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Tévénézésben jók vagyunk
Kevés időt és pénzt fordítunk kultúrára és szabadidős tevékenységekre

I S Z L A I  K A T A L I N ,  K I S S  J U D I T

A kulturális és szabadidős tevékeny-
ségeket vizsgálta nemrég nyilvános-
ságra hozott felmérésében az Euro-

stat. A 2015 és 2018 közötti adatokra alapozó 
mintegy 200 oldalas tanulmányban a téma-
kör számos vetületét elemezték, Románia 
azonban szinte minden tekintetben a sereg-
hajtók között szerepel. Mint kiderült: keve-
set járunk színházba, moziba, múzeumba, 
koncertre, keveset olvasunk és általánosan 
keveset költünk kultúrára és rekreációra, te-
levíziót azonban annál többet nézünk.

Inkább otthon maradunk

A felmérés egyik fejezetében a kulturális és 
szabadidős tevékenységekre fordított időt 
vizsgálták. Az EU-s átlag szerint 2015-ban a 
16 évnél idősebbek 63,7 százaléka vallotta 
azt, hogy az elmúlt 12 hónapban részt vett 
valamilyen kulturális és szabadidős tevé-
kenységen. Az első helyeken az északi tag-
államok végeztek: Dániában a lakosság 85,3 
százaléka, Svédországban 85 százaléka és 
Finnországban 83,7 százaléka kapcsolódik 
be rendszeresen hasonló tevékenységekbe, 
a lista másik végén álló Romániában azon-
ban ez az arány mindössze 27,4 százalék. 

A felmérésben három tevékenység ki-
emelésével további összehasonlításokat is 
elvégeztek, ezek a moziba járás, az élő fel-
lépések látogatása és a világörökségi hely-
színek felkeresése. Mint kiderült, az európai 
fi atalok (15-29 év között) zöme, 82,8 százalé-
ka időt szánt a vizsgált egy évben legalább 
egyikre a felsoroltak közül, az idősebb kor-
osztályban (65-74 év) pedig ez az arány 52,8 
százalék volt. Romániában viszont a fi atalok 
kevesebb mint fele (48,5%), az idősebbek-
nek pedig mindössze 17,5 százaléka ment 
el moziba, élő fellépésre vagy világörökségi 
helyszínre egy teljes év leforgása alatt. Szin-
tén beszédes adatokat közöltek arra vonat-
kozóan is, hogy milyen gyakorisággal foly-
tatnak valamilyen művészeti tevékenységet 
(például hangszeres játék, éneklés, tánc 
vagy festés) az európaiak. Mint kiderült, az 
első helyen álló Finnországban a lakosság 
60,8 százaléka teszi ezt havonta legalább 
egyszer, Románia pedig ebben a tekintetben 
is az utolsó helyen végzett 6,4 százalékkal.

Kultúra az interneten

Egy másik fejezetben az online kultúrát 
vizsgálta az Eurostat.  Ide tartozik például 
a fi lmek és videofelvételek online nézése, 
koncertek élő közvetítésének követése, játé-
kok kipróbálása és nem utolsó sorban a hí-
rek virtuális követése. Fontos megemlíteni, 

hogy az adatok szerint 2018-ban már az EU 
háztartásainak 89 százalékában biztosított 
volt az internet-hozzáférés. Az is kiderült 
továbbá, hogy az online kulturális és sza-
badidős tevékenységek közül a internette-
levízió és a videók nézése, illetve az online 
hírportálok, újságok olvasása volt a legnép-
szerűbb tavaly, a tagállamok 16 és 74 év kö-
zötti internet-felhasználóinak 72 százaléka 

használta mindkét célra a szolgáltatást. Az 
aranyérmesek holtversenye után az inter-
netes zenehallgatás következett a népsze-
rűségi listán 56 százalékkal, majd a játékok 
letöltése vagy online játszása 33 százalékkal. 
Romániában internetes hírportálokat, újsá-
gokat a felnőtt lakosság 69 százaléka olvas, 
ami nem esik annyira távol a 72 százalékos 
EU-s átlagtól. Az internettelevízió és a vide-
ók nézése terén azonban már jóval nagyobb 
a különbség: az EU-s 72 százalékhoz képest 
nálunk csak a lakosság 26 százaléka folytat-
ja ezt a tevékenységet. Zenét a romániaiak 
51 százaléka hallgat online, internetes játé-
kokat pedig 33 százalék tölt le vagy játszik, 
ezzel pedig Románia az egyetlen olyan tag-
állam, amelyben többen játszanak, mint 
ahányan internettelevíziót vagy videókat 
néznek. A kulturális javak online vásárlása 
tekintetében is elmarad az ország.

Mire költünk?

