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Zeneértő hallgatók a felsőoktat{sban 
 

 

 

A zenetanul{snak, zenével való foglalkoz{snak t{rsadalmi szempontból h{rom 

fő funkciój{t szokt{k kiemelni: a megújító-erősítő, a szórakoztató-lazító és a 

menedéket nyújtó szerepét. Amikor tanulm{nyunkban elsősorban az iskolai 

p{lyafut{sra gyakorolt hat{s{val foglalkozunk, a zenetanul{s dinamiz{ló, mo-

biliz{ló erejére kív{nunk fókusz{lni (Lonsonczi, 1969). Az iskolai p{lyafut{s 

eredményességét t{mogató erőforr{sok között sok{ig elsősorban a szülők ma-

gas t{rsadalmi st{tus{t, iskol{zotts{g{t tartotta sz{mon a szakirodalom. Az 

utóbbi évek vizsg{latai viszont r{mutattak arra: az iskola sokat tehet azért, 

hogy az alacsony st{tusú csal{dból sz{rmazó fiatalok sikeres tanulókk{ v{lja-

nak. Az iskola ennek szolg{lat{ban {lló eszközt{r{nak egyik pillére a tanulók 

extrakurrikul{ris foglalkoztat{sa (Antrop-Gonz{lez & Garrett, 2003; Pusztai, 

2009). Azok a vizsg{latok, melyek az iskol{k tanór{n kívüli foglalkoz{sainak 

hat{s{t mérték, az eredményesség növekedése és a tanór{n kívüli iskolai tevé-

kenységek közötti összefüggést vizsg{lt{k a szülői h{ttér kontrollja alatt, arra 

keresve a v{laszt, hogy milyen és mennyi extrakurrikul{ris elfoglalts{g sz{mít 

effektív t{mogat{snak. A kutat{sok r{mutattak, hogy a hiperh{lózott tanuló, 

aki sok tanór{n kívüli tevékenységet folytat, a v{rakoz{ssal ellentétben jól telje-

sít (Broh 2002). Kardin{lis kérdés az is, hogy a különór{kat az iskola szervezi-e 

vagy a tanuló szülei finanszírozz{k. 

Az extrakurrikul{ris tevékenységek sokfélék lehetnek, a szakirodalom öt 

nagy csoportba sorolja azokat. Egy részük a tanórai és az otthoni tanulm{nyi 

munka hi{nyoss{gainak ledolgoz{s{ra vagy annak megfejelésére szolg{l, m{-

sik részük sporttevékenység, a mozg{skultúra fejlesztése, harmadik típusuk a 

zenei műveltségszerzéssel (zenetanul{ssal, énekkarral) függ össze, negyedik 

típusba az iskolai közéletben való részvételt soroljuk, az ötödikbe a vall{sos 

vagy karitatív tevékenységek tartoznak. Többféle extrakurrikul{ris tevékeny-

ség – a sport, a művészet, a tudom{nyos és szakmai t{rgyú, tanór{n kívüli 

elfoglalts{g – jótékony hat{sa közvetlenül is kimutatható a jegyek {ltal{nos 

javul{s{ban és a sikeres felvételi vizsg{k terén. M{s extrakurrikul{ris tevé-

kenységek esetén közvetett kedvező hat{st mértek, péld{ul a tanór{n kívüli 
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részvétel az iskolai közéletben, s főként az ezen a téren kifejtett önkéntes mun-

ka elősegíti a pozitív elköteleződést az iskola ir{nt, ami jótékony hat{ssal volt a 

tanulm{nyi sikerre (Meier, 1999; McNeal, 1999). 

A zenei tanulm{nyok, a hangszeres zenélés, a zenekari részvétel kiemelke-

dően hatékony extrakurrikul{ris befektetésnek tűnnek, melyeknek a többi tan-

t{rgyból nyújtott teljesítményre, különösképpen a matematikai és a nyelvi 

eredményekre gyakorolt folyamatos kedvező hat{s{t igazolt{k a vizsg{latok 

(Broh, 2002; Deasy, 2002; Babo, 2004). Lényeges eredmény, hogy ez a pozitív 

hat{s a t{rsadalmi gazdas{gi st{tus kiszűrése ut{n is megmaradt. A zenélés és 

a kognitív fejlődés pozitív kapcsolat{t nemcsak a tant{rgyi teljesítmények, ha-

nem többféle gondolkod{si képesség tekintetében is realiz{lt{k (Bahna-James, 

1991), s a felsőfokú tov{bbtanul{sra való sikeres felkészülést is hat{rozottan 

t{mogatni l{tszik a zenetanul{s (Johnson-Memmott, 2006). M{s kutat{sok a 

tanulm{nyi munk{hoz való viszonyul{sra, a fegyelmezett, kitartó munkavég-

zésre, valamint a tanulm{nyokon kívüli területekre kiterjedő kedvező hat{so-

kat veszik sz{mba, péld{ul a zeneór{ra j{rók körében az {tlagosn{l kevesebb 

hajlandós{got mutattak ki az alkohol- és drogfogyaszt{sra (Cooley et al., 1995), 

fegyelmi vétségekre, lóg{sra, lemorzsolód{sra (Deasy, 2002). 

