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Szervezési közle1néuyek 
Gyógyszerészet 22. 38()-332 l:J78 

A gyógyszerészhallgatók művelődési szokásainak elemzése 
DR TIVÁSER LÁSZLÓ 

A .szerző a f3zegedi Orl:o.studonl.ányi Egyelenien 
197 3-ban végzett 1 eprezentatív j ellnérés anyagát, 
illetve az ebből leszürt köretkeztetései1 isnierteti. 
Áttekintést ad a hallgritók mílvelődési helyzetéről, 
általáno,s 1nűveltségük jelleniző tényezőjének tekintve 
az olvasást, vizr;gálr1a annak tartulnii és az életniódot 
ér·i.ntő vonatkozásait Az elenizés összefüggést állapít 
1neg az olvasási szokások és a hallgatók szociál·is 
háttérhelyzete között. Képet ad a dolgozat a leendő 
gyógyszerészek olvasáson kívüli 11iűvelődési tevé
kenységéről is, így betekintést riyújt 1nozilátogatási, 
tv-nézési és folyói1at-olvasá8'i szokásaik?ól. 

* 
A SZO'l1E l\ía1xizn1us-Leniniz1nus Intézete 

1973-ban reprezentatÍ\' f0ln1érést végzett az orvos
egyeten1i h-allgatólr körébe11, Jnelynek során meg
vizsgáltuk a szülői ház nyújtotta szociális hátteret, 
az egyetemi politikai és KISZ-1nunkáb.a.n 111uta
tott aktivitást, az olvasási-111űvelődési szokásokat, 
hallgatóü1k végz~s utáni terveit, törekvéseit, vala
mint a v~llásos Yilágnézet elterjedésének 111utatóit. 

VTizsgálódásunk kon1plexitása, úgy tűnik, ineg
alapozott képet formáz egyetemünk hallgatóinak 
sokoldalú je1len1zéséhcz, in.clyet az oktatás 1ninden
napi n1unkájábr:t11 és a távlati te1 vezésbcn egy
aránt silre1rcl felhasználhatunk Tern1észetesen 
helytelen- -lenne n1indenfélc abszoluti_z-á]ás-; hiszen 
se1n a n1egkérdezett hallgatók szá1na (or-\1osok: 
340, gyógyszc1észek: 80 fő), sem isn1eretszerzé
sünk n1ódja nen1 teRz lehetővé valan1i egyszer 
s niindenko1 ra igaz, n1cgn1ásíthatatlan következ
teté8eket Án1 talán nincs is ilyenre szükség, 
hiszen az en1borck, a. fiatalok éppen változékony
ságukban, n1cgújuláRi készségükben inutatnak 
állandóságot, stabilitást. 

A hallgatók véleményének feltárása, állásfogla
lásaik felderítése részben a _hagyon1ányos kérdő·· 
ív-cs 111ódon történt, ,.-éJetlenszcrűcn kiválasztott 
minta alapján, mely kiterjedt mindkét kar mind
egyik évfolya111ára, részben egyéni és csüportos 
elbeszélgetés fCnn1ájában 

. Munkahipotézis 

Vizsgálódásunk clőfelte-;; ·ése szerint az olv-asás 
a hallgatók inűvelődési tevékenységének centru
n1át képezi, de egyben az is igaz, vélekedésfu1k 
alapján, hogy az olvasói magataitás befolyásolá
sában, irányításában a hallgatók túlságosan ii1agá
rahagyottak. Igaz, ez a. segítség i1e1n hiányzik 
mindenütt egyfo11na 111értékben, 1ne1 t az ottho11Í 
szociális-kulturális környezet jelentős n1é1tékben 
meghatározz_a a későbbi n1űvelőd~si tevékenységet, 

olvasói magatm tást, általában a'kultúrabefogadó 
művelődő e111be1 egész habitusát. 

