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Ajánlom  ezt  a  szakdolgozatot  mindazon  pedagógusoknak,  vagy  leendő

pedagógusoknak, akik jobban meg akarják érteni a tizenévesek világát. 

És ajánlom azoknak a szociológusoknak, akik ezen a területen dolgoznak,

és a továbbkutatás lehetőségét látják benne. 

Köszönettel  tartozom  Bozsó  Renátának,  a  témavezetőmnek,  aki  azzal

bíztatott, hogy végezzem el ezt a kutatást!

Köszönettel tartozom Dr. Bácskainé Fazekas Mártának, a Horváth Mihály

Gimnázium  igazgatónőjének,  aki  lehetőséget  adott  arra,  hogy  a  kutatást

elvégezzem a gimnáziumban!

Köszönettel tartozom a Korom családnak a szakmai segítségért!

És  végül,  de  nem utolsó  sorban köszönettel  tartozom a  családomnak  a

támogatásért!
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Az időmérlegről általában 

Szalai Sándor Idő a mérlegen című könyve alapján

A  társadalmi  élet  számos  fontos  eleme  függ   össze  az  emberi

tevékenységek  időbeli  eloszlásával,  az  időpontjukban,  tartalmukban,

gyakoriságukban és sorrendjükben érvényesülő szabályszerűségekkel. Bizonyos, a

közvetlen  megfigyelésen,  kérdezésen  és  beszámolók  elemzésén  alapuló

adatgyűjtési technikák segítségével nagymértékben valósághű, elemekre bontott és

pontos  méréseken  alapuló  anyagokat  kaphatunk  arra  vonatkozólag,  hogy  az

emberek miként  töltik  el  idejüket  egy munkanapon,  egy hétvégen,  egy naptári

héten  vagy  bármilyen  más  releváns  időszakban.  A  társadalmi  életnek  erre  az

aspektusára  vonatkozó  és  az  ilyen  anyagok  kvantitatív  elemzésen  alapuló

vizsgálatokat bevett kifejezéssel „időmérleg-kutatásnak” nevezzük.

Ez a fajta vizsgálat hasonlít némileg arra az eljárásra, amellyel a pénzügyi

költségvetéseknél elemzik az alapoknak különböző célokra való felhasználását. Az

az  idő-alap,  amelyet  a  különböző  tevékenységekre  „beosztanak”  (a  napi

időmérlegnél  24  óra,  a  heti  időmérlegnél  168  óra  stb.),  csupán  vonatkoztatási

keret,  amely  arra  szolgál,  hogy  a  napi  tevékenységek  teljes  skáláján  belül  ki

lehessen  mutatni  az  időarányokat.  Ilyenformán  az  időmérleg  –vizsgálatok

tulajdonképpeni tárgya nem maga az idő, akár mint fizikai, akár mint szubijektíve

érzékelt  valóság,  hanem inkább az,  hogy az emberek hogyan használják  fel  az

idejüket.

Az idő felhasználása természetesen abban áll, hogy az ember tesz valamit,

hogy végez valamilyen tevékenységet; ebben a vonatkozásban még a semmittevés

vagy  a  pihenés  is  tevékenységnek  számít.  Így  tehát  az  idő  felhasználásával

foglalkozó  kutatások,  amelyeket  a  konvencionálisan  időmérleg-vizsgálatoknak

neveznek, tulajdonképpen az embereknek a nap folyamán végzett tevékenységeit

kutatják,  még  pontosabban  a  társadalmi  viselkedés  azon  sémáit,  amelyek  a

mindennapi  életmenetben  kibontakozó  egyéni  és  kollektív  emberi  tevékenység

bizonyos időbeli jellemzőinek rögzítésével tárulnak elénk.

A hagyományos típusú időmérleg- vizsgálatok az emberi tevékenységnek

többnyire  egyetlen  időbeli  jellemzőjét  veszik  figyelembe:  a  tartalmukat.  Egy a

megfigyelt népességnek ehhez vagy ahhoz a csoportjához, illetve rétegéhez tartozó

4



személy naponta ennyi és ennyi órát  és percet tölt  alvással,  munkával,  evéssel,

utazással, háztartással, olvasással, televíziózással stb. – a hagyományos időmérleg-

vizsgálatok ebben a tipikus formában közlik az adatokat.

Mindazonáltal  az ilyen típusú időmérleg adatok egymagukban nem elég

mélyek  ahhoz,  hogy  ezek  alapján  a  társadalmi  viselkedést  behatóbban

elemezhessük. Először, egy adott tevékenységfajtára napi összesítésben fordított

idő  nem ad  információt  arról,  hogy  ezt  a  tevékenységet  milyen  gyakorisággal

végzi a nap folyamán, sem arról, hogy egyszeri előfordulása alkalmával milyen a

tipikus tartama.

Az időmérleg-vizsgálatok igen nagy részének másik fogyatékossága abból

ered,  hogy  az  emberek  gyakran  végeznek  egyszerre  több  tevékenységet.

Különösen az aktív és passzív kommunikáció aktusainál- beszélgetés, odafigyelés,

valaminek a szemmel kísérése, olvasás stb. – figyelhető meg, hogy azok gyakran

valami más tevékenységgel párosulnak. A naponta lezajló beszélgetések jelentős

része étkezés alatt vagy olyan munka végzése közben folyik, amely nem köti le

teljesen az emberek figyelmét; újságot akkor olvasnak, amikor a munkahelyükre

utaznak, s reggelijük elkészítése közben rádiót hallgatnak.

Természetesen  az,  hogy   az  átlagember  mindennapi  életének  komplex

szövevényében igazán pontosan nyomon lehessen követni a sok-sok különböző

párhuzamos  és  egymást  keresztező  tevékenység  szálait,  gyakorlati  korlátokba

ütközik.  Különösen  áll  ez  a  szabadidő-vizsgálatokra,  s  tudni  kell,  hogy  a

hagyományos  időmérleg-vizsgálatok  nagyobbik  része  ezzel  foglalkozott.

Napjainkban a legelterjedtebb szabadidő-tevékenységek közül legalább kettő - a

rádiózás  és televíziózás  – olyan,  amelyet  az emberek igen nagymértékben más

időtöltéseikkel  egyidejűleg  végeznek.  Nagyon gyakori  a  kikapcsolódásnak az a

módja,  amikor nem csinálunk semmi különöset;  vagyis ahogy mondani szokás,

„töltik  az  időt”,  de  mintegy  többfélével:  hogy  csak  néhány  példát  említsünk,

családtagjaival  fecsegnek,  miközben  nézik  a  televíziót,  napoznak  a  strandon,

közben rádiót hallgatnak és szemlélődnek.

Még  azoknak  az  időmérleg-vizsgálatoknak  az  esetében  is,  amelyeket

kizárólag  a  különböző  tevékenységek  átlagos  időtartama  érdekel,  az  adatokat

többnyire  úgy kell  begyűjteni,  hogy időrendben regisztráljuk  a  válaszolók napi

életének  eseményeit.  Ha  a  nap  tevékenységéről  nincs  valamilyen  „történeti”

dokumentum – legyen az  akár  írott  napló,  akár  szóbeli  beszámoló  -,  nemigen
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ellenőrizhető,  hogy vajon valamely  fontos tevékenység nem felejtődött-e el,  és

hogy a közölt események láncolata csakugyan átfogja-e a teljes napot. Mi több,

bizonyos  tevékenységek  időtartamát  gyakran  csak  úgy  lehet  megállapítani,  ha

beillesztjük őket az idő olyan egymást követő határállomásai közé, mint amilyen

az ébresztőóra csengése, a reggeli vonat füttye, a munkaidő kezdete, az ebédidő, a

munkaidő vége, a 7 órás hírek, a lefekvés időpontja stb.

Az  időpont  azt  mutatja,  hogy  az  ember  egy  bizonyos  tevékenységet

pontosan mikor is végez, a sorrend viszont arról ad felvilágosítást, hogy a szóban

forgó tevékenységet  mi előzi  meg és  mi követi.  Mindennapi  tapasztalatainkból

tudjuk,  hogy van bizonyos logika abban, ahogyan az emberek a  nap folyamán

tevékenységeiket  – egyiket  a  másik után -  elvégzik.  Azt  is  tudjuk,  hogy azt  a

döntésünket; most mit tegyünk, gyakran erősen befolyásolja, hogy mit csináltunk

előzőleg, és hogy mit akarunk – illetve vagyunk kénytelenek – azután tenni.

