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HIDY PÉTER 

Művelődésszervezők 
szerepfelfogása és pályaképe 

A Magyarország kulturális állapota tervezetében az szerepelt, hogy első lépcső-
ben megvizsgáljuk a magyar társadalom kulturális fogyasztását, a kultúraközvetí-
tő intézmények helyzetét, állapotát. Ezt követően nézzük meg a kultúraközvetítő 
értelmiség helyzetét, végül az alkotókat, alkotásokat, azok keletkezési körülmé-
nyeit. Az első feladatot szerencsésen tudtuk teljesíteni, egyrészt, mert kaptunk rá 
pénzt és felhatalmazást, másrészt, mert nem volt különösebben bonyolult. Össze-
gyűjtöttük az intézmények állapotrajzát, megvizsgáltuk területi elhelyezkedésü-
ket, megírtuk kialakulásuk történetét, s összefoglaltuk a rendszerváltás kultúrpo-
litikai tanulságait – illetve: megkérdeztük a lakosságot (nemcsak a polgárokat) 
egy reprezentatív mintán a kultúrával kapcsolatban sokmindenről. Ennek jó ré-
szét publikáltuk, publikáljuk. 

Nehezebbnek bizonyul a második rész. Részint anyagiak miatt, változtak a 
viszonyok ’95 óta, s mi nem kaphatunk támogatást ilyen vállalkozásra, de ez a 
kisebbik gond, vagy legalábbis ezt már megszoktuk. A nagyobbik baj szakmai, 
elméleti jellegű: ki a kultúraközvetítő? Mert részint mindenki az, hiszen a kultúra 
definíciója, létezésmódja szerint mindenkié, a társadalom egésze csak úgy létez-
het, ha nemcsak megteremti, használja, de egyszersmind tovább is adja a kultú-
rát. De ha csak szűk, hétköznapi értelemben gondolkodunk a kultúráról, akkor is 
nehéz megmondani, hogy ki a hivatásos kultúraközvetítő. A hagyományos intéz-
ményekben dolgozó levéltáros, könyvtáros, muzeológus, művelődési otthonban 
dolgozó (népművelő)? És a művészeti intézmények: színházak, képtárak, galéri-
ák, hangversenyek, könyvkiadók megvalósításán, működésén munkálkodók? És a 
rádió-televízió-internet emberei? És az amatőr mozgalmakban résztvevő tanárok, 
gyógyszerészek, balett-táncosok és kőfaragók? Vagy a nonprofit szféra aktivis-
tái-hivatásosai? A kulturális vállalkozásokban résztvevők? Parttalannak tűnt a 
sokaság meghatározása is, hogy kire is gondolunk. Mégis, az alkotás és befoga-
dás között nélkülözhetetlen a közvetítő, vizsgálata megkerülhetetlen, amikor a 
társadalom kulturális állapotáról gondolkodunk. De hiányzik még a tudományos 
igényű definíciója a méréshez szükséges alapsokaságnak. És hát a kérdés legin-
kább az, hogy lehetséges, szükséges-e ilyen meghatározás. A hagyományos érte-
lemben vett kultúra, a ‘magas’ kultúra teremtője, őrzője és továbbadója az értel-
miség: per definitionem, a sámánoktól kezdve. Már a törzsi varázsló is a többie-
kétől elkülönítő tudás birtokosa volt, érdekelt annak megvédésében, gyarapításá-
ban és hagyományozásában. 
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A kultúraközvetítés egyrészt mindenkinek feladata: így tölti bele a közösség 
tudását az új egyedekbe, ez az emberré válás útja, enélkül nem létezik az emberi-
ség; másrészt értelmiségi teendő: a mérnöktől az állatorvosig, a szobrásztól a 
latin tanárig a szellemi (és szociális) kultúra letéteményesei és továbbadói, fog-
lalkozásszerűen. Ez nem hivatás, nem küldetés, hanem foglalkozás, társadalmi 
helyzet. 

Hogyan termelődött hát ki az a professzió, amit ‘népművelőnek’, ‘művelő-
désszervezőnek’, ‘kulturális menedzsernek’, ‘kulturális munkásnak’, ‘kultúra-
közvetítőnek’ hívunk? Itt maradt felvilágosodás-kori termék? Ha igen, akkor 
miért? Hogyan? A globalizáció, az információs társadalom igényel ilyet? Ha 
nem, akkor milyet, miért? Mi is ez? Hol helyezkedik el az értelmiségi foglalko-
zások között? 1 

Anyagi és szellemi természetű problémák együtt kínálták azt a megoldást, 
hogy nézzük meg első lépésben: kik azok, akik ilyen diplomát kapnak. Mert van 
egy olyan rétege az értelmiségnek, amelyiket főhivatású kultúraközvetítőnek 
képeznek ki. Ennek a rétegnek a megismerésével legalább fogalmat alkothatunk 
arról, hogy mi az ideáltípusa a hivatásos kultúraközvetítőnek, mert ez az állam 
által elismert tanterv, tudásanyag és bizonyítvány. Azért mondom ideáltípusnak, 
mert a képzés a mindenkori társadalmi normákat, ideákat tartalmazza, nem a 
valóságos gyakorlatot. Arra a kérdésre tehát, hogy miként működik a kultúraköz-
vetítés gyakorlata a mai magyar társadalomban még nem kaphatunk kimerítő 
választ, de első lépésnek talán megfelel amit tettünk: megvizsgáltuk a művelő-
désszervező képzés történetét, a végzettek vélekedéseit, a képzés tartalmi vonat-
kozásait. 

Kérdés, hogy szüksége van-e a 21. század magyar társadalmának népművelő-
re, művelődésszervezőre, művelődési menedzserre. Kérdés, hogy értelmiségi 
szakma-e ez, vagy csak lépcsőfok egy igazi diplomához. Kérdés, hogy a felsőfo-
kú képzésben elsajátított tudásanyag hasznosítható-e a kultúraközvetítői gyakor-
latban. Kérdés, hogy a mai és holnapi munkaerőpiac igényt tart-e erre a tudás-
együttesre. Kérdés, hogy az ilyen diplomát szerzettek képviselik-e a kultúraköz-
vetítéssel hivatásszerűen foglalkozók egészét. 

A magyar társadalom kulturális állapota vizsgálat első fázisában a befogadó-
kat vettük szemügyre. A kulturális folyamatban azonban nélkülözhetetlen szerepe 
van a közvetítőknek. Elengedhetetlen ágensei az intézményesülésnek, az intéz-
ményrendszer működésének. Munkájuk sajátos tudást, készségeket, jártasságokat 
igényel, önálló profi foglalkozásokról van szó. Nem lehet sem arra hivatkozni, 
hogy a kultúraközvetítés általában vett értelmiségi feladat, sem arra, hogy az 
információs társadalomban átveszi szerepüket a technika. Mivel a fogalom igen 
kiterjedt és sokrétű, jelen vizsgálatunkba azokat vonjuk be, akik népművelő illet-
ve művelődésszervező, művelődési menedzser diplomát kaptak. Feltételezzük, 
hogy a képzésükkel, élet- és munkakörülményeikkel kapcsolatos megállapítások 
alapján jó becsléseket tehetünk az egyéb, hasonló foglalkozásokkal kapcsolatban 
is. Azért is választjuk ezt a foglalkozási csoportot mintául, mert itt a képzés tel-
jessége a kultúraközvetítésre irányul, s kíváncsiak vagyunk, hogy a megszerzett 

                                                        
1 Megkockáztatok egy definíciót: Művelődésszervező az az értelmiségi, aki ilyen diplomát szerzett 

a felsőoktatásban, és olyan munkát végez, amelyikre ez a végzettség van (vagy lehetne) előírva. 
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tudás hol és miként hasznosul. Mi igazolja a szak iránti érdeklődést, s hol he-
lyezkedik el ez a professzió a foglalkozások társadalmi megítélésében. Másként 
fogalmazva: hogyan ítéli meg a munkaerőpiac a jelenlegi képzést, miben kellene 
módosítani. 

Az életem eltelt azon tűnődésben, hogy szükség van-e népművelőre, kellünk-
e valakinek, és egyáltalán. Magakelletőnek érzem a kérdést, mert nem szerettük 
volna rá a ‘nem’ választ, nem szerettük volna, ha azt mondják, hogy korszerűtle-
nek, műveletlenek, alkalmatlanok vagyunk. Azt viszont szerettük volna, ha az 
állam képviselői a fejükre ütnek, hogy tényleg nélkülözhetetlenek vagyunk, és 
sokszorosára emelik a támogatásainkat. Ítélt az elmúlt idő: szükség van arra, aki 
jól csinál valamit, de nincs szerzett jogon való hűség, miként a szerelemben sem: 
nap mint nap bizonyítanunk kell. A kérdés inkább az, hogy pontosan mi is az, 
amit mi népművelőnek, művelődésszervezőnek, kulturális menedzsernek hívunk. 
Miként tudunk helyt állni, hogyan tudjuk folyamatosan bizonyítani, hogy szükség 
van ránk, s hogy ránk van szükség a 21. században is. Mi az, amit a társadalom 
méltányol? Mi az, amit a piac elismer? Mi is ez az egész, rendeletektől, kötelező 
irodalmaktól, babonáinktól függetlenül: elfogulatlanul végiggondolva? 

Ezek az együttlétek, közös gondolkodások baráti körben vagy hivatalosan, 
civil szervezetekben vagy kutatásokban: diskurzusok, s a diskurzusnak az a dol-
ga, hogy felmutassa, ami a mű és befogadó között közvetítő tevékenységben 
tárgyiasul, amiben a kultúraközvetítők nyomot hagynak, amiről felismerhető, 
hogy az ő kezük munkája. Akkor dolgozunk jól, ha tevékenységünk láthatatlan, 
hiszen nem mi vagyunk fontosak, hanem a találkozás, amit létrehozunk, a ráisme-
rés, a felfedezés pillanata, öröme, magátólértetődősége. De akkor mi marad belő-
lünk, akik a kisvilág és a nagyvilág határán állunk, s tolmácsolunk innen oda, s 
onnan ide? Abban bízunk, hogy gesztusokat adó foglalkozást űzünk, s ha kőben, 
fában, zenében nem is maradunk meg, mosolyokban, jó érzésekben, derűs pilla-
natok emlékében, egymásra és a létezések nyomaira találásokban ott vagyunk.  

