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KÖSZÖNTÕ

Tisztelt hölgyeim és uraim! Nyugodtan mondhatjuk, tisztelt kollégáink és baráta-
ink. Szeretettel és tisztelettel köszöntöm a jelenlévõket a Fõvárosi Szabó Ervin Könyv-
tárban. Talán nem véletlen, hogy a könyvtár ad helyet és lehetõséget a kutatóknak, 
tudósoknak a tanácskozásra. 

A Magyar Tudomány Hónapja keretében a Szabó Ervin Könyvtár méltó házigazdá-
ja egy ilyen rendezvénynek. A Szociológiai gyûjtemény évszázados múltra tekint visz-
sza és ugyan a jelenlévõknek ezt természetesen nem kötelezõ tudni, de a magyarorszá-
gi 11 szakkönyvtár között a Szabó Ervin Könyvtár – többek között éppen e gyûjtemény
révén – van jelen a magyar könyvtári rendszerben. Nagyon izgalmas és nagyon fontos
az a kérdéskör, amely az eszmecsere témája. Úgy gondolom, hogy mindazok számára
is ismerõs, akik mondjuk húsz, harminc vagy negyven évvel ezelõtt nem fehérhajjal ül-
tek hasonló tanácskozásokon. És netán valami az emlékükben fölrémlik, mi az, ifjú-
nak lenni. Sokan azok, akik ma úgy gondolják, hogy õk életkoruk szerint ifjak, azzal
az érettséggel fogják ezt a tanácskozást végigülni, hozzászólni és vitatkozni, hogy fele-
lõsséggel gondolnak a jövõre. 

Egészen más – higgyék el – visszanézni ebben a témában, és egészen más elõre-
nézni. Én egyetlen egy adatot mondanék. A megújított Szabó Ervin Könyvtár közpon-
ti épületében a beiratkozott olvasók száma a mai napon 54312. Ez az érvényes olvasói
jeggyel rendelkezõk száma. Ez önmagában, mint adat semmit sem mond természete-
sen, de ha hozzávesszük, hogy a régi kisebb könyvtárban ez a szám körülbelül 17 ezer
és 20 ezer között mozgott, akkor ez mindenképpen imponáló. Ami a mai tanácskozás
szempontjából sokkal érdekesebb az az, hogy az 54 ezer beiratkozott olvasónak közel
a fele abba a korosztályba tartozik, amelyrõl önök itt ma eszmét cserélnek. Azt gon-
dolom, hogy ez a könyvtár szempontjából érdekes és izgalmas feladat, hogy hogyan
kezeli az ifjúságot. Ha ehhez hozzáveszünk még egy adatot – hiszen a tényszám a szo-
ciológusok számára mindig sokat mond – Budapesten a lakosság több mint 10%-a be-
iratkozott olvasó és ezt az arányt, ha ki tetszenek vetíteni a korosztályokra, akkor itt
is közel egy feles arányt kapunk. Tehát nem mindegy, hogy a város közkönyvtára mi-
lyen szolgáltatásokat nyújt a gyerekek, fiatalok számára. Biztos vagyok benne, hogy
mindaz, ami a könyvtárlátogatók szokásaiban, kultúrájában, életmódjában megjele-
nik, annak folyamatos mérése, elemzése nélkülözhetetlen. Az ifjúsági korosztály ki-
emelt figyelmet kíván és érdemel. Szükség van arra, hogy idõnként legyen egy olyan
pillanat, amikor ezeket a tapasztalatokat a kutatók, az érdeklõdõk egymás között
megosztják.

Jó tanácskozást kívánok, érezzék magukat otthonosan a Szabó Ervin Könyvtárban.
Javaslom, hogy a Tudomány Napja alkalmából ez a tanácskozás visszatérõ rendezvény-
ként hagyomány legyen, szívesen látjuk Önöket.

Fodor Péter
igazgató, Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár
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viszonyok kiépülésével az ifjúsági korszakváltás felgyorsul majd, és ez egyszerre jelent
elõnyöket és hátrányokat a fiatalok számára. Várakozásainknak megfelelõen a kilenc-
venes években bekövetkezett az oktatás expanziója, a piac kiépülésének és a média fel-
szabadulásának következményeként pedig az ifjúsági korszakváltás igen nagy mérték-
ben felgyorsult hazánkban is. Az Ifjúság 2000 vizsgálat azt mutatta, hogy a
korszakváltásban korcsoportonként jelentõs eltérések figyelhetõk meg: a 25-29 évesek-
nek több mint egytizede csak 8 általánost végzett, tehát korán fejezte be az iskolát, ko-
rán állt munkába, és inkább jellemzi a korai házasodás, gyermekvállalás. A 20-24 éve-
sekre ezzel szemben már az iskolai idõ meghosszabbodása, a házasodás, gyerekvállalás
késleltetése jellemzõ. Megindul a „lavírozás” az iskola és munka világa között: ez a két
életesemény gyakran felcserélõdik, egymásba fonódik.

– A konferencia két, látszólag egymásnak ellentmondó következtetésre jutott. E szerint az
önállósodás egyre korábban kezdõdik, de a felnõtté válás egyre késõbbre tehetõ.

– Ez valóban paradoxon. A korai önállósodással együtt az ifjúsági életszakasz kitoló-
dása válik jellemzõvé. Ezt a vizsgálatok is mutatják, és azt is, hogy ez a jelenség egyér-
telmûen összefüggésben van az oktatás expanziójával. Nyilván minél tovább lehet vagy
kell tanulni, annál késõbbre tevõdik a „valódi” felnõtté válás. Olyan nagyon fontos, a
felnõtt-társadalomba korán integráló szerepek, mint a munkába állás, megváltoznak.
Nem azt mondom, hogy egyszerûen csak kitolódnak, hanem megváltoznak. A mai el-
sõs egyetemistáknak csak a fele nappali tagozatos, a másik fele esti vagy levelezõ tago-
zatos, tehát tanulás mellett munkát vállal. A fiatalok korán futhatnak be karriert, de
korán megismerkedhetnek a kudarcokkal is. Az új ifjúsági korszak fiatalját a próbál-
kozások és az újrakezdések jellemzik. Megszûnik a pályára kerülés automatizmusa és
biztonsága, amely korábban a magyar társadalomban jellemzõ volt. A ‘60-as ‘70-es
években egy fiatal életében az egyes életesemények szinte „leszabályozottak” voltak,
manapság azonban sokfélék lehetnek. Az egyéni döntések szabadsága felerõsödik,
szakkifejezéssel élve: életútjuk egyre inkább individualizálódik.

– Az imént azt mondta, ennek a váltásnak vannak vesztesei és nyertesei is. Kik õk? 

– Szakmai berkekben vita folyik errõl. Vannak, akik azt állítják, hogy a magyar társa-
dalom középosztályosodása következtében a fiatalok többségének esélyei egyre jobbak,
egyre szélesebb rétegük tud felemelkedni. Vannak ugyanakkor, akik azt mondják, hogy
csak egy privilegizált szûk elit és a társadalomnak mintegy harmadát kitevõ középosz-
tály gyermekeinek életesélyei javultak, a fiatalok többsége viszont a társadalmi átala-
kulás vesztese lett. Az Ifjúság 2000-bõl tudjuk, hogy a 15-29 éves korosztálynak több
mint egytizede csak nyolc általánosig jutott! Az õ munkapiaci esélyeik igen rosszak.
Ennek következtében az iskolázatlan fiatalok veszteseivé válnak az átalakulásnak, és
sajnos ez éppúgy, mint Nyugat-Európában, etnikai problémákkal is együtt jár. Külö-
nösen vesztes helyzetbe kerültek a roma fiatalok.
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Bevezetés helyett

Magyarországon is bekövetkezett az ifjúsági korszakváltás – állítják a szociológusok,
akik konferenciát rendeztek, hogy áttekintsék a fiatalok társadalmi helyzetét. Az Ifjú-
sági korszakváltás – Az ifjúság az új évezredben címû tanácskozáson a Magyar Szocio-
lógiai Társaság, a Nemzeti Ifjúságkutató Intézet és az Oktatáskutató Intézet szakembe-
rei vettek részt. Gábor Kálmánt, az Oktatáskutató Intézet munkatársát a konferencia
eredményeirõl kérdeztük.

– Mi az aktualitása a konferenciának, mivolt a központi kérdés?

– A konferencia apropóját az adta, hogy az elmúlt években hazánkban is bekövetkezett
az úgynevezett „ifjúsági korszakváltás”, amely a nyugati országokban és Amerikában
már a hatvanas években lezajlott. Vannak olyan alapvetõ társadalmi jelenségek, ame-
lyek ezt a korszakváltást kísérik. A legfontosabb az oktatás expanziója, amelynek kö-
vetkezményei még beláthatatlanok, sokak életében jelentõs fordulatot hoznak. A nyu-
gati fejlett társadalmak igen széles rétegei kerültek közép- és felsõoktatásba, elõször
ültek be tömegesen munkás származású fiatalok, azon belül munkás lányok az érett-
ségit és diplomát adó iskolapadokba. Meghosszabbodott az ifjúsági életszakasz, ugyan-
akkor a fiatalok egyre korábban önállósodtak. Erre jó példa a szexuális kapcsolatok
egyre szabadabbá és koraibbá válása, amelyben nagy szerepet játszott a lányoknál az
antibébi-tabletták elterjedése is. Az addig kisvárosi környezetben élõk tömegével ke-
rültek át – fõként az Amerikai Egyesült Államokban – az egyetemvárosokba, ami gyö-
keres életmódváltást jelentett. Átalakultak a szocializációs feltételek, a család szerepe
bizonyos értelemben csökkent, éppúgy, mint a területhez kötõdés is. Sokkal nagyobb
szerepet kapott a fogyasztás, a fogyasztói kultúra, ezzel öszzefüggésben az egyes érté-
kek preferencia-sorrendje is jelentõs változásokat mutat az ifjúság körében.

– Hogyan következett be ez a váltás Magyarországon?

– A korszakváltás problémájával a magyar szociológia sem most kezdett el foglalkoz-
ni. Már a nyolcvanas években készültek összehasonlító vizsgálatok a nyugati fiatalok-
kal. Akkor azt láttuk, hogy a magyar fiatalok körében ez a korszakváltás késik. Ennek
több oka volt. A rendszerváltásig nem történt meg az oktatás expanziója, a piac hiá-
nyában nem alakult ki az a társadalmi környezet, amely a fogyasztásra helyezi a hang-
súlyt, és egy ifjúságközpontú, szabad médiát feltételez. Ennek ellenére megfigyelhetõ
volt a fiatalok korai önállósodása és a kulturális értékváltás, de a lényeges fordulat
mégsem következett be. Hipotézisünk az volt, hogy a piaci rendszer és a demokratikus
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– Kik a nyertesei a változásnak?

– Itt is vita folyik a szakemberek között. Szerintem – összefüggésben a középosztályo-
sodással – a fiataloknak legalább kétharmada soha ilyen kedvezõ helyzetben nem volt.
Abban az értelemben, hogy soha nem voltak ekkora esélyei, nem adatott meg koráb-
ban egyik generációnak sem ennyi lehetõség. Ezt mutatja az is, hogy talán soha ilyen
tömegben munkás- és kispolgári származású fiatalok nem emelkedtek fel az értelmi-
ségi, gazdasági elit rétegeibe. Ez azonban csak esélyt jelent, melynek vannak árnyolda-
lai is. Így például egyesek jelentõsen leszakadnak. Az elsõéves hallgatók körében
mindössze 3% a roma fiatalok aránya, vagyis tényleges arányuknál jóval kevesebben
jutnak el a felsõoktatásig. (Bár hozzá kell tennünk, hogy évekkel korábban ez az arány
lényegesen alacsonyabb, 0,5% volt.) A másik, aggodalomra okot adó jelenség, hogy mi-
közben az esélyek növekednek a fiatalok körében, a nyerteseknek is szembe kell néz-
niük azzal, hogy az életük egyre több kockázattal, fokozottabb kihívásokkal jár. Az ez-
zel járó konfliktusok talán legerõteljesebben a kisvárosi, továbbtanuló, korán
önállósodó lányok körében érvényesülnek.

Gábor Kálmán szociológus, az Oktatáskutató Intézet munkatársa 1969-ben végzett a
József Attila Tudományegyetem magyar-történelem szakán. 1971-ben lett a Magyar
Tudományos Akadémia Szociológiai Intézetének munkatársa. 1980 óta a JATE
SzociológiaTanszékén tanít. 1993 óta az Oktatási Minisztérium háttérszervezeteként
mûködõ Oktatási Kutatóintézet munkatársa.
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IFJÚSÁG EGY ÁTTAGOLÓDÓ TÁRSADALOMBAN
(Csákó Mihály)

Az ifjúságot – amely a modern társadalom kategóriájaként született – sohasem lehetett
homogén csoportként elképzelni. Magyarországon a rendszerváltás elõtti kutatások le-
írták a különbözõ utakat, amelyek a fiatalokat a társadalom különbözõ rétegeibe vezet-
ték, és azt is, hogy ezeken az utakon milyen sajátos értékekkel, attitûdökkel, kultúrá-
val, tevékenységformákkal rendelkezõ ifjúsági csoportok alakultak ki.

A rendszerváltás teljesen új helyzetet teremtett, de nem az egyetlen erõs hatás volt,
amely az ifjúság helyzetét és sajátosságait az utóbbi évtizedben befolyásolta. Ma az is-
kolázás idejének növekedése és a munkába állás idejének kitolódása, vagy éppen 
a munkába állás bizonytalansága távolról sem ugyanazt jelenti minden fiatal számára.
Az a folyamat, amelyet különbözõ szerzõk posztindusztrializmusnak, posztfordiz-
musnak, posztmodern fordulatnak, információs vagy tudástársadalomnak vagy – talán
leggyakrabban – globalizációnak neveznek, a nyolcvanas évek hazai ifjúságkutatói sze-
rint már korábban is kezdte éreztetni hatását, a rendszerváltás azonban tágra nyitotta
elõtte a kapukat. Érthetõ, ha az utóbbi évtizedben megnõtt a tudományos érdeklõdés
az ifjúság iránt.

Magam nem az ifjúságkutatás területén mûködöm, a kilencvenes években csupán
egy ifjúsági csoport, a szakmunkástanulók, egy fontos rétegzõdési-mobilitási forduló-
pont: a felsõoktatási továbbtanulás, valamint egy sajátos dimenzió, a korai politikai
szocializáció témakörében végeztem az ifjúságot valahogyan érintõ kutatásokat, így
ezekre itt csak alkalmilag támaszkodom, inkább átfogóbb felmérések – elsõsorban az
Ifjúság 2000 – adataihoz fûzök megjegyzéseket. Megjegyzéseim egyetértõen kapcsolód-
nak az Ifjúság 2000 Tanulmányok I. c. kötet fülszövegének ahhoz az állításához, hogy 
a rendszerváltás óta felnõtt korosztályokat nem lehet egységesen, mintegy nemzedék-
ként kezelni. Én azonban nemcsak arra hivatkoznék, hogy a társadalmi változások
gyorsasága nagy különbségeket okoz az egymást mindössze 5-6 évvel követõ korcso-
portok között, hanem arra is, hogy az egy korcsoportba tartozó fiatalokat is nagyon
sokféle helyzetben érik a változások, amelyeket – már csak ezért is – nagyon különbö-
zõ módon tapasztalhatnak, fogadhatnak, értelmezhetnek, és teljesen eltérõ módokon
reagálva alakulhatnak a változások hatása alatt. Az itt emlegetett változások egyik leg-
fontosabbja a társadalmi struktúra átalakulása, ami közvetlenül érinti a fiatalok hely-
zetét és perspektíváit.

Ebbõl a szempontból tekintve a legtöbb elemzés, amit olvastam, leginkább
dichotóm kategóriákat állapít meg, és ha ennél részletezõbb, akkor – a korcsoportok
mellett – készen talált intézményes kategóriákat használ, pl. iskolatípusok vagy tele-
pülésszint szerinti csoportokat különböztet meg.

Az egyik ilyen – hazai adatokra alkalmazott – dichotómia a szabadidõs és munka-
nélküliségi szcenáriók megkülönböztetése. A szabadidõs szcenárió fogalmát eredetileg
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a középosztályosodáshoz kapcsolva vezették be, és valóban van olyan hazai struktúra-
elemzés, amely ezt a folyamatot diagnosztizálja. Úgy gondolom, hogy ennek az ifjúság-
ra való kiterjesztését nem támasztják alá eléggé a fogyasztási javakkal való növekvõ el-
látottság adatai, mivel ezek nem feltétlenül tüntetnek ki sem egy osztályt, sem 
a „közepet”. Szerencsés, hogy rendelkezésre állnak a Pepsi-Sziget adatai, amelyek kul-
turális mutatóként elfogadhatók e folyamat ellenõrzésére. Ez az összevetés az én szá-
momra azt mutatja, hogy míg a középiskolai végzettségûek nagyjából a fiatal népessé-
gen belüli arányuknak megfelelõen fogyasztják ezt a kultúrát (vagy ha tetszik, olyan
arányban kötõdnek hozzá), szemben egyik oldalon a felsõfokon tanulókkal vagy diplo-
másokkal, akik sokkal inkább ragaszkodnak hozzá, másik oldalon az alapfokon isko-
lázottakkal, akiknek zöme távol marad tõle. Az ifjúság középosztályosodásának
nevezzem-e már azt, hogy a középiskolások és érettségizettek ugyanazt a kultúrát fo-
gyasztják szívesen, amit a legmagasabban iskolázott réteg? Úgy érzem, ez még nem
biztosít eléggé a folyamat jelenlétérõl. Másrészt, biztos lehetek-e abban, hogy a kevés-
bé iskolázottakat nem csak szûkösebb anyagi lehetõségeik és/vagy a földrajzi távolság
rekesztette ki a Szigetrõl, ahová egyébként ugyanolyan szívesen mentek volna el, mint
a többiek? Ha netán így lenne, akkor ez arra utalna, hogy õk is középosztályosodnak?
Megint csak azt hiszem, hogy az elemzésnek ezen a szintjén még merész lenne ilyen
következtetéseket levonni.

Az elemzésnek ebben a szakaszában a szabadidõs és a munkanélküli szcenárió va-
lójában csak a lent és fent újabb neveként funkcionál, aminek új tartalma a további
elemzésektõl várható.

Óvatosságra – és további elemzésre – intenek a kulturális fogyasztás egyéb adatai
is. Ha ugyanis a mozilátogatás, a színházlátogatás és a múzeumlátogatás adataira te-
kintünk, akkor azt látjuk, hogy a színház és a múzeum iránti vonzódásban csak a dip-
lomások különböznek a többiektõl. A mozilátogatás már a középfokú végzettségnél fel-
lendül, ám figyelemre méltó, hogy a szakközépiskolát végzettek eloszlása kétcsúcsú: 
a leggyakrabban és a legritkábban moziba járók adják a nagy csoportokat. Nem azt
sejteti-e ez az apró jel, hogy a középfokú iskolák közül a szakjellegûek társadalmi-
kulturális szempontból heterogének? Hogy tanulói közel egyenlõ eséllyel kerülhetnek
„fel” a középosztályba, vagy „le” az alsóbb munkásrétegekbe? Ha van valamelyes való-
színûsége ennek az értelmezésnek, az arra utal, hogy nem minden középfokú tanulás
járul hozzá a feltételezett középosztályosodáshoz. (Amellett még azt is tudjuk, hogy je-
lenleg ez az iskolatípus képzi a legtöbb tanulót középfokon.)

Az ifjúság középosztályosodásának kulturális mutatói tehát egyelõre nem meggyõ-
zõek. A Sziget esetében csakúgy, mint sok más kulturális fogyasztás esetében hajlamo-
sabb lennék sikeres szabadidõipari marketingrõl, piacteremtésrõl és fogyasztóközön-
ségrõl beszélni, semmint azt feltételezni, hogy akik ugyanazt fogyasztják, azok
bizonyos közelítéssel ugyanolyanok.

Jó példa erre a sportolás, mint kulturális mutató. Bauer és Tibori (2002) megálla-
pítja, hogy az individualizáció ugyan kedvezõen hat a tanulásra, a sportot és a rekreá-
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ciót azonban a vártnál jobban elhanyagolják a fiatalok. A magunk 1998. évi (Csákó et
al.) végzõs középiskolásokra kiterjedõ mérése alapján csak 30% nem sportolt, és a ta-
nulók mintegy fele már legalább négy éve sportolt rendszeresen. Nem tudhatom, hogy
a náluk idõsebbek (és a náluk fiatalabbak) mennyire rontják ezt az arányt – feltétele-
zem, hogy rontják. Elemzésünk szerint azonban a sportolás egyértelmûen kulturális
mutató (mégpedig nem a kulturális fogyasztás, hanem a személy vagy csoport saját
kultúrája értelmében). Erre utal, hogy a sportolással töltött évek száma nem a felsõfo-
kon továbbtanulni akarók és nem akarók között tesz különbséget, hanem a továbbta-
nulást tervezõkön belül, a fõiskolára és az egyetemre jelentkezõk között. Ha tehát 
a sportolás az egészséghez való viszony mutatója, akkor úgy tekinthetjük, hogy a fiata-
lok legmagasabbra aspiráló csoportja törõdik a leginkább testi egészségével. A sporto-
lás kulturális jelentõségét az is mutatja, hogy gyakran együttjár a külön nyelvórák láto-
gatásával: a felsõfokra jelentkezõk között a hosszabb ideje sportolók több mint 80%-a
több éve jár külön nyelvórára is. Mégis, ha egy elképzelt skála két végpontjára tekin-
tünk, akkor nagyjából egyenlõ nagyságú csoportokat találunk ott: az egyik rövid ideje
tanul nyelvet, de régóta sportol és nem jelentkezik felsõfokú intézménybe, a másik sok
éve sportol, de nyelvet is sok éve tanul és jelentkezik felvételire. A sportolás ténye tehát
önmagában megint nem lesz alkalmas olyan kulturális mutatónak, amely az imént tár-
gyalt középosztályosodási hipotézist megerõsítheti: hiszen olyan csoportban is tipikus,
amely triviálisan nem középosztályi. Ami mélyebb elemzést igényel itt, az nyilván 
a sportágak sajátos presztízsrangsora, és a sport kultúrjelentõsége az adott csoport 
számára. 

Nem kívánom részletesen elemezni itt a sportolás és a többi kulturális mutató sa-
játos együttjárásait. Itt és most csupán annyit akartam felmutatni, hogy ezen a téren is
igaz: az ifjúság erõsen tagolódik, akárcsak a társadalom egésze, és a nyilvánvaló nagy
szakadékok két oldalán további kisebb, de meglehetõsen ismeretlen, ugyanakkor je-
lentõsnek tûnõ elkülönülések, esetleg szigetek alakulnak ki.