Ki mit csinál ( és mellette még mi egyebet) a nap folyamán, mennyi ideig,

milyen gyakran, milyen időpontban, milyen sorrendben, hol és kivel – körülbelül

ezek a mindennapi életben tanúsított aktív társadalmi viselkedésnek mozzanatai.

Mindezek  a  mozzanatok  az  időmérleg-kutatásban  alkalmazott  adatgyűjtési

eljárások segítségével többé-kevésbé hozzáférhetők, feltéve, hogy a kutatásnak ezt

a fajtáját ebben a kiterjesztett értelemben fogjuk fel.
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Az 1998-as időmérleg-kutatás

Hat  évvel  ezelőtt  a  Soros  Alapítvány  If  You  pályázatára  társadalmi

tényfeltáró kutatást végeztünk. A kutatás célja az volt, hogy megvizsgáljuk, mire

is megy el a középiskolások ideje.  Ennek oka, hogy a középiskolások társas és

közéleti „impotenciája” egyik okának az „időhiány” tűnt.

A  kutatás  módja  a  következő  volt:  Felmérést  végeztünk  1998-ban  a

szentesi Horváth Mihály Gimnázium egy I. és egy IV. osztálya mellett a Klauzál

Gábor Általános Iskola egy 8. osztályában illetve interjút készítettünk mintegy 31

évvel ezelőtt idejárt akkor IV. osztályos szülőkkel. A felmérést azonban végül is

nem  kérdőívvel  végeztük,  hanem  egy  „átlagos”  hét  teljes  időfelhasználásának

tisztázásával,  időtáblázat  (időrendi  táblázat)  kitöltésével.  Ennek  oka  az  a

tapasztalat,  hogy  amennyiben,  csak  egyes  tevékenységekre  kérdeztünk  rá,  a

válaszok jellegzetesen „felelőtlenek” vagyis pontatlanok voltak. Ezzel azonban a

feladat  lényegesen  nagyobbá  és  összetettebbé  vált,  különösen  a  táblázatok

feldolgozása. Az egyes elfoglaltságok száma ugyanis mintegy hetvenre jött ki és

szükségessé vált a valamilyen módon való tömörítésük.

A feldolgozás módja a következő volt: A kutatásunk alapelve az volt, hogy

mindenek előtt a munkára (tanulásra), a pihenésre és a szórakozásra fordított idők

arányát vizsgáljuk. A kezdettől úgy gondoltuk azonban- és a táblázatok kitöltését

megelőzően  ezt  alaposan  el  is  magyaráztuk  –  hogy  különösen  érdekelnek

bennünket az intim életre, a kötetlen olvasásra, a házi valamint a termelői munkára

fordított idők. Intim időként az önmagunkra fordított gondolkodás idejét illetve a

párkapcsolatra valamint a bensőséges barátságra fordított időt értelmeztük.

Az adatok összesítésében végül  is  a  következő fő tételekbe soroltuk  az

elfoglaltságokat:

1.Tanulási idő:

a)-iskolai

b)-házi

c)-az iskolához közvetlenül kapcsolódó különórák

7



d)-egyéb képzési, önképzési elfoglaltságok (szakkörök, zenetanulás, stb.)

2.Munkaidő:

a)-termelőmunka

b)-nagyobb részben házimunka

3.Pihenő idő:

a)-aktív pihenés:

-részben a kerti és házimunka

-részben a TV-zés, rádiózás, magnózás

-sportolás, kirándulás

-a nem szórakozás jellegű családi és társas élet

-állatgondozás

-pihentető zenélés, éneklés

-kötetlen  szellemi  tevékenység  (számítógépezés,  rejtvényfejtés,

stb.)

-étkezések (mint társas tevékenységek) ideje

-a testi és lelki higiéniára fordított idők

b)-passzív pihenés

-lustálkodás, szieszta

-általában a TV-zés, rádiózás, magnózás

4.Szórakozás:

-részben az audiovizuális eszközök használata

-színház, mozi

-diszkó, baráti buli

-közös rendezvények illetve művelődési rendezvények (előadói és hallgatói

minőségben)

-családi és társas szórakozás

5.Intim élet

6.Olvasás (kötetlen)

7.Alvás

Elsősorban az egyes tevékenységekre fordított átlagos heti időtartamot kívántuk

vizsgálni, ahol ez indokolt volt, ott fiú-lány bontásban is.

Így készült el a felmérés összesítő adatainak táblázatos összevetése.
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Vizsgált csoportok

volt HMG-
s  szülők
(20fő)

Ált.  isk.  8.
Oszt.1998
(21fő)

HMG  I.
oszt.
1998(27fő)

HMG  IV.
oszt.
1998(27fő)

Tanulási idő     
~iskolai 32 29,3 34 34,1
~házi 10,3 13,8 19,1 26
~össz. 42,3 45,2 54,4 62,2
Munkaidő 13 3,1/9fő 4,2/14fő 5,1/22fő
Pihenés     
~aktív 18,1 28,2 21,1 18,7
~passzív 10,8 16,9 16,3 14,1
~össz. 28,9 45,1 37,4 32,8
Szórakozás 8,3 3,5/8fő 3,6/18fő 4,3/19fő
Intim élet 6 3,1/14fő 2,4 4,1/24fő
Olvasás 9,5 4,3/9fő 3,7/17fő 3,9/26fő

Alvás 60 63,7 62,3 55,5

A kutatás adatainak értékelése:

A táblázat  értékelése során nem jelent  meg közvetlenül  egy olyan tény,

amelynek hangsúlyozását rendkívül fontosnak tartottunk. Ez pedig az, hogy a 31

évvel  ezelőttihez  képest  a  fiatalokra  zúduló  inger  és  információtömeg

mindenképpen  nagyságrendileg  nagyobb.  Ez  intellektuálisan,  de  lelkileg  és

fizikailag  is  olyan  terhet  rótt  a  fiatalokra,  amely  mindenképpen  jelentős

többletteher, de amit mérni nem tudtunk.

A táblázat rendkívül érdekes összefüggések sokaságát mutatta. Mi

csak néhány olyan  fontosabbat  emeltünk  ki,  amely  –  a  kutatás  alapján  immár

megalapozottan – önmagában is oka volt annak az idő és energia hiánynak, ami

viszont oka lett a tizenévesek közéleti „impotenciájának”.

Kiemelkedően a legfontosabb adatsor a házi tanulási idő adatsora volt. A

31 évvel ezelőtti negyedikesek átlagban heti 10,3 órát tanultak otthon (a lányok

többet, a fiúk kevesebbet). Ez az érték 1998-ban már a nyolcadikosok esetében is

13,8  óra,  az  elsős  gimnazistáknál  19,1  óra,  míg  a  negyedikeseknél  26  óra.

Huszonöt év alatt tehát, az otthoni tanulás ideje 10,3 óráról 26 órára, vagyis heti

15,7 órával nőtt.

Ezt a növekményt az sem tudta ellensúlyozni, hogy a diákok nagy része

már semmilyen munkával nem segített be otthon 6 évvel ezelőtt, de a besegítők is
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mintegy 10 órával kevesebbet segítettek be, mint régen a szüleik. Érdekes, hogy a

szülők akkori 55,3 órás munkahetével szemben, a 6 évvel ezelőtti negyedikesek

munkahete 67,3 óra lett.

A pihenés számainál kiegyensúlyozottnak tűnnek az aktív pihenés számai,

csakhogy a 31 évvel ezelőtti adatokban kifejezetten magasak – különösen a fiúk

esetében – a sportolásra fordított idő. Az 1998-as adatok viszont – különösen a

nyolcadikosok  és  az  első  osztályosok  esetében  –  jelentősen  növelték  az  ide

„csapott”  étkezési  és  fürdési  óraszámok,  amelyekre  manapság lényegesen több

időt fordítunk.