Úgy érdemes a hagyományos értelmiségi szerepeket újra értelmezni, hogy 
nincs küldetéstudatunk, hogy nem hierarchikus viszonyok között képzeljük el 
társadalmi létezésünket, s tudjuk, hogy ez az újraértelmezés nagy érzelmi energi-
ákat, kollektív önreflexiókat igényel, s hordoz magában. Megpróbálunk arra vál-
lalkozni, hogy a nyilvánosság számára mutassunk fel értékeket, egy lényege sze-
rint rejtőzködő értelmiségi foglalkozás lényeges jegyeit. Nélkülözhetetlen az a 
tudás, ami a könyv írója és olvasója között a kiadót, mű és hallgatója között a 
zenekart, tanár és diákja között az iskolát működteti. De ez a közvetítő is a társa-
dalom része, sajátos tudás birtokosa, nem kinevezés útján terem, s igyekszik 
függetlenedni a hatalomtól.  

Zaniecki és Thomas vizsgálatai óta tudjuk – A lengyel paraszt Európában és 
Amerikában –, hogy nemcsak a konkrét helyzet, hanem annak definíciója is fon-
tos. Azért kérdeztük meg az elmúlt tíz évben művelődésszervező és művelődési 
menedzser szakot végzetteket,2 hogy ők miként minősítik a képzést, a tanult és 

                                                        
2 A tanszékek tájékoztatása és megküldött adatai szerint az 1989/1990-es és az 1998/1990-es tanév 

között valamivel több, mint 4000 hallgató szerzett diplomát népművelő, majd (1992-től) művelő-
désszervező, művelődési menedzser szakon, főiskolán illetve egyetemen, nappali, esti, levelező, 
kiegészítő tagozaton. A szám nem egészen pontos, mert a kiadott diplomák nyilvántartása intéz-
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vallott értékeket, a kulturális intézmények kínálatát, a szabadidős lehetőségeket. 
S azért egyik témája a vizsgálatnak a használó vélekedése, mert együtt kell néz-
nünk a tényeket, s a róluk való vélekedést. 

Szerepfelfogások3 
A hagyományos szerepelmélet4 és a köznapi gondolkodás is úgy tudja, hogy a 
társadalomban vannak pozíciók, státusok, amelyeket be kell tölteni, el kell látni 
azt a szerepet, amik ezekhez a pozíciókhoz kötődnek. Az anya, a barát, a tanár 
szerepe többé-kevésbé világos, de mi a művelődésszervező szerepe? Elméletileg 
világos a státus: a mű (objektiváció) és a befogadó között léteznie kell közvetítő-
nek, mediátornak. Az író regényét, a tudós felfedezését fogyasztható állapotba 
kell hozni, s – a modern társadalmakban – hosszú folyamat eredményeként jut el 
a felhasználóhoz. Ebben az értelemben persze mindenki kultúraközvetítő: az 
anya, aki beszélni tanítja gyermekét, a rendőr, aki a közlekedési szabályokat kéri 
számon. Mi a státusa a hivatásos kultúraközvetítőnek? Mire szocializálódik? 
Milyen elvárások vannak ezzel a szereppel kapcsolatban – egyáltalán vannak-e? 
Milyen a művelődésszervezői szerepkészlet és szerepkomplexum? 

A bonyolult és nehezen megválaszolható kérdéssorozat5 boncolgatásához 
kezdtünk ebben a vizsgálatban. Arra voltunk kíváncsiak, hogy e foglalkozási 

                                                                                                                                       
ményenként különböző, átszervezések, költözések és egyéb okok miatt nem egészen naprakész. A 
populáció nagyságrendjének becslésére viszont elegendő volt. A kérdezést egyetemi, főiskolai 
hallgatók végezték a tanszékek, szociológiát tanító tanáraik irányításával, 2000. február-március-
ban. 419 értékelhető válasz érkezett. 

3 A szerep társadalomtudományos értelmezése mentes a tettetés, megjátszás, hazudozás morális 
minősítéssel terhes utalásaitól, és pusztán viselkedései technikát, „szer”-t fejez ki. A szerep „sajá-
tos reagálási mód, beidegzett, megszokott, automatikus és legtöbbször öntudatlanul zajló viselke-
dési lánc, amely jellemző szociális attitűdök, emóciók és énazonosulások közepette megy végbe” 
(Buda Béla: A szerep fogalma a szociálpszichológiában. In: Csepeli György: Szociálpszichológia. 
Bp. 1997. Osiris). A pozíció –amelyet a szociológiában státusznak neveznek – az a hely, melyet 
egy bizonyos egyén egy adott szociális struktúrában egy adott időben elfoglal. A pozíció vagy 
státusz betöltéséhez szükséges viselkedési technika a voltaképpeni szerep, ami magába fogadja a 
státust betöltő személy számára előírt attitűdöket, értékeket, viselkedési mintákat. A szerep státus-
hoz kötése azért nagy jelentőségű , mert ezáltal látható be e fogalom rendszerjellege. Egy szerep-
nek következésképpen mindig csak úgy van értelme, ha feltételezzük a másikat, a többieket, akik 
felé a szerepviselkedés irányul, s akik cserébe szintén szerepszerű  viselkedéssel reagálnak. Az 
„orvos” szerepének nyilván nincs semmi értelme, ha nem rendeljük hozzá a „beteg” szerepét, a 
„postás”-hoz hozzátartozik a „címzett” és így tovább. A szerepnek mindig is az volt a funkciója, 
hogy az egyének számára leegyszerűsítse a társadalmi szerkezetben való élés technikáját, előrelát-
hatóvá tegye az érintkezések lezajlását. A modernizáció előtt az egyén szerepkomplexuma jóval 
szegényebb volt, szerepei egész életre szóltak, mobilitása csekély volt. (Csepeli i. m.).  

4 A szociálpszichológia a szerep kifejezéssel írja le az emberek között létesülő formális viszonyla-
tokat, melyek társadalmi kontrukcióként lehetővé teszik az emberek számára, hogy egyéniségük 
sérelme nélkül bekapcsolódjanak az intézmények, szervezetek, rendezett együttélési minták egyé-
nek feletti organizációjába (Csepeli György: Szociálpszichológia. Bp. 1997. Osiris).  

5 Dahrendorf a szerepelvárásokat a következmények súlyossága szempontjából a következőképpen 
osztályozza: 
1. Kann-elvárások – ezek a szerep megvalósításával szemben táplált csekély szankcióval járó kö-
vetelmények, melyeket az illem és a jó modor szabályaiként azonosíthatunk.  
2. Soll-elvárások – ezek közösségi szankciók, melyek a szerepelvárások megsértése esetére kikö-
zösítést, kerülést, deviánsnak járó megbélyegzést helyeznek kilátásba. 
3. Muss-elvárások – ezek társadalmi szankciók, melyek az elvárások felrúgása, kijátszása, semmi-
bevétele esetére büntetőjogi következményekkel fenyegetnek. 
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szerep6 elsajátításához mit tartanak szükségesnek a képző intézmények, és mit 
gondolnak azok, akik ezt a szakot – professziót választották. Létezik-e, s ha igen, 
hogyan írható le, egy közös normakészlet, amelynek nyomán tevékenykednek a 
művelődésszervezők. 

Vélekedéseik a diplomáról és mögöttes értékeik feltérképezése lehet az első 
lépés a szerep tisztázásához. Tartjuk magunkat Goffman7 felfogásához, korunk és 
ez a tevékenység különösen, nem tartalmaz merev pozíció leírásokat. Ha vannak 
is csak nagyon lazán körülhatároltak, elmosódóak, változékonyak.8 De valami 

                                                        
6 A foglalkozási szerepek a társadalmat behálózó, különböző rendeltetésű  szervezetekben elfoglalt 

pozíciók függvényében alakulnak. A hivatások (pl. pap, orvos) olyan foglalkozási szerepek, ame-
lyek pervazív jelleget öltenek (felszentelés, hippokratészi eskü), míg más szervezeti-foglalkozási 
szerepek pervazivitása gyengébb jellegű . 

