
A tanulmány kísérletet tesz a személyiségre jel-
lemző érdeklődés profi lok olyan alapvető dimen-
zióinak megkeresésére, ami tovább vezethet egy, 
a típusos szellemi irányokat besorolhatóvá tevő 
érdeklődés-mátrix kialakításához.

A) Az egyéni érdeklődési körökként feltüntetett 
válaszokat négy fő dimenzió mentén kategorizál-
tuk:

I. Jelentés dimenzió: Hogyan fogják föl a kérdé-
sünket, milyen alapjelentést tulajdonítanak az ér-
deklődési körnek.

II. Előzetes tudás dimenzió: Milyen szintű mi-
nimális tudás kell ahhoz, hogy az érdeklődé-
si körhöz tartozó dolgokkal el lehessen kezdeni 
foglalkozni, s mennyire komplikáltak, tudás-, 
eszköz- és partner-igényesek a hozzá köthető te-
vékenységek.

III. Összetettség dimenzió: Mennyire komplex 
vagy egysíkú az érdeklődés profi l.

IV. Koherencia dimenzió: Mennyire összefüggő, 
egységes az egyéni érdeklődés, van-e központi 
magja, s felfedezhető-e a profi lon belül a különbö-
ző érdeklődési irányokat összekötő közös vonás.

B) Típusos érdeklődés profi lok leírása.

A dolgozat első része – amely a Szín 14/4-es 
számában jelent meg – a dimenziók közül a „Je-
lentések” leírását tartalmazza. A jelenlegi rész a 
további dimenziókat és az érdeklődés karaktereket 
mutatja be.

A) Az érdeklődések osztályozásának dimenziói

II. Előzetes tudás dimenzió
Az érdeklődéseket aszerint osztályoztuk, hogy mi-
lyen felkészültséget igényelnek. Kívánnak-e erőfe-
szítést, „rátanulást”, kell-e tenni értük valamit, hogy 
foglalkozhassunk velük. Három kategóriát alakí-
tottunk ki. Az előzetes tudást nem igénylő érdeklődések 
megmaradnak a műveltség falun elvárt elemi szint-
jeinél. Adják magukat a mindennapi életben, jólle-
het képesek nyújtani a tapasztalatok egyediségét és 
a virtuozitás lehetőségét is (pl. labdarúgás; kertész-
kedés; nemzet, haza sorsa; háziállatok, állattenyész-
tés; olvasás; vendégek fogadása; házi és ház körüli 
munka; napi dolgok; minden, ami történik az or-
szágban; kártyázás; sütés-főzés; rejtvényfejtés stb.). 
A kevés előzetes tudást igénylő érdeklődések készség 
szintű speciális tudást és az ismeretek egyszerűbb, 
pragmatikus szintjét követelik meg (pl. internet; au-
tó-motor; kézimunka; egészségügy; saját egészség; 
műsorszervezés; sci-fi ; gyógyászat; gyógynövények 
stb.). A határozott előzetes tudást igénylő érdeklődéseket 
nem elsősorban a tudás mennyisége, hanem szer-
vezettségének jellege különbözteti meg az előzőtől. 
Nemcsak szakismeretek és speciális készségek kelle-
nek hozzá, hanem valamennyire birtokolni kell egy 
tudomány vagy szakterület immanens logikáját. Bi-
zonyos műveltségen kívül egy szemlélet elsajátítása 
is a feltétele (pl. informatika; történelem; építészet; 
síelés; művészetek; zenélés stb.).
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Előzetes tudás

Nincs ilyen ér-
deklődés 

a profi lban

1 db van Több is van ∑

Nem kell előzetes tudás 37% 51% 12% 100%

Kevés előzetes tudás kell 66% 30% 4% 100%

Határozott előzetes tudás kell 77% 19% 4% 100%
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A falusi érdeklődések zömmel alacsony művelt-
ségi szintet és specifi kálatlan készségeket involválnak. 
Az érdeklődési körrel rendelkező személyek több 
mint ¾ részének nincs olyan érdeklődése, ami ki-
emelne a hétköznapokból. De az is igaz, hogy a 
profi lok több mint 1/3-a túlmutat az elemi isme-
reteken.

Rontja azonban a képet, ha a legmagasabb tu-
dást igénylő érdeklődés szerint soroljuk be az 
egyes profi lokat. Az érdeklődési körrel rendelke-
zők közel felének (48%) nincs olyan érdeklődése, 
ami előzetes „rátanulást” igényel. (29%-uknak ke-
vés, s 23%-uknak határozott tudást igénylő érdek-
lődése van a tudás hierarchia csúcsán).

A nők érdeklődéseinek előzetes tudás követel-
ménye alacsonyabb, a férfi aké magasabb, s a szint 
mindkét nem esetében a korcsoport növekedésével 
egyenes arányban csökken. A magasabb előzetes tu-
dás profi lokkal élénkebb, s ami fő, a település határain 
túlnyúló kulturális tevékenység jár együtt.

