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A gazdasági és a kulturális tõke 
hatása a hallgatói idõfelhasználásra

A különböző tőkefajták vizsgálata az utóbbi évtizedekben nemcsak a
szociológia, hanem más tudományágak területein is egyre nagyobb

teret nyert: gyakran szolgáltat kereteket például pedagógiai és 
közgazdasági jellegű vizsgálatoknak is. Elemzésünk célja, hogy ennek

az elméleti keretnek a segítségével próbáljuk megközelíteni a
hallgatók időfelhasználásának sajátosságait a Regionális Egyetem

Kutatócsoport által 2005-ban készített kérdőíves adatbázis alapján,
ezáltal megerősítve azt a tényt, hogy a tőkefajták használata ezen a

témakörön belül is relevánsnak tekinthető.

A tõkefajtákról

A
tõke – Bourdieu (1998) szavaival élve – anyagi vagy inkorporált formában felhal-
mozott munka, amely képes profitot termelni, önmagát reprodukálni vagy tovább
növelni. A fogalom a közgazdaságtan területérõl származik, és használatának tér-

nyerése a társadalomtudományokban leginkább Bourdieu, valamint Coleman nevéhez
fûzõdik (ez utóbbi hatása különösen jelentõs az angolszász tudományos életben). A tár-
sadalmi tõke fogalmának használata a társadalomtudományokban azonban korábbra da-
tálható: a 20. század elején L. J. Hanifan (Molnár, 2008), míg az amerikai városszocio-
lógiai kutatásokban pár évtizeddel késõbb J. Jacobs is alkalmazta azt (Sobel, 2002). Ez
azonban nem jelentette a terminus elterjedését és általánossá válását. A tõkefajták elmé-
letének alapgondolata az, hogy a tõke gazdasági értelmezését más területekre – leginkább
a kultúrára és a társadalom területére – is kiterjesszék. Így lehetõvé válik olyan, eredeti-
leg a gazdaság területén használt fogalmaknak a társadalomtudományok területén való
alkalmazása, mint például a tõkefelhalmozás, valamint a tõkefajták megszerzéséhez és
növeléséhez kötõdõ beruházások. Leginkább Bourdieu kategóriái ismertek (gazdasági,
társadalmi, kulturális, ritkábban a szimbolikus tõke), de meg kell említeni a Coleman ál-
tal használt tõkefajták elnevezését is (gazdasági, emberi, társadalmi tõke). Az utóbbi év-
tizedek talán legjelentõsebb, a közösségi erõforrásokat a tõkefajták segítségével megkö-
zelítõ elméletei R. Putnam nevéhez kapcsolhatók (Molnár, 2008).

A gazdasági tõke közvetlenül pénzzé konvertálható, és tulajdonjogi formában való in-
tézményesülésre hajlamos. A pedagógia és a nevelésszociológia számára ennek a tõke-
fajtának leginkább a gyermekek iskolai eredményességének mutatóira gyakorolt hatása
érdekes – a két tényezõ összefüggését számos vizsgálat megerõsítette (a PISA 2000 csa-
ládi hátteret kutató változói között is szerepeltek erre vonatkozó változók: a szülõk
munkaerõ-piaci státusa, alkalmazottak száma stb.). (1) A kapcsolati hálókban rejlõ erõ-
forrásokat, az ebbõl fakadó elõnyöket a társadalmi tõke kategóriája öleli körül. Ennek
mértéke függ az egyén networkjének kiterjedtségétõl, valamint a vele kapcsolatban állók
által birtokolt tõkék nagyságától. Ezeknek a kapcsolatoknak a megkötéséhez, valamint
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huzamosabb ideig való fenntartásukhoz befektetések szükségesek. A társadalmi tõke és
az oktatás kapcsolatát vizsgáló elméletek közül ki lehet emelni a Coleman-hipotézist
(idézi: Pusztai, 2004), a fogalom egyes elemei pedig a PISA 2000 vizsgálatban is fellel-
hetõek (gyermek – szülõ kapcsolat milyensége, testvérek száma, család struktúrája). A
társadalmi tõke leginkább gazdasági tõkévé konvertálható. Gyakran irányulnak vizsgála-
tok a társadalmi tõke és a munkaerõ-piaci helyzet összefüggéseire is (például: a társada-
lom hány százaléka vette igénybe elsõ állásának megszerzésében ezt az erõforrást).

A kulturális tõke Bourdieu-féle hármas felosztása inkorporált (bensõvé tett), tárgyia-
sult és intézményesült formát különböztet meg (Bourdieu, 1998). Ennek a tõkefajtának a
legrejtettebb az átadása, és ennek a birtoklása lehet problematikus a jelentõsebb gazda-
sági vagy társadalmi tõkével rendelkezõ egyének számára. Az iskolai sikerek és kudar-
cok leginkább a kulturális tõke családi transzmissziójának az eredményei. A PISA-vizs-
gálatban ide köthetõ változókat – többek között – a szülõk iskolai végzettsége, kultúr-
javakkal való ellátottsága, kulturális élete jelentette.