7 Goffman a következőképpen határozza meg a szerep „javított” jelentését: „a szerepet most már 
úgy határozhatjuk meg, mint egyének tipikus reagálását bizonyos helyzetekben. A tipikus szerepet 
természetesen meg kell különböztetni az adott helyzetben lévő konkrét egyén tényleges szerepját-
szásától. Rendszerint bizonyos különbség mutatkozik tipikus válasz és tényleges válasz között, 
már csak azért is, mert az egyén helyzete úgy, ahogy itt használjuk ezt a kifejezést, valamennyire 
együtt változik azzal, ahogy ő maga felfogja és meghatározza szituációját. Ahol valamely szerep 
normatív keretbe ágyazódik, az adott helyzetben levő egyénekre ható bonyolult erők várhatóan 
biztosítják majd, hogy a tipikus szerep bizonyos mértékig eltérjen a normatív modelltől, függetle-
nül attól a társadalmi életben meglevő tendenciától, hogy amit rendszerint tesznek, azt olyasmivé 
alakítsák, amit tenni kellene. Általában tehát különbséget kell tennünk tipikus szerep, a szerep 
normatív oldala, és az adott egyén tényleges szerepjátszása között.” (Goffman, E. 1978. Érintke-
zések. Válogatott tanulmányok. Szociológiai Füzetek, 14. sz. 20-246.p. In: Csepeli György: Szo-
ciálpszichológia. Bp. 1999. Osiris) 

8 A státuszt betöltő személlyel szemben a rendszer többi pozícióját betöltő személyek igényeket 
táplálnak, melyek mintegy kikényszerítik a megfelelő szerepviselkedést. Megkülönböztetünk vele-
született és szerzett szerepeket. A veleszületettből nem lehet kilépni, oda mobilitás útján nem le-
het bekerülni, ezek a szerepek sorsszerűen kísérik az embert. A szerzett szerepek az egyéni aktivi-
tás függvényében alakulnak. A polgári társadalom értékei a szerzett szerepek elsőbbségét nyoma-
tékosítják a veleszületett szerepekkel szemben. A pervazatív szerepek az egyén össze többi 
szerepére hatnak, valamiképpen módosítva azok teljesítését (esetleg kizárva más szerepek elérhe-
tőségét). Ilyen a nemi, a generációs szerep. 
A rokonsági-családi szerep a családi-rokonsági hálózatban betöltött státushoz (apa, anya, férj, 
feleség, nagynéni, nagyanya, testvér, stb.) kötődik. A művezetői szerep, ahol a beosztottak várako-
zásai a vezetőre vonatkoznak, a felettesek elvárásai pedig a beosztottra, s ily módon a művezetői 
poszt birtokosa eleve meghasonlásra lesz ítélve. 
Szerepen belüli konfliktusok: ezek egyik válfaja az adott szerephez fűződő szerepkészlet különbö-
ző küldői által támasztott ellentétes elvárások által kiváltott konfliktus. Klasszikus példája ennek a 
konfliktustípusnak a művezetői szerep, ahol a beosztottak várakozásai a vezetőre vonatkoznak, a 
felettesek elvárásai pedig a beosztottra, s ily módon a művezetői poszt birtokosa eleve meghason-
lásra lesz ítélve. 
A közvetítői tevékenységet igénylő szerepekről általában elmondhatjuk, hogy betöltőik számára 
állandó konfliktusforrást jelentenek. E szerepek birtokosai ellentétes érdekű csoportok határmezs-
gyéin ténykedve (művezetők, középszintű vezetők, riporterek, ismeretterjesztők) ellentétesen de-
finiálódnak. (Csepeli i. m.) A szerepelmélet sturukturalista-funkcionalista társadalom-
felfogásában gyökerezik mely a pozíciók-szerepek-értékek rendjét a newtoni égi mechanika mód-
jára szemlélt bolygók rendjéhez hasonlította, s az egyén egyedüli problémáját abban látta, hogy 
miként tud konform módon igazodni ehhez az égből földre költözött rendhez. A 20. század hatva-
nas éveiben ezt a társadalom-felfogást a társadalomtudományok művelői belülről kezdték megkér-
dőjelezni, abból a tapasztalati tényből kiindulva, hogy a valóságban megfigyelhető szerepviselke-
dések korántsem egyeznek meg az ideálisan tételezett szerepviselkedéssel. Az értékek egyezéséről 
csak beszélnek az emberek, de tetteik annál tarkább értékvilágot tükröznek. A konform viselkedés 
sem feltétlenül építő jellegű, miként a konfliktus sem feltétlenül destruktív. Árnyaltabb szerepfel-
fogás keletkezett, mely megnyitotta az érintkezés finomszerkezetének tanulmányozásához vezető 
utat. 
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elképzelésnek, értékegyüttesnek, viselkedési technikának kell lennie e foglalko-
zásnál is. Ezért kértük, hogy értékelje a diplomát, foglaljon állást a képzést minő-
sítő tulajdonságpárok tekintetében, és helyezze el a hivatás lényegét egy a prófé-
ta-tanító-szervező- menedzser skálán. Megkíséreltük a választások alapjául szol-
gáló értékstruktúrát feltárni, mint a szerepfelfogások mélyén rejtőző egyik fő 
komponenst. 

A művelődésszervező diploma értéke 
A többség a hivatalos 
véleményt képviseli: 
használható ez a dip-
loma, de érdemes kie-
gészíteni (66%). Itt 
két dolog lehet érde-
kes: a nem hivatalos 
véleményt hangoztató 
1-1 heted, mely egy-
részt alábecsüli (ko-
molyabb végezettség 
megszerzésének elő-
feltétele 14,2%), másrészt túlértékeli (teljes értékű felsőfokú végzettséget jelent 
14,7%). Kik ők? Van-e életkori, foglalkozási, lakóhelyi, iskolai különbségük. 
Tudniillik a hangosan hallható vélemény az negatív: elhalasztott pályaválasztás, 
könnyű diplomaszerzés, stb., tehát előszoba a komolyabb, az igazi diplomához. A 
másik véglet pedig annak a többszörösen hátrányos helyzetben lévő rétegnek a 
hozzáállása, akinek még ez is anyagi, intellektuális megterhelést jelent, s ezzel 
együtt nagy státusznövekedést. Természetesen különbség lesz nappali és levele-
ző, főiskolai és egyetemi diplomát szerzettek között. 

A másik dolog, amit interjúban kell tisztázni, hogy mivel is lehet kiegészíteni 
ezt a képzettséget. A 3 éves művelődésszervezői szaknál adódik Pécsett a két 
éves egyetemi kiegészítés. A dolog így van kitalálva, hogy 5 éves egyetemi kép-
zésben a harmadik év után főiskolai diplomát adnak. Hogy ezt meddig teheti 
Pécs, az kérdés. A 4 éves képzésű főiskolai szakoknál is adott az egyetemi kiegé-
szítés Debrecenben illetve Pécsett művelődési menedzser szakon. De mit gondol-
nak az egyetemi végzettségűek? Tudományos fokozat, vagy egy kurrensebb dip-
loma? Hová vezetnek az utak, és miért? Persze azt is érdemes megnézni, hogy 
akik szerint nem ér semmit, (5,1%), azok kik és vajon miért csalódtak. 

 A művelődésszervező képzés jellemzése 
A válaszolóknak jó véleményük van a képzésről. Feltételezhetünk annyi torzítást, 
hogy hallgatók kérdezték őket, s talán szívesebben mondtak az „utánpótlásnak” 
jót, mint rosszat: általában is így van, és az ember a saját tanulmányairól miért 
nyilatkozzon lebecsülően. A megadott tulajdonság-párok közül inkább a pozitív 
irányúakat választják, a képzés inkább nagyvonalú, mint beszűkült, inkább ala-
pos, mint felületes, inkább igényes, inkább demokratikus, inkább széleskörű és 
inkább elméleti, s a többség nehéznek véli. 
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2. ábra A művelődésszervező képzés egészére 
jellemző tulajdonságpárok értékelése 

 

3. ábra A művelődésszervező képzés egészére jellemző tulajdonságpárok értékelése – 
középértékek 

 

A megadott intervallumban (+3 és-3 között) a legmagasabb értéket az elméle-
ti megjelölés kapta, 32,8% ad 3 pontot (maximum), 31,1% 2-t, 13,9% 1-t, vagyis 
a válaszolók háromnegyede valamilyen fokban elméletinek tartja a képzést. Ez 
magától értetődő is lenne, mert mi más lehet, de – főleg a főiskolai képzésben – 
sokszor felmerül a gyakorlatiasság igénye, mind a hallgatók, mind a munkáltatók 
oldaláról. Szokták hangoztatni velük szemben, hogy a szakmát munka közben 
lehet megtanulni, a felsőoktatásnak az elméletet kell tanítani, de mindig irritáló 
pont marad. Elméletileg se lehet pontosan megmondani, hogy mit jelent a gya-
korlat: rendezvényszervezést? Plakátragasztást? Műsorkészítést? Mindenesetre a 
tanszékek törekvését a gyakorlati képzés megoldására a végzettek nem igazolják 
vissza. Véleményem szerint ez így van jól, a felsőfokú képzésnek elméletinek 
kell lenni, s a gyakorlat elméletét kell tanítani, s ez mindig vitapont lesz. Ugyan-
így kiemelkedően demokratikusnak tartják a képzést, 29,8% ad maximumot, 19% 
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2 pontot, 13,4% 1-t; s a módusz itt is 3, a medián 2, s az átlag 1,4 pont, hasonló-
an az elmélet-gyakorlat párhoz. 

Másik oldalról viszont a válaszolók negyede (26%) inkább felületesnek ítéli 
és 40%-uk könnyűnek, és ebben a legnagyobb az állást nem foglalók (0 érték) 
száma: 24,8%. Azt lehet tehát mondani, hogy nem nehéz ez a szak, kissé felületes 
(az alapos-felületes pár átlaga 0,6, a nehéz-könnyűé 0,1, s ennek legnagyobb a 
szórása). A szak megítélésénél is érdemes megnézni, hogy mitől függenek a vé-
lemények. 

 A művelődésszervező hivatás legfontosabb elemei 
A kézenfekvő választ csak a válaszolók fele vállalja (50,1%): megszervezni, 
hogy az emberek hozzájussanak a számukra fontos kulturális javakhoz. Viszony-
lag szűk a tanítói ambíció: megtanítani mindarra, amit Ön tud 3,2%, illetve meg-
tanítani mindarra, amit tudniuk kellene 8,4%, de azért érdekes lehet ez a tíz szá-
zalék is. Ennek duplája a másik oldal, a menedzseré: 14,1%, a menedzselő, hogy 
kulturális elképzeléseit megvalósítsa, illetve, 5,7% a felüdülésről, pihenésről 
gondoskodó. Ők kik? A tanító szakosok, illetve a menedzser diplomások? 
 