Azok a kutatások, amelyeknek sorába az Ifjúság 2000 is illeszkedik, az ifjúság új
tagolódásának feltárására és megértésére törekszenek. Ehhez fel kell bontani a lent és
a fent dichotómiáját, még ha ez és ennek határa a leglényegesebb kérdés marad is. Egy
kis fokkal részletesebb képem – ami természetesen szintén alátámasztást igényel – egy
2x2 osztatú kép. Az alsókat nem azonosítanám a kihullókkal vagy kirekesztettekkel, ez
a réteg belül van a társadalmon. (Marburgi példa a belül és kívül megértetésére.) 
Az én szememben az alsó réteg a kihullástól veszélyeztetettektõl a középosztályosodás
reményét ápolókig tart. Hasonlóképpen a „felsõnek” nevezett rész is összetett: világo-
san elkülönülni látszik az elit (vö. a „Fortune 100 Hungary” toplista megjelenését, az
ifjúságot érintõen pedig az iskoláikat külföldön vagy százezres nagyságrendû tandíjat
szedõ intézményekben végzõket), és az a bizonyos „középosztály” – amelyrõl egyéb-
ként magam sem tudnék jobb hipotézist felállítani, mint hogy bizonyára növekvõben
van. De ennél a képnél is árnyaltabbra van szükségünk, mert az ifjúság – azt hiszem –
többféle, mint gondolnánk.



A fõ kérdés az én szememben a „milyen”. Lehet, hogy az igazi ifjúságkutatók ezt
már tudni vélik. Én azonban arra emlékszem, amit egy szerszámkészítõ tanulótól ta-
nultam meg 1973-ban. Ezt mondta: „Én már szerszámkészítõ vagyok, ez valamivel
jobb, mint az apám géplakatos szakmája. Az én gyerekemet úgy fogom nevelni, hogy
õ már mûszerész legyen.” Most nem a Kádár-rendszer kislépcsõs mobilitási útjaira
akarok kitérni, hanem arra utalok, hogy a 17 éves fiúnak világos, és korlátozottsága el-
lenére pozitív perspektívája volt az életérõl. Amikor azt mondom: nem tudom (és ta-
lán más sem), hogy milyen ma az ifjúság, akkor arra gondolok, hogy az új, átstruktu-
rálódott helyzetekben miféle új perspektívákat látnak, látnak-e egyáltalán valamilyet,
vagy éppenséggel érvényes-e még számukra a perspektíva fogalma. Azért használom
itt éppen a perspektíva fogalmát, mert ebben jól érzõdik, hogy a „milyen” kérdés mö-
gött a társadalomhoz való – a fiatalokban nyilván alakulóban lévõ – viszony és az eb-
ben való önmeghatározás kérdése áll. Egyre több adatot veszünk föl, de az elemzések-
nek még éppen csak nekifogtunk.
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MOBILITÁS EURÓPÁBAN
(Hrubos Ildikó)

A felsõoktatásról és a kutatásról szóló közös európai gondolkodás és tervezés során, va-
lamint ezen témákkal kapcsolatos dokumentumokban a leggyakrabban használt kife-
jezés a mobilitás. A mobilitás fogalmát ezúttal nem a szokásos – szociológiai – értelem-
ben használják, tehát nem társadalmi mobilitásról van szó. Horizontális,  intézmények
közötti, országok közötti  mozgásra utal, elsõsorban a munkaerõ szabad nemzetközi
áramlására és ezzel összefüggésben az egyetemi és fõiskolai hallgatók, valamint a ta-
nárok és kutatók intézmények közötti, határokon is átívelõ mobilitására.  Az európai
integrációs folyamat a gazdasági integrációval kezdõdött, létrejött a Közös Piac, majd
megindult a napjainkban is tartó fokozatos politikai integráció.  Az utóbbi években
más területekre – a kutatásra, a felsõoktatásra, a kultúra több területére – is kiterjed
és egyre nagyobb hangsúlyt kap az európai szintû egység kialakításának gondolata. 

Eredetileg az integráció fõ célja az Egyesült Államok és a gyorsan gazdagodó dél-
kelet ázsiai országok gazdasági kihívásaira való sikeresebb reagálás támogatása volt.
Tehát a gazdasági, technológiai, mûszaki versenyben való helytállás volt a központi
motiváció. Utóbb kiderült, hogy ebben a humán erõforrás az egyik legfontosabb tétel.
A megfelelõ létszámú és végzettségû munkaerõ alapvetõ kérdés. Különösen kiemeli 
a téma jelentõségét az a körülmény, hogy Európának komoly demográfiai problémák-
kal – elsõsorban az elöregedéssel – kell szembenéznie. Miközben a felsõoktatásban
résztvevõk aránya – az Európai Unió átlagában – megközelítette az 50%-ot, a tipikus
életkorúak létszáma jelentõsen csökkent. Tehát abszolút értelemben egyre kevesebb
friss diplomás hagyja el az egyetemeket, fõiskolákat. Ráadásul a gazdagabb és kedve-
zõbb anyagi, infrastrukturális feltételeket ígérõ régiók elszívó hatása is érvényesül, fõ-
leg a legmagasabban kvalifikált, tehetséges kutatók körében. (Az agyelszívás nemcsak
Európa keleti felén kelt aggodalmakat, hanem a nyugati országokban is, nyilvánvaló-
an bizonyos hangsúlyeltolódással, a fölrajzi irányok más megoszlásával.)  Azért a jól
képzett munkaerõvel való ésszerû gazdálkodás elengedhetetlen feltétele a gazdasági
versenyképesség fenntartásának, fokozásának.  Ennek egyik eszköze a munkaerõ sza-
bad áramlásának biztosítása, támogatása. Bár az Unión belül az alapvetõ szabadság-
jogok egyikeként deklarálták a munkavállalás szabadságát nemzetközi értelemben, ezt
valójában nem követte nagyobb volumenû mozgás. Az uniós országokra vonatkozó
munkaügyi kutatások eredményei szerint a munkavállalók mindössze 2%-a vendég-
munkás (itt természetesen csak a hivatalos munkavállalókra vonatkoznak az adatok).
Ennek a 2%-nak a fele nem is valódi vendégmunkás, inkább a határon naponta átjáró
ingázó. A maradék egy százaléknak pedig csak a felét teszik ki a kvalifikált munkavál-
lalók.  Ahhoz, hogy magasabb arányokat lehessen elérni, mindenképpen szükség van
arra, hogy a végzettségek kölcsönös elismerését megalkossák és ezzel a legnagyobb  bü-
rokratikus akadály feloldódjon.
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A végzettségek külföldön való elismertetése, kölcsönös elfogadása nem új gondo-
lat, már az 1950-es évektõl történtek erõfeszítések ezen a területen. Valódi szintáttörés-
re azonban nem került sor (az eredmény hiánya meglátszik az alacsony mobilitási ará-
nyon). Az események az 1990-es évek végén felgyorsultak.  A döntõ lépés a vágyott és
többször deklarált cél elérése felé a Bolognai Nyilatkozat megalkotása volt, amelyet
1999-ben Európa oktatási miniszterei írtak alá. Ez komoly politikai szándéknyilatko-
zatnak tekinthetõ az Európai Felsõoktatási Térség létrehozására. 

A Nyilatkozat fõ gondolata a diplomák kölcsönös elismerése, tehát már nem szere-
pel benne a korábbi próbálkozások során használt „ekvivalencia” fogalma.  Nagy böl-
csességre és realitásérzékre vall ez a váltás. Az ekvivalencia igen szigorú és lényegében
megvalósíthatatlan követelmény. A kölcsönös elismerés arra utal, hogy a végzettségek
megfelelõ kompetenciát takarnak részben az európai  munkaerõ-piacra való kilépés,
részben a felsõfokú tanulmányok magasabb szinten való folytatása tekintetében. 
Ehhez valamilyen szinten összehasonlíthatóvá kell tenni a végzettségek rendszerét, to-
vábbá meg kell valósítani a végzettséget igazoló konkrét dokumentumok „olvashatóvá
tételét”. El kell érni, hogy a dokumentumhoz ún. diploma-kiegészítõ is társuljon,
amely egész Európában jól érthetõ módon mutatja be, hogy mi a tartalma az adott vég-
zettségnek.  

A hallgatói mobilitás a tanulmányok alatt – többek között – azért fontos, mert elõ-
készítheti a második (következõ) végzettség külföldön történõ megvalósítását,  illetve
a végzés utáni külföldi munkavállalást. Az egyetemi-fõiskolai oktatásban a kredit-
rendszer bevezetése szolgálja ezt a célt. A Bolognai Nyilatkozat a már több helyen be-
vált Európai Kreditátviteli Rendszert ajánlja általános használatra.  

A Nyilatkozat legnagyobb vitát kiváltó és legnehezebben megvalósítható tétele sze-
rint az európai országok felsõoktatási rendszereit az ún. lineáris (többlépcsõs) modell-
nek megfelelõen kell átalakítani.  A kontinentális Európában azonban a nagy hallga-
tói létszámnövekedés során nem ezen modell szerint, hanem az ún. duális (elkülönülõ
egyetemi és nem-egyetemi szektorból álló) modell szerint épült ki a felsõoktatási rend-
szer,  tehát nagyon komoly átalakításról van szó. A lineáris modell egyébként már iga-
zolta hatékonyságát. Belátható, hogy a több kimeneti lehetõséget adó rendszerben ki-
sebb a végleges hallgatói lemorzsolódás,  minden szint ad valamilyen munkaerõ-piaci
hasznosíthatóságot, tehát a tanulmányok abbahagyása, felfüggesztése esetén nem vész
el a befektetett munka. 

Az Európai Felsõoktatási Térségben – minden jel szerint – az elsõ szinten kiadott
(fõiskolai, Bachelor)  diploma lesz az alapdiploma. Ezt fogják harmonizálni, összehan-
golni, értelmezni, ennek birtokában lehet majd intézményesen továbbtanulni vala-
mely más európai felsõoktatási intézményben, illetve munkát vállalni valahol Európá-
ban.  Úgy látszik,  hogy az ennél alacsonyabb szintû végzettségeket nem akarják
egyeztetni, tekintettel arra, hogy azok rendkívül sokfélék, a nemzeti oktatási rendsze-
rek sajátos vonásait viselik. Hasonlóképpen nem kerül sor a magasabb szintek ilyen
összerendezésére, mert azok vagy specializációt adnak és nagyon diverzifikáltak (Mas-
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ter fokozat, posztgraduális képzések), vagy pedig egyébként is nemzetközi szinten mé-
rettetnek meg  (PhD fokozat). 

A többfokozatú rendszerre való áttérést egy további szempont is indokolja. Felte-
hetõ, hogy a fiatalok döntõ része továbbra is otthon, saját hazájában szerzi meg elsõ
diplomáját, a másodikat pedig lehetõleg más hazai, vagy más európai egyetemen. 
Tehát a külföldi hallgatók mindenütt elsõsorban a második stb. fokozat megszerzésé-
re törekednek. Európa egyetemei akkor számíthatnak távolabbi (tengeren túli), fizetõ-
képes hallgatókra, ha kompatibilis a felsõoktatási rendszer. A világ döntõ, ebbõl a
szempontból releváns részén a lineáris modellt követi a felsõoktatás (UK, egykori brit
gyarmatok, USA és befolyási övezetei, Japán, Dél-Korea stb.). Ez rendkívül nagy po-
tenciális hallgatói tömeget jelent, elsõsorban a második és további fokozatokat érintõ-
en.  Alig eltúlozható az üzleti jelentõsége ennek a tételnek.   Egyébként akadémiai ér-
telemben is nagy nyereséget ígér az amerikai felsõoktatási kultúrából ismert szokás.
Ha a hallgató tipikus esetben nem egy, hanem több egyetemen is folytat tanulmányo-
kat, a második diplomáját mindenképpen más intézményben szerzi, akkor rendkívül
fontos ismeretbeli, szemléletbeli többlethez jut, látóköre kibõvül, nemzetközi mobili-
tás esetében pedig közelebbi kapcsolatba kerül egy másik, vagy több kultúrával, szak-
mai megközelítéssel, professzionális gyakorlattal.    

Az Európai Felsõoktatási Térség – a  tervek szerint – 2010-ig kiépül. Számítani le-
het arra, hogy ez a terv meg is fog valósulni, miután az Uniós intézmények nagyon el-
szántak ez ügyben.  A nagyobb tagországok (Németország, Franciaország,  az Egyesül
Királyság és Olaszország) kezdeményezõi voltak a folyamatnak, tehát várhatóan meg
is valósítják az abból adódó feladatokat, a kisebb, perifériálisabb, éppen  most csatla-
kozó vagy a csatlakozásra váró országok pedig elemi érdeküknek tekintik a teljesítést.
Illúzióink természetesen ne legyenek. Sokféle akadálya van mindenütt az átalakítás-
nak, sok belsõ ellenállásba ütközik. Számítani lehet arra, hogy helyenként kijátsszák,
félig teljesítik a kívánalmakat. Feltehetõen egy vegyes rendszer fog végül kialakulni,
amelyben dominálnak a lineáris modell elemei. A mai fiatalok tehát reálisan számít-
hatnak arra, hogy egyetemi vagy szakmai karrierjüket már jórészt ebben a környezet-
ben fogják befutni. 

A felsõoktatásban lezajló folyamatokkal párhuzamosan történik az Európai Kuta-
tási Térség létrehozása, hasonló megfontolások alapján. Itt a kutatók mobilitása a dön-
tõ kérdés.  A cél az, hogy az akadémiai csúcskapacitást európai szinten optimálisan le-
hessen hasznosítani.  A gyakorlati megvalósítás itt sem egyszerû, mivel felnõtt,
többnyire családos emberek földrajzi mozgása sokféle akadályba ütközhet. Kérdés,
hogy a munkáltató tudja és akarja-e biztosítani a bizonyos idõre külföldön munkát vál-
laló kutatót arról, hogy hazatérte után megtalálja munkahelyét, beosztását. Az Euró-
pai Bizottság megfelelõ szervei most komoly erõfeszítéseket tesznek arra, hogy az em-
lített gyakorlati akadályok csökkenjenek, megszûnjenek és a kutatói mobilitás vonzó
karrierelem legyen a legtehetségesebbek számára. Országonként létrejönnek az ún.
mobilitási központok, amelyek a gyakorlati kivitelezésért, tanácsadásért, közvetítésért



felelõsek.  Az európai kutatási alapokat viszont nagyon koncentráltan kívánják fel-
használni, a támogatásokat nem fogják elaprózni, kevés számú nagy projektet fognak
támogatni.  Fõleg az ún. kiválósági központok és a velük kooperáló intézmények lesz-
nek a pályázatok nyertesei, és a kutatói mobilitás is ezen körön belül lesz jellemzõ.

Mindennek lényeges következményi lesznek az esélykülönbségek alakulására. 
Itt találkozik a fenti értelemben vett, intézmények és országok közötti mobilitás kérdé-
se a szociológiai értelemben vett társadalmi mobilitással. Máris vannak jelei annak,
hogy a diplomák kölcsönös elfogadása, valamint a hallgatói és a kutatói mobilitás terén
ki fog alakulni az elit intézmények klubja, amely körben valóban megvalósul a nyitott-
ság, a mobilitás. Marad ugyanakkor  egy másik – nagyobb – kör, amely gyakorlatilag  ki-
marad mindebbõl.  Az elitek ugyanis a konkrét megvalósítás során akadályokat fognak
gördíteni a „klubon kívüliek” befogadása elé. A személyes szintû esélykülönbség abban
fog megnyilvánulni, hogy egyesek részt tudnak majd venni ebben a mozgásban, mások
pedig nem.  Ez újabb kérdéseket fog felvetni a szociológiai kutatások számára, hiszen a
társadalmi esélykülönbségek még bonyolultabbakká válnak, a korábbinál szélesebb,
nemzetközi szinten is érvényesülnek majd, tehát így is értelmezni kell azokat.  

Ami az intézmények (egyetemek, kutatóintézetek) európai versenyét illeti, ott felte-
hetõen nem a kelet-nyugat törésvonal mentén fog alakulni a státuszok eloszlása. 
Az integrációs folyamat egészére érvényes, hogy csökken a nemzeti kormányzatok szere-
pe és felerõsödik az egyes intézmények, egységek, egyéni professzorok, kutatók mozgás-
tere és felelõssége, miközben megjelenik egy új, nemzetek feletti irányítási és viszonyí-
tási szint. A már megszokott presztízssorrendek felborulhatnak, a verseny a korábbinál
nagyobb mértékben hatja át az akadémiai világot, az egyetemeket. 
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(Lukács Péter)

Ezt az expanziót – ami az én prezentációmnak a címében is szerepel –,  sokan tö-
megesedésnek nevezik, és úgy értelmezik, hogy pusztán kiterjed, megnõ a felsõoktatás,
tehát egyre többen járnak bele. Holott szerintem ennél többrõl van szó. 

Ami a növekedést illeti, egyre inkább látható, hogy a fiataloknak, nemcsak hogy a
korábbihoz képest nagyobb tömege jut felsõoktatási intézményekbe, de ez a folyamat
folytatódik: egyre többeket tanítunk, fogunk tanítani ezekben az intézményekben. 

Hogy hányan és milyen arányban vesznek részt a felsõoktatásban? A hányat még
talán igen, de hogy milyen arányban, ezt elég nehéz megmondani. Az mindenesetre
tény, hogy a magyar fõiskolai, egyetemi hallgatók száma egy bõ évtized alatt a három-
szorosára növekedett.

Ahogy én a mai magyar adatokat nézem, azt mondanám, hogy a korosztály fiatal-
jainak úgy a 20%-a, legfeljebb harmada már felsõoktatásba jár. Ennél pontosabb ada-
tokat nem mernék mondani. Mert hiszen az adatok, legalábbis azok, amelyeket politi-
kusainktól hallunk, rendkívül ellentmondóak. Amikor valaki azt mondja, hogy a
korosztály X%-a, akkor általában nem szokta megmondani, pontosan melyik korosz-
tályról beszél. Nehéz ezt megállapítani, de pillanatnyilag kétségkívül mindannyian át-
éljük és az elmondható, hogy már talán a fiataloknak a harmada, valamilyen értelem-
ben bekerül a magyar felsõfokú oktatásba. 

Hogy mi is az a felsõoktatás, megint egy bonyolult ügy. Mert ma már biztosan nem
az egyetem és a fõiskola csupán. Új fajta a hallgatói összetétel, új fajta képzési formák
jelentek meg, olyanok, amelyeket korábban nem ide soroltunk. Erre késõbb még visz-
szatérek.

De ezzel már bele is kaptam abba, hogy amikor azt mondjuk, expandál a felsõok-
tatás, akkor azokkal szemben, akik azt hiszik, hogy csak nagyra nõ és sokan járnak be-
le, igazából arról kell gondolkozni, hogy ez a mai felsõoktatás már nem az, mint a teg-
napi, és méginkább nem az, mint a tegnapelõtti. Vagyis valami egészen újnak tûnõ
szisztémával találkozunk. 

A mindennapi diskurzusban és a ma, nálunk folyó vitákban két fõ szempontot
szoktak hangsúlyozni. Az egyik, hogy túl sok hallgatót iskolázunk be, ezért romlik a
színvonal. A hallgatók egyre többen vannak, ettõl „tehát” az oktatás minõsége egyre
rosszabb, ez borzasztó, és ez ellen tenni kell valamit. A másik ilyen fontos álláspont,
amit gyakran hallani, olvasni, hogy nem jó megoszlásban iskolázzák be a felsõoktatás-
ba a fiatalokat, vagyis nem olyan szakmákra, nem olyan arányokban, ahogyan ez a tár-
sadalomnak és nekik maguknak is a késõbbiekben jó lenne. Ezeken a mennyiségi meg-
közelítéseken szerintem érdemes túllépni. 

Úgy vélem, ez a mostani expanzió más és több, mint mennyiségi növekedés. Igazá-
ból az expanzió fogalmával a felsõfokú iskoláztatáshoz való megváltozott viszonyunkat
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fejezzük ki. Ez a fogalom tehát mindinkább a társadalomnak a felsõfokú iskoláztatás-
hoz való megváltozott viszonyát és a fiataloknak az iskoláztatási lehetõségekhez való
megváltozott viszonyát jelöli. Azt, hogy a világnak egy szelete, amit úgy szoktunk mon-
dani hagyományosan, hogy egyetemre járni, vagy fõiskolára járni, megváltozott. Vagy
legalábbis nagyon jelentõs változások indultak meg a középfok utáni iskoláztatás tár-
sadalmi szerepe tekintetében.

Olyan társadalmi folyamatok indultak meg, amelyek jövõjét ma még nem  lehet
egészen világosan látni. De mikor is kezdõdtek ezek? Hadd kezdjem egy kis történeti
visszatekintéssel, már csak azért is, hogy világosan lássuk, hogy a probléma, amivel
most találkozunk, amit átélünk, nem egészen új. Philip Coombsra hivatkoznék, 
„Az oktatás világválsága” címû könyvére1, amelyet 1967-ben írt meg egy akkori nem-
zetközi konferencia anyagára támaszkodva. 68-ban jelent meg a könyv. Ez volt az elsõ
rendszerszempontú elemzése az oktatás világproblémáinak. A világprobléma maga is
új kifejezés volt akkor, óriási feltûnést és izgalmat keltett, hogy valaki az egyes orszá-
gokban jelentkezõ problémákat világszinten is áttekintette, és képes volt az összefüg-
géseket felfedni. 

A következõket mondta: szinte mindenütt válságba került az iskolarendszer, mert
mind a fejlett, mind a fejlõdõ országokban megkezdõdött a középfokú oktatás robba-
násszerû expanziója. A robbanást a fejlett országok valahogyan, nagyon drágán megta-
nulják kezelni,  de nem valószínû, hogy igazán békésen meg tudják majd oldani a ke-
vésbé fejlett országok. Ezért a könyv is igazából az utóbbiak problémáival foglalkozik. 

