngE:oroljL3 ezeket i.tői 5-ig

.... .'...'r:
'

-

133.

2. Ha lottón egy utalványt nyerne, mire csereilné be?
a/ Egy férfi öltönyre, vagy egy női kosztümre?....:
b/ Külföldi utazásra az Expresszel?
Egy kb. 15o0.- Ft értékU ridiöra?.... * . ***
d/ 5o db. salitmaga által kiválasztható könyvre?
e/ Szórakozásrap mulatozásra egyszerre elkölthető
összegre?....

** . ***

41, 041.6woo*di.410

f/ Félretennis nagyobb

■

04o0o404

■

---o••••• *** o ' opoilk:;

-/Kérjük rangsorolja a fenti lehetőségeket fontos.
sági

*

21. Jelenleg hány kötetes sajátmaga által vásárolt Vinyv.
tiravan?.:-.4-

111.0

*;.•

Okatet

22. Mit tart ön a legstresebben beszerzendő könyvnek sa.
könyvtára számia?
ai wo o dk * ,

W

• ,• * .•- * ,-. 4, 1t

• 4, ••••••••As- as•

0 '466

••••40,- * ,•• ••••

etwoweco...••••414•Awsw*Ér

.

•

••

•

•••• • ••

•

•

0' 41'41 4.4

'•

••••

i 4, ••••• ,...**, *C4rivivo•••• ■

•■

H

-4

i

v•bbOrofMchni ks AL. Oryen isdbns m lHo1Leipzig

z
Ag 31 6/67/ D DR 123111/ 18/96 21 42
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4. rnelléklut
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A kötelező óraszárnon.kivül tanulással töltött idő
meoszlása
iallgrztók
3 z árra

6 óra

0

= Nem tanul naponta rendszeresen

= Napi 2 órát forcit tanulásra

= Napi 2,1 — 4 órát fordít tanulásra

v,

= Napi 4,1

—

6 órát - for.•dit tanulásagya

•

1i-.36

r

melléklet

Hetente munkával töltött idő./kötelező elfoglaltság, tanulás,
kötelező olvasmány) megoszlása

óra
óra
óra
Óra
Óra
1
óra 31 12
ór?

55.2 óra

43.2 óra

67,2 óra

óra

6o
Hallgatók száma

So

loo 1 0

1.o

16o
•

8o

2oo

247
6. ►ne'llóklet
~

.

A trióvben könyvtárban. t =,'sltött idővolumen rnel;oszl.'asa

al 1Caták
záma
loo fií

8o fő
~

o

6o fa

2o f

15

2o óra

= Nem jár rendszeresen az olvasóterembe

- 5 órát tölt • hetente az :olvasóteremben

v~
mismoo.:.;
o.n.om. ■.sm
omemi

e

= 3,1 — le órát tölt hetente az-olvasóteremben

= lo,l — 15 órát tölt hetente az olvasóteremben
= 15,1 — 2o órát tölt hetente az olvasó
terembén

a

7. melléklet

230

A vizsgaidőszakban a könyvtárakban töltött idővolumen
megoszlása
. 7 t;atók
.ma

1o5
loofő

.

8o fő

15

'2o óra

Nem jár rendszeresen az olvasóterembe

1-5 órát t;:lt hetente az olvasóteremben

5,1-10 órát tölt hetente az olvasóteremben

10,1-15 órát tölt hetente az olvasóteremben
1.2.01■•■•••••••••■

= 15,1-2o órát tlt: hetente az olvasóteremben

, melléklet

.

._..

A tanév alatt és a vizs aidászal.ban a kö vtárakban
töltött idővolumen összeb.asonlitása
-

.

Hallgatók száma

>o

Heti

1

5

15 . •

2o óra

= tanév alatt könyvtárakban töltött idővolumen
ábrázolása

ay... swoon. ay.*.

= vizsgaidőszakban k6nyvt$rakban töltött id"ávol»men
Abrázolása

9. melléklet
~

1z aktiv szabadidő tev•~.i;en , sóQkre forcl.itott időrnennvisé'
mcrioszlá5a a t anFavc,en és a vizsgaidőszakban

Ha11Gatók
száma
110 fő

loo fő
90 fő
~'>

o fő

7o fő
6ó fő
50 fő
4o fő
3o fő
2o fő

lo fő
5

0

lo

15

.

2o (5

= Szórakozásra forditott időmennyiség a tanév
folyamán
= Onr.rüvelésre forditott időmennyiség a tanév
folyamán
" 6"
••11111••

.

• = Szórakozásra forditótt időmennyiség a vizsgaidőszakban

_,.. = Ünmüvelésre forditott időmennyiség a vizsgaidőszakban
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