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HEGEDŰS ANITA 

Egyetemisták és kultúrafogyasztás  

Intézményi szintű kultúrakínálat a vidéki egyetemek tekintetében  

Absztrakt: A hazai kulturális, múzeumi szférában az egyetemista korcsoport kiemelt potenciális célcso-
portot jelent, azonban fontos kérdés, hogyan is lehet megszólítani a múzeumoknak a hallgatókat, a 
különböző hallgatói közösségeket. Ezen kérdés megválaszolása a szerző hosszabb távú kutatásának 
célja, melynek első lépését kívánja a tanulmányban bemutatni.  Az említett kutatás során arra voltunk 
kíváncsiak, milyen kulturális kínálatot ajánl intézményi szinten a hallgatóknak egy hazai, nagy múltú 
egyetem: a Szegedi Tudományegyetem. Azt vizsgáltuk, hogy a kulturális programokkal, eseményekkel 
foglalkozó munkatársak hogyan látják az egyetemisták kulturálódási szokásait, vala mint saját helyüket 
a hallgatók kikapcsolódási lehetőségeinek dimenziójában.  A tanulmányban elemezzük az elkészült in-
terjúkat, bemutatjuk az SZTE intézményi szintű kulturális kínálatát. Külön kitérünk az interjúalanyok 
múzeumokkal kapcsolatos álláspontjának elemzésére, valamint az interjúk tanulságai alapján áttekint-
jük a közgyűjtemények és az egyetemi kultúraközvetítő egységek együttműködésének potenciális lehe-
tőségeit. Kulcsszavak: múzeum, egyetem, felsőoktatás, kultúraközvetítés, magaskultúra . 

 

Bevezetés 

A hazai múzeumi szféra számára kiemelt feladatot jelent, hogy folyamatosan képes legyen új 

célcsoportok megszólítására – olyan célcsoportokéra is, akik hagyományosan nem tekinthetők 

múzeumkedvelőnek, a rendszeresen múzeumba járó közönség tagjainak. Ezen potenciális cél-

csoport közé sorolható az egyetemista közösség: a felsőoktatásban tanuló fiatal felnőttek ko-

moly látogatói bázist jelentenek, azonban megszólításuk különleges eszközöket és módszere-

ket kíván. Ahhoz azonban, hogy ezen módszereket megtaláljuk, tisztában kell lennünk a hall-

gatókat körülvevő, életükben legmarkánsabban jelenlévő intézmények, az egyetemek által 

nyújtott kulturális kínálattal. 

Jelen publikáció egy hosszabb kutatás első lépését tárja az olvasó elé: a szerző célja, hogy 

nagy vidéki egyetemek tekintetében mérje fel, mit is jelent a kulturális programkínálat intéz-

ményi tekintetben. A kutatás első részében a Szegedi Tudományegyetemen készítettünk inter-

júkat: jelen írásban ezen interjúk alapján kívánjuk bemutatni az SZTE intézményi szintű kul-

turális kínálatát. Külön kitérünk az interjúalanyok múzeumokkal kapcsolatos álláspontjának 

elemzésére, valamint az interjúk tanulságai alapján áttekintjük a közgyűjtemények és az egye-

temi kultúraközvetítő egységek együttműködésének potenciális lehetősége it. 

A megváltozott egyetemista-lét: az elitkultúrától a populáris kultúráig 

Az egyetemi kultúra rengeteget változott az elmúlt évtizedekben: míg korábban egyértelműen 

a magas kultúrához sorolódott a campus-kultúra, addig napjainkban már a populáris kultúráról 

beszélünk, ha az egyetemista kultúrát említjük. Noha a felsőoktatási intézmények értelmiségi 

szakembereket képeznek, mégsem nevezhetjük őket a magaskultúra tagjainak, sokkal inkább 

a populáris kultúrához kell sorolnunk őket. Ennek egyik oka a felsőoktatás átalakulásában ke-
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resendő: a korábbi elitképző intézmények tömegképző terekké váltak, ahol az elitoktatás a tö-

megoktatás felé tolódott el, s így napjaink hallgatói már nem tradicionális felsőoktatási hall-

gatók többé.1 

Ahogy Bazsa megfogalmazza, a közoktatás és a felsőoktatás viszonya rendkívül érdekes 

képet mutat napjainkban: míg a közoktatás az általános műveltséget adja a diákok kezébe, 

addig a felsőoktatás az erre az általános műveltségre épülő szakképzést folytatja. 2 Egyfajta 

paradigmaváltás történik a közoktatásból a felsőoktatásba történő átmenetkor, felmerül azon-

ban a kérdés: az az általános műveltség, melyre a közoktatásban szert tesznek a diákok, meny-

nyire alapozza meg azt a diplomás, értelmiségi szerepkört, melyre a magaskultúra „ráépít-

hető”? Ez a műveltség elegendő-e arra, hogy a magaskultúrával megszólíthassuk az egyete-

mistákat? További vizsgálatainkban erre is keresni fogjuk a választ.  