Jellegzetes  tünet  volt  a  passzív  pihenésre  fordított  idő

megmásfélszereződése. Jelentősen változott a tartalma is. A 31 évvel ezelőttieknél

ugyanis az álmodozás dominált, míg manapság a „mindenevő TV-zés”. A TV-zők

rendszeresen  indokolták  ezt  a  fáradságukkal.  Meglepetést  okozott  nekünk  az  ,

hogy mintegy fele időt fordítottunk a 31 évvel ezelőttihez képest szórakozásra és

intim életre. A valódi kép azonban ennél is szomorúbb, hiszen sokan ezekre „nem

is érnek rá” illetve „nincs igazi barátjuk”. A szórakozás tartalma is megváltozott.

A 31 évvel ezelőttiek szórakozásai zömükben társas, beszélgetéses szórakozások

voltak.  Mi  elsősorban  a  diszkókban  szórakoztunk.  Különösen  a  szellemi

erőfeszítést  kívánó  szórakozáshoz  (akárcsak  a  hasonló  pihenéshez)  a

megkérdezettek nagy többségének nem volt kedve, mert pihenni szeretett volna és

kikapcsolódni.

A kötetlen olvasásra a megkérdezettek szerint sem idejük, sem energiájuk

nem volt.  Nem véletlen az,  hogy a 31 évvel  ezelőtti  helyzettel  szemben sokan

egyáltalán  nem is olvastak.  Akik olvastak,  azok nagyjából  fele  időt  fordítottak

erre.  Erősen  megváltozott  az  olvasmányok  összetétele  is.  31  évvel  ezelőtt

elsősorban klasszikus és ifjúsági regényeket  olvastak,  és sokkal többet olvastak

újságot.  6  évvel  ezelőtt  pedig  az  egyáltalán  olvasók  közül  körülbelül  annyian

olvasnak irodalmilag értéktelen könyveket, mint regényeket. Újságot pedig elvétve

olvastak a kortársaim.

Az alvásra  fordított  óraszámok lényegében  hasonlóak,  de  itt  is  jelentős

átalakulások  voltak.  31  évvel  ezelőtt  átlagban  21  óra  30  perckor  feküdtek  és

hozzávetőleg  ugyanannyit  aludtak  minden  éjszaka.  1998-ban  már  22  óra  30

perckor feküdtünk le és hiányzó alvást a hétvégeken pótoltuk be.
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Egyértelmű volt, hogy a néhány órás iskolai óraszám emelkedést az elmúlt

25 évben a tananyag jelentős növekedése kísérte, mert csak ez magyarázhatta az

otthoni  tanulás  jelentős  növekedését.  Ez  és  a  nagyságrendileg  megnövekedett

információs  és  ingerteher  illetve  az  egészségügyi  szempontból  hátrányosan

megváltozott életmód, a lecsökkent teherbíróképesség a tizenéveseket időhiányra,

fáradtságra, enerváltságra kárhoztatta.

A 2004-es időmérleg vizsgálat
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A kutatás célja:

A kutatás célja, hogy a 6 évvel ezelőtti kutatást felelevenítsem. Bár ez a

vizsgálat nem minta értékű a kis létszám miatt, de ez értékéből semmit nem von le.

Remélem ez a kutatás arra ösztönözheti a szociológusokat, hogy ezen a téren is

készítsenek időmérleg-vizsgálatokat.

Fontosnak  tartom  elmondani,  hogy  miért  választottam  ezt  a  témát.

Kíváncsi voltam, hogy 6 év alatt  mennyit  változik a tanulási  idő,  képes-e még

tovább növekedni,  és szabadidővel  vajon rendelkeznek a diákok, és ezek hogy

oszlanak el. Még mindig a lányok tanulnak-e többet, vagy a fiúk? Milyenek az

alvási szokásai ma egy diáknak, mikor alszik többet, hétköznap vagy hétvégén,

illetve mikor kelnek, mikor fekszenek le? A kimerültség, fáradtság, enerváltság

ma is jellemző rájuk, de vajon ugyanazokból az okokból, mint 6 évvel ezelőtt?

A feldolgozás módja:

A  kutatási  módszerem  a  6  évvel  ezelőtti  időmérleg-vizsgálathoz

nagymértékben  hasonlít,  bár  kicsit  módosítanom  kellett  rajta.  Ugyanúgy  heti

táblázatot  készítettem,  ugyanakkor  kértem  a  diákokat,  hogy  a  lap  hátuljára

elkészített táblázatba írják az órarendjüket. Így a heti táblázaton már volt elég hely

a napi tevékenységek időrendbe helyezésére, és esetleg részletes kifejtésére, amit

néhány diák alkalmazott is. 

A  kategóriákat  viszont  teljes  egészében  átvettem,  hogy  az

összehasonlításnál  az  adatok  mérhetőek  legyenek.  Mégis  néhány  kategóriánál

módosult, hogy mi az, ami beletartozik.

A  tanulási  időt  ugyanúgy  felbontottam  négy  részre:  az  iskolai  órák,  a

házifeladat,  otthoni  tanulás,  az  iskolához  közvetlenül  kapcsolódó  különórák,

illetve egyéb képzési, önképzési elfoglaltságok (szakkörök, zenetanulás, vagy akár

a vezetni tanulás)

A munkaidőt nem osztottam ketté,  mert a termelő munka csak egyetlen

diáknál jelent meg, de ott sem jelentősen. Így csupán a házimunkára fordított időt

számoltam.

A pihenő  időt  én  is  felosztottam,  bár  a  passzív  pihenést  számoltam ki

mindig előbb, mert a TV-zés ma már jórészt ide tartozik. Volt, aki meg is nevezte,

hogy  most  lustálkodik,  vagy  „punnyad”,  ami  gyakorlatilag  a  „tölti  az  időt”

kifejezéssel egyenlő. Mivel az aktív pihenésbe sokkal több minden bele tartozik,
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így a passzív pihenést számoltam ki előbb, és legvégén a fennmaradó időt vettem

alapul az aktív pihenésnek.

A szórakozás jórészt ma már nem a diszkózás, hanem erőteljesen jelen van

a  kocsmázás,  bulizás,  de  még  mindig  akad,  aki  moziba  járós,  illetve  sokan

hallgatnak magnót, CD-t, viszont a színház nem igen fordult elő. 

Intim  időként  a  párkapcsolatra  fordított  időként  jelenik  meg  többnyire.

Ezenkívül van még két kategória, az olvasás és az alvás. 

Tehát ennek a hét kategóriánk a tükrében vizsgáltam meg a táblázatokat, és

számoltam ki az egyes tevékenységekre szükséges időt, fiú-lány bontásban.

A kutatás módja:

A kutatás  a szentesi  Horváth Mihály Gimnáziumban készítettem.

Mikor  az  igazgatónővel  beszéltem,  kiderült,  hogy  már  nincs  olyan  speciális

osztály,  mint  a  6  évvel  ezelőtti,  ezért  érdemes  volt  két  osztályban elvégezni  a

felmérést. Ez a két osztály a 12.b és c osztály. Mind a két osztályba járnak olyan

diákok, aki magasabb szinten tanulják a választott nyelvet, de vannak köztük más

tagozatos diákok is. Tehát az összehasonlításnál figyelembe kell venni, hogy a 6

évvel  ezelőtti  negyedikes  osztály  speciális  nyelvi  tagozat  volt,  és  a  fél  osztály

magasabb szinten tanulta a matematikát.

Először a 12.c osztályba mentem felmérni, ahol szokatlanul sokan voltak,

összesen  34-en,  ebből  19-en  lányok,  és  15-n  fiúk.  Bemutattam  nekik  a  heti

táblázatot és elmondtam, mire vagyok kíváncsi, írják le pontosan, mikor kelnek,

mikor mennek iskolába, mikor jönnek haza, mikor ebédelnek, vacsoráznak, mikor

tanulnak, és mennyi időt töltenek vele. Hangsúlyoztam, hogy a hétvégét kitöltő

idejük is fontos, ki hova megy, mikor, mennyi időt tölt azzal a tevékenységgel.

Nagyon segítőkészek voltak, általában a lányok többet írtak, de volt néhány fiú,

aki nemcsak azt írta le, hogy mit mikor és mennyi ideig, hanem azt is, hogy miért.

A 12.b osztályban már sokkal kevesebben voltak , 15-en a lányok, 9-en a

fiúk, összesen 24-en. Mivel nem osztályfőnöki órán mentem hozzájuk felmérni,

hanem egy testnevelés órát kaptam, így egy kicsit rossz néven vették, főleg a fiúk,

akik inkább fociztak volna. Ez meg is látszottak az időmérlegükön.