III. Összetettség dimenzió
Ezekkel a változókkal azt mértük, hogy az érdek-
lődések nyújtanak-e lehetőséget tervezésre, vagy 
inkább ad hoc jellegűek. Mennyire megkomponált 
részei a mindennapoknak. Több szálon kapcso-

lódnak-e az életrendszer egészéhez, amivel hoz-
zájárulhatnak a mindennapi élet szerkezetének 
differenciálásához, végső fokon a szokások és a 
műveltség fi nomításához. Jelzi, hogy egy érdeklő-
dés milyen szerepet tölt be a személy motivációs 
fejlődési rendszerében.

Az érdeklődéseket aszerint osztályoztuk, hogy 
milyen minimális bonyolultságú forgatókönyveket 
igényelnek. Ezek a forgatókönyvek, a szokásos ér-
deklődés lefolyások belső reprezentációi, a szkrip-
teken keresztül hatást gyakorolnak az életrendszer 
egészére. (1) A fontosabb szkriptek támpontokká, 
életszervező elvekké képesek válni. A szkriptek 
vagy érzelmi sémák a tevékenységeknek az érzelmi 
állapotokra gyakorolt hatásuk bevált receptjei sze-
rinti reprezentációk, amelyek az emlékekben a vá-
gyott élményeket az őket előidéző tárgyak vagy te-
vékenységek szerint rendezik, s ezáltal különböző 
erősségű motívumokká integrálják őket. Bizonyos 
tárgyak, cselekvések nagy jelentőséget nyernek az-
által, hogy az élet sok területét átszövő szkriptek-
be tagolódnak be. A szkriptek működési elvét egy 
egyszerű érdeklődés példáján próbáljuk meg érzé-
keltetni. Tegyük fel, hogy egy cselekvéssor, mond-
juk a rejtvényfejtés többször bevált a negatív érzel-
mek pozitív érzelmekkel történő helyettesítésére, 
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pl. a nyugtalanító gondolatok elterelésére. Az egy-
szerű „rejtvényfejtés szkript” így elvont jelentésre 
tesz szert, s a rejtvényfejtés jelenségének fontossá-
ga a pozitív érzelem kiváltójaként megnövekszik, 
„magnifi kálódik”. (2) Egy átmenti érzelmi élmény 
ezáltal nagy hatású, szuggesztiv gondolattá, tar-
tós vezető eszmévé válik. (3) Leszakad a konkrét 
szituációkról, s elvont, legtöbbször ösztönössé vált 
tudásként rögzül. Példánk azt a tapasztalati tudást 
implikálja, hogy a rejtvényfejtés jó mód a nyugta-
lanító gondolatok elterelésére. A szkriptek nyitott, 
fejlődő rendszerek, mint maga a személyiség, s 
annak több más alrendszere. Ha sokszor van erre 
az élményre szükségünk, más tevékenységek köré 
épülő szkriptekkel összeszövődve, alapját képez-
heti egy összetett, sok szálból sodort, a személyi-
ség egészét alakító érdeklődési körnek, szellemi 
iránynak. Egyre elvontabb tárgyak – fogalmak 
– köré szerveződik, ami a példánk esetében mint 
érdeklődés kiterjedhet pl. mindenre, ami könnyítő 

vagy könnyű. Kiteljesedett formájában − több más 
alakító tényező hatása mellett − egy ilyen személy 
központi érdeklődésévé válhat mondjuk a könnyű 
műfajok esztétikája.

Az érdeklődéseket három csoportba soroltuk. 
A primitív szcenárióra épülő érdeklődések egyféle 
tevékenységre épülnek, nem feltétlenül igényelnek 
tervezést, gyakori, szokásszerű és impulzív alkal-
mazásokra adnak módot (pl. gasztronómia, család, 
a 168 óra olvasása stb.). Az egyszerű szcenárióra épü-
lő érdeklődések szintén egyfajta, de változatosabb, 
sokszínűbb módon megvalósítható tevékenységek-
re épülnek. Több alkotó mozzanat lehetőségét tar-
talmazzák, s a komplexebb készségek kialakítását 
mozdítják elő (pl. tanulás, kertészkedés, kézimun-
ka, zenehallgatás, kirándulás, utazás, tánc, hang-
szer javítás stb.). Az összetett szcenárióra épülő ér-
deklődések többféle, eltérő jellegű és szintű tudást 
és készségeket igénylő tevékenységeket tartalmaz-
nak, a szkriptben megfogalmazódó tárgy elvont 

Az érdeklődések összetettségének megoszlása profi lonként

A szcenáriók aránya a profi lokban Primitív Egyszerű Összetett

% 27% 53% 44%
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természetű. Átfogóbb és szintre hozó, egyengető 
szerepet töltenek be a személyiség építésben. A há-
rom csoport az elvontság eltérő fokozatait testesíti 
meg, ami egyúttal azt is jelenti, hogy a magasabb 
fokozatok átfogóbb jellegűek, több életterülettel 
vannak kapcsolatban, s egyre inkább szemléleti 
természetűek (pl. természet; természetgyógyászat; 
gyógyítás; egészség; megújuló energia; a jövő; ter-
mészettudatosság stb.).

Az alacsonyabb fokozatú szcenáriók dominan-
ciája a profi lban a szintetizálás hiányosságaira, s 
ezen keresztül a személyiség integráltságának ala-
csonyabb szintjeire is utal.