A megváltozott egyetemi struktúrában, az egyre szélesedő kínálatban megjelentek olyan 

felsőoktatási intézmények, olyan képzések, melyek presztízse jócskán eltér más, „nagy egye-

temek” képzéseinek értékétől, egyfajta leértékelődésről van szó. Ezeket a hallgatókat „olyan 

hallgatói kontextus várja […], amelynek magatartásmintái kevésbé emlékeztetnek a klasszikus  

értelmiségi ideálra”.3 Ez a megállapítás jól szemlélteti a korábban elhangzott megállapításokat, 

mely szerint a hagyományosan vett értelmiségi lét mára átalakult, az egyetemeken, főiskolákon 

tanuló diákokat nem lehet a felsőfokú tanulmányaik puszta léte miatt automatikusan a 

magaskultúrára nyitott egyénekként értelmezni. Szintén Pusztai világít rá4 arra kutatásainak 

fényében, hogy értelmiségi kultúra alatt a „magaskultúra-fogyasztásban szerzett jártasságot”5 

érthetjük. 

Természetesen a hallgatók kultúrafogyasztása komoly eltéréseket mutat a különböző hát-

terű egyének esetében, ezért a jövőben célunk a hallgatók társadalmi pozíciójának mentén vizs-

gálni magaskultúra-fogyasztási hajlandóságukat. Ugyancsak Pusztai mutatott rá kutatásában, 

hogy a legerőteljesebb magaskultúra-fogyasztók a vallási és civil közösségek tagjai, akik na-

gyobb arányban járnak a magaskultúra kategóriájába sorolható programokra, rendezvényekre.6 

Mindezek alapján azt látjuk, hogy a megváltozott egyetemi struktúrák, a tömegoktatás 

megjelenése nagyban hatott az egyetemistákra is, s hallgatói státuszuk okán már nem nevez-

hetőek azonnal „magaskultúra-fogyasztó” egyéneknek. Ezen felsőoktatási környezetben kell 

megtalálnia a helyét a múzeumi szférának, s felderíteni a populáris kultúra felé eltolódot t hall-

gatók megszólításának eszközeit, módszereit. 

Egyetemi kultúra-kínálat a Szegedi Tudományegyetemen 

A fenti probléma felderítésének céljából kezdtük el interjús kutatásunkat, melynek első részét 

a Szegedi Tudományegyetemen készítettük el: arra voltunk kíváncsiak, hogy milyen kulturális 

térben mozognak a múzeumok az egyetemeket figyelembe véve, hogyan áll össze az az egye-

temi kulturális szféra, mellyel a hallgatók a felsőoktatási intézményekben nap mint nap talál-

koznak. Milyen egyetemileg szervezett kulturális témakínálattal kell „versenyeznie” a múzeu-

moknak a hallgatók figyelmének megszerzéséért? Hogyan illeszkednek be ezen témakínálatba 

                                                      
1 Koppen et al. 2002 
2 Bazsa 2004. 
3 Pusztai 2011, 9. 
4 Pusztai 2009. 
5 Pusztai 2011. 73. 
6 Pusztai 2011. 
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a múzeumok, a múzeumi kulturálódási lehetőségek? Ezen kérdések megválaszolására töre-

kedve készítettünk interjút egy nagy vidéki egyetemen, a Szegedi Tudományegyetemen, ahol 

a Hallgatói Önkormányzat és a Kulturális Iroda programkínálatának oldaláról kívántuk meg-

vizsgálni a témát. A fent említett kérdések mellett kíváncsiak voltunk arra, hogy az egyetemi 

kulturális kínálat létrehozói maguk hogyan vélekednek az egyetemi kultúráról, saját tevékeny-

ségükről és a hallgatók magaskultúrához kötődő viszonyáról. Továbbá arra is választ kíván-

tunk találni, hogy a múzeumoknak az egyetemi „kultúrakészítő” aktorok milyen szerepet szán-

nak, milyen teret adnak, mennyire engedik be a közgyűjteményeket az egyetemi kulturális té-

makínálatba. 

Az interjúk 

A kérdések megválaszolása céljából két, félig strukturált interjút készítettünk a szegedi egye-

tem kulturális életét meghatározó két szervezet irányítójával: az Egyetemi Hallgatói Önkor-

mányzat Rendezvényszervező és Kulturális Bizottságának vezetőjével, valamint az SZTE Kul-

turális Iroda irodavezetőjével és kulturális szervezőjével.  Az interjúk 2014 novemberében, il-

letve 2015 februárjában készültek. Az interjúalanyok különböző hátterű és korú szereplők vol-

tak. A Kulturális Bizottság vezetője húszas évei elején járó férfi, a Természettudományi és 

Informatikai kar hallgatója, a Kulturális Iroda vezetője harmincas évei végén járó, diplomás 

nő, a kulturális szervező szintén ennek a korosztálynak a tagja. 