Kor{bbi – h{rom orsz{g hat{r-menti régióira kiterjedő, végzős középisko-

l{sokkal foglalkozó – kutat{sunkban az iskola {ltal kín{lt, tanít{son kívüli, 

közösségi lehetőségeket vizsg{ltuk. Meg{llapítottuk, hogy a tanulm{nyi kiegé-

szítő munka (szakkör és felz{rkóztat{s), a sport és a hitéleti alkalmak ink{bb 

rendelkezésre {llnak az iskol{kban, míg politikai, karitatív és hobbitevékeny-

ségre lényegében nem teremtenek alkalmat a középiskol{k. Megfigyeltük, 

hogy az {llami és önkorm{nyzati fenntart{sú középiskol{sok jóval többen j{r-

nak szakkörökre az érettségi- és felvételi tart{rgyakból, mint a felekezeti kö-

zépiskol{sok. A felekezeti iskol{kban az extrakurrikul{ris alkalmak között 

nagyobb teret kap az {ltal{nos és a művészi képességfejlesztés, valamint a va l-

l{sos nevelés és a közösségépítő tevékenységek sora. Ami a zenei nevelést ille-

ti, azt tapasztaltuk, hogy a felekezeti iskol{sok körében feltűnően sok volt a 

zeneiskol{s, énekkaros (Pusztai, 2009). Mivel a nemzetközi szakirodalom alap-

j{n egyértelműnek tűnik, hogy a művészeti extrakurrikul{ris tevékenységek 

nemcsak képességfejlesztéssel, hanem a tanulm{nyi p{lyafut{st t{mogató érté-

kek {tad{s{val j{rulnak hozz{ a tanulók előmeneteléhez, jelen tanulm{nyban 

arra koncentr{lunk, hogy milyenek a zeneértő hallgatók, s milyen összefüggés 

mutatható ki a hallgatók zenei érdeklődése és eredményessége között.  
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Zenehallgat{si szok{sok és „zenei tőke”  

 

Elemzésünk fő célja, hogy pontosabb képet kapjunk a hallgatói életvil{g azon 

speci{lis szeletéről, mely a zene jelenségkörével kapcsolatos. A Partium terüle-

tén felvett Region{lis Egyetem kutat{si adatb{zisa (2005) több szempontból is 

alkalmas arra, hogy ezt a területet elemezzük: a kérdőív omnibus jellegéből adó-

dóan lehetőséget ad arra, hogy pontosabb adatokat kapjunk péld{ul a  koncertre 

j{r{s gyakoris{g{ról vagy a hangszeres zene életmódban való megjelenéséről. A 

kutat{s sor{n olyan kérdésblokkal is dolgoztunk, mely a kultur{lis tőke felmé-

rését célozta meg – ez pedig természetszerűen tartalmazta a magas-kultur{lis 

ell{totts{g adatait, ez{ltal a szülők, illetve a megkérdezett komolyzenei gyű j-

teményének főbb mutatóit. Bourdieu (1978) nyom{n, aki a kultur{lis tőke 

objektiv{lt, inkorpor{lt és intézményesített form{j{t különítette el, kísérletet 

teszünk arra, hogy egy fajta „zenei tőkét” különítsünk el, hiszen a kérdőív an-

nak objektiv{lt (t{rgyiasult), illetve inkorpor{lt (bensővé tett) típus{ra vonat-

koztatva is kín{l sz{munkra v{ltozókat. A kultur{lis tőke eloszl{sa a t{rsada-

lomban igen kiegyenlítetlen, s ezt a saj{toss{got csak fokozza, hogy – Bourdieu 

szerint – a legnehezebben megszerezhető tőkefajt{ról beszélünk, mely az egyen-

lőtlenségek gener{l{s{ban, a rekonverzió folyamat{ban kulcsszerepet j{tszik. A 

középoszt{ly és az elit életvil{ga, tud{skincse nagyban épít olyan tartalmakra , 

melyek a tömegkultúr{tól eltérő művelődési mint{kat kín{lnak sz{mukra, h i-

szen ezek birtokl{sa képes megerősíteni az egyének t{rsadalmi pozíciój{t. Mind-

ez a gondolatmenet felfűzhető a zene jelenségkörére is – a magas kultúr{hoz 

kapcsolódó zenei műfajok fogyaszt{sa, dekódol{sa, objektiv{lt form{inak bir-

tokl{sa erősen kapcsolódik a t{rsadalmi egyenlőtlenségek jelenségköréhez. 

A zeneszociológiai vizsg{latok r{mutatnak arra, hogy a zenehallgat{si szo-

k{soknak igen erős a gener{ciós be{gyazotts{ga. Az ifjús{gi életszakasznak 

ebből a szempontból kitüntetett szerepe van, hiszen a mai magyar felnőtt lakos-

s{g igen jelentős h{nyada szinte a zene vil{g{n „kívül rekedt”, és tudatos ze-

nehallgat{si szok{sokat kevésbé vagy alig tud felmutatni. Mindeközben az 

ifjús{gi életszakaszban annak identit{sképző funkciója igen erőteljes (főleg a 

tömeg-kultur{lis műfajoké, elég, ha csak a szubkultúr{k vil{g{ra gondolunk), s 

a zene a di{kok életmódj{nak szerves részét képezi.  

