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B e v e z e t é s  

Századunk második harmadának kezdetén valósult meg az  

emberiség régi vágya: a távolbalátás. A televizió rendkivül  

gyorsan terjedt el világszerte. Európában a második világhá-

born közbejötte miatt csak az 1950-es évek elején épültek  

ki a fejlettebb országok televiziós hálózatai, ettől  az idő-

től kezdve azonban évről-évre milliókkal  nőtt a  vevőkészülé-

kek száma, s ma már ott tartunk, hogy a kor emberének szinte  

mindennapi szükségletévé vált a televizió nyujtott .a tömeg- 

kommunikáció folyamatába való bekapcsolódás, a televizió éle-

tünk szerves tartozéka lett.  

Ennek tulajdonitható, hogy pedagógusok, pszichológusok,  

szociológusok világszerte foglalkozni kezdenek a televizió-

val, tudományszakuk sajátos sbektusából vizsgálják ennek a  

nagyjelentőségű tömegkommunikációs . eszköznek a hatását, po-.  

z it iv és negativ oldalait.  

A televizióval olyan tömegkommunikáciös eszköz került be  

a családi otthonokba, amely sokoldalúan befolyásolja nézői- 

„ti' nek szabadidejét, müvelődési aktivitásait, beleszól szinte  

,~ ~ ` 	család minden tagjának az életébe és átformálja a különbö- vi 
 

1/1/C  ző szokásokat. Világjelenség, hogy atelevizió körül magas- 
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ra csap a viták szenvedélye, egyesek csak audio-vizuális vol-

tából következő előnyeit, mások pedig csak azt látják benne, 

hogy betört az emberek életébe, s azt többé-kevésbé átalaki-

totta. 

Dolgozatunkban vizsgálat tárgyává tettük öt Békés megyei 

községben és Szegeden kiválasztott mintában 160-160 TV elő-

fizető müvelődési aktivitásainak, szokásainak és társas kap-

csolatainak alakulását a televizió hatására azzal.  a céllal, 

hogy bizonyos tendenciák érvényesülésére és egyuttal a falu 

és a város között e téren is meglevő különbségekre felhív-

juk a  figyelmet.  

A. lehetőségekhez képest felhasználtuk a hazai és a külföl-

di szakirodalom eredményeit is, s alkalmanként összevetettük 

az áltálunk nyert eredményekkel. 

A felvételt hallgatóink tevékeny közremüködésével végez-

tük. Anyagi lehetőségek hiányában a téma sokoldalubb megköze-

litéséről le kellett mondani, mintahogy nem volt lehetőségünk, 

matematikus alkalmazására sem. Mintánk nagysága és a válasz-

tott módszer azonban lehetővé tette, hogy a felvétel során 

nyert adatokat elektronikus számitógép segitségével dolgozzuk 

fel és értékeljük. 

Dolgozatunk végén egy, szorosan a témához vágó bibliográ-

fiát közlünk, amely utbaigazitást nyujt azoknak, akik a témá-

val részletesebben kivárnak foglalkozni. 



A vizsgálat hipotézise  

I 

A vizsgálat alapvető célja abból a tényből indul ki, hogy 

a televizió, mint korunk legjelentősebb tömegkommunikációs 

eszköze jelentős helyet tölt be és nak szerepet játszik 

művélődésben, a  szabadidő  kulturált  eltöltésében és hatása 

van a család életvitelére,  a különféle családon belüli szoká- 

sokra és a társas kapcsolatokra. Ezeket a jelenségeket a mi 

szocialistává fejlődő viszonyaink között szükségesnek látszik 

li  vizsgálni, hiszen  társadalmi berendezésünk, sajátos művelődési 

viszonyaink, a kulturális forradalom eddigi eredményei, továb-

bá az a tény, hogy a mi viszonyaink között a televizió egészen 

más szerepet tölt be, mint a tőkés országokban, indokolttá te-

szik az ilyen irányban _ végzett kutatásokat. 

Falusi körülmények között nem kis szerepet játszik az a 

forradalmi átalakulás sem, amely az utóbbi években a mezőgaz-

daságban végbement. Ennek kulturális kihatása szinte ma még 

nem is látható világosan. A parasztságnak, amely a mezőgazda-

ság szocialista átalakitása előtt saját földjének rabja volt, 

szabadidőre és ebből következően művelődésre és szórakozásra 

alig volt lehetősége. A nagyüzemi, szocialista gazdálkodásra 

való áttérés nemcsak az objektiv lehetőségek körét tágitotta 

ki, nemcsak a munkaidőn tuli szabadidőt növelte, hanem az i-

gények oldaláról is óriási változásokat eredményezett. A mű-

velődésre és a szórakozásra forditott idő jelentősen megnöve-

kedett, és az életforma bizonyos mértékű átalakulása folytán 

az igények is emelkedtek. 



Az 1960-as évek elején az Alföld dél-keleti részén a szen-

tesi televiziós közvetitőállomás felépülésével a vételi lehe-

tőségek nagymértékü javulása következtében ezen a vidéken is 

rohamosan emelkedni kezdett a vevőkészülékek száma. A közve-

titő lánc kiépülésével először csak a városi és ipari telepü-

léseken, de később a falukban is megsokasodtak a házak fölé 

emelkedő televiziós antennák, a mezőgazdaságban végbement vál-

tozáskedvezően befolyásolta a televizió elterjedését. 

1/ A televiziö - véleményünk szerint - alakitó hatással van 

a nézők szabadidejére és müvelődésére, intenziv mértékben be-

folyásolja a társas kapcsolatokat. Elterjedése első szakaszá-

ban negative hat vissza az egyéb tömegkommunikációs eszközök-

re, csökkenti az érdeklődést a film, a rádió, a könyvek, ujsá-

gok és folyóiratok olvasása, valamint a különböző szabadidő 

aktivitások iránt. 

2/ Feltételezzük - elsősorban szubjektív benyomásainkra alapoz. 

va -, hogy a televizió a hagyományos népmüvelési formákkal szel 

ben aktualitásánál és rugalmasságánál fogva nagyobb szerepet 

játszik, hatással van a nézőknek a müvelődési és szórakoztató 

jellegü rendezvényeken való részvételére, befolyásolja mobili-

tásukat. 	 . 

3/ Ami a televiziónak a családon belüli hatását illeti, az a 

véleményünk ., hogy ez az eszköz óriási változásokat hozott a 

családok életében. Hatással van a különféle családi szokások-

ra, az életvitelre és a készülék megvásárlása után a családok 

egy részénél bizonyos foku befeléfordulási tendenciák érvénye-

sülését segíti elő.  



4/ A vásárlás utáni első időszakban hatása az egész szabadidő 

strukturára vonatkozik, igy például a nők esetében még a ház-

tartási munka végzését is befolyásolja. Véleményünk szerint 

hatása nem azonos a férfi és a nő nézőkre, az utóbbiakra inten-

zivebb hatással van, több időt töltenek a készülék előtt, mint 

a férfiak. Ha feltételezésünk helyes, ebben az esetben a csalá-

don belüli munkamegosztás kialakult gyakorlatában a nők rovásá-

ra csökkenti a pihenatre, és igy az alvásra forditható időt, 

mert a házimunkát az adás miatt csak későbbi időpontban lehet 

elvégezni. 

5/ Feltételezzük, hogy a televízió jelentős szerepet játszik 

a családok munka utáni közös együttlétében, amit  audio-vizuális  

jellege és müsorainak sokoldalusága feltétlenül elősegit. Ez a 

hatás azonban nemcsak az adás idejére vonatkozik, hanem egy-egy 

intenziv élményt jelentő müsor megtekintése a családon belül 

még napok multán is beszédtéma lehet. 

6/ Falusi viszonyok között a televizió ezt a városinál kisebb 

mértékű elterjedése alapján van okunk feltételezni - csökkenti 

a családok izoláltságát, fejleszti a társas kapcsolatokat, kol-

lektív élmények révén elősegiti - bizonyos  bonyolult áttételek-

ben - a közvélemény formálását, az egységesebb szemléletmódot, 

s ezen keresztül az egységes paraszti osztály kialakulását is. 

7/ A televiziónak, mint a tömegtájékoztatás modern eszközének 

a szerepéről és jelentőségéről az a véleményünk, hogy nagymér- 

tékben hozzájárul a falu hátrányosabb helyzetének a felszámolá-

sához, mert a világ eseményei a televizió közvetitésével az 

eddiginél sokkal rövidebb idő alatt jutnak el a befogadókhoz. 

A televizió - véleményünk szerint - növeli a nézők politikai 

és társadalmi érdeklődését, különösen a készülék vásárlása 
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utáni 1-2. évtől kezdve. Feltételezzük, hogy az uj készülék- 

tulajdonosoknál egy időre csökken a társadalmi-politikai ak- 

tivitás; ez azonban csak átmeneti jelenség, s csak addig ér- 

vényesül, arcig a néző a televiziót a tömegkommunikációs esz-

közök sorában arra a helyre állitja, amely megilleti, arcig 

a televizió megszokássá válik. Amikor a néző erre a fokra jut, 

tehát befejeződik szabadidejének "ujrafelosztása", politikai 

és társadalmi aktivitása éppen tájékozottsága révén a korábbi-

nál erősebb lesz. Ezt az időt körülbelül 1-2 évnek tételezzük . 

fel, véleményünk szerint 	 idő szükséges ahhoz, hogy a 

televizió a különböző szabadidő aktivitások között elfoglal-

ja a maga helyét, nagyjából ennyi idő kell ahhoz is, hogy a 

néző a különböző müsorok között szelektálni tudjon. Ez a fel-

tételezésünk természetesen nem egyformán vonatkozik valamennyi 

demográfiai csoportra, mert müveltségi és foglalkozásbeli té-

nyezők ezt az időt jelentősen csökkenthetik, illetve meg is 

hosszabbithatják. 

zzz 

Feltételezéseinket természetesen csak tudományos igénnyel 

végzett vizsgálat támaszthatja alá, illetve cáfolhatja meg. 

Megjegyezni kivánjuk, hogy feltételezéseinkben szükségképpen 

nem differenciálhatunk különféle c saládt ip"usokat , csak álta-

lánosságban mozoghatunk, függetlenül olyan  rendkivül fontos 

tényezőktől, mint a családtagok száma, a szociális hovatarto-

zás, az életkor, foglalkozás, alapmüveltség, a környezet, a 

barátok, rokonok és szomszédok, vagy nem utolsó sorban a lakás 

viszonyok. Ezek a tényezők mind-mind ujabb motivációkat hoz-

hatnak létre, amelyek az összképet jelentősen befolyásolhat- 

ják . 



A m i n t a v é t e l e l ő k é s z i t é s e 

A hipotézis felállitása után az adott lehetőségek figyelem-

be.  vételével a legegyszerübb megoldásnak egy olyan mintavétel 

látszott, amely az adott községek televízióval való ellátott-

ságát figyelembe véve, megfelelő nagyságu mintát választva 

feleletet adhat a hipotézisben foglalt feltételezésekre. Az 

adott községek televízióval való ellátottsága valamivel felette 

van az országos átlagnak, amit elsősorban gazdasági-termelési 

sajátosságaik, termelőszövetkezeteiknek az országos átlagot 

elérő illetve meghaladó termelési értéke, illetve az egy csa-

ládra jutó magas részesedés is magyaráz. 

A megvizsgált öt község az Alföld e részére jellemző nagy-

lélekszámu települések közül való, valamennyi lakossága felet-

te van a hatezernek, rendezett települések, amelyekben a me-

zőgazdaság mellett az iparnak is szerepe van a termelésben 

/Sarkad/, akár ugy, hogy helyben kinál munkaalkalmat, akár 

pedig ugy, hogy egy-egy nagyobb ipari centrum /Békéscsaba, 

Gyula, Mezőhegyes/ vonzáskörzetébe tartoznak. Az ipar emlí-

tése annál inkább szükségesnek látszik, mert éppen a munká-

soknak a parasztoktól sokb an  különböző életvitele és szoká-

sai miatt a helyi televizió előfizetők között az iparban 

/beleértve a helyi ipart is/ foglalkoztatottak közül rela-

tive  nagy számu előfizetőt találtunk, akik mintánkban szám-

arányuknak nagyjából megfelelő képviseletet kaptak. 

+/ Csorvás, Elek, Mezőkovácsháza, Sarkad és Vésztő 



A községek kiválasztásánál bizonyos adottságokat igyekez-

tünk figyelembe venni, igy többek között azt, hogy valameny-

nyi községünkben megfelelő, vagy annál jobb vételi viszonyok 

legyenek, amely elsődleges feltétele a televizió terjedésé- 

nek. A kiválasztásnál egyaránt szerepeltek olyan községek, 

amelyekben a közeli városok kulturális és egyéb hatása érvé-

nyesül /Csorvás-Orosháza, Elek-Gyula/, illetve olyanok, ame-

lyek viszonylag távol esnek a városoktól /Sarkad, Mezőkovács-

háza, Vésztő/. 

Az előkészitő munka során vizsgálat tárgyává tettük az 

emutett községek bennünket leginkább érdeklő demográfiai a-

datait, az életmóddal kapcsolatos különféle mutatókat, a kul-

turstatisztika jellemzőbb adatait.  Bár az öt község jelle-

gét tekintve igen közel áll egymáshoz, mégis jelentős különb- 

ségeket mutattak a különböző adatok. Ezek közül néhány jellem-

zőbbet az alábbiakban mutatunk be: +/ 

A község lakói-
nak száma /1964/ 

ezer lakos-
ra eső TV 
készülékek 
száma ++/ 

kisker. vendéglátó 
forgalom ezer Ft-ban 

Elek 
Mezőkovácsháza 

Cso.rvás 
Sarkad 
Vésztő 

6 126 30 21 898 4 770 

5 927 45 51 489 7 759 
7 116 45 31 698 7 290 

11 976 25 72 987 13 053 

10 123 21 37 984 9 090 

A televiziós készülékek ezer lakosra eső számánál a két-

ségtelenül jelentős különbséget az illető területnek Szen- 

+/ Forrás: Békés megye statisztikai évkönyve, 1965. 
++/ Az adatok járási szintre vonatkoznak 



testől való távolsága magyarázza, a vételi lehetőségek Bé-

kés megye legészakibb részén /Vésztő/ kedvezőtlenebbek, mint 

a közelebb fekvő helységekben /Csorvás, Mezőkovácsháza/. 

Az életmódot, amelynek a szabadidővel szoros kapcsolata 

van, döntően befolyásolja a műveltség, a jövedelem, a terme-

16s, mint ahogy az utóbbiak is visszahatnak a szabadidőre, 

illetve annak eltöltésére. Vizsgálódásunk szempontjából te-

hát nem lehetnek közömbösek példásul a kiskereskedelem, vagy 

a vendéglátó vállalatok forgalmi adatai sem, mert ezek össze-

vetése a községek jellegének megismerését segiti elő. 

A községek kiválasztásáról a fentieken kivül még figye - 

lembe kellett venni azt is, hogy a megvizsgálandő helységek 

egyben olyanok is legyenek, ahová a 10 napos falusi népmüve-

lési gyakorlat hallgatóit elküldhetjük, ugyanis a felvétel 

lebonyolitásához szükséges anyagiak hiányában azokra az egye- 

temi hallgatókra kellett támaszkodni, akik, mint a fakulta- 
a 

tiv népművelési speciálkollégium hallgatói szokásos évi 10 

napos falusi népmüvelési gyakorlaton vettek részt. 

A fentiek figyelembevételével és a Békés megyei Tanács 

VB Müvelődésügyi Osztályának javaslata alapján sikerült a 

számunkra megfelelő községeket kiválasztani. A népművelési 

gyakorlat szervezése során önkéntes jelentkezők közül válo-

gattuk ki a célra leginkább rátermett hallgatókat, akiket 

a felvétel előtt összehivtunk és tájékoztattuk őket a fel-

vétel céljáról, technikájáról, módszeréről és szervezéséről. 

Magára a felvételre kilenc nap állt rendelkezésre, ezért 

a hallgatók kioktatása, az egyes csoportokon belül a munka 

megszervezése és a feladatok szétosztása jelentős helyet ka- 

pott az előkészitő munkában. 
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A mintavétel  

A községekben a televízióval való ellátottság mértékét 

figyelembe véve általában 30-40 család került be a mintá-

ba, amelynek összeállitása ugy történt, hogy hallgatóink 

a helyi postahivatalok TV előfizetői közül a véletlen min-

tavétel módszerével választották ki a megvizsgálandó egye-

deket . ...Az irodalomból ismeretes, hogy a véletlen mintavé- 
■•■••..140a.itil 

telnél milyen szerepet játszhat a szubjektív torzitás, az 

a tény, hogy a kérdezőbiztos a véletlen kiválasztás végre- 
1 

hajtásának menetébe szubjektív tényezőket vihet bele. Ép- 

pen ezért már az előkészítő munka során a helyes mintavételi 

eljárás és a kérdezés technikájának begyakorlására nagy sulyt 

helyeztünk. A vonatkozó szakirodalomböl az is ismeretes, 

hogy mindenféle kikérdezés valamiféle bizalmi kapcsolaton 

alapul. Hallgatóink - a kérdezőbiztosok - azt a feladatot 

kapták, hogy a kérdéseket bizalmas beszélgetés formájában 

tegyék fel, sermáiképpen se olvassák fel a kérdéseket, a be-

szélgetés folyamán kapott válaszokat ugy rögzitsék, hogy az 

ártalmatlan beszélgetés ne váljék kinos kikérdezéssé. 

A felvételt községenként 3-4 személy végezte, igy nem 

kellett attól tartani, hogy egy személy esetleges szubjek-

tív torzitásai a kapott eredményeket befolyásolni, illetve 

jelentősen változtatni fogják. Ezért arra törekedtí3nk, hogy 

a lehetséges torzitásokat kiküszöböljük, amely minden eset-

ben fennáll;.. , ha a kérdezőbiztosok részéről bármilyen 

döntési, illetve itéletalkotási lehetőség marad. A véletlen 

mintavételi eljárás kidolgozásánál tehát figyelembe kellett 

1/ v.b.: G.U. YULE M.G. KENDALL: Bevezetés a statisztika 
elméletébe, Budapest;  1964. c. müvének vonatkozó részével 



venni azt, hogy minden személyes választási lehetőséget kikü-

szöböljünk, nem hagyva teret ellen- vagy rokonszenvnek. 

Azt tűztük ki célul, hogy a kijelölt öt községben a tele-

vizió előfizetőknek 5-6 %-át fogjuk mintánkba venni, mert az 

volt a véleményünk, hogy egy ilyen nagysága minta már megmu-

tatja a hipotézisben feltételezett tendenciákat, elég meg- 

bizható arra, hogy a nyert eredményeket általánositani le-

hessen. 

relvételiinket az ugynevezett lágy inter4u  módszerével 

/permissive interviewing/ hajtottuk végre, amely kérdező-

biztosaink feladatává tette., hogy a kikérdezettel lehetőség 

szerint szoros bizalmi viszonyba kerüljenek. A kérdezőbiz-

tosok kiválasztásánál is igyekeztünk ezt a  célt szemelőtt 

tartani, tekintettel arra, hogy a kérdezőbiztosok előzőleg 

már ismeretek voltak, hiszen saját hallgatóink közül válasz-

tottuk, igy emberi magatartásuk, habitusuk és fellépésük a-

lapján lehetett  a válogatást a jelentkezők között végrehajta-

ni. Tekintettel arra, hogy a felvételt végzők nagyrésze le-

ányhallgató volt, igy még külső megjelenésüket is a cél ér-

lékében szándékoztuk gyümölcsöztetni. 

A kérdezőbiztosok - interjuőrök - a kioktatás során ar-

ra vonatkozóan is utasitást kaptak, hogy az interju során 

igyekezzenek kerülni. am  olyan szituációkat, amely előlegi- 

tené a családon belül kollektiv véleményék kialakulását, 

nyomatékosan hangoztattuk, hogy lehetőség . szerint harmadik 

személy bekapcsolódását kerüljék el. 

Hallgatóink megjelenése a községekben már eleve egy cso-

mó találgatásra adott okot, ugyanis a megyei ujság előzőleg 
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hírt adott arról, hogy 10 napos falusi népművelési gyakor

lat végzésére melyik községekbe mennek hallgatók. Számítva 

arra, hogy jelenlétüket először valami formában meg kell 

magyarázni, a kioktatás során olyan utasítást is célszerű- 

nek látszot^adni, amely ezekre a kérdésekre adott választ.

líaga a felvétel esetünkben azt jelentette» hogy egy-egy 

előfizetőt két kérdezőbiztos keresett fel, miután az erre 

a célra készített sokszorosított levéllel előre értesítet

tük a vizsgálat céljáról és arról, hogy körülbelül melyik 

napon és időpontban fogják felkeresni*

Itt szükséges megemlíteni, hogy az előre való értesítés

nek ez a módja nem minden községben vált be, ugyanis az elő 

fizetők egy része arra számított, hogy a kérdezőbiztosok a 

televízió műsorával kapcsolatban közvéleménykutatást vé

geznek, több helyen egész listákat állítottak Össze annak 

reményében, hogy kiviínságaik és megjegyzéseik a televízió 

műsorával kapcsolatban eljutnak az illetékesekhez és igy 

az általuk óhajtott módon fog változni a műsor. Tekintve, 

hogy vizsgálatunknak ilyen célja nem volt, ezért egyes csa

ládoknál időbe telt, amig az előfizetők jövetelük valódi 

célját megértették. .

Az interjú módszert azért részesítettük előnyben a kér

dőíves kitöltéssel szemben, mert az volt a véleményünk, 

hogy esetünkben ez a módszer sokkal célravezetőbb, hiszen 

a megkérdezettek közvetlen hangulata beszélgetés közben 

sokkal inkább igyekeznek magukat, körülményeiket és szoká

saikat a valóságnak megfelelően bemutatni, mint a kérdőíves 

felvételnél, ahol nincs meg a kérdezett és a kérdező között
1. U2. ¿WllÓklőT
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a közvetlen kapcsolat, mechanikus a felvétel, nincs annyi 

lehetőség a téma sokoldalu megközelit ésére, amely az inter-

ju esetében eleve adott. Az a lehetőség, hogy két, vagy több 

személy interju keretében kapcsolatba lép egymással nagyon 

hasonlit a mindennapi cselekvéshez, nines  kikérdező jellege, 

hoha az interjuőr tudatos irányba fordítja a beszélgetést, 

előre meghatárotott ingereket küldve az interjuvolt felé. 

A z  int e r j u lap 

A vonatkozó szakirodalomból figyelemreméltó Erwin K. 

SCHEUCHnak az interju szerepéről irt tanulmánya "amelyben 

a szerző kimutatja, hogy az interju során a kérdések egyes 

csoportjainak elhelyéze jelentős hatást gyakorolhat az e- 

gész interju kimenetelére, használhatóságára és megbizható- 

ságára. Interju lapunk összeállitásánál figyelembe vettük azt 

a tényezőt, amelyet SCHEUCH "elhelyezést hatás"-nak neve-

zett, amely azt jelenti, hogy az interju során a kérdések 

egyes csoportjainak elhelyezése, egymáshoz viszonyitott sor-

rendje nagyon fontos tényező, hatásával a nyert eredmények 

használhatósága vonatkozásában számolni kell. Ugyanigy fi-

gyelembe vettük az ugynevezett "kisugárzási hatás"-t is, 

valamint azt a tényezőt, amelyet SCHEUCH "figyelem feszült-

ségi görbé"-nek .evezett, amely szerint előre meg lehet ál-

lapitani, hogy miként alakul a kikérdezettnek az a készsé-

ge, hogy emocionálisan kapcsolodjon a témához és hogy milyen 

intenzive$.a reakciói az interju során. 

3/Erwin K. SCHEUCH: Das Interview in der Sozialforschung = 
Handbuch der empirischen Sozialforschung, Stuttgart, 1962. 
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Interju lapunkon/a kérdések összeállitásánál figyelem-

be vettük azt a tudományosan kipróbált és ellenőrzött meg-

állapitást, hogy a megkérdezettek előbb idézett figyelmi 

görbéje az interju elején és végén a legalacsonyabb, ezért 

arra törekedtünk, hogy a bennünket leginkább érdeklő kérdé-

sek az interju második és főként harmadik negyedében kerül-

jenek elő, mert azt reméltük, hogy e tényező figyelembe vé-

tele elősegíti a reálisabb kép kialakitását. Ezért a kevés-

bé fontos kérdéseket az interju lap elejére állitottuk, ki-

sérletet téve arra, hogy azok unalmasnak ne tűnjenek. Ezt 

a célt szolgálta többek között az 1/ kérdés b/ és c/ alkér-

dése is,  amely a tapasztalat szerint jó alaphangulatot te-

remtett az interjuhoz, alkalmas volt arra, hogy a jelenlevő 

családtagok utólag megvitassák: ki és miért volt a televi-

ziós készülék megvásárlása mellett, illetve ellen. 

Arra törekedtünk, hogy az egyes kérdéseket lehetőleg el- 

különitsük egymástól, tekintettel arra az előre nem látha-

tó és kiszámithatatlan hatásra, amelyet az előzőleg feltett 

kérdések a következő kérdések megválaszolására gyakorolhat-

nak. 

Interju lapunkon néhány kérdést kiemelten szerepeltet-

tünk, igy többek kozott azokat, amelyek a televiziónak a 

családon belüli szokásokra valö hatása felől érdeklődtek, 

arra kerestek választ: hogyan alakultak a televiziós ké-

szülék megvásárlása óta a társas kapcsolatok, illetve mi-

lyen hatása van a televiziónak a művelődésre és az egyén 

41 2 . sz . melléklet 
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részvételére a különböző kulturális és egyéb rendezvénye-

' ken. 

A demográfiai adatokat a bevált gyakorlat szerint az in-

terju lap végén szerepeltettük. Ezt nemcsak abból a meggon-

dolásból hagytuk a végére, mert ezek megválaszolása már 

nem igényel nagyobb foku kencentrációt, de azért is, mert 

feltételeztük, hogy egy hosszabb beszélgetés végére az in-

terjuvoltak őszintébben válaszolnak olyan kérdésekre, ame-

lyek az életkorra és az iskolai végzettségre vonatkoznak, 

amelyről sok ember a tapasztalat szerint nem beszél szíve-

sen, illetve magát előnyösebben igyekszik beállitani, mint 

ami a valóságnak megfelel. 

Az interju lap kapcsán szólni kell a kérdések természe-

téről is. A télevizió nézési szokások, a szituáció és a ma-

gatartás mérése céljából szükségesnek látszott annak megálla-

pitása, hogy a mintába került előfizetők mióta tulajdonosai 

a készüléknek, sőt e magatartások közelebbi megértését az 

a kérdésünk segitette elő, amely  arra vonatkozott, hogy ki 

volt a családban a televiziós készülék megvásárlása mellett, 

illetve ellen. Ugyancsak e magatartás felmérésére adott vá-

laszt az a kérdésünk, amelyik az interjuvoltak részéről a • 

nézési gyakoriságra vonatkozott, illetve arr a  keresett fele-

letet, hogy a család tagjai beszélgetnek-e adás közben, fo-

gadnak-e vendéget, s ha igen, akkor rokoni, baráti, szomszé-

di vagy munkatársi kapcsolatok fűzik- e hozzájuk. 

A kérdések - tulajdonképpen nyitottak voltak, a válaszo-

kat maga az interjuvolt alkotta meg, amelynek alapján az 

interju végén az interjuőrök mint zárt válaszokat rögzitet- 
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tek. 

