
Elméleti megfontolások
Az érdeklődés egyedülálló eszköz ahhoz, hogy az 
ember alkalmassá tegye magát arra, hogy megküzdjön 
az élet dolgaival, és közben a lehetőségekhez ké-
pest boldognak és fi ttnek érezze magát.

Ha minden funkcióját bele akarjuk érteni, csak 
egy ilyen tág, nagy területeket átfogó defi nícióval 
tudjuk első szinten megközelíteni. Az ember éle-
tében betöltött fontos szerepe és mindent felölelő 
jellege oda vezet, hogy a lényegét nagyon nehéz 
megragadni. E tekintetben hasonlít az időhöz, ami-
ről ismert Szent Ágoston mondása, mely szerint 
„tudom, mi az idő, ha nem kérdezik, de fogalmam 
sincs róla, ha meg kell magyaráznom”. Az idővel 
való párhuzamot nemcsak a két fogalom elvontsága 
és tág terjedelme indokolja, hanem sok más, a sze-
mélyiség fejlődésével és szabályozásával kapcso-
latos közös tulajdonságuk is, amiről a részletezés 
elkerülése végett összefoglalóan azt mondhatjuk, 
hogy szoros kapcsolatban állnak a személyiség tu-
datosságával, integráltságával és összetettségével, 
azaz: az érettségével és egyediségével. Abban is 
hasonlatos az időhöz, hogy mindenki alá van vetve 
a törvényének, de nem mindenki van ennek egy-
formán tudatában, aminek konzekvenciái vannak 
a személyiség alakulásának egészére nézve. Nem 
egyformán élünk vele, és nem is egyformán hat 
vissza ránk. Mindannyiunk sajátja az időfelfogás, 
mint mentális képesség, de nem mindenki állítja 
magáról, hogy van egyéni időfelfogása. Ugyanígy 
mindannyiunk sajátja az érdeklődni tudás, mint 
lelki képesség, de nem mindenki határozza meg 
magát úgy, mint saját, egyéni érdeklődéssel ren-
delkező személyt.

Itt támad az első kérdéscsoport: aki azt hiszi, 
hogy neki nincs, valóban nincs-e, vagy csak nem 
tud róla, s ezért nem úgy használja, mint aki azt 

hiszi, hogy neki van. Ez utóbbi vajon azt jelenti-e, 
hogy neki tényleg van? S vajon mi a mértéke annak, 
hogy valami karakteres és egyedi? Ezekre a kérdé-
sekre – noha több tudományágat érint – még nincs 
egyöntetű és megnyugtató válasz. Ez vonatkozik 
mind az egyéni időfelfogásra, mind az egyéni ér-
deklődésre. Mindkettő – s ez lényegi közösséget te-
remt közöttük – a személyiség idioszinkratikus, egyedi 
jellegének kiépítését hivatott előmozdítani. Mindket-
tő alapfeladata az orientálás és a fi nomítás, s ezen 
keresztül az adekvát viselkedés biztosítása. Mind-
kettő szűr, választani késztet, amivel rászorít min-
ket a pontosodásra, a dolgok közötti különbségek 
megtételére. Az idő azáltal, hogy kirekeszti vagy 
beengedi a dolgokat valamelyik perspektíváján ke-
resztül. A jelenünk, a múltunk vagy a jövőnk részé-
vé teszi, mint emléket, mint képzeletet, vagy mint 
éppen benne-létet, élményt. Az érdeklődés viszont 
egy lépéssel előbbre jár. Arra késztet bennünket, 
hogy mi magunk is próbáljuk meghatározni, hogy 
mi legyen az, amihez nem szeretnénk, és mi legyen 
az, amihez szeretnénk, hogy közünk legyen: mint 
emlék, mint képzelet, mint élmény. Megmutatja ne-
künk, hogy mi az, amihez mi közeledjünk, amivel 
a vonzalmunk, az érdekünk alapján célszerű kap-
csolatba lépnünk. Az idő által implikált fogalom, 
a benne lét az érdeklődéshez képest valami már 
meglévő, kész dologra utal, s alapvetően kihat az 
érdeklődésre. Ami már bennünk van, mint tudás 
vagy jövőkép, vagy mi vagyunk benne valamiben. 
Gyakoroljuk ezt a tudást, mert éppen cselekszünk 
vagy viselkedünk általa, rendszerint már rutinból, 
a készségeinket működtetve. Az érdeklődés által 
implikált fogalom, a közte lét – az „inter-esse” szó 
szerint azt jelenti, hogy közte lenni – valami még 
nem jelenlévőre, nem befejezettre utal, s a kapcsolat 
általunk szabályozott lehetőségét biztosítja a világgal. 
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Ezáltal előmozdítja, hogy menjünk elébe a dolgok-
nak, a számunkra legmegfelelőbb módon bővítsük 
a tudásunkat, és minél inkább uraljuk azokat a mó-
dokat, amelyeken keresztül szert teszünk rá. Így 
meghatározó módon szabályozza azt is, ami már 
megvan, és azt is, aminek meg lehet és meg is kelle-
ne lennie. Az idő által már befogott és még inkább 
befogható tudást, és ami még befogadásra vár. Tu-
dás és tudandó, s köztük a különböző szinteken 
kompetens én, hogy a kettő között közvetítsen.

Az idő-szemlélet, mint szempont kikerülhetet-
len az érdeklődés értelmezésében, mert ahogy az 
időt felfogjuk és beosztjuk, – a személy idő stílusa – 
döntő hatást gyakorol a tevékenységek választásá-
ra. Kutatások sora igazolja, hogy minden tevékeny-
ség rendelkezik egy róla szóló, szervezett kognitív 
kategória rendszerrel, amit a személy idő stílusa 
befolyásol, s hogy ebben a kategória-rendszerben 
az érdeklődéshez kapcsolódó tevékenységeknek 
a sajátos élmény jellegük miatt kitüntetett helyük 
van. Ezek az ún. „kognitív temporális reprezentá-
ciók” segítik létrehozni az egyedi személyiséget.(1) 
Az érdeklődés előrevivő szerepe többek között ép-
pen azon a tulajdonságán nyugszik, hogy a min-
dennapi élet jelenségeit fel tudja ruházni jelentéssel 
és optimális élmény minőséggel.

A dolgozat elején megfogalmazott defi níció át-
fogó jellege ellenére lényegre törő annyiban, hogy 
az érdeklődésnek mind a 4 fő jegyét megadja:

1. Egyénít. Építi az embert, mégpedig számára 
való módon, azaz egyéníti is egyúttal. Segíti ab-
ban, hogy azzá váljon, amivé szeretne is és tud is. 
Triviálisan fogalmazva azt kínálja számára, hogy 
optimalizálja magát, a legtöbbet hozza ki magából, 
azaz a lehető legalkalmasabbá tegye magát. Úgy mű-
ködik a személyiségben, mint a vonás, kiemel és 
elhalványít, integrál és differenciál.(2)

Nem véletlen, hogy a személyiségpszichológiá-
nak az utóbbi 15 évben felvirágzó területei mind 
kapcsolatba hozzák a tárgyukat az érdeklődéssel 
(önmeghatározás, én- autonómia, én-hatékonyság, 
identifi káció, én-kompetencia stb).(3)

2. Fejleszti az intelligenciát. Hosszú távra dolgo-
zik, akkumulálja az ember forrásait. Fejlesztő ha-
tása kiterjedhet a legapróbb fi zikai készségektől 
a legkomplikáltabb mentális képességekig. Noha 
a mechanizmusok ma sem teljesen feltártak, még 
mindig általánosan elfogadott Allport(4) megálla-
pítása, hogy az érdeklődés a személy intelligenci-
ájával azonos pályákon mozog. Így igen hatékony 
előmozdítója a komplikált élethelyzetekkel való meg-
birkózásnak. Ami érdekel bennünket, az a tehetsé-
günk vagy a lehetséges tehetségünk forrása is. Ezen 

nyugszik az érdeklődés könnyítő, felszabadító ha-
tása. A pszichológia az egyéni adottságokat, a vala-
mihez való érzéket, amire a tehetség épül, a tanulás 
könnyűségével méri. Ezen a szálon az érdeklődés 
nyitottabbá, hajlékonyabbá, inventívebbé tesz, azaz 
nemcsak építi a képességeinket, hanem bővíti is, 
megsokszorozza a mentális kapacitásunkat.