A szabadidő-kutat{sok vil{g{ból szemlélve a kérdést: a zene vil{ga két 

részre l{tszik szakadni – ennek modellezésében Hunyadi (2005) ezredforduló 

ut{n készült kutat{sai adnak sz{munkra t{mpontokat. A szerző megkülönböz-
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teti a hagyom{nyos, illetve modern szabadidő-orient{ciót: az előbbi az olvas{s, 

szính{zba j{r{s (stb.) tevékenységeit öleli fel, míg az utóbbi a sz{mítógépekhez, 

internethez, moziba j{r{shoz (stb.) kapcsolódik. A hangversenyek, koncertek 

l{togat{sa a tevékenységi körök kétdimenziós modelljében a hagyom{nyos 

elemek közé sorolódnak be, a tömegkultúra műfajainak fogyaszt{sa, a köny-

nyűzenei koncertek l{togat{sa azonban ink{bb a m{sodik csoporthoz {ll közel. 

Antalóczy, Füstös és Hankiss (2010) kétdimenziós {br{ja, amely a kultur{lis 

tevékenységeket {br{zolja, al{t{masztja ezeket a tendenci{kat: a könnyűzene 

és a komolyzene a rekreatív–klasszikus tengely ellentétes pólusain helyezkedik 

el, miközben a komolyzenei koncertek m{s, magas-kultur{lis intézményekhez 

közeli pozícióit mutatnak fel. A szerzők, elemzésük sor{n, klaszteranalízis se-

gítségével különítettek el kultúrafogyasztó típusokat, melyek közül az opera - 

és a hangverseny-l{togat{s legink{bb a minta körülbelül 10 sz{zalék{t kitevő 

„kultur{lis elitre” volt jellemző. Az ebbe a klaszterbe tartozók között nem volt 

szignifik{ns különbség a nem és a településtípus v{ltozója mentén, ugyanak-

kor az iskolai végzettség és az életkor hat{sa mark{nsnak mutatkozott (a felső-

fokú iskolai végzettség emelte az ebbe a csoportba tartoz{s valószínűségét, míg 

a magasabb életkori kohorszba való tartoz{s csökkentette). 

A zenei műfajok kedveltségét vizsg{lva, ugyanennek a mint{nak az adatait 

elemezve, Benedek (2010) a komolyzene jelentős lemarad{s{t rögzítette (buda-

pesti mint{ban, m{s zenei műfajokhoz viszonyítva). Ezzel p{rhuzamosan 

ugyanakkor a megkérdezettek húsz sz{zaléka {llította, hogy az elmúlt 12 hó-

napban legal{bb egy komolyzenei rendezvényen vett részt. Hozz{ kell azon-

ban tennünk, hogy a felnőtt lakoss{g körében a könnyűzenei események sem 

sokkal l{togatottabbak, a v{laszadók fele ugyanis ilyen jellegű eseményeken 

sem vett részt a megelőző évben. 

 

 

Végzős hallgatók zenei tőkeforr{sai 

 

Jelen kutat{s empirikus része a Region{lis Egyetem Kutatócsoport 13 2005-ös, 

majdnem ezer főt érintő lekérdezésén alapul. Ez egy hat{r-menti térség14 vég-

zés előtt {lló nappali tagozatos hallgatóit érintette (Nyíregyh{zi Főiskola, Köl-

                                                           
13 NKFP-26-0060/2002 
14 Az ukr{n, a rom{n és magyar hat{r {ltal keresztülszelt kutat{si régió történetileg, gazdas{gilag 

és kultur{lisan is szervesen összekapcsolódik (Kozma & Pusztai 2006).  
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csey Ferenc Reform{tus Tanítóképző Főiskola, K{rp{taljai Magyar Tanítókép-

ző Főiskola, Partiumi Keresztény Egyetem, valamint a Debreceni Egyetem kö-

vetkező karai: BTK, TTK, Orvosi Kar, Műszaki Főiskolai Kar, Agr{rtudom{nyi 

Kar, Pedagógiai Főiskolai Kar, Egészségügyi Főiskolai Kar, [llam és Jogtudo-

m{nyi Kar, Közgazdas{gtudom{nyi Kar).15  

A Region{lis Egyetem Kutatócsoport kérdőíves vizsg{lata, profilj{ból adó-

dóan, több területet fedett le, ugyanakkor összefüggő, a zenével kapcsolatos 

kérdésblokkot nem tartalmazott. Mag{ban foglalja azonban a komolyzenei 

CD-k, lemezek sz{m{nak becslését, a hangversenyre és koncertre j{r{s gyako-

ris{g{t, valamint a hangszeres j{ték gyakoris{g{t. Elemzésünk sor{n a relev{ns 

v{ltozókat a nem, a településtípus, a szülők iskolai végzettsége, valamint a 

gazdas{gi tőke mutatój{nak segítségével vizsg{ltuk meg. A gazdas{gi tőke 

nagys{g{t a tartós fogyaszt{si cikkekkel való ell{totts{g16 adatai alapj{n be-

csültük, és ez alapj{n osztottuk be a hallgatókat kis, közepes, illetve nagy 

ell{totts{gú csoportba. 