A kutatás eredménye:
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A jelenlegi kutatás eredményei mások lettek, mint a 6 évvel ezelőttinek,

ezért szükségesnek láttam, hogy először ennek az eredményeiről számoljak be, és

később hasonlítom össze a két vizsgálatot.

 1 1/a 1/b 1/c 1/d 2 3/a 3/b 3 4 5 6 7
12/c              
fiú(15) 43,9 31,2 10,6 3,2(10) - 1,3(4) 24,2 19,5 43,7 20,1 10,7(4) 5,1(4) 55,8
lány(19) 54,3 33,2 15,8 4,42 5,6(3) 2,6(11) 21,1 16,1 37,2 8,1 13,7(9) 2,8(8) 59,1
Össz.(34) 49,7 32,3 13,5 4(29) 5,6(3) 2,3(14) 22,4 17,6 40,1 13,3 12,8(13) 3,5(12) 57,6
12/b              
fiú(9) 49,1 32 13,5 3,2(8) 2(1) 4(1) 33,7 18,5 52,2 10,2 8,0(2) - 54
lány(15) 50,8 31,2 14,3 3,5(14) 6,2(5) 2,8(8) 25,1 12,6 37,8 7,03 14,7(10) 4,7(4) 59,7
Össz.(24) 49,8 31,5 14 3,4(22) 5,5(6) 3(9) 28,3 14,8 43,2 8,2 13,5(12) 4,7(4) 57,6
              
Össz.(58) 49,7 32 13,7 3,7(51) 5,5(9) 2,5(23) 24,9 16,4 41,3 11,2 13,2(25) 3,8(16) 57,6

Jelmagyarázat:

1-tanulás,  1/a-iskolai  tanórák,  1/b-otthoni  tanulás,  1/c-különórák,  1/d-

egyéb képzési, önképzési tevékenység, 2-munkaidő, 3-pihenés, 3/a-aktív pihenés,

3/b-passzív pihenés, 4-szórakozás, 5-intim élet, 6-olvasás, 7- alvás.

A két osztály közül az egyik nagyobb létszámú, mint a másik, mégis az

összesített eredmények közel azonosak.

Kezdjük az alvással. A fiúk mind a két osztályban kevesebbet alszanak egy

héten,  mint  a  lányok.  A 12.b-ben az  alvásra  fordított  idő  54 óra/hét,  azaz  7,7

óra/nap, a 12.c-ben 55,8 óra/hét,  azaz7,9 óra/nap. Míg a lányoknál ez az idő a

12.b-ben 59,7 óra/hét, tehát 8,5 óra/nap, a 12.c-ben 59,1, azaz 8,4 óra/nap. Mégis,

ha összesítjük az osztályok fiú és lány átlagát, megfigyelhető, hogy azonosak (57,6

óra/hét, azaz 8,4 óra/nap).

Hasonló figyelhető meg a tanulási időnél is. Míg fiú-lány bontásban nagy a

különbség, addig az összesítésnél közel azonos eredmény jön ki a két osztálynál.

A fiúknál a 12.b-ben 49,1 óra, míg a másik osztályban 43,9. Valószínű, hogy azért

ilyen nagy a különbség, mert a két osztály összetétele különbözik. Míg a 12.b-ben

kevesebb fiú van, mégis többet tanulnak, és közülük többen járnak különórára az

összes fiúhoz képest (9 fiúból 8-an) és átlagra ugyanannyira jön ki ( 3,2 óra). Ha

megnézzük, a 12.c-ben a 15 fiúból csak 10-en járnak különórára, az átlaguk mégis
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ugyanannyi,  és  nekik  az  otthoni  tanulás  is  kevesebb,  valószínűleg  a  12.b-ből

többen akarnak tovább tanulni, vagy jobban készülnek rá.

Most nézzük meg a lányok tanulási  szokásait.  Náluk viszont fordított  a

helyzet. A 12.c-ben többen vannak a lányok, és többet is tanulnak egy héten. Bár

ez abból is adódhat, hogy az időmérlegek vizsgálatakor találtam egy olyan lányt,

aki az átlagnál sokkal több időt tölt tanulással (80,5 óra/hét). Több időt tölt otthoni

tanulással (41,5 óra/ hét), mint amennyit az iskolában (34 óra/ hét). És ha végül

összesítjük az eredményeket, közel azonosak (12.c – 49,7 óra/hét, és a 12.b – 49,8

óra/hét).

A házimunkával  foglalkozó  diákok létszáma rendkívül  kevés,  és  a  fiúk

közül senki nem segít be otthon. A 12.b-ben az egyetlen fiú, aki munkát végez, de

az  is  gyakorlatilag  termelőmunka.  Az  is  érdekes  viszont,  hogy  a  lányok  fele

egyáltalán nem segít otthon, nem végez házimunkát. 

Figyeljük  meg  a  pihenésre  szánt  időt.  Ez  magasnak  tűnhet,  de  ha

megfigyeljük a passzív pihenés a fiúknál magasabb, mint a lányoknál, ami nem

meglepő,  hisz  a  fiúk  többet  is  szórakoznak,  márpedig  a  bulik  után  képtelenek

bármit is csinálni, mint például Tv-t nézni. Érdekes, viszont nem meglepő, hogy az

aktív  pihenés  is  magasabb  a  fiúknál,  hisz  sokkal  többet  járnak  sportolni.  A

legnépszerűbb sport a fiúknál a labdarúgás, általában minden este járnak edzésre,

hétvégén pedig meccsekre. Persze a hétvégén ettől függetlenül nem maradhat el az

esti szórakozás. Hogy bírják erőnléttel az éjszakázásokat, kell is a sport nekik.

A másik dolog,  ami megemeli  a  pihenésre szánt  időt,  az  utazás.  Sokan

közülük kollégisták, vagy bejárósak, így sok időt töltenek azzal, utaznak. És ha

épp  különórája  van  délután,  és  nem  a  közelben  lakik,  akkor  mindig  adódik

üresjárat, amikor nem csinál semmi különöset.

A  következő  kategória,  amit  megvizsgáltam,  az  a  szórakozás.  Itt  is

megfigyeltem, hogy a fiúk többet szórakoznak, mint a lányok, és ez megfigyelhető

mind a két osztályban. A fiúk átlaga még akkor is magas, ha figyelembe vesszük,

hogy  ezek  a  szórakozások  általában  2-3  napra  értendő.  Ha  megnézzük  a  két

osztály fiúinak átlagát, láthatjuk, hogy a 12.c-s fiúk átlaga (20,1 óra/hét) szinte a

duplája a másik osztály fiúinak átlagával (10,2 óra/hét). A lányoknál ez az átlag

alacsonyabb, mert ők hétvégén nem mindig buliznak, sokaknak van barátjuk, és

inkább együtt töltik a hétvégét. De lehet látni is, hogy a lányok intim élet átlaguk

magasabb is, mint a fiúké mind a két osztályban. A fiúk magasabb átlagának az

15



oka lehet még az is, hogy a szülők még mindig jobban féltik lányokat,  mint a

fiúkat. Például a fiúknál megjelent az is, hogy az egész hétvégét valamely más

városban töltik, és ott szórakoznak. Igaz találkoztam egy olyan lánnyal is, aki az

egész hétvégét a barátjánál tölti, vagy épp fordítva, a barátja tölti náluk a hétvégét.

Az olvasásra szánt  idő igen  szomorú eredményt  mutat.  Néhány diáknál

nem  is  számoltam  ide  az  olvasásra  szánt  időt,  mert  amit  olvasnak,  azt  már

tanulásnak nevezem. Gyakran írták oda, hogy a felvételihez szükséges kötelező

irodalmat olvasgatják,  vagy épp az iskolai  feladatokhoz olvasnak hozzá. De ha

bele is számoltam volna, akkor is az osztályok kétharmada nem olvas sem regényt,

sem újságot. Igaz, ha olvasnak is újságot, az általában nem napilap, hanem inkább

a bulvárlapok.