3. Bensőleg motivál. Az érdeklődést a legtöbb mai 
pszichológiai irányzat az alap érzelmek kategóriá-
jába sorolja, s azon belül az elégedettség, az öröm 
és a szeretet mellett a 4 pozitív alap érzelem egyike-
ként említik.(5) Sajátos motiváló erő, az intrinzik 
vagy belső motiváció egyik fő formája, ami azt je-
lenti, hogy az érdeklődésből végzett tevékenység 
önjutalmazó, nem külső jutalomért, hanem magá-
ért a cselekvés boldogító érzéséért végezzük. Ennek 
az élménynek a minősége a szabadság érzésével 
rokon. A kutatók úgy jellemzik, hogy a teljes lekö-
töttség állapota, amikor elmerülünk abban, amivel 
foglalkozunk, szinte teljesen felszív bennünket az 
érdeklődésünk tárgya. Minden más megszűnik a 
számunkra, azonossá válunk vele. Az involváltság 
– melynek alacsonyabb szintjei a feladat- és a prob-
léma bevontság – legmagasabb szintjét biztosítja, 
az én-bevontságot.(6)

4. A belső jó érzés élményét adja. Az előzővel 
függ össze energetizáló hatása, ami nem pusztán 
a tevékenységhez szükséges energiát biztosítja, 
hanem a szervezet egészének „jól-létére”, egész-
ségére, energia szintjére kihat.(7) Az utóbbi év-
tizedben könyvtárnyi irodalom keletkezett a po-
zitív érzelmek és a szervezet fi zikai állapotának 
összefüggéséről.(8) A Csíkszentmihályi nyomán 
„fl ow--élménynek” is nevezett állapot jobbára az 
érdeklődésből végzett tevékenységekből keletke-
zik, ami optimális arányt jelent az ismeretlenben 
rejlő újdonság kihívása és a meglévő tudásunk 
között.(9) Az élmény akkor áll elő, ha sem nem 
túl nehéz, sem nem túl könnyű, a kompetenciánk 
pont elég, hogy meg tudjunk birkózni vele, ha ösz-
szeszedjük magunkat. Nem kelt averziót az isme-
retlenségével, de azért nem veszíti el a kihívás és 
a kaland jellegét sem.(10)

Az érdeklődés viszonyít, kettős értelemben is. 
(hisz „közte lenni” már önmagában relációt jelent). 
Segíti összemérni az embernek magát az elé kerülő 
tárgyakkal. Egyrészt úgy, hogy érzékennyé tesz a 
hiányainkra, hisz valójában az érdeklődés a szük-
séges, de nélkülözött tudás felismeréséből fakad. Segít 
az embernek felbecsülni, hogy a pillanatnyi tudása 
szerint bír-e jelentéssel számára valamely dolog, 
szóba jön-e egyáltalán, hogy érdekelheti. S ha igen, 
összeméri a tudását a tárgyával, hogy mekkora a 
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szakadék az aktuális és a kívánatos tudás között, 
felméri, hogy lehetséges-e és érdemes-e áthidalni 
ezt a szakadékot. Dönt abban a kérdésben, hogy 
számára mi a jobb, közte lenni, vagy – egyelőre 
legalábbis – kikerülni.

Az érzelmek értékelés elmélete a – nem feltét-
len tudatosan végbemenő – kognitív kiértékelési 
folyamat függvényének tekinti, hogy felkel-e egy 
érzelem, mint például az érdeklődés vagy sem.(11) 
Hogy mi vonzza az embert olyan mértékben, hogy 
a személyiség egyediségét építő tartós érdeklődés 
válik belőle, azt a fent leírt becslési folyamat dönti 
el. Ennek 2 fő eleme van: felismerni azt a tudás hi-
ányomat, amit a saját személyiség integritásom ér-
dekében pótolnom kell, s felismerni, hogy ezt min 
keresztül érhetem el a legcélszerűbben. Mind a ket-
tőhöz már ab ovo tudás kell. Nem véletlen, hogy 
az érdeklődést, mint „törékeny érzelmet” tartják 
számon, amit magát is, mint a személyiség egyedi-
ségét, úgy kell lépésről-lépésre felépíteni. A való-
ság igazolja, hogy ez milyen nehéz: az érdeklődés 
csodaszámba menően megkönnyíti az ember dol-
gát, de ugyanígy csoda az is, ha valaki úgy tekint 
magára, mint saját érdeklődési körrel rendelkező 
személyre.

Az érdeklődés tehát nemcsak ösztönzi a tudás 
megszerzését, hanem benne már egy sajátos tudás 
munkál, elemi szinten önmagunk hiányainak felis-
merése. A pszichológiai irodalom különbséget tesz 
„érdeklődés” és „érdeklődések” között. Az előbbi 
az érdeklődés általános tulajdonságait vizsgálja, 
az utóbbi az érdeklődést személyiségvonásnak 
tekinti, s az egyedi személyiséggel összefüggés-
ben kutatja. E tekintetben az érdeklődés – amely 
maga is, mint az én – egy, az egyénre jellemző 
attitűd struktúra, amely az őt kiváltó tárgyak egy 
meghatározott osztályával szemben sokkal inkább 
tartós jellegzetességekkel bíró viselkedésmódok-
ban nyilvánul meg, mint szituatívan.(12) Ilyenként 
felfogva, az érdeklődés párhuzamosságot mutat a 
személyiség alakulásával, számtalan analógiával 
mintegy modellként szolgál a számára.

Itt támad a második kérdéscsoport. Vajon a fel-
ismert érdeklődés kihat-e, s ha igen, mely terüle-
teken és milyen mértékben a választásainkra? Ez 
utóbbi a kulturális magatartásra vonatkozóan ku-
tatásunk tárgyához tartozik.

A kutatásról
Munkánk az érdeklődést az egyedi személyiség 
szempontjából vizsgálja. Nem az érdeklődésfaj-
ták, hanem a jellegzetes érdeklődésprofi lok megis-
merésére irányul. Elemzési egységünk tehát nem 

az egyes érdeklődés, hanem az egyénre jellemző 
„érdeklődések”. Ennek megközelítéséhez nem al-
kalmas a szokásos tárgyi irányok szerinti katego-
rizálás. Kísérletet teszünk a személyiségre jellemző 
érdeklődés profi lok olyan alapvető dimenzióinak 
megkeresésére, ami tovább vezethet egy differen-
ciáltabb megközelítést lehetővé tevő érdeklődés-
mátrix kialakításához szükséges hipotézisek felál-
lításához.

