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Dencs Tünde 

A vajdasági fiatalok kulturális életszokásai 

„Sikeres ember az, 
aki szilárd alapokat tud építeni 

azokból a kövekbő l, 
amelyeket mások 

hajigálnak rá." 

David Brinkley 

Társadalmunkban nagyobb figyelmet érdemelne az 
ifjú  nеmzеdёk. 2001-ben egy nemzetközi ifjúságkuta-
tást folytattunk le aKárpát-medencében, amelynek ko-
ordinálását a budapesti Nemzeti Ifjúságkutató Intézet 
végezte. A vajdasági empirikus kutatást a szabadkai 
Magyarságkutató Tudományos Társaság és a Vajdasá-
gi Ifjúsági  Fбгum vállalta. A kérd ő ívezett minta repre-
zentatív és 1526 (1017 magyar és 509 szláv) fiatalt ölelt 
fel, 15-29 éveseket és 24 vajdasági települést (14 falu, 
6 kisváros, 4 város). 

A fiatalok olvasási szokásai 

A kulturális fogyasztás témakörében el őször az olva-
sási szokásukat elemeztük. 

1. grafikon: 

A~R~A<S 

A megkérdezettek 89,2 százaléka az elmúlt évben 
legalább egy könyvet elolvasott. Válaszadóink évente 
átlagosan 8,62 könyvet olvasnak el. (1. grafikon) A leg-
kevesebbet olvasnak a m űszaki és az informatikai té-
makörökb ő l. Úgy tűnik, a képregények ideje is leáldozó-
ban van, hisz a megkérdezetteknek mindössze 10%-a 
forgatja az ilyen jelleg ű  könyveket. A társadalomtudo-
mányi tárgyú könyveknél is viszonylag sokan választot-
ták a soha választ. A fiatalok 20-25 százaléka olvas 
rendszeresen, nagy gyakorisággal, a többiek csak id ő -
szakosan. Feltételezhetően ezek között a könyvek kö-
zött vannak a kötelez ő  iskolai olvasmányok vagy az 
ajánlott irodalom is. Pozitívan értékelhet ő  viszont, hogy 
akik rendszeresen olvasnak, leginkább szépirodalmi 
m űveket, regényt keresnek; azonos gyakorisággal nyúl-
nak azonban a fiatalok a ponyvairodalom (pl. krimi, sci-
fi) felé is. 

2. grafikon: 

F I Magyar Szó 	I1 Blic 	■ Danas 	• Veéernje Novosti 
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4. grafikon: 

Az ifjúság olvasási szokásai figyelemmel kísérhet ő k 
a sajtóérdekl ődésükön keresztül is. (2. grafikon). Szer-
biában a közelmúltig az emberek többsége ambivalens 
módon viszonyult a sajtóhoz, vagy vakon követték az 
agyoncenzúrázott írott sajtót, vagy teljesen elzárkóztak 
tő le, fiataljaink ilyen modellekkel n ő ttek fel. A kérdő íve-
zést 2001 őszén végeztük Vajdaság-szerte, tehát egy 
évvel a rendszerváltás után, az új hatalomban vetett hit 
még nem volt erős, de a remény és bizalom megvolt. 
Szembet ű nő , hogy a fiatalok érdekl ődése nagyobb a 
belföldi események iránt, mint a külföldi történések 
iránt. A viszonylag sok szerb lapkínálat ellenére sem ol-
vasnak napilapokat az államnyelven. A napilapok közül 
fiatal válaszadóink nagy többsége (75%-a) olvassa az 
egyetlen vajdasági magyar napilapot, a Magyar Szót. 

A minta körülbelül negyede kedveli az egyik szerb 
bulvárlapot, a Blicet, amely röviden, tömören, nem sok 
kommentárral sok-sok aktuális eseményt közöl. 