Coombs könyve bemutatja, hogy az ötvenes évektõl kezdve ugrásszerûen
megnövekedett a középiskolába járók létszáma, a pénzek, amelyeket erre szántak vol-
na, szánni tudnak az államok, ehhez képest kevésnek bizonyulnak és ráadásul ezek a
gyerekek -ahol szakmát, vagy általános képzést választhatnak – nem azt tanulják, nem
olyan arányban, nem úgy, ahogyan a társadalomnak és nekik ez távlatilag jó lenne.
Ezért sokak szerint a minõség is nagyon romlik. Ugye ismerõs? Tulajdonképpen szó
szerint azt olvashatjuk a durván 35 évvel ezelõtti könyvben a középfokról, amit most
sokan a felsõoktatásról mondanak. A felsõoktatás is megemlíttetik persze ebben az
1968-ban megjelent könyvben. Nevezetesen úgy, hogy a felsõoktatási intézményeknek
segíteniük kell az államokat és a középfokú iskolarendszereket, hogy ezt a nagy gon-
dot, ami a középfok kirobbanó kiterjedésével és túl nagyra növésével, az expanzióval
bekövetkezik, segíteni tudják. Milyen segítségrõl van szó? Tanárképzésrõl, oktatáspo-
litikai tanácsadásról, az iskolai munka módszereinek fejlesztésérõl, pedagógiai segít-
ségrõl a középiskolák számára. Az a gondolat, hogy a középiskolába járók tömegei azu-
tán a felsõoktatást is egyhamar meg fogják majd rohamozni, Coombsnál még nem
merül föl. Õ az egyetemet ilyen szempontból nem érzi még veszélyben. 

Coombs azt mondta, hogy a középiskola tömegesedését nem csak pénzügyileg nem
lehet bírni, hanem társadalmi robbanás is lesz. A tömegesedés – mondja – a középis-
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kolában új módon fog felvetni régi kérdéseket. A hagyományos iskolatípusok meg fog-
nak szûnni, vagy  átalakulnak, és valamiféle vegyes felvágottszerûek jelennek meg. 
Az egységességrõl, hogy bizonyos fajta iskolatípusok vannak, hogy van a hagyományos
gimnázium és az mindig is olyan lesz, mint volt, ezzel – mondja õ – le kell számolni. 

Egy-egy iskolatípuson belül is különbözõ tanulmányok fognak folyni. A munka-
erõpiaccal méginkább ütközni fog – már ütközött akkor – a középiskolák kibocsátása.
Nem olyan embereket nem olyan szakmákra képezne, nem olyan társadalmi polcra
irányítják a végzett középiskolásokat az intézmények, ahogy ezt a társadalom, vagyis
az államok irányítói elvárnák. 

Azt mondja, arra kell vigyázni – itt a mai vitákra utalnék –, hogy bár a munkaerõpi-
acnak nyilvánvalóan nincs szüksége erre a termékre, amit a középiskolák világszerte ki-
bocsátanak, az oktatástervezõknek ettõl nem szabad megijedniük, mondja õ, nem a pil-
lanatnyi munkaerõpiachoz kell igazodni, hanem a társadalmi igényekhez, és arra kell
számítani, hogy a szakmák át fognak alakulni. Tudomásul kell venni, hogy miközben bi-
zonyos foglalkozásokhoz egy fejletlen országban, vagy egy fejlõdõ országban feltétlenül
megkövetelik a négy elemit, majd a nyolc osztályt, addig annak a feladatnak az ellátásá-
hoz Európában hirtelen középiskolai végzettséget fognak természetesnek tekinteni. 

Ez is ismerõs a mai, felsõoktatási túlképzésre vonatkozó vitákból?
Mindebbõl nyilván arra lehetett következtetni, hogy nem feltétlenül a munka kí-

ván meg bizonyos képzettséget, hanem fordítva történik. Bizonyos társadalmi csopor-
tok bizonyos képzettségre tesznek szert és aztán elhelyezkednek a munkaerõpiacon –
a munka maga pedig ennek következtében átalakul. Erre késõbb még visszatérek.

Mindezt Coombs idejében a középiskolák tömegesedére vonatkoztatták. De '68-
ban, éppen amikor megjelent a könyv, jöttek az egyetemi diáklázadások a fejlett Nyu-
gat országaiban, és kiderült, hogy már nem csak a középiskola, és nem csak a fejletlen
országokban, hanem a felsõoktatás és a fejlett országokban is robbanás szélére került,
sõt meg is történt a robbanás. Igazából az történt ‘68-ban – sok egyéb mellett –, mert
hiszen a nyugati  társadalomfejlõdésben – ma már tudjuk –, sok szempontból is óriási
korszakváltás volt 1968, de ami az egyetemeket illeti, és helyenként a fõiskolákat, az
történt, hogy ezek már akkor túl nagyra nõttek. Persze nem egyszerûen a méretekkel,
nem pusztán az akkori szemszögbõl nézve is túl sok hallgatóval volt baj. Hanem azzal,
hogy az akkori felsõoktatás tartalma és keretei csak a korábbi hagyományos elit struk-
túrához, elit rendszerhez, elit célkitûzéshez voltak megfelelõk. A diákok ezekben az in-
tézményekben, egy új társadalmi helyzetben olyan korlátok közé kerültek, amelyeket
szükségképpen fel kellett robbantani. 

A következõ idõszakban, a hatvanas-hetvenes években, „a sorok rendezése” folyt a fel-
sõoktatásban. A nyitottság, az esélyegyenlõség, a faji, nemi, osztálybeli egyenlõtlenségeknek
a leküzdése a bejutásnál, a bent maradásnál és a végzésnél, s íly módon a demokratizálása,
átalakítása a hagyományosan kis elitet, elitet képzõ felsõoktatásnak – ez került napirendre. 

A hetvenes évek végéig, a nyolcvanas évek elejéig viszonylag jól bírták az államok
a terjeszkedõ felsõoktatás finanszírozását a legfejlettebb országokban. De akkor min-1 Philip H. Coombs (1971) Az oktatás világválsága. Rendszerelemzés. Budapest, Tankönyvkiadó



denütt bekövetkezett  a költségvetések korlátozására. Következett egy határ, ezt neve-
zik úgy, hogy a jóléti társadalom lehetõségeinek a kétségbevonása, vagy reagenizmus,
thatcherizmus, a mi szempontunkból az a lényeges, hogy elkövetkezett valamifajta ha-
tárvonal, ahonnét kezdve a legfejlettebb államokban hirtelen csökkeni kezdtek a felsõ-
oktatásra fordított költségvetési összegek. Gyakorlatilag mindenütt megnyirbálták a
felsõoktatás költségvetését, miközben nem tudták visszafogni a hallgatólétszám továb-
bi növekedését: a folyamatos növekedés ma is világjelenség.

Innét kezdve új pályára igyekeztek a felsõoktatást terelni. A költségcsökkentés, a
hatékonyság, új finanszírozás, piacszimuláció, elszámoltathatóság, kommercializálás,
tömegtermelés, ezek az új jelszavak. Ez az a korszak, a hetvenes-nyolcvanas évek, ami-
re utalnak azok, akik ma tudásgyár vagy papírgyár címszavakban fogalmazzák meg a
dilemmáikat. Ez volt a „tudásgyárnak” a korszaka. Igyekeztek az ipari termelésbõl is-
mert módszerekkel kezelni a felsõoktatási „termelést”,  és a költség-hatékonyság elem-
zésekkel a lehetõ legolcsóbbá tenni. A jelszó a „beruházás az emberi tõkébe” lett, és en-
nek a beruházásnak a haszonélvezõje nem csak a társadalom, hanem az egyén is -
következésképpen igyekeztek a beruházás költségeit például tandíj formájában rész-
ben az egyénre hárítani.

A mai korszak azonban már nem a tudásgyár korszaka. Úgy tûnik, hogy ez igazá-
ból elmúlt. De a mai felsõoktatás már nem is papírgyár, ami egyes kritikusok szerint
a tudásgyárnak lenne valamiféle csökkent értékû utánzata, utóda, vagy ellenfogalma.
A mai felsõoktatás a tudás szupermarketjeinek vagy plázáinak a korszaka. Vagyis nem
arról van szó, hogy a felsõoktatás irányítói betáplálnak valamifajta inputot a felsõok-
tatási intézményekbe, és akkor megjelenik egy bizonyos fajta output és igazából azért
kell költség-hatékonyan és jól mûködni, hogy minél olcsóbban, minél jobb minõség-
ben állítsák elõ ezek az üzemek azt a terméket, amelyeket elvár a társadalom, vagy el-
vár a gazdaság tõlük, hanem fordított logika érvényesül. 

A felsõoktatás fokozatosan szolgáltatássá, vásárolható, megvásárolható, adható, ve-
hetõ, követelhetõ, elfogyasztható fogyasztássá válik, és az igazi megrendelõvé már ma-
guk a hallgatók lépnek elõ. A hallgatók és tágabban „a társadalmi környezet”, az érin-
tettek, az érdekeltek. 

A felsõoktatás ma ahhoz alkalmazkodik, hogy óriási tömegek akarnak tanulni.
Nem azt akarják tanulni, nem úgy akarják tanulni, ahogyan eddig, és a társadalmak
irányítói tudják, hogy nincs is arra szükség a korábbi értelemben. Míg korábban kis
nemzeti elitet képezett a felsõoktatás, de amikor a fiatalok harmada, 40%-a, fele jár
már oda, nem lehet továbbra is elitképzõ intézmények rendszere, vagyis a korábbi cé-
lok értelmetlenné válnak. Ettõl kezdve, hogy ezek a bizonyos célok értelmetlenné vál-
nak, valaki másnak kell a célokat kitûznie, és ez már egyre kevésbé az állam. 

A kilencvenes évektõl kezdve és ma már egészen hangosan halljuk, hogy szolgálta-
tó államra van szükség a felsõoktatás irányítására, és olyan felsõoktatásra, amelyik
szolgáltat a klienseknek, az igénybevevõknek. Ez azonban azt is jelenti, hogy „a mit ta-
nuljak” kérdésének a válaszadója egyre inkább a hallgató kell, hogy legyen. Minden
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afelé mutat, hogy az európai felsõoktatás is, vagy ez a hagyományos felsõoktatás, ahogy
mi inkább ismerjük, amerikanizálódjon. Hiszen az észak-amerikai felsõoktatás más
módon fejlõdött, ott kezdettõl fogva inkább piaci jellegû volt a mûködése. 

Diverzifikáció és differenciálódás következik be. Új elvárások jelennek meg, nem
elitképzés, egyidejûleg oktatás, kutatás, szakképzés, regionális innováció, tanácsadás,
szakértés, kisebbségek, a kisvállalkozók, az innováció támogatása, a diákéletmód szol-
gáltatásként való nyújtása, vagyis a felsõoktatás hagyományos céljai, elitképzõ céljai
eltûnésével új meg új igények jelennek meg. Ha egyszer olyan drága, ha egyszer olyan
sokan járnak bele, ha egyszer olyan óriási ez az intézményrendszer, hát akkor adjon va-
lamit ezért a társadalomnak, pontosabban a megrendelõknek.

Innét kezdve az intézmények egyre inkább rákényszerülnek, hogy a sokféle lehet-
séges cél közül maguk válasszák ki az övéket, és õk maguk határozzák meg ezeket a cé-
lokat, valamit a széles skáláról válasszanak ki. Belülrõl ennek megfelelõen megtörté-
nik a differenciálódás. Oktatási programok széles skálája alakul ki: hosszúság és
tartalom szerint két-, három-, négy-, ötéves képzések, szakképzés, munka melletti ok-
tatás, távoktatás, szendvicsképzés, virtuális képzés. Már-már a „kõegyetem” és a kõfõ-
iskola és a kõ felsõfokú tanfolyamok helyett olyasfajta képzés a felsõoktatás, ahol a
hallgató maga dönti el, hogy mit hogyan tanul, milyen ütemben, mikor vizsgázik, ha
egyáltalán akar vizsgázni, s hány évig jár az intézménybe. Elmosódni kezdenek a ha-
tárok az egyetem, a fõiskola, a legkülönbözõbb tanfolyami szintû képzések között – ki
hitte volna még akár húsz éve nálunk, vagy harminc éve a Nyugaton, hogy a ma „akk-
reditált iskolai rendszerû felsõfokú szakképzésnek” nevezett tanfolyami képzéshez ha-
sonlót valamikor is egyetemek fognak szervezni? Vagy, hogy 30-40 éves diákok ülnek
majd a padokban? Valósággal burjánzanak a legkülönbözõbb képzések, hiszen mind-
egyikre van igény. Csak utalnék rá, hogy ma már a magyar felsõoktatásba járó hallga-
tók fele is borsos tandíjat fizet (hiszen Magyarországon nem ingyenes a felsõfokú kép-
zés, mindannyian tudjuk, hanem tandíjas még az állami intézményekben is, csak
vannak tandíjmentes hallgatók, akiknek a tandíját az állam finanszírozza). A diákok
felérõl van szó, és az intézményeket – azt hiszem –, éppen ez izgatja. A hallgató pén-
zért tanul, következésképpen, piaci megrendelõként lép fel. 

Az eladható szolgáltatás megjelenése mellett új – ez a felsõoktatás eddig leírt folyama-
taitól függetlenül következett be – nagyonis új változásként köszöntött be a globalizálódás
felerõsödése. Ez utóbbi azzal jár, hogy transznacionálissá válik a verseny és a kereskedelem
is ennek a szolgáltatásnak a terén is. A hallgatói mobilitás valójában annál is nagyobb,
mint ahogy ez megjelenik az állami statisztikákban. Tudniillik itt is kialakul a fekete és a
szürke mobilitás, amirõl természetesen ezek a statisztikák nem igazán adnak képet.

Ma már tömegesen utaznak azért, hogy hosszabb-rövidebb idõt külföldön tanulja-
nak, de szaporodnak a külföldre kihelyezett tagozatok, és a határokon átnyúló, több or-
szágba egyszerre, esetleg távoktatási formában exportált képzések is.

Na most, ha ez a helyzet nemzetközi téren, kialakultak már és nyomulnak elõre a
nagy áruházláncok, szupermarket láncok, ahol oktatást, tanulást lehet venni, diplomá-



CSALÁD ÉS IFJÚSÁG
(Somlai Péter)

Rögtön történelemmel kezdem, de Lukács Péterrel ellentétben (õ csak a hatvanas éve-
kig ment) én jóval messzebbre megyek vissza. A kamaszkorról lesz szó, és a posztado-
leszcenciáról, legalábbis arról, amit így tárgyal a szakirodalom, tehát a kamaszkor
meghosszabbodásáról és hogy érzékeltessem, hogy mi mindent jelent ez a meghosszab-
bított kamaszkor, és hogy milyen volt egykoron, éppen ezért fogok nem a hatvanas éve-
kig, hanem egészen Petõfi Sándorig visszamenni. 

Az õ Tündérálom címû költeményébõl szoktam mindig idézni, és itt is hadd idéz-
zem azt a néhány sort: „Ó, lassan szállj, és hosszan énekelj, haldokló hattyúnk, szép
emlékezet.” Ez magában véve gyönyörû. „Nem voltam többé gyermek, s nem valék
még ifjú, ez az élet legszebb éve. Mint legszebb perc, midõn a hajnalégrõl az éj kárpit-
ja félig van levéve.” Ennyi az idézet. Tehát egyetlen év, ez volt az élet legszebb éve. 
A gyerekkor és a felnõttkor között egy év: ez volt valamikor a kamaszkor. Ilyen rövid
volt, és elég sokáig, fõleg a huszadik század végén, pontosan a hatvanas évek végétõl
lehetett felismerni, hogy ez már nem így van. 

Ez a rövid kamaszkor borzasztó viharos volt, nagyon megrázkódtató mind a kama-
szok, az egyének, mind a körülöttük levõ szülõk, testvérek és mások számára, de ez 
a vihar gyorsan jött, és aztán elmúlt, és az, aki még egy évvel azelõtt gyerek volt, fel-
nõtté vált. Felnõtté vált, de ez ma nem így van. Ma ez nem ilyen, ugyan viharos, de a
viharok egyrészt tovább tartanak, másrészt többszörösek és az egész kamaszkor rend-
kívüli mértékben megnyúlt. 

A megnyúlás részben azért történt, mert korábban kezdõdik. A történeti demográ-
fusok tudják, hogy az 1900-as évek elején a lányok elsõ menstruációja valamikor a 14.
életévhez közelebb esett, tehát már elmúltak 13 évesek, amikor bekövetkezett. 
A fiúknál még késõbb következett be a biológiai érés, inkább úgy 15 éves kor körül. 
Ez 100 év alatt több mint két évet csökkent, tehát több mint két évvel korábban kez-
dõdik a kamaszkor, de mikor ér véget? Ez itt a nagy kérdés. Mikor lesz valakibõl fel-
nõtt? Én most négy olyan dimenziót fogok kiemelni, amiben a felnõtté válás jól értel-
mezhetõ és majd fogják látni, hogy ezt a négyet két csoportra osztom. 

Az egyik, amikor az embernek gyereke lesz. Amikor a lányok elõször szülnek, és 
a fiúknak megszületik a gyerekük. A második ilyen dimenzió az, amikor a kamasz el-
költözik otthonról, saját háztartása lesz, saját lakása és ott kezd önálló életet. A harma-
dik  az, amikor befejezi a tanulmányait és elkezd dolgozni. Itt már érzékelhetõ, hogy
valami nagy változás van mondjuk a 100 évvel ezelõttihez képest, de erre mindjárt ki-
térek, mindjárt elmondom, hogy miért fontos ez. És a negyedik – ezt tulajdonképpen
elõbb kellett volna mondanom – a házasságkötés. Házasságkötés vagy tartós párkap-
csolat. Ez a négy nem egyforma. 
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hoz lehet jutni tanulással, akkor azt kell mondanunk, hogy ez már nem tudásgyár, ez
már nem papírgyár, nem érdemes ezekkel a gondolatokkal igazából küzdeni. Ami ma
burjánzik egy tudás-szupermarket rendszer, ahol diplomát, diplomaelemeket, vagy ha
tetszik, tudás-árucikkeket veszünk. Ennek elõbb-utóbb ugyanúgy meg fogjuk, vagy
meg fogják találni utódaink a szabályozási lehetõségeit, mint ahogy ezt a nagy áruház-
láncokkal, ahol árucikkeket veszünk a mindennapi életben, megtettük, megtették.
Nyilván átélni mindannyian átéljük, hogy most történik meg a változás. 

Mi a helyzet az úgynevezett túlképzéssel? Mi a sokak szerint várható értelmiségi
munkanélküliséggel? Azt gondolom, a helyzet ahhoz lesz hasonló, ami a „túl sok” kö-
zépiskolát végzettekkel történt az utóbbi évtizedekben.

Elõször a jelenlegi egyetemet, fõiskolát  igénylõ állásokba kerül az egyre több vég-
zett diák, majd pedig a most alacsonyabb képzettséget igényelni látszó egyéb fehérgal-
léros állásokat foglalják majd el. Ezzel átalakítják a szakmastruktúrát, átalakítják a
követelményeket, éppen annálfogva, hogy õk másképp vannak képezve. Ahogyan a kö-
zépfokú végzettekkel történt annak idején: azt gondolom, hogy ma ugyanez történik a
felsõfokú végzettekkel is. Ezt lehet fejlõdésnek, lehet haladásnak hívni, de egyszerûen
mondhatjuk azt is, hogy átalakul a társadalom képzettségi szerkezete. Ha egyszer ez a
folyamat megindul, márpedig már megindult, nem látom, hogy mi lenne az az erõ,
amely megállíthatná. De bevallom, azt sem tudom igazán megmondani, miért lenne az
baj, ha egy társadalom tagjai  ma mûveltebbek, mint tegnap, és hogy holnap még mû-
veltebbek lesznek, még akkor is, ha ettõl az igazságtalanság, a kizsákmányolás, az
egyenlõtlenségek – lehet –, nem is sokat csökken.

Mi a helyzet a sokat emlegetett minõségromlással? Ahogyan mintegy száz évet tar-
tott annak elfogadtatása, hogy az ógörög, vagy latin helyett élõ idegen nyelvet, és ter-
mészettudományokat tanult középiskolások tudása nem értéktelenebb, rosszabb mi-
nõségû, hanem más, mint elõdeiké, úgy fogjuk mi is elfogadni, hogy a ma és holnap
egyetemet végzõinek tudása nem rosszabb minõségû, hanem más, mint a mienk. Több
nyelvet fognak tudni, mint mi, jobban értenek majd a számítástechnikához, mint mi –
de ettõl magától se jobbak, sem rosszabbak nem lesznek nálunk.

Ez az az új helyzet, amelyben felsõoktatásunk az EU által kialakítani tervezett Eu-
rópai Felsõoktatási Térséghez csatlakozik. Amíg el voltuk zárva a Nyugattól, gyakran
– és sok tekintetben jogosan –  gondoltuk, hogy õk sok mindent jobban tudnak, látnak,
mint mi. A felsõoktatás átalakulása tekintetében tudomásul kell vennünk, hogy mind-
az az újdonság, amirõl most szóltam, náluk is új. 

Valójában az EU felsõoktatással foglalkozó szakemberei is csak most kezdenek vé-
dekezni a nemzetközi felsõoktatási piacon legutóbbi idõkben végbement változások el-
len, vagy inkább kezdenek ahhoz alkalmazkodni. Ezt célozza a Bolognai folyamat né-
ven ismertté vált kezdeményezés is. Azt hiszem, nekünk is ez adhat reális perspektívát.



hát nem olyan egyértelmûen datálható, nem lehet olyan pontosan és egyértelmûen ki-
jelölni az életútban, hogy hol volt az, ahol befejeztem, és hol volt az, ahol elkezdõdött
a felnõttkorom. Átmenetek vannak, és ezek az átmenetek rendszerint megterhelik az
egyén személyiségét, nagyon bonyolulttá teszik az identitásproblémát, és igen bonyo-
lulttá teszik azt a kapcsolatrendszert, azt a mikro kapcsolati rendszert, amiben a vál-
tozások végbemennek: a családtagok, a fontosabb partnerek, felnõttek és gyerekek,
akik kapcsolatban állnak az egyénnel. 

