
Adalékok a szombathelyi
középiskolások 

mozgókép-kultúrájához
A civilizált társadalmakban élő emberek többsége szabadideje nagy
részét az elektronikus csatornákon közvetített üzenetek vételével tölti
el. Különösen vonatkozik ez a televíziós nemzedékre, a gyermek- és
ifjúsági korosztályra. Nemzetközi vizsgálatok alapján kimutatták, 

hogy a fiatalkorúak hetente 15–20 órát is képesek tévénézéssel
eltölteni. Ez az átlag az európai országokban többé-kevésbé azonos. 

Az egyik felmérés szerint hétköznap a gyerekek 85%-a két órát, 
vasárnap – főleg a fiúk – négy-öt órát fordítanak tévénézésre. 

Egy Németországban végzett vizsgálat szerint munkanapokon 
a 10–16 évesek 55%-a néz rendszeresen televíziót.

N
em véletlen tehát, hogy a média-
kutatók különös figyelmet szentel-
nek a televízió szocializációs szere-

pének vizsgálatára. Elõszeretettel kutatják a
tévémûsorok (mûsortípusok) hatását a sze-
mélyiségfejlõdésre, de nem tudnak meg-
nyugtató választ adni arra, hogy milyen
problémákat okozhat a mûsorok, filmek
nem megfelelõ kiválasztása, a mértéktelen
és kontroll nélküli tévénézés.

A témák, a mûfajok sokszínûsége nagy-
fokú figyelemkoncentrációt, rugalmas gon-
dolkodást, fejlett fantáziát, a filmnyelv alap-
jainak alapos ismeretét igényli. A mozgóké-
pekbe kódolt információk felfogása különö-
sen problematikus a fiatalkorúaknál, mert ná-
luk az érzelmi érettség és az értelmi fejlett-
ség még nem stabilizálódott. Tévénézési és
moziba-járási szokásaikat kortárscsoport-
juk döntõ mértékben befolyásolja, noha a ti-
zenévesek zömének még alacsony szintû a
filmmûveltsége, s a mozgóképi kódok meg-
fejtését segítõ ismereteik is hiányosak. 

A film szintetikus nyelve, a mozgóképi
közlemények koncentrált megjelenítése,
lényegkiemelõ hatása következtében a te-
levíziós élmény olyan intenzitású lehet – fõ-
leg túlfogyasztás esetén –, hogy a nézõ
„belefullad” a képözönbe. Ebbõl a szem-
pontból különösen a serdülõkorúak a veszé-
lyeztetettek, mert õk még „mindenevõk”,
ugyanakkor kevés és hiányos élettapaszta-

lattal rendelkeznek. Képtelenek a reájuk
zúduló új és tömény audiovizuális informá-
ciók feldolgozására.

Ezért kerültek érdeklõdésünk fókuszába
a 15–16 éves középiskolások.

Kutatásunk négy szombathelyi középis-
kola diákjaira terjedt ki. A Mûvészeti Szak-
középiskola és Gimnázium, a Nagy Lajos
Gimnázium, a Savaria Szakközépiskola, va-
lamint a Gépipari- és Mûszaki Szakközép-
iskola 15–16 éves – II. osztályos – tanulói
közül összesen százötvenen töltöttek ki kér-
dõívet. Az iskolák kiválasztása irányított
volt. A „mûvészetisek” tantervbe ágyazottan
foglalkoznak filmmûvészettel és médiaisme-
rettel. A Nagy Lajos Gimnázium Vas megye
egyik legrangosabb középiskolája, jó érte-
lemben vett elit gimnázium. Az általunk ki-
választott két másik szakközépiskola vi-
szont egyáltalán nem a jó képességû tanu-
lók gyûjtõhelye. Szándékosan törekedtünk
heterogén összetételû mintára, mert arra
gondoltunk, hogy a kérdéseinkre adott vá-
laszok iskolánként és más dimenziók alap-
ján is karakteres sajátosságokat mutatnak.