3. grafikon: 

A hetilapok esetében (3. grafikon) a magyar fiatalok 
szintén nemigen olvasnak szerb nyelven. Mindössze a 
vajdasági kiadású magyar hetilapok némelyikét olvas-
sák nagy arányban. Ilyen a Családi Kör (a minta 47,5%-
a) és a Hét Nap (a minta 21,5%-a olvassa). 

A Képes Ifjúsággal (a vajdasági magyar fiatalok 
egyetlen hetilapjával) kapcsolatban azt gondolom, hogy 
valamelyest javult a helyzet, ugyanis 2001 óta a lapnak 
lendületes és fiatal szerkeszt őgárdája van, akik nagy 
energiákat fektetnek abba, hogy e hetilap valóban a fi-
atalok lapja legyen. 
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A magyarországi lapokat illetően (4. grafikon) szintén 
van némi eltérés a 2001-es adatokhoz viszonyítva, hisz 
azóta viszonylag sok magyar újság került szabad el-
adásba. 

Ezeket az újságokat azonban a magyarországi ára-
kon forgalmazzák nálunk, ami ismét egy újabb akadályt 
gördít a fiatalok elé. 

A Magyarországon megjelen ő  hetilapok közül a vá-
laszadók - főleg a tömbmagyarság körében, ahol köny-
nyen hozzájutnak ezekhez a kiadványokhoz - leginkább 
a nő i lapokat olvassák (Kiskegyed, N ők Lapja). Ezek-
nek az olvasottsága azonban 7% körüli, ami alacso-
nyabb, mint a vajdasági hetilapoké. A grafikonon a há-
rom legolvasottabb anyaországi lap látható, amelyeket 
a minta 3-7%-a vásárolja. 

5. grafikon: 
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Az adatokat percekben írtuk ki. Egy tipikus hétközna-
pon a vajdasági fiatalok átlagosan kb. 3 órát rádióznak 
(5. grafikon), és körülbelül egy órával rövidebb ideig né-
zik a tévét. Feltételezhet ő , hogy egyéb foglalkozás köz-
ben rádióznak, esetleg tévéznek. Ez nem számít mér-
téktelenül sok id őnek, s ez arra is következtetni enged, 
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hogy a szórakozás egyéb formáit jobban kedvelik, mint 
Pl. a találkákat, bulikat. 

Hétvégenként a rádiózás és tévézés egymáshoz vi-
szonyított aránya megfordul: a fiatalok többet ülnek a 
tévé előtt, mintegy 5-6 órát. Ez azonban továbbra is 
csak napi 2-3 órát jelent. 

Általánosságban a legkevésbé népszer űek a szerb 
tévécsatornák. A kereskedelmi jelleg ű  Pink Tv a filmjei 
miatt népszer ű  — válaszadóink körében 24 százalékos 
a nézettsége. Utána a BK Tv következik, valószín ű leg a 
filmjei és ismeretterjesztö m űsorai miatt. 

6. grafikon: 
A szerb tévéadókkal ellentétben a magyar kereske-

delmi adók népszerűsége nagyobb (6. grafikon). 
A TV2-t a megkérdezettek 80%-a nézi, míg a RTL 

Klub nézettsége kb. 70%-os. A válaszadók szívesen 
nézik az M1-et is, amely Vajdaságban csaknem eléri a 
kereskedelmi adók nézettségét (60% feletti). A Duna 
Televízió nézettsége meglep ően csak 17 százalék felet-
ti a vajdasági magyar fiatalok körében. A Duna Tévét 
egyetlen magyar csatornaként a szórványban (Dél- és 
Közép-Bánságban) nézik. 

6. grafikon 
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A válaszadók közül sokan szívesen nézik a külföldi 
kábelcsatornákat is (7.grafikon), melyek közül legin-
kább az HB0-t és a Vivát kedvelik. A sport- és a zene-
csatornák természetesen ízlés és érdekl ődés szerint 
nézettek. Érdekességként említhet ő , hogy a megkérde-
zettekjelentős kisebbsége szívesen nézi a horvát tévé-
csatornát is. 