A kép pozitívabb, mint az előzetes tudás eseté-
ben. A legelterjedtebbek a főként készségfejlesztő, 
egyszerű forgatókönyvre épülő érdeklődés profi -

lok, de a minta közel felére érvényesek az összetett, 
szintetizáltabb érdeklődéseket is magukba foglaló 
érdeklődési irányok.

A legtöbb profi l homogén (csak primitív szce-
nárió 16%, csak egyszerű 34%, csak összetett 30%, 
homogén mindösszesen: 80%). Ez nem feltétlenül 
kedvező, a szabadidős készségek alacsony szintjé-
re, megrögzült, a bővítésre kevéssé fogékony, szo-
kásokhoz kötött jellegére utal. Nagyobb derűlátás-
ra ad okot, ha hierarchizáljuk a profi lokat, azaz az 
előforduló legmagasabb összetettség alapján kate-
gorizáljuk őket.

Csak primitív szcenáriót tartalmaz a profi lok 
16%-a, a legmagasabb az egyszerű szcenárió a pro-
fi lok 40%-ában, a legmagasabb az összetett szcená-
rió a profi lok 44%-ában.

Iskolai végzettség és összetettség

Összetettség
Iskola

A legmagasabb 
a primitív

A legmagasabb 
az egyszerű

A legmagasabb 
az összetett

∑

8 osztály/kevesebb 37% 39% 24% 100%

Szakmunkásképző 10% 46% 44% 100%

Érettségi 9% 39% 52% 100%

Felsőfokú 12% 32% 56% 100%
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Az ábrából leolvasható, hogy azoknak a szemé-
lyeknek az esetében, akiknek az érdeklődései kö-
zött nincs összetett, nagyon magas a primitív for-
gatókönyvre épülő érdeklődések aránya. Ha több 
összetett érdeklődés is van egy profi lban, minimá-
lis a primitív és csak kevés az egyszerű szcenáriójú 
érdeklődés is.

A nagyobb összetettségű érdeklődések a fér-
fi akra, az alacsonyabb összetettségűek a nőkre jel-
lemzőek (a primitív szcenárió a férfi ak érdeklődési 
profi ljainak 29%-át, míg a nőkének több mint felét, 
51%-át uralja!).

A legösszetettebbek az érdeklődések a fi atalabb 
korcsoportok (15–27 év), s a legkevésbé azok az 57 
év fölöttiek esetében.

Az iskolai végzettség hatása meghatározó, erő-
sebben, mint más dimenziók esetében. Érthető, 
hisz ezek a kategóriák éppenséggel a kategorizáci-
ónak, a lényegszemlélet elvontságának és differen-
ciáltságának a jellemző szintjeit érintik.

A vegyes, változást, fejlődési potenciált jelző 
profi lok is az iskolai végzettséggel párhuzamos 
összefüggést mutatják. A primitív és egyszerű 
profi lok az általános iskolai vagy alacsonyabb, az 

egyszerű és összetett érdeklődések a szakmunkás-
képző végzettséghez kapcsolódnak inkább. A há-
rom kategória együttes jelenléte a magasabb isko-
lai végzettséghez köthető.

Mind a primitív, mind az összetett érdeklődé-
sűek kevésbé vonódnak be a helyi programokba, 
mint az egyszerű érdeklődési profi lok birtokosai. 
A helyi programok gyakoribb látogatói az utób-
biak közül kerülnek ki nagyobb arányban.

IV. Koherencia dimenzió
A személyre jellemző érdeklődések koherenciáját 
öt mutatóval mértük:
IV/1 Érdeklődés szám
IV/2 Megnyilvánul-e tartós művelődési formák-
ban való részvételben
IV/3 Van-e az érdeklődésnek megfelelő kedvenc 
szabadidő
IV/4 Előzetes tudásszint homogenitás
IV/5 Van-e a megjelölt érdeklődési körök között 
kapcsolat

IV/1: Az érdeklődés szám szoros összefüggésben 
áll a profi lok koherenciájával. A több érdeklődést 

Érdeklődés szám – Koherencia

Koherencia
Szám

Inkoherens Vegyes Koherens ∑

1 érdeklődés van  1% 98%  1% 100%

2 érdeklődés van 55%  3% 42% 100%

3-5 érdeklődés van 62%  4% 34% 100%

Átlag 18% 69% 13% 100%

Példák a koherens, 2 érdeklődést tartalmazó profi lokra:

Érdeklődések Kedvenc szabadidő Egyéb Demográfi ai adatok

művészetek,
rajzolás

fodrászkodás speciális tudás: rajzo-
lás, fodrászat

N; 15-27 év; szakmun-
kás, aktív kereső

virágkötészet,
egészség – saját egészség

kertészkedés virágkötő tanfolyam N; 28-37 év,
érettségi, GYES

olvasás, irodalom,
zenehallgatás

olvasás, zenélés, ének-
lés

nyelvtanfolyam,
zenekari és énekkari 
tagság

N; 15-28 év
érettségi, aktív kereső

internet,
autó-motoros rendezvé-
nyek

autóvezetés F; 31-47 év
szakmunkásképző,
aktív kereső

természet,
környezetvédelem

kirándulás, horgászat speciális tudás: kirán-
dulási szabályok

F; 16-27 év
érettségi, aktív kereső
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tartalmazó profi lok jellemzően inkoherensek. Az 
egy érdeklődést tartalmazó profi lok vegyesek, azaz 
nem nyilvánulnak meg szabadidős tevékenységek-
ben, amolyan eszmei természetűek. Legnagyobb 
arányban koherensek a két érdeklődést tartalmazó 
profi lok, de ez nem jelenti azt, hogy ebből önmagá-
ban koherens profi lra következtethetünk, mert a két 
érdeklődés nagymértékben vonz inkoherens profi lt 
is. Mindenesetre tendenciaként elfogadhatjuk, hogy 
átlagosan két érdeklődési irányt képes integrálni az a 
tudás, ami falun van. Ennek a kijelentésnek a súlya 
megnő az érdeklődés szám megoszlási arányainak 
ismeretében: egy érdeklődése van: 69%; két érdek-
lődése van: 20%, 3–5 érdeklődése van: 11%.

Az egy érdeklődést megjelölő személyek az át-
lagnál gyakrabban vesznek részt olyan rendezvé-
nyeken, csoportos formákban, tanfolyamokon, ami 
nincs kapcsolatban az érdeklődésükkel, s kisebb 
arányban jelölnek meg az érdeklődésükhöz kap-
csolódó kedvenc szabadidő töltési formát, mint a 
két érdeklődésűek. A legkevésbé jellemző az ér-
deklődési kör szerinti kedvenc szabadidő azokra, 
akik kettőnél több érdeklődést jelöltek meg. A sok 
érdeklődést tartalmazó profi lok a legkevésbé koheren-
sek, inkább iránytalanok.

IV/2: A tartós szervezeti formákban való részvétel-
nek (klubok, körök, tanfolyamok, amatőr csoportok 

stb.) az érdeklődéssel való összefüggése csak ten-
denciákat jelöl, annyira kevés embert érint falun. 
Az emberek közel 3/4 része (72%) nem tagja sem-
minek, s nem végez tanfolyamokat. Érdekes, hogy 
e téren nincs releváns különbség az érdeklődési 
körrel rendelkezők, ill. nem rendelkezők között. 
Akiknek van az érdeklődésüknek megfelelő cso-
port tagságuk, zömmel két érdeklődésűek.

IV/3: Az érdeklődési körnek megfelelő kedvenc sza-
badidő az előző mutatóval ellentétben széles körre 
jellemző, s nem is kifejezetten az érdeklődési kör-
rel rendelkezők sajátja. Az érdeklődési körének 
megfelelő kedvenc szabadidős formákat azonban 
csak mintánk fele jelölt (52%). A fönnmaradt má-
sik felének a többsége (39%) egy, kisebb hányada 
(9%) pedig kettő vagy több kedvenc szabadidős te-
vékenységet végez, ám ezek nem kapcsolódnak az 
érdeklődéséhez.

Az egyszerű érdeklődésekre jellemzőbb a több, 
az összetett érdeklődésekre a kevesebb adekvát 
kedvenc szabadidő. A kettő vagy több adekvát 
kedvenc szabadidő azonban nem a két érdeklődési 
irányt jelölők, hanem a sok érdeklődésűek sajátja. 
Ez azt jelzi, hogy a szabadidős mutató nem a kohe-
renciával, hanem az érdeklődés szélességével van ösz-
szefüggésben. Létezik egy érdeklődési csoport (több 
érdeklődési irány és több adekvát kedvenc szabad-
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idő), amelyik sok mindenre fogékony, de nincs 
meghatározott iránya. A jellegzetessége éppen az, 
hogy nem szerves, hanem exploráló, nyitó, tájéko-
zódó jellegű. Egy szélesség – mélység dimenzióban 
a szélesség póluson helyezkedik el. Ez a csoport 
összetett mutató rendszerrel szűrhető ki. A későb-
biekben, a faktorok kapcsán visszatérünk erre.

Mind a tartós szervezett formákban való részvé-
tel, mind az adekvát szabadidő különleges mutató 
a tekintetben, hogy személyesebb természetű, mint 
a koherenciát mutató csoport többi tagja. Függetle-
nek a demográfi ai jegyektől, s ami a legmeglepőbb, 
az iskolai végzettségtől is. Az a feltételezésünk, 
hogy ezek a kulturális magatartásformák a szociál-
pszichológiai motívumokkal állnak szorosabb kap-
csolatban, s mint ilyenek, az én-beállítottságban 
gyökereznek. (4)

IV/4: A tudás homogenitás fordítva jelez, mint a 
többi koherencia mutató. Minél heterogénebb egy 
érdeklődési profi l a szükséges előzetes tudás te-
kintetében, annál koherensebb érdeklődésre utal. 
A homogén profi lok enyhe inkoherenciát, a na-
gyon heterogének koherenciát mutatnak nagyobb 
arányban. Az enyhén heterogén profi lok azonban 
végletesek, szinte egyformán lehetnek koherensek 
vagy inkoherensek. Ez nem kikristályosodott és 
mozgásban lévő érdeklődést sejtet. Már utaltunk 
a homogén tudás profi lok megkötő, a heterogének 
előrevivő, fejlesztő jellegére.