Minden egyes tõkefajta megszerzése, megtartása vagy további gyarapítása idõigényes
feladat (a kulturális tõke átadása például egy értelmiségi családban a gyermekkori szocia-
lizáció egészére kiterjedhet). Az egyének értékrendszere, melyben az egyes tõkefajták kü-
lönbözõ fontossággal bírnak, rányomja bélyegét az életmód és az életstílus elemeire, sze-
repet játszik döntéseikben (például a továbbtanulás problematikájában). Mindennek lenyo-
mata természetesen az idõfelhasználásban is kimutatható. A lekérdezés jellegébõl adódóan
elemzésünket jelen tanulmány keretein belül a gazdasági és a kulturális tõkére fókuszáljuk.

Az idõfelhasználás szociológiájáról

Az idõhöz való viszonyulás a kultúra szerves részét képezi, amelyet az egyén a szoci-
alizáció során sajátít el. Ezek az attitûdök, szokások, értékek az egyes társadalmi rétegek,
csoportok életritmusának, idõbeosztásának kialakításakor is felszínre kerülnek.

A társadalmi struktúrában elfoglalt hely rányomja a bélyegét az idõkezelési stratégiák-
ra is: annak hatékonyabb kezelése, a szabadidõ hasznossága és fontossága a középosz-
tály és az elit gondolkodásában fokozottabban mutatható ki (Falussy, 1995). A döntési le-
hetõségek nagyobb szabadsága, a rekreáció változatosabb formái is ebben a környezet-
ben valósíthatók meg könnyebben. Ez biztosítja az intenzív pihenõidõszakok beiktatását,
míg más rétegek esetében ez nem illeszthetõ bele az egyének életébe még akkor sem, ha
az anyagi finanszírozása megoldható.

A szabadidõ egyre fontosabb részét alkotja az önképzésre, a tanulásra és a készségek fej-
lesztésére fordított idõtartam. Ezek hasznossága mind az iskolai karrierben, mind a munka
világában vitathatatlan – az ezekre a tevékenységekre fordított órák-percek a kulturális tõ-
ke gyarapításának talán a legfontosabb eszközei abban az esetben, hogyha a család ennek
megfelelõ mértékû átadására nem képes. Az intenzív pihenõidõszakokhoz hasonlóan az ide
kötõdõ tevékenységek is fokozottabban vannak jelen a társadalmi hierarchia felsõbb réte-
geiben (Falussy, 1995). Ehhez a gondolatkörhöz kapcsolható LeShan „késleltetett kielégü-
lés” elmélete, amely szintén a középosztályra jellemzõ viselkedési forma (idézi: Bergmann,
1990). A hosszú idõtávlatokban való gondolkodás egyfajta puritán életmódot eredményez,
amelynek elemei minden valószínûség szerint a hallgatóknál is megfoghatók, és a kulturá-
lis idõráfordítások fokozottabb megjelenését alakítják ki. Riesman kívülrõl irányított em-
bertípusának esetében a „hivalkodó fogyasztás” kiemelt területe a szabad idõ periódusa
(Riesman, 1983). Vitányi Iván (1995) a szabad idõs szokások elemzésekor négy kategóriát
különített el a magyar társadalmon belül (passzív, rekreatív, akkumulatív, inspiratív), ezek
használata szintén releváns lehet az egyetemista populáció vizsgálatakor (Vitányi. A sza-
badidõ színesebb felhasználása az egyetemista-fõiskolás populáció esetében valószínûsít-
hetõ, hiszen közöttük az értelmiségi származásúak felül vannak reprezentálva.
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A modern társadalmakra az értékrendek, valamint a jelenlegi szabadidõs és munkavég-
zési szokások tekintetében jellemzõ egyfajta feszültség, disszonancia, amelynek lénye-
ges eleme a „munka elfogyása” és a munkaközpontú értékrend ellentéte. A kutatási téma
aktualitását jelzi, hogy az ezzel foglalkozó szerzõk, szakemberek változtatást látnak
szükségesnek az idõ kezelésének területén a feszültségek feloldása végett (Thompson,
1990). A hallgatók esetében a „munka elfogyásáról” azonban nem beszélhetünk, hiszen
a diákmunkák rendszere gyökeresen átalakította a fiataloknak a munkaerõpiacra való be-
illeszkedettségét. Ezt a jellegzetességet minden bizonnyal az általunk elvégzett kutatás is
igazolni fogja.

Az idõmérleg-vizsgálatokról

Az egyes társadalmi csoportok, egyének
idõfelhasználásának vizsgálata a szociológi-
ában leggyakrabban kvantitatív technikákkal
– melyek eszközei az idõmérleg-vizsgálatok
– történnek.

Az elsõ hasonló jellegû kutatások a 19.
század végén zajlottak az Egyesült Államok-
ban, a cári Oroszországban, majd a Szovjet-
unióban, illetve Németországban és Francia-
országban. Ezeknek a vizsgálatoknak kitün-
tetetett terepe volt a munkások életmódja,
szabad idõs szokásaik, illetve maga a mun-
kaidõ hossza.

Az idõmérleg-vizsgálatok korai formái el-
sõsorban a következõ témakörökre fókuszál-
tak: bizonyos tágabb tevékenységi körök ki-
terjedése a lakosság idõstruktúrájában (pél-
dául alvás, fizetett munka, kikapcsolódás),
az ezekben tapasztalható eltérések az egyes
társadalmi rétegek esetén, valamint a sza-
bad idõ problémaköre. Az elsõ vizsgálatok
során leginkább a megkérdezettek visszaem-
lékezései alapján nyerték a szükséges adato-
kat a végzett tevékenységek hosszáról és
gyakoriságáról. Ezekben az évtizedekben
már alkalmazták az úgynevezett tegnap-in-
terjút is, amelynek segítségével rekonstruál-
ták a mintába került személyek elõzõ napját.
Az alkalmazott technikák – Szalai (1978)
szerint – folyamatosan váltak egyre megbízhatóbbakká mind a mintavétel, mind pedig a
kérdezés terültén; mindez az idõmérleg-vizsgálatok önálló empirikus kutatási irányzattá
válását eredményezte. Ez azzal az 1960-as és 1970-es években tapasztalt tendenciával is
összefügg, amelynek során az idõ problematikája egyre inkább kutatott területté válik a
társadalomtudományok területén.