Az általunk megkérdezett középiskolások
nemenkénti aránya: fiú: 59%, lány: 41%.
(Azért billent a mérleg nyelve az erõsebb
nem javára, mert a szakközépiskolások
nagy többsége fiú.) Az életkori tagolódás
alig differenciált. A válaszolók 84%-a 16
éves, 16%-a 15 éves. Az életkori homoge-
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nitásra azért volt szükség, mert éppen arra
voltunk kíváncsiak, hogy milyen a film-
kultúrája az általános iskolai tanulmányai-
kat egy esztendõvel korábban befejezõ kor-
osztály tagjainak.

A minta társadalmi hátterét vizsgálatunk-
ban az apák és az anyák iskolai végzettsé-
gével, foglalkozásuk jellegével és
munkaerõpiaci helyzetével minõsítettük.

A megkérdezett diákok szüleinek 41,1%-
a felsõfokú (fõiskolai, egyetemi) végzettsé-
gû, 35,2%-a érettségizett, 19,6%-a szak-
munkásképzõt, 3,9%-a nyolc általánost vég-
zett. Különösen magas (80%) a felsõfokú
végzettségû szülõ az elit gimnáziumba járó
tanulóknál. Ôket a mûvészeti szakközépis-
kolások szülei követik 40%-os aránnyal. A
mintában szereplõ középiskolások szüleinek
munkaerõpiaci helyzete az általunk vizs-
gált iskolatípusokban egyöntetûen jó. A
megkérdezettek körében csupán három mun-
kanélküli szülõt találtunk! Az apák és anyák
több mint 90%-a alkalmazott. A gimná-
ziumba járó tanulók szüleinek esetében a ta-
nár, orvos, ügyvéd, mérnök foglalkozás
egyaránt domináns mutatóval van jelen. A
mûvészeti- és a gépipari szakközépiskolá-
soknak jellemzõbb szülõi háttere viszont a
középszintû szellemi foglalkozásúakból te-
võdik össze. A Savaria Szakközépiskolá-
sok szülei fõleg szakmunkások és alkalma-
zottak. Összességében megállapítható, hogy
a társadalmi réteghelyzet tükrözõdik az is-
kolaválasztásban. A nagyobb presztízsû is-
kolába járnak a magasan kvalifikált helyze-
tû szülõk gyermekei.

Az apák és anyák 80,3%-a naponta néz te-
levíziót, 31,3%-a évente egyszer-kétszer jár
moziba. Az utóbbiak zöme felsõfokú vég-
zettségû. A szülõk 60,7%-a egyáltalán nem
jár moziba!

Saját életminõségüket a felsõfokú végzett-
séggel rendelkezõ szülõk  gyermekei átlagon
felülinek, a többiek zöme átlagosnak, 1,9%-
a átlagon alulinak ítéli. A válaszokat a test-
vérek száma is befolyásolta. Az átlagon alu-
li megítéléseknél a megkérdezettek
mindegyike háromnál több testvért mondhat
magáénak.

Az általunk vizsgált korosztálynál az
életmód egyik legidõigényesebb mutatója

a szabadidõ struktúráján belül a tévéné-
zésre fordított idõ.

A megkérdezett tanulók 92,1%-a napi
rendszerességgel televíziózik, 33,3%-a vi-
deózik is. A szombathelyi diákok hétközna-
ponként átlagosan 3–4 órát fordítanak tele-
víziózásra és videózásra. Ebben a tekintet-
ben alaposan túltesznek a szüleiken! A meg-
kérdezettek körében feltûnõ a reggeli és
délelõtti tévénézésre fordított viszonylag
jelentõs idõ, de csúcsidõnek számít az este
és az éjszaka(!) is. Nemenkénti bontásban
vizsgálódva megállapítható, hogy a lányok
fõleg délután és este l–2 órát, a fiúk este, il-
letve éjszaka 3–4 órát tévéznek. Ugyanak-
kor a fiúkra jellemzõbb a reggeli és a délelõt-
ti tévénézés is l–2 órában. Az iskolatípu-
sonkénti helyzetkép is roppant tanulságos.
A legtöbb idõt (3–4 órát) a mûvészeti szak-
középiskolások töltik a televízió elõtt. A
gimnáziumba járók viszont a legkevesebbet,
csupán l–2 órát. 