Szervezeti felépítés, finanszírozás, szereplők 

Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Rendezvényszervező és Kulturális Bizottsága (további-

akban: EHÖK RKB) húsz főből áll, mindannyian hallgatók, az Egyetemi Hallgatói Önkor-

mányzat tagjai. Egy vezető van, aki meghatározza a döntést, a programjaik szervezésébe külső 

aktorokat nem engednek be: „Nem szeretném, hogy bárki is szervezhessen külsősként, mert 

akkor gyakorlatilag elveszíti a bizottság a lényegét.”(EHÖK RKB vezető) Finanszírozásukat 

alapvetően az egyetem biztosítja, de emellett bizonyos rendezvények esetén támogatói hozzá-

járulásokat (akár anyagi, akár természetbeni) elfogadnak. Szervezetileg az Egyetemi Hallgatói 

önkormányzathoz tartoznak. 

Az SZTE Kulturális Irodának (továbbiakban: KI) két munkatársa van: a teljes állásban 

foglalkoztatott irodavezető, és a félállású kulturális szervező. A programok szervezését ők 

végzik, de ez a fesztiválok esetében inkább tekinthető koordinálásnak, mint konkrét szervezési 

tevékenységnek, így tulajdonképpen elmondhatjuk, hogy külső szereplők is befolyásolják a 

programkínálat alakulását. Finanszírozásukat szintén az egyetem biztosítja, emellett folyama-

tosan pályázati bevételekből is kiegészítik a működésüket. Szervezetileg a Rektori Hivatal alá 

tartoznak. 

Célcsoport, programkínálat, hatókör 

A programkínálatot szemlélve komoly különbség mutatkozik a két szervezet között.  Célcso-

port-szempontból az EHÖK RKB kizárólag a Szegedi Tudományegyetem hallgatóit célozza 

meg, más célcsoportjai nincsenek. Ez a célközönség jelenti mind a tizenkét kart, azonban az 

egyetem falain nem lépnek túl. Ezzel szemben a KI célcsoport-összetétele jóval színesebb ké-

pet mutat. Az elsődleges célcsoportot természetesen itt is az egyetemisták jelentik, kiegészülve 

a szélesebb körben vett egyetemi polgárokkal (oktatók, egyetemi alkalmazottak). Azonban a 
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Kulturális Iroda működése olyan nagymértékben összefonódott Szeged város kulturális életé-

vel, hogy másodlagos célcsoportként Szeged teljes lakosságát is megnevezhetjük: „[…] de 

igazából a nagy rendezvényeink illetve minden egyes kulturális rendezvényünk nyitott. Tehát 

bárki jöhet a város lakói közül. Vagyis bárki bárhonnan, és jönnek is, tehát azért a fesztiválo-

kon látjuk, hogy azért ott tulajdonképpen majdhogynem ilyen 50-50%-os az egyetemi hallgatók 

és a városi polgárok részvétele, de hát tulajdonképpen a város lakosságának egy jelentős része 

volt egyetemi polgár, úgyhogy azok az emberek is, akik itt végeztek”(KI vezető)  

A KI esetén érdemes bővebben is szólni a városi és az egyetemi kultúraközvetítő szerep 

megjelenéséről. A KI vezetője szerint az egyetemistákat leginkább a koncertekkel, komolyze-

nei programokkal érik el, valamint a színházzal. (Ebben a tekintetben kapcsolódhatunk az 

EHÖK RKB elnökéhez is, aki szintén a színházat nevezte meg a legfőbb vonzó programok 

között.) Míg az EHÖK RKB programjai szinte kizárólag az egyetemistáknak szólnak, addig a 

KI-nál csak elvétve találunk olyan rendezvényt, mellyel csakis a hallgatókat akarják elérni: 

ilyenek a különböző pályázatok, melyeken csak az egyetemisták indulhatnak. Ezen kívül min-

den egyes programjuk nyitott a széles nyilvánosság előtt, ezáltal Szeged kulturális életében 

komoly szerepet tölt be a KI működése. 

Programkínálat tekintetében az EHÖK RKB célja az, hogy szorgalmi időszakban hetente 

öt alkalommal biztosítson kikapcsolódási lehetőséget a hallgatók számára. Ezen lehetőségek 

spektruma rendkívül széles: az összegyetemi gólyatábortól és a tavaszi egyetemi fesztiváltól 

kezdve múzeumlátogatások, színház- és mozielőadások megtekintése, bor-, sör-, és whisky-

kóstolók megszervezése, filmklubok lebonyolítása, valamint kül- és belföldi utak szervezése 

is a profiljukba tartozik: „Szóval próbálunk ilyen kis külföldi utakat is, tavasszal szeretnénk 

elmenni Olaszországba a velencei karneválra ugye, oda próbálunk valamit. Ezek azok az utak, 

ami külföld és olcsó és megfogja a hallgatókat. Itthon viszont hát nyilván […] a Móra Ferenc 