Az idõvel foglalkozó szociológiai kutatások történetének egyik legfontosabb csomó-
pontja a Szalai vezette nemzetközi kutatócsoport összehasonlító vizsgálata, amely össze-
fogta az egyes országokon belül fellendülõ kutatómunkákat (különös tekintettel a nyuga-
ti és a keleti tömb országainak együttmûködésére), valamint egységesítette és pontosítot-
ta annak módszertanát. A vizsgálat 12 országra terjedt ki, ahol is hosszas mérlegelés után
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Az utóbbi években a diákok élet-
módjában komoly változások

történtek. Az egyik legfontosabb
tényező a kereső tevékenységek
fokozottabb és egyre általáno-
sabb megjelenése, amely a ko-

rábbi évtizedek hallgatói popu-
lációira sokkal kevésbé volt jel-

lemző. Napjainkban a felsőokta-
tásban tanuló fiatalok komoly

hányada kapcsolódott be a
munkaerőpiacra, még ha ez leg-
többször csak részmunkaidős,

be nem jelentett vagy diákmun-
kákat is jelent. A hallgatók idő-
beosztásában, életmódjában

egyre fontosabb szerepet játszik
az internet, amely azonban a

legtöbb magyarországi időmér-
leg-vizsgálatban, amely a hallga-

tói populációra is vonatkozik,
még nem szerepel önálló

tételként.

2008-11-12_FINALOK.qxd  2008.11.24.  8:34  Page 120



választották ki a kutatás helyszínéül szolgáló városokat. A vizsgálat során felkeresett vá-
rosokban-körzetekben legalább 2000, de inkább 2500–3000 fõ került be véletlenszerûen
a mintába.

Idõmérleg-vizsgálatokat – a Szalai-féle kutatócsoport által kijelölt nyomvonalon – az-
óta is rendszeresen végeznek a világ számos országában, ezek eredményei azonban ma-
gyar nyelven csupán korlátozott számban hozzáférhetõk.

Ugyanakkor, ahogyan Losonczy Ágnes (1977) is írja, „az életmód megértéséhez vala-
mennyi, kemény társadalmi mutató együttesen sem elegendõ”, hiszen nem képes megra-
gadni az idõhöz való viszonyulás módját, az ahhoz kapcsolódó értékeket, érzelmeket. A
kvantitatív módszerek használata nélkül azonban kevésbé konkrétan foghatók meg és vizs-
gálhatók az idõ kutatásának elméleti paradigmái (például: szabadidõ-társadalom). Az idõ-
felhasználás órákban-percekben mérhetõ értékei ezenkívül fontos támpontokat adnak ne-
künk az egyes társadalmi rétegek, csoportok életmódjának kézzelfogható differenciáiról.

A hallgatók idõfelhasználásáról

A hallgatók életmódja, életritmusa jelentõsen eltér a társadalom átlagos jellemzõitõl.
Ennek oka nem csak abban keresendõ, hogy a populáció társadalmi háttere, értékrendje
partikulárisnak tekinthetõ, hanem abban is, hogy a diákévek teljesen eltérõ kötöttségeket
követelnek az egyéntõl, és nagyobb szabadságot biztosítanak a lehetséges tevékenységi
körök kiválasztásakor és megvalósításakor. A kötött tevékenységek rendszere átstruktu-
rálódik (a tanítás például ebbe a kategóriába kerül, míg más populáció esetében a szabad
idõhöz sorolódhat), vagy kevésbé hangsúlyosan jelenik meg (például a munka szerepe).
A szórakozás, a társas élet és a rekreáció dominánsabb részt képez az egyetemisták éle-
tében. A populáció idõfelhasználását fokozottabban alakítják az értelmiségiekre jellemzõ
attitûdök (önképzés, készségfejlesztés, változatos szabadidõs szokások), hiszen a popu-
láción belül felülreprezentáltak az ilyen családi háttérrel rendelkezõ egyének. A felsõok-
tatás eltömegesedésének eredményeképpen azonban várhatóan egyre kevésbé fog a hall-
gatói populáció az értelmiségre jellemzõ szabadidõs tevékenységeket, értékrendeket, vi-
selkedési formákat produkálni.

A diákok életritmusát sokszor „üresjáratok” és változó intenzitású periódusok jellem-
zik. Thompson ezt a tradicionális társadalmakhoz hasonlítja, sõt azt állítja, hogy az egyé-
nek számára ez tekinthetõ ideális állapotnak. Ezért alakítják a legtöbbször így az életü-
ket azok, akiknek ez a lehetõség megadatott (például írók, kutatók) (Thompson, 1990).