Hétvégén más a helyzet. A tévénézésre
fordított idõ jobban eloszlik a napszakok
között, de szombaton és vasárnap is dél-
után és este éri el a tetõpontját. A lányoknál
3–4 órára emelkedik az idõkeret. A fiúknál
is többen lépnek „be” a 3–4 órát tévézõk tá-
borába. A hétvégi televíziózásba már jelen-
tõsebben bekapcsolódnak a gimnazista fiúk
és lányok is.

1. ábra
A tévénézés motivációi 

a megkérdezettek körében

A mintánkban szereplõk 69%-a szórako-
zási célzattal néz televíziót. Többségük gim-
náziumba jár. Ha szabadidõ-struktúrájukat
felidézzük, láthatjuk, hogy õk a legszorgal-
masabb tanulók, továbbá sokat sportolnak és
olvasnak, de viszonylag kevés idõt tölte-
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nek a televízió elõtt. Ha televíziót néznek,
akkor egyértelmûen szórakozni akarnak.
A megkérdezettek 14%-a vágyik mûvészi él-
ményre. Ôk tanulnak a mûvészeti szakkö-
zépiskolában, és õk töltik a legtöbb idõt a te-
levízió elõtt.

Vizsgáltuk azt is, hogy a tévénézésen kí-
vül a nap huszonnégy órájából a diákok
mennyi idõt fordítottak arra, hogy minden-
napi problémáikat, gondjaikat, örömeiket
megbeszéljék a szüleikkel, testvéreikkel,
barátaikkal és osztálytársaikkal.

idõ- osztály-
mennyiség szülõ testvér barát társ
1–60 perc 59% 36% 42% 52%
1–2 óra 19% 22% 24% 11%
2–3 óra 6% 16% 19% 15%
3 óránál több 8% 2% 13% 9%
semmi 8% 24% 2% 13%

1. táblázat
A személyközi kommunikációra fordított idõ

A 1. táblázat adatai rávilágítanak arra,
hogy a 15–16 évesek számára még nagyon
fontos a szülõkkel folytatott társalgás, bár az
idõráfordítási arányokat tekintve, interper-
szonális kapcsolataikban már meghatáro-
zóbb szerepet töltenek be a kortárscsoport
tagjai. A különbséget az utóbbiak javára fõ-
ként a barátokra fordított több idõ igénye jel-
zi. Ugyanakkor igen meglepõ, hogy a meg-
kérdezett diákok 24%-a egyáltalán nem
kommunikál a testvérével! Vagy ha igen,
akkor válaszában nem tartotta lényegesnek
annak feltüntetését.

Összességében elmondható, hogy a kö-
zépiskolások napi 1–2 órát szánnak társas
kapcsolataik életben tartására. E tényt tá-
masztja alá, hogy a „Hol és kivel töltöd el
legszívesebben a szabadidõdet?” kérdésre
a válaszolók 22,5%-a a baráti társaságot,
18,7%-a a sportpályát, 11,5%-a a mozit,
10,6%-a valamilyen klubot, tehát a társas
életnek olyan színterét jelölte meg, ahol
barátokkal találkozhat. Kissé meglepõ, de
érthetõ, hogy a tévé kimaradt a felsorolás-
ból, és a moziba-járásnak is eléggé ala-
csony a mutatója. Az interperszonális kap-
csolatok ápolásának a tévé és a mozi sem ki-
tüntetett színtere.

„Mennyi idõt fordítasz naponta tanulásra,
olvasásra és moziba-járásra?” – tettük fel a
kérdést a tanulóknak. A diákok több mint
30%-a 1–2 órát, 47%-a 2 óránál többet, 13%-
a 3 óránál is többet tanul naponta. A leg-
szorgalmasabb tanulók többsége gimnázium-
ba járó fiú. Legkevesebbet a szakközépisko-
lás lányok tanulnak. Megnyugtató, hogy a na-
pi idõráfordítási keret rangsorában minden
metszetben a tanulás kerül az elsõ helyre! Ol-
vasásra a 15–16 évesek naponta mindössze
30 percet fordítanak. A moziba-járásra nem
a naponkénti, hanem inkább a havonkénti al-
kalom a legjellemzõbb. Adiákok 29,4%-a ha-
vonta legalább egyszer elmegy moziba. Igen
örvendetes, hogy a megkérdezettek 32%-a
naponta 2 óránál is többet hódol valamely
hobbi jellegû tevékenységnek. A mintánkban
szereplõ tinédzserek fõleg a sportolást ked-
velik. Az aktív sportolók többsége gimnazis-
ta fiú és szakközépiskolás lány.