Az {ltalunk kialakított zenei tőke v{ltozónak alapvető elemét képezte a ze-

nei fogyaszt{s t{rgyiasult rétege. Erre kérdőívünkben két kérdés vonatkozott: 

egyrészt a szülők tulajdon{ban lévő gyűjtemény, m{srészt pedig a megkérde-

zettek a saj{t komolyzenei albumainak sz{m{t becsülték meg. A szülők 31 sz{-

zaléka, a di{kok 44,1 sz{zaléka nem rendelkezett komolyzenei lemezekkel 

(azok {tlagos sz{ma a mint{ban 22,9, illetve 14,4 volt). A fiatalok komolyzenei 

albumainak {tlagos sz{m{ra a településtípus, a gazdas{gi tőke, valamint az 

édesanya iskolai végzettsége nem gyakorolt hat{st, a nem és az apa iskolai 

végzettsége viszont igen (sig.: 0,05). A fiúk (19,4) szignifik{nsabban több ko-

molyzenei albumot birtokolnak, mint a l{nyok (11,7), valamint {tlag feletti 

értékek mutatkoztak a diplom{s ap{k gyermekeinél is (20,4). A szülők ko-

molyzenei gyűjteményére a gazdas{gi tőke v{ltozój{n kívül minden v{ltozó 

hat{st gyakorolt. Magyar{zatra tal{n csak a két nemnél tapasztalható eltérő 

{tlagok szorulnak – véleményünk szerint ez a felsőoktat{sban tanuló fiúk ma-

gasabb st{tusú t{rsadalmi-kultur{lis h{tterével magyar{zható (Fényes 2010). 

Kiemelésre érdemes, hogy a településtípusok kapcs{n a legalacsonyabb érté-

keket a kisv{rosokból sz{rmazó di{kok produk{lt{k, miközben a falusiak alig 

maradnak le a megyeszékhelyről sz{rmazó di{kok mögött (1. {bra). 

                                                           
15 N=952 
16 Az elemzésünkben felhaszn{lt tartós fogyaszt{si cikkek a következők voltak: saj{t lak{s, nyara-

ló, telek, csal{di h{z, sz{mítógép, cd-lej{tszó, hifi, mobil, dvd-lej{tszó, autó. 
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1. {bra: A szülők komolyzenei albumainak {tlagos sz{ma almint{k szerint 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forr{s: Region{lis Egyetem 2005 

 

A következő lépésben a hallgatók életmódj{ban, szabadidő felhaszn{l{s{ban 

vizsg{ltuk meg a zenei fogyaszt{s helyét és szerepét – ehhez először a hang-

versenyek és a könnyűzenei koncertek l{togat{si gyakoris{g{t tekintettük {t 

(l{sd a 2. {br{t a következő oldalon).  

Benedek m{r említett, budapesti mint{n alapuló vizsg{lat{hoz viszonyítva 

kijelenthetjük, hogy a könnyűzenei koncertek l{togat{sa jóval gyakoribb, mint 

a felnőtt népesség esetében (ott a megkérdezettek 56 sz{zaléka egyszer sem, 27 

sz{zaléka legfeljebb öt ilyen jellegű eseményen volt az elmúlt egy évben), és 

valamivel kedvezőbb adatokat kapunk a hangversenyek kapcs{n is (a felnőttek 

87 sz{zaléka egyszer sem, vagy legfeljebb öt alkalommal vett részt komolyze-

nei rendezvényen). 
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2. {bra: Zenei események l{togat{s{nak gyakoris{ga a hallgatók körében 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Forr{s: Region{lis Egyetem 2005 

 

Amikor megvizsg{ltuk, hogy mivel magyar{zható a popul{risabb vagy klasz-

szikusabb zenei érdeklődés, a magyar{zó v{ltozók közül a zenei események 

l{togat{s{ra ebben az esetben sem hatott a gazdas{gi tőke és a településtípus 

v{ltozója. Szignifik{ns kapcsolat rajzolódott ki viszont az apa és az anya iskolai 

végzettségével, valamint a nem v{ltozój{val. Ez utóbbi esetben a cellagyakor i-

s{gok a legmagasabb kategóri{ban nem tették sz{munkra lehetővé az elem-

zést, a „ritk{bban” v{laszlehetőség azonban a könnyűzenei koncertek, vala-

mint a hangversenyek esetében is a l{nyok nagyobb aktivit{s{t mutatta. 

A hangszeres zenélés gyakoris{ga a hangversenyek l{togat{s{nak mint{j{t 

idézi: a hallgatók 74 sz{zaléka soha nem végzi ezt a tevékenységet, és mintegy 

10 sz{zalékuk zenél napi vagy heti rendszerességgel. A magyar{zó v{ltozók 

közül egyedül az apa iskolai végzettsége lesz mark{ns hat{sú (sig.: 0,05), s a 

m{r megszokott kapcsolati ir{nyt hozza. Kiemelésre érdemes, hogy a nemi 

differenci{k, illetve az anya iskolai végzettségének ebben a vonatkoz{sban 

nem ragadható meg a magyar{zó ereje (3. {bra). 
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3. {bra Hangszeres zenélés gyakoris{ga a mint{ban, 

illetve az apa iskolai végzettsége szerint 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forr{s: Region{lis Egyetem 2005 

 