Persze az életútváltozás nemcsak a kamaszkorban ment végbe, tehát ha összeha-
sonlítjuk a huszadik század végének biográfiáit a huszadik század elejének biográfiá-
ival, akkor más életszakaszokban is fontos változásokat látunk, például az idõs korban
is nagyon fontos változások láthatók azért, mert kitolódott az átlagos élettartam ebben
az évszázadban igen jelentõsen. A huszadik század elején a születéskor várható átlagos
élettartam férfiaknál nem érte el a 40 évet és ma Magyarországon is 60 év körül van
már, és a fejlettebb országokban jóval több ennél. Tehát egy hosszabb élettartamon be-
lül kell elképzelnünk azt, hogy volt régebben egy vagy két év, ami a gyerekkor és a fel-
nõttkor közé esett. Most ez kitolódik ugyan, de ami utána jön, az jóval tovább tart. 
És az is átstrukturálódott. Vagyis a kamaszkor mai problémái azok az élettartam meg-
növekedésén és a biográfia, az egyéni életutak szerkezetének megváltozásán kapcsoló-
dik ahhoz a jelen társadalomhoz, és kultúrához, amiben élünk.
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A négy dimenzióból a legelsõ az, ami irreverzibilis. Ha az embernek gyereke van,
akkor gyereke van. A huszadik században az történt, hogy a csecsemõhalandóság min-
den fejlett országban jelentõs mértékben csökkent, tehát az esetek többségében a meg-
született gyerekek életben maradnak, és azt nem lehet visszacsinálni. Ha az ember egy-
szer szülõvé vált, akkor onnantól kezdve szülõ. Ezzel szemben a másik három
dimenzióban irreverzibilisek lettek az események. Olyasmik, amik korábban évszá-
zadokig ugyancsak olyannak tûntek, meg olyanok is voltak, hogy nem lehetett vissza-
csinálni õket. Ha egyszer valaki befejezte az iskolát, akkor befejezte, nem kezdte újra.
Egyáltalán volt olyan, hogy befejezni? Ma nem világos, hogy attól, hogy nekem van egy
valamilyen oklevelem, kitanultam egy szakmát, és elkezdtem dolgozni szakmunkás-
ként, hogy azt befejeztem. Igen, valamit befejeztem, de a normál biográfiában, az élet-
pályában ez nem szükségképpen egy végállomás. Ez újrakezdhetõ, újraindítható: to-
vábbtanulhatok vagy átképezhetem magam, történhetnek dolgok. A pályaválasztás,
ami az esetek nagy részében valamilyen oklevél megszerzésével vagy az iskola befeje-
zésével függött össze, nem feltétlenül végérvényes dolog. Ez is újrakezdhetõ, változtat-
ható. Tehát módosítható. Az életpályában ez sem jelenti feltétlenül a felnõtt kor eléré-
sét. Kamaszként dolgozhatok valamit, ráadásul, miközben dolgozom, még tanulhatok
is. Tehát a tanulás és a munka nem szekvenciális változások, nem az a helyzet, hogy elõ-
ször az egyiket kell befejeznem, és aztán kezdem el a másikat, hanem  párhuzamosan
folynak és folyhatnak nagyon sokáig. A harmadik ugye a párválasztás. A párválasztás –
házasságkötés. Az emberiség valószínûleg sosem ismerte azt az idõszakot, amirõl ma
konzervatív körökben gyakran azt mondják, hogy bezzeg, valamikor nem volt válás, nem
volt házasságbomlás, és olyan egészségesek és intaktak voltak a házasságok – ez mese,
ilyen nem volt sohasem. Az igaz ugyan, hogy a válás, pontosabban a házasság felbontá-
sának állami hatóság vagy bíróság elõtt történõ lebonyolítása nagyon sokáig nem léte-
zett. Ez kétségtelen. De házasságok felbomlottak mindig is. Ennek ellenére azt kell mon-
danom, hogy a házasságkötés kapcsolódott – most megint ezt a kifejezést használom –
szekvenciálisan a biográfiában, az egyéni életútban más olyan változásokhoz, például a
saját lakáshoz, a munkavállaláshoz, a keresõvé váláshoz és így tovább, vagy pedig ugye
nagyon sokszor az elsõ terhességhez, azért kellett gyorsan megházasodni. Az életút
szekvenciális menete abból állt, hogy a kamaszkor lezárultával több változás következett
be az egyén életében, és ezeknek a változásoknak a nyomán õ felnõtté vált. 

Ma egy olyan világban élünk, ahol nagyon sok minden visszacsinálható, amikor fi-
atalok, akik elköltöztek otthonról, a szüleiktõl, visszaköltöznek. A szülõk örülnek, ha
minél tovább otthon van a gyerekük, és nem bánják, ha visszaköltözik, amikor – ahogy
említettem – egyidejûleg dolgoznak és tanulnak, az egyiket abbahagyják, és a másikat
folytatják. Nagyon sokféle ilyen változás van. És persze az az elsõ dimenzió, ami to-
vábbra is irreverzibilis, és amit én a jelen korban amúgy is a felnõtté válás legfonto-
sabb mozzanatának tartok, hogy gyereke lesz valakinek, hogy szülõvé válik. 

Azt hiszem, a szülõvé válás és a felnõtté levés valahogyan szorosabban kapcsolódik
össze – ez csak egy ilyen hipotézis, amit mondok –, mint a korábbi évszázadokban, te-
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mas munkaerõ- tartalékokként a kettõs munkaerõpiac másodlagos szektorát képezik.
Az ehhez a szcenárióhoz kapcsolódó társadalmi kockázatok nyilvánvalóak. Az ifjúsági
zavargások lehetõsége ezek közül csak az egyik, az etnikai zavargásokkal való össze-
kapcsolódás pedig robbanó hatású, mivel az etnikai/faji kisebbségek ifjúsága egyre in-
kább hajlamos kedvezõtlen helyzetét az intézményesített rasszizmusnak tulajdonítani.
(Chisholm, L. 1992, 63). A munkanélküliség szcenáriója azzal jár, hogy potenciálisan
már nagyon korán kialakul azon fiatalok csoportja, akik nagyon kis eséllyel integrá-
lódhatnak a társadalomba, létrejön a társadalom alatti osztály reprodukciója. A piaci
rendszer kialakulása, az osztályrendszer átalakulása, amely a szociális és oktatási in-
tézmények „piacosításával” is jár, azaz az állami intézményrendszer romlása az alsó ré-
teg újratermelõdését még tovább erõsíti.

A másik pedig „a szabadidõ szcenáriója”, ami letörli a stigmákat a nem-foglalkozta-
tottakról, akik egy új, „dologtalan” szabadidõs osztály alapját képezik. Ez a szcenárió
a tanulás felértékelõdéséhez és a professzionális ifjúsági státusz kialakulásához vezet.
A fiatalok különleges kulturális kreativitása pedig egyre megbecsültebbé válik
(Chisholm, L. 1992, 63). A szabadidõ-szcenárió a társadalom középosztályosodásával jár
együtt. A középosztályosodó fiataloknak egyik fontos területe a szabadidõ, a szabad-
idõipar kiépülése. „A szórakozóhelyeken bekövetkezõ változások alapja az, hogy a szó-
rakoztatóipar képviselõi hisznek abban, hogy felhasználóik természete változik, úgy
látják õket, mint akik rendelkeznek olyan tulajdonságokkal, amelyek korábban egyér-
telmûen a középosztály tagjait jellemezték, mint például a tehetõsség, a mobilitás, és
a képesség arra, hogy a számukra felkínált szórakozási lehetõségek között ‘racionális’
alapon tudnak választani. Ez a változás jelenik meg abban, hogy a hangsúly a ‘szóra-
koztatóiparban’ tapasztalható ‘versenyen’ van, de megragadható abban is, hogy a vá-
sárlót már nem a ‘tagnak’, hanem a ‘fogyasztónak’ tekintik” (Clarke, J. – Jefferson, T.
2000, 118).

AZ OKTATÁSI RENDSZER ÁTALAKULÁSA

Napjaink egyik vitatott kérdése a magyar oktatási (közoktatási) rendszer átalakulását
elemzõk körében az, hogy mi az eredménye az oktatási rendszer szerkezetváltásának.
Igen szenvedélyes viták folynak arról is, hogy napjainkban a magyar oktatási rendszer-
ben csökkentek vagy pedig növekedtek a tanuló fiatalok esélyegyenlõtlenségei. 
Az egyik oldalon az a nézet uralkodik, hogy az oktatási rendszer nyitottabbá vált a
szerkezetátalakulás során, mások azt hangsúlyozzák, hogy a kilencvenes évek változá-
sai az oktatási rendszer „elitközpontúságához” vezettek. Az egyik nézet képviselõi az
oktatási rendszer sokféleségét, a másik nézet képviselõi pedig az oktatási rendszer ket-
tészakadását, illetve az iskolázatlan, falusi társadalmi csoportok gyerekeinek az okta-
tási rendszerbõl való egyre nagyobb mértékû kirekesztõdését hangsúlyozzák. Az egyik
nézet képviselõi a piac-kompatibilis iskolarendszer jöttének elkerülhetetlenségét, má-
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GLOBALIZÁCIÓ ÉS IFJÚSÁGI KORSZAKVÁLTÁS
(Gábor Kálmán)

IFJÚSÁGI KORSZAKVÁLTÁS

A tanulmány elkészítésekor figyelembe vettük a kilencvenes években az Oktatáskutató Intézet-
ben folytatatott lokális vizsgálatainkat Sopronban, Salgótarjánban, Tamásiban, Gyõrött,
Kecskeméten és Békéscsabán, Székelyudvarhelyen és Kolozsvárott (Gábor Kálmán és társai
(1997), illetve a következõ tanulmányokat: Az iskolai ifjúsági korszak elõtt? Sopron és Salgó-
tarján esete. Bp. Oktatáskutató Intézet, Gábor Kálmán és társai (1998) A tamási fiatalok
helyzete. Bp. Oktatáskutató Intézet, Gábor Kálmán és társai (1998) A kecskeméti fiatalok
helyzete. Bp. Oktatáskutató Intézet, Gábor Kálmán és társai (1998) A hevesi fiatalok helyze-
te. Bp. Oktatáskutató Intézet, Gábor Kálmán (1998) Fordulat elõtt? A romániai magyar és
román fiatalok összehasonlító vizsgálata. Bp. Oktatáskutató Intézet, Gábor Kálmán és társai
(1997)) Felhasználtuk továbbá az Ifjúság 2000©, a MOZAIK 2001© Nemzeti Ifjúságkutató
Intézet által kordinált országos, illetve a határon túli fiatalokra vonatkozó vizsgálatok ered-
ményeit. Végül felhasználtuk még az Oktatáskutató Intézetben folytatott legutóbbi vizsgálata-
ink a Gyõr Moson-Sopron megyei 15-29 éves fiatalok© c. kutatás és 2001/2002-ben készült
Elsõéves hallgatók szociológia vizsgálata©, valamint a Sziget kutatások 2000-2003© közötti
eredményeit. 

Nyugat-Európában a hatvanas évektõl kezdõdõen, a nyolcvanas évekre ifjúsági kor-
szakváltás következett be. A korszakváltás lényege a társadalmi reprodukció megváltozá-
sa, illetve az iskolai tudás felértékelõdése. Jellemzõje a korszakváltásnak az ifjúkor meghosz-
szabbodása, az „amatõr” ifjúsági státusz „professzionális” státusszá alakulása. A fiatalokat
közvetlenül ellenõrzõ intézményeket (munkahely, család, politikai szervezeteket) a
közvetett ellenõrzõ intézmények – mass mediák, fogyasztói ipar – váltják fel. Az ifjú-
ság autonómiája, önállósága megnövekszik. A magántulajdonon alapuló piacgazda-
ság kiépülésével a nyugat-európai ifjúság körében megfigyelt legfontosabb tendenci-
ák a magyar fiatalok körében egyre inkább érvényre jutnak. A kilencvenes években
Magyarországon is kialakult az új, az iskolai ifjúsági korszak. Megteremtõdtek az is-
kolában eltöltött idõ megnövekedésének elõfeltételei közoktatás, majd a felsõoktatás
expanziója, a középosztályosodás, a gazdasági, technológiai fejlõdés, a fogyasztás ex-
panziója révén (fogyasztási javak elterjedése, a fogyasztói és szolgáltatói ipar hihetet-
len mértékû kiterjedése), amely a fiatalok körében egyre növekvõ emancipálódási tö-
rekvésekkel párosult.

Az iskolai ifjúsági korszak beköszönte a nyugat-európai ifjúságkutatók által koráb-
ban felvázolt két forgatókönyvet kínálta a kilencvenes években a magyar fiatalok szá-
mára is: Az egyik, „a munkanélküliség szcenáriója” Nagy-Britanniában a hetvenes évek
során alakult ki. Az úgynevezett „két ország”-modellben a hátrányos helyzetûek rugal-
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DEMOGRÁFIAI FOLYAMATOK

A társadalmi átalakulás és a fiatalok esélyeinek értelmezésében figyelembe kell venni
a demográfiai tényezõket, a közoktatási rendszer átalakulását és azzal összefüggésben
a munkaerõ-piaci helyzet alakulását. Az oktatás helyzetét alapvetõen meghatározza az
egyes korosztályok létszáma, összetétele.

Magyarországon az utóbbi évtizedekben a korosztályok száma különösen gyorsan
változott. A hatvanas évtized elejének rendkívül alacsony létszámú korosztályai után
következtek a hetvenes évek közepén született nagylétszámú korosztályok. A demográ-
fiai csúcs tanulói a közoktatásból már kikerültek, az elmúlt években az általános isko-
lákban, két éve a középfokú oktatásban is egyre kisebb létszámú korosztályok vesznek
részt. A középfokú oktatás most érkezett el a radikális tanulólétszám-csökkenéshez. Mi-
közben az általános iskolákban ez a folyamat lassan befejezõdik. Kozma Tamás muta-
tott rá a demográfiai hullámhegyek és völgyek oktatásra gyakorolt hatására. Kozma Ta-
más hangsúlyozza, hogy a „legutóbbi demográfiai hullámhegy idején (1974-76) volt
olyan esztendõ, amikor csaknem 200 ezren születtek: belépésük és áthaladásuk az okta-
tási rendszeren olyan feszültségeket és problémákat okozott, amelyet máig tapaszta-
lunk – anélkül, hogy világosan látnánk az eredeti okait (Kozma 1995, 213). Ezt a kor-
osztályt végigkísérve hívja fel a figyelmet az iskolai férõhely problémájára, az általános
iskolai lemorzsolódás növekedésére, a középiskoláknak a növendékek „elhalászására”,
következésképpen ez a folyamat egyes általános iskolák gyerekhiányához, illetve bezá-
rásához vezetett és így tovább.

Kemény István is kiemeli, hogy a „középiskolai továbbtanulási esélyeket például
meghatározza az, hogy a 15 éven aluli évfolyamok létszámai jóval kisebbek, mint a 15
éves és 15 évnél idõsebb évfolyamoké. A most kezdõdõ években ezért sokkal könnyebb
lesz a középiskolába való bejutás. A különbséget már akkor láthatjuk, ha a mai 18 éve-
sek 178 ezres létszámát a 14 évesek 144 ezres létszámával összehasonlítjuk. 1994 szep-
temberében a 15-19 éves korcsoport létszáma 883 ezer, az egy-egy évfolyamra jutó át-
lagos létszám 176 ezer volt. Ma viszont a 14 évesek létszáma 144 ezer, a 13 éveseké 138
ezer, a 12 éveseké 129 ezer, a 11 éveseké 123 ezer és a fiatalabb évfolyamok átlagos lét-
száma is 123 ezer.” (Kemény 1996a).

Az 1. számú grafikonról leolvasható, hogy az Ifjúság 2000-ben vizsgált 15-29 éves
korosztály eltérõ létszámú évjáratokból tevõdik ki. A legidõsebbeket a 27-29 éveseket
követõ 23-26 évesek a demográfiai hullámhegy csúcsán helyezkednek el. Õket követik
a 20-22 évesek, akik a hullámhegy leszálló ágán találhatók, de még többen vannak,
mint a legidõsebbek (27-29 évesek), majd a 18-19 évesek után a 17 évesekkel kezdõdõ-
en  a 15-16 éves, igen alacsony létszámú korcsoportok következnek.

A 15-29 éves fiatalok demográfiai görbéjét összevetve a korosztály középiskolai to-
vábbtanulásának trendjével (lásd 2. számú grafikon) azt látjuk, hogy a demográfiai
hullám leszálló ágba kerülése összekapcsolódik a középiskolában továbbtanulók növe-
kedésével, és a szakmunkásképzõben továbbtanulók csökkenésével. A 2000-ben 22 éve-

31

Globalizáció és ifjúsági korszakváltás

sok a piacnak az esélyegyenlõségre gyakorolt romboló hatását emelik ki. A piac-kom-
patibilis oktatás mellett érvelõk, különösen a felsõoktatás területén, azt hangsúlyoz-
zák, hogy a különbözõ társadalmi csoportok felismerve a helyzetüket, tudatosan meg-
választják, hogy hol, milyen irányban tudnak karriert csinálni. A másik tábor viszont
azzal érvel, hogy a társadalmi szelekció a felsõoktatási rendszerben soha nem volt
olyan erõs Magyarországon, mint napjainkban, illetve a kilencvenes években.

A közoktatási rendszer átalakulásának markáns kritikája fogalmazódik meg Gazsó
Ferencnek a Századvégben megjelent vitaindító tanulmányában. Gazsó szerint az ok-
tatási expanzió forráshiányos közoktatásban és felsõoktatásban következik be, követ-
kezésképpen további polarizációval jár „az alsó társadalmi rétegek esélyhátránya egy-
re inkább növekszik”. Hangsúlyozza, hogy az „esélykülönbségek drasztikus
növekedését jól érzékelteti, hogy a felsõfokú továbbtanulás szempontjából kitüntetet-
ten kedvezõ esélyeket hordozó iskolatípusban, a gimnáziumban a korábbi ötszörös
esélykülönbségek tizenegyszeresre növekedtek az elmúlt években (Gazsó 1997, 94).
Azt állítja továbbá, hogy  „a társadalmi szempontból szélsõségesen szelektív felsõokta-
tás kialakulását immár empirikus tényként kezelhetjük” (Gazsó 1997, 95).

Ezzel szemben az ifjúsági korszakváltás tézisének hangsúlyozásával azt állítjuk,
hogy az oktatási rendszer átalakulása szorosan összefügg a magántulajdonon alapuló
piacgazdaság kiépülésével. Az új ifjúsági korszaknak, az iskolai ifjúsági korszaknak a
feltételei a kilencvenes években Magyarországon is kialakulnak: iskolában eltöltött idõ
megnövekedik, a kilencvenes években megvalósul a közoktatás, majd a felsõoktatás ex-
panziója, a társadalom középosztályosodik (Kolosi 2000). A középosztályosodással jár
a fogyasztási javak elterjedése, a fogyasztói és szolgáltatói ipar hihetetlen mértékû ki-
terjedése, azaz a középosztályosodási folyamat nagy mértékben meghatározza a fiata-
lok iskolai életútját, életkarrierjét és életesélyeit. (Gábor 2000).

Gazsó-féle értelmezés szerint viszont „nem egy középosztályosodó, a társadalmi
esélykülönbségeket mérsékelten újratermelõ szerkezet alakult ki, hanem egy szélsõsé-
gesen megosztott társadalom. Egy olyan polarizált társadalom, amely a legkevésbé sem
hasonlít azokhoz a nyugati társadalmakhoz, amelyek a második világháborút követõ
évtizedekben, a középosztályosodási folyamat keretei között kialakultak, és népszerû-
en jóléti társadalmakként definiálódtak.” Gazsó szerint Magyarországon „egy rendkí-
vül erõteljesen polarizált háromosztatú társadalomszerkezet jött létre, egy privilegizált
társadalmi csoporttal. Tagjai a társadalmi-gazdasági folyamatok haszonélvezõi a ma-
gyar társadalomnak legfeljebb 10%-át alkotják. Ezután van egy státusõrzõ és kis mér-
tékben státusgyarapító középosztályszerû képzõdmény, amelybe legfeljebb a társada-
lom egyharmada tartozik. Ezt követi azután a harmadik szint, a társadalom talapzatán
álló óriási tömeg, amelybõl 60% semmiféle felhalmozásra nem képes… Ez a nagy tö-
meg igen erõsen tagolt. Az alján helyezkedik el a társadalom egyötödét reprezentáló új
underclass, azaz alsóosztály.” (Gazsó 2000, 10-11)
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seknél a szakmunkásképzõben továbbtanulók aránya 40% alá esik. A 2000-ben 18 éve-
sek azok, akik közül 15 éves korban többen tanultak tovább szakközépiskolában, mint
szakmunkásképzõben, és a szakközépiskolában továbbtanulókkal párhuzamosan
emelkedik a gimnáziumban továbbtanulók aránya, akiknek aránya a 2000-ben 15 éve-
sek esetében már meghaladja a 30%-ot (Jelentés 2000 418).

Liskó Ilona hangsúlyozza: „Az aktuális társadalmi igényeknek megfelelõen a kö-
zépfokú oktatás intézményrendszerén belül jelentõsen megváltoztak az arányok. 
A '90-es években fokozatosan növekedett a középfokon és ezen belül az érettségit nyúj-
tó iskolatípusokban továbbtanulók aránya. Míg korábban egy-egy korosztály fele szak-
munkásképzõbe, másik fele érettségit adó középiskolákba járt, az elmúlt években hatá-
rozottan csökkent a hagyományos 3 éves szakmunkásképzés és növekedett az érettségit
is nyújtó középiskolai képzés jelentõsége. A szakmai iskolák többsége vegyes profilúvá
vált, és az iskolákon belül fokozatosan emelkedett a szakközépiskolai osztályok és az
odajáró gyerekek aránya. 1995-ben a 8. osztályt 122 ezren fejezték be eredményesen. 
A végzettek csaknem valamennyien (99,3%) továbbtanultak középfokú iskolában. A to-
vábbtanulók nagyobb hányada (61%) folytatta tanulmányait középiskolában (100 fõbõl
27 gimnáziumba, 34 szakközépiskolába iratkozott be). Az érettségit nem adó szakmun-
kásképzõ iskolákba és szakiskolákba a továbbtanulók 34%-a iratkozott be az 1990. évi
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3. grafikon
A felsõoktatásba felvettek száma és a felvétel évében 18 évesek száma

1. grafikon
15-29 évesek számának alakulása 2000-ben

2. grafikon
Az általános iskola után továbbtanulók középiskola típusonként



git adó típusok kiterjesztése, a szakmai iskolai képzésben részt vevõk létszámának
csökkentése és így tovább (Andorka 1996).

A 3. számú grafikonon pedig jól látható, hogy a kilencvenes második felében nem
csak a felsõoktatásba felvettek emelkedése, de az egyes évjáratok csökkenése is oka an-
nak, hogy egy korosztályból egyre többen kerülnek be felsõoktatásba. A kilencvenes
években a közoktatás és a felsõoktatás expanziójának, a piacgazdaság kihívásainak kö-
vetkezményeként a 15-29 éves fiatalok körében a tanuló és egyre tovább tanuló fiata-
lok csoportja növekedett, különösen a kilencvenes évek második felétõl, tehát egyre
kedvezõbb demográfia háttérben valósul meg, amely tovább növelheti a tanuló fiata-
lok közötti versenyt. 

A továbbiakban megvizsgáljuk, hogyan alakult 2000-ben Magyarországon, korcso-
portonként a 15-29 éves fiatalok iskolázottsága.