A kutatás kultúrára és szabadidős tevé-
kenységekre fordított lakossági kiadásokat 
tárgyaló fejezetében arra is fény derült, 
miért olyan alacsony a romániai internet-

televízió-nézők száma. Mint kiderült, az 
EU-s háztartások kiadásaik három száza-
lékát szentelték kulturális javak és szolgál-
tatások vásárlására 2015-ben. A legtöbbet 
(28,5%) IT-felszerelésekre költötték, majd 
a könyvek és az újságok (25%), a különbö-
ző díjak és előfi zetések (19,7%), illetve a 
kültéri kikapcsolódás és szórakozás (mozi, 
színház, múzeum, könyvtár stb.; 15,3%) 

következnek a népszerűségi listán. Romá-
niában ezzel szemben a legtöbbet díjakra és 
előfi zetésekre költöttek: a 60,3 százalékkal 
elsők vagyunk a tagállamok között ebben a 
tekintetben, így érthető, hogy internettele-
vízióra már nincs szükség. A többi felsorolt 
szolgáltatásra értelemszerűen már jóval ke-
vesebbet fordítottak a vásárlók. Lebontva ez 
azt jelenti, hogy a kultúrára szánt kiadások 
zömét TV-előfi zetésekre költötték a hazai 
fogyasztók, így újságokra és magazinokra 
például csak 5,9 százalék jutott, könyvekre 
11 százalék, mozira, színházra, koncertekre 
pedig mindössze 3,2 százalék.

A probléma forrása

Péter László kolozsvári szociológus, a Ba-
bes-Bolyai Egyetem oktatója elmondta, fel-
mérés szerint kevesen fogyasztják a kultú-
rát, ha azt magaskultúrának defi niáljuk. A 
magaskultúrához azonban egyesek sajnos 
sehol sem férnek hozzá: ennek költsége van, 
illetve objektív feltételei is. Ilyen a kulturális 
infrastruktúra, ami a nagyvárosokon kívül 
alig van, sok helyen évek óta nincsen mozi, 
a vidéki színházak sok helyen megszűn-

tek, falun könyvet venni sem lehet. Amúgy 
mostanság egy erősen tudásellenes véle-
ményklíma alakult ki, amiben a magaskul-
túra nem is érték. Kitért arra is, hogy létezik 
egy jelentős „szétfejlődés”, ami egy nagyon 
szűk réteg esetében azt eredményezi, hogy 
globálisan fogyaszthatja a kultúrát: bármit 
megvehet digitálisan, elutazhat külföldi 
előadásokra, tárlatbemutatókra, Netfl ix, 
Amazon Prime (fi lmek), Readly (folyóiratok) 
vagy Spotify (zene) előfi zetése van. Ezzel 
párhuzamosan azonban létezik egy növek-
vő tömeg, aki az alapvető kultúrához sem fér 
hozzá. „Ők a masszív tévénézők” – fogalma-
zott Péter László. Azt is elmondta: a megol-

dás abban állhat, ha fejlődhetne a kulturális 
infrastruktúra, ha javulna a hozzáférhetősé-
ge, és persze ha az iskola megtanítana sze-
lektálni az információk és főleg a különböző 
csatornák között.

Ferencz Angéla, a Hargita Megyei Kul-
turális Központ vezetője szerint a kultúra-
fogyasztást illetően vigyázni kell, hogy az 
adatokat a különböző országok és kultúrák 
ismeretében értelmezzük. Érdemes úgy 
megközelíteni a kérdést, hogy ismeretet 
szerzünk a különböző országok kulturá-
lis intézményeiről, oktatási rendszeréről, 
turizmusáról, az átlagfi zetésről, ugyan-
akkor azonban egy ország sem tekinthe-
tő homogénnek. Románia is több régióra 
osztható, vannak nagyvárosias jellemzők, 
de vidéki és egészen elmaradott régiók is 
az országban. „Végeztünk egy felmérést 
a Pogány-havas kistérségben, a kultúra-
fogyasztást vizsgáltuk. Akkor jöttünk rá, 
hogy nem alkalmazhatók az adatfelvétel-
nél a nagyvárosokban bevett statisztikai 
kategóriák. A hagyományos falusi közös-
ségek ünnepei, szokásai nem jelennek 
meg a statisztikai nyilvántartásban, ezért 
olyan, mintha nem is léteznének”.

Sok időt töltünk tévénézéssel, 
kevesebbet „magaskultúra”- 
fogyasztással
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HELYI CIKKEK, REJTVÉNYEK AJÁNDÉKBA!

• Negyedik alkalommal hozta nyilvánosságra a kulturális és szabadidős tevékenységeket vizs-
gáló éves jelentését az Európai Unió statisztikai hivatala, az Eurostat. Ebből többek között az 
is kiderül, hogy a tagállamok lakossága milyen mértékben szán időt és anyagiakat az említett 
tételekre, Románia pedig ismét a sereghajtók között szerepel.