Múzeum, volt még a REÖK, hogy kiállításra vigyünk hallgatókat.” (EHÖK RKB vezető) 

A szorgalmi időszak – vizsgaidőszak felosztást használta az interjú során az interjúalany, 

mely jól mutatja az egyetemistákhoz történő szoros alkalmazkodást: az ő életükhöz, időbeosz-

tásukhoz alakítják a különböző programjaikat, rendezvényeiket. Emellett érdemes azt is ki-

emelni, hogy a fenti példák alapján egy rendkívül színes, változatos programkínálat mutatko-

zik meg az EHÖK RKB működésében, mely a magaskultúrába és a populáris kultúrába sorol-

ható tevékenységi elemeket is tartalmaz. 

A KI programkínálata azonban sokkal inkább a magaskultúrához köthető. Minden évben 

két kiemelt rendezvényt szerveznek: az Egyetemi Tavaszt, valamint az Őszi Egyetemi Kultu-

rális Fesztivált. Az őszi fesztivál a legkiemeltebb programjuk, mely másfél hónapon keresztül 

kínál programokat Szeged-szerte. Az összművészeti fesztivál-jelleg miatt itt leginkább ko-

moly- és könnyűzenei koncerteket, kiállításokat, színházi előadásokat, irodalmi esteket és ha-

sonló, a magaskultúrához jobban kötődő programokat találunk. Emellett a nagy egyetemi kon-

ferenciák, előadások, kísérőrendezvények szervezését is végzik. Érdemes kiemelni, hogy a 

rendezvényszervező szerep mellett az egyetem művészeti csoportjainak tevékenységét is segí-

tik, például különböző pályázati források keresésével. 

A programkínálat tekintetében tehát elmondhatjuk, hogy az EHÖK RKB kitekint a 

magaskultúrából, és jellemzően a populáris kultúra felé mutató rendezvényeket hoz létre, míg 

a KI inkább az elitkultúra vonalán halad, kisebb kitekintésekkel a populáris kultúrára. Az 

EHÖK RKB tevékenysége kizárólag rendezvényszervezésből áll, míg a KI feladatai ennél jó-

val szélesebb körűek. 
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Rendkívül érdekes képet mutat a belépődíjakhoz történő hozzáállás. Más-más szempont-

ból, de mégis ugyanarra jutnak az interjúalanyok: a magaskultúrához kötődő programokért 

nem lehet pénzt kérni. A KI vezetője szerint az egyetemisták akkor vesznek részt aktívabban 

a programokon, ha ingyenessé teszik őket: „És azért is fontos így, hogy ingyenesen jöjjenek, 

hogy ne legyen anyagi akadálya annak, hogy egy egyetemi hallgató elmegy egy hangver-

senyre.”(KI-vezető) A KI tehát a hangversenyek, magaskultúrához kötődő programok gyér 

egyetemista-látogatottságát az egyetemisták árérzékenységében látja. Az EHÖK RKB vezetője 

erről így gondolkodik: „Ha ez egy kulturális rendezvény, mondjuk elmegyünk egy színházba, 

ott nem csinálhatunk nagy részvételi díjat, mert a hallgatók ahhoz vannak szokva hogy ingyér’ 

sokat kapnak. Mert ott nem fogja azt nézni, hogy annyit fizessen, amennyit ér, rá kell venni a 

hallgatókat, hogy menjenek oda is. Merthogy egyre kevesebb ember érdeklődik a történet iránt, 

hogy művelődjön, kulturálódjon, tehát olyan, hogy… az a része szokott kevésbé jó lenni, de ha 

csinálunk valamilyen nagyobb bulit, akkor ott berakhatunk rendesen kapupénzt is vagy bármit, 

mert oda eljönnek.” 

Ezek alapján elmondható, hogy a magaskultúrához kötődő rendezvények esetében az in-

terjúalanyok szerint az egyetemista korosztálytól nem lehet belépődíjat szedni – ez az álláspont 

kardinális módon befolyásolja a magaskultúrához fűződő egyetemista hozzáállást.  

Közönségszervezés és elégedettség-mérés 

A közönségszervezés tekintetében hasonló eszközöket használ a két szervezet, de eltérő hang-

súllyal. A honlap és a Facebook mindkettőjük számára fontos felület, de amíg a KI kiegészí-

tésként használja a Facebookot, egyfajta erősítő kommunikációs eszközként, addig az EHÖK 

RKB számára ez a legfontosabb közönségszervezési felület: „[…] ami nagyon-nagyon nyom 

a latban, az a Facebook. Te is tudod, mindenkinek csippan a telefonján, látja, jelzi, hogy hova 

hívják […]. Van 15ezer lájkolója az EHÖK oldalnak, az EHÖK oldallal csináljuk nyilván a 

rendezvényeket, mindenki azonnal kirakja az oldalára, lájkolják. És próbálunk arra törekedni, 

hogy minden egyes rendezvényünknél 3-4000 ember meg legyen hívva, hogy minél szélesebb 

körben tudjuk [terjeszteni].” (EHÖK RKB vezető) 