Az utóbbi években a diákok életmódjában komoly változások történtek. Az egyik leg-
fontosabb tényezõ a keresõ tevékenységek fokozottabb és egyre általánosabb megjelené-
se (Molnár és Szegõ, 1997), amely a korábbi évtizedek hallgatói populációira sokkal ke-
vésbé volt jellemzõ. Napjainkban a felsõoktatásban tanuló fiatalok komoly hányada kap-
csolódott be a munkaerõpiacra, még ha ez legtöbbször csak részmunkaidõs, be nem je-
lentett vagy diákmunkákat is jelent. A hallgatók idõbeosztásában, életmódjában egyre
fontosabb szerepet játszik az internet, amely azonban a legtöbb magyarországi idõmér-
leg-vizsgálatban, amely a hallgatói populációra is vonatkozik, még nem szerepel önálló
tételként (például 1999–2000-ben a KSH által végzett országos idõmérleg-vizsgálat „ta-
nuló” almintája esetében). Napjainkra az ifjúság életmódjának vizsgálatakor az internet
szerepének, felhasználásának a kutatásba való beemelése kikerülhetetlenné vált, hiszen a
fiatalok azt sokkal inkább illesztették bele mindennapjaikba – akár a tanulás, akár a szó-
rakozás eszközeként –, mint az a magyar társadalom egészérõl elmondható. Ezen új ele-
meknek az idõmérleg-vizsgálatok területén tapasztalható kevésbé kutatott voltát vizsgá-
latunk reményeink szerint valamelyest orvosolja.

A legtöbb Magyarországon készült idõmérleg-vizsgálatban a hallgatók nem szerepel-
nek külön kategóriaként, hanem a „tanuló” csoportba sorolják õket (például a KSH vizs-
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gálatai során), összemosva ezzel a középiskolás és az egyetemista-fõiskolás populációt.
(2) Ugyanakkor a két tanulói csoport életmódja, életritmusa, szokásai jelentõsen eltérnek
egymástól. A középiskolai tanulókat érintõ országos, KSH által elvégzett reprezentatív
idõmérleg-vizsgálat eredményeibõl készült kötet 1990-ben látott napvilágot (A középis-
kolák nappali tagozatán tanuló diákok idõmérlege) – hasonló vizsgálatot azonban hall-
gatói populációra vonatkoztatva nem vagy csak elvétve találtunk. A hallgatók életmódjá-
nak alapos megismerése azonban egy egyetemistákból és fõiskolások szokásairól kiala-
kított adatbázis nélkül nem lehetséges.

A kutatás legfontosabb jellemzõi

A kutatás empirikus része a Regionális Egyetem Kutatócsoport 2005-ös, majdnem
ezer fõt érintõ lekérdezésén alapul, amely a „Partium” (3) végzés elõtt álló nappali tago-
zatos hallgatóit érintette (Nyíregyházi Fõiskola, Kölcsey Ferenc Református Tanítókép-
zõ Fõiskola, Kárpátaljai Magyar Tanítóképzõ Fõiskola, Partiumi Keresztény Egyetem,
valamint a Debreceni Tudományegyetem következõ karai: BTK, TTK, Orvosi Kar, Mû-
szaki Fõiskolai Kar, Agrártudományi Kar, Pedagógiai Fõiskolai Kar, Egészségügyi Fõis-
kolai Kar, Állam- és Jogtudományi Kar, Közgazdaság-tudományi Kar). A Regionális
Egyetem Kutatócsoport kérdõíves vizsgálata profiljából adódóan nem alkalmazhatta az
idõmérleg-vizsgálatok azon típusát, amikor a megkérdezettek a napjukat percrõl percre
rögzítik és kategorizálják – a kérdõív ugyanis igen sok vizsgálati területet fedett le, az
idõfelhasználásra, valamint a szabadidõs szokások feltérképezésére pedig csupán egy-
egy kérdésblokk vonatkozott. A lekérdezés során a következõ tevékenységek idõráfordí-
tásait kellett a hallgatóknak megbecsülniük: alvás, étkezés, testi higiénia, passzív pihe-
nés, órán való részvétel, órán túli tanulás, önképzés, keresõ tevékenység, háztartás, köz-
lekedés, vásárlás, olvasás, televíziózás, zenehallgatás, számítógép-használat (internet
nélkül), internet, társas élet, illetve hobbi.

Az anyagi helyzet felmérésére is történt kísérlet: itt a családban rendelkezésre álló tar-
tós fogyasztási cikkek alapján különítettük el az egyes rétegeket (4), tehát egy magas, egy
közepes és egy alacsony gazdasági tõkével rendelkezõ csoportot. A család kulturális tõ-
kéjét felmérõ kérdésekbõl egy index segítségével alkottunk három kategóriát (magas, kö-
zepes, illetve alacsony kulturális tõkével bíró hallgatók). (5)

A KSH által lefolytatott vizsgálatok módszertani pontosságát jelen keretek között nem
érhettük el – ez mindenképpen óvatosságra int a más kutatási eredményekkel való össze-
vetés esetében. Az idõfelhasználásra vonatkozó kérdésblokk kitöltésekor a hallgatóknak
az elõzõ „munkanapjuk”-ra vonatkoztatva kellett válaszolniuk arra a kérdésre, hogy for-
dítottak-e idõt az adott tevékenységek végzésére, és ha igen, akkor pontosan mennyi is
volt ez. A kapott adatok mindenképpen elemzésre érdemesek, hiszen hasonló profilú
vizsgálatok, amelyek a hallgatók életmódját, szociokulturális hátterét stb. ilyen alapos-
sággal térképeznék fel, nem állnak bõséggel a rendelkezésünkre. A vizsgálat szükséges-
ségét az is indokolja, hogy az elemezésbe bevont változók közül némelyek – például a
kulturális vagy a gazdasági tõke változója – a Magyarországon lefolytatott, idõfelhasz-
nálásra vonatkozó kutatásokban nem fellelhetõk.