4. ábra A művelődésszervező hivatás legfontosabb elemei 
 I. megtanítani mindarra, amit Ön tud 
 II. megtanítani mindarra, amit tudniuk kellene 
 III. megszervezni, hogy hozzájussanak a számukra szükséges kulturális javakhoz 
 IV. menedzselni, hogy a kultirális elképzeléseit megvalósíthassa 
 V. felüdüléséről, pihenéséről gondoskodni 
 VI. másvalami, éspedig 

 

Feltűnően sok az egyéb válasz (18,4%), de ezek részint általánosságok: 
„megtanítani az embereket, hogy el tudják sajátítani”, „mindegyik fontos”, ré-
szint hülyéskedések „a düsseldorfi és brnoi szakvásárok népszerűsítése”, de az se 
rossz, hogy „látható és élvezhető formába hozza a kulturális javakat”, vagy „bűn-
cselekmények felkutatása, bűnözők törvény elé állítása”.  

Valószínűleg a kérdés is olyan, hogy csak jelszószerű válaszokat lehet rá ad-
ni. Mindenesetre a művelődésszervezők pályaképe vizsgálatban a válaszolók fele 
akar szervezni. A kérdés, hogy kikből áll ez a fél? Szerepfelfogásukat akartuk 
tisztázni: mi a művelődésszervező? Tanító, szervező, menedzser – egyéb? 
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Néhány dolog a kereszttáblákból, a válaszok egybevetéséből már látszik né-
hány fontosabb összefüggés (szignifikánsak az együttjárások). Aki azt mondja, 
hogy a diplomának semmi értéke nincs, az inkább tartja a képzést beszűkültnek, 
felületesnek, elméletinek, igénytelennek, diktatórikusnak könnyűnek és túlspecia-
lizáltnak, s egy arisztokratikus kultúrpolitika híve (a kultúra kevesek kincse, így 
kell megőrizni). A másik véglet, aki teljes értékűnek véli a diplomát, az a tulaj-
donságpárok másik felére szavaz inkább: a képzés nagyvonalú, alapos, igényes, 
demokratikus, nehéz, széleskörű ismeretet ad, s ők egy liberális, választani enge-
dő kulturális politika hívei. 

Széleskörűnek ítélik (69,9%). A 'nem ér semmit' válasz (4,9%) döntően a kö-
zép-mezőből érkezett (35%) az elutasítás oka – vélhetően – a túlspecializáltság. 

Nagyvonalúnak és kiegészítendőnek vélik (42%!) 
Modális érték a 0, vagyis 'se könnyű, se nehéz' (24,3%), de azért inkább 

könnyű (40,1%). Akik könnyűnek tartják, azok is inkább kiegészítendőnek ítélik, 
akik nehéznek, azok inkább teljes értékűnek. A nehéz-könnyű megítélés a tago-
zattól is függ, a nappalin végzettek könnyűnek mondják, a levelezők nehéznek. A 
szak inkább könnyű, mint nehéz, 0 körül mozognak az osztályzatok, negatív 
szám az átlag. 

A skála negatív részében megjelenő véleményeket (-3 – -1-ig) elutasítónak 
vettük, az igénytelen minősítés tehát 8,9%, a középen elhelyezkedőket (0 – +2-ig) 
kritikusnak, ez a válaszolók háromnegyede (75,2%), és a kifejezetten igényesnek 
minősítőket (a +3-s osztályzatot) vettük elfogadónak, ez 15,9%, a válaszolók 
mintegy hetede. 

Aki igényesnek tartja, az teljes értékűnek is, az erre szavazók a teljes értékű-
nek tartók több, mint harmada (35,6%) – illetve az igényesnek ítélők harmada 
tartja teljes értékűnek. A kritikusak a kiegészítésre szavaznak 22-28-30%, ahogy 
javul az igényesség megítélése, növekszik a kiegészítés szándéka. Elenyésző az 
igénytelennek minősítők elutasítása, ők is inkább kiegészítendőnek, előfeltétel-
nek tartják. Itt gyengébb összefüggés tapasztalható, de azért a nappalisok vala-
mivel igénytelenebbnek ítélik, egyhatoduk (15,7%) véli csak igényesnek a kép-
zést, több mint negyedük (27,8%) majdnem annak. A –3 és + 3 közötti mezőben 
1,2 az átlag, 0 a medián és 2,0 a módusz. A leggyakrabban emlegetett érték tehát 
a 'majdnem igényes', de nem igazán az. S ez főleg a nappalin végzettekre jellem-
ző állítás. A nappalisok valamivel felületesebbnek tartják a képzést, de ez gyenge 
összefüggés. Általában hajlanak a válaszolók a pozitív értékelés felé. A –3 – -+3 
közötti sávban az átlag 0,6, a medián 1, a módusz 2 (a szórás 1,6), az egész a 
pozitív értékelés felé – alapos – hajlik. De azért a felnőttek – levelezőn végzettek 
– jobb osztályzatot adnak a képzésnek. 

A diploma értéke függ a szabadidő fontosságának megítélésétől (ez egy 
blokkban van a 'barátok', 'kultúra' 'művelődés' értékekkel) 17,7% tartja nagyon 
fontosnak (10 osztályzat), 19,7% 9-es, 28,5% 8-as osztályzat. 7,79-es átlaggal 5. 
a tíz értékből. Azt mondhatjuk, hogy minél fontosabb a szabadidő, annál értéke-
sebb a diploma. 

A barátok fontosak: 23% szerint nagyon (10-es), 27,3% 9-es, 21,3% 8-as, 
8,15 pont az átlag. S a barátok fontosságával nő a diploma fontossága. Feleződik 
a semmi válasz, bár a 'nem ér semmit' válaszolók négy tizede nagyon fontos ér-
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téknek tartja a barátságot. A barátság fontosságával növekszik a 'kiegészíthető' 
értéke, viszont csökken a 'teljes értékű' válaszé. 

Árnyalatnyi (de azért szignifikáns!) különbség érzékelhető. A 'nacionalisták' 
(=megőrzi a kultúrát, mint a közösség nemzetazonosságát) mondják legtöbben, 
hogy előfeltétel (19,4%, míg a teljes csak 14,3%), a 'felvilágosítók' (=minden-
kihez eljuttatja a kultúrát), hogy kiegészítendő (70,5%), s a 'liberálisok' (= támo-
gatja, hogy mindenki választhasson a kultúrából), hogy teljes értékű (16,6%). 

Ezek szerint: a semmire nem tartók kicsiny csoportja fiatal, egyedülálló, 
gyermektelen; inkább széleskörűnek mint túlspecializáltnak, viszont beszűkült-
nek, közepesen igényesnek ítélik. Fontos érték számukra a szabadidő és a barát-
ság, inkább nappalin végzettek. A másik véglet, amelyik teljes értékűnek tartja: 
középkorú, párkapcsolatban él, gyerekei vannak; széleskörűnek, nagyvonalúnak, 
nehéznek, közepesen igényesnek ítéli a képzést; fontos értéknek tartja a szabad-
időt és a barátokat, inkább liberális kulturális politikát helyesel. Az elégedetteb-
bek aktívabbak a túrázásban, barátokkal való találkozásban, sportversenyre járásban. 

Faktorelemzés alapján az első faktor a belső értékeket, a második a külső 
megítéléseket tartja fontosnak. Az igényesség, alaposság, megítélés a szubjek-
tumra tartozik, a nagyvonalúság, a demokrácia inkább közösségi megítélésű. Az 
elsőben erősebbek a kötődések.  

Értékválasztások 
Kérdésünk így szólt: Az embernek sok minden fontos lehet az életben. Kérem, 
mondja meg a felsorolt értékekről, mennyire fontosak Önnek? (1–10-ig osztá-
lyozva). 

A család fontosságára 83,9% ad 10 pontot, a kultúrára és műveltségre 33,4%, 
27,6% a munkára, hivatásra, 23% a barátokra, 17,7% a kikapcsolódásra, 13,9% a 
pénzre, 11,3% a vallásra és csak 2,2% gondolja úgy, hogy a politika, közélet 
érdemli a legmagasabb pontszámot az értékek listáján. Érdekes a vallás megosz-
lása: ugyanannyian tartják nagyon fontosnak (11,3%), mint amennyien egyáltalán 
nem (10,6%). E két szélső értéke között szépen egyenletesen oszlanak el a pont-
számok 6% és 10% között, kivétel a 16,1%-os 9 pontos arány. Viszont második 
helyre (9 pontos érdemlőnek) a munka, hivatás (29,3%) után a politikát, közéletet 
teszik (28,7%), és csak minimális az elutasítás (1,7%). A foglalkozás ugyanis 
(elvben) zömmel közszolgálati tevékenység, helyi és országos politika része, 
nehéz lenne közömbösnek maradni politikai kérdésekkel szemben. De nem teszik 
első helyre! 

Faktorelemzéssel azt találtuk, hogy a főkomponens sajátértéke kiugróan ma-
gas. Ez azt mutatja, hogy a felsorolt értékek majdnem mindegyikét fontosnak 
tartják a művelődésszervezők, kivéve a vallásos hitet, és a pénzt. Mégis struktu-
rálisan külön dimenzióban különülnek el a közösségi – rekreáció értékei (bará-
tok, szabadidő – kikapcsolódás, kultúra, műveltség, politika, közélet) a család, 
munka, hivatás értékektől, és e két érték-csoport nem bipoláris, hanem ortogoná-
lis egymással. Átlagosan a család és a munka a legfontosabb (12. tábla, 6. ábra). 

A sokdimenziós skálázás a vallást, a politikát (ehhez kapcsolja a pénzt) és a 
többi érték hármasságát mutatja. 
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5. ábra A felsorolt értékek közül melyik mennyire fontos 

Rokeach-értékteszt 
Itt, természetesen az együttjárások, a kirajzolódó alakzatok lesznek érdekesek és 
elemzendők. Használhatjuk mutatóként a szerepfelfogások, az értékválasztások, 
az időfelhasználás megítéléséhez, és persze tűnődhetünk azon, hogy egy-egy 
értékválasztás struktúra mitől függ. S persze össze lehet hasonlítani lakossági és 
más értékteszt eredményekkel is, megállapításokat téve a kultúraközvetítők ér-
tékrendjére. 