Az EHÖK RKB emellett erőteljesen épít a személyes kapcsolatokra, hiszen tagjai között 

mindegyik kar hallgatója megjelenik: „ […] úgy van a bizottság kialakítva, hogy minden karról 

van két emberünk, vagy egy vagy kettő, de kettő azért megvan, és minden kart próbálunk így 

alapvetően behívni. És minden karról egy adott hallgató, aki nálunk van, őt azért ismerik azok 

a hallgatók, megvan, az ismerősei meg vannak, és így talán lehet.”  .(EHÖK RKB vezető) A 

KI ezzel szemben leginkább a print eszközökre épít, konkrétan a fesztiválok programjainak 

katalógusára, mely minden évben megjelenik, és nem csak a városi közönség, hanem az egye-

temisták is előszeretettel forgatják és igénylik azt: „Van egy műsorfüzetünk, van egy nyomta-

tott rész, mindig ragaszkodunk hozzá, hogy legyen műsorfüzet, […] ezt szeretik kézbe venni.” 

(KI-vezető) A sajtókapcsolatok tekintetében az EHÖK RKB-nál nem számolhatunk be előre 

átgondolt, szervezett sajtókapcsolati tevékenységről, általában a nagyobb rendezvényeket 

érintő megkeresésekre reagálnak. Ezzel szemben a KI-nak komoly helyi, regionális és országos 

sajtókapcsolati hálója van, a fesztiválok és kiemelt rendezvények esetén sajtóanyagokat kül-

denek ki, sajtóeseményeket is szerveznek. Hirdetésekre a KI egyáltalán nem költ, az EHÖK 

RKB pedig a Facebook-os hirdetést használja, direkt print/köztéri felületeket nem alkalmaz 

kommunikációjában. 
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Hivatalos elégedettségi felmérést egyik szervezet sem végzett a közelmúltban (noha mind-

két vezető jelezte, hogy vannak ilyen típusú terveik), mindketten a személyes visszajelzésekből 

mérik a rendezvények sikerességét. Mindkét szervezet esetében jelentkeznek negatív vélemé-

nyek, de az interjúalanyok elmondása alapján a pozitívak vannak erőteljes túlsúlyban. Az 

EHÖK RKB esetén nem kaptunk választ arra, hogy milyen problémák miatt születnek negatív 

vélemények, míg a KI vezetője erre is választ adott: a legtöbbször a programdömping okoz 

elmarasztaló véleményt, amiért az érdeklődők egyidőben futó, őket érintő programokon érte-

lemszerűen nem tudnak jelen lenni. 

Küldetéstudat, hallgatói kép, kultúra-értelmezés 

A két szervezetet vizsgálva elmondhatjuk, hogy kifejezett küldetést a KI vezetője jelölt meg: 

„Tehát a KI-nak az a… mondjuk úgy a működése, hogy amikor a kultúra már tényleg egy kicsit 

eltolódott a piaci szféra felé közeledő jellegűen is, tehát… másképp nem lehet, akkor próbálunk 

egy olyan szituációt vagy helyzetet teremteni főleg a magaskultúrának, mert hát a szórakoztató 

résznek annak van egyfajta közege, amit nem kell kényszeríteni… Ahhoz mondjuk hogy bu-

lizni eljárjon vagy a koncertek és a könnyűzenei koncertek azért viszonylag látogatottabbak. 

Tehát mi próbálunk egy olyan szituációt teremteni, hogy ez is elérhető legyen a hallgatók szá-

mára, ugyanis hát azzal, hogy kikerült a piacra a kultúra, kicsit drágább lett, de nem mindenki 

fizeti meg.” (KI vezető) 

A KI vezetője külön is megfogalmazta személyes küldetését az iroda működésével kapcso-

latban: „Mi nagyon fontosnak tartjuk, én legalábbis személy szerint, hogy ne legyen itt az egye-

temen olyan hallgató, aki 3 vagy 4 évig jár, hogy nem volt egy kortárs kiállításon vagy nem 

volt egy komolyzenei hangversenyen, vagy nem volt színházi előadáson.”  .(EHÖK RKB ve-

zető) A KI működését egyértelműen befolyásolja a vezető ilyen irányú véleménye, mely meg-

mutatkozik a programkínálatban is. 