Külön kell szólni az interju lap demográfiai részéről, a-

melyet négy kérdés formájában szerepeltettünk. Fontosnak tar-

tottuk, hogy hipotézisünk alátámasztására és a feldolgozás (  

a sokoldalu megközelités elősegitése céljából a megkérdezette-

ket nem, foglalkozás, iskolai végzettség és az életkor függvé-

nyében is megvizsgáljuk, ezért ezeket az adatokat is felvet-

tük. A foglalkozás szerinti megoszlás vonatkozásában azokat a 

legfontosabb kategóriákat szerepeltettük, amelyek a tapasztalat 

szerint a leggyakoribbak és eligazitást adhatnak az egész soka-

ságra vonatkozóan. 

Az életkor vonatkozásában hét csoportot vettünk fel a fia-

taloktól /14-18, 19-24 év között/ a felnőttek különböző korosz-

tályain /25-29, 30-39, 40-49, 50-59 év között/ keresztül az ö-

regekig /60 év felett/. 

Az interju lapokat a könnyebb kezelhetőség céljából megszá-

moztuk, megjelölve rajtuk a mintavétel, helyét és az interjuőr 

nevét. Az interju lapot rotaprint sokszorositással készitettük 

el. Tekintve, hogy a feldolgozást elektronikus számitógéppel 

terveztük, ezért az ugynevezett kódkockák feltüntetése nem lát-

szott szükségesnek. 

A bázisadatok 

A felvétel le.bonyolitásával megbízott egyetemi hallgatók 

a helyszinen - az utasitásnak megfelelően - a legelső napot 

azzal töltötték, hogy a helyi vezetőkkel megismerkedjenek. Ezt 
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nagyon fontosnak tartottuk, hiszen a felvétel során elő-

kerülő különböző problémák megoldásában egyébként teljesen 

egyedül álltak volna. A vezetőknek elmondták mlmkájuk cél-

ját és ehhez segitséget kértek. A helyi vezetők már a megyei 

tanács Művelődésügyi Osztályától tudtak vizsgálatunk céljá-

ról és valamennyi esetben megadták a szükséges segitséget. 

A felvétel első napján került sor az előbbiekben már ismer-

tetett módon a minta összeállitására. Szükségesnek látszott, 

hogy az egész községre vonatkozóan az alapvető müvelődési 

bázisadatokat is összegyüjtsük, olyanokat, amelyek a népszám-

lálási kötetekben nem találhatók meg. Ezeket az adatokat egysé-

gesen mind az öt községben összegyüjtöttük, arra törekedve, 

hogy az egyes mutatökat több évre visszamenően megvizsgálva 

a község egész müvelődési helyzetéről áttekinthető képet kap-

junk, amelynek alapján felvételünk adatait is értékelhetőbbé 

tehessük. 

Az alábbiakban néhány legfontosabb bázisadatot mutatunk be: 

Csorvás 

TV készülékek 
száma /egyéni/ 

1961.XII.31. 	n.a. 
1963.XII.31. 	310 
1965.XII.31. 	444 

Könyvtári bei-
ratkozott olva- 
só 	. 

1961.XII.31. 	662 
1963.XII.31. 	902 
1965.XII.31. 	1 293 

Könyvtári köl-
csönzések sz. 

1961.XII.31. 	24 451 	20 
1963:XII : 31. 	29 823 	29 
1965.XII.31. 	34 767 	37 

Elek 

24 
106 
253 

859 
769  
991 

591 
179 
967 

Mezőkovácsháza 

. 

n.a. 
239 
411 

969 
1. 080  
1 154 

4 645 
6 116 
7 278 

1 
1 
1 

47 
49 
43 

Sarkad 

141 
259 
723 

391 
711 
660 

052 
676 
189 

Vésztő 

n.a. 
140 
380 

725 
1 020 
1 166 

n.a. 
n.a. 

5 709 



- 18 - 

Csorvás Elek Mezőkovácsháza Sarkad Vésztő 

A községbe járó 
napilapok száma 	. 

1961.XII:31. n.a. 684 n.a. n.a. n.a. 
1963.XII:31: 564 680 519 1 123 712 
1965.XII.31. 739 696 672 1 332 984 

n.a.= nines adat 

Az  adatok  feldolgozása 

A felvétel befejeztével az interju lapokat összegyüjtöttük 

és hallgatóinkkal a tapasztalatokról és benyomásokról megbeszé- 

lést folytattunk. Előzőleg a felvétel folyamán valamennyi község-

ben a munkát személyesen is ellenőriztük, igy menetközben is 

volt tájékozódásunk a felvétel végrehajtásáról. 

Az a vélemény alakult ki, hogy a felvétel lebonyolitásával 

megbízott egyetemi hallgatók valamennyien lelkiismeretes és 

alapjában véve megbízható munkát végeztek. 

A felvételt költető megbeszélésen hallgatóink ugy nyilatkoz-

tak, hogy a megkérdezettek olyan konkrét kérdésekre, amelyek 

például a TV nézési időtartamra és a heti - általuk vélt - 

óraszAmra vonatkoztak, irreálisan magas óraszámokat közöltek. 

Lehetséges, hogy a megkérdezettek - látva, hogy az interjuőrök 

érdeklődése a televizióra és ezen keresztül müvelődésükre vo-

natkozik - kedvezőbb szinben akarták magukat feltüntetni. Ta-

lán ez magyarázza az eredményekben kapott, általunk is kissé 

magasnak tartott óraszámokat. 

Az interju lapokon nyert adatok feldolgozása a Jözsef Attila 

Tudományegyetem Kibernétikai Laboratóriumában történt M-3-M 
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t ipusu elektronikus számítógép segitségével. A programozás 

mu nká  j át SELÁNKI I STVINNÉ és Dr.  HÓDI GABRIELLA tudományos  

mnkatársak végezték. 

A feldolgozás gépesítése lehetővé tette, hogy az egyes 

kérdéseket a legkülönbözőbb oldalról lehessen megközelite-

ni. Igy alkalom nyílt arra, hogy a nyert adatokat a nem, a 

kor, a foglalkozás, a televiziós készülék vásárlási évének 

függvényében vizsgálhassuk A demográfiai adatok feldolgozá-

sa azt is lehetővé tette, hogy a fentiek differenciáló hatá-

sát is vizsgálhassuk, amelyről hipotézisünkben már megálla-

pitottuk, hogy nagyon fontos tényezők, velük és hatásukkal 

mindenképpen számolni kell. 

Az öt községben mintánkba 160 televizió néző került, ada-

taink tehát ezekre a nézőkre vonatkoznak, belőlük természe-

tesen az marintett családok televizió nézési szokásaira, a 

televizió által kiváltott hatásokra is lehet bizonyos mér-

tékben következtetni, hangsulyozva, hogy ezek az általánosi-

tások csak esetlegesek lehetnek. 

A falu és a város közötti különbségek megmutatására és 

kontroll céljából az öt Békés megyei községben végzett vizs-

gálatot teljesen azonos módszerekkel, azonos nagyságu minta-

vétellel három hönappal később Szegeden is elvégeztük. Az  in-

terjut a Békés megyében előzőleg müködő egyetemi hallgatók 

folytatták, az adatok feldolgozását ugyancsak gépi uton a 

Békés megyeiekkel párhuzamosan a JATE Kibernetikai Laborató-

riumában végeztük el . . 
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úgy gondoljuk, hogy a városi közegben végzett felvétel 

adatai alkalmasak olyan összefüggések - megmutatására is, a-

melyek hipotézisünkben nem szerepeltek, a falu és a város 

összevetése lehetővé teszi bizonyos konzekvenciák általánosi-

tását is. . 

Miel5,tt áttérnénk a nyert eredmények értékelésére, szük-

ségesnek látszik  megjegyezni, hogy az elektronikus számitó-

gép által kiszámolt százalékokban két tizedest kaptunk, ezen 

nem változtattunk, tehát nem kesekitettük egész számokra. 

A t e l e v i z i ó és az  egyén  

m ü v e l ő d é s e 

Hipotézisünkben utaltunk rá, hogy az 1960-as évek elejé-

tőlkezdve az'Alföld dél-keleti részén nagy fejlődésnek in-

dult a televiziózás. Mintánkban - ahogy erre az előzőkben 

már utaltunk - felvettük az egyes készülék tulajdonosoknál 

a vásárlás évét-is, amely a vizsgált kérdések sokoldalu meg-

közelitését segitette elő. 

1. sz.  táblázat  

A KÉSZÜLÉK VÁSÁRLÁSÁNAK ÉVE 
/Az "egész sokaság százalékában/ 

1965 1964 1963 1 	1962 1961 1960 vagy 
előbb 

Békés megyei községek 

26 28,5 . 	15 10 8,5 12 

Szeged 
15,621 26 20,62 	14,62 14,37 8,74 
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A közölt adatok jól mutatják a televizió elterjedését Bé-

kés megye községeiben, azt, hogy a szentesi közvetitő állomás 

felépülése után rohamos fejlődésnek indult a televiziósodás, 

amely 1961-ben ugyan  egy kissé megtorpant, majd 1962-től kezd-

ve ismét emelkedő tendenciát mutat. Az 1961. év a mezőgazdaság 

szocialista átszervezésének az éve, talán ez magyarázza, hogy 

ebben az évben elsősorban a mezőgazdasági lakosság TV készü-

lék vásárlása e fontos esemény miatt visszaesett. 

Külön ki kell emelni, hogy a mintába került 160 háztartás 

közül 87-ben 1964 és 1965. évben vásárolták a készüléket, ez 

az adat jöl tükrözi a televizió viharos elterjedésének az u-

tóbbi években felfokozódott ütemét, azt, hogy a televizió ha-

tása napjainkban gyürüzik végig a falun. 

Ezzel szemben a szegedi mintában azt tapasztaljuk, hogy 

1960-tól kezdve egyenletesen emelkedő tendenciát mutat a te-

levizió elterjedése. Arcig a Békés megyei községekben a meg-

vizsgáltakhak több, mint a fele csak 1964 és 1965-ben vált 

rendszeres televizió nézővé, addig Szegeden ez a folyamat 

`már 1963-ban végbement, jelezve azt, hogy a városi emberek 

y°"CL 101  ' anyagi lehetőségei és ilyen iránya érdeklődése ezekben az 

években összehasonlithatatlanul jobbak és nagyobbak voltak, 

mint a megvizsgált községekben élőké, de nagyobb volt ezen-

felül feltehetően a szórakozás iránti igényük is, ami szin-

tén erősen befolyásolja és motiválja a televiziós készülék 

nem kis kiadással járó megvásárlását. 

Az a tény, hogy a televizió falun és városon relative i-

lyen gyorsan terjedt el, arra kell, hogy feihivja a figyel-

műnket, hogy hatáskörével sokoldaluan foglalkozzunk, elemez- 
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zük és az egész népet érintő tudatformáló tevékenységben 
 

sok lehetőséget nyujtó segitségét felhasználjuk és az élő  

népmüelési munka szerves részének tekintsük. A televizió  

hatásának vizsgálatánál nem lehet egyedüli szempont a mű-

ködésben levő készülékek száma, hiszen ez valódi képet nem  

nyujthat. Nem lehet figyelmen kivül hagyni azokat sem, akik  

egy-egy családi közösségen belül estéről-estére nézik a mü-

sorokat, mint ahogy hiba volna figyelembe nem venni - külö-

nösen falusi viszonyok között - azt a tényt, hogy az adáso-

kat sokszor a család tagjain kivül a szomszédok, ismerősök  

és barátok is nézik. A televizió az első időszakban, amikor  

még a családok zöme nem rendelkezik készülékkel, sokkal in-

kább közösségi szórakozási és müvelődési eszköz, mint a ké-

sőbbiekben. Jellegzetesen családi ténykedésnek fogható fel,  

amint a rádió is megjelenésének első időszakában az volt,ce  

a televizió - és ez audio-vizuális jellegéből következik - 

sokoldalubb igényeket elégit ki és jobban mobilizálja a fi-

gyelmet a rádiónál.  

További eredményeink értékelésénél és következtetéseink-

nél ezt a tényt nem szabad figyelmen kivül hagyni.  Ha a te-

levizió elterjedtségét, ennek ütemét általános kulturpoli- 

tikai és népmüvelési szempontból nézzük, ez a nagyfoku vásárlá-

si kedv feltétlenül a televizió varázst, az iránta felkeltett  

érdeklődést mutatja.  

A televizió sokkal intenzivebben tud behatolni a család-

ba audio-vizuális volta miatt, mint egyéb más tömegkommuni-

kációs eszköz. Több szerző rámutatott erre, köztük a fran-

cia J. CAZENEUVE is, aki e témakörrel foglalkozó munká- 
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jában-  árról ir, hogy a televizió a "kép miatt individuálisab- 

ban és intenzivebben tud behatolni a nézők közé ". /20. old./ 

Ez az intenzivitás egyik oka lehet - az életszínvonal, va-

lamint a kulturális kiadásokra forditott összegek emelkedése 

mellett - annak., hogy az utóbbi 2-3 évben a televiziósodás 

ilyen nagy fejlődést ért el. 

A televizió nemcsak, hogy más, mint a többi, de merőben 

uj közvetitő eszköz is. Terjedését a falusi lakosság körében 

kétségtelenül előnyösen befolyásolja ea, hogy egyaránt nyujt-

ja a szórakoztatást, a miivészi élményt és az ismeretek hasz-

nos bővítését. Ebből az aspektusból nézve könnyen érthetővé 

válik - az anyagi lehetőségek pozitiv iré,nyu változásainak 

hangsulyozása mellett - az a gyors elterjedés, amelyről az 

előbbiekben szóltunk, s amit mintánk is jól tükröz. 

A televiziós készülék vásárlási évén kivizi azt is megvizs-

gáltuk, hogy a családban hogyan alakultak a vélemények a te-

leviziós készülék megvásárlását illetően. Ezt azért kérdez-

tük, hogy megállapithassuk: milyen vélemények voltak a család-

ban a vásárlást, illetően, ki hogyan foglalt állást ebben a kér-

désben. 

2. sz. táblázat  

KI VOLT A CSALÁDBAN A TV KÉSZÜLÉK MEGVÁSÁRLÁSA MELLETT  ? 

A megvizsgált 160 1Békés megyei 
családban 

21,39 %-ban a férj 	15,62 fo-ban a feleség 
12f50 	" 	a gyermek/ek/ 	27,49 " 	a férj+feleség 

	

1,24 i! 	a férj + gyermek 	1,24 " 	a feleség+gyermek 
20,52 ,A-ban az egész család 

5_/ J.CA,ZEi UVE: Sociologie de la radio-télévision, Paris, 1963. 
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3. sz. táblázat  

KI VOLT A CSALÁDBAN . A TV KÉSZÜLÉK MEGVÁSÁRLÁSA ETET EN9 
A megvizsgált 160 Békés 

megyei családban 
/Az ellenzők közül/ 

23,14 %-ban a férj 	15,62 %-ban a feleség 
20,62 " a gyermek/ek/ 	15,62 " a férj+gyermek 
0,00 	t! 	a feleség+gyermek 	0,00 	`! 	az egész család 

A fenti adatok alapján megállapithatö, ' hogy a legnagyobb 
százalékban a férj és a feleség együttesen a televíziós ké-
szülék megvásárlása mellett foglaltak állást. 

Érdekes képet mutatnak azok az adatok, amelyek a férjekre 

vonatkoznak: a férjek mind a megvásárlás mellett, mind az el-

lenzők között a legnagyobb százalékot teszik ki. 

E két alkérdés csupán a családon belüli véleménykülönbsége-

ket regisztrálja és arra utal, hogy a család a televíziós ké-

szülék megvásárlása előtt alaposan meghányta-vetette ezt a 

nagy anyagi kihatással járó kérdést. 

Interju lapunkon szerepeltetett 2. sz. kérdés arra várt fe-

leletet, hogy minden adásnapon bekapcsolják-e a készüléket. A 

kérdés felvetése azt volt hivatva tisztázni, hogy a televizió 

olyan tömegkommunikációs eszközzé vált-e már, amit naponta néz-

nek, milyen mértékben épült be a családok mindennapi életébe 

és mennyire veszi igénybe szabadidejüket. Végső fokon tehát 

arra kaptunk választ, hogy a televizió nézés szokássá vált-e. 

4. sz. táblázat  

A megvizsgált 160 Békés ngyei családban 	. 
56,87 % nem minden adásnapon 	• 43,13 % minden adásnapon 

bekapcsolja készüléket 

Heti 1 alkalommal 68,13 % 
" 	2 	" 	17,58 
It 	3 	5,49% 
" 	4 	" 	8,90 % a megkérdezettek közül nézi a TV-t. 
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r1 1 	A szombat-vasárnapi televizió nézést egy alkalomnak vet- 

tük, ezért nem szerepeltettük a heti 5 Alkalommal való né-

zés válaszlehetőséget. 

A nyert adatokból kétségtelenül azt lehet megállapitani, 

hogy a televizió a falusi lakosság körében elsősorban a hét 

végén örvend népszerüségnek, hiszen a megkérdezett nézőknek 

több, mint kétharmada csupán a hét végén nézi az adásokat. 

A heti két alkalommal nézők /tehát a hét végén és egyszer 

hét közben/ aránya alig több, mint a megkérdezettek egyha-

toda, mig a minden adásnapon TV-t nézők aránya még a megkér-

dezettek egytizedét sem éri el. Ez esetünkben a 160 háztar-

tásból csupán 14-et jelent, ami elég alacsony részesedésnek 

mondható. 

A fentiek tipikusan falusi viszonyokat tükröznek, ahol a 

mezőgazdasági munka, a háztáji gazdálkodás ma még elég nagy 

mértékben veszi igénybe a lakosság idejét, tehát a televiziós 

müsorok nézéséhez szükséges munkaidőn tuli szabadidő megle-

hetősen korlátozott. 

Ismeretes, hogy társadalmi szempontból a szabadidő igen 

nagy jelentőségű, mert biztositja a lehetőséget a pihenés-

re, a regenerálódásra. A szabadidő biztositja a lehetőséget 

a társadalom tagjai számára, hogy emeljék kulturális szin-

vonalukat, és egyben elősegiti a személyiség sokoldalu és 

harmonikus fejlesztését is. 6/  

A televiziózás ebből a szempontból tipikus szabadidő-tevé- 

6 / A témára vonatkozólag bővebben: A.A. ZEMCOV: Szvobodne 
vrem a i'razvitie licsnoszti, Voproszü Filoszofii, 1964. 
4. 61-74. old. 
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kenység. Több szerző rámutatott erre, s témánkkal rokon fel-

vételek eredményei is egyöntetűen ezt igazolják. Gerhard 

MALETZYE, a hamburgi Hans-Bredow-Institut für Radio -und Fern-

sehforschung kutatója egyik munkájában  arra mutat rá, hogy 

amikor az egyén TV nézővé válik, szabadidejét ujra kell ren-

deznie. MALETZKE szerint az egyén számára három lehetőség van: 

1/ szabadidejét ki kell bőviteni, 
2/ más elfoglaltságokat a TV javára le kell szükiteni 

vagy korlátozni, 
3/ a szabadidőt bőviteni, más elfoglaltságokat pedig 

egyide j üle g csökkenteni  kell.  

Falusi körülmények között a fenti feltételek ma még nem min-

den vonatkozásban adottak. A mezőgazdasági munka, a falusi 

életforma /háztáji gazdálkodás még a nem paraszti lakosság 

körében is!/, ma még nem teszik lehetővé e feltételek érvé-

nyesülését. A szabadidő növelésének tendenciái természetesen 

részben már ma is biztosithatók, a nők körében azonban az ese-

tek többségében csak a háztartási munka rovására. 

A magyar viszonyok ebben a vonatkozásban egészen speciá-

lis jellegüek, amire leginkább a Csehszlovákiában végzett 

vizsgálatok hivják fel a figyelmet 

E felvétel adatai szerint a televizióval rendelkező falu-

si lakosság 62 %-a naponta nézi a televizió műsorát, mig a he-

tenkét többször, tehát nem mindennap nézők aránya az ottani 

minta 24 %-a volt. Hasonló eredményekről számol be MAIETZKE 

is idézett munkájában. Mérései alapján a televizióval rendel-

kező családok a hét 5-6 napján az esti programot nagyobbrészt 

7./ Gerhard MÉJ1ETZKE: Fernsghen im Leben der Jugend, Hamburg 959. 
8../ Zárójelenté s . a televizio altal a falusi lakossag kultursük- 

ségleteinek kielégitésére gyakorolt befolyást elemző  vizsgála- 
tok  eredményéről, Prága- Pozsony, 1964. /Népmüvelési Intézet,Bp./ 
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megnézik, a nézési időtartam 14-16 óra hetenként. Adatai sze-

rint a családok fele a készüléket minden este bekapcsolja. 

MALETZKE megállapitja, hogy a televiziós készülék használatá-

nak gyakorisága függ a család társadalmi helyzetétől és mü - 

veltségi szinvonalától, de ugyanakkor a készülék birtoklásá-

nak időtartamától is. 

összehasonlitásul bemutatjuk az Amerrican Research Bureau 

1955. márciusában közzétett adatait is. E szerint a televiziós 

készülékkel rendelkező családok fele a teljes adási időnek 

csupán 2/3-át használja fel, a családok 1/4-e pedig csak 2/5-ét. 

Ebből az amerikai felvételből az is kiderül, hogy a televizió 

a családi életben kialakitotta a maga helyét és szerepét, a 

szórakozás és az időtöltés legfontosabb észközévé és lehetősé-

gévé vált. Hatása nem halványul el a készülék megvásárlása u-

tán sem. 

Leo BOGART5l  idézi az A.C. NIELSEN Co„ adatait, mely szerint 

ugyanrabba a mintába tartozó családok napi televizió nézési i-

deje az évek mulásával tulajdonképpen nem csökkent, sőt még 

emelkedett is. A fenti NIELSEN-féle adatok szerint a televi-

zióval rendelkező családok napi TV nézési ideje a következő-

képpen alakul: 

1950 	4,5 
1951 	4,7 
1952 	4,8 
1953 	4,7 
1954 	4,8 
1955 	4,9 
1956 	5,0 
1957 	5,1 óra naponként 

91 Leo BOGART: The Age of Television /A study of viewing habits 
and the imnaet,of television on American life/, London, 1958. 
v.0.: 16. t ablaval 
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Az idézett adatokból az is kiderül, hogy a téli hónapokban 

a napi TV nézési időtartam a 6 órát is eléri. 

Az előbbieknél a mi szempontunkból sokkal konkrétabb és 

használhatóbb adatokat kapunk, ha férfi és nő bontásban vizs-

gáljuk meg a TV nézéssel töltött napi időt. A kapott eredmé-

nyek az előbbiek figyelembe vételével természetesen nem  min- 

2,...- den  adásnapra vonatkoznak, hanem csak azokra a napokra, ami- 

kor televiziót néznek. Ismételten megjegyezni kivánjuk azt, 

amire az előbbiekben már utaltunk: az interju során kapott 

óraszámok valószinüleg felfelé kerekltettek, amiben szerepet 

játszhatott az interjuvoltaknak az a törekvése, hogy magukat 

"jobb szintien" tüntessék fel, de valószinüleg az is, hogy az 

intejuőrök általában csak egész órákat vettek fel, és valószi-

nüleg ők is felfelé kerekítettek. 

5. sz.  táblázat 	 . 

TELEYIZIÓ NÉZÉSI IDÓTARTAM NAPONTA NEMEK SZERINT 
Békés megyei községek 

Nők óraszám Férfiak 

14,89 % 5 13,27 $ 
27,65 " 4 22,12 " 
40,42 " 3 47,78 " 
14,89 " 2 14,15 " 
2,12 " 1 1,76 " 

A fentiekből megállapitható, hogy a nők a kiegyensulyozottabb 

J televiziö nézők közé tartoznak. Ennek alátámasztására elég fi-

gyelembe venni azt, hogy eloszlásuk az egyes kategóriákban 

szélesebb, mint a férfiaké. 

ti Még ez a relative kis minta is tükrözi a nők szabadidejé-

nek lényegesebben alacsonyabb voltát a férfiakéval szemben, 
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amit viszont a televizió nézés szempontjából lényegesen jobban  

kihasználnak, mint a férfiak.  

A nők helyzete a szabadidő szempontjából rosszabb, mint a-

hogy az első látásra tünik. A két nemhez *attozók napi időbeosz-

tása a családon belüli stereptől függően lényeges eltérést mu-

tat.  

6. sz. táblázat  

R 	~ 	 p 

TELEVIZIŐ NÉZÉSI IDŐTARTAM NAPONTA NEMEK SZERINT  

Szeged  

Nők 	óraszám 	Férfiak  

6 ,3 8  % 
8 ,51 " 

46 ;8.0 " 
36,1T" 
2,12 " 

5 
4 
3 
2 
1 

5,30 %  
19,46 "  
43,36 "  
27,43  
4,42 "  

Ö sszehasonlitva a Békés megyei és a szegedi mintában kapott  

eredményeket, azt tapasztaljuk, hogy Szegeden a két nemhez  

tartozók televizió nézési ideje a napi 2-3 órás időtartam  

körül a leggyakoribb; a mintába tartozóknak mintegy 70-80%-a  

a napi 2-3 órát jelölte meg, szemben a Békés megyeiek 55- 

60 %-ával. A két mintához tartozók napi nézési idejének ösz-

szevetése azt mutatja, hogy a televizió "varázsa" lényegeseb-

ben nagyobb falusi, mint városi körülmények között.  

A szegedi eredmények arra is engednek következtetni, hogy  

a szabadidő vonatkozásában a két nemhez tartozók  között kisebb  

eltérés mutatható ki, mint a falusi mintához tartozóknál, amit  

a falu és a város között ma még meglevő különbségeknek kell  

tulajdonitanunk, amelyek többek között a művelődésben is meg-

nyilvánulnak.  
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A mintavétel kapcsán nem volt feladatiak szabadidő-mérlegek 

készitése, igy nem mérhettük a megvizsgált személyek napi i-

dőbeosztását és az egyes aktivitásokra forditott időmennyisé-; 

geket . Azt azonban megfigyeléseinkből és az interju közben 

szerzett benyomásainkból megállapithatjuk, hogy a nőknél lé-

nyegesen rövidebb az alvási idd, mint a férfiaknbl.°` Ebből az 

aspektusból vizsgálva a nők televizió nézésre f orditott ide-

jót,. azt kell megállapitanunk, hogy azfeltétleniil az alvási 

idő rovására történd -Ezt a megállapitásunkat látszik igazol » 
10/ 

ni a Csehszlovákiában végzett vizsgálat is, amelynek adatai 

szerint a termelőszövetkezetekben dolgozó nők átlagban napi 

21 perccel, a merők pedig 16 perccel alszanak kevesebbet, 

mint  a  férfiak 	 . 

Az idézett csehszlovák vizsgálat azt is megmutatta, hogy a 

nők hátrányára a legnagyobb aránytalanság a gazdaságilag és 

politikailag kevésbé fejlett községekben mutatkozik meg a legem 

inkábbA 

Hasonló vizsgálatokat végeztek a Szovjetunióban isrBIBIK 

és M:MARKOVIGS kimutatták, hogy a férfiak körülbelül kétszer 

ennyi időt fordítanak a televizió müsorainak nézésére, mint 

a nől Körülbelül ugyanez vonatkozik a mozilátogatásra is 

10/ M:roslav DISf a Zóró jelentés a falusi dolgozók szabadide= 
jének és ez idő kihasználásának megállapitása végett az ál- g 
lami XV-5/9 kutatási terv keretében végzett kutatómunka ered 
ményeirő1 ' Práágga-Pozsonyt 196N /Kéziratos ' foVditás a EIRE 
Felnőttoktatási- és Népmuvslési Tanszéki csoport dokumen- 
tációjából„ Debrecen, 1964:/ 	 - 

11/ 14-BIBIK = ? MAPKOVICS t Szabadidő  felmérések  a  Szovjetunióban 
Magyar Filozófiai Szemle, 1962: 4 56o-56SW.  
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E vizsgálat arra is rámutatott, hogy a dolgozök szabadidő  

strukturájának változása nem spontán folyamat, hanem az or-

szág gazdasági és kulturális életében végbement hatalmas vál-

tozás eredménye.  

a dolgozó rétegek napi időbeosztását vizsgáljuk, azt  

látjuk, hogy arcig a munkaidő és a munkával kapcsolatbann el-

töltött idő vonatkozásában teljes egyenlőség van a két nem  

között, addig a férfiak esetében olyan fontos elfoglaltsá-

gok, mint például a bevásárlás, főzés, gyermekgondozás, ta-

karitás, a ruházat rendben tartása, stb.. alig, vagy egyálta-

lán nem jelentenek időfelhasználást, ezek az elfoglaltságok  

nem általánosak.  