A rádióadóknál szintén kevésbé népszer űek a Szer-
biában m űködők, ez a következő  grafikonon is látható. 
Főként a regionális és a helyi kereskedelmi rádiókat 
kedvelik válaszadóink, melyek közül kiugróan népszer ű  
az Adai Rádió, utána következik a HIT, azután a Sza-
badkai Rádió és a YU Eco. 

Lásd a 8. grafikont: 

l=ј  Danubius 
	

II91áge г 	■ Kossuth 

8. grafikon: A magyarországi kereskedelmi adók hall-
gatottsága eléri a 40 százalékot, f őként a tömegkultúrá-
hozerősen alkalmazkodó Danubius és az elmúlt évtize-
dek zeneszámait sugárzó Sláger számít hallgatottnak. 
A Kossuth rádiót a kérdezett fiatalok csak kis százaléka 
hallgatja szívesen. 

Számítógép-használat 
A megkérdezettek fele használ számítógépet, körül-

belül a másik fele pedig nem. 
(9. grafikon) Az id ősebb korosztály (25-29 év) érthe-

tően kevésbé rendelkezik informatikai ismeretekkel, 
mert ők még nem tanulták az iskolában. Már a 15-19 
évesek 52%-a rendszeresen használja a számítógépet, 
a 20-24 éveseknek több mint a fele. 

A számítógép-használatot illet ően is azt gondolom, 
hogy az elmúlt évek pozitívabb változást hoztak. Egyfe-
lő l a különböző  bankkölcsönök, kedvezmények lehet ő -
vé tették, hogy egyre több fiatalnak lehet otthon is szá-
mítógépe, másfel ő l, a számítógépen való munka ma 
már alapkövetelmény és az alapokat, már az általános 
iskola alsó osztályában is el lehet sajátítani fakultatív 
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úton. 
9. grafikon: 

10. grafikon 
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A 10. grafikonon láthatjuk, hogy a legfiatalabb kor-
osztály (15-19 év) a számítógépet f őként játékra hasz-
nálja (38,9%), és majdnem a 30%-uk tanulásra. Az id ő -
sebbeknél egyre inkább a munka jut fontos szerephez. 
A 20-24 évesek 30,2%-a munkára és 23,3%-a tanulás-
ra használja a komputert. 18%-uk levelez, és 17,4 %-uk 
játszik. Az internet a legfiatalabbaknál a legnépszer űbb, 
a levelezés pedig a 20-24 év közöttieknél. 

A megkérdezett magyar fiatalok legid ősebb korosz-
tályának 52%-a a munkája során használja a számító-
gépet, 15%-uk játszik, míg 13,3%-uk levelez általa. A 
számítógép tehát nem luxus, hanem fő lég a munka és 
a tanulás eszköze a Vajdaságban. Az elmondottakat mi 
sem bizonyítja jobban, mint az, hogy ma már szinte 
minden munkahelyen alapkövetelmény a számítógép-
kezelés. 

Ugyanakkor a fokozott számítógép-használat elké-
nyelmesíti, elidegeníti a fiatalokat, hisz már nem fontos 
bulikba járni, hisz ismerkedni lehet az interneten is, 
egész szombat estét betölt ő  játékprogramok léteznek, s 
könyvet sem kell vásárolni, mert már különböz ő  infor-
mációhordozókon egy-egy anyag megkapható, nem 
beszélve arról, hogy szinte minden film megtekinthet ő  
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számítógépen. A fentiek nem csak a vajdasági magyar 
fiatalokra jellemzők, általános jelenségekrő l beszélünk, 
ami ma már külön veszélyezteti a felnöv ő  nemzedéket. 

Kulturális rendezvények látogatása 

11. grafikon: 
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Az egyes kulturális rendezvények és alkalmak láto-
gatottságának gyakorisága betekintést enged a fiatal 
korosztály érdekl ődésének, kulturális igényeinek az ala-
kulásába (11. grafikon). 