Ezt látszik alátámasztani, hogy míg független 
a nemtől és a korcsoporttól, az iskolai végzettség 
két ellentétes végpontjával szoros kapcsolatban áll. 
Homogén a legalacsonyabb iskolai végzettségűek, 
és nagyon heterogén a felsőfokú végzettségűek tu-
dásszintje. Minél alacsonyabb tudást igényel egy 
profi l, annál nagyobb a tudásszint homogenitás, 
és fordítva. Mindössze a profi lok 1/5-e heterogén. 
A két- és több érdeklődésűek szinte kizárólag hete-
rogén előzetes tudásszerkezettel bírnak.

IV/5: A több változóból képzett érdeklődés kohe-
renciával az érdeklődések összetartozását mértük 
aszerint, hogy valamilyen közös szellemi keretbe 

vonhatók-e, vagy sem. A profi lok több mint 2/3-a 
enyhén inkoherens (69%), közel ötöde erősen inko-
herens (18%), s 13%-a koherens. A nők érdeklődé-
se jellemzően vegyes, a férfi aké majdnem azonos 
mértékben oszlik meg a koherens és inkoherens 
kategóriák között. Ez azt mutatja, hogy a férfi ak 
karakteresebb és feltehetően stabilabb, míg a nők 
változatosabb és változékonyabb képletekkel ren-
delkeznek. Az érdeklődés koherencia nincs össze-
függésben sem a korcsoporttal, sem az iskolai vég-
zettséggel.

B) Típusos érdeklődés profi lok
A koherencia azt a kérdést érinti, hogy mi különíti 
el lényegük szerint az egyes érdeklődési profi lokat. 
Van-e a vizsgált érdeklődéseknek központi mag-
juk, s ezek típusosan megragadhatók-e.

Mind a kérdőívek, mind az interjúk azt mu-
tatják, hogy sem a tevékenységek, sem a témák nem 
differenciálnak. Mindkettő esetleges, a környezet 
hatására, illetve az adódó lehetőségek szerint vá-
lasztódnak ki. Meglehetősen keveset árulnak el 
a személyről, s ez azt is jelenti, hogy sem a téma, 
sem a tevékenységfajta nem alkalmas arra, hogy 
az egyedi személyiségből fakadó motívumok 
ezen a nyomon föllelhetők legyenek. Az interjúk-
ból kiderül, hogy mennyire indifferens az érdek-
lődésként megjelenített téma és tevékenység a te-
kintetben, hogy mit várnak el tőle. Az is világos, 
hogy a motívumok erősen típusosan jelentkeznek, 
de majdnem mindegy, hogy mire viszik rá őket. 
Az interjúk elemzésének ez az egyik szempontja: 
a motívumok és az érdeklődések megfelelése. Itt 
most csak annyit jegyzünk meg, hogy a vágyott cél 
szempontjából az érdeklődések gyakran inadekvá-
tak, s meglehetősen kevés állandóságot mutatnak. 
Az érdeklődés fő motívuma és magának a dolog-
nak a lényege nemegyszer még ellentétes is. Az a 
jellemző, hogy vannak a konstans vágyak, és van-
nak a szóba jöhető efemer lehetőségek, melyek csak 
periférikusan vagy egyáltalán nem alkalmasak az 
igények kielégítésére. De a gyakorlat az, hogy ab-

Tudás homogenitás és érdeklődés koherencia

Tudás homogenitás
Érdeklődés koherencia

Homogén Kicsit heterogén Nagyon heterogén ∑

Inkoherens 39% 45% 16% 100%

Lazán kapcsolódó 99%  1% – 100%

Koherens 37% 40% 23% 100%

Átlag 80% 14%  6% 100%
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ból kell választani, amiből lehet, amihez van isme-
ret és elérhető. Eredményeink a környezet által kínált 
választási lehetőségek, érdeklődés minták szegényességé-
re hívják fel a fi gyelmet. A tudáshiány és a lehe-
tőségek szűkös volta miatt az is előfordul, hogy 
egy érdeklődés inkább árt, mint használ: csalódást 
okoz és visszahúzódóvá tesz. Az interjúkból vett 
példán megpróbáljuk szemléltetni, hogy hányféle 
alapmotívum kötődhet egy érdeklődéshez. A fut-
ball mint érdeklődés nyolc interjúban szerepel, s a 
következő fő motívumok kapcsolódnak hozzá: az 
összetartozás érzésének átélése; együtt, egymásért 
küzdeni; utazás olyan helyekre, ahová másképp 
nem menne el; barátságok kialakulását teszi lehe-
tővé; szabad levegőn mozogni; megbecsülés; edzi 
az akaraterőt; észjáték. Ugyanakkor az összetar-
tozás érzése 21 teljesen másfajta érdeklődésben is 
szerepel, mint a személyt az adott érdeklődéshez 
kapcsoló legfontosabb motívum. A motívumok és 
az érdeklődések megfelelésében mutatkozó pontatlanság, 
sőt össze nem illés önmagában is jelzi:
– a motívumok amorfak és tömbszerűek, nem dif-
ferenciáltak, sokféle érdeklődésre ráhúzhatók;
– a kívülről lehetőségként adódó érdeklődések 
fregoli természetűek, sokféle motívumot képesek 
fölvenni, de nem alkalmasak arra, hogy személyre 
szabott hatást váltsanak ki.