Diákjaink egyik legkedveltebb idõtölté-
se a filmnézés. A filmek számukra egyben
a legnépszerûbb mûsort jelentik a képer-
nyõn. A 15–16 évesek 88,2%-a kizárólag a
filmek kedvéért ül a televízió elé. A szom-
bathelyi középiskolásoknak mindössze
3,3%-a nézi rendszeresen a tévéhíradót. Al-
kalmanként még sportközvetítéseket és
könnyûzenei koncertet néznek szívesen.

Sajnálatos, hogy az arányok az audiovi-
zuális információs kultúra egyoldalúságára
vallanak, bár önkritikusan meg kell jegyez-
nünk, hogy a hagyományos információs
csatornák használatáról nincsenek adataink.

A vizsgált korosztály körében a tetszési
indexek alapján – 1-tõl 5-ig osztályozva – az
alábbi mûfajok preferáltak:

filmkomédia, filmvígjáték: 56,8%;
akciófilm: 29,4%;
katasztrófafilm: 23,5%;
sportfilm: 23%;
horror: 19,6%;
kalandfilm: 17,6%;
háborús és egyéb történelmi film: 15,6%;
filmdráma, filmtragédia: 15,6%;
animációs film: 13,7%;
dokumentumfilm: 11,7%;
mesefilm: 9,8%;
burleszk: 7,8%;
mûvészfilm: 7,8%.
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A filmdráma és filmtragédia, valamint
néhány más jellegzetes mûfaj – animációs
film, dokumentumfilm, burleszk – és a mû-
vészfilm viszonylag jó megítélése arra vall,
hogy a filmnyelv és a filmtörténet oktatásá-
nak eredményei máris mérhetõk. Ezeket a
filmfajtákat ugyanis az egyéb kategórián
belül a mûvészeti szakközépiskolások nevez-
ték meg és osztályozták jó jegyekkel.

A filmek nézettségének nemzeti hova-
tartozás szerinti – elõzetes várakozásainkat
igazoló – rangsora diagramunkról egyértel-
mûen leolvasható.

2. ábra
A filmek nézettsége 

a gyártó ország alapján

A fenti sorrendet erõsítette meg egy má-
sik lista is. A diákok kedvenc filmjeiket és
színészeiket csaknem kizárólag Hollywood
kínálatából választották.

A legtöbb voksot kapott filmek rangsora:
Trainspotting; A cápa; Úszó erõd; Hair;
Ponyvaregény; Die Hard; Titanic.

A legkedveltebb színészek rangsora:
Bruce Willis; Steven Seagal; Julia Roberts;
Kevin Costner; Anthony Hopkins; Harrison
Ford.

A megkérdezett középiskolások 82,3%-a
a kedvenc világsztárja mellett néhány ma-
gyar színésszel is rokonszenvez ugyan, de
a hazai mûvészek nem kerültek be az élme-
zõnybe.

Választásuk okaként a sztárok mozgal-
mas, akciódús életét, megnyerõ külsejét,
divatos öltözködését említik. Ugyanakkor
pozitívumként könyvelhetõ el, hogy a meg-
kérdezett szombathelyi 15–16 évesek
72,7%-a nem követné kedvenc sztárjainak

és filmhõseinek életvitelét, és nem majmol-
ná a külsõségeket sem.

Dolgozatunkban egy hosszabb távú és dif-
ferenciáltabb kutatási program eddig feldol-
gozott részeredményeit azzal a szerény szán-
dékkal tettük közzé, hogy a mozgókép- és
médiakultúra közvetítésében érdekelt szakem-
berek figyelmét a problémának az általunk
vizsgált korosztállyal való összefüggéseire
irányítsuk. Fõleg azért, mert az ember legin-
kább a serdülõ- és ifjúkori életszakaszban
képes a legrövidebb idõn belül eljutni a szív-
dobbanástól az értelemig. A mozgóképmû-
veltség és a filmízlés fejlesztése szempontjá-
ból vétek lenne kihagynunk ezt a „kurta pil-
lanatot,” az ifjúkori nyitottságot.