Az eddig felhaszn{lt v{ltozóink összevon{s{val alakítottuk a „zenei tőke” inde-

xét oly módon, hogy a komolyzenei albumok birtokl{sa és a zenei események 

l{togat{sa kapcs{n egy-egy nagy, közepes és kis aktivit{sú csoportot alakítot-

tunk ki úgy, hogy az elemsz{mok többé-kevésbé azonosak legyenek.17 A zenei 

tőke sk{laértéke {tlagosan 4,4-es volt. Varianciaanalízissel és khí-négyzet prób{-

val megvizsg{lva az {tlagokat azt tal{ltuk, hogy a nem magyar{zó ereje eltűnt 

(mint l{ttuk, a zenei tőke alkotóelemeinek különböző részei l{ny-, illetve fiúdo-

minanci{júak), a településtípus és a gazdas{gi tőke hat{sa itt sem volt megra-

gadható, a szülők iskolai végzettsége pedig a m{r megszokott, line{ris módon 

alakította a zenei tőke indexértékét.18 A szülők végzettsége kapcs{n kiemelhet-

jük: a diplom{s ap{k kedvező hat{sa mark{nsabb, mint a diplom{s any{ké. 

                                                           
17 Egy v{ltozó esetén a legkisebb aktivit{sú csoportba kerülésért egy, a legnagyobb aktivit{sú 

csoportba kerülésért h{rom indexpont j{rt, így egy hallgató legfeljebb 15 pontot érhetett el a zenei 

tőke sk{l{j{n (az indexet öt v{ltozó segítségével képeztük). 
18 Alapfokú végzettségű apa: 4, középfokú végzettségű apa: 4,3, diplom{s apa: 5,1, alacsony 

végzettségű anya: 4, közepes végzettségű anya: 4,3, diplom{s anya:4,8.  
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Elemzésünk első szakasz{nak végén arra v{llalkoztunk, hogy a zenei tőke 

indexértékeit kari bont{sban is megvizsg{ljuk.19 Az {br{ról leolvasható (4. {b-

ra), hogy a zenei tőke értéke – valószínűleg annak túlnyomórészt tradicion{lis, 

klasszikus műveltséghez kapcsolódó saj{toss{gai miatt – a k{rp{taljai al-

mint{ban volt a legmagasabb.20 Hab{r a hat{rainkon túli hallgatók szüleinek 

iskolai végzettsége alacsonyabb a hazai hallgatókéin{l, zenei tőkéjük (ugyan-

úgy, mint a könyvolvas{s tekintetében) gazdagabbnak tűnik, vagyis a (Gere-

ben Ferenc szavaival) fordított M{té-effektus érvényesül (Gereben, 1999). A 

hat{ron belüli karok-intézmények közül kiemelkednek a böszörményi főiskolai 

kar, a BTK és az Orvostudom{nyi Kar {tlagai, míg az ellenkező póluson h{rom 

nem hum{n be{llítotts{gú almint{t tal{lunk (Egészségügyi Főiskolai Kar, Ag-

r{rtudom{nyi Kar, Közgazdas{g- és Gazd{lkod{studom{nyi Kar). 

 

4. {bra: A hallgatók zenei tőkemutatóinak {tlagai karonként 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Forr{s: Region{lis Egyetem 2005 

                                                           
19 Az egyes kari almint{k elemsz{ma egy esetben még nem érte el a kritikus 25 fős cellagyakori-

s{got: az [llam- és Jogtudom{nyi Karon 16 fő képezte a karokra nézve reprezentatív mint{t. A 

kari struktúra a Debreceni Egyetemen a 2005-ös adatfelvétel óta {talakult. A Zeneművészeti Kar 

4 fővel képviseltette mag{t a vizsg{latban, így ezek a hallgatók nem képezhettek külön almint{t.  
20 A k{rp{taljai magyar kisebbség ilyen ir{nyú tradicion{lis be{llítotts{ga m{s kultur{lis jelensé-

gek vizsg{lataiban is visszaköszön (pl. az olvas{s- vagy értékszociológiai vizsg{latokban). 
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Elemzésünkben hallgatói szabadidős orient{ciótípusokat különítettünk el, a 

különböző zenei aktivit{si form{kat ennek szűrőjén keresztül vizsg{ljuk meg. A 

klasztereket a hallgatók szabadidős tevékenységeinek gyakoris{gaira t{masz-

kodva21 alakítottuk ki listwise módszerrel. H{rom csoportot sikerült identifik{l-

nunk: egy modern (sz{mítógép-orient{lt, N= 296), egy praktikus (hagyom{nyos 

kultur{lis be{llítotts{g – olvas{s, könyvt{rba j{r{sa stb. – keveredik a modern 

elemek bizonyos körével, N= 270),22 illetve egy tévéző csoportot (N=272), amely 

egyedül a televízióz{s területén mutatott nagy gyakoris{gokat. A Hunyadi Zsu-

zsa {ltal megnevezett hagyom{nyos szabadidős orient{ció 2005-ben a di{kokn{l 

m{r nem volt megragadható – a hallgatói életmód ekkorra m{r oly mértékben 

tartalmazott sz{mítógép-haszn{lathoz kapcsolódó elemeket, hogy puszt{n 

klasszikus aktivit{sú csoportot nem tudtunk kimutatni.  