Mögöttes változók
Az interjús tapasztalatokból most számunkra az 
a legfontosabb, hogy ami állandóságot mutat az ér-
deklődési profi lban, az nem a téma vagy a tevékeny-
ség, hanem az igény, amit elvárnak tőle. Az eddig 
tárgyalt változók önmagukban nem alkalmasak a 
típusos alapigények kiderítésére. Ezért olyan mö-
göttes változókat kerestünk, amelyek attitűdként is 
megfogalmazhatók és könnyen azonosíthatók. Így 
lehetővé teszik, hogy az interjúk segítségével meg-
keressük a hozzájuk tartozó alapmotívumot, majd 

egy következő lépésben az érdeklődések amplifi -
kálható központi magját. (5)

Faktor analízis segítségével, 22 dimenzió-muta-
tó bevonásával hat mögöttes változót tudtunk el-
különíteni. A faktorok elsősorban a jelentés dimen-
zió mentén differenciálódnak. Hogy érdeklődési körét 
milyen életterülethez köti valaki, az érdeklődés fo-
galmának meghatározó aspektusa. Ahová az elemi 
kategorizáció szerint sorolják, alapvetően annak 
tartják: munkának, társas együttlétnek, kikapcso-
lódásnak, szellemi területnek vagy a személyiség 
részének. Eszerint faktoraink különböző attitűdö-
ket fejeznek ki, amelyek magukban foglalnak egy 
szemléleti formát, amire a kategóriák épülnek.
Az attitűdként felfogott faktorok az alábbiak:
I. Szellemi attitűd
II. Disztraktív attitűd
III. Specializáló attitűd
IV. Társas attitűd
V. Abszorptív attitűd
VI. Univerzális attitűd

I. A szellemi attitűd mögött viszonylag elvont szem-
lélet áll. Az érdeklődést nem kötik semmilyen idő-
fajtához, meghatározatlan időkeretben képzelik el, 
s témákban, területekben ragadják meg, közepesen 
átfogó kategóriákkal. Kapcsolódik mind a határozott 
előzetes tudást igénylő, mind a semmilyen előzetes 
tudást nem igénylő érdeklődésekhez, s az összetett 
forgatókönyvek jellemzőbbek rájuk. Inkább a férfi ak 
és a magasabb iskolai végzettségűek sajátja.

Erős „kulturifi kációs” igényre épül. (6) Nagy az 
egyedivé válás, s az átlagból való kitűnés vágya. 
A legfőbb motívum ez. Bármilyenek is az érdeklődés 
konkrét megnyilvánulási formái, a kiemelkedni aka-
rás mozgatja, amit az új, a szokatlan, a moderáltan 
ismeretlen iránti vonzalomban nyilvánítanak ki. Az 
öndefi níció része a szorgalom és a tanulás szeretete. 
A kedvenc időtöltések modern karaktert mutatnak.

A faktorok megoszlása

Profi lonkénti megoszlás
Faktor 

nincs kicsit nagyon ∑
van

∑∑

I. Szellemi attitűd 62% 17% 21% 38% 100%

II. Disztraktív attitűd 64% 13% 23% 36% 100%

III. Specializáló attitűd 66% 13% 21% 34% 100%

IV. Társas attitűd 83%  6% 11% 17% 100%

V. Abszorptív attitűd 79%  7% 14% 21% 100%

VI. Univerzális attitűd 73% 11% 16% 27% 100%
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Szellemi attitűd – nem – iskolai végzettség

Sokszínűbb szabadidős tevékenységgel jár 
együtt, mint más beállítottságok, de egyaránt vonz 
koherenciát és inkoherenciát. Koherensebb a pro-
fi l, ha csak mérsékelten jellemző. Ez az attitűd az 
érdeklődés szélességével van kapcsolatban.

II. A disztraktív attitűd mögött meglehetősen 
konkrét és kontextuális szemlélet áll. A kategóri-
ák kevéssé átfogóak és kontextus függők. Az ér-
deklődést bármikor kéznél levőnek, a mindennapi 
szabadidő részének tekintik, s valamilyen cselek-
vési formaként képzelik el. Eléggé zárt és stabil 
érdeklődés profi lokkal van kapcsolatban. Semmi-
lyen vagy kevés előzetes tudást igényelnek, s nagy 
a tudásszint homogenitás. A nőkre jellemző, a fér-
fi akra kevéssé, korcsoporttól és iskolai végzettség-
től függetlenül.

Egy interjúból vett idézet szerint „minden érde-
kel, ami kitölti az időt”. Nagyfokú „fl ow-igény” (7) 
és a mindennapi időből való kiemelkedés vágya 
motiválja.

Rendszerint magas az érdeklődés szám, s több-
féle szabadidős tevékenységgel párosul, melyek 
vegyes profi lúak, a primitív és az egyszerű forga-
tókönyvek túlsúlyával. A disztraktív attitűd a pro-
fi lban inkoherenciával, hiánya viszont egysíkúbb 
szabadidő töltéssel jár együtt.