Felfogásunk szemben áll azokkal a néze-
tekkel, amelyek szerint a mozi és a televízió
csak fárasztja a szemet, és nem fejleszti a lá-
tás képességét. Az utóbbi elméletek képvi-
selõi szerint az audiovizuális médiumok
olyan kész dolgokat tálalnak, amelyek felis-
merése, megismerése alig kíván szellemi
erõfeszítést. Mi viszont abból indulunk ki,
hogy a felnõtté váló gyerek elõbb-utóbb le-
szoktatható a „mindenevõségrõl”, a külön-
bözõ mozgóképfajták válogatás nélküli fo-
gyasztásáról. Jó pedagógiai vezetéssel egy-
re tudatosabbá válhat a viszonya a mozgó-
képi üzenetekhez. A tudatosításban persze
mindenkinek vállalnia kell a maga felelõssé-
gét! Különösen a felnõttek társadalmának.

Szombathelyi tapasztalataink pozitívak.
A vasi megyeszékhely néhány iskolájában
már nem szükséges naponta bizonygatnunk,
hogy korunk nyelve az audiovizuális nyelv,
és hogy ennek elsajátítása a tizenévesek ér-
zelmi és értelmi fejlõdése szempontjából
nélkülözhetetlen. A szombathelyi mozgó-
képkultúrát oktató pedagógusok felismerték,
hogy a képözön korszakában is lehet szem-
ben úszni az árral. A 24. óra utolsó percében
nem a megvakítási folyamathoz, hanem a
képekben rejlõ lehetõségek felismertetésé-
hez fogtak hozzá. Az õ számukra nyilván-
való, hogy a filmnyelv értésére, a mûsor-
özönbõl történõ válogatásra meg kell taní-
tani a masszívan tévézõ-videózó és moziba
járó gyermekeinket. Az eredményeket, ha
csak nyomokban is, de jól reprezentálják
az általunk felmért és elemzett adatok.
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A
gazdasági szerkezet átalakulásával,
amikor az állami nagyiparra alapo-
zott szakmunkásképzés üzemi gya-

korlóbázisai fogyatkozni kezdtek, illetve
világossá vált, hogy a korábban tömegesen,
de alacsony színvonalon folyó nagyüzemi

szakmunkásképzés idõszaka  a végéhez kö-
zeledik, s az általános iskolában kudarcos,
valamint hátrányos helyzetû gyerekek a
szakmunkásképzõ iskolák számára is feles-
legessé, illetve nemkívánatossá váltak. Az
oktatási kormányzat és az ilyen típusú gye-

A különleges szakiskolák
A szociálisan hátrányos helyzetű fiatalok iskolai képzésével hosszú
évtizedek óta küszködik a magyar iskolarendszer. 1990-ig az ilyen
gyerekek oktatása a „normál” intézményrendszeren belül zajlott,

főként a kistelepülések és a külvárosok általános iskoláiban, a
szakmunkásképzők alacsony presztízsű szakmáin, valamint a

dolgozók iskolájának esti tagozatain, nem túl sok sikerrel. A
nyolcvanas évek végére már aggasztó méretűvé nőtt azoknak a

gyerekeknek a száma, akik nem végezték el 
az általános iskolát, vagy olyan gyenge eredménnyel végezték el, hogy

semmilyen középiskolába nem vették fel őket, és akik beiratkoztak
ugyan valamilyen középfokú iskolába, de tanulmányi nehézségeik,
magatartási és beilleszkedési problémáik vagy egyéb okok miatt egy-

két év után abbahagyták tanulmányaikat.

Országos méretekben is tapasztalható
ocsúdás, amit legújabban a NAT mozgó-
kép- és médiakultúra fejezete indított el.
Persze az okosan végiggondolt elvek csak
akkor érnek valamit, ha az iskolák és a csa-
ládok egyaránt az igényes mozgóképkultú-
ra otthonaivá válnak. Jövõnk záloga: a köl-
csönös bizalmon alapuló, segítõ kapcsolat.
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