Ebből is következik, hogy a nők időbeli megterhelése lé-

nyegesen nagyobb a férfiakénál. Az idézett csehszlovák vizs-

gálat szerint a kedvezőbb gazdasági és társadalmi környezet  

bizonyos mértékben pozitiv hatással van a szabadidőre, amely  

elsősorban a nőknél mutatkozik meg jobban.  

Ismeretes, hogy az anyagi termelés módja befolyásolja az  

élet társadalmi, politikai és szellemi folyamatait és egy-

ben meghatározója a szabadidőnek is, mint ahogy a jövedelem  

nagysága is befolyással van a szabadidőre.  

12/  
7. sz. táblázat  

A SZÖVETKEZETI TAGOK SZABADIDEJE HÉTKÖZNAPOKON ÉS ÉIJETKOR  

SZERINT  
/percekben/  

'életkor 	férfiak 	nők 	életkor 	férfiak nők  

16-19 
~5- ~ 9 
35-39 
45-59 

254 
250 
233 
230 

220 
129 
113 
119 

20-24 
30-34 
40-44 
60 és több 

207 
206 
219 
250 

117  
116  
102  
156  

12/ Forrás: Miroslav DISMAN9 Zárójelentés ... 92. old. 
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Bár az előbbiekben közölt adatok nem magyar viszonyokat 

tükröznek, és azokat csak bemutatásként közöljük, megállapit-

ható, hogy a megvizsgált szemflyeknek az ugynevezett produkt iv 

életkor elején van a legtöbb szabadidejük. A szabadidő nagy-

sága annál inkább csökken, minél produkt ivabb életkorba lép-

nek a megvizsgált személyek, emelkedés csak , a produktiv élet-

kor vége felé tapasztalható.  A közölt adatokból az is kiderül, 
• 

hogy a minimum a férfiak esetében a 35, a nőknél pedig a 45. 

életév körül van, ettől kezdve állandó emelkedés mutatható ki. 

A televizió műsorainak nézéséhez feltétlenül szabadidő 

szükséges. Ismeretes, hogy például rádiót ugy is lehet hall-

gatni - és egyre inkább ez az általános -, hogy közben olyan 

tevékenységek végezhetők, amelyek nem kivárnak teljes koncentrá-

ciót /házimunka, gyermekgondozás, stb./. Ezzel szemben televí-

ziós müsorokat nézni csak olyan időben lehet, amikor teljes 

mértékben megvan a lehetőség a kikapcsolódásra, hiszen a tele-

vizió képszerűsége a nézőt mozdulatlanságra itéli, mozgó kép-

sorokat nyujtva a nézőnek a hozzátartozó hanggal  együtt.  

M IETZKE idézett müvében ezzel kapcsolatban azt állapitjá meg, 

hogy a televízió érzékeléspszichológiailag a filmhez áll közel, 

s egyidejűleg itt különbözik a rádiótól, amellyel más vonatko-

zásban rokonságban van. 13/  A televiziónál a kép mint optikai 

komponens jelentkezik és ez arra kényszeriti a nézőt, hogy 

figyelemmel kisérje a képernyő változásait, s ezalatt más te-

vékenységeket csak nagyon korlátozottan, vagy egyáltalán nem 

végezhet. Ebből nyilvánvalóan következik az a megállapitás, 

13/ MAIETZKE i.m. 34. P. 
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14/ 
amelyre egyébként több szerző is rámutatott, hogy a né- 

ző magatartása kötöttebb, mint a rádiónál, ezért gyakorol 

a televizió erősebb hatást minden más tömegkommunikációs 

eszköznél a néző életmódjára és napi szokásaira. 

Hipotézisiinkben utaltunk arra a feltételezésünkre, hogy 

az uj televiziós készülék tulajdonosoknak legalább 1-2 év 

szükséges ahhoz, hogy a televíziót a tömegkommunikáciös 

eszközök sorában arra a helyre állit sák, amely megilleti. 

Ez a feltételezésünk arra alapozódott, hogy 1-2 év alatt 

alakul ki az a napi optimális TV nézési.időtartam, amely - 

más tényezőkkel együtt - elősegitheti azt, hogy a televizió 

valóban arra a helyre kerüljön, amelyről már szóltunk. 

Nyert adataink - ezek közül is elsősorban azok, amelyek 

a napi TV nézési időtartamra vonatkotnak - nem látszanak 

hipotézisünket igazolni. Mintánkban külön megvizsgáltuk 

éves bontásban a nézők csoportjait aszerint, hogy a készülé-

ket 1960-tól kezdve melyik évben vásárolták. Oly an  eredmé-

nyeket kaptunk, amelyek azt mutatják, hogy a televizió "va-

rázsa" falusi viszonyok között sokkal tartósabb és maradan-

dóbb, mint ahogy azt feltételeztük. Adataink szerint az uj 

és a régi televizió nézők az adásnapokon tulajdonképpen 

csaknem azonos időn keresztül nézik a műsorokat, csak ne-

gyedórás különbség regisztrálható az uj nézők javára. 

Az a tény, hogy a televiziós müsorok nézési időtartama 

14/ J. CAZEN UVE i.m. 
Rolf B. MEYERSOHN: Social research in Television = 
= ROSENBERG - WHITE: Mass Culture, New York, 1963.   
345-358.P. 	.. 
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az évek multával sem csökkent jelentősen, azt mutatja, hogy 

falusi viszonyok között, ahol lényegesebben kevesebb szóra-

kozási és müvelődési lehetőség van, mint a városokban, a te-

levizió p ó t l ó l a g o s funkciója kerül előtérbe, ez 

a tömegkommunikációs eszköz nyujtja a készülékkel rendelkező 

családoknak a fő szórakozási és müvelődési lehetőséget. 

Ezek előrebocsátásával bemutatjuk a kapott eredményeket: 

8. sz.  táblázat  

NAPI TV BÉZÉSI IDŐ A VÁSÁRLÁS ÉJE SZERINT BÉKÉS MEGYÉBEN. 
/percekben/ 

1960 1961 1962 1963 1964 1965 

187 192 184 187 191 197 

Véleményünk szerint - és erre az előbbiekben már utal-

tunk - az interju során a fentiekben kapott időtartamokat 

kissé tulzottaknak tartjuk. Ugyanakkor azonban nem lehet 

figyelmen kivül hagyni azt sem, hogy az általunk vizsgált 

öt községben lényegesen korlátozottabbak a szabadidő kul-

turális aktivitásokkal való kitöltésének a lehetőségei,. 

mint városi viszonyok között. 

9. sz. táblázat  

NAPI TV NÉZÉSI IDŐ - A VÁSÁRLÁS ÉVE SZERINT SZEGEDEN 
/pércekben/ 

1960 1961 1962 1963 1964 1965 

190 171 170 187 162 163 
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Ugy gondoljuk, hogy a falusi és a városi eredmények 

összevetése alátámasztja előbbi megállapitásunkat: váro-

si viszonyok között a televiziós müsorok nézésére fordi-

tott időtartam alacsonyabb, mint a vizsgált községekben. 

Ugyanakkor megjegyezzük, hogy a szegedi eredmények alap-

ján bizonyos ellentmondás látszik, ugyanis Szegeden sókkal 

hullámozóbb képet mutat a TV nézők müsor nézési ideje az 

egyes évek függvényében, mint a Békés megyei mintában. En-

nek ellenére megállapitható, hogy a televizió éppen a  vá-

rosban rendelkezésre álló szabadidő lehetőségek miatt - a 

szabadidő müvelődésre és szórakozásra forditható részéből 

alacsonyabb hányaddal képviseli magát, mint a vizsgált köz-

ségekben. Ha most  ehhez  még azt is hozzávesszük, hogy a vá-

rosi emberek szabadideje és ezen belül a müvelődésre for-

ditható napi időtartama nagyobb, mint a falusiaké, akkor 

az arányok még inkább eltolódnak. 

A fentiek alapján megállapitható, hogy a televizió sze-

repe és részesedése a müvelődésre fordítható időből falu-

si viszonyok között ma még lényegesen nagyobb, mint a vá-

rosban. 

Ez arra is.fel kell, hogy - hivja figyelmünket, hogy a 

falusi népmüvelési munka fejlesztése vonatkozásában igen 

sok tennivaló akad, a televízió bizonyos mértékben ott-

honülőkké tette az embereket, amit a TV "varázsán" tul 

arra vezethetünk vissza,  hogy a községekben nem kielégi-

tőek a müvelődési és szórakozási lehetőségek. A községi 

eredmények arra is rámutatnak, hogy a televízió által 
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"házhoz szállitott kultura" mellett a helyi népművelési 

munka kevésbé tudja aktivizálni és mobilizálni a TV elő-

fizetőket. 

A falusi és a városi televiziós müsor nézési időtarta-

mokat összevetve még arra kell felhivni a figyelmet, hogy 

fenyeget egyfajta kulturális izolálódás, amelyre már eddig 
15/ 

is többen rámutattak. Günther ANDERS még ennél is tovább 

ment és valamiféle családon belüli izolálódásról beszél, a-

mikor arról ir, hogy "évtizedekkel ezelőtt a családi nagy-

asztal volt a család központja és ez az asztal szociálisan 

fémjelezte a családot. Ez lassan elveszitette vonzóerejét 

és helyét átvette a televizió. Ez azonban nem jelentette 

azt, hogy a televizió  a család központjává vált volna. A 

TV sokkal inkább a család decentralizációját segítette elő, 

negativ "nemleges" családi asztalról lehet beszélni ... Az 

asztal c e n t r i p e t á l i s erőt képviselt, a TV 

azonban centrifugális, hiszen a családtagok 

nem néznek többé egymásra, mert a képet nézik, csak annak 

árán tehetik ezt, hogy elmulasztják nézni a képet. Nincse- 
nek együtt, csak fizikailag ... A család miniatür nézőközön-

séggé, az otthon pedig miniatűr szinházzá vált. A vevőkészü-

lékek, amelyek helyettük beszélnek, fokozatosan megfoszt-

ják őket a beszélgetés  kép e s s é g é t ő 1 

/kiemelés tőlem -V.A./, ilymódon passziv, függésben levő 

személyekké alakit jó át a család tagjait: 

15/ Gunther ANDERS: The Phantom World of Television 
= ROSENBERG - WHITE:. I4lass Culture, New York, 1963. 
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ANDERS megállapításai amerikai vizsgálatok eredményeit 

tükrözik, noha előbbi megállapitásában több olyan ténye-

ző van, amelyek figyelmet érdemelnek. Tekintettel arra, 

hogy hipotézisünk tartalmaz olyan feltételezéseket, a-

melyek az előbbiekben előkerültek, ezért a továbbiakban 

kisérletet teszii  ik  annak megállapitására: hogyan áll ez 

a probléma a mi viszonyaink között. 

Interju lapunkon több kérdést szerepeltettünk, amelyek 

részben a t eleviz ióval kapcsolatos családon belüli maga-

tartásokra, szokásokra és a társas kapcsolatokra vonat-

koznak. 

Szükségesnek látszik annak a tisztázása is, hogy a te-

levizió mennyiben befolyásolja a mobilitást, mennyire hat 

a nézőkre az otthon tartózkodást illetően, fennáll-e az 

a feltételezés, amelyet hipotézisünkben fogalmaztunk meg, 

nevezetesen az, hogy a készülék birtoklása elősegíti-e 

befelé fordulási tendenciák érvényesülését, amelyet a leg-

több szerző mint reális hatást szokott kimutatni. 

Az előbbiekben már utaltunk Leo BOGART idézett munká-

jára, amelyben a szerző a telet/&ziónAk a nézőkre való ha-

tását abban jelöli meg, hogy a televizió az alvás és a pi-

henés mellett az emberek társas együttlététől vett el i-

dőt, mindezt pedig ugy tette, hogy sürgeti a házimunkák 

és egyéb személyi feladatok elvégzését. 

BOGART azt is megállapitja, fogy a televizió nem ala-

kit át minden szokást, ujdonsága hamar elmulik, az évek 
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multával a nézők nem töltenek annyi időt a készülék előtt, 

mint uj korában, de már nem térnek vissza előző szokásaik-

hoz, mert a TV kialakitotta a maga helyét és szerepét a csa-

ládon belül, a szórakozás és az időtöltés legfontosabb esz-

közévé vált. Különösen vonatkozik ez a téli hónapokra, ami-

kor a TV-s otthonokban a napi nézési időtartam egy órával 

meghosszabbodott.  

Ezeken a gondolatokon keresztül jutunk el a televizió 

nézés és a társadalmi környezet problémájához. A televizió, 

csakugy, mint a rádió és a sajtó - tömegkommunikációs esz-

köz. Ezek az eszközök azonban  egymástól  - tulajdonságaikat 

és hatásukat tekintve - sokban különböznek. Az  olvasás egyál-

talán nem szükségeli a társadalmi környezetet, hiszen mint 

tevékenység a környezettől független. Nem  vonatkozik ez a 

közlés különféle módjaira, amelyeknél a környezetnek, mint 

egyik fontos tényezőnek jelentős szerepe van. Utalni lehet 

itt azokra a közös és maradandő élményekre, amelyeket a 

rádió, illetve ujabban a televizió nyujt. Ezeknél a tömeg-

kommunikációs eszközöknél a környezet fontossága sokkal 

nyilvánvalóbb, mint az olvasásban. 

A televiziő ezek közül a legcsaládibb jellegű. Szük-

ségképpen a rádiónak is volt a kezdeti időben hasonló 

jellege, de adottságainál fogva /csak auditiv/, olyan ha-

tást soha nem tudott elérni, mint a televizió, amely még 

vizuális élményt is nyujt. Ebből következik, hogy a csa-

ládi szobában lényegesen nagyobb közösséget tud összehoz-

ni, mint a rádió azelőtt Ezzel kapcsolatos a látogatások- 
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ra és az otthonról való elmenetelre való hatása is. 

GOLDBERG amerikai szociológus egy 1948-ban végzett vizs-

gálatában arra hívja fel a figyelmet, hogy a TV nézőknek 

65 %-a többet tartózkodik otthon, mint a készülék megvá-

sárlása előtt, 61 s-ának több látogatója van, mint koráb- 

szerint a nézőknek 41 %-a kevesebbet megy 
16/ 

a készülék megvásárlása előtt.  

GOLDBERG  adatai a mi szempontunkból azért figyelemremél-

tók, mert felmérése időszakában kezdődött el az Egyesült 

Államokban a televizió nagyfoku térhóditása, igy a prob-

lémák hasonlóak lehettek a mieinkhez. 

Interju lapunkon külön szerepeltettük az otthontartózko-

dás iránt érdeklődő kérdést, amelynek alapján nyert eredmé-

nyeket az alábbiakban ismertetjük: 

10. sz.  táblázat  

TÖBBET TARTÓZKODIK OTTHON, AMIÓTA TELEVIZIÓS KÉSZÜLÉKE VAN 
/a megkérdezettek .százalékában/ 

nő 	férfi 
Békés m. 	Szeged 	Békés m. 	Szeged 

igen 68,08 68,08 68,14 49,55 
nem 23,40 29,78 24,77 38,93 
határozatlan 8,51 2,12 7,07 11,50 

az "igen"-nek 
válaszolók kö- 29,35 36,36 70,64 63,63 
zül 
a "nem"-mel 
válaszolók 28,20 24,13 71,79 75,86 
közül 

16/ Közli BOGAKT i.m. 98-105. p. 

ban. E vizsgálat 

látogatóba, mint 
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Táblázatunk adataiból megállapitható, hogy a televizió 

a Békés megyei községekben és Szegeden egyformán jelentő-

sen befolyásolja az otthonmaradást. Mintánk kialakitásá-

nál sajnos nem tudtuk befolyásolni a nemek közötti arányos 

megoszlást, ez a mintavételi módszerből következik, ugyanis 

az alkalmazott eljárás nem tette lehetővé, hogy a kiválasz-

tásnál a.férfi-nő arányt megváltoztassuk. Igy adódott, hogy 

az öt községben körülbelül 2/3 - 1/3 férfi-nő került be a 

mintába, ami a fentiekben közölt eredményekből is kitűnik. 

Ez azonban - véleményünk szerint - csak ilyen összehasonli-

tásokban látszik torznak, a tendenciák érvényesülését azon-

ban lényegesen nem befolyásolja. 

A szegedi felvételnél jobb férfi-nő aránnyal dolgoztunk, 

és ebből az tűnik ki, hogy a városi viszonyok között valami-

velkevésbé befolyásolja a televizió léte az otthonmaradást, 

mint a községekben, amelyet az ismert tényekkel lehet magya-

rázni. Különösen áll ez a megállapitás a férfiakra, akiknek 

mobilitására városin körülmények között sokkal kevésbé hat a 

televizió, mint a nőkre, függetlenül attól, hogy falusiak, 

vagy városiak. Ugyanez már nem állapitható meg a  falusi  fér-

fiakra, akiknek mobilitását a televizió éppugy befolyásolja, 

mint a nőkét. 

SzAmunkra sokkal többet mondanak azok az adatok, ame-

lyeket ugy nyertünk, hogy a kérdést a készülék vásárlási 

évének függvényében vizsgáltuk meg. Anélkül, hogy valameny-

nyi rendelkezésre álló adatunkat ismertetnénk, itt csak a 

legtipikusabbak bemutatására szoritkozunk, amelyek az ált a- 
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lurk vizsgált tendenciák érvényesülését bizonyitják. 

11.. sz.  táblázat  

TÖBBET TARTÓZKODIK OTTHON, AMIÓTA TELEVIZIÓS KÉSZÜLÉKE VAN 
/á megkérdezettek százalékában/ 

/ a TV készülék vásárlási éve szerinti bontás/ 

1960 1961 1962 1963 1964 1965 

Békés m. 52,63 6 .9,23 62,50 66,66 73,33 70,73 
Szeged 	35,71 43,47 59,99 54,54 54,99 71,99 

Adatainkból nem nehéz felismerni a televizió szívó , ott-

honmarasztaló hatását. E tendencia mind a falusi, mind a vá-

rosi nézőknél egyaránt kimutatható, ha nem is azonos mérték-

ben. Eredményeinkből az látszik, hogy a televizió a nézők 

mobilitását elsősorban falusi közegben fékezi, hiszen csak a 

készülék vásárlása utáni 4-5. évben mutatható ki nagyobb mobi-

litás, addig tart a készülék "varázsa". Az a tény, hogy az 

1-5 éve televíziós készüléket birtoklók 60-70 %-a nyilatko-

zott ugy, hogy többet tartózkodik otthon, mint a készülék 

megvásárlása előtt, azt jelenti, hogy a TV otthonmarasztaló 

hatásával feltétlenül számolni kell. 

Ha ilyen aspektusból nézzük a televizió nézők aktivitá-

sait, azt a következtetést kell levonnunk, hogy a televizió 

jelentős mértékben teszi otthonülőkké a nézőket, éspedig 

falun jobban, mint városon. Ezt leginkább a körülményekkel 

és az adottságokkal lehet leginkább magyarázni. A vizsgált 

községekben a népmüvelési munka által nyujtott lehetőségek 
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szerényebbek, s az esetek többségében nincsenek olyan vonzó 

müvelődési alkalmak, amelyek a kimutatott egyoldaluságot 

csökkenteni tudnák. Nyert adataink arra is felhivják a fi-

gyelmet, hogy a televizió falun való elterjedése - ilyen kö- 

rülmények között - negative fog visszahatni az emberek há- 
17/ 

zon kívüli müvelődési aktivitására . Ezeknek a tendenciák- 

nak a jelzése elsősorban azok számára látszik fontosnak, a-

kik a kulturális élet szervezésével és irányitásával hiva-

tásszerűen foglalkoznak. Végkövetkeztetésül többre mi sem 

vállalkozhatunk, mint hogy erre nyomatékosan felhívjuk a 

figyelmet. 

A televiziónak ilyenfajta demobilizáló hatása a szegedi 

mintában ilyen mértékben nem érvényesül. Szeged vonatkozásá-

ban  ezt elsősorban azokkal a gazdagabb szabadidő lehetősé-

gekkel lehet indokolni, amely a város adottságainál fogva 

eleve adottak. Természetesen Szegeden is jelentős mértékben 

tapasztalható a televizió "otthonmarasztaló" hatása, de kö-

zel sem olyan mértékben, mint a vizsgált Békés megyei közsé-

gekben. A televizió hatása városi viszonyok között kiegyen-

sulyozottabb, a készülék "varázsa" már az első év után csök-

ken, a birtoklás 4. évétől kezdve pedig erősen hanyatló ten-

denciát mutat.  Távol áll tőlünk annak a gondolata, mintha 

az utóbbi látszanék kivánatosabbnak, véleményünk szerint a 

17/ Ugy gondoljuk, hogy a televizió jelenlétét akkor látjuk 
müvelődési oldalról helyesen, ha elsősorban népmüvelési 
karakterét észrevesszük. Erre több szerző felhivta a 
figyelmet, rámutatva arra, hogy a televizió jelentőségét 

az egyes emberre, a családra és a társadalomra egyaránt 

figyelembe kell venni. 
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a televizió akkor találja meg a helyét a család életében, 

ha a néző szelektálni tud a müsorban és a különböző szabad-

idő aktivitások között kialakul a televizió helye és.jelen-

tősége, anélkül, hogy egyeduralkodóvá válnék. 

Helytélen volna a televizió demobilizáló hatásának tul-

zott jelentőséget tulajdonitani, teljes képe akkor kapunk, 

a valóságot akkor közelitjük meg a leginkább, ha a fentieken 

kivül a különböző aktivitásokra és a társas_ kapcsolatok ala- 
18/ 

kulására is figyelemmel vagyunk. 

Előljáróban azt kell megállapitanunk, hogy a különböző ak-

tivitásokat. mérni, továbbá szabadidő mérlegeket késziteni 

nem volt feladatunk. Csak arra szoritkozhattunk, hogy ebben 

a vonatkozásban a tendenciák érvényesülését kimutassuk. Azt 

tettük a vizsgálódás tárgyává, hogy a mintába tartozó készü-

lék tulajdonosok legfontosabb kulturális és társadalmi akti-

vitásairól szerezzünk be információkat. 

A vonatkozó kérdést az interjuban ugy szerepeltettük, 

hogy amióta TV készülékkel rendelkezik, szokott-e: könyvet ol-

vasni, moziba járni és különféle kulturális és szórakoztató 
19/ 

rendezvényeken részt verni. 	
. 

18/ T.E. COFFIN: Television's Effects o. Leisure-time 
Activities,  J.  Appl. Psych. 1948. N 32. A  szerző  tanul-
mányában ugy .látja, hogy a televízió nem csökkenti, ha-
nem növeli az ember müvelődési aktivitását. 

19/ Szükségesnek tartjuk megjegyezni, hogy a Békés megyei 
mintában az interju során a szinházi előadások látoga- 
tása iránt nem érdeklődtünk, mivel ilyen előadásokat 
a vizsgált községekben évenként csak néhány alkalommal 
tart anak. 
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A t e l e v i z i ó  és  a művelődési 
aktivitások 

Amint a mellékelt interju lapról is látszik, négy válaszo-

lási lehetőség köré csoportositottuk az interju során fel-

vett adatokat: Az "igen", "nem", "ritkábban, mint előbb" 

mellett a válaszmegtagadást is felvettük. A válaszmegtaga-

dással kapcsolatban azt kell megjegyeznünk, hogy ezzel az 

interjuvoltak egyik mintában sem éltek, illetve csak nagyon 

kis számban, igy az előfordult néhány válaszmegtagadást el-

hanyagolhatjuk. Ezt elsősorban az alkalmazott interju mód-

szernek tulajdonithatjuk, ugyanis az interjuőrök a felvétel 

során el tudták kerülni azt a szituációt, amikor az interju 

alanya valamelyik kérdésre vonakodott volna válaszolni, ugy 

tudták a beszélgetést irányitani, hogy ez a válaszadási lehe-

tőség tulajdonképpen fel sem merülhetett. Ezzel kapcsolat-

ban érdemes arra felhivni a figyelmet, hogy a válaszmegtaga-

dásnak ez a relative alacsony száma a módszer mellett annak 

tulajdonitható, hogy magának a felvételnek a tárgya sem tette 

ezt különösebben indokoltá. S. dr. MOLNÁR Margit és SURÁTiYI 
20/ 

Bálint 	arra hivják fel a figyelmet, hogy a nemválaszolás- 

nak a legkülönbözőbb szociológiai, pszichológiai és patoló-

giai tényezői lehetnek. Esetünkben a megkérdezetteknek nem 

lehettek olyan érzéseik, hogy válaszukat esetleg ellenük 

használnánk fel. Nyilvánvaló, hogy az alkalmazott módszer 

mellett az interjuőrök habitusteremtő készsége is elősegí-

tette a kedvező légkör kialakulását. Kétségtelennek látszik 

az is, hogy a megkérdezettek körében köztudott volt, hogy 

20/ S . dr . MOLNÁR Margit és SURÁNY"I Bál int : A válaszmegtaga-
dás és válaszképtelenség pszichológiai vonatkozásai egy 
véletlen kiválasztáson alapuló közvéleménykutatási felmé-
résben, Magyar Pszichológiai Szemle, 1965.3-4.456-464.p. 
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az interjuőrök egyetemünk hallgatói, tehát az egyetem 

presztízse szintén elősegithette a'felvétel sikerét és 

a válaszmegtagadások alacsony számát. Ha az elmondottak-

hoz még azt is hozzávesszük, hogy az interjuőrök művelt-

ségi színvonala az esetek többségében felette állt a meg-

kérdezettekének, akkor nem nehéz a fentieket a felvétel 

sikeres végrehajtásának a javára irni. 

Az interju módszer hatását tekintve feltétlenül a kér-

dőives módszer felett áll, amit az előbbieken kivül még 

az is. bizonyit, hogy a mintába kerültek valamennyien be- 

vonhatók voltak az interjuba, ha nem is válaszoltak valameny-

nyi kérdésre. 

Ezek előrebocsátásával a továbbiakban vizsgáljuk meg 

nyert adatainkat, amelyeket össze fogunk vetni a szegedi 
21/ 

eredményekkel. 

A megkérdezett televiziós készülék tulajdonosoknak 

Békés megyében 34,99 %-a egyáltalán nem olvas  
Szegeden 	33,74 	konyvet  

Ugy gondoljuk, hogy ez a relative magas százalék már ma-

gában jelzi a probléma nagyságát. A probléma: a televizió 

és az olvasás közötti összefüggések kivetítése. A kérdés- 

217 A müvelődési aktivitásokat a foglalkozás függvényében 
is megvizsgáltuk. Adatainkban csak a munkás, paraszt 
és értelmiségi foglalkozásuaktól nyert eredményeket 
dolgoztuk fel, tehát egyéb foglalkozási kategóriákat 
nem szerepeltetünk. Ez magyarazza, hogy a 100,00 0-ot 
az élőbbi foglalkozásuak nem adjak ki. 
100,00 0  - /munkás+paraszt +értelmiségi/ = egyéb foglal-
ko z á suak 
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sel kapcsolatosan  a szakirodalomban a televizió megjelené-

se után olyan megállapitások születtek, hogy a TV negativ 

hatással van az olvasásra. Elég itt utalni BOGART idézett 
22/ 

munkájára, amelyben a szerző azt állapítja meg, hogy szem- 

' be kell nézni ezzel a problémával, annak ellenére, hogy sze-

rinte "A televizió hatását a könyvekre, magazinokra és uj-

ságokra nehezebb kinyomozni, mint a rádióra ... a televizió 

olyan hatással van  a még korábban olvasókra, hogy még ők is 

kevesebbet olvasnak". BOGART  a továbbiakbar azt állapit ja 

meg, hogy a televízió viszonylag legkevésbé az ujságolvasás-

ra hatott, mert "ujságot olyan  körülmények között is lehet 

olvasni, amikor  TV-t nem lehet nézni /munkába való utazás 

közben, étkezés alatt, stb/". 