Eddig  csak  arról  szóltam,  hogy  mennyi  időt  töltenek  egyik-másik

tevékenységgel. Most megpróbálom elemezni, hogyan is osztják be az idejüket,

egészséges-e ha ilyen életmódot élnek. Ez a heti táblázat lehetőséget ad arra is,

hogy az életvitelüket is elemezni lehessen.

Ugyanis mindenkinek vannak időszakok egy napon belül is, amikor sokkal

aktívabb, sokkal tevékenyebb, kreatívabb, de vannak olyan időpontok, amikor az

ember  koncentrációs  képessége  egyenlő  a  nullával.  Amikor  a  legaktívabbak

vagyunk, akkor az energiaszintünk magasan van, amikor pedig passzívak, akkor

az energiaszintünk igen alacsony. 

Most  bemutatom  egy  átlagos  egészséges  életmódot  folytató  ember

energiaszintjének váltakozásait egy napon belül, majd összehasonlítom a diákok

életvitelével.

16



24 órás Aktivitási görbe
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Láthatjuk,  hogy  két  olyan  pont  van,  amikor  az  ember  koncentrációs

képessége  kiemelkedő,  és  ugyanúgy  két  olyan  pont,  amikor  a  legalacsonyabb.

Ezek úgy vannak belénk programozva, hogy a két pozitív terület és a két negatív

terület kiegyenlítse egymást. Ha az egyik több, mint például a pozitív, akkor az

ember  túl  aktív,  míg  ha  a  negatív  terület  nagyobb,  akkor  az  ember  sokkal

fáradékonyabb és lassúbb. Vannak ugyanis  pontok, amikor  eldől,  hogy aktívak

leszünk, vagy egésznap fáradtak. Az ilyen pontokat hívjuk rögzülési pontoknak.

Ilyen  például  a  reggeli  ébredés,  ami  egy  átlag  embernél  6  órakor  van.  Ha  ez

pozitív, és sikerül nem átaludnia ezt a pontot, akkor a koncentrációsképessége, a

kreativitása  is  magas  lesz.  Ha viszont  ezt  a  pontot  átalussza,  akkor  egész  nap

fáradékony,  enervált  lesz.  Ilyen rögzülési  pontok vannak még a nap folyamán,

például 17 óra körül, amikor általában eszünk, ami pozitív érzést kelt bennünk.

Ha megnézzük ezeket  a diákokat,  az aktivitási  görbéjük teljesen torzult.

Főleg  a  hétvégéket  illetően,  amikor  rendszerint  buliznak  a  fiatalok.  A péntek,

illetve a szombat esti szórakozások szinte mindenkinél előfordul. Általában 20.00-

21.00-kor kezdődnek az ilyen bulik,  amikor is  egy magas aktivitás a jellemző.

Előtte 1-2 óra készülődés, és hajnali 3.00-4.00 körül érnek haza, de az sem kizárt,

hogy  reggel  6.00-7.00-kor  érnek  haza.  Volt,  aki  le  is  írt,  hogy  mikor  hazaér,

azonnal  nem  tud  elaludni,  hanem  még  fürdik,  tesz-vesz  valamit.  Ugyanis

hajnalban  már  közel  járnak  az  ébredés  időpontjához,  és  a  tudat  ekkor  kezd

felébredni. Ilyenkor elaludni a legnehezebb. Végül is a legnehezebb kibírni hajnali

2.00-ig,  utána mehet  minden tovább reggelig.  Csak ez nem egészséges,  mert a

gyakorlatilag átalusszák a nap legaktívabb részét, a délelőttöt, és aztán már csak

ebédelni kelnek fel. És mivel ebéd után általában sziesztázni szoktak az emberek,

nem véletlenül, így még délután is az esti buli fáradalmait pihenik.

„10.00 – Felébredek

 12.00 – Felkelek, ha tudok…

Egésznap alszok, eszek.”

Van, akinek nincs is már rendszer a hétvégéiben:

„A hétvégére  vonatkozólag  értelmetlen  volna  bármily  koncepcionális,  a  ’rend’

szót tartalmazó kifejezést írni. A teljes káosz, az időrend hiánya, hol kapkodás, hol

unalom jellemzi. Nyilvánvalóan hasznosíthatatlan lenne.”

Ha nem is mennek bulizni péntek,  vagy szombat este, a reggeli  ébredés

körülbelül 11.00-12.00-ra tehető így is. Rendszerint a reggelit ki is hagyják nem
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csak  a  hétvégéken,  hanem  sajnos  hétköznap  is.  Inkább  kávét  isznak,  ami  a

rendszertelen  élet  következménye,  magas  cukor  tartalma és vérnyomást  növelő

hatása miatt isszák. A cukor gyors energiát ad a délelőtti órákra. Ha ez nem elég,

akkor a büfében sokan inkább nassolni valót vesznek, mint szendvicset. 

Az  ebéd  hétköznaponként  rendszeresen  elcsúszik,  16.00-17.00  körül

ebédelnek, illetve azt már estebédnek hívják. A lányok közül többen is írták, hogy

a késői ebéd miatt már nem is vacsoráznak. Vagy ha vacsoráznak is, az 19.00-

20.00 körülre tehető. Ezek mind nem tesznek jót a szervezetnek, ezért fordul elő

ebben a korban az elhízás problémája.

Ami  megfigyelhető  még  főleg  a  lányoknál,  az  a  teljesítménykényszer.

Különböző különórákra járnak, szombatonként felvételi előkészítőkre, de kíváncsi

volnék,  vajon  ez  a  tudás,  amit  megszereznek,  olyan  maradandó,  mint  az

egyszeregy. Igaz már ez sem olyan egyszerű, mert vannak olyanok, akiknek ez is

nehéz. És belőlük lesz egyetemi, főiskolai hallgató. Popper Péter ezt írta egyszer a

Tartalékok című cikkében:

„Sajnálkozva figyelem egyetemista tanítványaimat, akik a teljesen telített órarend

előadásai,  szemináriumai  és  gyakorlatai  között  cikáznak,  s  a  mereven  kötött

vizsgarendnek megfelelően dekázzák ki a kollokviumokra és szigorlatokra való

felkészülés  feszített  ütemű  marsrutáját.  Tévedés  ne  essék,  nem  féltek  én  egy

fiatalembert sem az erőfeszítésektől, de féltem őket attól, hogy soha sincsen egy

kis  csend  az  életükben,  amikor  négyszemközt  maradhatnának  önmagukkal,

elmélyülhetnének valamiben, ami igazán érdekli őket, netán nemcsak megtanulnák

az anyagot, hanem el is töprengenének azon, amit tanultak, idejük volna arra, hogy

meglássák  az  összefüggéseket,  s  gondolattá  álljanak  össze  a  kétségeik,  sokat

járjanak  színházba,  operába,  hangversenyre  és  moziba,  s  főként  olvassanak  és

gondolkozzanak el azon, amit olvastak, aztán megint olvassanak, vagyis ne csak

diplomás szakemberré váljanak, hanem értelmiségi emberré is.”
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Az összehasonlítás

Mikor elkezdtem feldolgozni a heti táblázatokat,  már folyamatosan azon

gondolkodtam, miben mások ők, miben térnek el  szokásaik.  A 6 évvel ezelőtti

kutatások  heti  táblázatai  nem  voltak  nálam,  de  mivel  a  saját  osztályomról  is

készült  a  kutatás,  könnyű  volt  felidézni,  akkor  hogy  osztottuk  be  az  időnket,

milyen tevékenységek domináltak nálunk. Volt néhány meglepő hasonlóság, ami

egy  az  egyben  ugyanúgy megjelent  náluk  is,  mint  1998-ban,  viszont  sok  más

dologban különböznek, vagy már másképp csinálják.