Korábban is tapasztaltuk azt a sajátos kapcso
lódást, hogy a rendszeres 1nűvelődés nagy való
színűséggel vezet igazi értékek elsajátításához, 
1níg az alkaln1ankénti ennek lehetőségét erősen 
lecsökkenti. 

Amit eddig is véltünk, jószerivel beigazolódott 
a későbbiek során: a hallgatók egymástól jelentős 
n1értékben eltérő, inűvelődési-kulturális szokásai
kat, isn1e1eteiket tekintve igen k_ülönböző csopor
tokat alkotnak, s ezek a csoportok - említett 
tulajdonságaikat tekintve -végzés után legfeljebb 
közelítenek egy1náshoz, de a le1na1adottak azono· 
sulása csak igen fáradságos m-Unkával valósulhat 
ineg. 

Előzetes isn1ereteink nyomán kialakult az a véle-
1nényünk, hogy szervezett és intéz1né11:yesített 
fen 1nában kell segíteni a kulturálódási-művelődési 
szokások kialakításában azoknak a hallgatóknak, 
akik11ek ez szükséges, ha ők is igén:ylik Ez a inog
szo1 ítás, úgy véljük, 1nindenképpen indokolt, 
mert a befogadói magatartás legalább olyan fontos 
tényezője a közn1űvelődési folya111atnak, mint a 
1nűve.lői törekvés. Éppen ezt a magatartást ala
kítja leginkább a hallgató szociális környezete 
és " hallgatói csoportok közvéleménye 

Olvas<L':ii; ;:;zoI·ások, gljakor·iság és tartalrni Jellernzés 

Mennyit és mit olvasnak a hallgatók és milyen 
tényezők befolyásolják olvasási tevékenységüket? 

Európában évezredes kulturális örökséggel, hal
hatatlan í1 ók és költők 111űvcivel rendelkező nem
zetek vannak:, n1elyck mai fiai, kortá1saiI1k jelen
tős tömegei szinte hadilábon állnak a; könyvvel, 
a könyvkultúrávaL Bizonyítélverre az UNESCO 
évenként n1cgis1nétlődő kin1utatása az európaiak 
könyvfogyasztásáról Ha ebből a mondhatni világ
színvonalat jelc11tő nézőpontból vizsgáljuk a n1i 
hallgatóink olvasási szokásait, akkor az adatok 
n1esszemenő elégedettségre adnak okot, hiszen 
a gyógyszerészhallgatók mintegy 37%-a vallotta, 
hogy ha>onként olvas egy-egy szépirodalmi jel
legű könyvet . 

)ifivel 1ninde11 olyan adat, mely összehasonlító 
\ onatkozásban hasznosítható, elemzésünk tán1-
pontjául szolgálhat, megemlítjük, hogy az orvos
tanhallgatók mintegy 41 %-a vallotta magát havon
ként egy-egy könyv olvasójának, tehát rendszeres 
olvasó11a.lc Ug:y tűnik, ilyen összevetésben a g:yógy
szerészhallgatók kissé halványabb képet mutat
nak, noha a lé11~yeget illetően az olvasási gyakori
ságot megfelelőnek mondhatjuk. Ez a minősítés 
azonban nem jelenthet eléged"'ttséget, hiszen 
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az olvasás sokkal fontosabb heJ_yet, szerepet tölt 
be az ember életében, semhogy lemondhatnánk 
a nagyobbik hányad megnyeréséről, olvasóvá 
neveléséről. • 

Külön említést érdemel, hogy a megkérdezett 
gyógyszerészhallgatók között 1nindössze néhány 
fiú akadt - mely kis túlzással a kar hallgatóságá-
11ak összetételét is reprezentálja -, így a válasza-· 
Jók a női nem sajátos é1deklődését is kifojezték, 
'agy legalábbis érzékeltették, amikor a „mit olvas" 
kérdésre feleltek Re1nélhetően nincs semmi n1él
tatlan ebben a foltételezésben, hiszen a romantika 
iránti vonzódás 1negállapítása igazán nem negatív 
értékorientációt jelent. Az olvas1nányanyag elem
zésekm: utalni kell egy fontos, bár mindenkor vál
tozó tényezőre, nevezetesen a divat szerepére. 
Nyilvánvaló, hogy az ol-.;rasó ember érdel{lődését 
o1vasmányanyagának kiválasztásában jgen sok
féle tényező befolyásolja, így ízléskultúrája, érdek
lődési köre, a látóterébe kerülő könyvanyag 
és az a szelíd vagy olykor harsány kedvcsinálás, 
mellyel figyelmét felkeltik, tekintetét az éppen 
füntos könyvre irányítják 