Véleménycink szerint igazat kell adni BOGARTnak, amikor 

megállapitja, hogy a műveltebbeknél és a komolyabb könyv-

olvasóknál, akiknek az izlése specializáltabb, amikor TV 

nézővé válnak, az olvasás vonatkozásában különösebb vissza-

esés nem  tapasztalható.  

Nagyjából hasonló következtetést szürt le a televizió 

és a népmüvelés kapcsolatával foglalkozó salgótarjáni kon- 
23/ 

ferencia is, amelynek keretében elhangzott egyik előadás 

adatai szerint a televizióval rendelkezők a televizión ki-

vüli művészeti ágakra 40 s-al kevesebb időt fordítanak azu-

tán, miután a készüléket megvásárolták. 	. 

22/ BOGART i.m. 132. p. 
23/ ERESZ Tiborné: Televízió és népművelés a statisztika 

tükrében = Televízió és népmüvelés, Budapest, 1965. 
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Az itt közölt adatok arra is felhivják a figyelmet, hogy 

a TV nézők 20-22 %-al kevesebb időt forditanak olvasásra, 

mint előzőleg. Hogy a televizió és az olvasás összefüggései 

mennyire szerteágazóak, arra utal az is, hogy a kimutatottak 

ellenére jelentősen emelkedett a könyvtárak és a könyvkeres-

kedelem forgalma. 

24/ 
Egy KSH statisztika szerint 	a TV készülék tulajdonosok 

99 %-a rendszeres olvasó maradt /ha előzőleg az volt/, de 

2/5 -öd részük kevesebbet olvas, mint annak előtte. Ezek az 

adatok - véleményünk szerint - valamivel szebbnek mutatják 

a valóságot, mint az  valójában.  A KSH statisztika adatait 

csak akkor tudjuk elfogadni, ha az olvasás fogalmába bele-

értjük a szigoru értelemben vett könyvolvasáson kivül az 

ujságok, folyöiratok és képeslapok olvasását is. A kérdést 

erről az oldalról nézve - tehát az olvasás fogalmát kibővit-

ve - feltétlenül hasonló megállapitásra kell nekünk is jut-

nunk. 

A lapok,  folyóiratok  és magazinok olvasottságának emel-

kedése a TV korában világjelenségnek mondható. Adatokat idéz-

hetnénk, amelyek ezt bizonyitják. Elég itt utalni arra, hogy 

például az NSzK-ban 1958-óta 20 %-al emelkedett a lapok és 

magazinok példányszáma. Ez a folyamat a szocialista orszá-

gokban még inkább érvényesül. Ezt tükrözik az egyébként az 
25/ 

általunk közölt bázisadatok is, amelyek az egyes Békés 

megyei községekben eladott napilapokra vonatkoznak. Az uj- 

24/ Idézi GÖItd/EI Axital:. A néiimüvelés és a'televizió c. cikké- 
ben /Népmüvelési Értesitó, 1964. 3.sz./ 

25/ 1. 17-18. p. 
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8 

 és folyóirat olvasás fellendülését a televizió pozi-

tív hatásának kell felfognunk, amely onnan tápálálkozik, 

hogy a hiradó és dokumentum-jellegű müsorok felkeltik a 

néző - elsősorban - politikai érdeklődését. Emellett fel- 
26/ 

tétlenül figyelmet érdemel az is, amire GÁBOR Pál utal, 

hogy a televizió néző szeretne egy-egy hirt nyugodtabb, 

rögzítettebb formában viszontlátni és többet megtudni arról, 

amit a müsorokban lát. 

Visszatérve a könyvolvasás problémájához, érdemesnek 

látszanék bemutatni az Allensbachi Demoszkópiai Intézet a- 

Ugyanitt utalni lehetne T.E. COFFIN 

kimutatta, hogy azoknál a személyeknél, 

28/ 
vizsgálataira , aki 

a 
akik televiziós ké- 

szülék megvásárlása előtt 58 percet fordítottak naponta olva-

sásra, a készülék birtoklása után már csak 42 perc jutott er-

re a fontos müvelődési aktivitásra. COFFIN azt is megjegyzi, 

hogy ugyanakkor a tömegkommunikációs eszközök igénybevéte-

lére az addigi napi 190 perc helyett 267 perc jutott. 
29/ 

CUNNINGHAM és WALSH megfigyelése szerint azok a TV nézők, 

26/ GABOR Pál: Sajtó - a TV korszakban , Magyar Sajtó, 1965.4. 

27/ Közli: Karl HOLZAMER9 Die kulturelle Aufgabe des Fernse-
hens = Fűhrung und Bildung in der heutigen Welt, Stuttgart, 
1964. 

28/ T.E. COFFIN i.m. 
29/ Közli: NAGY Andor: A televizió néhány müvelődési, didak-

tikai problémája, Egri Tanárképző Főiskola közleményei, 
1964. 2. 
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akik a készülék megvásárlása utáni kezdeti időszakban keve-

sebb időt forditanak a korábbihoz viszonyítva könyvek és fo-

lyóiratok olvasására, körülbelül egy év elteltével az addi-

ginál nagyobb intenzitással fordulnak az olvasmányok felé. 

Más szerzők, igy többek között J. R0VAN 3o/viszont ugy lát-

ják, hogy a televíziónak az olvasásra és a könyvvásárlásra 

különösebb hatása nincs. Hatással van ellenben az olvasás 

fajtájára, mert a regénytől inkább a történelmi, a kalandos 

és az utikönyvek felé fordul a nézők érdeklődése. 

Ugy gondoljuk, nem tévedünk, amikor megállapítjuk, hogy 

a televizió kérdését nem lehet elvonatkoztatni a társadalmi 

rendszertől. A mi szocialista viszonyaink között a televiziő 

és a könyvkultura közötti összefüggések eleve nem merülhet-

nek fel annyira élesen, mint a tőkés országokban. Példaként 

lehetne felhozni a magyar, de más szocialista országok könyv-

kiadásának egyre növekvő mutatóit, amelyek azt bizonyítják, 

hogy a televizió nincs negatív hatással az olvasásra. A Szov-

jetunióban például 1952-ben 43 135 könyvet adtak ki 851 millió 

példányban, tíz évvel később, a televizió gyors elterjedése 

után a kiadott könyvek száma 79 140-re, példányszámuk pedig 

1 249 millióra emelkedett. A magyar adatok is körülbelül ezt 

a képet mutatják: 

1960-ban 554 millió Ft értékben 
1963-ban 722 	" 	'! 	" 	adtak el  könyvet.  

30/ J. R0VAN: Die Mittlerrolle des Fernsehens in Erziehung, 
-- Bildung_, Kultur, Jugend und Film, 1963. 80-83. /München/ 
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Hasonló képet mutat a könyvtári forgalom is: 

1961-ben 1 586 000 látogató 
1962-ben 1 840 000  
1963-ban 1 982 000 " 	" 

tári szolgáltatásokat. 
vette igénybe a könyv- 

Az idézett számok országos viszonylatban azt mutatják, 

hogy a televizió nagyfoka térhóditása korában, amikor a ké-

szülékek száma megközelitette a hétszázezret, jelentősen e-

melkedett mind a könyvtári kölcsönzések száma, mind pedig a 

könyvforgalom. Ebből az aspektusból nézve a televizió és az 

olvasás összefüggéseit, azt állapithatjuk meg, hogy a könyv 

alig érezte meg a TV jelenlétét. 

Ugy gondoljuk, hogy az előbbiekben idézett adatunk, mely 

szerint mintánkban 34,99 ` egyáltalán nem olvas könyvet, ar-

ra vezethető vissza, hogy ezek az emberek feltehetően előbb 

sem olvastak. Ha pedig ez igy van, akkor azt kell megállapi-

tanunk, hogy a televizió által ezt a 35 százaléknyi előfize-

tőt mégiscsak sikerült bekapcsolni a kultura vérkeringésébe, 

s ez már magában nagy dolog. 

A továbbiakban vizsgáljuk meg e 34,99 % nem olvasó tele-

vizió nézőt. Ha ezt a kis mintát foglalkozás szerint részek-

re bontjuk, azt tapasztaljuk, hogy a munkások és a parasztok 

aránya teljesen azonos /44,64 %/, mig az értelmiségiek ebben 

a kis mintában 3,57 0-os arányban szerepelnek. A minta rela-

tiv kicsinysége miatt nem lett volna célszerű a felosztást 

valamennyi általunk vizsgált foglalkozási csoportra kiter-

jeszteni, mert egy ilyen kis mintánál jelentős torzulások 

léphetnek fel. 
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Az egyáltalán nem olvasó televizió nézők mellett külön 

megvizsgáltuk az olvasó és a készülék birtoklása óta rit-

kábban olvasók csoportját is. Ugy találtuk, hogy az egész 

minta 35,62 %-a a rendszeres könyvolvasók közé tartozik t , 

azok közé, akik éppen annyit, vagy többet olvasnak, mint 

a készülék megvásárlása előtt. Érdekes ennél a kis mintá-

nál az arányok megváltozását figyelemmel kisérni: 

munkás: 21 , 05%,paraszt: 22 ,80%,értelmiségi: 50,87%. 

Ha az előbbiekhez 4ozzávesszük a készülék birtoklása óta . 

ritkábban olvasókat, akkor azt tapasztaljuk, hogy a megkér-

dezetteknek 29,37 %-a nyilatkozott ugy, hogy kevesebbet ol-

vas, mint előbb. 

Véleményünk szerint ezek az arányok körülbelül megfelel-

nek a jelenlegi falusi viszonyoknak és azt tükrözik, hogy 

a televizió hatással van az olvasásra, csakugy, mint min-

den egyéb szabadidő aktivitásra. Csak összehasonlitásul be-

mutatjuk a szegedi mintában nyert megfelelő adatokat:  

12. sz.  táblázat  

AZ OLVASÁS ALAKULÁSA A TV KÉSZíJLÉK BIRTOKLÁSA ÓTA 
Szeged 

A megkérdezettek közül 

nem olvas könyvet olvas könyvet 

3134_$ 	544.62_%  

	

37,03 % 	14,81 % 

	

7,40 " 	2,46 " 

	

3,70 " 	29,62 1 

	

.51, 86 " 	52,80 " 

munkás 
paraszt 
értelmiségi 
egyéb fogi. 

ritkábban olvas 
könyvet lmg_% 

15,99 % 

31,99 " 
52,01 " 



értelmiségi családok 62 %-ának 
a munkás 	" 	" 31 
a  paraszti 	3 " 
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A Békés megyei és a szegedi mintából kapott eredményeket 

összehasonlitva azt tapasztaljuk, hogy a nem olvasók aránya 

nagyjából megegyezik, eltérés csupán a ritkábban olvasók a-

rányában van a szegediek javára, amit ezuttal is annak tu- 

lajdonithatnnk, hogy a televizió szivő hatása Szegeden kevésbé 

érvényesül, kevésbé alakitotta át a városi emberek szabadidő 

strukturáját, szokásait és kulturális aktivitásait, mint a 

falusiakét. 

Végső soron a kép nem látszik aggasztónak, tudomásul kell 

vennünk azt, hogy jelen kulturális fejlődésünk szakaszában 

széles rétegeket még nem sikerült megnyerni az olvasásnak. 

Ezt az is bizonyitja, hogy a helyszinen végzett megfigyelé- 

slink  szerint a családok körülbelül egy harmadánál alig láttilnk 

könyvet /Békés megye!/, komolyabb könyvállománnyal csak azok 

a családok rendelkeztek, amelyeknél iskolás kora gyermekek 

voltak, illetve az értelmiségiek. 

A Központi Statisztikai Hivatal országos adatai szerint 

50 kötetes könyvtáruk volt at 

egyáltalán nem  volt'  könyvük az 

értelmiségi családok 9 %-ának 
a milnkás 	" 	" 17 	" 
a paraszti " 	1  39 

Ez a kép - véleményünk és megfigyeléseink alapján - megfelel 
a valóságnak, ismételten hagsulyozva: a televizió a nem ol- 
vasöknál egy bizonyos értelemben hiatustöltő szerepet játszik, 
bevonva őket a művelődés folyamatába. 
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Az a véleményünk, hogy a televizió és az olvasás ösz-

szefüggéseinél az előbbiekre figyelemmel kell lenniink. Be-

nyomásunk szerint nem kevés azoknak a falusi családoknak a 

száma, amelyekben alig, vagy semmit nem olvasnak. Amikor e-

zek a családok rendszeres televizió nézőkké válnak, először 

keriílnek kapcsolatba a házhoz szállitott művelődési és szó-

rakozási lehetőségekkel, ettől kezdve kerülnek bele a műve-

lődés folyamatába. Ezeknél a nézőknél a televizió nyujtotta 

müvelődési anyagnak igen nagy jelentősége van, meggyőződésünk, 

hogy a TV által keltett érdeklődés egy későbbi fázisban az 

olvasás, az alaposabb tájékozódás vonatkozásában is jelent-

kezik és egy olyan tömegméretekben is ható folyamatnak lehe-

tiínk  majd a tanui, amelyet a televizió inditott el és amely 

a sokoldalu müveltségszerzés utjára vezeti el a képernyő e-

lőtt ülő, addig passziv embereket. 

Az előbbiekben ismertetett eredményekhez hasonlókról tu-

dósitanak benniínket a közelmultban végzett csehszlovák vizs-

gálatok is. A Miloslav DISMAN által szerkesztett Zárójelentés 

kimutatja, hogy az olvasás intenzitása, terjedelme., jelent-

kezésének gyakorisága és fontossága szempontjából egyike a 

falusi dolgozók szabadidő aktivitásának, bár a sAadidőből 

a legtöbbet a televiziós műsorok nézésére forditják. Igazat 

kell adnunk DISMAN megállapitásának, hogy "a televizió min-

den valósm.inüség szerint nem tekinthető csak a szabadidő 

eltöltése egy módjának, hanem erre az időtöltésre ösztön-

ző egyik tényezőnek is... Igen gyakran forditanak a müsorok 

megtekintésére olyan időt is, amelyet előbb egyéb szabad- 
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időbe sorolható aktivitásra forditottak." 

Ugy gondoljuk, hogy a mi vizsgálatunkból is hasonló kö-

vetkeztetéseket lehet és kell levonni, szemben azokkal a 

nyugati megállapitásokkal, amelyek e kérdést meglehetősen 

egyoldalisan itélik meg és eltulozzák a televiziónak a külön- 
31/ 

féle müvelődési aktivitásokra gyakorolt hatását. ` 

A televizió és a mozi  

A televiziónak a filmszinházak látogatottságának csökke-

nésére gyakorolt hatásáról sok cikk és tanulmány jelent meg 

a szocialista és a tőkés országokban egyaránt. A televizió 

megjelenése és rendkivül gyors elterjedése a legnagyobb ha-

tással a filmre volt. Ez a megállapitás az első hallásra 

talán kissé furcsának tűnik, ugyanis a film és a televizió 

rokonnak látszanak. Mindkét tömegkommunikációs eszköz között 

egy technikai közvetítő beiktatása szükséges ., ' nagyjából azo-

nos technikai-rendezői megoldások jellemtik mindkettőt. A 

televiziót a film oldaláról kezdettől fogva bizalmatlanság-

gal nézték, s hatását a látványosság és‘ :á mérét4 ,k.növelésé-

vel igyekeztek ellensulyozni. A cinemascope, a háromdimen-

ziós, . sőt a "szagos" filmek megjelenése és elterjedése a 

televizió térhóditásának . az első időszakára esett. . A közön-

ség megtartására a látványosság fokozása került előtérbe. 

Nyugaton az ötvenes évek végén megkongatták a vészharango-

kat és a nagy filmgyárak óriási erőfeszitéseket tettek, hogy 

31/ v.ö.: Kurt BAUSCHEK: Fernsehen und gebildete Nation, 
Neue Deutsche Presse, 1964. 5. Berlin /West/ 
The eight art. Twenty-three views of television today, 
New York-Chicago-San Francisco, 1962. 269. p. 
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ellensulyozzák a televiziö hatását. 

A mi viszonyaink között ez a probléma közel sem merült 

fel ennyire élesen, s ugy gondoljuk nem járunk messze az 

igazságtól, amikor megállapitjuk: a televizió és a film 

közötti kiegyenlitődés megtörtént és mindkét fontos tömeg-

kommunikációs eszköz elfoglalta azt a helyet a müvelődés 

és a szórakozás lehetőségei között, amely megilleti. Hogy 

a televizió és a film közötti összefüggésekkel mégis szük-

ségesnek láttok a foglalkozást, ezt azért tettük, mert fel-

tételezzük, hogy a televizió térhóditása a filmmel szemben 

a mi viszonyaink között elsősorban azért érdemel figyelmet, 

mert a falusi filmszinr ázak felszereltsége és ellátottsága 

nem felel meg a korszerü követelményeknek, a müsorpolitika 

sem mindig megfelelő és emiatt a film soha nem játszhatott 

olyan fontos szerepet a falu kulturális életében, mint ami-

lyet egyes fejlettebb országokban. 

Az előbbieken kívül még azért tettük a vizsgálat tárgyá-

vá a megkérdezett televíziós készülék tulajdonosoknál a film-

előadások látogatottságának kérdését, hogy a televiziónak, 

mint az eddig használatos legtökéletesebb tömegkommuniká-

ciós eszköznek a vonzóhatását olyan vonatkozásban kimutas-

suk, amely lényegéből következik, nevezetesen abból, hogy 

audio-vizuális jellege révén közvetlenül juttatja el sokol-

dalu variációban és változatos formában a müvelődés és a 

szórakozás anyagát, és mint közvetitő eszköz , ahogyan azt 

hipotézisünkben is megfogalmaztuk, hatással van az olvasás 

mellett más kulturális aktivitásokra, igy többek között a 
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filmszinházak látogatottságára is. 

A rendelkezésre álló statisztikák alapján, amelyekből csak 

néhányat mutatunk be, az derül ki, hogy a film mindenütt meg-

érezte a televizió jelenlétét. Magyar vonatkozásban e tenden- 

cia érvényesülését azzal lehetne a leginkább bizonyitani, a- 
32/ 

melyet SZABÓ András Endre közölt. Adatai szerint, ha a tele- 

viziós készülék megvásárlása előtti szinvonalat 100-nak vesz-

szük, akkor a filmszinházak látogatottsága 36-ra süllyedt. 

Hasonló dinetekről számol be a már többször idézett csehszlo-

vák Zárójelentés is. E szerint egyes helyeken jelentősen csök-

kent a filmszinházak látogatottsága, azonban ez a tünet csak 

átmeneti jellegű volt. Ivanka pri Dunaji községben a megkér-

dezetteknél 47 $-os csökkenés következett be a helyi fiimszin-

ház. előadásainak látogatottságában, mig 12 %-a a mintában sze- 

replőknek egyáltalán nem 
33/ 

di adatokat is, amelyek 

számolnak be. 

jár moziba. Idézhetnénk egyéb külföl-

hasonló tendenciák érvényesüléséről 

Ezekkel az adatokkal szemben vizsgálatunk azt bizonyitja, 

hogy hazai falusi viszonyaink. egyáltalán nem hasonlitanak 

32/ SZABÓ András Endre: Szabad idő és művelődés, Magyarország, 
1964. 31. 

33/ Fernsehzuschauer geben Auskunft. Eine Fernseh-Umfrage in 
der Schweiz, Fernseh-Informationen. Beil. Zuschauer For- 
schung, 1961.3. 
Film und Fernsehen im Spiegel der Wissenschaft - Heraus-
gegeben von Erich FEIDMANN und Ernst MEIER, Gütersloh, 1963. 
Dieter GLATZER: Das Fernsehen als. Mittel sozialistischer 
Erwaehsenenbildung, Partei-Hochschule. Karl Marx, Berlin, 
1963. 
Radio, cinéma et télévision. Informations et recherches, 
Ljubjana, 1963. 
Ctibor TAHY: Vplyv televizie na kulturny zivot dedini, 
Osvetovy Sbornik, 1962. 10. 
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az előbbiekben idézett csehszlovák viszonyokhoz. 

13. sz. táblázat  

A MOZIBAJÁRÁS ALAKULÁSA A TV KÉSZUIÉK BIRTOKLÁSA ÓTA 
/Békés megyei községek/ 

Egyáltalán nem jár 	Ritkábban jár 

63,12  % 	15 62 % 
/63,12 % = 100,00 %, ebből/ /15,6 	100,00 %, ebből/ 
munkás 	30,69 % 	munkás 	27,99 % 
paraszt 	37,62 " 	paraszt 	19,99 " 
értelet. 	23,76 " 	ertelm: 	47,99 " 

Arcig a csehszlovák kutatások szerint a megkérdezetteknek 

csupán 12 ,b-a nem látogat filmelőadásokat, a mi Békés megyei 

községeinkben több, mint 63 %-a a megkérdezetteknek egyálta-

lán nem vesz részt a helyi mozi előadásain. Nem sokkal jobb 

képet mutatnak a szegedi felvétel adatai sem: 

Szegeden a megkérdezetteknek 59,37  %-a egyáltalán 
nem jár moziba, 

ebből /59,37 % = 100,00 %/ 
munkás 26,31 
paraszt 	6,31 " 
érteim. 12,63 
egyéb 	54,74 " 

Külön csoportot képeznek azok, akik a televizió hatására sem 

járnak kevesebbet filmelőadásokra, ezeket az egész Békés me-

gyei mintában megvizsgáltuk és ugy találtuk, hogy 21,25  %-ot 

tesznek ki. Szegeden ez a szám valamivel magasabb 23,12 1, 

azonban közel sem annyival, mint az előre várható volt. Ugy 

gondoljuk, hogy a falu és a város között itt kimutatható mi-

nimális különbség onnan adódik, hogy a televizió ujszerüsége 

révén még igen erősen hat, nem történt meg a kiegyenlitődés 

a különböző művelődési aktivitások között, amit elsősorban 
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annak tulajdonithatunk, hogy a mintánkban szereplő TV készü-

léktulajdonosok nagyobb része csupán 2-1 éve vásárolta a ké-

szüléket. Ezzel kapcsolatban érdemes felhivni a figyelmet ar-

ra, hogy a televiziós készülék használatának gyakorisága függ 

a birtoklás időtartamától, de ezenkivül számos egyéb tényező-

től is, igy többek között a család müveltségi szinvonalától, 

a társadalmi helyzettől, hogy csak a legfontosabbakat emeljük 

ki. 

Felvetődhet a kérdés: nyert adataink miért mutatnak ilyen 

nagyfoku térhóditást a televizió javára a mozival szemben? 

Egyik okként azt jelölhetnénk meg, hogy nálunk a televizió 

elterjedése gyorsabb folyamat közben ment végbe, mint a leg-

több országban. Ismeretes, hogy sok országban már az 1950-es 

évek elején kiépült a televiziós  hálózat , és a t eleviz sóval 

való ellátottság szinvonala 1958-1959-re a relatív számokat 

tekintve már elérte a mi jelenlegi ellátottságunkat /Csehszlo-

vákia, Szovjetunió, NDK, NSzK, Franciaország, Anglia, stb/, 

mig nálunk a rendszeres adások csak 1958-ban kezdődtek, a 

közvetitő láncok kiépülése tulajdonképpen csak napjainkban 

fejeződött be. Igy tehát relative gyorsabban ment végbe a 

"televiziósodás", s ennek pozitiv és negativ hatásai inten-

zivebben és markánsagyban érvényesültek. 

Elég itt utalni azokra a számokra, amelyek a televizió 

rendkivü.l gyors elterjedését illusztrálják. 1948-ban még 

csak alig több, mint százezer előfizetőt tartottak számón a 

világon, ez a szám 1960-ban már meghaladta a százmilliót. 

Magyar vonatkozásban ez a viharos fejlődés ugy nyilvánult 

meg, hogy az 1958. évben bevezetett adások óta 1966-ig , te- 
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hát nem egészen kilenc év alatt az előfizetők száma meghalad-

ta az egy milliót. Hogy ez a nagyfoku "televiziósodás" mennyi- 

re gyorsan ment végbe ., azt akkor látjuk, ha a fejlődést össze-

hasonlitjuk a másik nagy tömegközlési eszköznek, a rádiónak a 

fejlődésével. A rádió elterjedése lényegesen lassabban ment 

végbe, mint a televízióé, pedig a rádiókészülékek beszerzése 

a maga korában sem közelitette meg a vásárlási árban a televí-

ziós készülék költségeit. Jól illusztrálja a két tömegkommuni-

kációs eszköz terjedését az, hogy mig a rádiózás első tiz évé-

nek a végén /1936/ az előfizetők száma csak 360 ezer volt, ad-

dig a televiziózás tizedik évében az előfizetők száma már jó- 

val tulhaladta az 1 milliót.  /1967/ 

Véleményünk szerint a televiziónak ez a hirtelen elterje-

dése egyik oka annak, hogy a mozi ennyire megérZeete a televi-

zió jelenlétét. Nyilvánvaló, hogy ehhez nem kis mértékben hoz-

zájárult a filmszinházak felszereltségének alacsony színvona-

la és nem egyszer a rossz műsorpolitika is; ezek is jelentő-

sen hozzájárultak a filmszinházak látogatottságának ilyen nagy-

foku csökkenéséhez. 

A nézők házonkivüli müvelődése és szórakozása 

A könyvolvasással és a mozival együtt megvizsgáltuk a te-

levizió hatását a különféle művelődési és szórakoztató rendez-

vényeken való részvétel oldaláról is. Feltételeztük, hogy a 

_televiziós készülékek tulajdonosai a televizió jelenlétét 

nemcsak az olvasás és a filmszinházak látogatottsága oldalá- . 

ról érzik meg, hanem ez hatással van a népmüvelési szervek 
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által rendezett előadásokon, tanfolyamokon és szakkörökön 

való részvételre is. 

Ismeretes, hogy évek óta milyen nagy problémát jelent a 

kulturális élet szervezőinek és irányitóinak az, hogy a kü-

lönféle rendezvények közönsége az esetek többségében évről-

évre csökken. Sokan ezt kizárólagosan a televizió szivó ha-

tásának igyekeznek beállitani, mások ugy vélik, hogy a népmű-

velés által nyujtott müvelődési és szórakozási lehetőségek 

és alkalmak ma már nem elég korszerűek, nem keltik fel az 

érdeklődést, s igy az emberek szivesebben maradnak otthon. 

Az adatok értékelése után az derült ki, hogy a Békés me-

gyei mintában levő televizió nézők 50,62 %-a egyáltalán nem 

vesz részt semmiféle müvelődési és szórakoztató rendezvényen. 

Ennek az 50,52 % nak 1= 100,00 %/ a foglalkozásbeli megosz-

lása a következő képet mutatja: 

munkás 37,03 % 
paraszt 40,74 " 
értelet. 12,34 " 
egyéb 9,88 " 

A szegedi mintában a megkérdezettek közül 73,74 0 egyáltalán 

nem vesz részt a fenti jellegü rendezvényeken. Foglalkozás 

szerint /73,74 % = 100,00 %/ 

munkás 31,35 % 
pszt 4,23 " 

értelm.15,25 " 

Nagyon figyelemreméltó a kép, amelyet a falusi és a váro-

si mintában kaptunk. Első pillantásra hihetetlennek látszik, 
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hogy a falusi TV nézőkre ebben a vonatkozásban kevésbé volt 
 

hatással a televizió, mint a városiakra. A falusi TV készülék-

tulajdonosoknak a fele részt vesz müvelődési és szórakoztató  

rendezvényeken, előadásokon, mig a városi mintához tartozók  

közül csak alig több, mint egynegyede.  