Az általunk vizsgált korosztály nagy része el őnyben 
részesíti a könnyed szórakozást a kulturális alkalmak-
kal szemben. A legtöbben házibulikra és diszkóba jár-
nak, az igényesebb kultúra iránti érdekl ődés lényege-
sen ritkább, a minta 20-35 százalékára jellemz ő . 

Leggyérebb az érdekl ődés a kirándulás és a komoly-
zenei hangversenyek iránt. 

A településtípus függvényében megállapítható, hogy 
az egyes rendezvényformák mely területeken látogatot-
tabbak. 

Moziba a városiak járnak gyakrabban. Különös mó-
don a gyakori könyvtárlátogatás jellemz őbb ugyan a vá-
rosiakra, mégis egy részük még a falusiakhoz viszonyít-
va is ritkábban kölcsönöz könyvet. 

Figyelemre méltó az is, hogy a könny űzenei koncer-
tek el őadói elsősorban a kisvárosi fiatalok figyelmére 
számíthatnak. 

A diszkóba járás mindhárom települési formánál do-
mináns szórakozás. Mind hangversenyre, mind pedig 
könyvesboltba is inkább a városiak járnak; náluk a m ű -
velődési programok és a bálak is népszer űbb találkozá-
si lehetőségek, mint falun. Szintén ők azok, akik szíve- 
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sebben látogatnak el természetvédelmi területre és ki- 	4. A fiatalok szórakozását illet ően elmondható, hogy 
állításra is. Nyilvánvalóan e településtípus fiataljai álta- a legtöbben házibulikra és diszkóba járnak, az igénye-
lánosságban is többet járnak szórakozni, hiszen még a sebb kultúra iránti érdekl ődés lényegesen ritkább. 
házibulik látogatottsága is fokozottabb esetükben. 

JAVASLATOK 
ÖSSZEGZÉS 

1. A vajdasági magyar fiatalok viszonylag keveset ol-
vasnak, az írott sajtótermékek közül els ősorban a bel-
földi újságokat részesítik el őnyben, az elektronikus saj-
tót fő leg szórakozási célokra használják, csak kis ré-
szük tájékozódik ezekb ő l. 

2. A vajdasági fiatalok tájékozódását befolyásoló té-
nyező k: 

az egyén munka- és szabadid ő-beosztása; 
milyen anyagi körülmények között él, hiszen a 

rendszeres sajtótermék-vásárlás, vagy min őséges tele-
víziókészülék, az internet használata ett ő l is függ 

a szülő  által nyújtott modell. 
3. A megkérdezettek nagy százaléka használ számí-

tógépet, ami növekv ő  tendenciát mutat, korosztálytól 
függően egyaránt nagy arányban használják munkára, 
tanulásra, kapcsolattartásra, szórakozásra. 

Az olvasóvá való nevelés fontosságának tudatosí-
tása a szül ők és pedagógusok körében, hogy már egé-
szen fiatalon megszeresse a gyermek és alkalmazza. 

A különböző  fiatalokat érintő  újságok népszer űsí-
tése, lehető leg a fiatalok gondolkodását, dinamizmusát, 
világlátását tükrözve. 

A helyi rádiók hallgatottságát kihasználva olyan inte-
raktív programok szerkesztése, amely túlmutat a könnyed 
szórakozáson. 

Az igényes szórakozásra való nevelés (színházlá-
togatás, majd azt követően a látottak együttes feldolgo-
zása, író-olvasó találkozók) . 

Az érték és az értéktelen m ű fajok szembeállítása, 
lehető leg olyan módszerekkel, hogy a fiataloknak érthe-
tő  és élvezhető  legyen. 

2 Forrás: Mozaik 2001, Gyorsjelentés, Magyar fiatalok aKárpát-medencében; Budapest, 2002 
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