A tõkefajtákkal kapcsolatos vizsgálódásaink hipotézise az volt, hogy abban az esetben,
ha bizonyos tevékenységekkel mind a két index szoros kapcsolatot mutat, és ez az össze-
függés lineáris, akkor azok az idõtartamokat ellentétes irányban alakítják.

A hipotézis vizsgálatakor variancia-analízist alkalmaztunk. A hallgatói csoportok elté-
rõ idõfelhasználásának bemutatásakor az árnyaltabb leírás céljából felhasználtuk a KSH
által is alkalmazott A, B és C táblák módszerét is. Az elsõ tábla az idõráfordítások átla-
gait tartalmazza, a B tábla a tevékenységet végzõk százalékos arányát mutatja meg, a C
tábla pedig azoknak az idõráfordításait, akik elõzõ napjukon végezték az adott tevékeny-
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séget (vesd össze: Az 1999/2000. évi életmód és idõmérleg felvétel módszertani doku-
mentációja I., 2001). A hipotézisek vizsgálata elõtt azonban meg kell ismernünk a hall-
gatók tõkefajtákkal való ellátottságának legfontosabb mutatóit, valamint idõfelhasználá-
suk alapvetõ megoszlásait.

A hallgatók tõkefajtákkal való ellátottsága

A gazdasági tõke indexét a tartós fogyasztási javakkal való ellátottságra irányuló kér-
désblokk alapján képeztük, e szerint különítettünk el a mintán belül három csoportot
(magas, közepes, illetve alacsony gazdasági tõkével rendelkezõ hallgatókat). A gazdasá-
gi tõke indexének „magas” csoportjában a fiúk felül, a lányok pedig alul vannak repre-
zentálva, míg az „alacsony” kategóriában ennek a fordítottja igaz.

A gazdasági tõke indexe szorosan összefügg a szülõk iskolai végzettségével. Az ala-
csony iskolai végzettségû szülõk esetében – mind az édesapák, mind pedig az édesanyák
vonatkozásában – sokkal nagyobb az esély arra, hogy a gazdasági tõke indexe a legki-
sebb értékeket vegye fel, a diplomás szülõk gyermekei pedig kimutathatóan kedvezõbb
anyagi környezetbõl érkeznek.

A legérdekesebb összefüggés azonban a gazdasági helyzet és az egyetemi-fõiskolai
karok változója között húzódik meg (1. ábra). A tartós fogyasztási javakkal való ellátott-
ság ebben az esetben igen komoly aránytalanságokat rajzol ki. Legszembetûnõbb talán a
határon túli hallgatóknak a hátránya: a beregszászi hallgatóknak mindössze három, a
nagyváradiaknak pedig 14 százaléka került bele a legkedvezõbb anyagi háttérrel bíró
csoportba. Az országhatárokon belül az egészségügyi kar diákjainak mutatói a legkedve-
zõtlenebbek, míg az agráros és jogász hallgatók anyagi helyzete kimondottan jónak
mondható. Érdekes, hogy a gazdasági tõke indexének tekintetében az orvostanhallgatók
értékei nem mutatnak magas értékeket, míg a nyíregyházi fõiskolások ebben a tekintet-
ben megelõzik a legtöbb határon belüli egyetemi kart. (A gazdasági tõke indexe, valamint
a településtípus kereszttáblás elemzése során szignifikáns kapcsolatot nem találtunk.)

1. ábra. A gazdasági tõke indexének karonkénti megoszlása (százalékban)

A hallgatók családi hátterére vonatkozó kérdésekbõl állítottuk össze a kulturális tõke
indexét (diplomás szülõk, magaskultúrához köthetõ szokások, mint például szépirodalom
olvasása és színházba járás, valamint az objektivált kulturális tõke mutatói). A nemek
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esetében az így képezett index a korábban ismertetett gazdasági indexszel ellentétesen vi-
selkedik, hiszen a lányok esetében mutat magasabb értékeket (vesd össze: Fényes és
Pusztai, 2006).

A településtípusok szerinti megoszlás, valamint a kulturális tõke indexe szignifikáns
kapcsolatot mutat – ami azért is érdekes, mert a szülõk iskolai végzettsége esetében ha-
sonlót nem tapasztaltunk (vesd össze: Bocsi, 2006). Az objektivált mutatókkal és a ma-
gaskultúrára irányuló kérdésekkel kiegészítve azonban már megmutatkozik a megye-
székhelyeken élõk elõnye. Érdemes megjegyeznünk azt is, hogy a gazdasági tõke indexe
nem áll kapcsolatban a településtípus változójával (vesd össze: Fényes és Pusztai, 2006).