Ez a körülmény teljesen ellentétes minden előbbi feltétele-

zésünkkel és irreálisnak tünik. Annyira nem hittünk ennek az  

adatnak, hogy számitásainkat többször ellenőriztük, eredményül  

azonban mégis a fentieket kaptuk. Ismeretes, hogy városi viszo-

nyok között sokkal nagyobb választási lehetőség áll rendelkezés-

re a művelődni ég szórakozni vágyók részére, mint falun. De  

nemcsak a választás köre bővebb, hanem szükségképpen a szinvo-

nal is magasabb. Ennek ellenére mégis ugy látszik, hogy a sze-

gedi mintába tartozók közül 23 0-al többen vannak olyanok, akik  

egyáltalán nem vesznek részt a népművelés által nyujtott müvelő-

dési és szórakoztató jellegü rendezvényeken. 34/  

E számnál azonban egy dologra fel kell hivni a figyelmet:  

a televizió Szegeden való elterjedtsége relative is többszörö-

se a vizsgált falukénak és ez a tény közelebb visz benniinket  

a probléma megoldásához. A falukban végzett mintavételeknél  

ugyanis kisebb lehetőség volt egy sokoldalu reprezentáció ki- 

34/ ERDÉSZ Tiborné : Televizió és népművelés a statisztika  

tükrében c. előadásában = Televizió és népmüvelés, 
Budapest, 1965. ugy látja, hogy a kulturális intézmé-
nyek rendezvényeiről való elmaradást a televizió nemcsak 
elősegiti, hanem okozza is. Szerinte az elmaradás oka anya-
gi /tartós fogyasztási cikkek vásárlása miatti takarékos-
kodás/ és családi jellegü /betegség, kisgyermek gondozá-
sa, stb./ lehet, de közrejátszhat a rossz müsorpolit ika  
is. 



- 62 - 

választására, mint ahogy az Szegeden történt. Falusi viszonyok 

között televiziós készüléket elsősorban azok vettek, akiknél 

az anyagi lehetőségeken tul még nagyfoku'kulturális érdeklődés 

is volt, szemben a városi viszonyokkal, ahol ezek  mellett  egyes 

esetekben még az is motiválhatta a készülék vásárlását, hogy 

egy-egy házban nem egyszer presztizst csináltak abból, hogy a 

lakók egymással versengve TV készüléket vásároltak. A készülék 

vásárlását elősegitő OTP részletakciók keretében nagyobbrészt az 

. alkalmazotti foglalkozásu rétegek jutottak hozzá a készülékhez, 

szemben a falusiakkal, akik zömükben készpénz ellenében vásárol-

ták meg. 

A fentieket figyelembe véve, azt állapithatjuk meg, hogy a 

városi mintában levők között eleve nagyobb számban lehettek 

olyanok, akik a TV készülék megvásárlása előtt sem jártak ilyen 

jellegű előadásokra és rendezvényekre, ezt támasztják alá a 

Szegeden nyert eredmények. 

A továbbiakban megvizsgáltuk azokat, akik a TV készülék 

birtoklása öta ritkábban vesznek részt müvelődési és szóra-

koztató rendezvényeken. A Békés megyei községekben a megkérde-

zetteknek 9 1 99  -a nyilatkozott ugy, hogy a TV miatt vált ott-

honülőbbé, ínig a szegedi mintában senki nem akadt, aki a TV-t 

jelölte volna meg oknak, ami miatt elmarad a különféle rendez-

vényekről, müvelődési alkalmakról. Ehhez hozzá kell még tenni 

azt, hogy ebben az összefüggésben a szinházi előadásokat nem 

szerepeltettük, mivel az öt Békés megyei községben a tájszin-

házi előadások száma minimális, s ezt elhanyagolhatónak vél-

tük. Ezekben a községekben az évente néhány alkalommal tartott 



- 63 - 

szinházi előadásokra a televiziónak kimutatható hatása nincs. 

Az a véleményünk, hogy a Békés megyei 9,99 % nem adhat o-

kot különösebb konzekvenciák levonására, ez a százalékszám 

egyáltalán nem mondható magasnak és nem igazolja azt a köztu-

datba átment felfogást, hogy a televizió a hagyományos népmii-

velési formákat elsorvasztja, és jelentősen befolyásolja az 

embereknek a különböző müvelődési és szórakoztató rendezvénye-

ken való részvételét. Ezt egyébként a szegedi felvétel is iga-

zolja. 

Adataink birtokában teljesen egyértelmüen megállapithat-

juk, hogy a televizió a hagyományos népmüvelési formákra nincs 

negativ hatással, sőt véleményünk szerint egymást szerencsésen 

kíegészitik és igy a televiziót ugy kell tekinteniink, mint a 

müvelődés és a szórakozás legfontosabb eszközének, amely nagy-

ban hozzájárulhat az egész nép tudatának átformálásához, a 

műveltség elmélyítéséhez, a müvelődési igények felkeltéséhez 

és a szabadidő kulturált módon történő felhasználásához. 

Figyelemreméltó az a kép, amelyet akkor kapunk, ha a kü-

lönféle müvelődési és szórakoztató rendezvényeken való rész-

vételt vizsgáljuk, ezuttal nem a foglalkozás, hanem az iskolai 

végzettség függvényében. 

14. sz.  táblázat  

A MVVELÓI)LSI ÉS SZÓRAKOZTATÓ RENDEZVÉNYEKEN VALÓ RÉSZVÉTEL 

ALAKULÁSA A TV KÉSZÜLÉK BIRTOKLÁSA ÓTA 
/Békés megyei községek/ 

Az iskolai végzettség szerint 

A megkérdezettek 39,37 p-a változatlanul részt vesz a különfé- 
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le rendezvényeken. 	/39, 37 0 = 100,00 0/ ebből 

26,98 % 8 ált. iskolai végzettség alatt 
23,80 $ 8 ált. iskolai végzettségü 
44,44 % középiskolai végzettségű 
4,76 % egyetemi, főiskolai végzettségü 

A megkérdezettek 50,62 %-a nem vesz részt semmiféle rendezvényen 
/50,62 % = 100,00 0/ ebből 

37,03 $ 8 ált. iskolai végzettség alatt . 

40,74 $ 8 ált. iskolai végzettségü 
12,34 $ középiskolai végzettségü 
9,87 $ egyetemi, főiskolai végzettségü 

A megkérdezettek 
rendezvényeken 
/9,99 % = 100,00 

9,99 %-a 

$/ ebből 

ritkábban vesz részt a különféle 

18,75 % 
31,25 % 
50,00 % 
0,00 0 

8 ált. iskolai végzettség alatt 
8 ált. iskolai végzettségű 
középiskolai végzettségü 
egyetemi, főiskolai végzettségü 

Adataink arra hivják fel a figyelmet, hogy az iskolai vég-

zettség és a kulturális aktivitás között szoros összefüggések 

vannak. Ezt a fenti adatok jól reprezentálják, amelyek szerint 

korreláció áll fenn a magasabb iskolai végzettség és a kultu-

rális aktivitás között. Azt tapasztaljuk, hogy a magasabb is-

kolai végzettséggel rendelkezők relative többen vannak a ren-

dezvényekről elmaradottak, mint a rendezvényekre továbbra is 

járók között. 

Tuloldali pictogrammnrk a számoknál szemléletesebben mu-

tatja be a fenti összefüggéseket: 
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Ha a továbbiakban a szegedi mintában végezzük el ezt az . 

összehasonlitást, akkor a müvelődési és szórakoztató rendez-

vényeken való részvételt vizsgálva az iskolai végzettség függ-

vényében, a következő eredményeket kapjuk: 

15. sz.  táblázat  

A MÜVEILDÉSI ÉS SZÓRAKOZTATÓ RENDEZvi NYEKEN VALÓ RÉSZVÉTEL 
ALAKULÁSA A TV KÉSZt7LÉK BIRTOKLÁSA óTA 

/Szeged/ 
Az iskolai végzettség szerint 

A megkérdezettek 26,24 %-a változatlanul részt vesz a különfé-
le rendezvényeken /26,24 t' = 100,00 %/, ebből 

0,00 % 8 ált. iskolai végzettség alatt 
0,00 $ 8 . ált. iskolai végzettségü 
69,99 % középiskolai végzettségü 
29,99 A egyetemi, főiskolai végzettségű 

A megkérdezettek 73,74 $-a nem vesz részt semmiféle rendezvényen 
/73,74 % = 100,00 $/, ebből 

0,00 % 8 ált. iskolai végzettség alatt 
14,17 % 8 61t. iskolai végzettségü 
66,14 $ középiskolai végzettségü 
19,67 % egyetemi, főiskolai vegzettsegü 
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A ,megkérdezettek közül senki nem nyilatkozott uyg, hogy rit-
kábban vesz részt a különféle rendezvényeken /0,00 f/. 

A szegedi mintáról készült pictogrammunk a következő ké- 

pet mutatja: 

A televizió és a szinház  

Mint az előbbiekben már jeleztük, a televizió és a szin-

ház közötti összefüggéseket a Békés megyei mintában nem láttuk 

célszerünek vizsgálni. Szegedi mintavételünkben azonban ezt a 

kérdést megvizsgáltuk. Szükségesnek láttuk ezt megtenni azért, 

mert Szegeden a szinházi szezonban hétfő kivételével szinte. 

mindennap tartanak előadásokat, s a város a legtöbb vidéki vá-

rossal szemben előnyös helyzetben van, mert a Nemzeti Szinház 

mellett Kamaraszinház is müködik, ahol hetenként szintén több 

előadást tartanak. Az előbbieken kívül még az is indokolta 

a szinház és a televizió közötti összefüggések vizsgálatát, 
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mert Szegeden régi hagyományai vannak a szinházi kulturának, 

generációk nőttek fel, amelyek művelődésében a szinház is 

szerepet játszott. A Szegedi Nemzeti Szinház a város zenei 

kulturájának is a központja, operai tagozata országosan is 

kiemelkedő szinvonalat képvisel. 

Mielőtt eredményeinket bemutatnánk, szükségesnek látjuk 

közölni azokat a statisztikákat, amelyek a két szegedi szin-

ház látogatottságát dokumentálják 1959 és 1965 között. 

16. sz. táblázat  

A SZEGEDI SZINHÁZAK T7EGFONTOSABB STATISZTIKAI ADATAI 
35/ 

év Nemzeti Szinház 	egy  ea-ra 
előadás 	n' 	eső nézők /ezerben/száma 

Kamaraszinház 	egy.ea-ra 
előadás 	néző 	eső nézők 

/ezerben/ száma 

1959 333 198,2 .595 110 22,6 206 
1960 321 189,4 590 110 27,5 250 
1961 320 172,7 540 120 27,2 227 
1962 297 165,5 558 119 28,1 236 
1963 295 150,3 510 111 18,8 170 h 
1964 301 173,5 577 110 21,7 197 
1965 301 174,5 580 120 22,8 190 

A fenti adatokból az tünik ki, hogy mind az előadások számát, 

mind pedig az egy előadásra jutó nézők számát tekintve az 

1963. év tekinthető a leggyengébbnek. Megfigyelhető, hogy 

a Nemzeti Szinház nézőinek száma 1959-től csaknem egyenlete-

sen csökken évről-évre, ugyanezzel párhuzamosan az egy előa-

dásra jutó nézőszám is. Érdekes, hogy ugyanakkor a Kamaraszin- 

35/ Forrás: Csongrád megye statisztikai évkönyvének megfelelő 
kötetei, KSH, Budapest.  
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házban ez a tendencia ennyire egyértelműen nem mutatható ki. 

Véleményünk szerint egyoldalusághoz vezetne, ha a szinházak 

látogatottsága csökkenésének okát egyedül a televizió hatásá-

nak tulajdonitanánk, ennek nyilvánvalóan egyéb okai is vannak. 

Bizonyára belejátszik a műsorpolitika is a közönségszervezés 

is. De ugyanakkor azt is meg kell jegyeznünk, hogy Szegeden" 

1963 táján vásárolják a legtöbb televiziós készüléket, ekkor 

válik tömegméretüvé a televiziózás, ez az időszak a TV mai ér- 

) 
	

telemben vett Lterjedésének a kezdete. Körülbelül ezek az 

évek azok, amikor az alacsonyabb keresetű emberek is hozzá-

juthatnak a készülékekhez, ekkor emelkedik tizezer fölé a vá-

rosban müködő készülékek száma. 

Mindezek előrebocsátása fontosnak látszik, hogy alábbi 

adatainkat megfelelően értékelhessük: 

A megkérdezettek 17,50 A-a nyilatkozott ugy, hogy amióta 

TV készülékkel rendelkezik sem jár kevesebbet szinházba. A 

szinházba egyáltalán nem járó nézők aránya a minta 70,00 s-át 

teszi ki, mig a készülék birtoklása óta ritkábban járök 

12,50 A-ot. 

Ezek a számok illetve arányok rendkivül figyelemreméltóak. 

A kibontakozó kép elgondolkoztató, hiszen azt mutatja, hogy 

160 felnőtt szegedi lakosból 112 egyáltalán nem jár szinház-

ba, függetlenül attól, hogy ebbe belejátszik-e a televizió, 

vagy sem, annyi mindenesetre megállapitható, hogy a müvelődési 

aktivitások között - legalább is a mi mint4nk alapján a szin-

ház kisebb szerepet játszik, mint  az várható volna. 
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17. sz. táblázat  

A SZINHÁZBAJÁRAS ALAKULÁSA A TV KÉSZÜLÉK BIRTOKLÁSA ÓTA 

Szeged 

A megkérdezettek közül 

jár szinhá‚ba nem jár szinházba 
12:5Q.2% 

paraszt 	0,00 
értelmiségi 30,00 
nyugdijas 	45,45 

+1 = 100,00 % 

8 ált. isk. 
végz. alatt 	0,00 
8 ált. xisk. 	6,06 
középisk. 	63,63 
egy. főiek. 	30,30 

5 , 35 
% 14,28  
% 52,67  

$ 0,00 
% 15,17 
% 66,07  
% 18,75 

ritkábban ját 
sz inházba12 ,5Q_2p/ 

26,663-` 
0,00 % 

26,66 % 
46,66 % 

0,00 % 
13,13 % 
39,99 % 
46,66 % 

munkás 	24,24 % 

Tekintettel arra, hogy csak 12,50 $-agymegkérdezetteknek 

nyilatkozott ugy, hogy a televizió birtoklása óta jár keve-

sebbet szinházba, megállapithatjuk, hogy a televizió megléte 

döntő mértékben nem befolyásolta a szinházi előadások láto-

gat4Wát, nyilvánvaló, hogy a televizió elsősorban azokat 

tette "otthonülőbbekké", akik azelőtt sem voltak rendszeres 

szinházlátogatók. Ilyen rendszeres szinházlátogató mintánk-

ban az adatok szerint 28 személy volt, ezekre a TV ebben a 

vonatkozásban nem  hatott.  

Véleményünk szerint nem volt felesleges Szeged vonatkozásá-

ban ezt a vizsgálódást lefolytatni, talán ez a néhány adat 

is bizonyos mértékben segiti megmagyarázni azt a visszaesést 

és stagnálást, aminek a szinházak esetében tanui vagyunk. 
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A t e l e v i z i ó és a szabadidő  
aktivitások 

Az egyes müvelődési aktivitások és a televizió nézés 

közötti összefüggések megmutatása után, még mindig a mű-

velődés oldaláról vizsgálva a televizió hatását, nézzük 

meg, hogy milyen változásokat eredményezett a TV készü-

lék birtoklása a szabadidő felhasználásában. 

A különféle müvelődési aktivitások mérésénél teljesen 

objektive arra kértünk választ: hogyan alakult a készülék 

megvásárlása óta az olvasás, a különféle müvelődési és 

szórakoztató rendezvényeken való részvétel, valamint a 

mozi- és szinházlátogatás, befolyásolta-e ezeket az akti-

vitásokat a televizió. 

Interjurkban közvetlen és közvetett kérdések formájá-

ban érdeklődtünk afelől, hogy maguk a nézők hogyan látják 

a televiziót a szabadidő és annak felhasználása oldaláról. 

A művelődési aktivitásokat felölelő kérdéscsoport és jelen 

kérdésünk között kétségtelen összefüggés áll fenn, talán 

ez a problémakör kapcsán volt a legintenzivebb a nézőkkel 

folytatott beszélgetés, ennél a kérdésnél volt talán a leg-

több mondanivaló is. 

Ismeretes, hogy a szabadidő aktivitások rendkivül szé-

les skálán helyezkednek el, egyénenként ez a skála szine-

sebb, vágy egyhangubb lehet. A szabaddiő aktivitások és az 
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egyén életkora, müveltségi szintje és érdeklődési köre 

között szoros összefüggés áll fenn. Igen sok tényező.mo-

tiválhatja a szabadidő aktivitásokat, igy többek között 

az egyénnek a társadalomban elfoglalt helyzete, az élet- 

mód, a település jellege, a lakásviszonyok, stb. A szabad-

idő aktivitásokat ezek szerint nagyon nehéz volna minden 

emberre vonatkozóan körülhatárolni, mert nem bittos az, 

hogy ami az egyik embernél annak számit, az a másiknál is 

az.  

Ebben az összefüggésben nagyon jelentős különbségek van-

nak a falusi és a városi emberek között. Csak utalni sze-

retnénk egy olyan példára, amely a kétféle életmád között 

ebben a vonatkozásban megmutatkozik, s arra utal, hogy, ami 

egyik esetben szabadidő aktivitásnak fogható fel, az más kö-

rülmények között nem számit annak. Ilyen példánk lehetne 

a kerti munka. A kerti munka falusi viszonyok között az ese-

tek többségében a háztáji gazdálkodás részeként fogható fel. 

Városi körülmények között rendszerint csak hobbynak, kedvte-

lésnek tekinthetjük, az időtöltés és a kikapcsolódás egy 

formájaként szerepel. Nem a gazdálkodáshoz tartozik, első-

sorban nem a család számára biztosit megélhetést, hanem ke-

reteket ad a kedvenc időtöltéshez. 

Ugyanigy példaként sorolhatnánk fel a legkülönbözőbb 

hobbykat is /barkácsolás, bélyeggyűjtés, modellezés, fotó-

zás, rádióamatőrködés/, amelyeknek egészen más a falusi és 

mása városi megjelenési formája. 
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A különféle kedvtelések sorában külön kell azokról 

szólni, amelyek a sport fogalomkörébe tartoznak, s ma 

még jobbára a városi emberek szabadidő aktivitásai - . ;kö-

zött találjuk őket. A fejlett ipari államokban a tömeg-

sport jelentősége a szabadidő eltöltésében egyre nagyobb, 

és a sport, a turisztika és természetjárás, sporthorgá-

szat, vadászat, stb.  mellett a mind mechanikusabbá váló 

életmódon belül szinte egy fajta menekülést és kikapcsoló-

dást jelent az egyén számára. A különféle hobbyk elterje-

dése napjainkban világjelenség és a kor embere számára 

a szabadidőn belül egyre fokozódó szerepet kapnak. A hobbyk 

ma még elsősorban a városi ember időtöltéséhez tartoznak, csak-

ugy, mint ahogy maguknak a sportrendezvényeknek a láto-

gatása is elsősorban ma még a városi lakosság körében nép-

szerű. 	. 

A szabadidő problémáját az előzőekben már érintettük, az 

elmondottakat itt csupán azzal szeretnénk kiegésziteni, hogy 

az ember életét tulajdonképpen két részre lehet osztani. 

Egyik részét feltétlenül a munkaidő képezi. A másik rész a 

munkaidőn kivüli időből áll, amelynek a szabadidő csak  az  

egyik komponense. A munkaidőn kivüli időből leszámítva a 

regenerálódáshoz, az egyén önmaga ujratermeléséhez szüksé- 

ges időt, kapjuk a tulajdonképpeni szabadidőt, amely mun- 
36/ 

kájához való viszonyát is alakitja. 

Kétségtelennek látszik, hogy a szabadidő jelentősen  be- 

36/v.6.: ERDEI Ferenc: Szocializmus és életszinvonal, Kritika,  
1963. 1. cikkével, ahol a szerző kimutatja, hogy az 
egyén életszemléletének a szabadidő egyik dönto ténye-
zoje is. 
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folyásolja az ember egész tevékenységét, a társadalmi ter-

melésben való részvételét. Egyes nyugati szociológusok 

/FROMM, LAZARSFELD/ a szabadidő és a szórakozás elidegenedé-

séről beszélnek. Szerintük ez a folyamat az ipari társadal-

makban szükségszerű fejlődés eredményeképpen jön létre, és 

hatására az emberek passzív, irányitott fogyasztóvá válnak, 

uniformizálódnak, s ebben a folyamatban a tömegközlési esz-

közöknek igen nagy jelentőségük van. E felfogás szerint a 

tömegközlési eszközök, elsősorban a televizió 9 a modern em-

ber számára csak a közvetett információ szerzésének a lehe-

tőségét biztositják. 

A mi szocialista körfi1ményeink között semmiképpen nem 

áll ez a megállapitás. Kulturpolitikánk lényegéből követ-

kezik, hogy a televizió komplex élményt nyujt, az ismeret-

szerzésnek és a tájékoztatásnak egyik legfontosabb lehető-

ségét biztositja. Ezenkivül nem lehet figyelmen kiviit hagy- 

ni azt sem, hogy a televizió fellazitja a családok kispolgári 
37/ 

elzárkózottságát, amelyet GÖNYEI ugy fogalmazott meg, 

hogy a "nézőt akarva-akaratlanul az ország szellemi közös-

ségének részesévé teszi." Ismeretes, hogy a művelődés köz-

vetités révén megy végbe, mint ahogy a társadalom tagjai 

közötti kommunikáció az alapja a társadalom életének is. 
38/ 

HARSÁNYI a témával kapcsolatos tanulmányában 	arra hiuja 

37/ GÖNYEI Antal: A népművelés és a televizió, Népművelési 
Értesitő, 1964. 3. 

38/ Dr. HARSÁNYI István: A tömegkommunikáció jelentősége a 
társadalmi életben, Filmkultura, 1962. 11/12. 
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fel a figyelmet, hogy "igazán emberré csak olyan társadalomban 

élő ember válik, aki bele tud kapcsolódni a társadalom kom- 
m 

munikác ió s árakö re ib e" . 

A mi társadalmunkban óriási jelentősége van a televizió-

nak abból a szempontból, hogy a nézők az ország "szellemi 

közösségének" tagjaivá válnak, tehát nemcsak fogyasztókká, 

ahogy erről a polgári szociológusok beszélnek, hanem a közös 

élmények révén, a közvélemény, a közgondolkodás kiformálá-

sával az uj társadalom tagjaivá is. A televiziónak ilyen 

szerepe csak a szocialista társadalomban lehet, s ugy vél-

jük, hogy erre az összefüggésre fel kell hivni a figyelmet. 

Az előbbiek figyelembevételével, ilyen aspektusból vizs-

gálva kérdésünket, amely az egyén szabadideje, e szabadidő 

felhasználása oldaláról  igyekezett választ keresni a tele-

vizió által eredményezett változásokra, elmondhatjuk, hogy 

felvételünk egyik legizgalmasabb eredményét itt kaptuk. 

Előljáróban meg kell jegyeznünk, hogy a mintába tartozók 

általában nem értették meg világosan a szabadidő fogalmát, 

különösen nem a Békés megyeiek. 

A falun élő ember fogalma szerint szabadidő nincs is. 

A legtöbb ember ugy nyilatkozik, hogy mindig akad valami 

csinálnivaló, s igy olyan idő, amely "szabad", alig akad. 

E témáról az interjuőröknek relative  többet kellett beszél-

niök, mint több más kérdésről együttvéve. A különféle sza-

badidő aktivitásokról, mint amilyen például a látogatás, 

a vendéglőbejárás, beszélgetés, önmüvelés és nem utolsó 

sorban a passziv pihenés, el kellett mondani, hogy ezek 
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azok, amelyek benniinket a televizió vonatkozásában érdekel-

nek. Interjirnk közben a megkérdezettek közül igen sokan 

nyilatkoztak ugy, hogy csak most, a televiziós készülék 

birtokában érzik igazán, hogy előtte mennyire elfecsérel-

ték az idejüket, sokan annak a véleménynek adtak kifejezést, 

hogy napjaik a készülék birtoklása óta értékesebbek, tudato-

san készügynek egy-egy előre kiszemelt műsor megtekintésére, 

amelyek közül sok jelentősen befolyásolja másfajta elfoglalt-

ságukat, a mi szóhasználatunkban szabadidő aktivitásukat. 

Ezek előrebocsátásával vizsgáljuk meg a kapott eredménye- 

ket 

18. sz. táblázat  

JELENTETT-E VÁLTOZÁST A TV A SZABADIDŐ FELHASZNÁLÁSÁBAN 
/Békés megyei községek/ 

Nemek szerint smázalekban 
férfiak 	férfiak 	férfiak 
68,08 % 	19,14 $ 	12,76 % 

igen 	nem 	határozatlan 

nők 	nők 	nők 
70,79 $ 	22,12 % 	7,07  fo 

Ennél a táblázatnál is körülbelül. az ,tünik ki, amit már az 

előbbiekben is láttunk: a nőknél mind az igennel, mind a 

nemmel válaszolók között valamivel magasabb a százalék, 

mig a határozatlanok között a férfiak aránya majdnem két-

szerese a nőkének. A fenti adatok jól mutatják a televizió 

szerepét és elsődlegességét a szabadidő felhasználásában, 

azt, hogy ez az uj tömegközlési eszköz lényegében alapve- 
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tően befolyásolja és átalakitja a nézők egész szabadidő struk-

turáját. Végső soron arról van szó, hogy a szabadidő beosz-

tás régi formája esett áldozatul a televiziónak, ugyanis 

a fenti arányok feltétlenül erre engednek következtetni. Ha 

most azt vizsgáljuk, hogy milyen szabadidő aktivitások rová-

sára történt a TV térhóditása, akkor a már idézett moziláto-

gatás és rendezvényeken valő részvétel mellett azokat kell 

megjelölni, amelyek a passziv időtöltés, a látogatás, a ven-

déglőbe járás és a semmittevés körébe tartoznak. 

Felmerülhet a kérdés, hogy az egyén vesztett-e vagy nyert 

valamit a televizió révén? Egyértelmüen azt válaszolhatjuk, 

hogy feltétlenül nyert vele, még akkor is, ha a televizió 

miatt b&zonyos értelemben egy fajta káros egyoldaluság ve-

szélye kisért. Ebben a vonatkozásban a passzivitás az, amely-

re fel kell hívni a figyelmet. 

A passzivitás kérdése a televizió megjelenése óta nagyon 

sokszor előkerült a szakirodalomban. Sokat vitatkoztak azon, 

hogy eredményez-e a televizió passzivitást, befelé fordu - 

lást. Ugyanez a kérdés egyébként a film és a rádió megjele-

nése idején is éppugy felmerült, mint a televiziónál napjaink-

ban.  A birálók oldaláról általában azt szokták felvetni, 

hogy a tömegkommunikációs eszközök az egyént passziv maga-

tartásra késztetik, háttérbe szorulnak azok a tevékenységek, 

amelyek egyéni aktivitást, spontaneitást igényelnek, s a 

képzelet, a fantázia és az alkotás számára többé nem marad 

hely. 

A passzivitással kapcsolatban utalni szeretnénk arra, 
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hogy a tömegkommunikációs eszközöknél több formáját lehet 
39/ 

megkülönböztetni. 