Az EHÖK RKB vezetője konkrét küldetést nem fogalmaz meg a szervezet számára, de 

mégis felsejlik a küldetés-tudat benne is: „Próbáljuk úgy felépíteni, hogy minden héten öt ren-

dezvényünk legyen a hallgatók számára […] És így próbáljuk tartani, hogy megjegyezzék, hogy 

fixen a tematikát, hogy egy nap és nem az van, hogy összevissza keressék, hogy összevissza 

keresni kelljen, hogy mi a program, hanem hogy… hogy emlékezzenek rá.” (EHÖK RKB ve-

zető) Ez a küldetéstudat arra vonatkozik, hogy legyenek kulturális lehetőségei a hallgatóknak, 

tudjanak hová lépni, kihez fordulni, ha kulturális kikapcsolódásra vágynak. E mellett egyfajta 

személyes küldetést közvetve ő is megfogalmaz a különböző programokkal kapcsolatosan: „Az 

„Ismerd meg Szegedet!”-ben volt sok, ott több mint 70 ember elment, vagy nem is tudom. És 

folytatni is akarom, ki akarom vinni őket a Pickbe meg ilyesmi. És ami van Szegeden, a Sóhajok 

hídja… azt úgy hívják, nem? Na, ilyen helyekre el akarom őket vinni, hogy meglássák.” (EHÖK 

RKB vezető) 

Rendkívül érdekes képet mutat a két vezető hallgatói felfogása, a bennük élő hallgató -kép 

is. Az EHÖK RKB elnöke tulajdonképpen saját korcsoportjáról, saját társairól beszél, de rend-

kívül kritikusan teszi ezt: „Nem látok bele az emberek fejébe ilyen téren, hogy miért nem járnak 

el, csak a mai fiataloknak legalább a 60-70%-a a délutánját pihenéssel tölti, a másik 30% 

pedig bejár órára, mi pedig a programjainkat délután tudjuk megcsinálni. Aki eljár a rendez-

vényeinkre, az estiekre jár el nagyon sűrűn, és napközben nem csinál semmit kábé, mármint 

ezt durva kijelenteni így azért, de van az a réteg, aki meg nem érdeklődik egyáltalán a kultúra 
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iránt. És lehet, hogy pont az a réteg, aki érdeklődne, az órákon ül akkor. És ezeket a progra-

mokat nem lehet este megcsinálni, mert a nyitvatartási időbe nem férünk bele.” (EHÖK RKB 

vezető) 

Több esetben szólt egyértelműen elítélően a hallgatótársairól. Például a jegyárak, belépő-

jegyek és az ingyenesség tekintetében: „Van olyan, aki eladja az egész családját 50 Ft-ért, de 

van olyan, aki nem.”, valamint a színházlátogatási szokások kapcsán is: „Az egyik része az, 

hogy konkrétan valakit érdekel, hogy elmennek és tényleg jól érzik magukat. […] A másik az, 

ha valaki eljár a társaság miatt és nagy skálán mozog ez, hogy ki miatt […]. És a harmadik, 

hogy valaki így csak így vagányságból elviszi a barátnőjét, és milyen jó, hogy elvitte a szín-

házba.”(EHÖK RKB vezető) 

Az EHÖK RKB kapcsán látjuk tehát, hogy elmarasztalóan szól a hallgatótársai kultúrafo-

gyasztási jellemzőiről, saját magát viszont kiemeli közülük: „Én például járok színházba, én 

azért járok, mert szeretem a színházat. Engem érdekel, hogy hogy valósítják meg, hogy rakják 

fel a színpadra.”(EHÖK RKB vezető) 

A KI vezetője sokkal pozitívabban látja a hallgatók magaskultúra-fogyasztását: szerinte ha 

a lehetőség adott, akkor azért élnek vele a hallgatók: „Ahhoz mondjuk hogy bulizni eljárjon 

vagy a koncertek és a könnyűzenei koncertek azért viszonylag látogatottabbak. Tehát mi pró-

bálunk egy olyan szituációt teremteni, hogy ez is elérhető legyen a hallgatók számára, ugyanis 

hát azzal, hogy kikerült a piacra a kultúra, kicsit drágább lett, de nem mindenki fizeti meg. 

Nyilván ha két dolog közül kell választani, akkor választja inkább azt, ami jól bejáratott és 

szórakoztató, viszont mivel mi ezt tulajdonképpen tálcán kínáljuk nekik ingyen – mert eddig ez 

volt egy fő koncepciónk, hogy ingyen látogatottak ezek a programok, ezért azt vesszük észre, 

hogy valóban, így már be lehet őket hozni. Egyrészt ez, hogy kínálunk  nekik, másrészt lehető-

séget nyújtunk, hogy ők is bemutatkozzanak bármilyen szinten, tehát nem kell magas szinten, 

profi szinten előadónak, alkotónak lenni, de folyamatosan vannak olyan fórumaink, pályáza-

taink, versenyeink, ahová bárki benevezhet, aki lát magában egy kicsi tálentumot vagy ambí-

ciót. Zenei versenyek mindenféle műfajban, versmondó versenyek, ezek a klasszikus próza - és 

versmondó versenyek, alkotópályázatok, mindenfélével, különböző műfajokkal, lesz most ép-

pen drámapályázat. Tehát igyekszünk neki olyan teret adni, hogy kiállhassanak és megmutat-

hassák magukat – fotópályázat, képzőművészet, tehát mindenféle, és ez rendszeres , folyamatos 

minden félévben sok-sok fajta.” (KI vezető) De itt is látszik, hogy a vezető is nagyobb vonzerőt 

tulajdonít a populáris kultúrának, mint az elitkultúrának, a magaskultúrát csak különböző egyéb 

eszközök bevetésével lehet közelebb vinni a hallgatókhoz. 