Az alapmegoszlásból szemezgetve a célértékek közül messze a legfontosabb 
a családi biztonság (3,86). Jó helyezést kap még a belső harmónia (5,11), az 
igazi szerelem (6,54), az igazi barátság (7,51), tőlük egy kicsit leszakadva a béke 
(8,05), a szabadság (8,61), az emberi önérzet (8,75) és a bölcsesség (9,71). A 
hátsó mezőnybe helyezkednek el: az érdekes, változatos élet (10,25), az anyagi 
jólét (10,55), a társadalmi megbecsülés (10,65). Sereghajtók: a haza biztonsága 
(11,32), a szépség világa (12,3), a kellemes, élvezetes élet (12,84), az egyenlőség 
(13,01), és igencsak a végén van az üdvözülés (15,96). Az eszközértékeknél az 
értelmes (4,83) vezet, jó helyezéssel a szavahihető (5,21) és a felelősségteljes 
(5,86) követi. Középmezőnyben az alkotó szellemű (7,32), az önálló (8,25), az 
előítéletektől mentes (8,31), a bátor, gerinces (8,52), illetve a jó kedélyű (9,04), a 
logikus gondolkodású (9,09), a segítőkész (9,82) és a szeretettel teljes (9,83) 
találhatók. A hátsó mezőnyben foglalnak helyet a hatékony (10,26), a fegyelme-
zett (10,79), a tiszta (10,97), illetve az udvarias (11,55), a megbocsátó (12,13). 
Az eszközértékek végén a törekvő (13,61) és az engedelmes (15,15) áll. 

Hogy az alapmegoszlás csoportosítása látható legyen, íme egy táblázat:  
 cél eszköz 

vezető családi biztonság  

kö
zé

p 

felső belső harmónia, igazi szerelem, 
igazi barátság 

szavahihető, felelősségteljes 
 

közép béke, szabadság, emberi önér-
zet, bölcsesség  

alkotó szellemű, önálló, előítéle-
tektől mentes, bátor, gerinces 

alsó érdekes, változatos élet, anyagi 
jólét, társadalmi megbecsülés 

jó kedélyű, logikus gondolkodá-
sú, segítőkész, szeretettel teljes 

alsó 
a haza biztonsága, a szépség 
világa, kellemes, élvezetes élet, 
egyenlőség 

hatékony, fegyelmezett, tiszta, 
udvarias, megbocsátó 

utolsó üdvözülés törekvő, engedelmes 

5,11

5,11

6,84

7,79

8,15

8,49

8,63

9,63
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szabadidő, kikapcsolódás

barátok
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kultúra, műveltség

család
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Egyház- és pártválasztások 
A vallási hovatartozás illetve a pártválasztások szerinti különbségek nem igazán 
számottevőek, de azért nem tanulság nélkül valók. A vezető célérték a család és 
a belső harmónia, az eszközértékek közül az értelmes és a szavahihető. Az üdvö-
zülés és az engedelmesség mindenütt a végén kullog. 

A magukat egyházhoz tartozónak vallóknál külön érdekesség, hogy céljaik 
között utolsó helyen szerepel az üdvözülés és eszközeik között az engedelmes-
ség. Értékpreferenciában nem különböznek a vallásosak és az egyházhoz nem 
tartozók. Részletezve azonban árnyalati hangsúly különbségeket találunk: 

Pártválasztástól függetlenül a vezető célérték a családi biztonság és az utolsó 
az üdvözülés, eszközértékként az értelmesség a legfontosabb és legkevésbé az 
engedelmesség. Árnyalatnyi különbségek adódnak, de ez inkább véletlen, mint 
egy-egy párt eszmerendszerének elfogadásából következik. Olyanokat persze 
lehet mondani, hogy a FIDESZ-nek és az SZDSZ-nek fontosabb az értelmesség, 
mint az MSZP-nek, a rejtőzködőknek pedig egyáltalán nem fontos, hogy csak az 
SZDSZ-t választóknál jelenik meg a boldogság, mint vezető célérték, hogy a 
szavahihetőséget viszont mindenki fontos eszközértéknek tekinti. 

Nagy valószínűséggel állítható, hogy sem az egyházi hovatartozás, sem a 
pártválasztás nem értékválasztásos alapú, vagy legalábbis ebből a kérdőívből ez 
derül ki. Feltehető, hogy stabil értékrendszerük van a válaszolóknak, de nem 
eszerint választanak egyházat, pártot.  

Értékalakzatok 
Az értékek másként strukturálódnak. Faktorelemzéssel9 négy, jól elkülönülő fak-
tort találtunk: 

 
1.hatékonyság 
(a menedzser) 
eszközértékek: 

belülről vezérelt 

2. jólét 
(a tisztes polgár) 

3. boldogság 
(az érzelemdús) 

célértétékek: 
kívülről vezérelt 

4. felelősség 
(az alkalmazott) 

Előnyben részesíti 
(preferálja): 

hatékony tiszta belső harmónia felelősség teljes 
alkotó szellemű udvarias boldogság fegyelmezett 
önálló családi biztonság szépség engedelmes 
logikus törekvő  emberi önérzet 
 társadalmi 

megbecsülés 
  

 az elvégzett 
munka öröme 

  

                                                        
9 Faktoranalízist olyan kutatási helyzetben szoktak alkalmazni, amikor nagyszámú megfigyelési 

egységről nagyszámú (de a megfigyelési egységeknél lényegesen kevesebb) változónk van, és az 
utóbbi változókat össze kívánjuk vonni két-három-négy „alapvető” változóba, faktorba. Ezáltal 
mintegy „feltérképezzük” a rendelkezésünkre álló adattömeget. A faktoranalízis a változókat ki-
sebb számú faktorban vonja össze. Kiszámítja a faktorsúlyokat. Ezek megadják a háttérben lévő 
faktorok és az egyes változók közötti kapcsolat erősségét. Ennek alapján a kutató dönti el, hogy az 
egyes faktorok mit „jelképeznek”. Továbbá kiszámítja a módszer minden megfigyelési egység 
faktorpontszámát az egyes faktorok dimenziójában. (Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába. 
Bp. 1992. Aula Kiadó) 
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Hátrasorolja 
(diszpreferálja): 

megbocsátó szabadság a haza biztonsága jókedélyű 
szeretetteljes előítéletmentes béke érdekes élet 
üdvözülés bölcsesség  kellemes élet 
segítőkész egyenlőség   
szavahihetőség bátor   

*dőlt betűvel szedve az eszközértékek! 
 

Az 1. faktorhoz eszközértékek illeszkednek, ez a vállalkozó, a menedzser 
faktora, kizárja az érzelmeket (megbocsátás, szeretet, segítség, szavahihetőség) 
és az üdvözülést. A 3. faktorhoz célértékek tartoznak, érzelmeket és a háborúsdit 
zárják ki. A 2. faktor a tisztes polgáré, kézművesé, önálló gazdáé, ahol az anyagi 
jólét célhoz rendelt eszközértékek vannak, a jólét következménye a családi biz-
tonság, a társadalmi megbecsülés és értéke az elvégzett munka öröme – kérdés, 
hogy ez flow, vagy csak elégedettség a teljesítménnyel. A liberálisok értékeit 
(szabadság, egyenlőség, bölcsesség) kizárja, s az előítélet-mentesség sem tartozik 
ide. A 4. faktor az alkalmazotté, aki a rábízott feladatot felelősséggel, fegyelme-
zetten és engedelmesen látja el, igyekezve önérzetét megtartani. Ez a szabályo-
zott értékrendszer kizárja a kellemes és érdekes életet mint célt, a jó kedélyt mint 
eszközt. 

Másként szemlélve itt is tettenérhetők modern (kapitalista) és posztmodern 
érték-csoportok ( részletesebben a 19., 20. tábla): 

 

boldogság: 
célértékek 

jólét: cél és 
eszközértékekek 

felelősség: eszköz 
és célértékek 

hatékonyság: 
eszközértékek 

 

Különböző értékválasztású csoportok 
Weber váltókezelő10 hasonlatát megfogadva kérdeztük a művelődésszervezőket 
értékrendjükről. Füstös László & co nyomán alkalmaztuk a Rokeach tesztet, s az 
ő értékelését követjük a számítások értelmezésénél is. (Füstös László-Szakolczai 
Árpád: Értékrendszerek az axiális momentumokban. 24 európai ország összeha-
sonlító elemzése. Bp. 1999. MTA Szociológiai Kutatóintézet – Módszertani Fü-
zetek). A népművelő is a magyar társadalom része, értékei ugyanabban az „axiá-
lis korban, térben"11 léteznek, amiről az említett dolgozat szól. Nem megismétel-

                                                        
10 Ennek értelmében: „közvetlenül nem az eszmék, hanem az anyagi és a képzeletbeli érdekek befo-

lyásolják az emberek viselkedését. Ám gyakran az 'eszmék' által kreált 'világképek' határozzák 
meg, váltókezelők módjára azokat a pályákat, amelyeken az érdek dinamikája a cselekvést moz-
gatja.” (Max Weber: Gazdaság és társadalom) 

11 Az axiális kor egy konkrét történelmi időszakot jelent. Ha azonban erre az időszakra korlátozzuk 
figyelmünket, akkor fennáll a veszélye, hogy a szociológiai elméletet egy radikális historizmusra 
redukáljuk. A tér- és időbeli korlátozásokat azonban el lehet törölni, méghozzá az „axiális mo-
mentum” terminus bevezetésével, ha az adott periódus konceptuálisan kiterjesztett. Axiális mo-
mentumról akkor beszélhetünk, ha a dolgok fennálló rendjében, s vele együtt a politikai rendszer-
ben és a mindennapi élet társadalmi rendjében is globális kollapszus – meglehetősen ritka ese-
mény – következik be, s egy olyan, nagy vallási-szellemi megújuláshoz vezet, amely a kollap-
szusra adott válaszreakcióként a rend forrását az egyénen belülre helyezi. (Füstös László- 
Szakolczai Árpád: Értékrendszerek az axiális momentumokban 24 európai ország összehasonlító 
elemzése, Bp. 1999. MTA Szociológiai Kutatóintézet – Módszertani Füzetek) 
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ve az értékszociológiai elméleti megállapításokat,12 megkíséreltem beilleszteni a 
kapott eredményeket az általános értékkataszterbe. 