Gyógy r:;ze1 észhallgatók 
sikerliBtája 

II világháborút ábrázoló 
1nüvek 

I-I. Charrié1e: Pillangó 
D I{ey es: \Tir ágot 

Alge1nonnak 
Dallos S. inűvei 

(:\-Iunkácsy élet-
1cgénye) 

Th Dreiser: A1nerikai 
tragédia 

E l\I Remarquc inűvei 

Hrtjnóczy R.: Bengáli tűz 
l\f. Nexő: Ditte az ember 

lánya 
J ,c;;:,tcinbcck: Édentől 

keletre 
E. Bronte: Üvöltő szelek 
Bókay I •. : Bohén1ek és 

pillangók 

Orvostanhallgatók 
siker listája 

II világhábo1űt ábrázoló 
1nűvek 

E l\i. Re1na.1 que n1űvci 
D. l{eyes: 'Tirágot 

Algernonnak 
l\f. Bulgakov: ~4- Meste1 

és l\fargarita 

Ií Cha1rié1e: Pillangó 

1) i\1arshall: Ton1bol 
a hold 

J. Steinbeck inűvei 
l\.Ioldova Gy n1űvei 

S. l\íaughan1 n1űvci 

l\Iai inagyar kölLők művei 
J Bates inűvei --,,--

E I-Ie1n1ning\va.y 
1nüvei 

Ezek a sik01listák eltérő és megegyező jegyeket 
egyaránt tartalmaznak; részletes ele1nzésük és 
összevcté8ük 11osszadaln1as és niesszire vezető 
lenne, hiszen a teljes jréphez hozzátartozik a fel
sorolt köny-.;rek összessége, an1elyek száma több 
százra tehető, noha csak egy-két ohasó említi 
ezeket 

Általában jellemzője a felsorolt könyveknek, 
hogy szinte elenyészően kevés közöttük a múlt 
századi klasszikus, de egyáltalán hiányzik a régi 
alkotás; csuRa modern, XX századi, kortárs 
könyvet említenek a hallgatók Keyes művének 
sikerét bizonyosan befolyásolta a film, melyet 
a regényből készítettek és nagy sikerrel vetítettek 
a moziban. A II világhábmút ábrázoló regények 
szintén mutatnak néhány közös tulajdonságot: 
-csak nyugati szerzők Inűveit tartal1nazza a felso
rolás, s hiányoznak a ine1noárirodalon1 alkotásai is 
A háborút ábrázolják, de döntően a kaland, izga
lom, érzelmek oldaláról, s alig sejtetve valamit 

a politikai-gazdasági-katonai folyamatok népek 
sorsát meghatározó drá1nájából 

Érdekes összevetést kínál néhány háttéradat, 
a két csoportról: 

Fizikai dolgozók gyen;nekei 
Alt„ iskolát végzett szülők 
Be nem fBjezett ált„ isk 
0-100 kötet házi könyvtár 

Gyógy„ 
szerész 

hallgatók 

58% 
20% 
10% 
10% 

Orvos„ 
tanhall
gatók 

37% 
15% 
3,5% 

16% 

A két háttér, úgy tűnik, jelentős eltéréseket 
tartalmaz, de túlbecsülni sem szabad ezeket 
a különbségeket, mert hatásuk ugyan é1 vényesül 
a sikerlisták kialakulásában és az olvasói maga
tartásban, a rendszeres vagy az esetenkénti olvasás 
szokássá válásában, ám csak egyike a meghatározó 
tényezőknek 