A Ifjúság 2000 vizsgálatban azt látjuk, hogy 15-29 éves korosztályban a legnagyobb
a szakmunkásképzõt végzettek csoportja (23,5%). A második a szakközépiskolát és
gimnáziumot végzettek csoportja (11,4%, illetve 6,8%; összesen 18,2%). A harmadik
legnagyobb csoport viszont még az általános iskolát befejezettek csoportja (9,7%). 
A tanuló fiatalok körében viszont a legnagyobb a szakközépiskolában és gimnáziumban
tanulók csoportja (8,1%, illetve 8,6%; 16,7%). A fõiskolát és egyetemet elvégzõk aránya
– 4,2%, illetve 5,3% összesen: 9,5% – ennél magasabb a tanulók aránya 6,4%, illetve
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45%-kal szemben.” (Liskó 2000, 115-116). A kilencvenes évek alapvetõ tendenciája kö-
zépfokon az érettségit adó intézmények felé való elmozdulás, amely már önmagában a
fiatalok iskolában eltöltött idejének növekedéséhez vezet.

A kilencvenes évek legfontosabb tendenciája tehát az iskolai végzettség hosszú tá-
vú emelkedése. emellett fontos hangsúlyozni azt is, hogy ez idõszakban az 1974 és 1976
között született nagyobb létszámú korosztály is átvonul az oktatási rendszeren. A ki-
lencvenes években igen lényeges oktatáspolitikai változtatások történtek: a felsõfokú
intézetek ösztönzése a hallgatói létszám emelésére, a középfokú oktatásban az érettsé-
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 15 -19 éves  20 -24 éves  25 -29 éves  Összesen  

Általános iskola/tanul  2,1  0 0 0,6  

Általános iskola/nem fejezte be  1  1,5  1,6  1,4  

Általános iskola/befejezte  6,9  9,2  12,4  9,7  

Szakmunkásképzô /tanul  12,7  0,2  0,1  3,7  

Szakmunkásképzô /nem fejezte be  1,2  1,2  1,9  1,5  

Szakmunkásképzô /befejezte  6,5  27  33,7  23,5  

Szakközépiskola/tanul  26,5  1,3  0,3  8,1  

Szakközépiskola/nem fejezte be  0,4  1 1,1  0,9  

Szakközépiskola/befejezte  2,6  14,1  15,7  11,4  

Gimnázium/tanul  26,2  2,1  1,2  8,6  

Gimnázium/nem fejezte be  0,2  0,5  0,7  0,5 

Gimnázium/befejezte  1,8  8,2  9,2  6,7  

Technikum/tanul  4,1  0,9  0 1,5  

Technikum/nem fejezte be  0  0,1  0,1  0,1  

Technikum/befejezte  0,4  4,7  4 3,2  

Fôiskola/tanul  3,8  12,2  2,5  6,4  

Fôiskola/nem fejezte be  0  0,8  0,4  0,5  

Fôiskola/befejezte  0  4 7,7  4,2  

Egyete m/tanul  3,4  9,7  2,3  5,3  

Egyetem/nem fejezte be  0  0,1  0,3  0,2  

Egyetem/befejezte  0  0,8  4,2  1,8  

PhD/tanul  0  0,1  0,5  0,2  

PhD/befejezte  0  0 0 0 

Mindösszesen  99,8  99,7  99,9  100  

1. táblázat
A jelenlegi iskolai szint (részletes) életkor szerint (N=7917)

4. grafikon
Az iskolai szint korcsoportok szerint



egyenlõtlenségek csökkenéséhez, hanem új típusú egyenlõtlenségek jönnek létre.
(Lukács 1996)

Az oktatási expanzió tehát a származási, területi és etnikai egyenlõtlenségek meg-
maradása mellett következik be. Különösen élesekké válnak az etnikai különbségek.
Jól megfigyelhetõ mind az iskolázottsági, mind a munkaerõ-piaci pozíció szerint a ro-
ma fiatalok hátrányos helyzete: „A 15-19 éves korcsoportban 1993 végén a foglalkozta-
tottak aránya a nem romáknál 15,1% volt, a romáknál 15,6%, a munkanélküliek ará-
nya a nem romáknál 7,2%, a romáknál 11,4%, az inaktívaké a nem romáknál 77,7%,
romáknál 73,0%. Ezek az arányok látszólag közel állnak egymáshoz. A látszat azonban
csal. A majdnem 78%inaktív nem roma személynek döntõ többsége (a korcsoport
70,1%-a) tanuló volt. A ténylegesen inaktív személyek aránya 7,6%. A roma fiatalok-
nak viszont csak 24,9%-a volt tanuló. A nem roma tanulók 5,2%-a fõiskolára vagy
egyetemre járt, 55,5%-a szakközépiskolába vagy gimnáziumba és csak 6,2%-uk általá-
nos iskolába. A 15-19 éves roma tanulók 45,4%-a általános iskolába járt, 10%-a szakis-
kolába, 30,8%-a szakmunkásképzõbe, 13,5%-a szakközépiskolába vagy gimnáziumba
és 0,2%-uk folytatott felsõfokú tanulmányokat” (Kemény 2000, 70).

Az iskolaszerkezet átalakulása során, különösen a kis iskolákkal kapcsolatban fi-
gyelhetõ meg a területi különbségek növekedése. „A kis iskolák ügye szorosan össze-
függ a kistelepülések problémájával. Az iskolák több mint fele (58%) községekben ta-
lálható, miközben az osztályok 44%-a, a pedagógusok 41%-a található itt, és a tanulók
40%-a tanul ezekben az iskolákban. Az összevont osztályok aránya a városokban ele-
nyészõ, az ilyen osztályok 86%-a a községekben van. Ennek megfelelõen az egy iskolá-
ra jutó tanulók száma messze alacsonyabb, mint a városokban (miközben a különbözõ
típusú városok átlagszámai közt nem annyira nagy a különbség), az egy osztályra és
egy pedagógusra jutó tanulók számában viszont nem akkora a különbség a községek
javára. A 10.000 fõ alatti településeken volt található az iskolák 60,5%-a, míg a tanu-
lók 42,1%-a tanult ezeken a településeken. Az 500 fõ alatti településeken átlagosan 51
fõs iskolák mûködnek, ami a 10.000 fõ alatti településeken mûködõ iskolák átlagának
is kevesebb, mint harmada. A legújabb monitor vizsgálatok alapján úgy tûnik, hogy az
elmúlt években is csökkent a tanulmányi teljesítmények tükrében mért oktatás szín-
vonala, és ezen belül is nõtt a szakadék a falusi, községi és a városok iskolák között -
az utóbbiak javára” (Lannert 1996, 222-223). 

„Az oktatási rendszer átalakulását nagy mértékben befolyásolja az is, hogy Ma-
gyarország mozgásterét és lehetõségszféráját a globalizációs folyamatok jórészt elhárít-
hatatlan hatásai, továbbá az euro-atlanti integrációba való beilleszkedés feltételei és
szükségletei határolják be” (Gazsó 2001, 137). A kilencvenes évek közepére Magyaror-
szágon kiépült a piacgazdaság, amely azt is eredményezte, hogy a magyar fiatalokat
ugyanazok a kihívások érik, mint a fejlett világ ifjúságát.

„1989-ben megkezdõdött kelet-európai átalakulási folyamat – Magyarországon leg-
alábbis a kilencvenes évek közepére – befejezõdött. Létrejöttek a gazdasági, a politikai
és a jogi alapintézmények, s ezeknek további jelentõs mértékû megváltozása nem vár-
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5,3% összesen: 11,7%. A tanuló fiatalok közül a szakmunkástanulók már a harmadik
helyre estek vissza 3,7%-kal. Figyelemre méltó még a különbözõ iskola szinteken le-
morzsolódók aránya: az általános iskolát nem fejezte be 1,4%, a szakmunkásképzõt a
1,5%, a gimnáziumot és a szakközépiskolát 1,4%, a fõiskolát és az egyetemet 0,7%!
(lásd: 1. számú táblázat)

Az Ifjúság 2000 vizsgálat adatai alapján az ezredfordulóra Magyarországon egy új
ifjúság képe rajzolódik ki. A kilencvenes években a közoktatás és a felsõoktatás expanzi-
ójának, a piacgazdaság kihívásainak következményeként a 15-29 éves tanuló fiatalok
váltak a fiatalok egyik legfontosabb csoportjává. Ez összefügg azzal, hogy az iskolázott-
sági szint emelkedik, az iskolában eltöltött idõ megnövekszik: a 20-24 évesek 27,9%-a
tanul fõiskolán, egyetemen, illetve fejezte be a fõiskolát, egyetemet, addig a 25-29 éve-
seknek 18%-a. A 15-24 éves fiatalok közül a 15-19 évesekre a középiskolába járás, a 20-
24 évesekre pedig a felsõfokú intézményekbe járás, illetve befejezése jellemzõ, szem-
ben a 25-29 évesekkel, akik többsége szakmunkásképzõt, illetve középiskolát végzett.

GLOBALIZÁCIÓ ÉS NÖVEKVÕ EGYENLÕTLENSÉGEK

Nemzetközi tendencia, hogy egyre többen és magasabb életkorig vesznek részt az isko-
larendszerû képzésben, nagyobb tömegek számára mind késõbbi idõszakra tolódik te-
hát a munkaerõpiacra való kilépés idõszaka. Az oktatás ilyen értelmû expanzióját rész-
ben a gazdasági fejlõdés igényei kényszerítik ki abban az értelemben, hogy a
dolgozóknak egyre több és színvonalasabb képességre van szükségük. Az oktatás ex-
panziója szorosan összefügg a munka világával is, beleértve a munkanélküliséget is,
amely minden fejlett országban azzal jár, hogy a fiatalok munkájára egyre késõbbi élet-
korban van és lehet szükség, illetve azzal, hogy egyre nehezebbé válik a fiataloknak a
munkaerõpiacra való belépése is. A gyermek és ifjúkor meghosszabbodása mellett az
oktatás expanzióját társadalompolitikai törekvések is szorgalmazzák, de az expanzió
mértékadó elemzések szerint ma fejlett világ-szerte öngerjesztõ, gyorsító folyamatnak
is látszik: a magasabban képzett szülõk gyermekeiknek is magasabb, sõt, a sajátjuknál
is magasabb képzettséget igényelnek (Lukács 1996; Gábor 1996) „Egy 1995-ös számítás
szerint a fejlett országokban az 1992-ben ötéves gyerekek változatlan trendekkel átla-
gosan az alábbi mennyiségû – tanévekben mért – idõt fognak teljes idejû nappali kép-
zésben illetve felsõoktatási intézményekben tanulni: Észak-Amerikában 14,2-14,7
évet, Európai Unió tagállamaiban 13,4-15,9 évet, a többi európai OECD országokban
9,4-15,4 évet, Csehországban, Magyarországon, Lengyelországban, Oroszországban
több mint 12 tanévet” (Lukács 1996, 208).

A magyar oktatási rendszer átalakulása felgyorsult, miközben az oktatási rendszer
esélyegyenlõség-központú ideológiája több ponton megkérdõjelezõdött. A megkérdõ-
jelezés nem feltétlenül az egyenlõtlenségek növekedésének következménye, hanem in-
kább annak, hogy a tömegesedés, demokratizálódás, globalizálódás nem vezet az
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A Replika 1991. évi 4. számában Leszakadók – a gazdasági és társadalmi szerkezet-
váltás alternatívái címû vitában a közgazdászok és szociológusok már foglalkoztak a
magyar társadalmi átalakulás következményeivel. Ebben a vitában Kemény István a
munkanélküliség alakulásával kapcsolatban jegyezte meg, hogy a munkanélküliek
egyik csoportja a fiatalok közül kerül ki. „Tavaly, 1990-ben 128 ezer volt a munkába lé-
põ fiatalok száma. Ebben az évben 138 ezer, jövõre 140 ezer, 1993-ban 160 ezer lesz, és
ez a magas szám még maradni fog 1994-ben és 1995-ben is. Már most nem találnak
munkát a fiatalok. Minél nagyobb a számuk, annál rosszabb lesz a helyzetük, és mivel
az oktatási rendszer, amelyet említettem, nem nyújtott nekik olyan képesítést, amivel
a piacon boldogulni tudnának, nem tudnak elhelyezkedni. Tehát munka közben sem
tudnak megtanulni semmit, mert nem kapnak munkát. Ebbõl a sokezres, sok tízezres
rétegbõl valószínûleg megint elõáll az alkalmazhatatlanoknak egy másik nagy tömege”
(Kemény 1991, 9) 

Kemény azt is megjegyzi, hogy „Ilyen jelenségek Nyugat-Európa országaiban is ta-
pasztalhatók. Egyáltalán nem állja meg a helyét az a feltevés, hogy ha nagyon gyorsan ki-
építjük a piacgazdaságot és az nagyon jól fog mûködni, akkor az magától megoldja a tar-
tósan munkanélküliek és az alkalmazhatatlanok problémáját. Való igaz az, hogy például
Franciaországban vagy Angliában immáron tíz éve tart egy új leszakadási folyamat,
amely azzal a veszéllyel fenyeget, hogy a társadalomból kiesik tagjainak egy jelentõs ré-
sze. Erre nézve pedig nincsenek jó megoldások; tulajdonképpen még jó javaslatok sin-
csenek. Félõ, hogy ez a probléma nálunk sokkal nagyobb arányú lesz.” (Kemény 1991, 9) 

Azaz a kilencvenes évek elején felvetõdik az a kérdés, hogy a piacgazdaság kiépü-
lése az ország globális világba való integrálódásával jár. A globalizálódás viszont a
nyolcvanas évektõl az egyenlõtlenségek növekedésével jár együtt.

„Angliában a 19. század vége óta jövedelemelosztási statisztikákat készítenek, s az
azóta eltelt idõszakot figyelembe véve a felsõbb és alsóbb társadalmi rétegek közötti jö-
vedelmi különbségek most a legnagyobbak. Az Egyesült Államokban a jövedelmek
egyenlõtlenségei az 1980-as évek óta számottevõ mértékben emelkedtek: 1977 és 1989
között a jövedelmekben bekövetkezett emelkedés 60%-a a lakosság legtehetõsebb 1%-
ának hozott hasznot. 1989 és 1995 között pedig a legalacsonyabb keresetekkel rendel-
kezõk között a férfiak 80, a nõk 70%-ának reáljövedelme stagnált vagy csökkent
(Wendt, Robert 2002, 64).

„1992 óta a jövedelmi egyenlõtlenségek Magyarországon – amely nem tartozik a
szegényebb kelet-európai országok közé – élesen emelkedtek. A lakosság legjobban fi-
zetett 10%-a most a bruttó jövedelem 25%-ához jut hozzá, míg a legszegényebb 10%-
a csak 3,8%-kal rendelkezik. A növekvõ munkanélküliség, a jövedelmi egyenlõtlenség,
a hanyatló reálbér, a nyugdíj és a munkanélküli segély a létminimumon vagy az alat-
ta élõ emberek számának növekedését eredményezte.”(Wendt, Robert 2002, 65)

Ezt az állítást támasztják alá Ferge Zsuzsa vizsgálatai, aki a kilencvenes évek Ma-
gyarországában „az elszabaduló egyenlõtlenségekrõl” beszél (Ferge 2000). Az egyik leg-
utóbbi tanulmányában pedig hangsúlyozza: „ami az egyáltalán mérhetõ jövedelmi
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ható. Ilyen alapintézmény a tulajdoni rendszer, amely lényegében Magyarországon
többé-kevésbé kiépült. Létrejött a magántulajdon átfogó rendszere, ezen túlmenõen pe-
dig a nagy tulajdonokban kialakult a nyugati magántõke nagy rendszere, amely megvál-
toztathatatlanul jelen van. A magyar modell igazi magántulajdonosi modell, a magántu-
lajdonosok világosan láthatók, csak nem Budapesten vannak, hanem Amszterdamban,
Londonban, vagy San Franciscóban, és a legkönyörtelenebb, leghatékonyabb módon, na-
ponta meghatározzák tulajdonuk sorsát. A tulajdonosok felosztják az egymás közötti
munkamegosztásban és stratégiai szövetségben a tõkét, a munkaerõt, a jövedelmeket. 
Ez azt is jelenti, hogy a tulajdonosi rendszer alapján lényegében a piacgazdaságnak az
alapintézményei: a pénzügyi-szolgáltatási rendszer, a kereskedelem-szolgáltatási rend-
szer, az ipar és az agrárgazdaság nagy rendszerei döntõ többségükben a mai formában
fognak az elkövetkezendõ évtizedekben élni… A Magyarországon jelenlévõ multinacio-
nális vállalkozások meghatározzák az ország sorsát.” (Lengyel 2000, 39-40). 

Azaz a magyar fiatalokat a kilencvenes években ért kihívásokat a globalizált világ
kihívásainak is tekinthetjük, melynek eredményeképpen az ifjúsági korszakváltás Ma-
gyarországon hihetetlen gyorsasággal ment végbe, és köszöntött be az iskolai ifjúsági
korszak. 

Az iskolai ifjúsági korszak kihívásainak egyike a globális versenyhelyzet: „A világ-
gazdaságba való bekapcsolódásunk óriási versenyt indított el, globális versenyhelyzet-
be kerültünk, ami azt jelenti, hogy ma a munkaerõnek nem az országon belül kell a pi-
acon versenyben maradnia, hanem versenyeznie kell a malajziai munkaerõvel is. Ma a
vásárosnaményi munkás többek között azért nem jut munkához, vagy azért nyomják
le a bérét, mert Kínában 14 éves kislányok negyed annyiért csinálják azt, amit õ. A na-
pi verseny – hadd tegyem hozzá – természetesen Németországgal is folytatott verseny,
ahol tízszeres bérért hajlandók csak ugyanazt a munkát elvégezni, és ahonnan mene-
kül a tõke. Ez a versenyhelyzet megkövetelné, hogy belsõ mobilizáció jöjjön létre. Ru-
galmas munkaerõpiac, rugalmas státuszpiac, rugalmas és horizontális kapcsolati és
hálórendszer.” (Lengyel 2000, 41) 

Az iskolai ifjúsági korszak magyarországi kialakulása Angliához hasonlóan
(Chisholm 1993, 63.) a „két ország modell” fennmaradása mellett megy végbe: „Ennek
az átalakulási folyamatnak a végeredménye az, hogy Magyarországon igenis hallatlan
emelkedés van lokálisan, egyes régiókban, városokban, városrészekben, soha nem lá-
tott mértékû szabadság. A jólétek hálózata jön létre. Én azt gondolom egyébként, hogy
ez nem egy szûk kisebbség. Nem értek egyet a politikusokkal, amikor azt állítják, hogy
ez csupán néhány százezer ember jóléte és tízmillió ember nyomorog. Nem, milliókról
van szó, akik bejutottak Pannóniába. A három-három és félmilliós Pannóniában átla-
gosan 5-8% a munkanélküliség, az egy fõre jutó GDP kétszerese a szegényebb Hunni-
ának, ide vándorol évi 1-1,2 milliárd dollárnyi külföldi tõke. A létezõ Pannónia nem
kíván Hunniával közösködni, ahol 14-17% a munkanélküli, ahová 500-600 millió dol-
lár vándorol csak évente, ahol létminimum alatt, vagy akörül él az ott lakók negyede”
(Lengyel 2000, 43-44) 
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illetve annak kifejlõdésének hiánya növeli-e az iskolázottsági egyenlõtlenségeket. 
Kiemelten foglalkozunk azzal, hogy a fiatalok nyelvismeretét és kommunikációs

státuszát milyen mértékben befolyásolják a származási, területi, etnikai és regionális
különbségek, illetve kérdésünk az is, hogy a fiatalok körében beszélhetünk-e generáci-
ós szakadékról, és ha igen, ez a generációs szakadék milyen mértékben ágyazódik be a
származási, területi, iskolai egyenlõtlenségek rendszerébe. 

A fiatalok nyelvismeretének és kommunikációs státuszának vizsgálata választ ad-
hat arra, hogy milyen mértékben képesek a magyar fiatalok válaszolni a globalizáció
kihívásaira, és ebben az oktatási rendszer esélynövelõ, illetve a „leszakadást növelõ”
szerepet tölt-e be.

15-29 ÉVES FIATALOK ELTÉRÕ ISKOLAI ÉS ÉLETESÉLYEI. 
ÁTMENET A TANULÁSBÓL A MUNKÁBA

Az Ifjúság 2000 adatai is azt mutatják, hogy az iskolai szint meghatározó szerepet ját-
szik abban, hogy a fiatalok fehér vagy fekete kockára kerülnek.
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egyenlõtlenségeket illeti, a két szélsõ tized közti szorzó 1987-ben kevesebb mint ötszö-
rös volt, 2000-ben pedig közel tízszeres” (Ferge 2002, 21).

Az elszabaduló egyenlõtlenségek regionális összefüggésben is megragadhatóak:
„Mára a területi és települési egyenlõtlenségi rendszerben a két vagy egy évtizeddel ko-
rábbi idõszaknak többszörösére ugrottak az egyenlõtlenségek, különösen pozitív pólus
(a fõváros és a nyugati országrész), a dinamika és az (új) gazdagság polarizációja tûnik
szembe” (Matolcsy 2000, 21) Matolcsyék munkaközössége kiemeli: „A fõvárossal együtt
vizsgálva a megyék közötti – egy lakosra jutó GDP-vel mért – gazdasági fejlettség kü-
lönbségeit, megállapítható a súlyozott relatív szórás növekedett (az 1975-ös 26,4 %-os
1997-ben 43,8 %-ra), a legfejlettebb és legelmaradottabb térség közötti olló  nyílt (1975-
ben a fõváros és Szabolcs-Szatmár közötti fejlettségi rés több mint kétszeres volt, míg
1997-ben a Budapest-Nógrád arány az egy lakosra jutó GDP-ben már több mint három
és félszeres). Csak a vidéket vizsgálva ellenben zárul a fejlettségi olló, csökken a szórás
(22,2%-ról 19,4-re, s a szélsõ értékek Komárom és Szabolcs, illetve Fejér és Nógrád kö-
zött lényegében azonosak azaz a vidék fejlettségét tekintve ma összességében homogé-
nebb, mint kért évtizeddel ezelõtt, itt jellemzõ folyamat a ‘lefelé nivellálódás’.” „A nagy
elmozdulás azonban tulajdonképpen nem a fejlettségi különbségek mértékében nem a
fejlettség térszerkezetében van. Budapest kiugró dinamikája uralja az átalakulási folya-
mat markáns megosztó dimenzióját, az erõs gazdasági tartalmú települési rangsort is.
A hangsúly a települési tagozódás gazdasági tartalmán van, amely települési lejtõt a ko-
rábbi évtizedekben alapvetõen formáló infrastrukturális, ellátottsági tagoltság mellé lé-
pett. A településrendszer csúcsán álló fõváros mellett a nagyobb vidéki városokban nõtt
leginkább a vállalkozási aktivitás, a munkanélküliség a városokban mindvégig 10%
alatt maradt, a jövedelmek reálértéke is kevésbé csökkent” (Matolcsy 2000, 17)

Azaz a globalizáció kísérõ jelensége „míg a munkafeltételek és a társadalmi bizton-
ság a globális verseny által felülrõl diktált kényszerítõ tényezõk hatására romlanak, ad-
dig a tõketulajdonosoknak egyre több lehetõsége van a legjövedelmezõbb befektetések
fellelésére. A privatizáció csökkenõ szolgáltatási díjakhoz és foglalkoztatáshoz vezet,
ugyanakkor a privatizált vállalatok vonzó befektetési lehetõségeket kínálnak a tõketu-
lajdonosoknak. Ily módon egy etnikai alapon megosztott társadalmi hierarchia van ki-
épülõben a globalizáció logikájával összhangban.” (Wendt, Robert 2002, 65)

A továbbiakban a fiatalok iskolai elõmenetelét befolyásoló tényezõket vizsgáljuk,
illetve az iskolázottsági szint és a munkába való átmenet kérdésével foglalkozunk.
Közhely, hogy bármilyen jóindulatú oktatáspolitikai szándék mellett is, a társadalmi
egyenlõtlenségek már az oktatás szintjén is reprodukálódnak. Az alsóbb rétegekhez
tartozó családokból származó fiatalok gyengébb iskolákba kerülnek, illetve kisebb
eséllyel vesznek részt a felsõoktatásban, az etnikai kisebbségek egyrészt nyelvi, más-
részt pedig sajátos tradícióik által sikertelenebbek a képzések területén.