III. A specializáló attitűd mögött konkrét szemlélet 
áll, de rugalmasabb és nyitottabb, mint a disztrak-
tív attitűd esetében. Szintén szabadidőként értelme-
zi az érdeklődést, de a mindennapoktól elkülönült 
időkategóriában, a kitüntetett idő részeként kezeli. 
Szemben az előzővel nyitott és instabil, de fejlődé-
si potenciállal bíró profi lokkal van összefüggésben. 
Magas érdeklődés szám, heterogén előzetes tudás-
szerkezet és inkoherencia jellemzi. A többi attitűd-
höz mérten magas az összetett szcenáriók aránya.

Alig van összefüggésben demográfi ai mutatók-
kal, de valamivel magasabb az aránya a közép-
korúak (28–57 év) és a középfokú végzettségűek 
(szakmunkásképző) körében, mint az átlag. Meg-
erősíti a feltételezést, hogy ez az attitűd nyitott és 
mozgásban van. Érzékenységet mutat az érdek-
lődésből származó egyéni tapasztalatszerzés és a 
cselekvési formák fi nomítása iránt.

Általában az érdekli őket, ami speciális és kifi no-
mult készségeket ad. Sok mindent kipróbálnak, csak 
hogy az ügyességüket fejlesszék. Ez a beállítottság 
önfelkészítő igényt tartalmaz, úgynevezett „áll-
ványzat építő” stratégiákat fejleszt. (8) (Ezért leg-
többször kiválóan meg is tudják tanítani másoknak 
azt, amit tudnak.) Állványzat építésnek nevezik azt 
a kultúra átadási módszert, ahogy a felnőttek meg-
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Disztraktív attitűd – nem – iskolai végzettség

Specializáló attitűd – korcsoport – iskolai végzettség
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könnyítik a gyerekeknek egy feladat megoldását 
azáltal, hogy leegyszerűsítenek és lényegkiemelést 
végeznek, kulcsfontosságú szempontokra hívják fel 
a fi gyelmet. Az öndefi níció része az ügyesség és a 
helytállás, s az alapmotívum a kihívás és a verseny.

IV. A társas attitűd mögött nem annyira elvont, 
mint inkább általánosított és relációs szemlélet 
áll. Gyakori a szerep kategóriák alkalmazása. Az 
érdeklődést társas tevékenységnek tekintik, és 
sokszor maga az érdeklődés is a társas formákra 
irányul. Ez az egyetlen attitűd, ami tematikus irá-
nyokat is gyakran implikál. Alacsony előzetes tu-
dásszint, s az összetett forgatókönyvek kicsi aránya 
jellemzi. Magas érdeklődés számmal, ugyanakkor 
kevés szabadidős tevékenységfajtával jár együtt. 
A demográfi ai mutatóktól meglehetősen független, 
sem az iskolai végzettséggel, sem a korcsoporttal 
nincs összefüggésben. A férfi ak és a nők között ará-
nyosan oszlik meg, de a férfi ak profi ljaiban inkább 
a mérsékeltebb, a nőkében az erősebb változatok 
vannak jelen. Nemenkénti bontásban korcsoportos 
különbségek is mutatkoznak. A fi atal nőkre na-
gyobb arányban vonatkozik, mint a fi atal férfi akra, 
fordított a helyzet viszont az idősebbek esetében.

Az érdeklődéseket a kapcsolat vágy motiválja. 
Nagy a vonatkoztatási keret igény. A csoport iden-

titás − ami legtöbbször a család − az önmeghatá-
rozás hangsúlyos eleme. A pozitív érzelmek forrá-
sa esetükben a kapcsolódó, s nem az individuális 
én-beállítottságból származik. Ha erős a profi lon 
belül, inkoherensebb az érdeklődés.

V. Az abszorptív attitűd mögött konkrét, de fl exibi-
lis szemlélet áll. A fogalmak kontextustól független 
általános érvényt sugallnak. Jellemző rájuk az „álta-
lánosított konkrét”, a több szinten értelmezhető ka-
tegóriák használata, ami lehet pl. egy cselekvés vagy 
egy cselekvésből elvont szakterület (pl. méhészet; va-
dászat, amiből nem lehet tudni, hogy ő végzi-e vagy 
a dolog rendszere foglalkoztatja). Az érdeklődést 
munkaként fogják föl, s a mindennapi munka része-
ként értik. A tekintetben, hogy kéznél levő, bármikor 
igénybe vehető, és nincs a mindennapoktól elkülö-
nített tere és ideje, hasonlít a disztraktív attitűdhöz. 
Nagy különbség van azonban az alapmotívumok kö-
zött. Nem a fl ow-igény, hanem a koncentráció igény 
köré épül. Nem az a cél, hogy a mindennapi idő fölé 
emeljen, hanem hogy mindenféle időből kiemeljen, 
megszüntesse az időt. Nem az köti le, ami elvon, ha-
nem az, ami fölszív, teljesen magába olvaszt. Nagyjá-
ból az élteti, ami az öreg Buendia ezredes aranyhal ké-
szítő szenvedélyét a Száz év magányban: a lelki béke, a 
nyugalom iránti vágy, ami mögött egy még mélyebb 

Társas attitűd – nem – korcsoport
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vágy van, az ismert uralásának biztonsága. Kevés 
vagy semennyi előzetes tudás, primitív és egyszerű 
szcenárió jellemzi, de egyúttal az egyéni tapasztala-
tok gazdagsága, és a részletek iránti fogékonyság is. 
A szellemi attitűddel ugyanannak a dimenziónak az 
ellentétes pólusait képviselik: az érdeklődés szélessé-
ge, kontra mélysége. Zártabb érdeklődés profi lokban 
nagyobb arányban fordul elő.