Általános tapasztalat szerint, n1el:yet a szakiro
dalom elméleti alapvetésként kezel, szoros köl
csönhatásban van a fiatal ember - egyetemi hall
gató -- olvasási szokása, sőt értékorientációja is a 
szülői ház könyvtárával, vagy tágabb értelemben 
annak kultúrával, művelődéssel kapcsolatos maga
tartásával. Felmérésünk ezt az összefüggést, ennek 
érvén:yesülését teljes mértékbe11 n1egerősítette 
S ugyanakkor az is tapasztalható volt, hogy az a 
bizonyos hátrányos helyzet éppen ebben a vonat
kozásban jelentkezett éles for1nába11, hiszen akj 
hazulról keveset kap a kulturális értékekből, annak 
pótolnivalója fokozottan jelentkezik az egyetemi 
évek alatt, a1nikor pedig ann:yi másra is kell az idő, 
meg az energia„ Hátrányos helyzet és kulturális, 
műveltségi hiányok - ezek gyakran összetartozó 
jelenségek Ezeken a hátrányokon változtatni, 
előbbrelép11i csak hosszú távon és szervezett mun
kával lehet, s a megfelelő feltétel-rendszer kimun
kálásában az egyetem állami és társadalmi szer
veinek összehangolt erőfeszítésére van szükség 

Az olvasást a művelődési tevékenység közép
pontjául választva - mert ezt tettük - elemeztük 
a tartaln1i, értékbeli szint és az olvasási környezet 
összefüggésének néhány vonatkozását. Vizsgálódá
saink azt mutatták, hogy a rendszeres olvasók ér
tékesebb 1nűveket olvasnak:, 1nint az esetlegesen 
olvasók. Feltehetőleg nincs ebben különösebben 
meglepő, hiszen az tud jobban tájékozódni, eliga
zodni a könyvkiadás kíná1attengerében, aki rend
szeres olvasók~nt figyelemmel kíséri azt. 

Fchnérésü_nkbcn szerepelt olyan összefüggés
kutatás is, 1nely az olvasási gyakoriság és a. ta11ul
mányi eredmények viszonyára irányult, s ö1ön1n1el 
nyugtáztuk, hogy a jó-jeles-kitűnő rendű hallgatók 
közül 44% (orvosok), illetve 40% (gyógyszerészek) 
vallotta magát rendszeres olvasónak„ Ez az arány 
megerősíti az olvasási kultúra és általában a szak
mai kultúrák kapcsolatát, igazolja a rendszeres 
ol-Vasás és a jó tanulmányi eredmény összeegyez
tethetőségét, s ezáltal egy magas kultúrájú réteg 
létezését.. Mindezt más oldalról igazolva: az elég
séges-közepes rendű hallgatók csoportjából 26% 
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(orvosok) és 29% (gyógyszerészek) állította, hogy 
rendszeres olv-asó. 

Ú /;ág··, folyóirat·olvasás 

Gyógyszerészek: 

N"épszabadság 
Élet és Tudomány 
Magyaro1szág 
Delta 
Nők Lapja 
Ifjúsági Magazin 
Magyar Ifjúság 
Délmagyarország 
Tükö1 
Nem olvas 

45% 
35% 
32% 
14% 
13% 
13% 
11% 
9% 
6% 

13% 

01vosok: 

Magyarország 
Népszabadság 
Élet és Tudonuíny 
Delta 
Délmagya.rország 
Természet Világa 
Nők Iapja 
Ifjúsági Magazin 
Tükör 
:Nem olvas 

38% 
29% 
27% 
19% 
12% 
11% 
3% 
5% 
3% 
8% 

A felsoroltakon kívül még kb. 20-25 újságot, 
folyóiratot jel6ltek meg a hallgatók, amelyek igen 
széles skálát alkotnak Ennek nyomán a kialakuló
ban levő hobbitevékenységek könonalai is küaj
zolódnak - autó, bélyeg, labdarúgás, rejtvény
fejtés, fotó, művészetek 