A dolgozat a 2007-ban felvett „Települési köz-
művelődési lehetőségek és lakossági igények” című 
longitudinális vizsgálat(13) kérdőíves eredménye-
ire épül, melyet 5 faluban végeztünk, falvanként 
arányosan kialakított életkor szerinti rétegzett min-
tán, a16 és 75 év közötti lakosság körében. Ugyan-
ezekben a falvakban – 2008-2009-ben – strukturált 
mélyinterjúkat készítettünk az egyén érdeklődés 
történetéről, eddig összesen 29 db-ot, elosztva a 
települések, nemek és korcsoportok között. Az 
érdeklődési körrel rendelkező és nem rendelkező 
interjú alanyok szintén arányosan szerepelnek a 
mintában. A jelen dolgozat érintőlegesen kiterjed 
az interjúkban szereplő anyagra is.

Az önkitöltős kérdőív az emberek szabadidős 
szokásaira és a közművelődéssel kapcsolatos elvá-
rásaira vonatkozott, amiről meglehetősen részletes 
képet kaptunk. Ezt összehasonlításként és tám-
pontként használtuk az érdeklődések elemzésénél.

Az érdeklődésre direkt módon 2 kérdéssel kér-
deztünk rá. Az egyik a saját érdeklődési kör meg-
létét vagy hiányát tudakolta. (Van-e kitüntetett 
érdeklődési köre?) A másik nyitott kérdésként 5 
érdeklődés felsorolására adott lehetőséget. (Mi 
érdekli?). Mivel – céljainkhoz képest – meglehe-
tősen szerény adatok állnak rendelkezésünkre a 
kérdőívekből, a tárgyunk logikáját követve arra 
kellett törekednünk, hogy olyan megközelítést al-
kalmazzunk, amivel optimalizálni tudjuk, amink 
van. Ezért, hogy minden könnyen extenzív adattá 
tehető információs forrást kiaknázzunk, a súlyt a 
nyelvi kifejezésmódban megragadható értelmezés-
re helyeztük. A dimenziók kialakításánál elsősor-
ban azt vettük alapul, hogy a kitöltő hogyan fogja 
fel a kérdésünket, milyen jelentést tulajdonít az 
érdeklődésnek, milyen nyelvi kategóriákban fogal-
maz. A narratív pszichológia eszköztárát is igény-
be vettük, ami szerint a nyelvi struktúrák mögött 
jelentés-struktúrák állnak. Így az érdeklődésünk 
középpontjába ez a szempont került. Azon keresz-
tül, ahogy megfogalmazták, hogy mi érdekli őket, 
arra következtettünk, hogy hogyan fogják föl az ér-
deklődést. Ezt kiindulópontnak tartottuk a típusos 
érdeklődés-karakterek megragadásához.
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Eredmények
Az eredményeinket az alábbiak szerint csoportosí-
tottuk:

A) Interjús érdeklődés defi níciók
B) A kulturális magatartás különbségei az ér-

deklődési kör megléte illetve hiánya szerint
C) Az érdeklődések elemzési dimenziói
I. Jelentés dimenzió
II. Előzetes tudás dimenzió
III. Összetettség dimenzió
IV. Koherencia dimenzió
D) Típusos érdeklődés profi lok leírása
A jelen dolgozat az eredmények első felének be-

mutatására terjed ki. Az érdeklődés dimenziók kö-
zül a „Jelentések” leírását tartalmazza, de a további 
dimenziók és az érdeklődés karakterek bemutatása 
a következő tanulmányban szerepel.

A) Interjús érdeklődés defi níciók
A kérdőíves adatok szerint falun átlagosan az em-
berek kb. felének nincs érdeklődése, nem tud róla, vagy 
amit meg tud fogalmazni belőle, nem tartja kielégí-
tőnek ahhoz, hogy érdeklődésnek nevezze. Ezt az 
árnyaltabb megkülönböztetést a kérdőíves ada-
taink nem teszik lehetővé. Az interjúkból viszont 
kiderül, hogy valamilyen formában mindenki meg 
tudja fogalmazni az érdeklődését, de valószínűleg 
nem mindenki tartja eléggé fontosnak, vagy az ér-
deklődésről alkotott fogalmai szerint megfelelőnek 
a sajátját ahhoz, hogy azt állítsa magáról, hogy neki 
van. Ez annál is inkább valószínű, mert az interjúk 
tanúsága szerint mindenki meglehetősen magasra 
értékeli az érdeklődést, pozitív jelentést tulajdonít 
neki. Az átlagosan 1,5-2,5 órás interjúk egyetlen té-
mája a személy érdeklődés története volt, a legelső 
élénk emléktől mostanáig. Az interjú kerete az volt, 
hogy mindenki úgy beszéljen az érdeklődéséről, 
mintha az interjúkészítő olyan személy volna, aki-
nek a kérdezett kizárólag az érdeklődése történetén 
keresztül szeretné magát bemutatni úgy, hogy az a 
lehető leghitelesebb képet kapja róla. Ezzel próbál-
tuk növelni a témánk súlyát, amire azért volt szük-
ség, mert különösen falun mindenki elképedt, ami-
kor meghallotta, hogy ilyen „hülyeségről” órákig 
akarunk beszélgetni velük. Mint később kiderült, a 
refl exből történő lekezelés inkább kisebbségi érzést 
takart. Bár kétségkívül a legtöbbjük nem engedheti 
meg magának, hogy ez a probléma súlyának meg-
felelően szerepeljen az életében, mégsem a témát 
tartották kicsinek magukhoz, hanem fordítva.

A másik célunk a szerepjáték kerettel az volt, 
hogy ne kalandozzunk el, ne csússzunk bele a 
szokásos támpontokhoz kötött élettörténet me-

sélésbe. Mi magunk is kíváncsiak voltunk, hogy 
valóban meg lehet-e ismerni egy embert, ha csak 
az érdeklődésén keresztül látjuk. Ehhez a keret-
hez való ragaszkodás érdekes tapasztalatot hozott. 
A kérdezőknek eleinte problémát okozott belülről 
elfogadni a téma fontosságát. Előfordult, hogy ki-
estek a szerepükből, és az élet „komoly dolgaira” 
terelték a szót. Meglepetésünkre az interjú alanyok 
könnyebben bele tudtak helyezkedni a szerepbe, s 
ezzel kinyilvánították, hogy tudják, hogy ez az élet 
fontos dolgai közé tartozik. Néhányan zavarba ej-
tően intim témának érezték az érdeklődést, amivel 
érzékeltették, hogy tisztában vannak vele, hogy az 
a személyiség legbensőbb dolgai közé tartozik.

A beszélgetés végén mindenkit megkértünk, 
hogy mondja el, hogyan magyarázná meg egy 6-7 
éves gyereknek, hogy mi az érdeklődés. Ugyan-
ezt kértük a kedvenc időtöltéssel kapcsolatban is. 
Azért tettük fel így a kérdést, mert életszerű, lénye-
gi és megfontolt válaszokat szerettünk volna kapni. 
Ez részint bevált, mert mindenki komolyan vette, 
elgondolkodott rajta, s igyekezett világosan fogal-
mazni. Másrészt viszont sokak fi gyelmét elvonta a 
feladatnak az a mozzanata, hogy hogy tegye érthe-
tővé egy gyerek számára a mondanivalóját. Hár-
man a töprengés ellenére azt mondták, hogy nem 
tudnák megmagyarázni, 3 interjúból pedig kima-
radt a kérdés. Így 23 interjús válaszunk van.