A klaszterelemzések13 szemléletesen különítik el a különböző értékválasztási 
csoportokat. Ezek természetesen nem fedik le teljesen a társadalom egészére 
készülteket, de a főbb 'lenyomatokat' jelzik (a tradicionális-vallásos, a felvilágosult-
racionalista és az önmegvalósító-hedonista hatások különíthetők el nagyjából jól). 

Az öt klaszteres csoportosítás: 
Az 1. fürt (91 fő) vallásosnak (ideologikusnak) mondható, átlagon felül fon-

tosnak, a célértékek közül az üdvözülést és a bölcsességet tartják, az eszközérté-
kek közül pedig a megbocsátó, szeretettel teljes és a segítőkész szerepel az élen. 
Az átlag alatt preferálják a logikus és az önálló értékeket. 

Hasonlóan tradicionális, de praktikusan az, az 5. fürt (72 fő). Számukra az 
anyagi jólét az átlagon felül preferált cél, és ehhez rendelik az eszközöket tiszta, 
udvarias, szeretettel teljes, jókedélyű. 

Felvilágosult-racionális a 3. és a 4. fürt. A harmadik (48 fő), elvontabb, ki-
emelt célértékei a bölcsesség, egyenlőség, béke, szabadság, eszközként pedig az 
alkotó szelleműség. Átlag alatt preferálja viszont az igazi szerelmet, a boldogsá-
got mint célt, a szeretettel teljest mint eszközt. 

A 4. fürt (90 fő) praktikusabb, számára a béke és a haza bizonsága az átlagon 
felül preferált célérték, s ehhez rendeli a logikus, felelősségteljes, bátor tulajdon-
ságokat. (Nekem ez így egy kicsit militáns, fegyelmező!) Átlagon alatt tartja 
fontosnak a boldogságot, az igazi szerelmet, mint célt és a szeretettel teljes ma-
gatartást, mint eszközértéket. Mondhatnánk – a mai magyar kívánalmak szerint – 
konformistának is, mindenesetre a legmagasabb az átlagtól való pozitív eltérése, 
s nincs 'nagyon nem fontos' értéke. 

                                                        
12 A Weber-féle megközelítésben azonban az elemzés fő kérdése az, hogy mi történik az egyének 

életvezetésében, ha ezek a normák megszűnnek működni. Weber ezenkívül kulcsfontosságú kon-
ceptuális eszközt is kínál a „lenyomatképzés” („stamping”) terminus bevezetésével. „A rend ösz-
szeomlásakor – írja Weber – erőszakkal tarkított és bizonytalan idők jönnek el, amelyek „nyomot” 
hagynak vagy „sebet” ejtenek az akkor élőkön. A természeti csapások vagy háborúk által okozott 
pusztítástól eltérően azonban a rend felbomlásának időszakai után a nyomok tartósan megmarad-
nak, minthogy belsőleg esnek szét a társadalmi rend lényegi struktúrái és kódjai – még a személyi 
és a kollektív identitás is. Ha ezek a rendezőstruktúrák érintetlenek maradnak, még a pusztító 
eseményeket is át lehet vészelni. Ha azonban ezek a háttérkódok maguk is felbomlanak, akkor a 
végül megjelenő új rendezőelvek magukon fogják viselni az események bélyegét.” U.o 

13 A klaszterelemzés feladata objektumok (egyedek vagy azok jellemzői, stb.) osztályokba sorolása. 
Ezalatt az objektumok halmazának olyan felbontását értjük, hogy a részhalmazok teljes rendszert 
alkossanak, vagyis a csoportok diszjunktak (egymást kizáróak) legyenek és együttesen a teljesen 
halmazt adják. Másképpen fogalmazva a klaszterelemzés az objektumok olyan csoportosítását 
keresi, amelyekre igaz, hogy egy egyed egy és csakis egy csoporthoz tartozik és azokhoz az egye-
dekhez lesz hasonló, amelyekkel egy csoportba került, míg a többi csoportba tartozó objektumok-
tól különbözik. 
A klaszterelemzés túllép a klasszikus logika modelljein egyrészt azért, mert míg a klasszikus lo-
gika típusdefiniálása szigorúan monotetikus osztályozás, vagyis egy osztály minden eleme minden 
szempontból ekvivalens, addig a klaszterelemzés politetikus osztályokat definiál, amelyekben az 
objektumok egy vagy több változóban (jellemzőben, tulajdonságban) nem feltétlenül ekvivalen-
sek, de hasonlóak, így a sokdimenziós mintatérben is képes kevés számú csoport elkülönítésére. 
Másrészt a klaszterelemzés nem definiál típusokat azelőtt, mielőtt kijelölné az objektumokat az 
osztályokban, ugyanakkor a csoportosítás után megadhatja a típusjegyeket, így típusalkotásra ké-
pes. A klasszikus logika először definiálja a típusokat, és utána sorolja az egyedeket osztályokba. 
(Füstös László- Kovács Erzsébet: A számítógépes adatelemzés statisztikai módszerei. Tankönyv-
kiadó Bp. 1989.) 
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A 2. fürtöt (106 fő) nevezhetjük hedonistának (a hazai értékvizsgálatok -
Hankiss Elemér – definíciói szerint), modernnek, a szónak a 'nem-tradicionális' 
értelmében. Ez az együttes az érdekes, kellemes életet, a társadalmi megbecsülést 
és az igazi szerelmet helyezi céljai elejére, alkotó szellemű, hatékony, önálló 
tulajdonságokat tartja a legfontosabb eszközöknek. A haza biztonságát és a békét 
viszont erősen az átlag alá rangsorolja. Egyébként ez a legkiegyensúlyozottabb 
klaszter, a legkisebbek az átlagtól való eltérések (6,94). A legnagyobbak a tradi-
cionálisnak mondott 5. klaszternél (9,96). 

A fő vonulatok tehát: egy tradicionális, egy felvilágosult és egy modern ér-
tékrendszer, az első kettőben egy eszmei, illetve gyakorlatias változattal: 

 
tradicionális felvilágosult (aufklérista) modern 

hagyományos – 
praktikus  
5. fürt 72 fő 

vallásos –
ideologikus  
1. fürt 91 fő 

gyakorlati –
racionális 
4. fürt 90 fő 

ideologikus- 
racionális 
3. fürt 48 fő 

hedonista - 
gyakorlati 
2. fürt 106 fő 

 

A hagyományos és a vallásos klasztert a szeretetteljes érték köti össze, ám a 
vallásosnál az üdvözülés, a hagyományos-praktikusnál az anyagi jólét válik fon-
tossá. A vallásos csoport a bölcsességgel kapcsolódik az ideologikus- racionális-
hoz. A két aufklérista fürtöt a béke óhajtása és az érzelmek (szeretettel teljes, 
igazi szerelem, boldogság) háttérbe szorítása köti össze. A hedonistát mindegyik-
től megkülönbözteti az individuális értékek fontossága: érdekes, kellemes élet, 
igazi szerelem, mint nagyon fontos célok, önállóság, hatékonyság mint fontos 
eszközértékek. A közösségi értékek a hagyományokban találhatók: megbocsátó, 
szeretettel teljes, segítőkész (1. fürt), tiszta, udvarias, jókedélyű (5. fürt). A raci-
onális klaszterek inkább egyéni értékeket hangsúlyoznak: szabadság, alkotókész-
ség (3. fürt), felelősségteljes, bátor, logikus (4. fürt), a hedonista klaszter kifeje-
zetten az önállóságot, az igazi szerelmet tartja jelentős értéknek. 

Ha csak három klaszterre bontjuk az adatokat, karakteresebben körülhatárolt 
csoportokat kapunk. Nem annyira finom a bontás, nehezebb ideológus-praktikus, 
individuális-közösségi különbségeket tenni, kisebbek az átlag körüli ingadozá-
sok, viszont tisztábbak a csoportosítások. S főként egész vizsgálatunk logikájá-
hoz jobban illeszkedik az így kapott modell – hiszen az értékválasztások segítsé-
gével értelmezni akarjuk a művelődésszervezők szerepfelfogását, tevékenység-
struktúráját, a professzióról, képzésről alkotott vélekedéseit.  

Lényegében ez sem ad más csoportosítást, csak karakteresebbé teszi a dolgot. 
Tehát: 
 tradicionális-

vallásos-közösségi-
elsőfokú közösség 
– emotív 
2. klaszter 122 fő 

kapitalista –
felvilágosult- racio-
nális-modern  
-másodfokú közösség 
-kognitív-ideologikus 
3. klaszter 114 fő 

posztmodern -
individualista – 
praktikus 
1. klaszter 172 fő 

jóval az átlag fölött 
preferált értékek 

szeretettel teljes 
megbocsátó 
segítő 

béke 
a haza biztonsága 
egyenlőség 

anyagi jólét 
hatékonyság 
érdekes élet 

jóval az átlag alatt 
preferált értékek 

hatékony 
logikus 
önálló 

szeretettel teljes 
boldogság 
igazi szerelem 

szeretettel teljes 
a haza biztonsága 
béke  

 próféta -agitátor tanító -nevelő menedzser -
szervező 
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Fontos és nem fontos értékeik mentén a klaszterek kölcsönösen kizárják 
egymást. A próféta ideologikus, közösségi, a tanító felvilágosult, racionális, a 
menedzser gyakorlati, hedonista, individuális. A menedzser kizárja (hátrébb so-
rolja) a közösségi értékeket, a tanító az emocionálisakat, a próféta a kognitív, 
individualistákat. Jól látszanak társadalmunk főbb lenyomatai, talán itt még az is, 
hogy a megkérdezettek zöme fiatal-középkorú értelmiségi, a gyakorlatias, mo-
dern szemléletű fürt a legnagyobb számosságú. Itt tényleg érdekes kérdés, hogy 
mi a magyarázó változó. Érdemes lesz megnézni az iskolánkénti és településen-
kénti eltéréseket, egybevetni az értékstruktúrát a preferált kulturális politikai 
megoldással, a diploma értékéről vallottakkal. 