A probléma elsősorban abban jelentkezik, hogy a külön-

féle tömegközlési eszközöknél a közlés egyoldaluan megy 

végbe, a néző /hallgató, olvasó/ abban az értelemben pasz-

sziv, hogy direkt módon, közvetlenül nem tud válaszolni, 

szemben az emberi közléssel, amely mindkét fél aktivitá-

sát, tevőleges részvételét tételezi fel. Felvetődhet te-

hát a kérdés: a tömegkommunikációs folyamatban résztvevők 

ennélfogva passzivnak nevezhetők? Semmiképpen sem, mert az 

a passzivitás csak a tömegkommunikációs folyamat lényegé-

ből fakad, és csak az egyén szerepére, funkciójára vonat-

kozhat. A televizióra is érvényes az, ami a többi tömegköz-

lési eszközre, éspedig, hogy az'egyénre állásfoglalást, 

meghatározott magatartást /attitude/ kényszerit, rányomja 

a maga jegyét, formálja az egyén világnézetét és világké-

pét. Abban kétségtelenül van bizonyos veszély, hogy a te-

levizió elősegiti sztereotipék kialakulását és az ezekben 

való gondolkodást. 

Az Egyesült Államokban végzett kutatások azt  mutatták, 

hogy az egyén magatartásának befolyásolása két oldalról is 

határok közé szorul. KATZ és LAZARSFELD 40/  szerint a köz-

lés utja nem mindig direkt és közvetlenül vertikális az 

adó és a vevők széles tömegei között. Sokkal inkább talál- 

39/ A témával kapcsolatban 1. bővebben Gerhard MALETZKE: 
Passivitött durch Fernsehen?, Rundfunk und Fernsehen, 
1962. 1. 

40/ E. KATZ - P.F. LAZARSFELD: Personal influence, Glencoe 
/I11./, 1955. 
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hatók itt fokozatok, amelyeket meg kell különböztetni egy-

mástól. Egyes rétegek kizárólag a tömegközlésre orientá-

lódnak, mig más rétegek magatartásukat bizonyos orientá-

ciók alapján alakitják ki. A szerzők szerint a közlés fo-

lyamata nagyrészt kétfokozatuan megy végbe /"two-step flow 

of communication"/ és ezen keresztül a tömegközlés hatása 

erősen korlátozódik. 

Ha a polgári szociolőgusok megállapításait a mi viszo-

nyairk között nem is fogadhatjuk el, mert azok csak egy 

atomizált társadalom viszonyai között mutathatók ki, bi-

zonyos jegyei azonban nálunk is fellelhetők. Csak utalni 

szeretnénk olyan valóban meglevő jegyekre, amelyek arra 

mutatnak, hogy ilyenfajta "másodlagossággal" nálunk is ta-

lálkozhaturk. Interjunk során megfigyeltük - ezt mérni 

nem lehet -, hogy a televíziós műsorokat csak esetenként, 

vagy nem rendszeresen nézők részéről a másodkézből vett 

információk hatása egészen más, mint a stabil nézőknél. 

Az előbbiek állásfoglalásai bizonytalanabbak, mint azoké, 
O 

akik napról-napra benne élnek a televizió nyujtotta tömeg- 

kommunikáció folyamatában. 

E gondolatmenet befe j ez'Seként azt kivánjuk megjegyez-

ni, hogy az elmondottak ugyan szoros értelemben nem kap-

csolödnak a televizió és a szabadidő aktivitások problé-

maköréhez, mégis szükségesnek láttuk ezeket a problémákat 

jelezni, mert az a véleményünk, hogy az egyén és a televi-

zió közötti összefüggések fontos oldalát képezik, s igy e 

kérdésről mindenképpen beszélni kell. 



40-49 50 -59 	60 
felett 

26,49% 17,94% 11,96% 
26,47% 23,52% 5,88% 

14,28% 0,00% 35,71% 
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Visszatérve a televiziónak a szabadidő felhasználását 

és a szabadidő akt ivitásokat befolyásoló hatására, bemu-

tajuk azokat az eredményeket, amelyeket a megkérdezettek 

iskolai végzettsége és életkora függvényében kaptunk. 

19. sz. táblázat  

JELENTETT-E VÁLTOZÁST A TV A SZABADIDŐ FELHASZNÁLÁSÁBAN 
" /Békés megyei községek/ 
iskolai végzettség szerint 

8 ált.isk. 8 ált.isk. középisk. 	főisk.egyetem 
alatt  

igen 	51,78 % 
nem 	35,29 
határo- 50,00 % 
zatlan  

17,85 % 
14,70 % 
14,28 % 

11,60 % 
20,78 % 
28,57 % 

18,75 % 
29,41 % 
7,14 % 

életkor szerint 

14-18 19-24 25 -29 30 - 39 

igen 	0,00 % 3,41 % 10,25 % 29,91% 
nem 	0,00 % 5,88 % 17,64 % 20,58% 
határo- 
zatlan 7,14 % 0,00 % 14,28 % 28,57% 

20. sz. táblázat  

JELENTETT-E VÁLTOZÁST A TV A SZABADIDŐ FELHASZNÁLÁSÁBAN 
/Szeged/ 

iskolai végzettség szerint 

8 ált.isk. 8 ált. isk. középisk. 
alatt 

igen 	81,25 % . 0,00 % 	0,00 % 	18,75 % 

nem 	27,23 % 	12,76 % 	38,14 % 	21,86 % 

határo- 92,85 % 	7,14 % 	0,00 % 	0,00 % 
zatlan 

fő i sk . egyet em 
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életkor szerint 
14-18 	19-24 	25-29 	30-39 

év 	között  
40-49 50-59 fatt 

igen 0700% 4,95% 12,64% 28,73% 29,88% 16,09% 8,04% 
nem 0,00% 3,27% 8,19% 31,14% 21,31% 21,31% 14,75% 
határo- 0,00% 13,33% 19,99% 19,99% 26,66% 0,00% 19,99% 
zatlan 

Ha a Békés megyei és a szegedi mintában nyert eredményeket 

összehasonlitjuk, azt tapasztaljuk, hogy a megkérdezettek-

nél az iskolai végzettség függvényében a falusi mintában 

az arányok sokkal kiegyenlitettebbek, mint a városiban. 

Különösen vonatkozik ez azokra, akik ugy nyilatkoztak, hogy 

a televizió változást jelentett szabadidejük felhasználásá-

ban. Érdekes, hogy amig a Békés megyei mintában az igennel 

válaszolók százalék arányai körülbelül megfelelnek a min-

tába tartozók kategória szerinti megoszlásának, addig a sze-

gedi mintában kizárólag csak az általános iskolai végzett-

séggel nem rendelkezők és a felsőfoku végzettséggel ren-

delkezők nyilatkoztak ugy, hogy a televizió befolyásolja 

szabadidejük felhasználását. Ez a megállapitás egyébként 

egyaránt vonatkozik azokra is, akik ugy nyilatkoztak, hogy 

a televizió szabadidejük felhasználásában nem jelentett 

változást, illetve határozatlan választ adtak. 

Megjegyezni kivánjuk, hogy egy relative kis minta, mint 

amilyennel esetünkben mi is dolgoztunk, ennyire részletes 

bontásban bizonyos torzulásokat okozhat,  éppen ezért olyan 

általánositást a fentiekből levonni, mintha bármelyik kor-

csoportban, vagy iskolai végzettség szerinti megoszlásban 
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a közölt eredmények biztonsággal elfogadhatók lennének 

éppugy hiba volna, mint az adatokból megállapitható ten-

denciákat figyelmen kivül hagyni. 

Ami következtetést mégis biztonsággal levonhatunk az 

az, hogy a televizió a városi emberek életében, illetve 

szabadidejük felhasználásában nem volt annyira befolyáso-

ló hatással, ahogy ezt a falusi embereknél látjuk. 

Itt nemcsak arra kell felhivni a figyelmet, amire az 

eddigiekben is már többször rámutattunk, s amit a falu 

és a város között ma még kimutatható jelentős különbség-

nek tulajdonitunk, hanem arra is, hogy a városi emberek 

szabadidő aktivitásai sokkal inkább a megszokás körébe 

tartoznak, mint a falusiakéi. Ez számtalan esetben kimu-

tatható és véleményünk szerint azzal' van kapcsolatban, 

hogy a városi emberek egész időbeosztása az évszaktól füg-

getlenül meglehetősen azonos, ami a falusiaknál ennyire 

egyértelmüen nem mondható el. Ehhez hozzá kell még tenni 

azt, hogy a városiak bizonyos szabadidő aktivitásai a meg-

szokáson tul még szervezettebbek is és az egyén egész élet-

rendjének szerves részét képezik. 

Ilyen aspektusból vizsgálva a televizió szerepét tud-

juk megindokolni azokat a jelentős különbségeket, amelyek 

az előbbiekben közölt táblázatokból kiolvashatók. Nagyon 

figyelemreméltónak tartjuk eredményeinket az iskolai vég-

zettség függvényében, amelyek azt mutatják, hogy a tele-

vizió az alapmüveltséggel rendelkezők különböző szintjei-

hez tartozók körében nem befolyásolta a szabadidő felhasz- 
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nálását. Ebbe a kategóriába a 8 általános iskolai végzett-

séggel rendelkezőket számitottuk /ide vettük a polgári is-

kolát és a régi rendszerü gimnázium alsó négy osztályát 

végzetteket is/, akik a városi lakosság számarányában sok-

kal nagyobb százalékban találhatók, mint a falusiaknál. 

Feltétlenül figyelemreméltó az, hogy az igennel válaszo-

lók között 18,75 % az értelmiségi foglalkozásuak közül ke-

rült ki, akiknél köztudomásuan a legszélesebb a szabadidő 

aktivitások skálája. Valószinüleg ez lehet a magyarázata 

annak, hogy az értelmiségieknél a sokféle szabadidő aktivi-

tás közül egyesek megérzik a televizió jelenlétét, mig a 

8 általános iskolai végzettséggel nem rendelkezők magas 

százalék arányát azzal magyarázhatjuk, hogy a műveltségi-

leg alacsonyabb szinten állók közel sem használják ki ugy 

szabadidejüket - mivel igényeik is kisebbek -,mint a ma-

gasabb müveltséggel rendelkezők. Ennek alátámasztására a 

már többször idézett csehszlovák vizsgálat eredmményeire 

hivatkozhatunk, amely megállapitotta, hogy az alacsonyabb 

müveltséggel rendelkezőknél a passziv pihenés, a semmit-

tevés sokkal inkább jellemzőbb, mint a magasabb iskolai 

végzettséggel rendelkezőknél. 

Ha vizsgálódásunkat most a különböző életkor szerinti 

megoszlás alapján folytatjuk, akkor a falusi és a szegedi 

minta között nagy különbségek nem mutathatók ki. Mindkét 

mintához tartozóknál a legnagyobb szóródás a 30-39 és a 

40-49 éveseknél tapasztalható, mind az igennel, mind a 

nemmel válaszolók kategóriáiban. Ebből az következik, hogy 
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a középkorunk azok, akiknél a televizió pozitív és negativ 

irányban befolyásolja a szabadidő felhasználását, a leg-

kisebb mértékben viszont a fiatal korosztályokhoz tarto-

zók érzik a televizió jelenlétét. Ezt egyébként az is indo-

kolja, hogy a mintavételi eljárás során a postahivatalok- 

ban felfektetett nyilvántartásból a mintába csak azok kerül-

hettek bele, akiknek a nevén vevőkészülék volt, s ilyenek 

a 14-18, 19-24 és 25-29 évesek csoportjaiban csak kis szám-

ban voltak találhatók. 

Azt is meg kell emliteni, hogy az 50 éven felülieknél 

szintén nem elhanyagolható a televizió hatása a szabadidő 

felhasználásában, bár nem éri el a produktiv életkorban 

levőknél kimutatott eredményeket. 

É let vit el, családon b elül i 

s z o k á. s. ,o., k és  a t e 1 e v i z i ó 

Hipotézisünkben feltételeztük, hogy a televiziónak je-

lentős hatása van a családon belül is. Utaltunk arra, hogy 

a készülék megvásárlása után bizonyos változások következ-

nek be a család életvitelében, uj szokások alakulnak ki. 

Utaltunk arra is, hogy a nők rovására csökken az alvásra 

és a pihenésre forditható idő amiatt, hogy a müsorok meg-

tekintése hátráltatja a házimunkák elvégzését. 
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Interjunk során megvizsgáltuk a lefekvési időpontokat, 

mint olyan mutatókat, amelyek jelzéseket adhatnak arra 

vonatkozóan, hogy mennyire épült be a televizió a csa-

lád életrendjébe, mennyire vált szokássá műsorainak né-

zése. Általános kérdést sz erepeltettünk,mapn ék lényege 

az volt, hogy a megkérdezettek szerint befolyásolja-e 

a televizió a lefekvés időpontját. Ezenkivül azt is megvizs-

gáltuk, hogyan alakultak a lefekvési időpontok a TV ké-

szülék megvásárlása előtt, illetve jelenleg az adásszü- 

neti napokon. 

21. sz.  táblázat  

BEFOLYÁSOLJA-E A TV A LEFEKVÉS IDŐPONTJÁT 
1 /Szeged/t /Békés megyei községek/ 

A megkérdezettek 
1/ 

százalékában 
2/ 

igen 24,37 32,49 
nem 42,49 28,12 

alkalmanként x3,12 39,37 

A békés megyei mintába tartozók egyharamada nyilatkozott 

ugy, hogy a televizió befolyásolja, sőt meghatározza a 

lefekvés időpontját. Ezzel szemben a szegedi mintában a 

megkérdezetteknek csak egynegyede vallott igy a televizió 

esti lefekvést befolyásoló hatásáról. 

Ezek a jelentős eltérések kétségtelenül azzal vannak 
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kapcsolatban, hogy a városi TV nézők számára a televizió 

közel sem játszik a kialakult szokásokra olyan jelentős 

szerepet, mint a falusi nézők esetében. Ezt akkor tudjuk 

a maga jelentőségének megfelelően értékelni, ha figyelem-

be vesszük azt, hogy a falusi életforma mindig is zártabb 

és kötöttebb volt és napjainkban is az, szemben a városi-

val. A falusi élet viszonylagos egysikusága, a termelés-

hez való kötöttsége eleve meghatározza a hozzá kapcsoló-

dó életmódot. Ez természetesen a város vonatkozásában is 

megvolt és ma is megvan, de közel sem olyan nagymértékben. 

• Ugy gondoljuk, levonhatjuk azt a következtetést, hogy a 

televizió esetünkben egy olyan eszköz, amely át tudta tör-

ni azokat a kereteket, amelyek a családon belüli kiala-

kult szokásokkal kapcsolatosak.  

Ezen tul még azt is látnunk kell, hogy a televizió 

által gyakorolt hatás végső fokon egy olyan tömegmérbtek-

ben jelentkező müvelődési lehetőség számára alakitja át 

a nézők szokásait, amelyek következtében elsősorban az 

egyén müvelődésének a lehetőségei bővülnek, olyan müvelő-

dési szabadidő aktivitások válnak szokássá, amelyek aze-

lőtt egyáltalán nem, vagy alig érvényesülhettek. Termé-

szetesen falusi körülmények között jobban is megvannak a 

lehetőségek. A televizió tulajdonképpen csaknem az egyet-

len komplex művelődési lehetőség, tekintettel arra, hogy 

egyelőre a moz9k és a müvelődési otthonok - az esetek több-

ségében - rossz felszereltségi állapotuk miatt csak kis 

mértékben tudnak vonzö müvelődési alkalmat biztositani. 
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Egyoldalu lenne következtetésünk, ha ebben a vonatko-

zásban figyelmen kivül hagynánk a televizió hatását a 

városi előfizetők lefekvési időpontjára. Ugy véljük, 

hogy táblázatunkban közölt alacsonyabb arány nemcsak a 

városi életformával magyarázható, hanem azzal is, ami 

ebből következik: a városi emberek lazább szokásaival. 

Táblázatunkból figyelmet érdemelnek azok az adatok is, 

amelyek arra mutatnak, hogy milyen nagy különbség tapasz-

talható a két mintában a "nem"-mel válaszolók között. Itt 

százalékosan jóval nagyobb eltérés tapasztalható, mint az 

előbb. A városi mintában megközelitően a sokaság fele nyi-

latkozott ugy, hogy a televizió egyáltalán nincs hatással 

a lefekvés időpontjára, ezzel szemben a Békés megyei köz-

ségekben a megkérdezetteknek alig több, mint egynegyede. 

A megkérdezetteknek az a csoportja, amelyik ugy nyilatko-

zott, hogy alkalmanként érzi a TV lefekvést befolyásoló 

hatását, arányaiban nagyon hasonlit ahhoz a csoporthoz, 

amelyet a TV rendszeresen befolyásol a lefekvés időpont-

jában. 

A továbbiakban vizsgáljuk meg a lefekvési időpontokat, 

amelyeket az interju során szintén felvettünk. 

22. sz. táblázat  

LEFEKVÉSI IDŐPONTOK 
Békés megyei községek 

férfiak 	nők 
Szeged 

férfiak 	nők 

adásnapon 22616p 22613p 22609p 22619p 
sziinnapon 22606p 2l605P 21630p 21625p 
a készülék bir- 20ó01p 20603p 21600p 21601p 
toklása előtt 
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Táblázatunk tanusága szerint jelentős különbségek van-

nak a falusi és a városi televízió nézők lefekvési idő-

pontjai között. Am.ig a városi nézőknél csak körülbelül 

egy órával nyalt meg az ébrenlét ideje a készülék birtok-

lása óta, addig a Békés megyei TV készüléktulajdonosoknál 

körülbelül két és egynegyed órával hosszabb ébrenléti i-

dővel számolhatunk. Ez mindennél szemléletesebben mutat-

ja, hogy a televiziós müsorok nézése szokássá válva meny-

nyire megnyujtja nézőinek ébrenléti idejét. 

Még akkor is jelentősnek kell értékelnünk a televízió 

"ébrentartó" hatását, ha figyelembe vesszük amit előzőleg 

már megállapitotti»k, nevezetesen azt, hogy véleményünk 

szerint kissé tulzottak a megkérdezettek által közölt le-

fekvési időpontok, amelyeket az interjuőrök is inkább fel-

felé kerekitettek. Figye^-lembe kell venni azt is, hogy a 

falusi emberek időérzéke, a foglalkozásból és az életfor-

mából következően, kevésbé megbízható. Itt kivánjuk meg-

jegyezni, hogy a felvétel megkezdése előtt a megkérdezette-

ket előre nem értesítettük arról, hogy figyeljék meg le-

fekvésük időpontját, igy percre pontos adatokat nem is 

várhattunk. Ha torzulás van is ezekben az adatokban, a ten-

denciát azonban mégis megállapithatjuk, nevezetesen azt, 

hogy a televizió nézővé való válás az ébrenléti idő jelen-

tős meghosszabbodását eredményezi, falusi viszonyok kö-

zött ez sokkal erősebben érvényesül, mutatva azt, hogy a 

televiziós családoknál a legfontosabb müvelődési aktivi-

tás a televizió, amely nemcsak, hogy a szabadidő jelentős 
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részét követeli magának, de hatással van a nézők életvite-

lére és szokásaira is. 

A szokások oldaláról folytatva vizsgálódásunkat, először 

nézzük meg, hogy a vacsora időpontja alkalmazkodik-e a TV 

adásához. Előljáróban meg kell jegyeznünk, hogy a vacsora 

időpontja a családok nagy részénél általában kötött. Vonat-

kozik ez elsősorban az olyan családokra, amelyekben ketten 

vagy hárman vesznek részt házonkivüli termelőmunkában. Ugy 

véljük, nem járunk messze az igazságtól, ha megállapitjuk, 

hogy a foglalkoztatottság emelkedésével, a családokban a 

munkanapokon . a fő étkezés a vacsorára tolódik át, a vacsora 

jelenti a dolgozó családokban, illetve azok többségében azt 

az alkalmat, amikor a család a napi munka végeztével talál-

kozik az asztal mellett.  

A vacsora közös elköltését azonban nemcsak az alkalom in-

dokolja, hanem a kialakult sajátos magyar étkezési kultura 

is, amely elsősorban a fizikai dolgozók családjaiban az 

esetek többségében meleg étkezést tételez fel. Ez egyébként 

az egyéb foglalkozási kategóriákra is érvényes, ha nem is 

ennyire egyértelműen. 

Az étkezési szokásokat ilyen értelemben nem vizsgáltuk, 

előbbi megállapitásunknál inkább megfigyeléseinkre támasz-

kodtunk, amelyekből az tűnik ki, hogy a vacsora és annak 

kötött időpontja jelentős szerepet játszik a családok kö-

zös együttlétében. A vacsora ilyenformán olyanfajta alka-

lom a család életében, amikor meg lehet beszélni a nap 
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eseményeit, s mindazokat a kérdéseket, amelyek a család 

életével és a gyermekek nevelésével és tanulásával kap-

csolatosak. 

23. sz. táblázat  

AIKAZMAZKODIK-E A VACSORA IDŐPONTJA A TV ADÁSÁHOZ 
A megkérdezettek százalékában 

Békés megyei 	Szeged 
községek 

igen 38,75 40,61 
nem 45,00 46,80 
alkalmanként 16,25 12,50 

Az előbbiekben. elmondottak alapján vizsgálva táblázatunk 

eredményeit, megállapithat juk, hogy a televizión kívül 

nincs még egy tömegkommunikációs eszköz, amely ilyen 

erős hatással lenne kialakult megszokásokra és a csalá-

don belüli életvitelre. Különösen akkor tünik ki a tele-

vizió erős befolyása, ha nemcsak azoknak arányát vesszük 

figyelembe, akik a megkérdezettek közül ugy nyilatkoztak, 

hogy a TV befolyásolja a vacsora időpontját, hanem ehhez 

a csoporthoz hozzávesszük azt a csoportot is, amelynek 

véleménye szerint a televizió csak alkalmanként van ha-

tással a vacsora időpontjára. 

Maguk az adatok arról vallanak, hogy a televiziónak 

ez a befolyásoló hatása falun és városon, csaknem telje-

sen egyformán jelentkezik, táblázatunkból kiolvasható 

minimális különbség teljesen elhanyagolhatő. 
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Ugy gondoljuk, hogy vizsgálódásunkat nem volt felesle-

ges ebben az irányban is kiterjeszteni, ugyanis azzal, 

hogy mindkét mintában körülbelül egyforma adatokat kap-

tunk, egy olyan falun és városon egyformán ható tényező 

birtokába jutottunk, amilyet az eddigiekben még nem tapasz-

taltunk. Ez a különben érdektelennek látszó megegyezés 

arra hivja fel a figyelmet, hogy a televizió életvitelt, 

családi szokásokat befolyásoló hatása a nézők jelentős 

részét érinti, azt mutatva, hogy ez a tömegkommunikációs 

eszköz olyan területen is kifejti a hatását, amire egyéb-

ként nem is gondolnánk. 

Itt szeretnénk utalni arra, hogy a rádiő elterjedésé-

nek sem első, sem későbbi szakaszában ilyen értelemben 

nem befolyásolta hallgatóinak szokásait, ami természete-

sen azzal is kapcsolatban van, hogy a rádió jellegében 

más tömegkommunikációs eszköz, s ebből következik, hogy 

adásaihoz a hallgató bármiféle alkalmazkodása nem lát-

szik szükségesnek. 

Mindkét mintánkban megvizsgáltuk a nézők magatartását 

az adás idején, ezen belül azt, hogy beszélgetnek-e a 

televizió müsorainak nézése közben. Ezt abból a célból 

tettük vizsgálatunk tárgyává, hogy lemérhessük: vajjon 

a látottak váltanak-e ki a nézőkből olyan hatásokat, 

amelyeket már az adás alatt megbeszélnek, vajjon hely-

reállt-e a közös együttléttel járó beszélgetés szokása, 

amely az uj TV nézőknél egy időre háttérbe szorul. Vég-

ső fokon az érdekelt bennünket, hogylmennyire hat a kép- 
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ernyő "varázsa", passziv-e a néző vagy tul van-e már 
azon a kezdeti időszakon, amikor talán még a szünet -  
jelet is szótlanul végignézte. 

24.sz. táblázat  

BESZÉLGETNEK-E TV NÉZÉS KÖZBEN 

A megkérdezettek százalékában 

- Szegé.d Békés - megyei 
községék 

igen 32,49 24,37 
nem 28,12 42,49 
keveset 26,24 7,49 
csak a lá- 13,12 25,62 
tottakról 

Adatainkból az derül,ki, hogy a városi nézők közül többen 

beszélgetnek adás közben, mint a falusiak közül, a nem be-

szélők aránya is jóval alacsonyabb a városi mintában, mint 

a Békés megyeiben. Ugyanezt mondhatjuk el a keveset beszé-

lőkről is a szegediek javára. Viszont érdekes módon csak 

a műsorról, illetve a müsorral kapcsolatban a falusiak kö-

zül csaknem kétszer annyian beszélgetnek adás közben, mint 

a városiak. A mi szempontunkból az egyáltalán nem beszélők 

százalékaránya érdemel különösebb figyelmet. 

A televizió beszélgetést megszüntető és csökkentő ha-

tására több szerző felhivta a figyelmet, sokan ugy vélték, 

hogy a televizió megszünteti a családi beszélgetést. Gunther 

ANDERS idézett munkájában arról ir, hogy a családtagok töb-
egymásra 

bé nem néznek /es  nem beszélnek/, ezt csak annak árán tehe- 

tik, hogy elmulasztják nézni a képet. Szerinte nincsenek 
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többé együtt csak fizikailag, mert a vevőkészülék ,. helyet- 

tük beszél, s ezzel fokozatosan megfosztja őket a beszélés 

képességétől, ilymódon passziv, függésben levő személyekké 

alakit j a át a család tagjait .41/ 

ANDERS fenti gondolatait tulzónak tartjuk, mert mintánk-

ban az adásidő alatt nem tapasztaltunk olyan nagymért ékü 

passzivitást, mint arról egyes külföldi vizsgálatok beszá-

molnak. AA  problémát természetesen nem hagyhatjuk figyelmen 

kivül, mert a megkérdezetteknek elég jelentős százaléka 

nyilatkozott ugy, hogy a televiziö megszünteti, illetve 

befolyásolja a család beszélgetését. 	. 

A probléma azonban semmiképpen sem az, amiről A DERS ir, 

hogy a család minden egyes tagja külön-külön éli a maga éle-

tét, s a televizió a "menekülésnek" egyfajta azonos, és mőg-

is közös utját jelenti. Az a véleményünk, hogy a család 

atomizációja a mi körülményeink között problémaként nem 

jelentkezhet, ez csak a tőkéstársadalmakban fordulhat elő, 

nem kis mértékben az elidegenedés egyik családon belüli 

kisérőjelenségeként. 

41/ Hasonló gondolatokat fejt ki Dr. CSÉPÁNYI Loránd: A 
televizio hatása az ifjuságra, Pszichológiai Tanul-
mányok IX. 61-76 p. Budapest,  1966. c. tanulmányában.  

42/ MALETZKE idézett müvében kimutatta, hogy a fiatalko-
ruak az általa végzett vizsgálat során 40 s-ban kedve-
zőnek, 50 f -ban pedig kedvezőtlennek itélték meg a TV 
családformáló hatásit. Ugyanitt azt is kifejti, hogy 
az olyan eseteknél, amelyeknél a TV az addig meglevő 
családi beszélgetést és véleménycserét megszüntette, 
ott ez a jelenség nem elsősorban a TV-re vezethető 
vissza, mert a televizió a már meglevő tendenciákat . 
csupán legalizálta és megerősítette. 