Gyógyszerészhallgatóink uisag- és folyóirat
olvasási szemléjét vizsgálva szen1beötlő a Népsza
badság feltűnően nagy olvasási arán~ya, amely 
mondhatni domináns jelentőségű, hiszen a 1neg
kérdezettek majd fele olvassa. Az mvosoknál már 
némileg eltérő a kép s bár ezt nem vizsgáltuk rész
leteiben, úgy tűnik, összefüggés van a hallgatók 
szülői környezete és fülyóirat-olvasása között is 

Ha csµpán a vázlatos értékelés erejéig is, de átte
kintve ezt a felsorolást, pozitívumai mellett elő
tűnnek hiányosságai is, így a mélyebb ismeretet 
adó folyóiratok hiánya .. Vonatkozik ez természeti 
és társadalmi tematikájú anyagokat tartalmazó 
folyói1atokra egyaránt, sőt a szakmai 1nűveltséget 
f8,jlesztő szaklapok olvasására is igaz ez az elma
rasztalás. Az orvosoknál ugyan más a helyzet, 
mert a miÍltacsoport V„ éveseinek több mint 50%-a 
y::i,llot_t_a ___ rnagá,t _az Q_rv.Qsi I:Ictilap _re:n_cl~ze~(3§ __ ()JY_EL-
sójának, de a gyógyszerészek szinte nem tüntettek 
fel folyóirat-olvasási listájukon szaklapot 

Végül utalni kell azokra a hallgatókra, akik 
nem olvasnak semmilyen újságot vagy folyóiratot, 
ezért jelenlétük olyan csoportok létezését mutatja, 
amelyek szinte a legföbb információs forrásaink
tól elfordulva, bezárkózva élik egyetemi éveiket 

M oz-iba_járás - tv-nézés 

Hetenként megy moziba az orvosok 27%-a, míg 
ugyanezt teszi a gyógyszerészek 35%-a„ Tv-mű
sort néz napota az orvosok 5,5%-a, a gyógyszeré
szek 11%-a 

Ha örülünk a mozilátogatás gyakoriságának, 
akkor aggódunk a tv-nézés rendszerességének kis 
arányán Igaz, nagy a valószínűsége, hogy későbbi 
életük során a hallgatók - már mint önálló ott
honnal rendelkező felnőttek - úgymond beállnak 
a sorba és minden este odaülnek a képernyő elé. 
Azután az is igaz, hogy rossz a kollégiumok tv
ellátottsága, 1neg a fő műsoridőben vannak a moz-

galmi események~yűlések, értekezletek, rande
vúk, baráti összejövetelek, különféle rendez·vények 
stb .. , mégis, a tv-híradó fontos ese1nény, inert 
tájékoztat,a nagyobb közösség, a társadalom éle
téről, s ennek elhagyása nehezen pótolható hiányo
kat okoz. Különösen ott mutatkozik ez meg, ahol 
még a rendszeres újságolvasás is eln1a1ad, s a hall
gató valamiféle szent ártatlanságban véli eltölteni 
a gondtalanul röpülő egyetemi éveket Valójában 
azonban 1nulasztást követ el, 11iszen kirekeszti 
magát társadalmunk életének, eseményeinek tuda
tos átéléséből, tájékozatlan, könnyen alakítható 
emberré válik Márpedig az értelmiségi funkció 
teljesítésének nem csupán az egycten1i-füiskolai 
diploma 1negszerzése az a1apf81téte1e, hanem a 
szak1nai-társadalmi tájékozottság, ainely megkö
veteli a véleménynyilvánítás felelősségét, de egy
ben elismerést, inegbecsülést ered1nényez 

,U-p íl T p a lll e p: AHaAu3 KJJA&mypnb1x npueb/4CIC 
CmyőeHn1oe ifiap.Mai1eemuqecK020 ifjuKyAbmema 