Az egyes tevékenységek gyakoris{gai alapj{n kijelenthetjük: a zenei aktivi-

t{si form{k legink{bb a praktikus csoportra jellemzőek – ebben a hallgatói al-

mint{ban figyelhettük meg a hagyom{nyos szabadidő keveredését a modern 

elemekkel. A „soha” v{laszok azonban ebben a csoportban is többséget alkot-

nak a hangversenyek és a hangszeres zene esetében. A modern alminta a köny-

nyűzenei koncertek területén mutatott ki fokozottabb aktivit{st: a „soha” v{lasz  

sz{zalékos ar{nya, ha hajsz{lnyival is, de alatta marad a praktikus csoport ér-

tékének. A magas kultúr{hoz szorosabban kötődő műfajokn{l a modern cso-

port a tévézőkhöz hasonló, ha nem is akkora mértékben, de t{vols{gtart{st 

mutat (5. {bra). Kiemelhetjük, hogy a hangszeren soha nem j{tszó di{kok ar{-

nya is a modern kategóri{ban a legmagasabb (80,4%), ettől az értéktől még a 

tévéző alminta sz{zalékos ar{nya is kedvezőbb (78,7%). 

Ezt követően a komolyzenei albumok sz{m{t, illetve a zenei index értékét 

vizsg{ltuk meg, varianciaanalízis segítségével, a kialakított klasztercsoportok 

alapj{n. Az eredmények a saj{t albumok kapcs{n nem szignifik{nsak, a szülőkre 

vonatkoztatva viszont igen: az ide vonatkozó {tlag a modern csoportban 21,4, a 

praktikus csoportban 26,7, míg a tévéző alminta esetében mindössze 15,2.  

Kijelenthetjük teh{t, hogy b{r a modern csoport szüleinek relev{ns gyűjte-

ménye nagyobb, a komolyzenei események l{togat{s{ra, a hangszeres zenére 

ezeknél a hallgatókn{l ennek az induló előnynek m{r nincsen hat{sa. A zenei 

                                                           
21 A tevékenységek, l{togatott intézmények a következők: szính{z, művész mozi, mozi, múzeum, 

könyvt{r, koncert, internet-k{vézó, hangverseny, könyvesbolt, művelődési h{z, pl{za, turk{ló, 

kocsma, cukr{szda, fesztiv{l, b{l-mulats{g. 
22 Kivétel péld{ul a sz{mítógépes j{ték és a chat, míg az e-mailezés, szörfözés mutatói magasak. 
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tőke indexértéke (melynek része a könnyűzenei tartalom is) ugyanakkor az 

„elv{rt” sorrendet rajzolj{k ki: a praktikus hallgatók 5,3, a modern di{kok 4,1, 

míg a tévéző alminta 3,7-es {tlagértéket mutat fel. 

 

5. {bra: Könnyűzenei koncertek és hangversenyek l{togat{s{nak gyakoris{ga  

a szabadidős klaszterek alapj{n 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Forr{s: Region{lis Egyetem 2005 

 

 

Zenei tőke és értékorient{ció 

 

A hallgatói minta értékpreferenci{inak közös von{sa, hogy a tizenöt felsorolt 

érték23 közül a fiatalok több mint h{romnegyede sz{m{ra rendkívül fontosak a 

szerelem, boldogs{g, a csal{d biztons{ga, az igaz bar{ts{g és a belső harmónia. 

Ezek a mérési eredmények teljes mértékben egybev{gnak a magyar fiatals{g 

körében tapasztaltakkal (Bauer, 2005). A kisebb közösségekbe z{rkóz{s jelent-

heti a nagyobb struktúr{kból való ki{br{ndults{got, a bizonytalans{g elleni 

védekezést. A legkevesebben tartj{k fontosnak a haza védelmét és a vall{sos 

                                                           
23 A felsorolt értékek a következők voltak: belső harmónia, hatalom, szabads{g, t{rsadalmi rend, 

élmények, anyagiak, haza megtart{sa, fant{zia, békés vil{g, tiszteletreméltó szok{sok, vall{sos 

hit, csal{d biztons{ga, v{ltozatos élet, igaz bar{ts{g, szerelem. 
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hitet. Egyes értelmezések ezeket a kifejezetten közösséghez kötődő értékeket az 

{ltal{nos t{rsadalmi tudat dimenzióinak tartj{k (Bauer, 2005), s ezt tov{bbgon-

dolva, az ezekkel kapcsolatban megmutatkozó indifferens viselkedést tal{n 

valamiféle beszűkülés jelének is tekinthetjük. A hatalom erős elutasít{sa vagy 

csak a diktatúr{kból, vagy a kort{rs közéletből való ki{br{ndul{st jelenti, min-

denesetre egységesen kedvezőtlen ítélet, szinte interdiktum al{ esik ez a foga-

lom. Az, hogy a hatalom v{ltozója az anyagiak felértékelésével mutat a legna-

gyobb együttmozg{st, arra vall, hogy legink{bb gazdas{gi kontextusban nyer 

értelmet sz{mukra a hatalom kifejezés.  