- 93 - 

Véleményünk szerint a nem beszélők, vagy alig beszélők 

relative magas százalékarányát a készülék "varázsával", 

audio-vizuális jellegével és a tulzótt koncentrációval 

lehet esetünkben magyarázni. Egy nagyobb mintán azt is be 

lehetne bizonyitani, hogy jelentős összefüggés áll fenn a 

készülék birtoklása óta eltelt idő és az ilyenfajta passzi-

vitás között. Ennek mérésére azonban jelen vizsgálatunk 

nem látszott alkalmasnak, már nagyságrendjénél fogva sem. 

Itt csak arra szorítkozhatunk, hogy a falusi és a városi 

közegben végzett vizsgálódás alapján azt a következtetést 

vonjuk le, hogy a falusi nézőknél a televizió beszélgetést 

befolyásoló hatása valamivel nagyobb, különösen akkor, ha 

a két mintában az egyáltalán nem beszélőket vetjük össze. 

Végezetül szólni kell a televizió családot egyesitő, 

integráló hatásáról is. 43/  Ezt nem lehet figyelmen ki-

vül hagyni. Kétségtelen az, hogy a képernyő vonzása nem-

csak fizikailag hozza össze a családot, de feltétlenül 

ösztönzője a közös élményekből fakadó beszélgetéseknek 

is. Ezt a kiváltott hatást jelen vizsgálatunkban nem mér-

hettük, de megfigyeléseinkből arra következtetünk, hogy 

a televizió ilyenfajta pózitiv hatása legalább akkora, 

mint beszélgetést gátló, passzivizáló hatása, s ilyenfor- 

43/ Werner RINGS: Die 5. Wand das Fernsehen, miien-Düssel-
dorf, 1962. c. müvében tagadja a televizió integráló 
hatását.  Szerinte a TV családot egyesitő hatása csak 
a kislétszámu és 'yermektelen családoknál mutatható 
ki, főképpen hétvegén az esti órákban, nyáron csak 
szombat estére. Vizsgálatai szerint a sokgyermekes 
családok tagjai kevesebbet vannak otthon, mint az o-
lyan családokban, amelyek nem rendelkeznek TV készü-. 
lékkel. 
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mán tulajdonképpen az előbbiekben tárgyalt probléma kö-

zel sem olyan nagy, mint amilyennek első benyomásra lát-

szik. 

Az életvitel kérdésénél matadva, a továbbiakban néz-

zük meg azokat az eredményeket, amelyek a háztartási mun-

ka vonatkozásában kaptunk. Előljáróban azt kivárjuk meg-

jegyezni, hogy háztartási munka alatt a felvétel folyamán 

mindazokat a tevékenységeket értettük, amelyek a szorosabb 

értelemben vett háztartási munkán kivül /vacsora készités, 

a lakás rendbehozása, a ruházat karbantartása, gyermekek 

ellátása és a háziállatok etetése, valamint a háztáji gaz-

dálkodással összefüggő feladatok/ mint olyan tevékenysé-

gek jelentkeznek, amelyek a normális életvitel fogalomkö-

rébe tartoznak. 

25. sz. táblázat  

BEFOLYÁSOLJA-E A TV A HÁZTARTÁSI MUNKA VÉGZÉSÉT 
Nemek szerint százalékban 

nők 	férfiak 

Szeged 	Békés m. 	. 	Szeged 	Békés m. 
igen 31,91 48,92 20,35 26,54 

nem 59,57 36,14 	. 70,79 62,83 

határozatlan 8,51 14,89 8,84 10,61 

Az "igen"-nel 
válászolók 
közül 

39,47 43,39 60,62 56,60 

A "nem"-mel 
válaszolók 
közül 

25,92 19,31 74,07 80,68 
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Táblázatunk szemléletesen mutatja, hogy a háztartási munka 

és a televizió közötti összefüggések mennyire figyelmet 

érdemelnek. Anélkül, hogy mélyreható következtetéseket 

vonnánk le az előbbi eredményekből, érdemes rámutatni, 

hogy ez a probléma elsősorban a nők oldaláról jelentke-

zik. Ugy gondoljuk, nem kell külön indokolni, hogy e kér-

dést interjunkban miért szerepeltettük. Minden televizió 

néző találkozott már olyan helyzetekkel, amikor a ház- 

tartási munka valamilyen TV müsor miatt késedelmet szen-

vedett. A családok jelenlegi átalakuló életmódja miatt 

még nem alakultak ki olyan körülmények, hogy a háztartá-

si munka végzésében való részesedés a házastársak, illet-

ve a családtagok között nagyjából egyenlő arányban oszol-

jék meg. Kétségtelen, hogy a háztartások döntő többségé-

ben elsősorban a nőkre hárulnak az otthoni munka, a "má-

sodik müszak" feladatai. Ez részben a kialakult hagyomá-

nyok, részben pedig a háztartások alacsony sminvonalu 

gépesitése miatt jelent nagy problémát, de szerepet ját-

szik ebben az is, hogy a férfiak nagy része nem tekinti 

komoly munkának az esetek többségében időigényes háztar-

tási munkát. 

Sajnálatos, hogy e téren éppen a falusi családoknál 

tapasztalható aránytalanul nagy megterhelés a nők rová-

sára, amit táblázatunk is jól szemléltet. Határozottan 

kitünik a falusi és a városi áLetforma közötti különbség 

a kérdésre "igen"-nel válaszolók százalék arányaiban. 
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Táblázatunk nemcsak a falu és a város vonatkozásában 

mutat rá a különbségekre, hanem jól szemlélteti a csalá-

don  belül a férfi és a nő helyzetét is a szabadidő szem-

pontjából. Megfigyelhető, hogy a Békés megyei községek 

esetében valamennyi válaszkategóriában igen nagy eltoló-

dás mutatkozik meg a nők rovására, a szegedi mintában ez-

zel szemben az arányok csaknem azonosak, a különbség elha-

nyagolható. 

A televizió háztartási munka végzését befolyásoló ha-

tását mindkét mintában megvizsgáltuk a készülék vásárlá-

si évének függvényében is. Hipotézisünkben utaltunk arra, 

hogy a vásárlás utáni első időszakban a televizió jelen-

tősen befolyásolja a háztartási munka végzését. Nézzük 

meg,  hogy adataink bizonyit ják-e feltételezésünket. 

26. sz. táblázat  

BEFOLYÁSOLJA-E A TV A HÁZTARTÁSI MUNKA VÉGZÉSÉT 
Békés megyei községek és /Szeged/ 

A készülék vásárlási éve szerint százalékban 

a.gen 

1960 

47,36 
/28,57/ 

52,63 
/57,14/ 

1961 

30,76 
/ 8,59/ 
61,53 

/91,30/ 

1962 

25,00 
/19,99/ 

43,75 
/67,99/ 

1963 

37,50 
/15, 15/ 

54,16 
/78,78/ 

1964 

28,88 
/27,49/ 

53,33 
/59,99/ 

1965 

31,70 
/43,99/ 

63,41 
/47,99/ nem 

határo- 	0,00 	7,59 	31,25 	8, 33 	17,77 	4,87 
zatlan  /14,28/ / 0,00/ /11,99/ / 6,06/ /12,50/ / 7,99/ 

Táblázatunk szemléletesen mutatja a falusi és a városi 

mintába tartozókra vonatkozóan a televizió háztartási mun- 
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kát befolyásoló hatását. Érdekes a kép, amely ebből kitet-

szik: a falusi TV készülék tulajdonosok átlagban több, mint 

egy harmada nyilatkozott ugy, hogy a televizió befolyásol-

ja a háztartási munka végzését. Érdemes megfigyelni, hogy 

a TV befolyása a háztartási munka végzésére nem feltétle- 

nül a készülék birtoklásának időtartamától függ, mint ahogy 

azt hipotézisiinkben feltételeztük, ezt sok objektiv és szub-

j ekt iv tényező mó do sithat j a, igy a családon belüli munka-

szervezés és munkamegosztás, az egyén életmódja és külön-

böző szokásai, a háztartási munka időhöz valókötöttsége, 

a háztartási munka gépesitésének foka, stb. 

Nyilván nem kis szerepet játszik a háztartási munka és 

a televizió közötti összefüggésekben az sem, hogy a TV mű- 

sorainak előzetes ismerete lehetővé teszi egy-egy tervezett 

műsor megtekintését, ugy, hogy annak a háztartási munka 

elvégzése ne vallja kárát. Erre a fokra eljutni azonban 

nemcsak a műsor előzetes ismeretében lehet, hanem a néző-

nek az egyes müsorfajták között már szelektálni is tud- 

ni kell. Csak a szelekció biztosithatja az egyén számára, 

hogy ne legyen a képernyő rabja, és csak azt nézze meg, 

ami számára valóban mint igény, mint szükséglet jelentke- 

zik. 

Táblázatunk alapján nem látszik különösen szükséges-

nek annak  bizonyitása, hogy a szegedi mintában nyert ered-

mények mennyire azt igazolják, hogy a városi lakosság kö-

rében a televizió közel sem befolyásolja olyan nagy-

mértékben a háztartási munka végzését, mint a falusiak- 
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nál. Az igennek válaszolók között a készülék vásárlási évé-

nek függvényében kapott eredmények jóval alatta vannak a 

falusi mintában kapott hasonló eredményeknek. Ennek magya-

rázatát elsősorban a városi életformában kell keresni. 

Nyilvánvaló, hogy a városi háztartások jellege, a háztartá-

si munkában való részvétel elősegitik e hatás közömbösité-

sét. Az is nyilvánvaló, hogy a városi háztartásokból nagy-

részt hiányzanak az olyan elfoglaltságok, mint amilyen pél-

dául a háziállatok etetése és gondozása, továbbá azok, ame-

lyek a részben önellátó családi termelés következtében ma 

még a falusi háztartások esetében jelentős szerepet játsza-

nak. A.városi családoknál a szervezettség magasabb szin-

vonala is szerepet kap, mint ahogy a különböző háztartá- 

si gépek felhasználása is megröviditi /és megkönnyiti/ a 

háztartási munka végzését. 

Összegezésül elmondhatjuk: ha a televíziós müsorok meg-

tekintése a háztartási munka rovására történik, akkor ez 

feltétlenül az aht i /és pihenési/ idő megrövidülését 

eredményezi. Ebben a vonatkozásban utalni szeretnénk az 

előbbiekben közölt 22. sz. táblázatunkban kapott eredmé-

nyekre és az idézett csehszlovák vizsgálat következteté-

seire, melyekből kitűnik, hogy a televiziózás a nők ese-

tében az alvási idő megrövidülését hozza magával. 
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A televízió  és a társas  

kapcsolatok  

Világszerte ismert jelenség, hogy a televizió jelen-

tős hatással van a társas kapcsolatok fqVidésére. Ez a 

hatás különösen abban az időszakban jelentkezik, ami-

kor a készülékek száma nem éri el azt a szintet, hogy 

a családok többsége saját otthonában nézhesse az adásokat. 

A mi magyar viszonyaink között ilyen telitettség még 

nincs, és feltehetően több év mulya jutunk el erre a 

szinvonalra. Különösen áll ez a falura, ahol az előfi-

zetők száma még mélyen alatta van annak, hogy minden má-

sodik, harmadik család rendelkezzék készülékkel. Váro-

son, s ezek között is Szegeden bejelentett készülékek 

száma magasan az országos átlag felett van, de a városok 

között is az egyik legelőkelőbb helyet foglalja el, a 

jelenlegi helyzet szerint minden második szegedi háztar-

tásra jut egy készfilék, ami megfelel a fejlett TV-s or-

szágok színvonalának. 

Felvetődhet a kérdés: mi indokolja, hogy a televizió-

val kapcsolatosan vizsgálódást folytassunk a társas kap-

csolatok vonatkozásában? A választ röviden annyiban 

összegezhetjük, hogy utalunk atokra az alkalmakra, ami-

kor a televízióval rendelkező családok egy-egy érdekesebb 

műsor megtekintésére vendéget hívnak vagy vendéget kap-

nak. Ilyen müsorok gyakran láthatók a képernyőn, elég 
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. a sportközvetitésekre, a szinbázi előadásokra, vagy 

a játékfilmekre gondolnunk. Ilyenformán a televiziós 

családoknál mindig van valamilyen alapja a vendégfogadás-

nak. Ugyanakkor ez forditott' helyzetet teremt, mert a te-

leviziós készülékkel rendelkező családok:: kevesebbet jár- 
44/ nak  el otthonról, mint régebben, tehát a társas kapcso- 

latokban bizonyos egyoldaluság jelentkezik. 

Interjunkban két kérdést szerepeltettünk, amelyek a 

társas kapcsolatokra vonatkoznak. Ugy véljük, hogy az 

alábbiakban közölt eredményeket nemcsak önmagukban kell 

vizsgálni, hanem helyes a 10. sz. táblázat adataival 

összevetni, amely arra a kérdésre adott válaszokat össze-

gezte, hogy a megkérdezettek többet tartózkodnak-e ott-

hon, amióta televiziós készülékkel rendelkeznek. 

27. sz. táblázat  

SZOKTAK-E VENDÉGET FOGADNI, AKIVEL EGYUTT NÉZIK A TV MCtSORÁT 
A megkérdezettek százalékában 

Békés megyei k. 	Szeged 

rendszeresen 28,12 28,57 

ritkán 46,87 45,96 

nem 25,00 25,47 

44/ Joseph ROVAN: Die Mittlerrolle des Fernsehens in 
Erziehung, Bildung und Kultur, Jugend und Film, 
1963.80. c.  tanulmányában kimutatta, hogy a TV-s 
családok a készülék birtoklása után szivesebben 
fogadnak vendéget, mint előzőleg. 
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A készülék vásárlásának éve szerint 
százalékban 

Békés megyei községek 

rendsze- 	ritkán 	nem 
resen 

Szeged 

rendsze- 	ritkán 
resen 

nem 

1960 10,52 15,38 53,84 35,71 21,42 42,85 
1961 15,38 53,85' 30,76 39,13 8,69 52,17 
1962 31,25 43,75 25,00 27,99 15,99 55,99 
1963 25,00 41,66 33,33 30,30 27,27 42,42 
1964 44,44 33,33 22,22 44,99 14,99 39,99 
1965 21,95 56,09 21,95 47,99 11,99 39,99 

A vendég 
A megkérdezettek százalékában 

Békés megyei községek Szeged 

rokon 22,49 21,95 
b axát 9,99 9,75 
ismerős 11,66 11,38 
szomszéd 29,16 25,45 
munkatárs 0,00 7,06 
az előbbi- 26,66 24,41 
ek együtt 

Táblázatunkból egyértelmiien kiderül, hogy mind a falusi, 

mind a városi TV készüléktulajdonosok egyaránt fogadnak 

vendéget, akivel együtt tekintik meg a műsort. A rendsze-

resen és ritkán vendéget fogadók százalék aránya csakugy 

teljesen megegyező, mint azoké, akik egyáltalán nem fo-

gadnak vendéget. 

Hipotézisünkben feltételeztük, hogy a televizió falu- 
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si viszonyok között csökkenti a családok izoláltságát és 

fejleszti a társas kapcsolatokat. Eredményeink ezzel szem-

ben azt mutatják, hogy ugyanez áll a városi körülmények 

között is, hiszen az lett volna várható, hogy a falusi 

mintához tartozóknál százalékosan lényegesen magasabb az 

olyan készülék tulajdonosok száma, akik - éppen a televi-

zió alacsonyabb foka elterjedtsége miatt - vendéget fogad-

nak. Meglepő, hogy az eredmények ezt nem támasztják alá. 

Az előbbiek alapján azt a következtetést vonhatjuk le, 

hogy a televizió szivó hatásával falun és városon egyaránt 

számolni kell. Megállapitható, hogy a televizió a társas 

kapcsolatok fejlődését mind  falun,  mind városon elősegi- 

ti. 

Jelentősnek kell tartanunk azt, hogy a megkérdezett 

TV készüléktulajdonosoknak több, mint egynegyede rendsze-

resen fogad vendéget, ezek között is első helyen vannak 

azok, akik szomszédjaikat fogadják egy-egy érdekesebb 

müsor megtekintésére. Jelentős százalékot tesznek ki a 

vendégek között a rokonok és az ismerősök, mig a munka-

társak közé számitható vendégek aránya relative alacsony; 

a Békés megyében megkérdezettek közül egyetlen egy sem 

nyilatkozott ugy, hogy munkatársát fogadná vendégként, 

ezzel szemben a szegediek között 10 olyan nézőt találtunk, 

aki munkatársát fogadja müsorok megtekintésére. 

Felvetődhet a kérdés: a Békés megyei községekben miért 

nem nyilatkoztak ugy, hogy vendégként munkatársukat fogad- 
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ják?Ez valószinüleg azzal magyarázható, hogy falusi vi-

szonyok között jobban elmosódnak a határok az egyes 

vendégkategóriák között, mert a lakosság tulajdonkép-

pen nem érzi annyira ezeket a különbségeket, hiszen a 

foglalkozásés munkahely szerint közel sem annyira diffe-

renciálódott, mint a városban. Ezzel magyarázható, hogy 

ez a vendégkategória egyáltalán nem szerepel a falusi 

mintában.  

A kapott eredményekben jelentős százalékarányban van-

nak az olyan vendéglátók képviselve, akik vendégeiket 

több kategóriába sorolták, s igy ezekben a csoportok-

ban /Békés megyei községek: 22,66 %, Szeged: 24,41 %/ 

pontosan  nem lehet megállapítani az egyes kategóriák 

arányait. Ez egyébként nem is látszik problematikusnak, 

hiszen mindkét mintában százalékarányuk nagyjából meg-

egyező, igy jelentős változást a kapott eredményekhez 

képest nem is jelentenek. 

Figyelemreméltó táblázatunknak az a része, ahol a készü-

lék vásárlási évének függvényében vizsgáltuk meg a vendég-

fogadást. Érdekesnek látszik, hogy a városiak között na-

gyobb százalékb an  találtunk rendszeres vendégfogadókat, 

mint a falusi készüléktulajdonosoknál. Ebbe valószinüleg 

belejátszhat olyan tényező, hogy a város a fejlődés mai 

fokán feltétlenül homogénabb, mint a falu, s ez nyilván-

valóan kihat a társas kapcsolatokra is. Mélyreható követ-

keztetéseket ebből természetesen nem lehet levonni, annyi 
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azonban mégis figyelmet érdemel, hogy a falusi mintában 

jóval nagyobb azoknak a százalékaránya, akik ritkán fo-

gadnak vendéget, ugyanakkor a városiak között az egyes 

években készül éktulajdonosokká váltak közül általában 

40-50 $ között ingadozik azoknak az. aránya, akik egyál-

talán nem fogadnak vendéget. Sajnos a minta nagysága 

nem teszi lehetővé, hogy ilyen részletes bontás mellett 

figyelembe vegyük az egyes foglalkozási kategóriákat is, 

ami pedig kétségen kivül még további összefüggésekre hiv-

hatná fel a  figyelmet.  

Az a véleményünk, hogy a városi - a TV révén alakuló -

társas kapcsolatokban  jelentős szerepe van a miiveltségi 

szintnek, csakugy, mint a foglalkozásnak is. Itt ismét 

a differenciálódás problémája kerül elő, amiről meggyő-

ződésiink, hogy ilyen vonatkozásban is jelentős szerepet 

játszik. 

A televizió révén létrejövő társas kapcsolatokban fa-

lusi körülmények között sokkal nagyobb szerepe van a ro-

konsági, szomszédsági motivációknak, mint azt a táblázat 

értékei mutatják. Ez onnan származik, hogy ezek a kapcso-

latok az életmód és az életforma miatt mindig is erőseb-

bek voltak a faluban, mint a városban. Ezen valószinüleg 

valamit vált o zt flott az az átalakulás, amely az elmult év-

tizedben végbement. De nem lehet figyelmen kivül hagyni 

azt sem, hogy uj szemléletmód van kialakulóban, amit a 

televizió léte is elősegit, csökkentve a családok izolált-

ságát, elősegítve a társas kapcsolatok fejlődését. A te- 
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levizió a társas kapcsolatok kialakulásához megadja a ke-

reteket és ugyanakkor tartalommal is megtölti, aminek tár-

sadalmi-politikai hatását nem lehet figyelmen kivül hagy- 

ni. 

A t e l e v i z i ó és  a politikai  

érdeklődés  

Felvételünk során vizsgálat tárgyává tettük azt is, hogy 

a televizió befolyásolja-e a megkérdezettek érdeklődését a 

politikai események iránt. Ez a kérdés természeténél fogva 

sokkal összetettebb és bonyolultabb annál, hogy egy ilyen 

sokoldalu vizsgálódást megvalósitó interju keretében tel-

jesen megbizható információk birtokába lehessen jutni, u-

giis a vonatkozó kérdéssel kapcsolatban eleve számitani 

lehet arra, hogy a megkérdezettek magukat kedvezőbb szín-

ben próbálják feltüntetni. Ennek ellenére mégis kisérletet 

tettünk arra, hogy legalább jelzések formájában feldolgoz-

zuk az interju során nyert válaszokat, különös tekintet-

tel a nemek közötti különbségek megmutatására. 

Az interju során arra törekedtünk, hogy a vonatkozó 

kérdést több oldalról közelitsük meg, és a lehetőségekhez 

képest arra is törekedtünk, hogy felmérjük az interjuvol-

t ak politikai tájékozottságát, amire a felvétel interju 

módszere lehetőséget is biztositott. 
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Az, hogy a politikai érdeklődés, elsősorban világpolitikai 

vonatkozásban erősödik, sok jelből megállapitható. Erre 

utalnak bázisadataink is, amelyek a Békés megyei községek 

vonatkozásában az előfizetett napilapok számának jelentős 

növekedéséről számolnak be 1961-1965 között. De a politikai 

érdeklődés - és itt a belpolitikai oldalra szeretnénk utalni - 

megnyilvánul abban is, hogy a lakosság a különböző gyűlé-

seken, tanácstagi beszámolókon, a párt- és tömegszervezetek-

ben sokkal aktivabban vesz részt, mint előzőleg. Erről szá-

moltak be a községek párt- és állami vezetői is, amikor a 

felvétel kezdetén hallgatóink felkeresték őket. 

A felvétel során természetesen a sulyt arra helyeztük, 

hogy közvetlen információk birtokába jussunk és a kérdést 

a televizió hatásának az oldaláról vizsgáljuk meg. Ismétel-

ten hangsulyozzuk, hogy adataink tájékoztató jellegüek, 

csak a vizsgált kérdés tendenciájának érvényesülésére ad-

nak felvilágositást. 

28. sz.  táblázat  

A TELEVIZIÓ BEFOLYÁSOLÓ HATÁSA A POLITIKAI ESEMÉNYEK IRÁNTI 

ÉRDEKLŐDÉSRE 
A megkérdezettek százalékában 

Békés megyei községek 	Szeged 

Befolyásolja 53,75 5 6 , 87 
Nem befolyásolja 25,62 33,12 

Határozatlan  15,62 10,00 

Nem válaszolt 5;' o0. 0,00 
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A megkérdetettek megoszlása nemek szerint 
Békés megyei k. 

százalékban 
Szeged 

férfi nő férfi nő 
Az "igen"-nel válaszolók 79,31 20,68 66,66 33,33 
kö zül` 

A "nem"-mel 	válaszolók 66,66 33,33 78,84 21,15 
kÖ zttl 

A határozatlanok közül 52,94 47,05 66,66 33,33 

A válaszmegtagadók közül 0,00 100,00 0,00 0,00 

A békés megyei és a szegedi adatokat összevetve azt tapasz-

taljuk, hogy a megkérdezetteknek mind a két mintában több, 

mint a fele nyilatkozott ugy, hogy a televizió felkeltet-

te és befolyásolja a politikai események iránti érdeklő-

dését. Az eddig publikált hazai televizióval foglalkozó 

statisztikákból és szakirodalombál is tudjuk, hogy a tele-

vizió - elsősorban a hiradó és dokumentum müsorok révén - 

nézőinek politikai érdeklődésére és aktivitására általában 

pozitiv hatással van. Ezt a mi felvételeink is aléhuzzák. 

Adataink arra is felhivják a figyelmet, hogy a férfi és 

nő nézőkre nem egyformán hat ebben a vonatkozásban a tele-

vizió. Megfigyelhető, hogy a mintába tartozó nők részvéte-

li arányuk alatt nyilatkoztak ugy, hogy a politikai esemé-

nyek iránti érdeklődésük nőtt a  televizió hatására. Ezt 

nemcsak a közölt százalék arányok támasztják alá, hanem 

az a tény is, hogy a falusi mintában 5 % megtagadta a vá-

laszadást, s ez a csoport kizárólag nőkből állt. 

Anélkül, hogy a válaszmegtagadásnak különösebb jelentő-

séget tulajdonitanánk - noha a két felvételben ilyen alig 
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fordult elő - ez a tény méginkább aláhuzza megállapitá- 

sunk  elfogadhatóságát. Falu és város relációban kétsé-

gen kivül az tünik ki, hogy a városi nők politikai érdek-

lődése felette áll a falusiakénak, amit nyilván az magya-

ráz, hogy a városi nők zöme szervezett körülmények között, 

különböző muvikahelyeken dolgozik, s százaléko san is ala-
csony azoknak a száma, akik csak a háztartásban tevékeny-

kednek. 

A munkahely feltétlenül visszahat az érdeklődésre, bi-

zonyos mértékben meghatározója is annak. Különösen vonat-

kozik ez a politikai jellegű érdeklődésre, amelynek kifej-

lesztésében a munkahelynek és a munkahelyi kollektivának 

is igen fontos szerepe van. 

A közölt eredmények olyan jelzéseket tartalmaznak, a-

melyek arra hivják fel a figyelmet, hogy a televizió, ez 

a rendkívül sok pozitív és negatív hatást kivált& tömeg-

kommunikációs eszköz a nézők politikai érdeklődésére és 

aktivitására el nem hanyagolható hatással van, elősegiti 

a tudat formálódását és a nézőket közvetve-közvetlenül a 

napi politika részesévé teszi, elősegitve ezzel óriási 

tömegek aktivizálódását, bekapcsolódását az ország tár-

sadalmi-politikai életébe. 

Ugy véljük, nem járunk messze az igazságtól, ahitazt 

állapitjuk meg, hogy a televizió nézők fogékonyabbak és 

érdeklődőbbek a politika eseményei iránt, mint azok, 

akik nem kapcsolódnak be a TV nyujtotta kommunikáció 



- 109 - 

folyamatába. Korunk a tömegkommunikáció kofa. A tömegek 

felé orientált közlés elősegiti az egységes közvélemény 

kialakulását. Azzal, hogy a televizió által nyujtott köz-

lés folyamatába bekapcsolódnak a társadalom osztályai és 

rétegei, megvalósul a szó valódi értelmében vett tömeg-

kommunikáció. 

Soha egyetlen társadalom kezében nem volt még ilyen 

hatásos közvéleményt alakitó eszköz, mint ma a televizió. 

A televiziónak óriási lehetősége van a nézők befolyásolá- 

sára pedagógiai és pszichológiai oldalról is. Több vizs- 
45/ 

gálat 	bebizonyitotta, hogy a  TV  néző spontán módon 

előbb foglal állást, mint a filmnéző, vagy a rádió hallga-

tó. Az otthoni atmoszféra, a család és az ismerősök köre, a 

velük való együttlét az állásfoglalás kialakulását előse-

gíti, csakugy, mint a TV teremtette hangulat, amely szin-

tén közrejátszik a különböző hatások kialakulásában. 