S talán az elnevezéseket se kell magyarázni: a tradicionális-vallási értékcso-
port prefrenciájával téríteni akar, prófétálni, az aufklérista-racionális attitűd taní-
tani (egész népemet/ nem középiskolás fokon), az individuális-hedonista pedig 
menedzselni kívánja embertársait. 

Ezek elméleti modellek, konstrukciók. A művelődésszervezők értékalakzatai 
nem különböznek lényegesen a magyar társadalométól, annak középosztályától. 
Az elkülönülő magatartási csoportok is csak a szerkezeten belüli, csekély eltéré-
seket jelzik, lenyomatát egy-egy nagy elbeszélésnek – sajátos vegyületben van 
jelen mindegyik. Hogy a szerepfelfogásokat és a konkrét cselekvéseket miként 
befolyásolják, nos ez a további vizsgálódások egyik legfontosabb kérdése. Egy 
biztos: nem lehet egyszerűen leírni a művelődésszervezői szerepet, az utak sokfe-
lé ágaznak. 

Melléklet 
Tulajdonság-párok, melyekkel jellemezni szokták a művelődésszervező képzést  
 Faktor 
 1 2 
igényes – igénytelen 0,789 -0,239 
alapos – felületes 0,761 -0,227 
nagyvonalú – beszűkült 0,552 0,473 
nehéz – könnyű 0,539 -0,277 
széleskörű – túlspecializált 0,528 0,221 
demokratikus – diktatórikus 0,336 0,384 
elméleti – gyakorlati -3,76E-02 -0,224 

A képzés megítélésének kereszttáblái: 
1. széleskörű- túlspecializált 

 1. nem ér 
semmit 

2. komo-
lyabb vég-

zettség 
előfeltétele 

3. használ-
ható, de 
érdemes 

kiegészíteni 

4. teljes 
értékű felső-

fokú vég-
zettséget 

jelent 

összesen 

túlspecializált 5 9 16 0 30 
közép 7 15 61 9 92 
széleskörű 8 34 192 51 285 
összesen 20 58 269 80 407 
1. tábla P=0.000 
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2. nagyvonalú-beszűkült 
 

1 nem ér 
semmit 

2 komolyabb 
végzettség 
előfeltétele 

3 használha-
tó, de érde-

mes kiegészí-
teni 

4 teljes érté-
kű felsőfokú 
végzettséget 

jelent 

Összesen 

beszűkült 9 8 36 2 55 
közép 6 17 61 9 93 
nagyvonalú 5 32 166 48 251 
Összesen 20 57 263 59 399 

2. tábla P=0.003 

3. nehéz-könnyű 
 

1. nem ér 
semmit 

2. komo-
lyabb vég-
zettség elő-

feltétele 

3. használha-
tó, de érde-

mes kiegészí-
teni 

4. teljes 
értékű felső-
fokú végzett-
séget jelent 

Összesen 

könnyű 10 22 119 11 162 
közép 5 19 62 12 98 
nehéz 10 16 91 36 144 
Összesen 25 57 272 59 404 

3. tábl P=0.00 

3.1 nehéz-könnyű 
 nappali esti v. levelező Összesen 
könnyű 94 34 128 
közép 116 74 190 
nehéz 35 52 87 
Összesen 245 160 405 

4. tábla P=0,023 

4. igényes-igénytelen 
 

1. nem ér 
semmit 

2. komolyabb 
végzettség 
előfeltétele 

3. használható, 
de érdemes 
kiegészíteni 

4. teljes érté-
kű felsőfokú 
végzettséget 

jelent 

Összesen 

igénytelen 6 10 18 2 36 
közép 12 41 214 36 303 
igényes 2 7 34 21 64 
Összesen 20 58 266 59 403 

5. tábla P=0.000 

4.1 igényes-igénytelen 
 nappali esti v. leve-

lező Összesen 

igénytelen 10 5 15 
közép 147 68 215 
igényes 86 88 174 
Összesen 243 161 404 

6. tábla P=0.050 
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5.1. alapos- felületes 
 nappali esti v. levelező Összesen 
felületes 32 17 49 
közép 143 73 216 
alapos 72 70 142 
Összesen 247 156 407 

7. tábla P=0,055 
 
 
 

A diploma értéke: 1. szabadidő 

 1. nem ér 
semmit 

2. komo-
lyabb vég-
zettség elő-

feltétele 

3. használha-
tó, de érdemes 

kiegészíteni 

4. teljes érté-
kű felsőfokú 
végzettséget 

jelent 

Összes 

0-4 4 2 10 3 19 
5-7 3 20 78 20 121 
8-10 13 37 186 38 274 

Összesen 20 59 274 61 414 
8. tábla P=0,008 
 
 
 

2. barátok 
 1 nem ér 

semmit 

2 komolyabb 
végzettség 
előfeltétele 

3 használható, 
de érdemes 
kiegészíteni 

4 teljes értékű 
felsőfokú vég-
zettséget jelent 

Összes 

0-5 5 6 9 7 37 
6-8 4 25 114 26 169 
9-10 12 28 141 28 209 
 21 59 264 61 415 

9. tábla P=0.016 
 
 
 

3. kulturális politika 
 1 nem ér 

semmit 

2 komolyabb 
végzettség 
előfeltétele 

3 használható, 
de érdemes 
kiegészíteni 

4 teljes értékű 
felsőfokú vég-
zettséget jelent 

Összes 

konzervatív 10 29 128 15 192 
liberális 8 26 123 28 185 
egyéb 2 4 22 8 36 
Összes 20 59 273 61 413 

10. tábla P=0,010 
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Az egyházhoz való tartozás szerinti megoszlások: 
róm.kat. g.kat. ref. evang. egyéb nem tartozik 

CS 354 EÖ 400 CS 427 CS 277 CS 417 CS 405 
            
ÉR 508 ÉR 413 ÉR 488 ISZ 415 BH 450 BH 472 
BH 514 BH 550 BO 571 BH 446 ÉR 583 ÉR  474 
SZH 516 CS 575 SZH 576 SZH 515 *  SZH 510 
FT 556 SZH 576 *  *  *  *  
            
Ü 1533 KÉ 1463 Ü 1518 Ü 1677 EÖ 1467 Ü 1732 
E 1524 Ü 1563 E 1437 E 1485 TÖ 1467 E 1555 
TÖ 1372 *  KÉ 1361 EG 1477 HB 1450 TÖ 1389 
EG 1307 *  TÖ 1329 MB 1377 AJ 1417 EG 1282 
KÉ 1264 *  EG 1325 FE 1308 *  KÉ  1269 

13. tábla 
 
AJ = nyagi jólét; BH = belső harmónia; BO = boldogság; CS = család; E = engedelmes; 
EG = egyenlőség; EÖ = emberi önérzet; ÉR = értelmes; FE = fegyelmezett; FT = felelős-
ségteljes; HB = a haza biztonsága; ISZ = igazi szerelem; KÉ = kellemes élet; MB = meg-
bocsátó; TÖ = törekvő; SZH = szavahihető 

 

Az átlagokat megszoroztam százzal – elhagytam a tizedesvesszőt – az árnyaltabb kép 
érdekében. Minél kisebb szám, annál nagyobb a tulajdonított érték. Az első és az utolsó 
öt helyet tüntetem fel, a 600-ig, illetve az 1200-on felüli értékeket. 

*600-on felül illetve 1200-on aluli értékek, nem számoljuk az élbolyhoz. 
 
 
 

A pártpreferenciák szerinti megoszlások 
FIDESZ 165 fő MSZP 85 fő SZDSZ 46 fő nem mondja 46 

család 346 család 337 család 452 értelmes 443 
értelmes 457 belső harmónia 312 boldogság 498 család 511 
bel. harm. 501 szavahihető 525 értelmes 509 FT 530 
szavahihető 507 értelmes 532 bel. harm. 524 szavahihető 530 
FT 568 FT 545 szavahihető 542 bel. harm. 548 
        
üdvözülés 1548 üdvözülés 1685 üdvözülés 1637 üdvözülés 1683 
engedelmes 1512 engedelmes 1424 engedelmes 1627 engedelmes 1548 
törekvő 1372 egyenlőség 1281 törekvő 1436 megbocsátó 1377 
egyenlőség 1287 kellemes élet 1260 kellemes élet 1330 kellemes élet 1333 
kellemes élet 1278 szépség világa 1256 egyenlőség 1289 egyenlőség 1326 

14. tábla 1 fő FKgP, 3 fő MDF, 6 fő MIÉP választó volt, 4 fő nem tudja kire szavazott. Velük nem 
számolunk. 
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Szemléletesebb, ha az átlag körül helyezzük el a vezető értékeket. 
család 

277•evangélikus 337•MSZP 386• átlag 405• egyház nélküli 
 346 •FIDESZ  417 • egyéb egyház 
 354•római 

katolikus 
 427 •református 

452• SZDSZ 
15. tábla  
belső harmónia 

312• MSZP 446• evangélikus 511• átlag 514 • római katolikus 
 450•egyéb egyház  518• nincs pártpreferencia 
 472• egyház 

nélküli  524• SZDSZ 
   550• görög katolikus 
   598•református 

16. tábla 
boldogság 

498• SZDSZ 571•református 6,24• átlag 
  622•római katolikus 
  624•egyház nélküli 
  625• MSZP 
  638•FIDESZ 
  650•görög katolikus 
  669•evangélikus 

17. tábla 

Az értékek faktorai: 