Kultúraértelmezés tekintetében találjuk a legnagyobb szakadékot az interjúalanyok között. 

Az EHÖK RKB elnöke rendkívül szélesen értelmezi a magaskultúrát: nem csak a múzeumot, 

a színházat veszi ide, hanem a mozit, a kirándulásokat, a filmklubokat, a bor-, sör-, és whisky-

kóstolókat, valamint a paintballt és a gokartot is: „[…] nagyon széleskörű. Merthogy van benne 

paintball bajnokságtól gokartversenyig minden.” (EHÖK RKB vezető) 

A KI kulturális szervezőjének kultúrafelfogása már jóval másabb képet mutat. Az interjú 

során felettük a kérdést, hogy hogyan alakulna Szeged kulturális programkínálata a KI rendez-

vényei nélkül, s ezáltal kaptunk betekintést az interjúalany kultúraértelmezésébe: „[…] most 

már kulturálisat mondanak mindenre, tényleg a május elsejétől kezdve a Hídi vásárra is. Olyan 

programok, amik kicsi szinten… hát nem is tudom… nagyon kicsi szinten kulturálisnak nevez-

hetők. Ha egy programkínálóból kivennénk [a KI programjait], akkor a vastagságban nem 
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biztos, hogy látszódna, de a minőségben biztos. Mert a mi programjaink azok valóban kultu-

rális programok. Ezek a programok meg, amik nyilván kellenek, mert erre jönnek az emberek, 

nyilván nagyon fontos, ezek a programok azért javarészt nem nevezhetőek kulturális progra-

moknak.” (KI kultúra szervező) 

A KI vezetője is hasonlóképpen vélekedik. Reakció arra a kérdésre vonatkozóan, hogy 

melyek azok a programok, rendezvények, melyek már nem férnek bele a KI fesztiváljaiba tar-

talmuk, témájuk miatt: „[…] ilyen szórakoztatóipari egységek szoktak inkább jelentkezni, akik 

ilyen… egy-egy alkalomra egy-egy produkcióval… vagy hát nem is produkcióval, mert nem 

lehet annak nevezni, de ez szerintem csak inkább a forgalmuk fellendítése miatt próbálnak 

kapcsolódni a mi rendezvényünkhöz… Annak a színvonala azért nem üti meg azt a mércét, ami 

mondjuk egy ilyen fesztiválhoz méltó.” (KI vezető) 

Jól elkülönül tehát a KI munkatársainak tekintetében a magas- és az elitkultúra közötti 

különbség. S érdemes arra is felfigyelni, hogy saját magukat a magaskultúra szektorába sorol-

ják, holott a fesztiváljaik során (elvétve) találkozhatunk a populáris kultúrába tartozó progra-

mokkal is. 

A múzeumok mint kulturális partnerek 

A múzeumi együttműködéssel, a múzeumok és a vizsgált szervezetek közötti együttműködés 

lehetőségeivel kapcsolatban különböző perspektívákat találtunk.  Az EHÖK RKB vezetője kü-

lön nem ápol kapcsolatot a szegedi múzeummal, különböző kiállítóhelyekkel, ad hoc módon 

szervez látogatásokat az intézményekbe, sokszor tárlatvezetés igénybevétele nélkül. Közös 

programok szervezése nem jelenik meg nála, noha az interjú befejezése után gondolkodni kez-

dett egy közös éjszakai múzeumi rendezvényről, mely csakis az ő hallgatóiknak szólna. A mú-

zeumokkal kapcsolatban a következők hangzottak el az interjú során:  

„[…] szokott lenni benne [a programkínálatban – H.A.] múzeumlátogatás, […] Nyilván 

elvittük őket ebbe a… Móra Ferenc Múzeumban… itt van ez a…  kiállítás, a fáraós, mind a 

három helyszínt megnézettük velük, körbejárták.” 

„Itthon viszont hát nyilván […] a Móra Ferenc Múzeum, volt még a REÖK, hogy kiállításra 

vigyünk hallgatókat. Azt tapasztalom egyébként, hogy a REÖK-öt azért nem annyira preferál-

ják. Ilyen 30-40 ember elmegy, de az nem is számít soknak szerintem.” 

„És ezeket a programokat nem lehet este megcsinálni, mert a nyitvatartási időbe nem fé-

rünk bele. És nem tudom, ezek így [a problémák] a múzeumlátogatásokkal kapcsolatban.”  