Az összehasonlítást  kategóriánként  végeztem el,  hogy jól  látható legyen

minden különbség, és hasonlóság.

 vizsgált csoportok
volt HMG-s
szülők
(20fő)

Ált. isk. 
8. Oszt.
1998 
(21fő)

HMG      
I.oszt.
1998
(27fő)

HMG 
IV.oszt.
1998
(27fő)

HMG 
IV/B oszt. 
2004
(24fő)

HMG 
IV/C oszt.
2004
(34fő)

Tanulási
idő

      

~iskolai 32 29,3 34 34,1 31,5 32,3
~házi 10,3 13,8 19,1 26 14 13,5
~össz. 42,3 45,2 54,4 62,2 49,8 49,7
Munkaidő 13 3,1/9fő 4,2/14fő 5,1/22fő 3/9fő 2,3/14fő
Pihenés       
~aktív 18,1 28,2 21,1 18,7 28,3 22,4
~passzív 10,8 16,9 16,3 14,1 14,8 17,6
~össz. 28,9 45,1 37,4 32,8 43,2 40,1
Szórakozá
s

8,3 3,5/8fő 3,6/18fő 4,3/19fő 8,2 13,3

Intim élet 6 3,1/14fő 2,4 4,1/24fő 13,5/12fő 12,8/13fő
Olvasás 9,5 4,3/9fő 3,7/17fő 3,9/26fő 4,7/4fő 3,5/12fő
Alvás 60 63,7 62,3 55,5 57,6 57,6

Az egyik legfontosabb összehasonlítási alap a tanulási idő volt, amire már

1998-ban  is  nagy  hangsúlyt  fektettek.  Akkor  igen  megdöbbentő  eredmények
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születtek. Az már 6 évvel ezelőtt is nyilvánvaló volt, hogy ezt már fokozni nem

lehetett. Viszont, ha megnézzük a 31 évvel ezelőtti eredményt, ahhoz képest még

mindig  igen  magas.  Az  1998-as  negyedikes  osztályhoz  képest  a  tanulási  idő

csökkenése látványos, viszont megdöbbentő volt ennek ellenére, hogy ugyanúgy,

mint  6  évvel  ezelőtt  is,  volt  egy  lány,  aki  hihetetlen  mennyiségű  időt  töltött

tanulással. Mindketten hajnali 3.00-4.00 órakor is képesek voltak felkelni, hogy

tanuljanak. A teljesítménykényszer még mindig jelen van. Nézzük meg fiú-lány

bontásban  a  tanulási  időt,  ehhez  is  készítettem  egy  másik  összehasonlító

táblázatot, ahol pontosan látszanak a különböző eredmények.

 1 1/a 1/b 1/c 1/d
1998-as
12.a

     Jelmagyarázat:

fiú(6) 55,3  21,3 3(1)  1-tanulás
lány(21) 64,2  27,4 3,5(13) 3(3) 1/a-iskolai
Össz.(27)62,2 34,1 26 3,5(14) 3(3) 1/b-házi
12/c      1/c-különóra
fiú(15) 43,9 31,2 10,6 3,2(10) - 1/d-önképzés
lány(19) 54,3 33,2 15,8 4,42 5,6(3)
Össz.(34)49,7 32,3 13,5 4(29) 5,6(3)
12/b      
fiú(9) 49,1 32 13,5 3,2(8) 2(1)
lány(15) 50,8 31,2 14,3 3,5(14) 6,2(5)
Össz.(24)49,8 31,5 14 3,4(22) 5,5(6)
      
Össz.(58)49,7 32 13,7 3,7(51) 5,5(9)

Láthatjuk,  hogy a 12.c-s lányok majdnem annyit  tanulnak most,  mint  6

évvel ezelőtt a fiúk. De ha megnézzük a mostani osztályoknak kevesebb az iskolai

órájuk, ez azért van, mert nem mindenki tagozatos közülük, és most már úgy van,

hogy akinek megvan a nyelvvizsgája, annak nem kötelező nyelvi órák látogatása.

Nálunk a középfokú nyelvvizsgát csak a második nyelvnél fogadták el,  az első

nyelvhez egy felsőfokú kellett ahhoz hogy ne legyen kötelező az óra. 

A másik érdekes, hogy 6 évvel ezelőtt inkább otthon tanultak többet, most

pedig többen járnak különórára,  és  több különórájuk  is  van.  Az érdekes,  hogy

többen  járnak  most  felvételi  előkészítőre,  viszont  az  is  tény,  hogy  a  6  évvel

21



ezelőtti  osztály nagy része egyetemre,  vagy főiskolára ment.  A képzési,  illetve

önképzési elfoglaltságok óraszáma is magasabb, de csak azért, mert ebbe főként a

járművezető-képzés tartozik bele, míg a 6 évvel ezelőtti osztály nagy része már

egy évvel korábban elvégezte.

Az  érdekes,  hogy  míg  a  tanulási  idő  csökkent  a  6  év  alatt,  addig  a

házimunka  is  csökkent.  Még kevesebben és  kevesebbet  segítenek  otthon,  mint

azelőtt.  A sok tanulás  mellett  még a  fiúk  egy része  is  végzett  házimunkát,  és

mindenképpen több termelőmunkát.

A pihenésre szánt idő 6 év alatt nőtt, méghozzá nem csak az aktív pihenés,

hanem a passzív is igen jelentősen. Az aktív pihenésnek a növekedésének az okát

abban  látom,  hogy  most  a  fiatalok  sokkal  többet  sportolnak,  mint  mi  6  évvel

ezelőtt.  A  mi  osztályunkban  is  sokan  sportoltak,  de  mire  végzősök  lettünk,  a

legtöbben  abbahagyták,  mert  nem  volt  rá  többé  idejük.  Most  pedig  a  fiúknál

jellemző, hogy többnyire futballedzésekre járnak, vagy futnak, míg a lányoknál a

reggeli, illetve az esti torna, vagy a futás, ezenkívül még előfordul a modern tánc

is. 

A passzív pihenésre szánt idő is rendkívül megnövekedett.  Míg 6 évvel

ezelőtt  a  „mindenevő  TV-zés”  dominált,  ma  már  a  számítógép  is  hozzájárul.

Lassan  minden  háztartásban  megtalálható  a  számítógép,  és  az  Internet,  ami

lehetővé  teszi,  hogy sokan a  számítógép  előtt  töltsék  el  idejük  nagy részét.  A

kereskedelmi  adókon  megjelent  valóság  show-k  népszerűek  lettek  a  diákok

körében a szókimondóságuk, és nyíltságuk miatt. És nem csak a TV-ben láthatóak,

hanem az Internet segítségével minden pillanatban lehet nézni őket. A másik oka,

hogy ennyire  megnövekedett  a passzív pihenésre szánt  idő,  az a  szórakozással

függ össze, és az azzal járó másnaposság, fáradékonyság, és a délutáni alvások,

amik mindenképpen passzív pihenésnek számítanak. Mivel gyakori, hogy szombat

délelőttönként  különböző  felvételi  előkészítőre  járnak  (általában  Budapestre  és

Szegedre), délutánra már annyira kifáradnak, hogy semmit nem képesek csinálni:

„Egész délután használhatatlan vagyok. Hódolok a semmittevésnek.”

A szórakozás átlaga is nőtt, ha 12.c osztálynál megnézzük, még a 31 évvel

ezelőttihez képest is jelentősen megnőtt. Ez azért is van, mert ma már másképp

szórakoznak  a  fiatalok.  6  évvel  ezelőtt  inkább  diszkóba  jártak,  vagy  a

megkérdezettek  többségének  nem  volt  kedve  szórakozni,  inkább  pihentek,

kikapcsolódtak.  Akik  diszkóba  is  jártak,  azoknál  megfigyelhető  volt,  hogy
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jellemzően  hajnali  2.00  óráig  tartottak  a  bulik,  míg  most  a  4.00-5.00  óra  az

általános, amikor hazaérnek egy-egy éjszakai buliból. Most sokkal inkább járnak

kocsmába, mint diszkóba, már csak azért is – szerintem –, mert a kocsmákban nem

elsődleges  cél  a  táncolás,  így a fiúkat  megkímélik  attól,  hogy táncolni  kelljen.

Igaz, Szentesen a kocsmák átvették a diszkók szerepét is, így teret biztosítanak a

táncnak a nagyobb bevétel lehetősége végett. Azt azért meg lehetett különböztetni

a jelenlegi kutatásban, hogy ki miért  látogatja ezeket a helyeket.  Van, aki csak

azért, hogy felejtsen („az agysejtjei számának a csökkentése a cél”):

„19.00 – Bulira kész.

  20.00 – Kocsma (Főleg vodkát iszok)

  22.00 - ? (nem emlékszem)”

De van, aki azért, hogy beszélgessen:

„20.00 – Társalgás a ’barátokkal’.

 20.30 – Szórakozás szimulálása.