A regionális egyenlõtlenségek megragadásával arra is választ keresünk, hogy az is-
kolai hátrányok a prosperáló, illetve válságövezetekben növekednek, illetve csökken-
nek-e, másképpen fogalmazva választ keresünk arra, hogy a piaci rendszer fejlõdése,
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– Azoknak, akik nem fejezték be az általános iskolát, csak egyharmada lépett be a mun-
kaerõpiacra, csaknem egyötöde munkanélkülivé vált, és a munkanélkülieknek egy-
ötöde soha nem dolgozott. Ezeknek a fiataloknak fele inaktív, akiknek mintegy há-
romnegyede soha nem dolgozott. (Lásd: 1. ábra)

– Azoknak, akiknek legmagasabb iskolai végzettsége befejezett általános iskola, alig több
mint kétötöde aktív keresõ, csaknem egyharmada inaktív, akiknek mintegy fele nem
dolgozott soha. A munkanélküliek aránya 16,7%, akiknek alig több mint egynegye-
de soha nem dolgozott. 

– A szakmunkásképzõt végzetteknek háromnegyede aktív keresõ. 15%-a inaktív, és egyötö-
dük nem dolgozott soha. Munkanélküli 9,9%, akiknek egyötöde soha nem dolgozott.

– A középiskolát végzetteknek közel háromnegyede aktív keresõ. Közülük 14,7% inaktív,
és mintegy egyötödük nem dolgozott soha. A munkanélküli ebben a csoportban
6,8%, akiknek fele soha nem dolgozott. 

– A fõiskolát és egyetemet végzetteknek 81,7%-a aktív keresõ, alig több mint egytizede
inaktív, és 15%-a nem dolgozott soha. A diplomások 3,2%-a munkanélküli, és a dip-
lomás munkanélkülieknek több mint a fele nem dolgozott soha. 

A magyar fiatalok iskoláztatási esélyeinek eltérései, az egyes iskolázottsági szintek-
hez kapcsolódó eltérõ munkaerõ-piaci esélyek mögött felfedezhetjük a fiatalok iskolai
ifjúsági korszakba való átmenetének két forgatókönyvét: a munkanélküliségi és a sza-
badidõs szcenáriót. Az Ifjúság 2000 vizsgálatból az tûnik ki, hogy az általános iskola
szintjén megrekedt a magyar 15-29 éves fiatalok közel 10%-a, valamint azok, akik már
az általános iskolából lemorzsolódtak. Õk a magyar ifjúság alsó, reménytelenül lesza-
kadt rétegét képezik. Ezen fiatalok körében a származási hátrányok a területi hátrá-
nyokkal halmozódnak, illetve  ezek a hátrányok regionálisan is egyre inkább koncent-
rálódnak. Azok, akik csak általános iskolát végeznek, illetve kimaradnak az általános
iskolából, szakmunkásképzõbõl, és szakközépbõl, valamint gimnáziumból, igen nagy
eséllyel válnak munkanélkülivé. A munkanélküliségi forgatókönyv azzal jár, hogy po-
tenciálisan már nagyon korán kialakul azon fiatalok csoportja, akik nagyon kis esély-
lyel integrálódhatnak a társadalomba, létrejön a társadalom alatti osztály reprodukci-
ója. Az Ifjúság 2000 adatai szerint kb. 78 ezer fiatal esetében mondható el, hogy a
társadalom alatti osztály tagjaivá válhatnak. A megkérdezettek közül ugyanis 32 ezren
nem fejezték be az általános iskolát, 33 ezren a középiskolát, 13 ezren pedig kihullot-
tak a felsõoktatásból. A 32 ezer általános iskolát nem végzett fiatal közül ötezren mun-
kanélküliek voltak, 16 ezren pedig inaktívak, és mindössze 11 ezren találtak maguk-
nak munkát. Minden második fiatalnak – aki nem fejezte be az általános iskolát –
édesapja sem fejezte be alapfokú tanulmányait. Azaz a társadalom alatti osztállyá vá-
lás adott iskolázottsági hátrány reprodukciójának eredménye.

A fiataloknak a tanulásból a munkába való átmenetét azonban nemcsak a fiatalok
iskolázottsága befolyásolja. Az összefüg az oktatási expanzióval. Nehezíti az iskolából
munkába való átmenetet „a diploma inflálódása és diplomások körében növekvõ ver-
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senyhelyzet” (Furlong-Stalder-Azzopardi 2003). Ráadásul az adott iskolai végzettség el-
térõ lehetõséget nyújt a prosperáló, illetve válságövezetekben. Ez jól kirajzolódik, ak-
kor, amikor az iskolából a munkába való átmenetet Magyarország egyik legprosperá-
lóbb térségében, Gyõr-Moson-Sopron megyében vizsgáljuk meg:

Az országos adatok azt mutatják, hogy a fiatalok iskolai szintje jelentõs mértékben
befolyásolja az átmenetet a tanulásból a munkába. Az Ifjúság 2000 és a Gyõr-Moson-
Sopron megyei 15-29 éves fiatalok összehasonlító elemzése alapján a következõ ten-
denciákat figyelhetjük meg.

Országosan azoknak, akik az általános iskolát nem fejezték be, csak egyharmada
lépett be a munkaerõpiacra, csaknem egyötöde munkanélkülivé vált. Ezeknek a fiata-
loknak fele inaktív, és egyharmada dolgozott. Ezzel szemben Gyõr-Moson-Sopron me-
gyében, akik nem fejezték be az általános iskolát, azoknak fele vált munkanélkülivé,
másik fele pedig inaktív. 

Országosan azok közül, akiknek legmagasabb iskolai végzettsége befejezett általá-
nos iskola, alig több mint kétötöde aktív keresõ, mintegy kétötöde inaktív. A munka-
nélküliek aránya pedig 16,7%. Gyõr-Moson-Sopron megyei fiataloknak - hasonló isko-

2. ábra
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lai végzettséget figyelembe véve – csaknem fele aktív keresõ, mintegy kétötöde inaktív
és 9%-a munkanélküli!

Országosan a szakmunkásképzõt végzetteknek háromnegyede aktív keresõ. 15%-a
inaktív, munkanélküli pedig egytizede. A Gyõr-Moson-Sopron megyeieknek viszont
csaknem négyötöde aktív keresõ, alig több mint egytizede inaktív és nem egészen egy-
tizede munkanélküli. 

A Gyõr-Moson-Sopron megyei vizsgálatnak egyik fontos tanulsága, hogy az iskolai
szint emelkedésével nem csökken, hanem éppen ellenkezõleg, relatíve emelkedik a mun-
kanélküli fiatalok aránya. Ezek az eltérések arra hívják fel a figyelmet, hogy multinaci-
onális cégek által dominált, prosperáló térségben a fiatalok munkaerõ-piaci helyzete is
megváltozik, de megváltozik a fiataloknak a tanuláshoz és a munkához való viszonya is.
Phil Cohen az ifjúsági munkanélküliséggel összefüggésben írja: „Ha az ifjúsági kultúrák
találnak anyagi alapot a rejtett gazdaságban, akkor nyújthatnak egyféle megoldást a
blokkolt átmenetek problémájára. A gyenge hálókban ugyanis a munkanélküliség köny-
nyebben kötõdik az ifjúsághoz úgy, hogy mindkettõt – ha nem is egyformán elérendõ cél-
nak, de – legalábbis állandó és nem ideiglenes állapotnak tekintik: ez a tanonckodás a
tanonckodáshoz. Már nincs szükség arra, hogy a fiatal felnõtté váljon, a munka pancse-
roknak való, az osztály pedig egyszerûen csak egy stílus. Ez a fajta mobil individualiz-
mus azonban – még szélsõséges formájában is –, amely a munkanélküli fiatalok legke-
vésbé mobilizált csoportjainál most jelenik meg, nagyon sokban különbözik a
középosztályok válaszától. A diplomás munkanélküli számára a munkanélküliség egy
idõben elhúzódó ifjúsági moratóriumként is értelmezhetõ, amely lehetõséget teremt ar-
ra, hogy megkeresse valódi énjét, sõt egy pici féktelen kalandozásra is lehetõséget kínál.
Néhányan továbbra is arra várnak, hogy végül értelmiségi munkát kapjanak. Sokan
azonban egyre inkább elutasítják a karrier kódját, ami különösen a munkásosztálybeli
háttérrel rendelkezõ diplomásokra jellemzõ. Õk a szakképzés és a tanonckodás kódjait,
az alternatív ideológiát és a manuális készségeket kombinálják egy új, kreatív szintézist
hozva létre. Ezek az új kézmûvesek legalább annyira különböznek a hippiktõl, mint a ré-
gi munkás arisztokráciától. Soraikból azonban új vezetõk kerülnek ki, különösen a bel-
városi negyedekben, ahol sokan közösségi szervezetekben, szövetkezetekben és a munka-
nélküli fiatalok számára fenntartott projektekben dolgoznak. Õk erõs ‘globális’ hálókat
kínálnak a gyenge helyi hálók helyett. E réteg számára tehát a munkanélküliség volt az
ugródeszka az alternatív munka világába. Ironikus módon az ambiciózus kevesek szá-
mára aztán éppen ez jelentheti a visszatérést az értelmiségi szamárlétrára” (Cohen 1997). 

A diplomás munkanélkülieket közelebbrõl megvizsgálva ugyanis azt találtuk, hogy
többségük részint valamiféle munkát végez, sõt ketten teljes munkaidõben dolgoztak,
feltehetõen a rejtett/szürke gazdaságban. Továbbá azok az adatok, amelyek a fiatalok
növekvõ munkaerõ-piaci mobilitását mutatják, azt támasztják alá, hogy a fiatalok pró-
bálkozása, kísérletezése egyre inkább az ifjúsági életszakasz részévé válik, mely folya-
matnak a diplomások munkanélkülisége is része lehet. A diplomások helyzetét befo-
lyásolja vállalkozóként való elhelyezkedésük is. A fiataloknak mintegy egytizede

helyezkedett el Gyõr-Moson-Sopron megyében vállalkozóként, vagy tanulás és más
munka mellett vállalkozóként is. Legnagyobb ez az arány a férfiak, a 24-26 évesek, és
a fõiskolát végzettek, valamint a nagyvárosiak azaz a gyõri fiatalok között.

A Gyõr-Moson-Sopron megyei fiatalok munkarõpiaci helyzete: az alacsonyabb
iskolázottságúak nagyobb esélye a munkavállalásra, a diplomások pályára való kerülé-
sének éppen a prosperáló térségben megmutatkozó növekvõ nehézségeire felhívja a fi-
gyelmet, hogy „a munkaerõpiacra való belépéssel egyre újabb individualizációs hullá-
mok indulnak meg a családhoz, a szomszédsághoz, a kollégákhoz fûzõdõ, a foglalkozási
és szakmai kötelékekben, valamint egy-egy meghatározott regionális-kulturális és ha-
gyományhoz és vidékhez fûzõdõ kötelékekben. Ezek az individualizációs hullámok ver-
senyeznek a ‘munkaerõ-piaci kollektív sors’ tapasztalataival, például a ‘bérmunkáslét’
társadalmi kockázataival (munkanélküliség, értékvesztés stb.)” (Beck 1999) .

A SZÁRMAZÁSI ÉS TERÜLETI KÜLÖNBSÉGEK ÉS AZ ISKOLAI ESÉLYEK

Azt, hogy a fiatalok milyen iskolázottsági szintre jutnak el, alapvetõen meghatározza
az apa és az anya iskolázottsága. Különösen érvényes ez az állítás a legalacsonyabb és
a legmagasabb iskolai szinten. Azoknál, akik nem fejezték be az általános iskolát, az
apák 51,3%-a nem végezte el az általános iskolát, 33,8%-a pedig nyolc általánost vég-

2. táblázat
Jelenlegi iskolai szint az apa legmagasabb iskolai végzettsége szerint (N=7917)

  nyolc 
osztályt 

sem  

nyolc 
általá -

nos 

szak -
munkás
képzô 1 

gimná -
zium  

szak -
közép -
iskola  

techni -
kum  

fôiskola  egyetem  tudo -
mányos 
fokozat 1 

 

 Általános iskolai tanuló  14,6  24,4  41,5  12,2  0 2,4  4,9  0 0 100,0  
 Általános iskolát nem fejezte be  51,3  33,8  12,5  0 1,3  0 1,3  0 0 100,0  

 Általános iskolát befejezte  16,5  44,3  30,5  1,2  1,5  2,7  2,1  1,2  0 100,0  
 Szakmunkástanuló  3,0  30,1  55,1  1,3  4,2  3,4  2,1  0,8  0 100,0  
 Szakmunkásképzôt nem fejezte be  13,1  32,1  42,9  4,8  3,6  1,2  2,4  0 0 100,0  
 Szakmunkásképzôt befe jezte  3,2  25,2  58,9  2,9  3,2  3,8  1,6  1,1  0,1  100,0  

 Szakközépiskolában tanul  0,9  8,3  53,3  8,0  10,5  9,1  5,7  3,7  0,5  100,0  
 Szakközépiskolát nem fejezte be  0 28,1  57,9  1,8  5,3  7,0  0 0 0 100,0  
 Szakközépiskolát befejezte  2,1  11,8  57,6  4,5  10,4  7,0  4,4  1,8 0,4  100,0  
 Gimnáziumban tanul  0,9  6,9  37,1  7,7  13,1  8,6  12,0  11,0  2,7  100,0  

 Gimnáziumot nem fejezte be  0 29,6  37,0  7,4  3,7  11,1  11,1  0 0 100,0  
 Gimnáziumot befejezte  1,4  8,9  44,4  11,4  7,6  8,5  9,2  8,2  0,5  100,0  
 Technikumban tanul  0 13,0  44,0  13,0 11,0  4,0  7,0  7,0  1,0  100,0  
 Technikumot nem fejezte be  0 0 16,7  16,7  16,7  0 50,0  0 0 100,0  

 Technikumot befejezte  1,0  11,9  47,3  6,0  8,5  10,0  8,0  6,0  1,5  100,0  
 Fôiskolán tanul  0,7  4,9  38,9  9,0  9,5  11,8  13,4  10,2  1,6  100,0  
 Fôiskolát nem fejezte b e  0 3,4  37,9  24,1  10,3  3,4  3,4  13,8  3,4  100,0  
 Fôiskolát befejezte  1,4  8,5  31,1  7,8  13,4  13,8  9,2  11,7  3,2  100,0  

 Egyetemen tanul  0,3  1,7  24,1  7,8  8,6  10,2  12,5  30,7  4,2  100,0  
 Egyetemet nem fejezte be  9,1  ,0  0 9,1  0 0 27,3  45,5  9,1  100,0  
 Egyeteme t befejezte  0,8  1,7  15,3  5,9  11,0  20,3  14,4  26,3  4,2  100,0  
 PhD -n tanul  0 0 47,1  0 0 11,8  11,8  29,4  0 100,0  
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zett - az országos arány 3,8%, illetve 16,6%. Az anyáknál pedig 60,9%, illetve 28,3% a
fenti arány - az országosan pedig 5,0 illetve 27,9%. A másik szélsõ pólus az egyetemet
végzettek, akiknél 40,7% a felsõfokú végzettségû apák aránya és 4,2%-a rendelkezik
tudományos fokozattal, az anyák esetében pedig 41,3%, illetve 1,6% a fenti arány. 
Az országos arány l3,5% illetve 11,l%!1 (lásd 2. és 3. táblázat)

Az egyes régiók között Budapesten az országos átlagnak mintegy fele a szakmun-
kásképzõt végzettek, illetve azoknál alacsonyabb iskolai szinten található fiatalok ará-
nya, az egyetemet végzettek aránya pedig mintegy kétszerese az országos átlagnak. 
Azaz Budapest élesen elkülönül a többi régiótól, az új iskolai ifjúsági korszak kihívá-
sai a budapesti fiatalokat érték el a kilencvenes években, azaz vált egyértelmûvé a fia-
talok iskolában eltöltött idejének növekedése. Ezzel szemben kevésbé fejlett régiókban
mint például Észak-Magyarországon, Észak-Alföldön a felsõoktatásban résztvevõ fia-
talok fejlett régiókhoz hasonló aránya, az alacsony iskolai végzettségûeknek nyolc ál-
talánost és szakmunkásképzõt végzetteknek, illetve szakmunkásképzõbe járóknak ma-
gas arányával párosul (lásd 4. és 5. táblázat). A 32 ezer általános iskolát be nem fejezõ
fiatal regionális megoszlása egyértelmûen kimutatta, hogy az észak-magyarországi ré-
gió van a legveszélyeztetettebb helyzetben: 23%-uk az Észak-Alföldrõl, 25%-uk Észak-
Magyarországról kerül ki - összehasonlításul: Budapesten 1,8% ez az arány!
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  nyolc 
osztályt 

sem 

nyolc 
általá-

nos 

szak-
munkás
képz?

1

 

gimná-
zium 

szak-
közép -
iskola  

techni -
kum 

fôiskola  egyetem  tudo-
mányos 
fokozat

1

 

 

 Általános iskolai tanuló  29,5  29,5  18,2  11,4  6,8 0 4,5  0 0 100,0  
 Általános iskolát nem fejezte be  60,9  28,3  9,8 0 0 0 ,0 1,1 0 100,0  
 Általános iskolát befejezte  20,6  55,6  11,6  6,0 3,1 0,8  1,8  0,3 0,3 100,0  
 Szakmunkástanuló  5,8 42,3  28,8  9,9 8,8 0,4  3,6  0,4 0 100,0  
 Szakmunkásképzôt nem fejezte be  12,2  46,9  27,6  6,1 5,1 0 2,0  0 0 100,0  
 Szakmunkásképzôt befeje zte 4,7 46,3  30,4  8,2 7,1 1,0  1,9  0,4 0,1 100,0  
 Szakközépiskolában tanul  1,3 17,6  28,7  19,4  21,0  2,0  7,6  2,0 0,5 100,0  
 Szakközépiskolát nem fejezte be  4,7 42,2  28,1  10,9  9,4 0 4,7  0 0 100,0  
 Szakközépiskolát befejezte  2,3 22,3  31,6  18,4  17,9  2,1  4,4 0,6 0,4 100,0  
 Gimnáziumban tanul  0,5 12,1  21,4  18,1  16,8  3,5  16,5  9,3 1,7 100,0  
 Gimnáziumot nem fejezte be  0 45,2  32,3  9,7 3,2 6,5  3,2  0 0 100,0  
 Gimnáziumot befejezte  1,2 19,6  23,7  21,2  15,9  1,4  11,8  4,7 0,4 100,0  
 Technikumban tanul  0 15,8  33,3 17,5  15,8  ,9 12,3  3,5 0,9 100,0  
 Technikumot nem fejezte be  0 20,0  20,0  40,0  20,0  0 0 0 0 100,0  
 Technikumot befejezte  1,3 21,3  29,6  13,0  19,1  4,8  8,7  1,3 0,9 100,0  
 Fôiskolán tanul  1,3 9,6 18,3  21,5  18,5  6,3  18,1  4,6 1,9 100,0  
 Fôiskolát nem fe jezte be  2,9 14,3  34,3  14,3  14,3  8,6  8,6  2,9 0 100,0  
 Fôiskolát befejezte  0,3 12,1  18,2  22,2  18,5  7,4  13,8  6,7 0,7 100,0  
 Egyetemen tanul  0,8 3,8 10,3  24,8  16,0  6,5  18,8  15,8  3,5 100,0  
 Egyetemet nem fejezte be  7,7 0 0 38,5  15,4  15,4  15,4  7,7 0 100,0  
 Egyetemet befejezte  0 4,0 9,5 20,6  15,9  7,1  18,3  23,0  1,6 100,0  
 PhD-n tanul 0 0 0 43,8  18,8  0 25,0  12,5  0 100,0  

3. táblázat
Jelenlegi iskolai szint az anya legmagasabb iskolai végzettsége szerint (N=7917)

1 A országos adatoknál összevontuk a felsõfokú végzettséggel és tudományos fokozattal rendelkezõket.

   Buda -
pest  

Közép -
Magyar -

ország  

Közép -
Dunántúl  

Nyugat -
Dunántúl  

Dél -
Dunántúl  

Észak -
Magyar -

ország  

Észak -
Alföld  

Dél -
Alföld  

 Általános iskolai tanuló  12,5  12,5  12,5  6,3  8,3  14,6  6,3  27,1  

 Általános iskolát nem fejezte be  1,8  8,1  8,1  9,0  14,4  25,2  23,4  9,9  

 Általános iskolát befejezte  7,0  12,0  9,7  10,8  10,4  12,9  22,7  14,4  
 Szakmunkástanuló  8,6  7,6  16,2  12,0  11,7  11,3  15,8  16,8  

 Szakmunkásképzôt nem fejezte be  8,5  7,7  10,3  17,9  6,8  21,4  9,4  17,9  

 Szakmunkásképzôt befejezte  8,6  11,6  13,4  11,3  11,0  12,8 16,9  14,4  

 Szakközépiskolában tanul  13,7  10,5  11,5  11,4  8,9  14,8  14,0  15,1  
 Szakközépiskolát nem fejezte be  29,0  1,4  7,2  14,5  8,7  15,9  14,5  8,7  