Összesen négyen nem láttak lényegi különbsé-
get az érdeklődés és a kedvenc időtöltés között. 
A többiek (19 fő) korántsem azonosítják a kettőt, 
16 fő éles határt vont közöttük. Lényeges különb-
ségnek azt tartották, hogy az érdeklődés valami 
értékesebb, komolyabb, érdemesebb dolog, mint 
a kedvenc időtöltés. Ez utóbbi funkcióját a kikap-
csolódásban, lazításban, a fi gyelem elterelésben 
határozzák meg. Ez a disztraktív, kikapcsoló jelleg 
az egyik, amit szembeállítanak az érdeklődés fel-
szívó, elmélyítő, involválttá tevő hatásával, s ez a 
fő ok, ami miatt értéktelenebbnek tartják. A másik 
a felcserélhetősége, pótolható volta, a személyi-
séghez való laza, nem lényegi szálon való kapcso-
lódása. („Bármi lehet a kedvenc időtöltés”) Ezért a 
kedvenc időtöltés a többség számára minden kel-
lemes vonása ellenére a nem fontos és az érdeklő-
désnél kisebb becsben álló dolgok közé tartozik. 
Egy válasz azonban az érdeklődés fölé helyezte 
a kedvenc időtöltést, mert mint már begyakorolt, 
rutinírozott tevékenység, kellemesebb, élvezete-
sebb, mint az új, ismeretlen dolog felé vivő érdek-
lődés. Ez lényegi szempont, a személyiségpszi-
chológia két ellentétes beállítottságként kezeli a 
kellemes, élvezetes, illetve az új, a kihívást jelentő 
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dolgok iránti fogékonyságot. Ez utóbbit tekintik 
az érdeklődő személyiség alapvonásának, míg az 
előzőt a biztonság kereső személyiség-konstrukció 
részének tartják.(14)

Az érdeklődés fogalmi összetevőit megpróbál-
tuk elhelyezni a 4 fő dimenziónk valamelyikében:

I. Egyénít: 6 ember, 3 férfi  és 3 nő az érdeklődés 
orientáló szerepét emeli ki, hogy irányt ad az em-
bernek, megmutatja, merre felé menjen. Ugyanők 
fontosnak tartják a személyiség egységességét, ka-
rakteres jellegét. Az érdeklődés fogalmuk lényege, 
hogy célt, rendezőelvet jelent az ember számára, 
megmutatja, hogy mi a legfontosabb az életében, 
ami mindent áthat. Hangsúlyozzák a pályaválasz-
tás, a munka és a szabadidő egységét. Ugyanazt a 
gondolatot fogalmazzák meg, mint amire Csehov 
egy kisregényt áldoz, az Unalmas történetet, ami 
talán a legszebben beszél a világirodalomban egy 
mindent átható érdeklődés hiányára való kései 
ráébredés szomorúságáról egy gyógyító-kuta-
tó munkával eltöltött élet végén. Hárman külön 
hangsúlyozzák a vonzódás felismerésének fontos-
ságát, egyikük a szükséglet, kettejük a tárgyválasz-
tás szempontjából. („Az érdeklődés ami felé szeret-
ne menni, a vonzalom, amit felfedez magában.”) 
(„Megmutatja, mi tetszik neki”) („Amire felfi gyel, 
amire önkéntelenül felkapja a fejét”)

II. Fejleszti az intelligenciát: 8 interjúban szerepel 
erre utaló mozzanat, zömmel nők (6fő). A többsé-
gük a kíváncsiság motívumot emeli ki. Vannak, 
akik a kíváncsiságot az érdeklődés szinonimája-
ként használják. Ennek a fogalom-értelmezésnek a 
középpontjában a tudásvágy és a tanulás, az isme-
ret-bővítés áll. 4 válaszban a tájékozódás ősi, elemi 
szintje is megjelenik, a kérdezősködés. („Kíváncsi 
vagyok valamire, és azt megpróbálom mástól meg-
tudni”). („Ami érdekel, azért teszek is, kapcsolatot 
keresek másokkal, akiktől megtudhatok róla va-
lamit”). Figyelemre méltó, hogy a másik ember, 
mint hír-forrás 4 válaszban is szerepel, s mindösz-
sze egy nő tér ki az ismeretszerzés más formáira 
is. Elsősorban szellemi képességek fejlesztését értik 
alatta, de egy válaszban szerepel az adottságok és 
az érdeklődés összefüggése. („Amihez érzéke van 
az embernek, az könnyen megy neki, az érdekli”). 
Egy férfi  az érdeklődésnek nemcsak a tanulást 
megkönnyítő szerepét említi, hanem – a pozitív ér-
zelmek „mentális kapacitás bővítő és építő elméle-
tének” szellemében fogalmaz.(15) („Többet tanul. 
Többet érdeklődik, több megy az agyába.”). Egy 
értelmiségi nő válasza túllép az általános ismeret-
szerzésen, és az érdeklődés tárgyának minél telje-
sebb megismerését említi.

III. Bensőleg motivál: Meglepő módon erre a moz-
zanatra csak 4-en térnek ki, mind a 4 nő, s közülük 
2 értelmiségi. Ketten a tevékenység tartósságát 
emelik ki, hogy nem unja meg és nem fárad bele. 
Az involváltságra utalnak 3-an, amihez összpon-
tosítást, illetve a teljes önátadás élményét társítják. 
Egy értelmiségi nő szenvedély-szerű jelentést tu-
lajdonít az érdeklődésnek, olyannak fogja fel, mint 
ami az életünk része, s időkeret nélkül, állandóan 
velünk van. („Ami annyira foglalkoztat, hogy mi-
kor fölébredek, az az első gondolatom”).

IV. Különleges, „fl ow-élmény”: Ez az aspektusa az 
érdeklődésnek teljesen hiányzik. Senki válaszában 
nem szerepel, hogy az érdeklődés mással aligha 
helyettesíthető belső elégedettséget és fi zikai fel-
üdülést ad.

Összefoglalva: Az érdeklődés fogalom annak 
külső, tárgyi hasznosságára – célt adó és szellemi 
fejlesztő hatására – koncentrál. Ez a két fő mozza-
nat szinte minden válasz része. Kevesen hozzák 
azonban összefüggésbe élményekkel és érzel-
mekkel, s az is egysíkú, a lekötöttségre, az időből 
való kiemelésre vonatkozik. Úgy tűnik, nincs elég 
tapasztalat, ami a „saját élmény” szintjén sokolda-
lúan értelmezhetővé tenné a fogalmat. Az érdek-
lődésről olyan kép kerekedik ki, mint ami nemes 
dolog, de nem feltétlen jó csinálni. Úgyszintén hi-
ányzik az újdonság vonzó erejének, a kihívásnak, a 
kalandnak az eleme. S bár gondolatban elválaszt-
ják a kedvenc időtöltéstől, az érdeklődés fogalmat 
mégis elsősorban szellemi orientációjú szabadidős 
képzetek uralják.

B) A kulturális magatartás különbségei az érdeklődési 
kör megléte illetve hiánya szerint
Az eredményeink azt igazolják, hogy az érdeklődé-
si kör puszta megléte önmagában is komoly cezúrát 
jelent. Tekintet nélkül a bennünk élő fogalom pon-
tosságára és árnyaltságára, maga a tény is konzek-
venciákat hordoz a kulturális magatartásra nézve.