 21.00 – Az egzisztencialista filozófia értelmének fellelése.”

Sokaknál  látszik,  hogy  a  kedvetlenség,  a  depresszió  (ami  már  sajnos

megjelent  ebben  az  életkorban  is)  miatt  járnak  kocsmába,  hogy  valamiféle

stimulánsokkal szebbnek lássák a világot körülöttük. Az egyik fiú le is írta, mit

csinál, amikor nem jár szórakozni, és miért:

„Sehova  nem megyek,  mert  kiégés  van,  depresszív  hangulat  uralkodik.

Életundor  és  ’nincs  kedvem  semmihez’  feeling.  (Ez  a  legritkább  eset,  kb.  2

havonta figyelhető meg ez az állapot.)”

Az intim élet is átalakult,  kevesebben törődnek magukkal, illetve akinek

barátja, barátnője van, az sokkal több időt tölt vele. Vannak lányok, akik egész

hétvégéjüket a barátjuknál töltik, vagy ő náluk. A másik érdekes tény az, hogy

annak  ellenére,  hogy  megjelent  a  chat,  mint  egy  olyan  fórum,  ahol  akárki

beszélgethet, bármiről és bárkinek és nem kell hozzáadni az arcunkat, névtelenek

maradhatunk,  nem  veszik  igénybe  ezek  a  fiatalok,  vagy  nem  jelentős

mennyiségben.  Ennek  az  oka  az  is  lehet,  hogy  egy  kisvárosban  mindenki

találkozik mindenkivel, és inkább a mobiltelefonokat használják erre a célra. Erre

példa, hogy most már külön nyelvezete van az SMS-nek, aminek lényege, hogy

23



minél rövidebben tudják megfogalmazni mondanivalójukat. Ezeket a szavakat már

az  élőbeszédben  is  használják,  és  az  időmérlegekben  is  találkoztam  ilyen

kifejezésekkel,  például  ilyen  a  talizok  a  barátnőmmel,  ami  annyit  jelent,  hogy

találkozom vele.

Ha megnézzük, hogy hányan olvastak 31 évvel ezelőtt és 1998-ban, majd

megnézzük a mostani eredményeket, nagyon látványos a csökkenés. A 12.b-ben a

24 diákból már csak 4-en olvasnak rendszeresen. Az elmúlt évszázad utolsó három

évtizedében  Magyarországon  több  rendszerszintű  nemzetközi,  összehasonlító-

pedagógiai felmérést és hazai vizsgálatot bonyolítottak le. Ezeket az 1970-2002

között  iskolás  tanulóink  körében  végzett  nemzetközi  és  hazai  felméréseket

rendszerezték és egy összefoglalást írtak róla a Köznevelésünk 2002 kiadványban.

Ezek közt a kutatások közt végeztek a kötetlen olvasással kapcsolatban is. Ebből

idézek egy pár sort:

 „Az  olvasási  szokásoknak,  az  inspiráló  környezetnek  az

olvasásteljesítményre  gyakorolt  pozitív  hatásától  –  meglehetősen  váratlanul  –

eltérő  képet  kapunk,  ha  a  tanulók  szabadidejéből  az  olvasásra  fordított  időt

elemezzük.  Első  megjegyzés:  a  kedvtelésből  olvasásra  fordított  idő  eloszlása

nagyon  elszomorító  képet  mutat  a  fejlett  világ  ifjúsági  kultúrájáról.  Második

megjegyzés:  a  magyar  tanulók kedvtelésből  –  úgy látszik  – több időt  töltenek

olvasásra, mint az OECD (A gazdasági együttműködés és fejlesztés szervezete –

Organisation  of  Economic  Cooperation  and  Development)  országok  iskoláiban

tanuló társaik többsége. (Persze az is lehet – a gyanúperrel élhetünk – hogy a mi

tanulóink válaszaikban az elvárásoknak jobban akarnak megfelelni.)”

Ha megnézzük az én kutatásomat, ami persze nem lehet példa értékű, de

alátámasztja az előbbi gyanúpert, miszerint közülük nagyon kevesen szánnak időt

a kötetlen olvasásra. 

És  legvégül  maradt  az  alvásra  fordított  idő  összehasonlítása.  Itt  is  igen

érdekes dolgok merülnek fel. Például, mint ahogy a tanulási időnél találkoztunk

két olyan lánnyal, akik szinte a duplájára voltak képesek fokozni a tanulási időt a

31 évvel ezelőttihez képest. Most pedig az alvásnál is drasztikus eredményeket

mutatnak. A 6 évvel ezelőtti negyedikes lány alvási ideje egy héten 41 óra volt,

azaz 5,8 óra/nap, ehhez az eredményhez hasonlít annak a lánynak az eredménye,

aki több időt töltött az otthoni tanulással, mint amennyi iskolai órája van. Neki az
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alvási ideje 43 óra/hét, azaz 6,1 óra/nap. Nagyon kevés, ha azt vesszük, hogy még

egy felnőtt szervezetnek is szüksége van napi 8 óra alvásra.

Most nézzük meg az átlagokat fiú-lány bontásban is. Ehhez is készült egy

táblázat a jobb áttekinthetőség érdekében.

 alvás
óra/hét

alvás
óra/nap

1998-as
12.a

  

fiú(6) 57,7 8,2
lány(21) 54,9 7,8
össz(27) 55,5 7,9
12/c   
fiú(15) 55,8 7,9
lány(19) 59,1 8,4
össz(34) 57,6 8,2
12/b   
fiú(9) 54 7,7
lány(15) 59,7 8,5
össz(24) 57,6 8,2
   
össz(58) 57,6 8,2

Érdekes azt megfigyelni, hogy 6 évvel ezelőtt a lányok kevesebbet aludtak,

mint a fiúk, míg most pont a fiúk alszanak kevesebbet. Ez abból is adódhat, hogy 6

évvel  ezelőtt  nem  voltak  ennyire  jellemzőek  az  éjszakázások,  a  reggeli

kimaradások. Érdekes az is, hogy az átlagos lefekvés ideje ma sem változott, 22.30

körül feküdtek le aludni 6 évvel ezelőtt is, és ma is. A változás talán annyiban van,

hogy mit csináltak alvás előtt. Jellemző volt ugyanis a késői tanulás. Ma már a

diákok a tanulást  áttették  a  vacsora elé,  inkább TV-t,  vagy videót  néznek este

lefekvés előtt. Ma a diákok inkább többször, de kevesebbet tanulnak, 1998-ban ha

tanultunk, kizárólag este és nagy mennyiségben.
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Az összegzés

A kutatás elején még azt  hittem, hogy a számok sok mindent  elárulnak

majd,  de be kellett  látnom, hogy a számok csak beigazolták a gyanúmat egyes

dolgokról. 

A  számok  a  külvilágnak  szólnak,  hogy  bizonyítsanak,  alátámasszanak

tényeket. De az eredményt nem a számok hozták. Sokszor azt is tudni kell, hogy

konkrétan  hogyan  élnek  ezek  a  diákok.  Szerencsére  tagja  vagyok  egy  ifjúsági

szervezetnek,  ami  által  találkozhatok  ilyen  korú  fiatalokkal,  láthatom

mindennapjaikat. A beszélgetéseikből kiderül, hogy hogyan szórakoznak, milyen

az  otthoni  rendjük,  vagy  épp  a  rendszertelen  életük,  mennyit  alszanak,  hogy

tanulnak, miről és hogyan gondolkodnak.

Mikor a táblázatot olvastam, voltak diákok, akik nem írtak túl sokat, mégis

lehetett  tudni  róluk  körülbelül  mennyit  tanulnak,  mikor  fekszenek,  meddig

alszanak,  mikor  szórakoznak.  Ugyanis  meg  lehetett  találni  az  egyes  típusokat,

akiknek a szokásai hasonlóak, és ezek jól követhetőek voltak. Így néhány adatot

ennek a segítségével számoltam ki.

A másik lényeges tény, hogy egy szociológiai felméréshez minimum 100

ilyen táblázatot kellene kitöltetni, hogy az egyes következtetéseket általánosítani

lehessen. S közben figyelembe kell venni azt is, hogy nagyvárosi, vagy kisvárosi

diákokról készítjük a kutatást, vagy kisvárosban, mert ezeken a helyeken más-más

eredményt kapunk.