A kulturális tõke indexének az egyetemi-fõiskolai karok szerinti megoszlását a 2. áb-
ra szemlélteti. A határon túli intézmények hallgatói – a gazdasági tõkével való ellátottsá-
gukhoz hasonlóan – ezen a területen is hátrányos helyzetben vannak. Csupán egyetlen
kar, a mûszaki fõiskola az, amely még a beregszászi és a nagyváradi hallgatóktól is ked-
vezõtlenebb eloszlásokat produkál. (A mûszaki fõiskolások hallgatóinak 13, a beregszá-
sziaknak 23, a nagyváradiaknak pedig 18 százaléka tartozik a legmagasabb értékeket el-
ért csoportba.) A magas kulturális miliõbõl érkezõk aránya az orvostanhallgatóknál és a
bölcsészeknél a legmagasabb (57, illetve 54 százalék). Az is megjegyezendõ, hogy a böl-
csészeknél csupán 13 százalék tartozik a legalsóbb kategóriába. A határon belüli egyete-
mi karok közül legkedvezõtlenebb a közgazdász hallgatók kulturális indexe – ez a jelen-
ség megfogható az egyetemi-fõiskolai karok szerinti elemzés olvasásra fordított rendkí-
vül alacsony idõráfordításaiban is (vesd össze: Bocsi, 2006).

2. ábra. A kulturális tõke indexének karonkénti megoszlása (százalékban)

A két tõkefajta megléte egymással is szoros kapcsolatot mutat: a magas kulturális tõ-
kével bíró hallgatók nagyobb eséllyel tartoznak a kedvezõ anyagi körülmények közt élõ
diákok közé.

Az idõfelhasználás alapvetõ megoszlásai

A hallgatók átlagos idõráfordításait az 1. táblázat ismerteti. Ennek alapján kijelenthe-
tõ, hogy a tanulással összefüggõ tevékenységek idõráfordításai – a KSH vizsgálatának
„tanuló” csoportjával összevetve – igen magasnak tûnnek (órán való részvétel: 203 perc,
órán kívüli tanulás: 131 perc, önképzés: 39 perc). A keresõ munkára fordított idõtartam
is magasabb az 1999/2000-ben mért értékétõl. Ez utóbbi adatok elemzésekor azonban
nem szabad figyelmen kívül hagynunk a következõ tényeket: a diákmunkák hálózata az
utóbbi pár évben jelentõs mértékben kibõvült, a hátrányos helyzetû diákok aránya a fel-
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sõoktatásban az utóbbi években tovább emelkedett, valamint a „tanuló” csoportba az idé-
zett vizsgálatban a középiskolás diákok is beletartoztak.

1. táblázat. A becsült idõráfordítások átlagai, „A” tábla (percben megadva)

A háztartási munkákra fordított idõtartam (átlagosan 43 perc) jelentõsen elmarad a ma-
gyar társadalom összesített (1999/2000: 170 perc), valamint a „tanuló“ csoport leválasz-
tott adataitól (86 perc) is. Az eltérés lehetséges okai között számon kell tartani a lakóhely
típusát – hiszen a kollégiumban vagy albérletben élõ diákok életében ez a tevékenység
kevesebb helyet foglal el.

A szabadon végzett tevékenységek összesített (pihenés, olvasás, társas élet, hobbi, tele-
víziózás) adatai (329 perc) magasabb értékeket mutatnak a KSH 15–74 éves korcsoportjá-
nak idõráfordításaitól, és nagyjából hasonlóakat a 15–19 évesekhez, valamint a tanulókhoz
viszonyítva. Valamennyi csoporthoz képest magasnak tekinthetõ az olvasás becsült idõtar-
tama (49 perc), és alacsonynak a televíziózással töltött órák-percek hossza (77 perc).

Bár a számítógép elõtt töltött, valamint internetezésre fordított idõtartamokat nem tud-
juk összevetni a KSH adataival, az mindenképpen kijelenthetõ, hogy ezek jelentõs részét
fedik le a diákok napi idõbeosztásának (54, illetve 50 perc).

Az „A” tábla összesített adataiból nagy vonalakban az olvasható ki, hogy a kötött te-
vékenységek mértéke nem sokkal marad el a felnõtt népesség idõráfordításaitól – jelen-
tõs differencia inkább a háztartási munkák területén fogható meg. A kötetlen tevékeny-
ségek viszont nagyobb hangsúlyt kapnak a 15–74 éves korcsoporthoz viszonyítva, bár a
kapott értékek abban az esetben már nem tekinthetõk kiugróan magasnak, ha azokat a
KSH „tanuló“ csoportjához illesztjük. A táblázat alapján kijelenthetjük, hogy bár a sza-
bad idõ jelentõs szerepet játszik a hallgatók mindennapjaiban, a kötött tevékenységek te-
kintélyes mértéke miatt a hallgatói életforma messze nem mentes a kötelezettségektõl, le-
terheltsége pedig a társadalom többi csoportjához képest is jelentõsnek tekinthetõ.

A gazdasági tõke és az idõfelhasználás kapcsolata

A gazdasági tõke vizsgálatakor azt feltételeztük, hogy a magas indexértékekkel bíró
hallgatóknak a tanuláshoz és a magaskultúrához kapcsolódó tevékenységeik alacsonyabb
idõráfordításokkal járnak együtt, a szabad idõ könnyedebb felhasználását pedig elõnyben
részesítik. Ennek indoklásaként az életmód idõszociológiai szempontú társadalmi kü-
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lönbségei említhetõk meg, amelyek a középosztálybeliek és a felfelé mobil személyek
esetében feltételeznek ilyen jellegû idõbeosztást (vesd össze: Bourdieu, 1978).