 Szakközépiskolát befejezte  19,8  14,2  12,2  7,8  9,2  12,5  11,4  12,9  

 Gimnáziumban tanul  23,4  8,3  9,7  10,5 8,5  11,6  18,2  9,8  

 Gimnáziumot nem fejezte be  28,2  7,7  5,1  10,3  5,1  15,4  15,4  12,8  
 Gimnáziumot befejezte  19,3  10,7  11,0  9,9  8,6  13,1  16,4  11,0  

 Technikumban tanul  14,3  15,1  6,7  17,6  9,2  10,1  19,3  7,6  

 Technikumot nem fejezte be  22,2  0 33,3  0 11,1 33,3  0 0 

 Technikumot befejezte  20,2  11,6  9,3  10,5  6,2  11,6  14,7  15,9  
 Fôiskolán tanul  20,4  6,9  11,7  9,7  9,3  12,3  16,6  13,2  

 Fôiskolát nem fejezte be  13,9  8,3  8,3  13,9  11,1  13,9  19,4  11,1  

 Fôiskolát befejezte  24,6  9,3  10,2  6,6  8,4  12,0  16,2  12,9  

 Egyetemen tanul  31,3  5,0  7,2  7,6  9,8  11,0  15,3  12,9  
 Egyetemet nem fejezte be  15,4  0 0 7,7  23,1  0 15,4  38,5  

 Egyetemet befejezte  37,1  7,9  10,7  6,4  10,7  5,0  12,9  9,3  

 PhD -n tanul  64,7  0 11,8  5,9  11,8  0 0 5,9  

4. táblázat
Jelenlegi iskolai szint régiók szerint (N=7917)

  Buda -
pest  

Közép -
Magyar -

ország  

Közép -
Dunántúl  

Nyugat -
Dunántúl  

Dél -
Dunántúl  

Észak -
Magyar -

ország  

Észak -
Alföld  

Dél -
Alföld  

Magyar -
ország  

 Általános iskolai tanuló  0,5  0,7  0,7  0,4  0,5  0,7  0,2  1,2  0,6  
 Általános iskolát nem fejezte be  0,2  1,1  1,0  1,2  2,1  2,8 2,0  1,0  1,4  
 Általános iskolát befejezte  4,2  11,3  8,3  10,2  10,4  9,8  13,5  10,4  9,7  
 Szakmunkás tanuló  2,0  2,7  5,3  4,3  4,4  3,3  3,6  4,6  3,7  
 Szakmunkásképzôt nem fejezte be  0,8  1,1  1,3  2,6  1,0  2,5  0,9  2,0  1,5  
 Szakmunkásképzôt befejezte  12,6  26,6  27,9  25,9  26,7  23,6  24,4  25,3  23,5  
 Szakközépiskolai tanuló  6,9  8,2  8,3  9,0  7,4  9,4  7,0  9,2  8,1  
 Szakközépiskolát nem fejezte be  1,6  0,1  0,6  1,2  0,8  1,1  0,8  0,6  0,9  
 Szakközépiskolát befejezte  14,0  15,7  12,3  8,6  10,8  11,2  8,0  11,0  11,4  
 Gimnáziumi ta nuló  12,5  7,0  7,4  8,9  7,6  7,8  9,6  6,3  8,6  
 Gimnáziumot nem fejezte be  0,9  0,4  0,2  0,5  0,3  0,6  0,5  0,5  0,5  
 Gimnáziumot befejezte  8,1  7,0  6,6  6,5  6,0  6,9  6,8  5,6  6,8  
 Technikumi tanuló  1,3  2,2  0,9  2,6  1,4  1,2  1,8  0,8  1,5  
 Technikumot nem fejezte be  0,2  0 0,3  0 0,1  0,3  0 0 0,1  
 Technikumot befejezte  4,1  3,7  2,7  3,3  2,1  3,0  3,0  3,9  3,3  
 Fôiskolai hallgató  8,1  4,3  6,6  6,0  6,1  6,1  6,5  6,3  6,4  
 Fôiskolát nem fejezte be  0,4  0,4  0,3  0,6  0,5  0,5  0,5  0,4  0,5  
 Fôiskolát befejezte  6,4  3,8  3,8  2,7  3,7  4,0 4,2  4,1  4,2  
 Egyetemi hallgató  10,3  2,6  3,4  3,9  5,3  4,5  5,0  5,1  5,3  
 Egyetemet nem fejezte be  0,2  0,0  0 0,1  0,4  0,0  0,2  0,5  0,2  
 Egyetemet befejezte  4,1  1,3  1,7  1,1  2,0  0,7  1,4  1,2  1,8  
 PhD -n tanul  0,9  0 0,2  0,1  0,3  0 0 0,1  0,2  

5. táblázat
Jelenlegi iskolai szint régiónként (N=7917)



Pest, Fejér és Komárom megye), Dél-Dunántúl (Baranya, Somogy, Tolna, Veszprém és
Zala megye), Nyugat (Vas és Sopron megye).”

A 8. táblázatból elég jól látható az egyes régiókból való elvándorlás és a más régi-
ókba való bevándorlás iránya és mértéke. Igen nagy elvándorlás ment végbe a keleti
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Az adatokból azt látjuk, hogy a kilencvenes években az ország kettészakadása folytató-
dott, és növekedett a prosperáló és válságövezetek közötti különbség. A foglalkoztatottsági
ráta alapján a nyugat-dunántúli, közép-magyarországi, illetve a közép-dunántúli régiókban
az átlagnál magasabb, a dél-alföldi, dél-dunántúli, észak-magyarországi, valamint az észak-
alföldi régiókban az átlagnál alacsonyabb. Különösen nagy a távolság az utóbbi két régió és
az elsõ régiók között (lásd 6. táblázat). A munkanélküliségi ráta alapján hasonló trend raj-
zolódik ki, legnagyobb a munkanélküliség az észak-magyarországi és az észak-alföldi régi-
ókban, legalacsonyabb a nyugati és a közép-dunántúli régiókban (lásd 7. táblázat).

A Kemény István vezetésével végzett vizsgálatokból azt is látjuk, hogy a prosperá-
ló és válságrégiók „lefedhetõk” a romák arányával:

„A cigányok az egész ország területén szétszóródva élnek, de eloszlásuk nem
egyenletes. Az országot ebbõl a szempontból hat régióra osztottuk: Észak (Borsod-Aba-
új-Zemplén, Heves és Nógrád megye), Kelet (Szabolcs-Szatmár, Hajdú-Bihar és Békés
megye), Alföld (Csongrád, Bács és Szolnok megye), budapesti iparvidék (Budapest,
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Régiók  1992.  1993.  1994.  1995.  1996.  1997.  1998.  1999.  2000.  
A munkavállalási korú népesség foglalkoztatási rátái (%)  

Észak -Alföld  58,6  54 53,2  51,7 51 50,4  51,4  53,8  58,2  
Észak -Magyarország  58,6  55,7  54 52,5 51,7 51,5  52,3  54,2  59,6  
Dél - Dunántúl  64,7 59,8 59,1 54,8 56,7 56,3 57,5 58,9 62,5 
Dél - Alföld 64,4 60 59,6 59, 59,1 59,8 60,1 61,4 63,4 

ÖSSZESEN  64,5  60,8  59,9  58,7 58,4 58,4  59;6  61,6  64,5  
Közép- Dunántúl  63,9 61,4 61 59,5 58,8 59,5 62,3 65,1 66,9 
Közép -Magyarország  68,7  64,6  63,3  63,1 62,7 62,5  63,4  65,7  68,1  
Nyugat - Dunántúl  69,5  67,9  67,3  65,7 66,3 66,5  68,2  69,6  70,6  

6. táblázat
A tervezési statisztikai régiók foglalkoztatási rátái

Forrás: Laky Teréz (2001) A munkaerõpiac keresletét és kínálatát alakító folyamatok. Bp. 137. o

Régiók   1992.   1993.   1994.   1995.   1996.   1997.   1998.   1999.   2000.   
A munkanélküliségi ráta alakulása (%)  

Közép --Magyarország   7,4   9,8   8,7   7,3   8,1   6,9   5,6     

Nyugat --Dunántúl   7,2   8,9   7,7   6,8   7,1   6  6  4,4   4,3   

Közép --Dunántúl   11,4   12,4   10,G   10,8   10,3   8  6,7   6  4,9   
Dél -Alföld  10 12,2  10,5  9,2  8,3  7,3  7,1  5,7  5,2  

ÖSSZESEN:   9,8   11,9   10,7   10,2   9,9   8,7   7,8   5,2   5,3   

Dél -Dunántúl  9,5  I2,7  1 I,8  1 I,9  9,3  9,9  9,4  7  6,4   

Észak -Alföld  12,3  14,6  13,6  13,6  13 11,9  11 8,3  7,8  
Észak -Magyarország  13 9  15,9  15 15;8  15,3  13,9  12,2  10,1  9,3  

7. táblázat
A tervezési statisztikai régiók munkanélküliségi rátái

Forrás: Laky Teréz (2001) A munkaerõpiac keresletét és kínálatát alakító folyamatok. Bp. 137. o.

Régió Létszám  Létszámok 
a mintában  

Összesen  Cigány                
népességhez  

viszonyított arány (%)  

Teljes 
lakossághoz  

viszonyított arány (%)  
 1971 1994  1971 1994 1971 1994 

Észak 65 ezer 2104 119 000  20,4 24,3 6,5 2,0 
Kelet 75-80ezer  1712 90 240  23,0 19,8 9,0 2,4 
Alföld 50 ezer 1041 54 871  16,0 12,0 5,0 4,0 

Bp.ip.vid.  60 ezer 1577 83 124  19,0 18,2 6,3 6,5 
Dél-Dun. 65 ezer 1978 104 260  20,0 22,8 3,0 1,3 
Nyugat 5 ezer 251 13 230  1,4 2,9 4,1 2,0 

8. táblázat
A roma népesség alakulása 1971 és 1994 között

5. grafikon
A nyolc általánost végzettek gazdasági aktivitása régiónként



képzõbõl lemorzsolódók aránya az észak-magyarországi régióban, ahol a kilencvenes
évekre a romák a legnagyobb arányban koncentrálódtak.

Azaz az Ifjúság 2000 adatai azt mutatják, hogy a jelenlegi középfokú oktatási rend-
szer a stagnáló és válságövezetekben erõteljesebben szelektál, mint a prosperáló térsé-
gekben, azaz az észak-magyarországi és az észak-alföldi régiókban sokkal inkább elit-
központú, mint a prosperáló közép-magyarországi és közép-dunántúli régiókban. 

A származási, regionális egyenlõtlenségek igen erõteljesen érvényesülnek a roma fi-
atalok esetében, ez nemcsak 1994-ben, de 2000-ben is igaz, annak ellenére, hogy „a tel-
jes felnõtt cigány népességhez képest ebben a viszonylag fiatal korban (30-40 év körüli)
már többen eljutottak az általános iskola elvégzéséhez, és az apák között magasabb a
szakmunkásképzettséggel rendelkezõk aránya is. Ugyanakkor mind az apák, mind az
anyák körében alacsony maradt az ennél magasabb végzettségûek (érettségizettek, dip-
lomások) aránya, és változatlanul igen jelentõs a cigány szülõk iskolázottsági ‘leszakadá-
sa’ a teljes magyar felnõtt népesség iskolázottságához képest.” (Havas-Kemény-Liskó 2002
32. o.) „A szülõk iskolázottsága összefügg lakóhelyi régiójuk fejlettségével. Az alföldi me-
gyék településein az átlagosnál több olyan szülõt találunk, akik nem végezték el az álta-
lános iskolát, és a dunántúli megyékben élõ szülõk között az átlagosnál többen rendel-
keztek szakmunkás bizonyítvánnyal.” (Havas-Kemény-Liskó 2002 33. o.) A 8 általános
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régiókból, leginkább az északi régió irányába, szoros összefüggésben az erõltetett (és
elhibázott) iparosítással. Abszolút számokban valamivel kisebb, de arányaiban ha-
sonló mértékû az elvándorlás az alföldi régiókból, részben az északi, részben a dél-du-
nántúli régió és valamilyen mértékben a budapesti iparvidék irányába. Ez utóbbiban
az elvándorlás és a bevándorlás kiegyenlítette egymást. Csaknem háromszorosára
(5000-rõl 14.000) nõtt a cigányok száma a két nyugati megyében. (Kemény-Havas
1996, 352-353)

A grafikonon jól látható, hogy az észak-magyarországi és észak-alföldi régiókban
a nyolc általánost végzettek körében kiemelkedõen magas a munkanélküli fiatalok
aránya. Ez a tendencia még erõteljesebben rajzolódik ki a szakmunkásképzõt végzett
fiatalok körében. A munkanélküli fiatalok aránya az észak-magyarországi régióban
csaknem négyszerese a közép-magyarországi, közép-, illetve nyugat-dunántúli régiók-
hoz képest.

A régiókra vetítve az iskolázottsági szintet azt látjuk, hogy a prosperáló, magas fog-
lalkoztatási és alacsony munkanélküliségi rátával rendelkezõ régiókban alacsonyabb
kevésbé iskolázott, a stagnáló, alacsony foglalkoztatási és magas munkanélküliségi rá-
tával rendelkezõ régiókban viszont magas az alacsonyan iskolázottak, illetve az iskolá-
ból lemorzsolódók aránya. Különösen magas az általános iskolából, és a szakmunkás-
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6. grafikon
A szakmunkásképzõt végzettek gazdasági aktivitása régiónként

7. grafikon
Az iskolai szint alakulása régiónként
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iskolai végzettségû apák 90%-ának, az ilyen végzettségû anyák 96%-ának nem volt kere-
sõ foglalkozása. „A romákkal szembeni diszkriminációt mutatja, hogy a szakmunkás
végzettséggel rendelkezõ apáknak, mindössze 30%-a, az ilyen végzettségû anyáknak
mindössze 8%-a dolgozott szakmunkás körben” (Havas-Kemény-Liskó 2002 33. o.).

A NYELVISMERETET BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZÕK

Azzal, hogy a magyar fiatalok az iskolai ifjúsági korszakba kerülnek, átkerülnek a pe-
rifériáról a centrumba. A centrumba kerülés szempontjából különösen fontossá válik
a fiatalok nyelvtudása, illetve kommunikációs státusza. A továbbiakban a fiatalok
nyelvismeretét befolyásoló tényezõkkel foglalkozunk.

A 15-29 éves fiataloknak csaknem 31,1%-a beszél angolul, 27,3%-a németül, 4,1%-a
franciául, 3,9%-a oroszul, 3,1%-a olaszul 1,5%-a spanyolul. A fiataloknak alig több mint
egytizede rendelkezik angolból vagy németbõl közép-, illetve felsõfokú nyelvvizsgával.

A nyelvtudást befolyásolja a nem, az életkor, az iskolai szint, a szülõk iskolázottsága
és a regionális különbségek. Az életkorral fordítottan arányosan növekszik a nyelvtudás-
sal rendelkezõk aránya. A 27-29 éveseknek alig több mint egyharmada beszél angolul,
vagy németül, a 15-17 illetve a 18-19 éveseknek kétharmada. A szakmunkásképzõt vég-
zetteknek, illetve szakmunkásképzõ járóknak nem egészen egyötöde, a diplomásoknak,
illetve fõiskolára, egyetemre járóknak viszont kilenctizede beszél angolul vagy németül,
illetve valami más nyelvet. A fiatalok leginkább Budapesten, legkevésbé pedig a falvak-
ban beszélnek valamilyen idegen nyelven. A fiatalok nyelvismeretét igen erõteljesen be-
folyásolja a szülõk iskolázottsága.

A szülõk iskolázottságának a fiatalok nyelvismeretének befolyásoló szerepét jól
mutatja, hogy a legfeljebb nyolc általánossal rendelkezõ szülõk középiskolát végzett,
vagy középiskolába járó gyerekeinek több mint fele nem beszél semilyen idegen nyel-
vet, ezzel szemben, ha legalább egyik szülõ diplomás, akkor viszont csak alig több mint
egyötöd a fenti arány. Az arányok alacsonyabbak, de a tendencia hasonló a diplomás,
illetve a fõiskolára, egyetemre járó fiatalok esetében, a legfeljebb szakmunkásképzõvel
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 nem beszél  beszéli, 
nyelvvizsga 

nélkül  

alapfokú 
nyelvvizsga  

középfokú 
nyelvvizsga  

felsôfokú 
nyelvvizsga  

anyanyelvi 
szinten  

Angol  68,9  20,3  3,5  5,8  1,3  0,1  
Német  72,7  18,6  3,6  3,7  1,3  0,1  

Francia  95,9  2,3  1,2  0,4  0,2  0 

Orosz  96,1  2,3  1,3  0,2  0,1  0,1  
Olasz  96,9  1,6  1,2  0,2  0,1  0 

Spanyol  98,5  0,3  1,0  0,1  0,0  0 

9. táblázat
A 15-29 évesek nyelvismerete (N=8000)

8. grafikon
Nyelvtudás a megkérdezett iskolai szintje és a szülõk legmagasabb iskolai végzettsége

9. grafikon
Nyelvtudás: angol, német, egyéb tudás régiók szerint



A kor szerinti különbségek a 15-29 éves fiatalok között is kirajzolódnak: a 15-17 éve-
sek 42,6%-a, a 18-19 és a 20-22 éveseknek mintegy egyharmada, a 23-26 és a 27-29 éve-
seknek alig több mint egyötödének otthonában van számítógép. Igen nagyok az iskolá-
zottság szerinti különbségek is. Akiknek a legmagasabb iskolai végzettsége a
szakmunkásképzõ, azok 11%-ának, akiknek pedig egyetem, azok 66,7%-ának otthoná-
ban van számítógép. Igen nagyok a területi különbségek is: a budapesti fiatalok 47%-
a, a falusiaknak viszont csak 17%-a fér hozzá otthonában számítógéphez. A települési
különbségek markánsan kirajzolódnak a település nagyság szerint is: Budapesten 47%,
az 1000 fõ alatti településeknél viszont 13,5% a számítógéppel otthon rendelkezõk ará-
nya. Markánsak a regionális különbségek is: a közép-magyarországiak 39,5%-a, az észak-
magyarországi fiataloknak 22,5%-a, a dél-alföldieknek pedig 19,9%-a rendelkezik ott-
hon számítógéppel. Szembetûnõek a származási különbségek: azoknál a fiataloknál,
akiknél legalább az egyik szülõ diplomás, csaknem kétharmada, akiknél legalább az
egyik szülõ szakmunkásképzõvel rendelkezik, egyötöde, ha pedig 8 általánost végzett,
5,8%-uk rendelkezik otthon számítógéppel.

Ha a különbözõ tényezõk együttes szerepét egy többdimenziós statisztikai eljárás-
sal, a „teljes faktoriális modellel” összegezzük, akkor azt látjuk, hogy elsõsorban a fia-
talok iskolai szintje, másodsorban a család iskolázottsága, azaz a származási háttér, il-
letve harmadsorban a fiatalok életkora befolyásolja a 15-29 éves fiatalok számítógéppel
rendelkezését. 

Ha az otthoni Internet-hozzáférést vizsgáljuk hasonló többdimenziós eljárással, ak-
kor a „meghatározó erõ” nagysága szerint a sorrend a következõképpen alakul: a szár-
mazási háttér/a szülõk iskolázottsága, az iskolai szint, és a települési háttér szerepe a
meghatározó. Ez azt jelenti, hogy a diplomás szülõi háttérrel rendelkezõ fiataloknak
23,5%-a fér hozzá otthon a világhálóhoz, ezzel szemben áll a 8 általános szülõi háttér-
rel rendelkezõk 0,6%-os, illetve szakmunkásképzõvel rendelkezõ szülõk gyermekeinek
3,9%-os aránya. A fõiskolát és egyetemet végzetteknek, illetve ezen a szinten tanulók-
nak 18,8%-a tudja otthon használni az internetet, a szakmunkásképzõt végzett, illetve
szakmunkásképzõben tanuló fiatalok 1,7%-ával szemben. Továbbá míg a budapesti fi-
ataloknak közel egyötöde (19,6%) internetezhet otthonról, a falun élõ fiataloknál ez
arány mindössze 2,8%! 

Ha azt vizsgáljuk, hogy a fiatalok általában hol férnek hozzá Internethez, akkor azt
találjuk a sok dimenziós statisztikai modellben, hogy az Internet-hozzáférés helyét
leginkább a fiatalok iskolai szintje, az életkora és a család iskolázottsága magyarázza.
A legnagyobb az iskolai szint szerinti különbség: a nyolc általánost végzetteknek 88,5%-
ának nincs számítógépe, és semmiféle Internethez való hozzáférése, és négyötöd
(80,7%) ez az arány szakmunkásképzõt végzetteknél, illetve szakmunkásképzõben ta-
nulóknál. Ez az arány azért is döbbenetes, mert ezen fiatalokból tevõdik ki a 15-29 éves
fiataloknak több mint kétötöde, a felsõfokú végzetteknek, illetve felsõfokon tanulók-
nak, a 15-29 éveseknek nem sokkal több mint egytizede nem rendelkezik PC-vel, vagy
valamiféle Internethez való hozzáféréssel (Gábor 2002). A második legnagyobb kü-
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rendelkezõ szülõknél 16,4%, a diplomás szülõknél viszont 6,6% az idegen nyelvet nem
beszélõ fiatalok aránya. Figyelemre méltó viszont, hogy ha legalább egyik szülõ szak-
munkásképzettséggel rendelkezik, akkor 19,3%, ha pedig legalább egyik szülõ diplo-
más akkor 40,5% az angolból vagy németbõl középfokú nyelvvizsgával rendelkezõ dip-
lomás, illetve felsõfokú intézetbe járó fiatalok aránya.