A következőkben megkísérlem néhány általános következtetés levonását,

ha ez nem is tudományos igényű, mert ehhez több időmérleg-vizsgálat szükséges.

Viszont ezt a kutatást  alapul vehetik a szociológusok, és remélem segítségükre

lesz. 

A kutatásomnak van néhány egyértelmű adata, amelyeket alátámasztanak

ifjúságsegítői tapasztalataim is, amelyek a következők.

Az elmúlt hat évben:

 csökkent  a  tanulásra  fordított  időmennyiség  (miközben  a  teljesítmény

nem);

 csökkent a kötetlen olvasásra fordított idő;
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 csökkent a házimunkára illetve a termelő tevékenységekre fordított idő;

 növekedett a sportolásra fordított idő;

 növekedett (látszólag) az alvásra fordított idő;

 növekedett a passzív pihenésre fordított idő;

 általánossá  vált,  hogy  nem  reggeliznek  a  középiskolások,  illetve  hogy

délutánra,  estére  tolódik  az  ebéd  és  késői  időpontra  a  vacsora  vagy  a

nassolás;

 főleg a fiúknál gyakori egy hétvégi éjszaka „átkocsmázása”;

 a diák életmód úgy változott meg, hogy „a fiatalok napi programjában egy-

két apróságot kivéve nincs olyan, amely testileg-lelkileg egészséges lenne;

 mintaadóvá  váltak  „a  pedálozók”,  előbb  eluralkodott  a  teljesítmény-

kényszer, amely mára általánosan elfogadott (piaci) teljesítmény elvvé vált.

A kutatásban nem mértem, de egyértelműen kiderült néhány fontos elem,

amelyeket ugyancsak alátámasztanak az ifjúságsegítői tapasztalataim:

     A tizenévesek egymásközti kapcsolatai  még hat évvel ezelőtt is jelentős

mértékben  voltak  családi  és  lakóhelyi  alapúak.  Mára  lakóhelyi  alapú

kapcsolatai  jobbára,  csak  a  bejáróknak  és  a  kollégistáknak  vannak.  Nem

meghatározóak  azonban  a  családi-rokoni  tizenéves  kapcsolatok  sem.  A

tizenéves  kapcsolati  hálókat  úgyszólván  teljes  egészében  az  iskolai

kapcsolatok határozzák meg. Még az informális kapcsolatrendszerek  –  pl. a

kocsmai baráti körök is – az ún. „iskola alatti” rendszerek.

 15-16 éves kortól  gyakorlatilag megszűnt  a nyílt,  demokratikus  közéleti

gondolkodásra  és  főként  cselekvésre  való  igény  (ilyenek  gyakorlatilag

megjegyzés szinten is alig jelennek meg).

Miért  minősítettem  az  alvásidő  növekedését  látszólagosnak  az  első

felsorolásban? Azért, mert – éppen a napi aktivitási görbe alapján – a reggel 6.30

utáni  „alvást”  1998-ban már  passzív  pihenésnek minősítettük.  Most  azonban a

diákok ragaszkodtak ahhoz, hogy ők szombaton és vasárnap 10.00-ig - 12.00-ig

igenis alszanak (ami el is fogadható, ha 4.00 illetve 6.00 órakor fekszenek).

Amennyiben  az  értelmezési  különbséget  felszámoljuk,  akkor  az  alvási

összidő nagyjából megegyező.

A legérdekesebb változás az elmúlt  hat évben azonban mindenképpen a

tanulásra fordított idő jelentős csökkenése.
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Melyek ennek a kutatásból  kitűnő okai? Ezek feltárására érdemes előbb

olyan, a kutatás során észlelt tényezőt felsorolni, amelyeknek ehhez köze lehet:

 Több témakörben, többen és többet járnak különórára.

 Többen és többet vesznek részt felvételi előkészítőn.

 Többet és több tanulmányi versenybe kapcsolódnak be.

 Többen és több nyelvből nyelvvizsgáznak.

 Többen és többet tanulnak az ún. holtidőkben (szünetekben, utazás közben,

stb.).

 A  tizenéves  társaságok  központi  témája  is  az  iskola,  a  tanulás  és  a

továbbtanulás.

 Új elem a tanulási célú „szörfözés” az Interneten.

 Mintaadóvá  váltak  a  spiller  tanulók  (egyik-másikukat  széleskörű  irigység

övezi). Uralkodóvá vált a teljesítmény kényszer helyett a teljesítmény elv.

 Szűnőben az éjszakai tanulás, jellemző a délutáni-esti, szakaszos tanulás (amit

megkönnyít a vacsorázás kitolódása).

 Sokkal  többen  és  többet  sportolnak  (jobb  az  erőnlét  és  a  koncentrálási

képesség).

Számomra  a  fentiekből  egyértelmű  következtetésként  adódik,  hogy

hatékonyabbá vált mind az iskolai tanítás, mind pedig a tanulás.

Erőteljesebbek lettek a motivációk, hatékonyabbak a módszerek, miközben

mind a tanítás, mind pedig a tanulás feltételei is ennek megfelelően változtak meg.

„Racionalizálódik”  azonban  a  tanított  és  megtanulandó  tananyag  is,

felvetve  azt  a  kérdést,  hogy  mi  a  célja  és  eredménye  a  hatékonyság  ezen

növekedésének?

Meghökkentő  racionalizmussal  jelennek  meg  a  beszélgetésekben  olyan

megtanulandó dolgok is, amelyek még hat évvel ezelőtt sem jelentek meg így és

sokkal inkább a mindennapi és nem iskolai nevelés nem elkülönítetlen (tanítandó)

elemei voltak.

Ilyen tanulandó dolgok pl. a csoportmunka, a kommunikáció, az empátia, a

tolerancia,  a  változások  adaptációja,  sőt  a  saját  kézzel  végzett  munka  (pl.  a

kézművesség is).

És  ennek  vajon  mi  a  célja  és  eredménye,  hogyan  kapcsolódik  a

hatékonyság céljához és eredményéhez?
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Én úgy gondolom, hogy  ez a cél és eredmény a piaci versenybe való  –

anyagiakban és befolyásban mérhető – sikeres egyéni bekapcsolódás.  

 Összességében  tehát  a  tapasztalataim  és  kutatásom  alapján

megalapozottan  feltételezem  azt,  hogy  a  magyar  iskolarendszer  egy  mintegy

tizenöt  éves  folyamat  során  és  annak  eredményeként  piaci  verseny-iskola

rendszerré vált.

Ebből és hazánk jelenlegi helyzetünkből adódóan úgy látom, hogy egyúttal

egy sajátos elágazási ponthoz is érkezett az iskola-rendszerünk, hiszen egyidőben

létezik egy az EU-hoz csatlakozni tudó népesség és egy olyan jelentős népesség is,

amely erre belátható időn belül nem lesz képes.

*  *  *

„A  nemrég  meghalt  kiváló  pszihológust,  Mérei  Ferencet  egyszer

megkérdezték, hogy mi a tartalmas, igaz élet titka. Ezt felelte: „Az embernek nem

kell mindig jól járnia! Nem kell minden helyzetből nyertesen kikerülnie! Aki ezt a

kényszert el tudja engedni, az belsőleg nagyon szabad lesz. Az élet hosszú, bele

kell hogy férjenek vereségek, összeomlások, újrakezdések is. És ennek során  új

aspektusai nyílnak meg a dolgoknak, olyanok, amelyeket csak alulnézetből lehet

látni.”  Talán  ez  a  titka  annak  is,  hogy  az  ember  néhányszor  boldog  legyen

életében. S ez talán elég is lehetne!”

(Popper Péter: A boldogság

részlet)

Volt  szerencsém több  tanári  szoba  életébe  belesnem és  legtöbbször  azt

láttam, hogy ilyen pályázatra, olyan versenyre készülnek éppen. Mert ma már egy

iskolának az a mércéje, hogy hol, milyen sikereket értek el, milyenek a tanulók

átlagai.  Teljesítmény orientáltak  lettek.  De azt  senki  sem számolja,  hogy hány

boldog embert nevelt fel. 
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Függelék:
- Kitöltetlen heti időmérleg táblázat
- Kitöltetlen órarend táblázat
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