Mindkét nemre arányosan jellemző, s független 
a korcsoportoktól. Enyhébb formái a felsőfokú vég-
zettséggel, erősebb változatai a szakmunkás vég-
zettséggel fordulnak elő nagyobb valószínűséggel. 
A nők esetében a képzetlenebbekre és a magasabb 
végzettségűekre, a férfi ak esetében pedig a szak-
munkásokra jellemző.

VI. Az univerzális attitűd mögött igen elvont, 
téma- vagy probléma centrikus megközelítés áll. Az 
érdeklődést az én részének, szemléletmódnak, véle-
ménynek, eszmének vagy gondolatnak fogják föl, s 
mint ilyet, az egyén számára állandóan jelenlévőnek 
tartják. A szinteket (előzetes tudás, összetettség) te-
kintve önmagán belül is végletes, de mindegyik 
változata gondolati, töprengő beállítottságot takar. 
Ha kismértékben van jelen a profi lban, határozott 
előzetes tudást igénnyel, domináns helyzetben pe-
dig nulla tudásigénnyel jár együtt. A leggyakoribb 

a primitív és az összetett forgatókönyvű érdeklődé-
sek együttes előfordulása. Heterogén tudásszintű 
és vegyes összetettségű, ám nagyfokú koherenciát 
mutató profi lokban fordul elő, ami határozott érték-
rend jelenlétére utal. Semelyik demográfi ai muta-
tóval nincs kapcsolatban, de az élethelyzettel igen. 
Mérsékelt formájában nagyobb arányban jellemző 
diákok, erős változataiban pedig sajátos élethelyze-
tekben lévők (munkanélküliek, GYES-en lévők, fi a-
talabb nyugdíjasok) profi ljaiban.

Azokkal az érdeklődésekkel van szorosabb ösz-
szefüggésben, amelyek szemléletformáló erővel 
bírnak, s a bizonytalanság ellenében hatnak. A kap-
csolódó vezető motívum az egyértelműség iránti 
vágy, olyan szellemi kapaszkodók keresése, ame-
lyek végletes esetekben is uralhatóvá teszik a hely-
zeteket. Az interjúk a leleményesség által nyújtott 
önbizalom igényére utalnak. Az érdeklődések leg-
többször pragmatikusak, s olyan tárgyakhoz von-
zódnak, amelyek az emulációs tanulást erősítik. (9) 
Az emulációs tanulás nagyon intelligens és kreatív 
forma, ám legtöbbször a szociálpszichológiai motí-
vumok defi citjére utal. Csak a hatékonyság számít, 
mindent megtanulnak a környezetüktől, ami elő-
nyös adaptációs stratégiákat biztosít, de közömbö-
sek a szándékok, a mögöttes indítékok iránt.

Abszorptív attitűd – nem – iskolai végzettség
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Az érdeklődés profi lok személyiség dimenziói
Adja magát a lehetőség, hogy megkíséreljük az at-
titűdöket három – ellentétes pólusokat tartalmazó – 
párba rendezni. A szellemi- és az abszorptív attitűd, 
mint az érdeklődés szélessége és mélysége, az extra-
verzióval és introverzióval állítható párhuzamba. 
A disztraktív és a specializáló beállítottság, mint az 
érdeklődés nyugtató vagy izgató jellege, az oldottság 
és a feszültség iránti igénnyel hozható összefüggésbe. 
Az univerzális és a társas attitűd pedig az individu-
ális és a kapcsolódó én-beállítottság korrelációját veti 
föl. Ezeknek az összefüggéseknek a feltárása az inter-
jú elemzések feladata. Tisztázásuk azért nagy jelentő-
ségű, mert feltételezésünk szerint ez a három szemé-
lyiség dimenzió olyan alkatokkal mutat rokonságot, 
amelyek az „érdekes” eltérő jegyeivel kapcsolódnak 
össze. Az érdekesnek a pszichológusok által sokat 
kutatott három fő aspektusa van, az úgynevezett kol-
latív (10) vagy összehasonlító változók: az újdonság, 
az összetettség és a többértelműség. Az érzelmek 
kognitív kiértékelési folyamatában, amely arról dönt, 
hogy az érdeklődés érzelme fölkeljen-e vagy sem, 
elsősorban ennek a három összetevőnek a megfelelő 
aránya számít. Alapvető szerepet játszik abban, hogy 
elemi szinten ki tudjuk szűrni, egy dolog érdekes-e 
számunkra, vagy sem. Az a hipotézisünk, hogy a ki-
értékelési folyamatban az első dimenzióhoz tartozó 

érdeklődés profi lok birtokosai az új és az ismert, a 
másodikhoz az egyszerű és az összetett, a harmadik-
hoz tartozók pedig az egyértelmű és a többértelmű 
vagy homályos arányára reagálnak érzékenyebben.
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