Az előnyben részesített értékek együttes előfordul{s{t faktoranalízis segít-

ségével megvizsg{lva, öt rejtőzködő preferenciatípusra derült fény. A defen-

zív-materi{lis típusban az anyagi javak nagy fontoss{got nyernek a szűk körű 

közösségi értékek felértékelése mellett, az anyagi biztons{g kín{l keretet a be-

felé forduló boldogs{gkereséshez. Az új-materi{lis típus legmark{nsabb jel-

lemzője az anyagi javak, a pénz és a hatalom erőteljes felértékelése. A harma-

dik típusban hat{rozottabban immateri{lis értékek összpontosulnak, és ezek 

élményközpontús{gukkal, t{rsadalmi kötöttségektől való t{vols{gtart{sukkal 

is közelebb {llnak ahhoz, amit Inglehart (1997) nyom{n posztmateri{lisnak 

szoktunk nevezni. Mivel azonban a t{rsas ir{nyults{g hi{nyzik belőle, és saj{-

tosan az egyéni kreativit{s, az individu{lis szabads{g kap itt hangsúlyt, hat{-

rozottan elkülöníthető az első típustól, így posztmateri{lis-individualista érték-

típusnak neveztük el azt. A negyedik típus gerincét egyértelműen a hit, a val-

l{soss{g képezi, s ebben a v{ltozóban kap egyedül nagy hangsúlyt a hagyo-

m{nytisztelet, ami miatt tradicion{lisnak nevezhető. Az ötödik típust elsősor-

ban a t{rsadalmi rend, a stabilit{s magasra értékelése hat{rozza meg, 

karakterisztikum{t kevésbé adja a haza ir{nti elkötelezettség, ezért nagyközös-

ségi értékpreferencia-típusnak neveztük el azt. 

A zenével kapcsolatos tapasztalatok közül elsősorban a hangszeres zenélés 

és az értékorient{ció kapcsolat{t vizsg{ltuk, és azt tapasztaltuk, hogy két eset-

ben mutatkozik szignifik{ns összefüggés az értékrend és a zenélés között (6. 

{ra). A tradicion{lis orient{ció szignifik{nsan (0,002) és kedvező ir{nyban, az 

új-materi{lis orient{ció pedig szignifik{nsan (0,002) kedvezőtlen ir{nyban j{r 

együtt a hangszeres zenéléssel.  
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6. {bra: A hangszeres zene és a hallgatói értékorient{ciók kapcsolata 

(faktorszkórok {tlagai) 
 

 

Forr{s: Region{lis Egyetem 2005 

 

Amikor a hallgatók összevont zenei tőkéje és értékorient{ciója között keres-

tünk kapcsolatot, ez m{r nem mutatkozott szignifik{nsnak. Véleményünk sze-

rint ennek az a magyar{zata, hogy a zenei tőkeindex egyik komponense (a 

lemezekkel való ell{totts{g) a csal{d gazdas{gi st{tus{nak befoly{sa alatt {ll, s 

így az összefüggés m{r nem olyan vil{gos, mint a fenti {br{n mutatott esetben. 

Arra a következtetésre jutottunk, hogy pontosabb képünk lehet a zene hat{s{-

ról, ha a zenei tőke több dimenziój{nak egyenkénti, részletező elemzését vé-

gezzük el. 

 

 

Zenei tőke és hallgatói előmenetel 

 

A hallgatói eredményesség fogalm{nak és kritériumainak meghat{roz{sa szé-

leskörű vit{k t{rgya. A sikeres felsőfokú tanulm{nyok jó mutatói lehetnek a 

hallgatói évek alatt teljesített nem kötelező v{llal{sok: publik{ciók, a TDK-

dolgozat, a megszerzett demonstr{tori beoszt{s, az elnyert közt{rsas{gi vagy 

m{s ösztöndíjak és a szakkollégiumi tags{g. Az ezen a területen felmutatott 

eredmények alapj{n eredményességi indexet alkottunk. Amennyiben a hallga-
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tónak a felsoroltak (publik{ció, TDK-dolgozat, demonstr{tori beoszt{s, közt{r-

sas{gi ösztöndíj, a szakkollégiumi tags{g, ösztöndíjak) közül legal{bb egy tel-

jesítménye van, akkor a teljesítménye m{r túlmutat az {tlagos hallgatóén.24  

A hangszeren zenélő hallgatók teljesítménye figyelemre érdemes. Feltéte-

lezhető lenne, hogy a hangszeres zenélés elvonja őket a tanulm{nyi munka 

önként v{llalható dimenzióitól, azonban ezzel éppen ellenkező eredményeket 

kaptunk. Egyrészt szignifik{nsan nagyobb ar{nyban írtak tudom{nyos di{k-

köri dolgozatot (0, 027) és szereztek közt{rsas{gi ösztöndíjat (0,006), mint a 

nem zenélők, és b{r nem szignifik{ns az összefüggés, de valamivel nagyobb 

ar{nyban v{llaltak demonstr{tors{got és szakkollégiumi tags{got, írtak publ i-

k{lt dolgozatot.  

Ez arra vall, hogy a hangszeren zenélő hallgatók hat{rozottan jó eredményt 

mutatnak. A szülő iskol{zotts{g{nak hat{s{val kontroll{lva azonban azt ta-

pasztaltuk, hogy míg a legal{bb egydiplom{s szülő hat{sa szignifik{ns az 

eredményesebb hallgatók közé való bekerülésre, addig a zenélés hat{sa – b{r 

jótékony, de – nem szignifik{ns (7. {bra). 