„A mozi mellette az full teli, az mindig 200 fővel, és lehet, hogy működhetne a múzeumlá-

togatás is, csak nem ismerik a művészeket, a kiállítókat.”  (EHÖK RKB vezető) 

Az idézetek jól mutatják, milyen problémái vannak az interjúalanynak a múzeumokkal:  

− a korlátozott nyitva tartás: napközben az egyetemisták nem mozgósíthatók 

− az ismeretlen programkínálat: kortárs művészek, ismeretlen nevek nem érik el a hallga-

tók ingerküszöbét 

Pozitívumként mutatkozik a Móra Ferenc Múzeum 2014-es A fáraók Egyiptoma című ki-

állítása, mely témája miatt képes volt megszólítani az egyetemistákat, és érdekelte is őket a 

tárlat. 

A KI esetében teljesen más szinten mozog a múzeumokkal kapcsolatos kooperáció. Hosszú 

évek alatt kialakult személyes kapcsolatrendszernek köszönhetően minden fesztivál kapcsán 

születnek közös programok. Komoly különbség tehát az EHÖK RKB-hoz képest, hogy a KI 
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nem csak a meglévő kiállításokat ajánlja a fesztiválozók figyelmébe, hanem külön programo-

kat is létrehoz az egyetemisták számára a múzeummal együttműködésben. A 2015-ös Egyetemi 

Tavasz programkínálatában például szerepel angol nyelvű tárlatvezetés külföldi hallgatóknak, 

első világháborús emlékséta egyetemistáknak, valamint egyetemista -nap ingyenes tárlatveze-

tésekkel színesítve. 

Az interjúk tanulságai 

A Szegedi Tudományegyetem említett két szervezetének vezetőivel készítettünk interjút, ahol 

a programkínálatra voltunk kíváncsiak: milyen más, egyetemistáknak szóló, egyetemi szerve-

zetek által rendezett kulturális programokkal kell versenyeznie a múzeumoknak? Az interjúk-

ból kiderült, hogy a két szervezet munkatársai mennyire másként értelmezik a magaskultúrát, 

milyen széles az egyetemi hallgató felfogása, s mennyire az elitkultúrára koncentrált a Kultu-

rális Iroda kollégáinak képe. A két szervezet nincsen szoros kapcsolatban egymással, egymás-

tól elkülönülten működnek, csak eseti események keretében jön létre közöttük kooperáció.  

A hallgatói képre is kíváncsiak voltunk, hogy megtudjuk, milyen „minta-hallgatónak” szól-

nak a programok, milyen módon vélekednek erről a hallgatóról a két szervezet vezetői. A szer-

vezetek és a vezetők szerepfelfogására is fény derült: érdekesség, hogy az interjúk készítése 

során az EHÖK RKB vezetője egyes szám első személyben, míg a KI vezetője többes szám 

második személyben beszélt. Ez jól mutatja, milyen más módon értelmezi küldetését a két 

szervezet vezetője. 

A múzeumokkal kapcsolatos kooperáció csak a Kulturális Irodánál jelent meg, azonban az 

EHÖK RKB esetén fontos tanulságokat szűrhettünk le azzal kapcsolatban, hogy milyen ténye-

zők gátolhatják a szervezett múzeumlátogatást az egyetemisták tekintetében. 

Komoly tanulság mindkét szervezet vezetőinek tekintetében a magaskultúra árazása: mind-

ketten ingyenes tevékenységként jelölik meg az elitkultúra-fogyasztást, véleményük szerint az 

egyetemistákat csakis így lehet magaskulturális eseményekre bevonzani. 

Az interjúk elkészítésének célját elértük: felderítettük, milyen kulturális környezetben kell 

tudnia megszólítania a múzeumoknak az egyetemistákat, milyen versenytársak léteznek az 

egyetemi kulturális szférában. 

Összefoglalás 

A jelen tanulmányban bemutatott, a Szegedi Tudományegyetemen végzett interjús kutatás se-

gített feltérképezni, hogy milyen egyetemi szintű kulturális rendezvényeket kínál egy felsőok-

tatási intézmény a hallgatói számára. Megismertük a vezetők kultúraértelmezését, a hallgatók-

kal kapcsolatos attitűdjüket: rendkívül érdekes tanulság az, hogy mindegyik alany úgy gon-

dolja, hogy a magaskultúrára nem áldoznak a hallgatók, azt csak ingyen lehet azt az egyete-

mistákra „rásózni”. Másik fontos tanulságként említhető ezen szervezetek és a múzeumok kap-

csolata, illetve az EHÖK Rendezvényszervezési és Kulturális Bizottsága esetében ennek hiá-

nya. 

A kutatás segíthet rávilágítani arra, milyen kulturális térben is mozognak a hallgatók az 

egyetemeken, milyen kulturális kínálatból válogathatnak, s ezen kínálatba hogyan épülhet be, 

milyen pluszt nyújthat számukra a múzeum, a múzeumi szektor. Ennek érdekében kutatásunkat 

más vidéki egyetemek bevonásával kívánjuk folytatni. 
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