1.hatékonyság (a me-
nedzser) eszközértékek: 

belülről vezérelt 

2. jólét (a tisztes 
polgár) 

3. boldogság (az 
érzelemdús) 
célértétékek: 

kívülről vezérelt 

4. felelősség (az 
alkalmazott) 

hatékony 571 anyagi jólét 478 igaz szere-
lem 

422 felelősség 
teljes 

450 

alkotó szellemű 467 tiszta 417 belső 
harmónia 

438 fegyelmezett 433 

önálló 457 udvarias 415 boldogság 363 engedelmes 406 

logikus 436 családi biz-
tonság 

387 szépség 350 emberi 
önérzet 

371 

  törekvő 367     

  társadalmi 
megbecsülés 

339     

 
 az elvégzett 

munka örö-
me 

219 
 

 
 

 

        

megbocsátó -624 szabadság -513 a haza 
biztonsága 

- 758 jókedélyű -519 

szeretetteljes -608 előítélet-
mentes 

-510 béke -748 érdekes élet -507 

üdvözülés -449 bölcsesség -486   kellemes 
élet 

-405 

segítőkész -411 egyenlőség -486     
szavahihetőség -343 bátor -240     

18. tábla 
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modern 
2. jólét (a tisztes polgár) cél és hoz-
zárendelt eszköz értékek, többnyire 

belülről irányított, emotív 

3. boldogság (az érzelemdús) 
célértétékek: kívülről vezérelt, emotív 

anyagi jólét 478 igaz szerelem 422 
tiszta 417 belső harmónia 438 
udvarias 415 boldogság 363 
családi biztonság 387 szépség 350 
törekvő 367   
társadalmi megbecsülés 339   
az elvégzett munka öröme 219   
szabadság -513 a haza biztonsága - 758 
előítéletmentes -510 béke -748 
bölcsesség -486   
egyenlőség -486   
bátor -240   

19. tábla 

posztmodern 
1.hatékonyság (a mene-

dzser) eszközértékek: 
belülről vezérelt, kognitív 

 
4. felelősség (az alkalma-
zott) célértékek, kívülről 

irányított, kognitív 
 

hatékony 571 felelősség teljes 450 
alkotó szellemű 467 fegyelmezett 433 
önálló 457 engedelmes 406 
logikus 436 emberi önérzet 371 
    
megbocsátó -624 jókedélyű -519 
szeretetteljes -608 érdekes élet -507 
üdvözülés -449 kellemes élet -405 
segítőkész -411   
szavahihetőség -343   

20. tábla 

Érték klaszterek 

érték 
klaszterek átlag szóródás 

1 
172 

2 
122 

3 
114 

 1 
172 

2 
122 

3 
114 

anyagi jólét 8,81 12,00 11,65 10,55 -1,74 1,45 1,10 
béke 11,12 8,67 2,71 8,05 3,07 0,62 -5,34 
boldogság 5,69 5,12 8,30 6,24 -0,55 -1,12 2,06 
bölcsesség* 10,26 9,30 9,30 9,71 0,55 -0,41 -0,41 
családi bizt.* 4,02 3,60 3,89 3,86 0,16 -0,26 0,03 
belső harmónia 4,78 4,40 6,37 5,11 -0,33 -0,71 1,26 
egyenlőség 14,69 13,42 10,32 13,01 1,68 0,41 -2,69 
elvégzett munka 
öröme 

8,07 9,40 9,25 8,79 -0,72 0,61 0,46 

érdekes élet 8,64 10,64 11,81 10,25 -1,61 0,39 1,56 
haza biztonsága 14,05 11,83 6,60 11,32 2,73 0,51 -4,72 
igazi barátság 7,21 6,65 8,89 7,51 -0,30 -0,86 1,38 
igazi szerelem 5,73 5,29 9,13 6,54 -0,81 -1,25 2,59 
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kellemes élet 11,57 13,40 14,19 12,84 -1,27 0,56 1,35 
emberi önérzet 7,82 9,65 9,18 8,75 -0,93 0,90 0,43 
szabadság 9,03 9,83 6,65 8,61 0,42 1,22 -1,96 
szépség világa 11,60 12,13 13,54 12,30 -0,70 -0,17 1,24 
társadalmi meg-
becsülés 

9,58 11,84 11,00 10,65 -1,07 1,19 0,35 

üdvözülés 16,97 13,62 16,96 15,96 1,01 -2,34 1,00 
        
alkotó szellemű 6,01 9,67 6,75 7,32 -1,31 2,35 -0,57 
bátor, gerinces 8,82 9,18 7,22 8,52 0,30 0,66 -1,30 
előítéletektől 
mentes 

8,71 8,92 7,08 8,31 0,40 0,61 -1,23 

engedelmes 15,84 14,33 15,01 15,15 0,69 -0,82 -0,14 
értelmes 4,04 6,61 4,11 4,83 -0,79 1,78 -0,72 
fegyelmezett 10,33 11,81 10,40 10,79 -0,46 1,02 -0,39 
FT* 5,88 6,11 5,57 5,86 0,02 0,25 -0,29 
hatékony 8,57 12,93 9,95 10,26 -1,69 2,67 -0,31 
jókedélyű 9,16 7,27 10,76 9,04 0,12 -1,77 1,72 
logikus gondol-
kodású 

8,29 11,82 7,38 9,09 -0,80 2,73 -1,71 

megbocsátó 13,81 8,77 13,20 12,13 1,68 -3,36 1,07 
önálló 6,75 10,94 7,63 8,25 -1,50 2,69 -0,62 
segítőkész 11,05 7,35 10,62 9,82 1,23 -2,47 0.80 
szavahihető 5,74 4,11 5,59 5,21 0,53 -1,10 0,38 
szeretettel teljes 12,14 5,00 11,60 9,83 2,31 -4,83 1,77 
tiszta* 11,04 10,61 11,24 10,97 0,07 -0,36 0,27 
törekvő 12,43 14,77 14,15 13,61 -1,18 1,16 0,54 
udvarias 11,64 10,75 12,28 11,55 0,09 -0,80 0,73 

23. tábla *nem illeszkedik szignifikánsan a klaszterhez 
 
 
 

Az átlagtól történő eltérések 5 klaszter esetében: 
 1. klaszter 2. klaszter 3. klaszter 4. klaszter 5. klaszter 

na
gy

on
 

fo
nt

os
 

megbocsátó 
szeretettel 
teljes 
üdvözülés 

 bölcsesség 
egyenlőség 
béke 

béke 
haza biztonsá-
ga 

tiszta 
udvarias 

fo
nt

os
 

segítőkész 
bölcsesség 
előítéletektől 
mentes 
jókedélyű 
igazi szerelem 
igazi barátság 
belső harmó-
nia 
szavahihető 

érdekes élet 
alkotó szelle-
mű 
hatékony 
igazi szerelem 
önálló 
kellemes élet 
törekvő 
társadalmi 
megbecsülés 

szabadság 
alkotó szelle-
mű 
önálló 
logikus gon-
dolkodású 
fegyelmezett 
szépség világa 
előítéletektől 
mentes 

logikus gon-
dolkodású 
FT 
bátor, gerinces 
családi bizton-
ság 

szeretettel 
teljes 
jókedélyű 
anyagi jólét 
igazi szerelem 
törekvő 
kellemes élet 
boldogság 
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ke
vé

sb
é 

fo
nt

os
 

kellemes élet 
értelmes 
haza biztonsá-
ga 
törekvő 
fegyelmezett 
társadalmi 
megbecsülés 
anyagi jólét 
hatékony 
logikus gon-
dolkodású 

udvarias 
egyenlőség 
tiszta 
üdvözülés 
segítőkész 
szeretettel 
teljes 
megbocsátó 

belső harmó-
nia 
engedelmes 
megbocsátó 
FT 
szavahihető 
kellemes élet 
anyagi jólét 
jókedélyű 
családi bizton-
ság 

belső harmó-
nia 
jókedélyű 
üdvözülés 
igazi barátság 
bölcsesség 
egyenlőség 
érdekes élet 
szeretettel 
teljes 
igazi szerelem 
szépség világa 

béke 
logikus gon-
dolkodású 
bátor, gerinces 
egyenlőség 

ne
m

 fo
nt

os
 logikus gon-

dolkodású 
önálló 

haza biztonsá-
ga 
béke 

szeretettel 
teljes 
igazi szerelem 
boldogság 

 bölcsesség 
alkotó szelle-
mű 
előítéletektől 
mentes 

ra
ng

e5
 

-4,04- 3,22 
7,26 

-2,01- 4,93 
6,94 

-4,58 – 2,73 
7,31 

-5,59 – 2,23 
7,82  

-4,39 – 5,57 
9,96 

24. tábla 
 

Az átlagtól való eltérések 3 klaszter esetében 
 1. klaszter 2. klaszter 3. klaszter 

fo
nt

os
 

anyagi jólét 
hatékony 
érdekes élet 
önálló 
alkotó szellemű 
kellemes élet 
törekvő 
társ. megbecsülés 

szeretettel teljes > 
megbocsátó> 
segítőkész 
üdvözülés 
jókedélyű 
igazi szerelem 
boldogság 
szavahihető 

béke> 
haza biztonsága> 
egyenlőség 
szabadság 
logikus gondolkodású 
bátor, gerinces 
előítéletektől mentes 

ne
m

 fo
nt

os
 

üdvözülés 
segítőkész 
egyenlőség 
megbocsátó 
szeretettel teljes 
haza biztonsága 
béke 

fegyelmezett 
törekvő 
társadalmi megbecsülés 
szabadság 
anyagi jólét 
értelmes 
alkotó szellemű 
hatékony 
önálló 
logikus gondolkodású 

szeretettel teljes 
boldogság 
igazi szerelem 

ra
ng

e3
 

-1,74 – 3,07 
4,81 

-4,83 – 2,35 
7,18 

-1,71 – 2,59 
4,30 

25. tábla 
 