  

7. {bra: A hallgatói extrakurrikul{ris v{llal{sok és eredményesség  

a hangszeren zenélő és a nem zenélő hallgatók körében, sz{zalék 
 

 

Forr{s: Region{lis Egyetem 2005 

 

                                                           
24 Ha a tényleges teljesítményeket vesszük 1-nek, és a tervezetteket nem sz{mítjuk, akkor egy 1–7 

pontos index jön létre. Ha csak egyetlen eredményt is elkönyvelhet, akkor m{r eredményesnek 

tekintettük, mivel a megkérdezettek 60 sz{zaléka semmit nem ért el. 
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Kor{bbi kutat{sainkban az {tfogóbb, többdimenziós hallgatói eredményes-

ségi mutatók mellett érveltünk. Egyik dimenziónak egy bizonyos p{ly{ra való 

felkészültség érzését tartjuk, amit az egyetem és a munka vil{ga közötti {tlé-

péshez, a munk{ba {ll{shoz és a munk{hoz való viszony tesz vil{goss{. Egy 

m{sik eredményességi dimenzió a felsőoktat{s m{sik funkciój{n, a tov{bbi 

tanul{sra való felkészülésen alapul, hiszen (egy fajta logika szerint) eredményes 

az a felsőoktat{sban tanuló hallgató, aki a jelenleginél magasabb oktat{si szintre 

törekszik. A felsőoktat{si eredményesség fogalm{nak harmadik dimenziója a 

felsőoktat{s értelmiségképző funkciója felől közelíthető meg, az olvas{sra, ta-

nulm{nyokra több időt sz{nó embert fogtuk fel értelmiséginek. A felsorolt di-

menziókból kapott eredményességi indexpontok alapj{n a zenei tőkével kisebb 

vagy nagyobb mértékben ell{tott hallgatók csoportjaiban szignifik{ns különb-

séget tal{ltunk a magasabb zenei tőkével rendelkezők jav{ra. Az alacsony ze-

nei tőke csoportban az eredményességi {tlagpontsz{m 4,0 volt, a magasabb 

tőkéjű csoportban pedig 4,4, és az összefüggés szignifikancia szintje 0,009. A 

két tőkefajta regressziós modellben való összemérése alapj{n úgy l{tszik azon-

ban, hogy a kari {tlagn{l eredményesebb hallgatóv{ v{l{shoz biztosabb erőfor-

r{s a szülői iskol{zotts{gban mért kultur{lis tőke, mint a zenei tőke.  

 

 

Összegzés; az eredmények értelmezése 

 

Elemzésünk végén leszögezhetjük, hogy a fiatal koroszt{lyok nagyobb zenei 

aktivit{sa mint{nkban is megragadható, ami a zenei események l{togat{s{ban, 

a hangszeres zenélési gyakoris{g{ban, valamint a zenei tőke objektiv{lt form{-

iban mutatkozott meg. Ezeknek a magasabb értékeknek a magyar{zat{t egy-

részt a gener{ciós különbségekben, m{srészt a saj{tos t{rsadalmi-kultur{lis 

közegben kereshetjük.  

A zenével kapcsolatos tevékenységi form{kra legerősebb hat{st, a kor{bbi 

kutat{s eredményeivel egybev{gva, az iskolai végzettség gyakorolta – b{r hall-

gatói mint{ról lévén szó, jelen esetben ez a szülők iskolai végzettségét jelentet-

te. Kiemelésre érdemes, hogy a településtípus és gazdas{gi tőke hat{sa jelen 

vizsg{lati eszközökkel nem, vagy alig volt megragadható. Fontosnak tartjuk 

hangsúlyozni azt a tényt, hogy a zenei aktivit{si form{k a hallgatói életmód 

sor{n komplex tevékenység-rendszerbe illeszkednek be. A szabadidős klaszte-

rek vonatkoz{s{ban kijelenthetjük, hogy a hangszeres zene és a koncertl{toga-
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t{sok túlnyomórészt a praktikus, tanul{s-orient{lt csoportban ragadhatók meg 

(b{r domin{nss{ ott sem v{lnak), ahol is e tevékenységi form{k a modern ele-

mekkel ötvöződve képezik a hallgatók mindennapjainak részét.  

Elemzésünk egyik legfontosabb tanuls{ga a tömegkultúr{hoz sorolható ze-

nei műfajok és a komolyzene fogyaszt{sa közötti distancia, amit a koncertek-

hangversenyek l{togat{s{nak gyakoris{g{val igyekeztünk felt{rni. A komoly-

zenéhez kapcsolódó v{ltozók mint{zatai jól l{thatóan rendeződnek össze, s 

képeznek a hallgatók életvil{g{ban egy olyan szeletet, amely a bourdieu-i érte-

lemben vett középoszt{lybeli tud{s b{zis{t is adj{k. A karok és intézmények 

közötti eltérések a zenei kultúr{ban arra hívj{k fel a figyelmet, hogy az így 

szerzett tud{selemek és viselkedési mint{k eloszl{sa nem esik egybe a karok 

presztízsének alakul{s{val.  

Az értékorient{ciók szerinti elemzés azt mutatta, hogy a zenei tőke nemcsak 

az iskol{zotts{gban megmutatkozó szülői kultur{lis tőkével, hanem bizonyos 

értékek prefer{l{s{val is szoros összefüggésben {ll. A tradicion{lis értékorien-

t{ció kifejezetten növeli, a materi{lis pedig csökkenti a zenei tőke felhalmoz{-

s{t. A tanulm{nyi előmenetel és a zenei tőke összefüggésének csup{n egy as-

pektus{t vizsg{ltuk, a hallgatói extrakurrikul{ris tanul{sban való részvétellel 

képviselve az előbbit.    
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