Jóllehet a kérdőíves válaszokból nem tudjuk 
meg, hogy akik érdeklődési körrel rendelkezőnek 
határozták meg magukat, hogyan defi niálnák az 
érdeklődést, az viszont kiderül, hogy jól elkülö-
níthetők az érdeklődési körrel nem rendelkezők 
csoportjától mind demográfi ai mutatóik, mind 
szabadidős szokásaik, mind kulturális attitűdjeik 
tekintetében.

1. Demográfi ai jegyek: Az érdeklődési körrel ren-
delkezők (a továbbiakban egyéni érdeklődők) inkább 
a férfi ak, a magasabb iskolai végzettségűek, a fi ata-
lok vagy már bölcsebb korban lévők, de még nem 
„vének”, a tanulók és az aktív keresők közül kerül-
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nek ki nagyobb valószínűséggel. Mindezekben a 
demográfi ai változókban erős szignifi káns különb-
ségek vannak.

A nemek között eltérés van (54%, ill. 44% a fér-
fi ak javára), s nem meglepő, hogy az érdeklődők 
aránya az iskolai végzettséggel párhuzamosan nő. 
(A 8 osztálynál kevesebbet végzettek között mesz-
sze az átlag alatt, a 8 osztályt végzettek között átlag 
alatt, a szakmunkásképzőt végzettek közt átlago-
san, az érettségizettek, s az afölötti végzettségűek 
között átlag fölötti az egyéni érdeklődők aránya). 
Az iskolai végzettség bár erősen, de nem kizáróla-
gosan meghatározó.

Innen adódik a harmadik kérdéscsoport: va-
jon milyen tényezők ellensúlyozzák az alacsony 
végzettséget, hisz még az általános iskolát nem 
végzettek körében is vannak szép számmal, akik 
magukat saját érdeklődési körrel rendelkező sze-
mélynek vallják. Pótolja-e, milyen feltételek mellet 
és milyen mértékig az életből szerzett tapasztalati 
tudás a rendszerezett, a szellemi képességeket cél-
zottan fejlesztő, iskolai keretek között megszerzett 
tudást? A tudás mely tartománya járul hozzá ah-
hoz az „ab ovo” tudáshoz, ami lehetővé teszi, hogy 
az ember ne csak mint a kíváncsiság motívum által 
vezérelt explorációs készségét, hanem az önkitel-
jesítési motívum által vezérelt én-kompetencia 
készségét is működtetni tudja? Vagyis az érdeklő-
dése ne csak a szituáció által vezérelt külső, hanem 
konzekvenciára törekvő, belülről irányított maga-
tartás legyen. Az egyéni érdeklődők 1/3-a közepe-
sen-, 1/5-e pedig alulképzett: tehát a minta 49%-a 

nem, vagy zömmel nem az iskolai keretek között 
szerzett tudásra, hanem tapasztalati tudásra épít 
abban, hogy önálló területté szerveződő érdeklő-
dése legyen. Vajon milyen élettapasztalatok adják 
meg az önmagunkra vonatkozó kompetenciának 
azt az elemi szintjét, ami azoknak a hiányoknak 
és pótlásuk esélyeinek felismeréshez kell, amelyek 
nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy ha szerényebb te-
vékenységekkel is, de saját érdeklődési körrel ren-
delkezőnek tekintsük magunkat?

A foglalkozási viszony a nyugdíjasokon kívül a 
GYES-en lévőket és a munkanélkülieket hozza ked-
vezőtlenebb helyzetbe, de nem biztos, hogy jól fogal-
maztunk. Itt támad a negyedik kérdéscsoport: vajon 
lehetséges-e, hogy nem, vagy nem csak az élethely-
zet hat negatívan az érdeklődés meglétére, hanem az 
érdeklődési kör hiánya (is) az élethelyzetre?

2. Kulturális mutatók:
a) Kulturális szokások: Az eredmények itt is a 

várakozásnak megfelelőek. Az érdeklődési körrel 
rendelkezők arányaikban többen és többet járnak 
művelődési házba, helyi rendezvényekre, s a tele-
pülésen kívüli kulturális intézményekbe is (szín-
ház, múzeum). Egyetlen érdekes mozzanatot lehet-
ne kiemelni: az igazi különbség a rendszerességben 
van. Az egyéni érdeklődőknél a kulturális intéz-
mények/programok látogatása nagyobb arányban 
szokásszerű, a mindennapok része, az érdeklődési 
körrel nem rendelkezők számára a részvétel inkább 
alkalomszerű, eseti. (Az egyéni érdeklődők 67%-a, 
a nem egyéni érdeklődők 51%-a vesz részt rend-
szeresen vagy sűrűn kulturális eseményeken.)
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Szoros és egyenes arányú összefüggés van az 
egyéni érdeklődés és a kedvenc szabadidőtöltés között:

Az egyéni érdeklődők szinte mindegyikének 
van valamilyen kedvenc időtöltése, közülük mind-
össze 3%-nak, szám szerint a 979 főből összesen 
15 főnek nincs, míg a nem egyéni érdeklődésűek 
¼-ének.

Az érdeklődés a kedvenc időtöltés tartalmi jel-
legzetességeivel is összefügg. Az egyéni érdek-
lődők kedvenc elfoglaltságai nagyobb arányban 
kapcsolódnak korszerű eszközöket is igénylő tevé-
kenységekhez, többet és többféle céllal mozdulnak 
ki otthonról, s a tevékenységeik színvonalasabbak, 
nagyobb arányban ötvözik a klasszikus kultúra 
elemeit is. Összefoglalva: a szabadidős karakterük 
modernebb, mozgékonyabb és értékorientáltabb, 
mint a nem egyéni érdeklődőké.

b) Kulturális beállítódások: Két szinten vizs-
gáltuk a közművelődési attitűdöket, a művelődési 
házzal, illetve a helyszíntől független helyi progra-
mokkal való összefüggésükben.

A korábbi kutatásaink igazolták, hogy az az 
igény, hogy legyen helyben külön kultúrház, első-
sorban nem kulturális, hanem lokális igényekkel 
kapcsolatos attitűd. Meglehetősen egyöntetű a la-
kosság abban, hogy szükség van egy autonóm mű-
velődési célú kulturális intézmény működtetésére 
a saját településén. A megoszlások részleteit tekint-
ve azonban e téren is van különbség a két csoport 
között. Akik nem igénylik, hogy legyen helyben 
kultúrház (a lakosság mindössze 8%-a), azok 4/5-e 
a nem egyéni érdeklődők köréből kerül ki.

Ugyanakkor az egyéni érdeklődők aránya (eny-
hén szignifi kánsan) magasabb a közepesen fontos 
kategóriában, ami két dolgot jelezhet. 1) Az ő igé-
nyeik nincsenek már feltétlen helyi intézményi le-
hetőségekhez kötve. 2) Nem tudják az igényeiket 
helyben kielégíteni.

Ezt a feltételezést erősíti, hogy a művelődési 
házzal kapcsolatos típusos elvárások közül egye-
dül abban van eltérés, hogy az egyéni érdeklődők 
nagyobb professzionalizmust szeretnének.