46/ 
Ismerjük KULCSÁR tanulmányaiból, hogy a közvélemény 

nem egységes, hanem különböző problémákkal kapcsolatosan  

osztályokhoz, rétegekhez kötött. Ebből nyilvánvalóan kö-

vetkezik, hogy a tömegkommunikációs eszközök szerepe a 

modern közvéleményformálásban igen fontos, hiszen széles-

45/ v.ö.: ZÁRŐJELENTÉS a televizió által a falusi.lakos- 
ság kulturszükségleteinek kielégítésére gyakorolt 
befolyást elemző vizsgálatok eredményéről, Prága-. 
Pozsony, 1964. /A Népmüvelési Intézet adattárának 
kéziratos forditása, Budapest, 1965./, továbbá: 
Josef PÖPPL: Fernsehen und Volksbildung, Wien, 1962.85.p. 

46/ KULCSÁR Kálmán: A közvélemény mint szociológiai jelen- 
ség, Magyar  Filozófiai  Szemle, 1962.3.  
KULCSÁR Kálmán: Közvélemény és közvéleménykutatás, 
Államés Igazgatás, 1962.11. 
KULCSÁR Kálmán: A közvélemény és összefüggése demográ-
fiai tényezőkkel, Demográfia, 1960.4. 
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körü tájékoztatás nélkül nem alakulhat ki olyan egységes 

közvélemény, amely a valóságot megfelelően értékeli. A 

közvélemény a társadalmi tudat kifejeződésének sajátos 

formája és mint társadalmi jelenség igen szoros kapcsolat-

ban  van a politikával. 

Az  elmondottak  alapján nem lehet kétséges, hogy a mi 

szocialista viszonyaink között a televizió által is kivál-

tott politikai érdeklődés - és ezt adataink is alátámaszt-

ják - falun és városon egyaránt nem kis mértékben előse-

giti a népi-nemzeti egység létrejöttét és hozzájárul nagy 

tömegek tudatinak formálásához. 

O 



VIZSGÁLATŰNK adatainak elemzésével igyekeztünk rá-
mutatni arra, hogy milyen hatással van a televizió 
az egyén szabadidejének felhasználására, különböző 
aktivitásaira, életvitelére, szokásaira, társas 
kapcsolataira és politikai érdeklődésére. Nem vol-
tunk könnyű helyzetben, mert a téma ujszerUsége, a 
vonatkozó szakirodalom hozzáférhetetlensége és hi-
ánya nehézséget okozott. Ennek ellenére talán si-
került valamit megvalósitani azokból .a célkitüzé-
sekből, amelyek alapján vizsgálódásunkat megszer-
veztük. 116y gondoljuk, hogy jelen dolgozatunkban 
sikerült nehány olyan összefüggésre felhivni a fi-
gyelmet, amelyeket hasonló vizsgálatoknál is gyü-
mölcsöztetni lehet.  

HIPOTÉZISÜliEla csak részben tudtuk bizonyitani, 
több feltételezésünk csak feltételezés maradt.Vol-
tak olyan kérdések is, amelyekről kiderült, hogy 
nem mérhetők, vagy a minta nagysága nem tette le - 
hetővé a kapott eredmények megbizható felhasználá-
sát. Ennek ellenére - ismerve vizsgálatunk fogya - 
tékosságait - ugy gondoljuk, hogy a megvizsgált 
320 személyen keresztül tulajdonképpen ugyanannyi 
család és a televizió közötti összefüggésekre si-
került rámutatni és felhivni a figyelmet arra,hogy 
hasonló témákkal - éppen a televizió kimutatott ha-
tásai miatt - foglalkozni kell, hiszen a TV jelen-
létét életünk minden vonatkozásában érezzük. Ha-
zánkban a tömegkommunikációs kutatások csak nap-
jainkban kezdődtek el, ezért mi is járatlan uton 
haladtunk, buktatókon át, a társadalom megismerésé-
nek uj területe felé. Ha sikerült jelen dolgoza -
tunkban fejlődő, alakuló, szocialistává formálódó 
társadalmunk e kis metszetéről használható informá-
ciókat gyűjteni, akkor elértük célunkat. 



-112- 

I R 0 D A L O M 

ADORNO, Theodor W. - BECKER Hellmut: 
Fernsehen und Bildung - Ein Gesprach 
= Volkshochschule im Westen, 1963.4. 

ADORNO, Theodor W.: 
Fernsehen als Ideologie /Eingriffe - Neun kritische 
Modelle/ 
Frankfurt/M. Bd. 10. 1963. 

ÁGOSTON György: 
A statisztikai módszer alkalmazása a pedagógiai kuta-
tásban 
= Köznevelés, 1964. 5. 

ALT, Hans: 	. 

Das Fernsehen als Erziehungsmacht 
= Pö.dagogische Rundschau /Ratingen/, 1958/59.10. 

ANDERS, Gunther: 
The Phantom World of TV = ROSENBERG-WHITE: Mass Culture 
New York, 1963 	. 

BAUSCHMK, Kurt: 
Fernsehen und gebildete Nation 
= Neue Deutsche Presse, 1964.5. 

BEADLE, Gerald Clayton:  
Television. A Critical Review 
London, 1963. 	. 

BEAUGRAND, Günter: 
Das Fernsehen in der Familie 
Hamm/Westfalen é.n. 

BEAUGRAND, Günter: 
Die Macht des Bildschirm - Betrachtungen über die Aus-
wirkungen des Fernsehéns auf die Familie 
= Ruf ins Volk, 1962.IX. 

BECKER, Hellmut : 
Fernsehen und Bildung 
= Volkshochschule im Westen, 1963.1. 

BECKER, Karl - SIEGEL, Karl-August: 
Rundfunk, Fernsehen und die freie Zeit 
/Referate bei der Jahrestagung der kath. Rundfunk- und 
Fernseharbeit/ 	. 
Frankfurt/M. 1958. 



- 113 - 

BECKER, W.: 

Fernsehen in der Familie 
= Evangelische Kinderpflege /Witten/ 1960. 

BELSON, W.A.: 
Television and the Family 
/N° 119 of the reprint series of the research 
techniques of the London school of economics and 
political science/ 
London, 1959. 	. 

BENO IT , P.:  
Télévision un monde qui s'ouvre 
Paris, 1953. 

BERRESfl IM, Heinrich - HOERSCH, Herbert: 
Die pá,dagogische Chance der technischen Medien 
Film, Funk and Fernsehen im Dienste der Schule, 
Erwachsenenbildung and Seelsorge 
Düsseldorf, 1964. 	 . 

BIBIK,1. - MARKOVICS, M.: 
Szabadidő felmérések a Szovjetunióban 
= Magyar Filozófiai Szemle, 1962. 4. 

BISMARCK, Klaus von : 	. 
Fernsehen als Bildungsfaktor 
= Universitas /Tubingen/, 1964.7. 

BOGART, Leo: 
The Age of Television - A study of viewing habits 
and the impact of television on American 
London, 1958. 	. . 

BREITENFELD, Frederick: 	. 
Television and Adult education 
= Television Quarterly /Syracuse N.Y./ II.4. 

BRINCOURT, A.: ' . 

La télévision et ses promesses 
Paris, 1960. 

BOURQUIN, J.: 
Considération sur la formation de 1'opinion par la 
presse, la cinéma, la radio et la télévision 
Berne, Burl, 1952. 

CASSIRER, H.R.: Television teaching today 
Paris, UNESCO, 1960. 

CASSIRER, H.R.: 
TV at the crossroads 

Television and Adult Education International 
Quarterly Bulletin, /Paris/, 1963.10. 



- 114 - 

CAZENEUVE, J.: 
Sociologie de la radio-télévision 
Paris, 1963. 

CESKOSLOVENSKO-MADARSKY porovnávaci vyskum o vplyve 
t eleviz is na kulturny zivot dediny z hl'adiska kult i.irnych 
a vzdelávacich potrieb pracajucich 
/Informáciu vypracoval Ctibor TAHY, pracounik Osvetoveho 
ustavu v Bratislave/ 	. 

Bratislava, 1966. 
. CRIVET,P. - HERRING, P.: 

La télévision 
Paris, 1955. 

DEFER - WHITE: 
People, society and mass communication 
New York-London, 1964. 

DISMAN, Miloslav: 
Sociologicky vyzkum v osvete 
Praha, e.n. 

DUMAZADIER, J.: 
Television and rural adult aducation 
Paris, UNESCO, 1956. 

DURKÖ M .tyás, dr.: 	. 
Aranevelés és önnevelés 
Acta Universitas Debreceniensis Series Pedagogica, 1964. 

ECKERT, Gerhard: 
Das Fernsehen als soziologisches Phönomen 
= Fernseh-Rundschau, 1957. 8. /Hamburg/ 	. 

THE EIGHT ART - Twenty-three wievs of television today 
New York-Chicago-San Francisco, 1962. 

ERDEI  Ferenc: 	. 
Szocializmus és életszinvonal 

Kritika, 1963. 1. 

ERDÉSZ Tiborné: 
Télevizió és népművelés a statisztika tükrében 
= Televizió és népművelés, Budapest, 1964. 

FERNSEHEN - heute und morgen. - Eine Institution im Kreuz-
feuer der Meinungen 	. 
Gütersloh, 1963. 	. 

FERNSEHEN UND FAMILIE 
Bad Boll é.n. . 	. 

FERNSEHZUSCHAUER GEBEN AUSK0NFT . Eine Fernseh-Umfrage 
in der Schweiz 
= Fernseh-Informationen. Beil. Zuschauer Forschung, 1961, 



- 115 - 

FILM UND FERNSEAEN IM SPIEGEL DER WISSENSCHAFT 
Herausgegeben von Erich FELDMANN und Ernst MEIER 
GUtersloh, 1963. 

GÁBOR  István: . 

Televizió és népmüvelés 
= Társadalmi Szemle, 1964. 3. 

GÁBOR Pál: 
Sajtó - a TV korszakban 
= Magyar Sajtó, 1965.4. 

GERIN, E.: 
Télévision, noire amie 
Paris, 1961. ' 

GLATZER, Dieter: 
Das.Fernsehen als Mittel sozialistischer Erwachsenen-
bildung 
Partei-Hochschule Karl Marx, Berlin 1963. /Disszertáció/ 

GLICK, Ira 0. - LEVY, Sidney J.: 
Living with Television . 

Chicago, 1962, 

GÖNYEI Antal: 

A népmüvelés és a televizió 
= Népmüvelési Értesitő, 1964. 3. 

HARCSEV, A.: 
A házasság és a család meghatározásáhak kérdéséhez, 
= Magyar Filozófiai Szemle, 1962.3. 

HEGEDUS András: 	 . 

A marxista szociológia tárgyáról és helyéről a társa-
dalomtudományok rendszerében 
= Magyar Filozófiai Szemle, 1961. 

HEGEDUS András: 	. 

A szociológia és a szociográfia 
= Valóság, 1961.3. 

HEGEDUS András: 	. 

Szociológia és ,népmüvelés 
= Népmüvelési Ertesitő, 1964.3. 

T;IMANN, Paul: 
Fernsehen in pö,dagogischer Verantwortung 
Frankfurt/M. 1963. . 

HI]Y) ELWEIT , Hilde: 
Wirkungsmöglichkeiten des Fernsehens 

Rundfunk und Fernsehen, 1963.3. 

HOLICZKY, Josef: 
Televiza, kontra osveta? 

• 	Praha, é.n. 	. 



- 116 - 

HOLZAMER, Karl: 

Die kulturelle Aufgabe des Fernsehens 
= Führung und Bildung in der heutigen Welt, 
Stuttgart, 1964. 	. 

ILJIN, R.N.: 
Televizionnoje izobrozsenije 
Moszkva, 1964. 

INTRODUCTION TO MASS COMMUNICATIONS RESEARCH 
Louisiana State University Press, 1963. IK. 

JOHNSON, E.I.: 
The Mass Medie and Adult Education 
= Handbook of Adult Education in the United States 
Chicago, 1960. 

KATZ, E. - LAZARSFELD, P.F.: 
Personal influence 	. 

Glencoe Ill. 1955. 
KEMPF, Wilhelm: 

Fernsehen und Familie 
= Caritas, 1961. 65. /Freiburg/Br./ 

KŐNIG, René: 
Beobachtung und Experimente in der Sozialforschung 
Köln, 1956. 

KŐNIG, René: 
Das Interview 
Zürich, 1952. 

KULCSÁR  Ferenc: 
A televizió.a nézők oldaláról 
= Magyar Sajtó, 1965.9. 

KULCSÁR  Kálmán: 
Közvélemény és közvéleménykutatás 
= Állam és Igazgatás, 1962.11. 

KULCSÁR Kálmán: 
A közvélemény és összefüggése a demográfiai tényezők-
kel 
= Demográfia, 1960.4. 	. 

KULCSÁR Kálmán : 
A közvélemény mint szociológiai jelenség 
= Magyar Filozófiai Szemle, 1962.3. 

KULCSÁR Kálmán: 

A szociológiai gondolkodás fejlődése 
Budapest, 1966. 

LANIUS, Gerhard: 	 . 
Grundlagen der Fernsehkommunikat ion 
= Film-Bild-Ton, 1962.9. /Seebruck/ 



- 117 - 

LANIUS, . Gerhard: 
Wirkungen des Fernsehens 
= Film-Bild-Ton, 1963.12./Seebruck/ 

LAPORTA, R.: 
Cinema e televisione nella educazione degli adulte 
= Il Centro, - Bollett ino del Centro didattico Na-
zionale di?.: Studi e Documentazione, 1958,1. 

TTAT,FTZKE, Gerhard: 
Fernsehen im Leben der Jugend 
Hans-Bredow-Institut, Hamburg, 1959. 

MALETZKE, Gerhard: 	. 
Pássivita,t durch Fernsehen? 	. 
= Rundfunk und Fernsehen, 1962. 1. /Hamburg/ 

MlANNUCCI, C.:  
Ze spett atore senza liberta. Radio-televisione e 
pomunicazione di massa 
Bari, Laterza, 1962. 

MERKULOV, A.: 
Rozlasz a televizija v szluzsbah szedemrojénice 
Moguesejze szredsztvo voszpitanija, Moszkva, 1960. 

EEYERSOHN, Rolf B.:- 	. 

Social Research in Television 
= ROSENBERG-WHITE: Mass Culture, New York, 1963. 

MORVAY István:  
A képernyő pedagógiája 	. 
= Köznevelés, 1963.13/14. 

NAGY ANDOR: 	 . 
A televizió néhány művelődési, didaktikai problémája 
=.Egri Tanárképző Főiskola Közleményei, 1964.2. 

PEYBEFITTE, Alain: 
Television and Adult educttion 
= Television and Adult Education International Quarterly 
Bulletin, 1963.10. /Paris/ 

PÖPPL, Josef: 
Fernsehen und Volksbildung 
Wien, 1962. 

RADIO, CINÉMA ET TÉLÉVISION. Informations et recherches 
Ljubjana Academie de Théatre, 1963. 

RADIO I TELEVIDENIJE_V SZSZSZR 	. 
Moszkva, 1960.   

RIESMMr, D.: 
The Lonely Crowd 
Yale University Press, 1950. 



- 118 - 

RINGS, Werner: 
Die 5. Wand das Fernsehen 
Wien-Düsseldorf, 1962. 

ROVAN, J.: 
Die Mittlerrolle des Fernsehens in Erziehung, Bildung, 
Kultur 
= Jugend und Film, 1963.80. /München/ 

RUDZKI, Jer2y: 
A televizió befolyása a falusi ifjuság kulturális  tevé-
kenységére 
Népmüvelési Ertesitő, 1964. 3. 

RUSZCYC, Marek: 
TV w liszbach 
= Kultura i Zycie, 1964. XIV. /Warszawa/ 

SÁNDOR György: 
Szabad idő, müvelődés, televizió 
= Társadalmi Szemle, 1964.7. 

SCHEUCH, Erwin K.: 
Das Interview in der Sozialforschung 
= Handbuch der empirisehen Sozialforschung, Stuttgart, 
1962. 

SCHRAMM, Wilbur: 	. 

Mass Communication 
University of Illinois Press, 
Urbana, 1960. 

SCHRAMM, Wilbur: 
Television in the Lives of our Children 
Stanford, 1961. 

SCHRAMM, Wilbur - LYLE, Jack - SOLA POOL, Tthiel de: 
The People Look at Educational Television 
Stanford, 1963. 

SCHÜTTEIÜHELM, E.A.: 
Televisie en voorlicht ing 
= Volksopvoeding, 1964.3. 

SIEPMANN, Charles A.: 
Radio, Television and Society 
Oxford Univerity Press, New York, 1960. 

SZABÓ András dr.: 
Az életforma technikai feltételei és az ifjuság 
= Társadalmi Szemle, 1964. 5. 

SZABÖ "András Endre: 

A'Magyar Televizió utja a számok tükrében 
= Rádió és Televizió Evkönyv, 1966. 



-119- 

SZABÓ András Endre:. 
A'televizió u4 vetélytársai 
= Népmüvelési Ertesitő, 1963.1-2. 

SZABÓ András Endre: 
Bémutatjuk a televiziót 
Budapest, 1964. 

SZAKAI Sándor: 
Módszertani megfontolások a marxista társadalmi szak-
kutatás egyes időszerit kérdéseihez 
=Magyar Filozófiai Szemle, 1962.6. 

SZÁLAI Sándor: 
A szociológia helyzete Magyarországon ' 

= Élet és Irodalom, 1961.15-16. 
SZÁNTÓ  Miklós: 

Hozzászólás A család a mai szocialista társadalomban c. 
vitához 
= Társadalmi Szemle, 1964.1. 

SZÜCS Andor: 
A könyvek  és a t eleviz ió 
= Könyvtáros, 1964.8. 

SZÜCS ANDOR: 
Televizió és népművelés 
= Könyvtáros, 1960.2-3-4. 

TAHY, Ctibor: . 

Vplyv te-levizie na kulturny zivot dedini 
= Osvetovy Sbornik, 1962. 10. 

TELEVISION. A world survey. 
Paris, UNESCO, 1953. 

TELEVISIONEN OCH DES PUBLIK 
=Polkb ildningsarbet et , 1960.1. . 

A TELEVIZIÓ ES HATÁSA 
KSH, Budapest, 1964. 

WASEM, Erich: 
Schüt z und Geleit in der Pö,dagogik des Fernsehens 
Hamm/best f . 1960.   

WASEM, Erich: 
Presse, Rundfunk ., Fernsehen, Reklamen pddagogisch 
gesehen 
Miinchen-Basel, 1959. 

WEINBERG, Meyer: 
TV in America - The Morality of Hard Cash . 

New York, 1962. 

WETTERLING, Horst: 
Das Fernsehen in pö,dagogischem Aspekt 
Munchen, 1960. 



- 120 - 

WRIGHT, Charles R.: 
Mass Communit at ion 
New York, 1964. 

ZÁRÓJELENTÉS a televizió által a falusi lakosság kulturszük-
ségleteinek kielégítésre gyakorolt hatást elemző vizsgála-
tok eredményeiről, Prága-Pozsony, 1964. /A Népművelési 
Intézet adattárának kéziratos forditása, Budapest,/ 

ZÁRÓJILENTÉS a falusi dolgozók szabadidejének és ez idő 
kihasználásának megállapitása végett az állami XV-5/9 
kutatási terv keretében végzett kutatómunka eredményeiről. 
Prága-Pozsony, 1963. /Kéziratos forditás a KLTE Felnőtt-
oktatási- és Népművelési Tanszéki Csoport dokumentációjá-
ból, Debrecen, 1964./ 

ZEMCOV, A.A.: 
Szvobodne vremja i razvitie licsnoszti 
= Voproszü Filoszofii, 1965. 4. 

TTERBERG t ` .  
Hans, L.:  

Theorie, Forschung und Praxis in der Soziologie 
= Handbuch der empirischen Sozialforschung 
Stittgart , 1962. 	 . 



TARTALOM  

Bevezetés 	... 	.•. 	.•. 

A vizsgálat hipotézise ... 

A mintavétel előkési it ése 
A mintavétel 	... 

Az interju lap ... 	... 

A bázisadatok ... 	... 

Az adatok feldolgozása ... 

• .. 

A televizió és az egyén müvelődése 20 

A televizió és a müvelődési aktivi-
tások 	.•. 	... 	••• . ••• 	.. . 	44 

A televizió és a mozi 	-- 54 
A nézők házonkivüli müvelődé- 
se és szórakozása_ --- --- 59 
A televizió és a szinház -- 66 

A televizió és a szabadidő aktivi- 
tások 	... ... 

. . . 	. . . 	. . . . 	411 ,00 	...105 

Irodalom • • • 	• ... • ... ....112 

. . . ' 7 0 
Életvitel, családon belüli szoká- 
sok és a televizió ... 	... 83 

A televizió és a társas kapcsolatok99 
A televizió és a politikai érdeklő-
dés 

.. . 	 ... 



I.  sz. me/%k/ef 

Igen Tisztelt 	 Család I 

Alulírottak. a szegedi József Attila Tudományegyetem hallgatói a gyakorlati népművelési mlrnka 
me gisme rése céljából községükben tartózkodi.nk. 

Egyetemünktől kapott .negbizás alapján tanulmányozni kívánjuk a televizió itatását a családon be-

lüli szokások alakuláeára. az  életmód változására és egyben megfigyeléseket gyűjtünk a tele:vizi6..-
nak es. művelődésben és a szórakozásban betöltött helyéről. 

A fenti kérdésekben szívesen m egismernénk az Önök véleményét és tapasztalatait is. l -la nem za-
varnőnk, g rövid látogatásunkat •szivesen fogadnák. akkor február 	 és 	óra között 
kedves családjukat felkeresnénk.  

Esetleges alk.dmatlankodásirnkért előre is elnézésűket kérjük. 

1966; február 



• A mintavétel helye = .. 	. 
A kérdőiv száma 

1666.• febriTár 	 
• Kitöltötté 	 

2. sz. wie/%/ef 

TELEVIZIÓ NÉZÉSI SZOKÁSOK 
/Kérdőív' TV 'készülékkel rendelkező családok 14 éven felüli/ tagjai részére 

. 1/ MIKOR  VÁSÁROLTÁK A  TV K$SZÜLÉKET`t 
• 1965 • 	1664.  • 	,1963 	'.:yíí2 	1961 	1960 v: előbb 	válaszhiány 

Ki. volt a -családban a .TV készülék . 
megvásárlásé inell'étt ?  • férj 	feleség 	gyerme k/ek/ 

• Ki volt á családban á TV készülék 
• megvásárlása ellen ? 	 .' 	férj.' 	feleség 	gyermek/ek/ 
2../AINDEN ADÁSNAPON  BEKAPCSOLJÁK  A KÉSZÜLÉKET  ?. 

igen 	/nem/ hetenként 4 ' 3 2 1 alkalommal/ 	 válasz hiány 

MENNYI IDŐT TOLT TV NÉZÉSSEL  2 
naponta 5, • .4. 3. ..2 I :órái/ hetenként átlag o ..:órát/ . 	 válaszhiány . 

4./'  TÖBBET .TARTÓZKODIK OTTHON  AMIÓTA  TV KÉSZÜLÉKE VAN  ? 
Igen /nem/  pontosan nem lehet mégmondáni/ 	 válaszhiány 

5 SZOKTAK-E VENDLIGET FOGADNA. AKIVEL EGYÜTT NÉZIK A TV MUSORÁT ? 
,.rendszeresen 

igén„ \ ritkán
. 	

/nem/ 	 válaszhián y 

li./  A VENDÉG 
-rokon /barát/ ismerős/ szornszéd/ m'rnkatárs 	. 

7./ BEFOLYÁSOLJA-E. A TV  .A HÁZTARTÁSI  MUNKA ViGZÉSÉT ? 
igén - /néin/ 	pontosan  nem lehet megmondani/ 	 . 

d.% JELENTETT--E - A TV VÁLTOZÁST  SZABADIDEJE  • FELHASZNÁLÁSÁBAN? 
igen -/nem/ pontosan nem  lehet megmondani /• 

6./ ALKALMAZ DIK-E A VACSORA IDÓPONTJA A TV ADÁSÁHOZ ?• 
igen 
	/neir,/ 	u.0 ajnI ű :641/ • 

10g/ BEFOLYÁSOLiA-E• A TV -  A LEFEKVÉS  IDŐPONTJÁT? 
. igén 	• /ném/_ alkalmanként/ 	 yálaszhiány 

.válaszhián y 

válaszhiány  

válaszhiány 

c ,0 



a/ Mikor fekszik le általában  
- 2 -  

a TV  adásnapján . . . •; , 

 ' sziinna pján . . 	 

. .. órakor  
. . órakór  

b/ mikor feküdt le amig nem volt készüléke 	  órakor  • 

V.47 KIELÉGITI-B A TV A 	MÜv_Eb. SZÚZ_kuZAS IRÁNTI IGÉNYÉT  ?  
igen /részben/ nem/  " válaszhiány  

It,/ AMI  

igen
• 
 ~ nem mintyritkábban 	+ előbb  válaszhiány 

• 
a/ könyvet olvasni . 

b/ ujságot. folyóiratot 
olvasni  

• • 
• 

c/ moziba 'járni ~ .  .  

d/ szinházi tájelőadást  
megtekinteni ~ 	 • 

1 	. 	. 

 . 
.  

. 
~ . 

.  
e/ kTlhTrházi rendez- 

vényeken részt 
venni/müsoros.est: I  
tánfolyam.• szakkör 

• 

•  
,  ff _  túdományos • isrne-'  

retterjesztő eiőadá-  
sokon rézzt venni  • _  . 

.  . 
: 

•  
.  

. 	. 	. 

g/  társadalmi  és tö- 
megszervezetek 
ren de zvényein 
rés ztvenni .  

. 	
. 

~ 	 ~ 

-  

_ 	• 

• 
,• 

. 
• 

•  • 
. 

'  
(~ BESZÉLGETNEK -É• TV NÉZÉS :  KÖZ$N?  

igen. /nem/ 	keveset / csak 'a látottakról /  
BEF {LYÁSűLJA -E A TV A POLITIKA( ESEMÉNYEK.  

igen* /nem/  ".nem  fiTdja, .nehéz in grno,ld an i/ 

válaszpién y  
IRÁNTI ÉRDEKLŐDÉSÉT  ?  

válás zliiány  
lf;/ A  MEGKÉRDEZETT  

I. Neme 	a/ férfi  
b/ nő •  

III. Iskolai végzettsége  
8 általánosnál kevesebb  
8 általános  
középiskola  

	

főiskola, eg eteln 	.  

II. Foglalkozása a/ ipari munkás  
b/. mg. laíikni dolg.  
'c/ alkalmazott' 	• 
d/ értelmiségi  ' 
e/ önálló iparos  
f/ önálló kereskédő  
g/ egyéb .  . 
h/ • ny'Tgdijas  

40-49 év között  
50-59  

iV. Életkora 
l4-1$,-év között 	25-29 év között 
19-24 m 	8 	 .  30-39  

60 év felett  



0.18/1966
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 67.' 
sz. 

Dr. Ágoston György elvtársnak  
tanszékvezető egyetemi tanár  

Vitsválgyi Andras  Tárgy : . .  
doktori szigorlata  

Mel14$, ,: 1 . .db. disszertáció  

 

 

I-l e li_be n  

Profeasz or  Elvtárs  ! 

MMl Vá 01 

 

 ~.  Andras 
  

"A tglev3ZSa  hatása az swim  ~reiddésérs ,  

él~~~elEtri'dzeweps a•txáatferná3ásbale`• . 
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cimü doktori 'értekezését tisztelettel'  félkérém. 'hogy azt megbirálni  sziveskedjék. Legyen szabad  
Professzor, E lvtárs szives' . figyelmé•t felhívnom tanácsülésünk' ama határozatára. amely a birálat  
elkészitésének és benyujtásának legkésőbbi határidejét a:'kézhezvételtől számított harmadik hónap  
utolsó napjában állapitotta '.  még,  

A -mellékelt értekezést a birálat dkészitése után sziveskedjék átadni tan széke könyvtárosának lel-- 
tárba  vétd és a könyvtárban való; d  helyezés  e céljából.  

Szeged. 1967, , 	4 .  
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