Asrop tt3.rrarae1 "'1:arep11a;i co6paHHhIX s 1973 rony s 
Cere,a;cKOM J\\CJlHUHHCKOM V!HCIH'TYre ,a.:aHHhrx, 11 saKJI10-
qeHHb1e Ha OCHOBe BbíllieYKa3aHHOfO Ma1ep11aJ1a BLIBO}:lbl 
,Uaer o6sop 0 KYJibTYPHOM COCTOHHHH Cl Y!lCHTOB, xapaK
rcpHbIM !lJIH rrx o6mero o6pasosattnH cq11raH qreHHe, H3Y
qaf! ero COllep)i{att11e 11 acneKThI Kacarom11ecH o6pa3a 
JKtt3Htt„ Attan113 YCTattasnnsaeT 3an11c11MOCTh 111C)I{JJ.:Y np11-
BhilfKaMH no '-fTeHHFO H cou;i1aJibHbJM clJüHOM CIY!lCHTOB 
Pa6ora .uaer KpOMe 4ICHH5I o6ru;YIO KapTHH~ 0 KY.Tlb'f~'P
HOH ]leHrenLHOCrtt 6YllYilU-i.X cpap.Mau;esros, raK ;:i;aer npe!l
crasJieHtte 06 11x npttBhl!.f-Kax no noceru;eH1110 1u1tto, na-
6n10;:i;e1u151 rerreBtt3HOHHbIX nepe]lalJ 11 4TCH!1!0 IKYpHa!lOB 

D1 L. r I á. s e I: .Aualyl>Ú> uf the uult'urul úelu.iv'iuu,r 
ruid UIY?tonis of pha1 Tnacy students 

The rnate1ial of. a 1ep1escnta.tive appraisel and theiI 
consequences a1e discusSt-;d„ A broad rcvic\v is prescnted 
on the cultu1al position, op thc cultural custorns of the 
l)lHun1acy students of thc Unive1sity of l\JedicirH·J, Sze
ged, which n1ay be snitable fOr esti111ating thuir genent-1 
cultural int.erest A close r elation has been found be
t\veen t,l1c reading custon1es and the social backg1ound 
of the students. ln addilion to book-1eading, participa
tion in n1usical and othcr cultural activitios, visii ing 
of theatral and cine1na perfotrna.nces, following the 
television b1oadcasts, reading of geneial and professio
nal pc-,1iodicals is subjectcd to analysis too in order to 
establish the cultu1al activities which rnay be cxpE,cted 
of t.he futu1e gencration of phaqnacists 

D1. L T 1 á s e 1 : .A. na1ysis der K ulturgewohnlwiten 
von Pharniaziestudenten 

De1 Ve1fasser be1ichtet übe1 di0 1ep1esentative 
Datensan11nlung in 1973 z>vischen de1 Pharmaziestu-
9.enten dcr Szegediner l\Iedizinischen Unive1sita:t Ein 
Ubersicht várd gegeben über die kulturfillen Zustiinde 
der Studenten, die hauptsö.c:hlich aus Lesegc\vohnhEJiten, 
aus dein Inhalt der gelesten Lite1ati,n, aus <lE:n Einfluss 
des 1egelrr1fissigen LE;sisns auf andere GeWohnheiten 
gegründet ist Ein Zusan1n1enhang \vurde entdeckt Z\\i
schen de1 Lesegewohnheiten und des sozialen Hinter
grunds de1 Studenten Auch sontige kultun'ille Tiitigkci„ 
ten, als Besuch von Theater- und l{ino'i:or t18gen 
Zuschauen von \Ternsehprogran1n1en, Lesen von allge-
1neinen und fachlichen Zeitschriften Vi·erden erörtert 
um ein Bild über die kulturiille lnteresse dE;I neucn 
Generation der Pharmazeuten zu bekon11nen 

(Szegedi Orvostudoniány,i Egyeteni Marxizmus-Leniniz1nus Intézet, 
6722 Szeged, Hunyadi János sgt 5.) 
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