A gazdasági tõke indexe az „A” tábla esetén szignifikáns különbséget csupán egy eset-
ben, az olvasással töltött órák-percek hosszát vizsgálva produkál, ahol a legmagasabb ér-
tékeket az alacsony gazdasági indexszel bíró (60 perc), az alacsonyabbakat (41 perc) pe-
dig a másik két csoport esetében figyelhetjük meg. Érdekesebb összefüggést mutat még
az órai részvétel (a legszegényebb anyagi helyzetben lévõ hallgatók esetében a legna-
gyobb idõráfordítással), valamint az otthoni tanulás (itt ugyanehhez a csoporthoz szintén
legmagasabb értékek kapcsolódnak), a különbségek azonban nem szignifikánsak. A „B”
táblában (százalékos eloszlások) eltûnik a kapcsolat az olvasás esetében, hiszen a száza-
lékos eltérések nem számottevõek. Ez nem állítható viszont a televíziózással töltött idõ-
tartamok, valamint a számítógép-használat vizsgálatakor: a gazdasági helyzet indexérté-
kével párhuzamosan növekszik az elsõ tevékenységet végzõk százalékos aránya (69, 78,
illetve 82 százalék), és hasonló képet rajzol ki a számítógép-használók köre is (56, 55, va-
lamint 61 százalék). A „C” tábla esetében tovább emelkedett a szignifikáns kapcsolatok
száma: ekkor négy esetben találunk jelentõs idõtartambeli differenciákat (2. táblázat).

2. táblázat. A gazdasági index által magyarázott tevékenységek idõráfordításai a „C” tábla esetében (perc-
ben megadva)

A tanulás az összesített adatokhoz hasonló rajzolatot mutat (a legkedvezõbb gazdasá-
gi helyzetben lévõk 149 percet, míg a másik pólus tagjai 197 percet töltenek otthoni ta-
nulással). Az olvasás becsült idõtartamairól ugyanez mondható el: minél jobb egy hall-
gató indexértéke, annál kevesebbet olvas (63, illetve 88 perc). A zenehallgatás esetében
a hátrányosabb helyzetûek idõráfordítása lesz számottevõbb. Legérdekesebb azonban az
internethasználat esetében kirajzolódó kapcsolat: a legmagasabb indexértékekhez átlago-
san 64, a legalacsonyabbakhoz 68 perc tartozik, a köztes csoportban viszont 88 perc a
tényleges idõtartamok átlaga.

Elõzetes feltételezéseink a gazdasági tõke indexével kapcsolatosan egyes tevékenysé-
gek esetében bebizonyosodtak (vesd össze a három tábla esetében az olvasás, tanulás és
a televíziózás idõráfordításait), más esetekben azonban nem találtunk említésre méltó
összefüggéseket (például önképzés, társas élet).

A kulturális tõke és az idõráfordítások kapcsolata

Az elméleti alapokból kiindulva (például a kulturális tõke idõigényes átadása, a repro-
dukciós stratégiák életmódra gyakorolt hatása) ezzel a tõkefajtával kapcsolatban vizsgá-
lódásaink elõtt azt feltételeztük, hogy a magas kulturális miliõbõl érkezõ hallgatók ese-
tében az otthoni tanulással, az önképzéssel, valamint az olvasással kapcsolatos mutatók
kiugró értékeket kapnak, míg a szabad idõ könnyedebb eltöltési formái az õ esetükben
háttérbe szorulnak.

A kulturális tõke indexébõl kialakított kategóriák az összesített adatok vizsgálatakor
három tevékenység esetében mutatnak szoros összefüggést (3. táblázat). Az órai részvé-
tel a legmagasabb becsült idõráfordításokat a legszerényebb kulturális mutatókkal bíró
csoportnál produkálja (229 perc) (6), a legkedvezõbb helyzetben lévõ diákok az átlaghoz
közeli (206 perc), míg a közepes indexértéket elért hallgatók messze az átlag alatti órai
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részvétellel bírnak (178 perc). Az olvasás idõtartama egyenesen arányos a kulturális mu-
tatók nagyságával. (Ez 36, 52, illetve 60 perc; a két szélsõ érték között szinte kétszeres
különbség található.) A televíziózás esetében a magas kulturális miliõben felnõtt hallga-
tók a másik két csoporthoz viszonyítva alacsonyabb idõráfordításokat produkálnak (82,
85, valamint 64 perc). A „B” táblán, amely a tevékenységeket végzõk százalékos aránya-
it ismerteti, az önképzés, az olvasás, valamint a világháló használatára fordított idõtartam
esetében beszélhetünk pozitív irányú szignifikáns kapcsolatról.

3. táblázat. A kulturális tõke hatása az egyes tevékenységeket végzõk százalékos arányaira („B” tábla alap-
ján, percben megadva)