A helyi programokkal kapcsolatos elvárások 
szintén egy területen térnek el, de az lényegi. Az 
ún. „program attitűd” nagyobb mértékben jellem-
ző az egyéni érdeklődőkre, ami azt jelenti, hogy 
erősebben és inkább tematikus irányok szerint 
szelektálnak, mint a nem egyéni érdeklődők. Ez 
utóbbiak hajlamosabbak a környezet és a rendez-
vény színvonalának hiányosságaira hivatkozni, 
mint annak tartalmára, ha nem vesznek részt 
valamiben. Esetükben magasabb az előítéletes 
beállítottságúak aránya is. Amit egy korábbi ta-

nulmányban hipotézisként megfogalmaztunk, azt 
a mostani eredmények igazolják: az érdeklődés 
az egyik olyan eszköz, ami az előítéleteket képes 
enyhíteni.(16)

C) Az érdeklődés profi lok elemzési dimenziói
Az egyéni érdeklődési körökként feltüntetett vála-
szokat 4 fő dimenzió mentén kategorizáltuk.

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

II. Előzetes tudás dimenzió: Milyen szintű mini-
mális tudás kell ahhoz, hogy az érdeklődési körhöz 
tartozó dolgokkal el lehessen kezdeni foglalkozni, 
s mennyire komplikáltak, tudás-, eszköz- és part-
ner-igényesek az érdeklődési körökhöz köthető 
tevékenységek.

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

IV. Koherencia dimenzió: Mennyire összefüggő, 
egységes az egyéni érdeklődés, felfedezhető-e a 
különböző érdeklődési irányokat összekötő közös 
vonás.

I. A Jelentés dimenziót 3 tényezővel mértük:
a) Milyen életterülethez kapcsolódik
b) Milyen időkeretre utal
c) Milyen fogalmi keretben jelenik meg
I/a) Az egyes érdeklődési köröket általában 1-4 
szóval fejezték ki. (Pl. „Természeti fi lmek nézése”, 
”Történelem”, „Fejlődések megismerése”, „A kör-
nyezetem szépítése”, „Böllérkedés”, „Minden, ami 
történik az országban, a világban”, „Elektronikus, 
műszaki dolgok”, „Kvad”; „Veterán járművek 
restaurációja”, „Horgászás”; „Horgászat”). Nagy 
különbségek voltak viszont abban, hogy az elvont-
konkrét, az általános-egyedi/specifi kus és a tág/
mindent átölelő-szűk/pontos dimenzióban hol he-
lyezhetők el a válaszok. A kódolásnál főleg ezekre 
fi gyeltünk.

125 féle konkrét érdeklődést említettek. Hogy ez 
sok-e vagy kevés, nehéz lenne megmondani, mert 
nincs mihez viszonyítani. Ahhoz sok, hogy a tar-
talmi irányok szerint próbáljuk meg csoportosíta-
ni, de könnyű volt a fő életterületekhez kapcsolva 
osztályozni őket, ahol a specializáció szempontját 
is fi gyelembe vettük. Az interjúk alapján abból in-
dultunk ki, hogy amilyen életterülethez köti valaki 
az érdeklődési körét, az az érdeklődés fogalmának 
egyik lényegi aspektusa. Alapvetően oda sorolják: 
munkának tartják, társas együttlétnek, kikapcso-
lódásnak, szellemi területnek vagy a személyiség 
részének, vonásnak, attitűdnek.
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1. Specializálatlan munkához köti: ez alá tar-
tozónak a mindennapi életbe ágyazott, főleg ház 
körüli tevékenységeket vettük. (pl. „Háztartás, 
ház körüli munka”; „Háziállatok, állattenyésztés”; 
„Kertészkedés”; „Sütés-főzés”; „Kolbász készíté-
se”, „Disznóvágás”; „Borkészítés, pince” stb.).

2. Specializált munkához köti: ez is munka, 
de nem a mindennapi élet része, s szakértelmet 
igényel. (pl. „Virágkötészet”, „Idegenforgalom”, 
„Műsorszervezés”, „Fodrászkodás” stb.).

3. Társas együttléthez köti: (pl. „Gyerekek, csa-
lád, unokák”, „Barátokkal időtöltés”, „Vendégek 
fogadása” stb.).

4. Specializálatlan szabadidőhöz köti: Ide a min-
dennapok részeként alkalmazott szokásos, könnyű, 
röpke pihenést, felüdülést, kikapcsolódást nyújtó 
érdeklődési irányokat soroltuk. Általában nem kell 
hozzá semmi, hogy az ember foglalkozzon vele, 
sem speciális tudás, sem különleges eszköz, sem 
különleges tér, sem előzetes szervezés, tervezés. 
(Pl. „Olvasás”, „TV nézés”, „Újság”, „Zenehallga-
tás”, „Rejtvényfejtés”, „Vásárlás” stb.).

5. Specializált szabadidőhöz köti: Az előzőtől az 
különbözteti meg, hogy több és többféle szellemi, 
anyagi, időbeli befektetést és ráfordítást igényel-
nek, s általában el vannak választva a mindennapi 
élet terétől. (pl. „Utazás”, „Vadászat”, „Autó-mo-
toros rendezvények” „Népitánc”, „Éneklés”, ”Síe-
lés”, „Múzeumok, kiállítások” stb.).

6. Szellemi területhez, témához köti: Az előzőtől 
sok esetben csak a komplexitása választja el. Össze-
tett, többféle tevékenységformából állhat. Átfogó, 
de nem annyira elvont, mint a 7. pont alatti meg-
közelítés (pl. „Informatika, számítógép”, „A helyi 
közösség élete”, „Természetgyógyászat”, „Keleti 
kultúra”, „Repülés”, „Fegyverek”, „Életrajzok”, 
”Szépség ápolás” stb.).

7. Személyes beállítottsághoz köti: Az előzőek-
hez képest végletes megközelítés. Vagy túlságosan 

átfogó, univerzális, eszmény, eszme, vagy a sze-
mélyiségnek valamilyen irányultsága, beállítottsá-
ga, vagy egy speciális problematika. Általában túl 
elvontak vagy éppen túl speciálisak ahhoz, hogy 
könnyű legyen hozzájuk tevékenységformákat ta-
lálni. (Pl. „Béke”. „Minden nap szebb és jobb élet”, 
„A nemzet, haza sorsa”, „Segíteni a rászorulók-
nak”, „A fi atalok jövője” „A megélhetés”, „A ter-
mészettudatosság” stb.).

A megoszlás megmutatja, hogy a fenti szem-
pontok milyen arányban részei az érdeklődés fo-
galomnak:

A változókon belüli korrelációk megmutatják, 
hogy az egyes mozzanatok hogy kapcsolódnak 
egymáshoz. Akinek az érdeklődés fogalma tartal-
mazza azt a szempontot, hogy az a mindennapi 
munkából nyeri a forrását, annak az érdeklődése 
nagy valószínűséggel nem terjed ki szabadidős 
tevékenységekre, szellemi területekre és az elvont 
dolgokra/problematikákra. Aki valamilyen szak-
mára alapozza az érdeklődést, nagyobb valószínű-
séggel érdeklődik szellemi területek iránt, viszont 
ez az érdeklődés irány negatív összefüggésben áll 
a mindennapi szabadidőre épülő érdeklődés fel-
fogással. A mindennapi szabadidőre alapozott ér-
deklődés meglehetősen kizárólagos. Minden más 
megközelítéssel erős negatív korrelációban van. 
Valószínű, ez az egyik legzártabb és legmeghatá-
rozóbb érdeklődés profi l. A társas beállítottságú 
érdeklődés negatívan befolyásolja a szellemi terü-
letek és az elvont dolgok iránti vonzalmat. A spe-
cializált szabadidős aspektus a szakmunkák kivé-
telével, amivel pozitív korrelációban van, minden 
más megközelítéshez ellentétesen kapcsolódik.

A másik legkarakteresebb érdeklődési irány az 
elvont, eszmei, ami az univerzális dolgokra, illetve 
a nagyon speciális, egyedi problémákra való érzé-
kenység. A szakmunkák iránti érdeklődést leszá-
mítva negatívan kapcsolódik minden más iránnyal, 

Életterület
A személy érdeklődés fogalma tartalmazza

szám %

Specializálatlan munka  73 14,6
Specializált munka  17  3,4

Társas együttlét  50 10,0

Specializálatlan szabadidő 134 26,7

Specializált szabadidő 128 25,5

Szellemi terület 154 30,7

Eszme/problematika  85 17,0
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különösképp a szabadidőként felfogott érdeklődés 
megközelítésekkel. Talán a specializáció hatása a 
legérdekesebb, többnyire átível a területeken, és 
szellemibb természetű megközelítésekkel jár együtt.

A nők inkább a társas- és a mindennapi szabad-
idős aspektusokat, a férfi ak a specializált szabad-
idős- és a szellemi területekhez kötődő megköze-
lítéseket részesítik előnybe. Míg a nők érdeklődés 
fogalma inkább az oldó, a férfi aké inkább az építő 
jegyeket tartalmazza. A szellemi terület az érett-
ségizettek és a felsőfokú végzettségűek között na-
gyobb mértékben, a szakmunkás szinten arányosan 
van jelen, az alacsonyabb iskolázottsági szinteken 
szinte teljesen hiányzik.

A mindennapi munka iránti érdeklődés zártabb, a 
szellemi területre alapozott pedig nyitottabb kulturá-
lis magatartással jár együtt. A többi összetevő önma-
gában nem hordoz konzekvenciákat sem a kulturális 
magatartásra, sem a kulturális attitűdökre nézve.

I/b) Milyen idő része az érdeklődés: A pszicho-
lógiai megközelítésű szabadidő tudomány sarka-
latosnak tartja az idő fogalom és az érdeklődés vá-
lasztás összefüggéseit. Hogy milyen természetűek, 
s hogy mekkorák az elvárásaink valamivel szem-
ben, azt behatárolja, hogy az időnk mely szeletéből 
áldozunk rá.(17) Megnéztük, hogy az időstruktúra 
4 alapkategóriája – a kötelező idő; a nélkülözhe-
tetlen-, önmagunkra és a kapcsolatok ápolására 
szolgáló idő; a kivételes vagy ünnepi idő és az ál-
landóan jelenlévő, szubjektív idő – közül melyik 
határozza meg jobban az egyéni érdeklődéseket. 
Az elsőbe tartozik a munka-, a másodikba a társas 
idő, a harmadik a szabadidő, a negyedik a meg-
határozott keret nélküli idő. Az egyes kategóriák 
elsősorban a szabadság fokukban, a választhatóság 
mértékében különböznek. A kategóriák valame-
lyest átfedik az életterülethez kapcsolt kategóriák 
összevont változatait, de mégsem teljesen azonos 
a kettő. Elsősorban azért, mert ezt a változót a sze-
mélyi profi lok szerint alakítottuk ki. A megoszlá-
sokat az alábbi táblázat mutatja.

A társas időként tételezett érdeklődés a férfi ak 
és az 50 fölöttiek életét strukturálja kevésbé. Vi-

szont a szubjektív, belső időhöz kötött érdeklődés 
jóval inkább a férfi ak sajátja, mint a nőké. Ezek 
szellemibb és rágódóbb hajlammal járnak együtt, 
s azokra jellemző, akik az érdeklődést inkább a 
személyiség részének, nem elkülönített időben 
gyakorolt elfoglaltságnak tartják. Elit beállítottság-
nak számít, nem jellemző az érettségi alatti iskolai 
végzettségűekre. Bizonyos fokú diszciplináltság, 
egyértelmű fogalmi körülhatárolás, illetve prob-
lémalátás kell hozzá. Érdekes módon nemcsak az 
iskolai végzettséggel, hanem bizonyos mértékig a 
kevésbé rendezett családi háttérrel és élethelyzettel 
is összefügg. Ebből azt feltételezzük, hogy közöt-
tük nagyobb arányban vannak a „nehéz emberek”, 
az egyénibb utakat járók.

A 4 aspektus egymással negatív kapcsolatban 
van, kivéve a munka és a társas idő, ami egymás-
tól független változó. Ez azt jelenti, hogy az egyik 
választása nem ad a másik választására nézve sem-
milyen becslésre módot. A többi összetevő relációi 
azonban igen. Az időkeret meglehetősen határozot-
tan kijelöli a profi lt. Általában egy idő típushoz kö-
tődnek dominánsan egy személy érdeklődései. Aki 
valamelyik időkerethez köti valamelyik érdeklő-
dését, általában nem köti a másik három egyikéhez 
sem a többit. Talán érdemes megjegyezni, hogy a 
legerősebb az „összeférhetetlenség” a társas idő-
ben, illetve az én idejének tekintett szubjektív idő-
ben elképzelt érdeklődések között. Ez összhangban 
áll azokkal a pszichológiai kutatási eredmények-
kel, amelyek szerint a pozitív érzelmek forrása a 
független-, illetve a kapcsolódó én-beállítottság 
szerint változik.(18)

A munkaidő típusú érdeklődés zártabb, mint a 
többi. Szabadidős szokásaikat tekintve nehezebben 
mozdulnak ki bárhova, még szórakozóhelyekre is 
kevésbé járnak. Érdekes és további vizsgálatot kí-
ván, hogy aki társas időnek tekinti az érdeklődést, 
kisebb mértékben vesz részt helyi szervezett prog-
ramokon. Ebből két hipotézis fogalmazható meg: 
a társas beállítottság is inkább záró, mint nyitó je-
gyekkel bír, nyit egy kis kör felé és zár a többi felé. 
Másrészt, hogy ezek a kis közösségek elenyésző 

Időkeret
A személy érdeklődés fogalma tartalmazza

Szám %

Munkaidő  86 17,1
Társas idő  52 10,4

Szabadidő 243 44,4

Keret nélküli idő 221 44,1
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mértékben szerveződnek kulturális tevékenysé-
gek köré, hanem inkább a család és a barátok köré. 
Szintén meglepő, hogy a szabadidő központú ér-
deklődés felfogás nem jár együtt többféle kulturá-
lis tevékenységgel. Mindössze múzeumba járnak 
nagyobb arányban és többet, mint mások. Ez meg-
erősíti azt a feltételezést, hogy az érdeklődések megle-
hetősen magányos elfoglaltságokat jelentenek. Akik sze-
mélyes időnek tartják az érdeklődést, szintén átlag 
fölötti arányban látogatnak múzeumokat. Ez a be-
állítottság azonban a többitől eltérően viselkedik. 
Jelentősége van, hogy milyen súllyal szerepel ez a 
változó az egyéni profi lokban. Akinek az érdeklő-
déseiben egyáltalán nem szerepel, az közönyösebb 
a saját településén lévő kulturális lehetőségekkel 
szemben, mint az átlag. Akikében szerepel, de nem 
kizárólagosan, azaz helyet kapnak benne más idő 
dimenziók is, azok nagyobb arányban művelődési 
ház látogatók, mint a többi csoport. Akik viszont 
az érdeklődést egyeduralkodó módon személyes 
időnek tekintik, minden más csoportnál kevésbé 
vesznek részt a település kulturális életében. Tehát 
az individuális időfelfogásra épülő érdeklődés hi-
ánya csökkenti, a mérsékelt, más szempontokkal 
ötvözött változata növeli, az erős, homogén válto-
zata szintén csökkenti a helyi dolgokban való rész-
vételi hajlandóságot.