Az önképzéssel foglalkozók aránya (51 százalék) kiugró értéket mutat a magas kultu-
rális indexértékkel bíró hallgatók esetében, a lekérdezés elõtti munkanapjukon olvasók
pedig a legszerényebb kulturális háttérrel rendelkezõk között vannak a legkevesebben
(56 százalék), míg az indexértékek másik pólusán arányuk 73 százalékos. Az internet
használata is ehhez hasonló rajzolatot mutat (64, 68, illetve 76 százalék). A „C” tábla öt
esetben mutat szoros kapcsolatot: az órai részvétel átlagon felüli idõráfordításával a szél-
sõ – a legalacsonyabb és a legmagasabb – indexértékekkel bíró hallgatók rendelkeznek,
míg a középsõ csoport messze ettõl elmaradva vett részt a tanórákon (277, 226, illetve
263 perc). Az önképzés, valamint a társasági élet tényleges idõráfordításai esetében ép-
pen ez utóbbi csoport produkál kiugró értékeket (76, 97 és 69 perc, valamint 159, 171 és
155 perc). A televíziózás hossza az „A” tábla értékeihez illeszkedik, tehát a kulturális in-
dexértékkel fordítottan arányos (106, 107, valamint 87 perc), míg ennek az ellenkezõje
igaz az internetezés esetében (87, 68, illetve 66 perc). Ez utóbbi tevékenységhez kapcso-
lódó értékek rendkívül érdekesek, hiszen míg a tevékenységet végzõk aránya együtt nö-
vekedett a kulturális indexszel, a tényleges idõráfordítások azzal együtt csökkennek – e
mögött esetleg a világháló használatának eltérõ stratégiái, valamint a hozzáférés eltérõ
lehetõségei húzódhatnak meg. Itt utalnánk arra is, hogy a legmagasabb kulturális index-
értékekkel bíró egyetemi-fõiskolai karok esetében (BTK, Orvosi Kar, Állam- és Jogtudo-
mányi Kar) a számítógép-használat becsült idõráfordítása arányaiban meghaladja az
internetezés idõtartamát.

Az itt leírtak alapján kijelenthetõ, hogy a kulturális tõkéhez kapcsolódó elõzetes elvá-
rásaink – ha nem is teljes mértékben, de – valószínûsíthetõk. A magas kulturális miliõbõl
érkezõ hallgatók ugyanis saját életmódjuk kialakításakor illeszkednek a családi háttér
ezen sajátosságaihoz, így idõráfordításaikban a tanulás és az olvasás hangsúlyosabban
van jelen, míg a társas élet, a televíziózás és az internet mérsékeltebben jellemzi életmód-
jukat. Ez alól az összefüggés alól az órai részvétel jelent csupán kivételt.

A gazdasági, illetve a kulturális tõkével való ellátottság komplex mutatója a végzés
elõtt álló hallgatók életmódjának több elemét befolyásolta, mint egyes alapvetõ demog-
ráfiai változók (településtípus, szülõk iskolai végzettsége), bár hatása elmarad az egyete-
mi-fõiskolai karok vagy a nemek kategóriáitól (vesd össze: Bocsi, 2006). Az egyes tevé-
kenységeket leginkább a tanulással és a számítógéppel kapcsolatos, valamint az olvasás
és televízió elõtt töltött idõráfordítások esetében befolyásolják – ám a kapcsolat iránya
nem mindig egyértelmû és nem mindig elõre látható (például az internethasználat és a
kulturális tõke kapcsolata, vagy a gazdasági tõke és az olvasás összefüggései).
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A hipotézis, amely szerint az adott tevékenységgel eltöltött idõtartamokat a tõkefajták
lineáris kapcsolat esetében ellentétes irányban befolyásolják, valószínûsíthetõ – ez a ki-
tétel maradéktalanul teljesül az olvasás és a televíziózás kapcsán. Az internet és a társas
élet esetében azonban ez a kijelentés nem állja meg a helyét, bár ekkor nem csupán line-
áris összefüggéseket figyelhettünk meg.

Összességében tehát megállapíthatjuk, hogy ezek a kapcsolatok jóval árnyaltabb raj-
zolatokat produkálnak az elõzetesen elvárt modellektõl. Az idõfelhasználásnak a tõkefaj-
ták segítségével történõ alaposabb vizsgálatához tehát további empirikus kutatások, illet-
ve a már meglévõ adatbázisok másodelemzései szükségesek. Reméljük azonban, hogy
ezeknek a bonyolult összefüggéseknek a feltérképezéséhez bizonyos mértékben ez a ta-
nulmány is hozzájárult.
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(1) Az oktatás és a tõkefajták releváns kapcsolatát bi-
zonyítandó az egyes tõkefajták esetében megemlítjük
a PISA-vizsgálatban szereplõ, ezeknek az erõforrás-
oknak a feltérképezésére irányuló kérdéseket.
(2) A KSH a 15 éven felüli populáció idõfelhasználá-
sát elemzi, ebbõl választja le a „tanuló” almintát.
(3) Partium alatt az ukrán, a román és a magyar határ
által elválasztott régiót értjük, amely történetileg,
gazdaságilag és kulturálisan is szervesen összekap-
csolódik (bõvebben: Kozma, 2005).
(4) A felsorolt javak a következõk voltak: saját lakás,
nyaraló, telek, családi ház, számítógép, cd-lejátszó,
hifi, mobiltelefon, dvd-lejátszó, autó. A felkínált vá-

laszlehetõségek pedig: nincs a családban, egy van,
több is van.
(5) Az indexet a következõ kérdések alapján készítet-
tük: a szülõk és a megkérdezett olvasási szokásai, a
szülõk iskolai végzettsége, az objektív kulturális tõke
mutatói (családi könyvtár nagysága, festmények, le-
xikonok, komolyzenei cd-k és albumok, valamint
idegen nyelvû könyvek megléte).
(6) Itt kell azonban azt is megjegyezni, hogy ezek a
diákok felülreprezentáltak a határon túli, valamint a
fõiskolai karokon, ahol a képzés jellege eltér a „na-
gyobb” egyetemi karok oktatási formáitól.
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