I/c) Milyen fogalmi keretben közelítik meg az 
érdeklődést: Ezt három kategóriába soroltuk: cse-
lekvés, érdeklődési terület és téma. Az első esetben 
egy tevékenységfajta szerepel érdeklődésként (pl. 
„Kertészkedés”, „Tánc”, „Zenélés”, „Fotózás”, 
„Traktorozás” „Olvasás, könyvek”). A második 
egy többfajta tevékenységvonzattal bíró össze-
foglalóbb kategória. (pl. „Irodalom”, „Természet-
gyógyászat”, „Népművészet”, „Pszichológia” stb.). 
A harmadik szűkebb és specifi kusabb (pl. „A fej-
lődések megismerése”, „Hangtechnika”, „Kreatív 
dolgok”, „Gépek’”, „Biblia olvasása”, ”Emberi dol-
gok, emberek”, „A helyi közösség élete” stb.).

A fogalmazás következetes viszonyulásokat ta-
kar, mindegyik megközelítési mód igen erős nega-
tív korrelációban van egymással. Az eredmények 
annak a hipotézisnek a megfogalmazására adnak 

alapot, hogy a fogalmi kategória az érdeklődésnek 
a személyre jellemző paradigmáját adja, elsősorban 
azáltal, hogy utal annak összetettségére, árnyaltsá-
gára és pontosságára.

A tevékenységi formákban és területekben fo-
galmazók inkább nők és legalább érettségizettek. 
A témában fogalmazók inkább férfi ak, alacsonyan 
kvalifi káltak (szakmunkás szint alatti végzettsé-
gűek) és sajátos vagy problémás élethelyzetűek 
(Gyes, munkanélküliség).

A cselekvésformákban megragadott érdeklő-
dés összeszövődik mind a munkaidőként, mind 
a szabadidőként felfogott érdeklődéssel. Mind 
a kettő általában cselekvő karakterű és konkrét. 
(Az ezzel kapcsolatos részletek a jelen dolgoza-
tot meghaladó, további elemzéseket igényelnek). 
Másként fogalmazva: akik munkának, illetve sza-
badidőnek fogják fel az érdeklődést, kötöttebb a 
képük róla, nagyobb valószínűséggel gondolnak 
meghatározott, konkrét és kevesebb féle tevékeny-
ségre. Ha valaki érdeklődési területben fogalmaz, 
az heterogénebb, színesebb és fl exibilisebb, sokfé-
le tevékenységet lehetővé tevő érdeklődésre utal. 
Ez a munkaként felfogott érdeklődéstől független, 
a társas- és a szabadidővel operáló érdeklődések-
kel viszont csak akkor kapcsolódik össze, ha azok 
nem kizárólagosak, csak mérsékelt aspektusai a 
személyre jellemző profi lnak. Azaz nagyobb való-
színűséggel fordulnak elő a többféle megközelítést 
tartalmazó profi lokban. A témában való fogal-
mazás utal a legátfogóbb profi lokra, a szabadidő 
alapú érdeklődések kivételével bármelyik időnek 
lehet része. Összefoglalva: a cselekvő megközelítés kö-
töttebb, az érdeklődési terület megközelítés fl exibilisebb, 
a téma megközelítés átfogóbb, univerzálisabb érdeklődés 
típusra utal.

A 3 féle fogalmazásmódhoz eltérő kulturális ma-
gatartás társul. Az egyik legfontosabb különbség 
alapvetően kétfelé osztja a mintát. A cselekvésben 
fogalmazókra és nem cselekvésben fogalmazókra. 
Az előbbiek valóban különböző tevékenységekben 
realizálják is az érdeklődésüket, míg a szellemi te-
rületben és a témában fogalmazók jóval kevésbé 
tudják cselekvésre lebontani az érdeklődésüket. 

Fogalmi kategória
A személy érdeklődés fogalma tartalmazza

Szám %

Cselekvés 256 50,7
Terület 222 43,9

Téma 319 57,8
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E két utóbbit inkább az jellemzi, hogy „van valami, 
ami iránt vonzódik” és „van valami, ami foglalkoz-
tatja”, mint az, hogy foglalkozik valamivel. Tehát 
ma falun minél szellemibb egy érdeklődés, annál kisebb 
mértékben talál magának utat, hogy cselekvésekben és 
célirányosan megnyilvánuljon. A tevékenységformá-
kon alapuló egyéni érdeklődések birtokosai jóval 
inkább abban a helyzetben vannak, hogy „tegye-
nek is érte, ami érdekli őket”, mint a másik kettő.

Az is lehet, hogy fordított a sorrend. Aki cse-
lekvésben fogalmaz, először elkezdett csinálni va-
lamit, és az tartós érdeklődéssé vált. Nem tudjuk, 
hogy milyen arányban keletkeznek/tudatosulnak 
az érdeklődések a rendszeresen végzett tevékeny-
ségek nyomán, és milyen a gyakorisága a fordított 
esetnek, hogy az ember a vonzalmához keres tevé-
kenységet. Mind a kettő más konzekvenciákkal jár. 
Az egyik esetben megvan a cselekvés és ahhoz kell 
tágabb jelentés. A második esetben megvan a jelen-
tés, és ahhoz kell keresni adekvát kifejezési formá-
kat. Az egyéni érdeklődők körülbelül fele ebben a 
cipőben jár, hogy az érdeklődéshez kellene találnia 
megfelelő tevékenységeket. Innen támad az utol-
só kérdéscsoport: vajon a tevékenység-defi cites 
érdeklődési területek és témák gazdái akadnak-e 
szakszerű segítségre, hogy ne csak eszmei marad-
jon az érdeklődésük?

Az érdeklődésüket cselekvés alapján megfo-
galmazók szignifi kánsan nagyobb arányban ren-
delkeznek az érdeklődési körüknek megfelelő kedvenc 
szabadidő töltési módokkal, és ami még fontosabb, 
tagjai érdeklődési körük szerinti szervezett műve-
lődési formáknak, kulturális közösségeknek. Az 
érdeklődési területtel rendelkezők túlságosan is 
sok mindennek tagjai, de a kulturális aktivitások 
indifferensek a megjelölt érdeklődési kör szem-
pontjából. Ez a legnyitottabb érdeklődési alakzat, a 
legtöbb féle helyre és a legsűrűbben is járnak. A be-
állítottságok a kulturális magatartásokkal össze-
vetve jelzik ezeknek az érdeklődési profi loknak az 
inkoherenciáját. A téma szerinti egyéni érdeklődők 
hozzájuk képest válogatnak ugyan, de túlságosan is 
megszűrik, hogy miben vegyenek részt, ami hason-
ló tanácstalanságot tükröz, mint a másik csoporté.

Összefoglalva: A szabadidős tevékenységek 
köré épülő érdeklődéshez változatosabb és követ-
kezetesebb kulturális magatartás társul. A szelle-
mibb beállítottságú érdeklődések viszont alig nyil-
vánulnak meg kulturális tevékenységekben. Ezek 
vagy túlságosan nyitottak és rendezőelv nélküliek, 
vagy homogének ugyan, de kizárólagosak. Mind a 
kettő kulturális tanácstalanságot és bizonytalansá-
got tükröz.
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