Az iskolázottsági szinthez hasonlóan a nyelvtudásban is igen jelentõsek a regionális
különbségek. A közép-magyarországi régió, és a közép dunántúli fiataloknak több mint
fele, az észak-alföldi fiataloknak mintegy kétötöde, az észak-magyarországiaknak pedig
alig több mint kétöde beszél valamilyen idegen nyelvet. Angol, illetve német középfokú
nyelvvizsgával a közép-magyarországi fiatalok legalább kétszer nagyobb  arányban ren-
delkeznek mint az észak-alföldiek, vagy az észak-magyarországiak (lásd: 9. számú grafi-
kon). Az is figyelemre méltó, hogy különösen Észak-Magyarországon és az Észak-
Alföldön igen nagy a szülõk iskolázottságának és fogyasztási státuszának szerepe a
fiatalok nyelvtudásának alakulásában, azaz igen nagy a szakadék az iskolázott és  kevés-
bé iskolázott, illetve a gazdag és szegény szülõi háttérrel rendelkezõ fiatalok nyelvtudá-
sa között. Figyelemre méltó az is, hogy a generációs szakadék is ezen két régióban a leg-
mélyebb, azaz ebben a két régióban a legnagyobb a különbség a 19 évesek és fiatalabbak
valamint a 19 évesnél idõsebbek nyelvtudásában. Azaz a nyelvtudás vizsgálatakor is azt
láttuk, hogy az oktatási rendszer nem csökkenti, hanem inkább mélyíti a társadalmi
egyenlõtlenségeket, és ez különösen igaz a válság-, illetve a stagnáló övezetekre.

A MAGYAR FIATALOK KOMMUNIKÁCIÓS STÁTUSZA2

Az Ifjúság 2000 vizsgálat alapján azt láttuk, hogy az iskolai korszakba lépés, a közokta-
tás és a felsõoktatás expanziója a származási és területi (regionális) egyenlõtlenségek
körülményei között ment végbe. Ez azt jelenti, hogy az új ifjúsági korszak fiataljainak
esélyeit befolyásoló tényezõk, tehát saját kommunikációs státuszuk és fogyasztói státu-
szuk kiépülése attól függõen emelkedik, hogy a fiatalok milyen iskolai szinten vannak.

Ha a fiatalok számítógéppel rendelkezését, Internet-hozzáférését és Internet-
használatát vizsgáljuk az Ifjúság 2000 adatai körében, akkor azt találjuk, hogy a 15-29
éves fiatalok 28,7%-ának volt azt otthonában számítógép, 7,6%-ának van Internet-
hozzáférése otthon, 39,4%-a internetezik valamilyen formában. A megkérdezettek kö-
zött 31% azok aránya, akik saját maguk, és 18,7% azoké, akiknek családja rendelkezik
mobiltelefonnal a felvétel idõpontjában, 2000-ben. 

54

Gábor Kálmán

2 A fiatalok számítógép és Internet-használatának vizsgálatakor szükségesnek tartjuk a „fogyasztói stá-
tusz” mintájára, a fiatalok „kommunikációs státusza” kategória megalkotását, melynek összetevõi a sze-
mélyi számítógéppel, Internet-hozzáféréssel való otthoni rendelkezés, általános Internet-hozzáférés, mely
magába foglalja az otthoni és más hozzáférési helyeken (iskolában, munkahelyen stb.) való Internet-
használatot. Továbbá vizsgáltuk azt is, hogy a fiatalok, vagy családjuk valamely tagja rendelkezik-e mo-
biltelefonnal (esetenként adatokkal rendelkezünk arra vonatkozóan is, hogy van-e WAP-olási lehetõségük).



A szocio-demográfiai (iskolázottság, nem, kor és lakóhely) adatokat együtt vizsgál-
va, azt találjuk, hogy a legnagyobb az internetezõk aránya a 22 évnél fiatalabb, iskolá-
zottabb (legalább középiskolába járó, illetve középiskolai végzettséggel rendelkezõ)
városiak körében – 70,7%; ezt közelítik a 22 évnél fiatalabb városi nõk – 65,3%. A „fi-
atalabb” városiakat követik a „fiatalabb” falusi férfiak (62,9%), illetve nõk (62,5%).
Csak ezután következnek mintegy 20%-kal leszakadva az idõsebb, magasabban iskolá-
zott városi férfiak és nõk, közöttük az internezõk aránya 56,3%, illetve 50,2%. A követ-
kezõ csoport szintén mintegy 20%-kal leszakadva a 22 évnél idõsebb, magasabb isko-
lázottsággal rendelkezõ falusi férfiak és nõk csoportja, közöttük az internetezõk aránya
37,1%, illetve 34,2%. A közel hasonló arányban, és kevésbé interneteznek az alacsony
iskolázottsággal rendelkezõ falusi és városi férfiak: 21,9%, illetve 21,1%. Legkevésbé
pedig az alacsony iskolázottsággal rendelkezõ városi, illetve falusi nõk interneteznek -
5,9%, illetve 4,7% (lásd a 10. grafikont).

A kommunikációs státusz igen fontos eszköze a mobiltelefon. Több dimenziós sta-
tisztikai modellünkben azt látjuk, hogy a mobiltelefonnal rendelkezést leginkább az
életkor befolyásolja, a korábbiakéhoz (Internet-hozzáférés, Internet-használat stb.) ké-
pest, megmarad a szülõk iskolázottságnak jelentõs befolyásoló szerepe, és kimutatha-
tó ugyan de látványosan csökken az iskolai szint hatása. Ez azt jelenti, hogy a 15-17
évesek közül csaknem minden harmadik, a 27-29 évesek közül viszont alig minden ti-
zedik rendelkezik saját mobiltelefonnal. A szülõk iskolai végzettsége alapján pedig azt
találjuk, hogy abban az esetben, ha legalább az egyik szülõ diplomával rendelkezik, ak-
kor a családoknak több mint kétharmadában van a családnak, illetve a fiatalnak saját
magának mobiltelefonja, ha a szülõk egyike legalább szakmunkásképzõvel rendelke-
zik, akkor a családok közel felében, ha pedig a szülõk legmagasabb iskolai végzettsége
nyolc általános, akkor egyharmad az elõbbi arány. A felsõfokú szinten (felsõoktatási
intézményekbe járók, illetve diplomával rendelkezõk) családjának négyötödében, a
középiskolai és szakmunkásképzõ szinteken csaknem egyharmad-egyharmad arány-
ban van a családban mobiltelefon. A fiatalok saját mobiltelefonnal való ellátottsága
esetében iskolai szint szerinti különbségek csökkennek, illetve az iskolai hierarchia
„megbomlik”: például a középiskolások közül többen – 23,4%,  a felsõfokú szinten le-
võknek viszont csak 18,8%-a rendelkezett mobiltelefonnal 2000-ben.

AZ OKTATÁSI RENDSZER ÉS A KÖZÉPOSZTÁLYOSODÁS

Az Ifjúság 2000 adatai is megerõsítik, hogy az oktatási rendszer két irányban mozdult
el. Kialakultak azok az intézmények, amelyek egyre korábban szelektálnak, és egyre
elõnyösebb versenyhelyzetbe hozzák a fiatalokat egy részét. „A 90-es évek elejétõl fo-
kozatosan terjedni kezdett a 6, illetve 8 évfolyamos gimnáziumi oktatási forma, és ez-
zel a hagyományos 8+4-es iskolaszerkezet határozott bomlásnak indult. A szerkezet-
váltó osztályokban 1995/96-ban összesen 32.400-an tanultak.” (Liskó 2000) A kedvezõ
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lönbség az életkor alapján rajzolódik ki. Ez azt jelenti, hogy 29,4% az, akinek nincs
ugyan számítógépe, de máshol internetezik, a 27-29 éveseknél viszont ez az arány alig
több egytizednél (11,1%). Közel hasonló különbség figyelhetõ meg a szülõk iskolai vég-
zettsége alapján is. Azok a fiatalok, akiknél a szülõk legmagasabb iskolai végzettsége 8
általános, 84,5%, akiknél legalább az egyik szülõ szakmunkásképzõvel rendelkezik,
61,2%, akiknél pedig legalább az egyik szülõ diplomával rendelkezik, 21,6% azoknak
az aránya, akik nem rendelkeznek számítógéppel és Internet-hozzáférési lehetõséggel
sem otthon, sem máshol – sem iskolában, sem munkahelyen.

A 15-29 éves fiatalok internetezését (azt, hogy valahol interneteznek-e egyáltalán)
több dimenziós statisztikai modellben összefoglalva megállapíthatjuk, hogy a legin-
kább befolyásoló tényezõ ez esetben is az iskolai szint, az életkor és a család iskolázott-
sága. Ez azt jelenti, hogy a felsõfokú intézményben tanulók, illetve diplomával rendel-
kezõknek csaknem háromnegyede (74,5%), a középiskolába járóknak, illetve
érettségizetteknek mintegy fele (51%) internetezik. Ha a fiatalok iskolai szintje szak-
munkásképzõ, akkor alig több mint egytizedük (13%), ha pedig nyolc általános, akkor
kevesebb mint egytizedük (8,1%) internetezik. (Korcsoport szerint pedig a 15-17 éves
fiataloknak közel háromnegyede, a 27-29 éves fiataloknak pedig alig több mint egyne-
gyede internetezik. A szülõk iskolázottságát figyelembe véve pedig azt látjuk, ha leg-
alább egyik szülõ diplomás, akkor a fiataloknak több mint kétharmada, ha pedig nyolc
általános, akkor alig több mint egytizede (13%) internetezik! 
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10. grafikon
Internetezik-e a megkérdezettek szocio-demográfiai adatai



rábban egyértelmûen a középosztály tagjait jellemezték, mint például a tehetõsség, a
mobilitás, és a képesség arra, hogy a számukra felkínált szórakozási lehetõségek között
‘racionális’ alapon tudnak választani. Ez a változás jelenik meg abban, hogy a hang-
súly a ‘szórakoztatóiparban’ tapasztalható ‘versenyen’ van, de megragadható abban is,
hogy a vásárlót már nem a ‘tagnak’, hanem a ‘fogyasztónak’ tekintik” (Clarke, J. –
Jefferson, T. 2000).

A 11. számú grafikonon látható, hogy az egyik legnagyobb magyarországi szabad-
idõs rendezvényen, a Sziget Fesztiválon a leszakadó fiatalok csoportja nem jelenik meg.
A Sziget 2000 és az Ifjúság 2000 adatait összehasonlítva kitûnik, hogy a Szigeten a szak-
munkásképzõbe járók alul-, a gimnáziumtól a fõiskolai, illetve az egyetemi szintig pe-
dig felülreprezentáltak a „szigetlakók” a magyar 15-29 éves fiatalokhoz képest. Az isko-
lai szintet területi összefüggésben vizsgálva azt láttuk, hogy a fejlett régiókból a
Szigetre érkezõk felül-, a fejletlenebb térségbõl jövõk alulreprezentáltak a „szigetlakók”
között. Ez azt is jelenti, hogy a fejlett térségeknek, például Budapestnek, a teljes ifjúsá-
gi társadalma (szakmunkásképzõtõl az egyetemet végzettekig) képviselve van a Szige-
ten, a kevésbé fejlett régiókból érkezõk többsége az ifjúsági társadalom felsõ rétegébõl,
a fõiskolások, egyetemisták, illetve a fõiskolát, egyetemet végzettek közül kerülnek ki.

Az Ifjúság 2000 és a Pepsi Sziget 2000 adatait összehasonlítva a szabadidõ- forga-
tókönyv és a fiatalok középosztályosodásának összefüggése különösen szembetûnõ.
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családi háttérrel rendelkezõ fiatalok versenyhelyzete, a munkaerõ-piaci kihívások nö-
vekedésével, az oktatási rendszer átalakulásával tehát lényegesen javult. Ugyanakkor
azt is láttuk, hogy a prosperáló térségekben az oktatási rendszer egyenlõtlenségeket
növelõ szerepe csökkent például mind a fiatalok nyelvismerete, mind a fiatalok kom-
munikációs státusza esetében.

Az Ifjúság 2000 alapján kitapinthatóvá vált az oktatási rendszer kettészakadása,
ugyanakkor az is látható, hogy a prosperáló térségekben érzékelhetõvé válik a fiatalok
iskolai korszakba kerülése, amely a szabadidõs forgatókönyv kialakulásával jár együtt.
A szabadidõ-szcenárió a társadalom középosztályosodásával jár együtt: kialakul a fia-
talok fogyasztói státusza, egyre inkább növekszik a fiataloknak fogyasztói és szórakoz-
tatói eszközökkel való ellátottsága és kommunikációs státusza, és egyre korábban vál-
nak a piac szereplõivé. 

Az Ifjúság 2000 vizsgálat adatai is azt mutatják, hogy az iskolai szint növekedésé-
vel a fiatalok fogyasztói javakkal való ellátottsága is nõ, azt látjuk, hogy a jelenleg ta-
nuló fiatalok egyre szélesebb rétege rendelkezik mobiltelefonnal, számítógéppel, vi-
lágháló-hozzáféréssel. A középosztályosodó fiatalok számára egyre fontosabbá válik a
szabadidõ, amelyet a szabadidõipar kiépülése kísér. „A bekövetkezõ változások alapja
az, hogy a szórakoztatóipar képviselõi hisznek abban, hogy felhasználóik természete
változik, úgy látják õket, mint akik rendelkeznek olyan tulajdonságokkal, amelyek ko-
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11. grafikon
Iskolai szint szerinti megoszlás. Ifjúság 2000 és Sziget 2000-2003

12. grafikon
Az egyes fogyasztási javak Ifjúság 2000 és Sziget 2000-2004



A társadalom fejlõdése az irányba halad, hogy a fiatalok minél korábban váljanak
nagykorúvá, vállaljanak részt a fogyasztásban, de minél késõbb találják meg helyüket
a munka világában. Ulrich Beck írja, hogy „a gazdasági szintek eltolódásával (gazda-
sági fellendülés, oktatási expanzió stb.) a szubkulturális osztályidentitások fokozódó
mértékben elenyésznek, a ‘rendi’ színezetû osztályhelyzet hagyománya elvész, és meg-
indul az élethelyzetek és életutak diverzifikálódása és individualizálódása, amely a
társadalmi osztályok és rétegek hierarchia modelljét aláássa, valóságtartalmát pedig
mindinkább kérdésessé teszi.” (Beck 1999)

A 14. grafikonon jól látható, hogy a korai önállósodás az ifjúsági életszakasz kito-
lódásával jár együtt. Az Ifjúság 2000 és egy prosperáló megye, Gyõr-Moson-Sopron
megyei 15-29 éves fiatalok adatait, valamint a Szigetre látogatókét összehasonlítva azt
látjuk, hogy a megye fiataljai, még inkább a Szigetre járó fiatalok késõbb fejezik be ta-
nulmányaikat és késõbb lépnek teljes állásba, házasodnak és vállalnak gyereket, mint
országosan tapasztaltuk. 
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Azt látjuk, hogy a szigetlátogatók közel kétharmada rendelkezik CD-játszóval, a ma-
gyar 15-29 éves fiatalok egyötödéhez képest a Szigeten levõk számítógéppel rendelke-
zése és Internet-hozzáférése pedig csaknem kétszerese a 15-29 éves fiatalokénak. 
Az évenkénti adatok a Szigetre látogatók dinamikusan növekvõ fogyasztási státuszát
mutatják, mintegy alátámasztva a középosztályosodási folyamat felgyorsulását az új
évezred kezdetén.

AZ ÉLETHELYZETEK, ÉLETUTAK INDIVIDUALIZÁLÓDÁSA

Az oktatási expanzió és az ifjúsági korszakváltás a globalizációs folyamatban alapvetõ-
en átalakítja az ifjúsági életszakasz hosszát és tartalmát. 

Az ifjúsági életszakasz megváltozásának egyik legfontosabb kísérõ jelensége a fia-
talok individualizálódása, amely a legszembetûnõbben a fiatalok korai önállósodásá-
ban mutatkozik meg. A korai önállósodás a szabadidõ-tevékenységhez kapcsolódik,
olyen életeseményekben mutatkozik meg, mint az elsõ önálló szórakozás, az egyedül
jönni-menni, és ide tartozik az elsõ szexuális tapasztalat megszerzése is.
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13. grafikon
A korai önállósodás. Gyõr-Moson-Sopron megyei fiatalok – Elsõs hallgatók – Sziget Fesztivál 2002

14. grafikon
Az életesemények alakulása. Ifjúság 2000 – Gyõr-Moson-Sopron megyei fiatalok 

– Sziget Fesztivál 2000



mada tanul. Az egy évvel késõbbi Gyõr-Moson-Sopron megyei vizsgálatban a 15-29
éves fiatalok alig több mint kétötöde, aki csak dolgozik és nem egészen egyharmada,
aki csak tanul és még soha nem dolgozott, ugyanakkor a  szabadidõs forgatókönyvet
leginkább megtestesítõ Sziget Fesztivál fiataljai közül 2001-ben már csak egyharmad
a dolgozó fiatalok és kétharmad a tanuló fiatalok aránya. 

Az iskolában eltöltött idõ meghosszabbodása azt is jelenti, hogy az egyes életese-
mények egymásutániságát az életesemények egymásmellettisége váltja fel. A 14. grafi-
konról az is leolvasható, hogy a tényadatok szerint a Pepsi Sziget fiataljai már tanul-
mányaik befejezése elõtt munkába álltak, szemben a megye fiataljaival, akik korábban
álltak munkába ugyan, de csak a tanulmányaik befejezése után. A tervezett életesemé-
nyek szerint viszont már a Szigeten megfigyelt trend érvényesül a megye a fiataljai kö-
rében is. Az ifjúsági életszakasz kitolódása azt is jelenti, hogy a házasságot megelõzi az
állandó partnerrel való együttélés. A Gyõr-Moson-Sopron megyei fiatalok 14,8%-a volt
elõször házas, de 35%-a élt együtt állandó partnerrel. A Pepsi Szigeten felvett adatok
azt mutatják, egybehangzóan a nemzetközi adatokkal, hogy fiatalok állandó partner-
rel való együttélése egyre fiatalabb korban következik be. 
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Az életesemények kitolódásának összefüggése az iskolázottsági szint emelkedésé-
vel jól kiolvasható az Ifjúság 2000 adataiból: 

Ha a ténylegesen bekövetkezett életesemények mellett a tervezett életeseményeket fi-
gyelembe vesszük, akkor méginkább láthatóvá válik, hogy a tanulásból munkába való át-
menet további kitolódásával kell számolni. A Gyõr-Moson-Sopron megyei 15-29 éves fia-
talok körében az elsõ állandó munkavállalás 19,1 évrõl 21,8 évre, a tanulás végleges
befejezése pedig  18,5 év helyett  24,2 évre tolódik ki. A Szigetre járó fiatalok már az állan-
dó munkavállalást 24,4 évre, a munkavállalást 26,1 évre helyezik. A 2001/2002 tanévben
elsõs hallgatók elképzelése szerint pedig az állandó munkáválalás 23,1 évre, az iskola befe-
jezése pedig 24 éves korra, egy évvel a munkavállalás befejezése után következik be.

Az ifjúsági életszakasz meghosszabbodása nemcsak az iskolában eltöltött idõ meg-
növekedését, hanem új ifjúsági életformát is jelent, derül ki az elsõs hallgatók vélemé-
nyébõl. Az elsõs hallgatók közül a megkérdezettek háromnegyede azért folytatja tanul-
mányait, mert mindenképpen diplomát akar szerezni, közel felénél a fõiskola, illetve
egyetem elvégzése karrierjének felépítésének része. A motivációknál hasonló arány-
ban, közel fele gondolja azért végzi fõiskolai, egyetemi tanulmányait, mert ez a szak-
ma érdekli, illetve azért, hogy a munkanélküliséget elkerülje. Az elsõévesek fõiskola-
és egyetemválasztásában fontos, hogy az oktatásban való részvétellel késleltetik a fel-
nõtt és dolgozó korba való belépést (Manuella du Bois-Reymond 1998). Ezen motivá-
ció háttere nem csak a munkanélküliség elkerülésébõl táplálkozik. A megkérdezettek
mintegy egyharmada számára az egyetem és fõiskola választásában a diákélet vonzása
játszik szerepet, egynegyede viszont egyszerûen „nem akarja magát elkötelezni”, „egy-
elõre nem szeretne fõállásban dolgozni”.

Az ifjúsági életszakasz kitolódásával tehát a fiatalok életrajza jelentõsen átrende-
zõdik. Ezt jól mutatják azok az adatok, melyek a fiatalok gazdasági aktivitásáról szól-
nak. Az Ifjúság 2000 vizsgálatban a 15-29 éves fiatalok kétharmada dolgozik és egyhar-
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11. táblázat
Az életesemények alakulása iskolai szint (összevont) szerint (N=8000)

Iskolázottság szerinti részletes szint  iskola 
befejezése  

elsô állandó 
munka - 
vállalás  

elsô élettársi 
kapcsolat  

elsô 
házasság  

elköltözni 
otthonról  

elsô gyerek  

 Általánost nem fejezte be  14,5242  17,1776  17,0074  19,7550  18,7397  21,7694  

 Általánost befejezte  14,7945  17,2962  19,0278  19,6734  20,8554  22,3955  

 Szakmunkás tanuló    16,8243  17,0000  17,0000  13,9866  19,1456  
 Szakmunkásképzôt nem fejezte be  14,5935  17,6125  20,0037  19,8001  19,7595  22,4316  

 Szakmunkásképzôt befejezte  17,5410  17,8716  20,9675  21,4181  21,6426  23,5550  

 Középiskolai tanuló    17,9994  19,5375  21,9426  14,6858  21,3363  

 Középiskolát nem fejezte be  17,1173  18,4826  19,6415  21,2099  22,5923  23,3146  
 Középiskolát befejezte  19,1351  19,1265  21,2078  21,7350  21,7186  23,8074  

 Fôiskolai, egyetemi hallg ató    19,7096  21,9507  22,9160  16,5808  22,3392  

 Fôiskolát, egyetemet nem fejezte be  19,7302  21,0629  21,9126  23,0444  23,5097  24,1128  

 Fôiskolát, egyetemet befejezte  23,3486  21,8774  23,1227  23,5437  23,0278  25,5095  

15. grafikon
Az egyes életesemények bekövetkezése. Gyõr-Moson-Sopron megyei 15-29 éves fiatalok –

Sziget 2001 – Elsõs hallgatók 2001



nagy mértékben determinálja a származási és a települési háttér, biográfia eseményeik
szerint is jelentõs mértékben differenciálódhatnak. Például kiemelkedhetnek az iskolán
kívüli képzés révén, de a korai házasság, a korai gyerekvállalás következtében - mint egy
másik iskolázottságában ugyanolyan, de több mint kétharmadában nõkbõl álló csoport-
nál láttuk -hátrányos helyzetüket az egyéni választás révén még súlyosabbá tehetik. 

A magyar 15-29 éves fiatalokra is érvényes azonban, hogy „a kockázat valójában
már nem csak a kevésbé képzettek körében jelenik meg, hanem a kulturálisan privile-
gizált csoportoknál is megtalálható, habár õk más cselekvési stratégiákat dolgoznak
ki” (Giddens, 1992).

Az Ifjúság 2000 vizsgálatban a 15-29 éves fiatalok közül kiválasztottuk azokat a
klaszter csoportokat, amelyeknél a drog kipróbálása meghaladta az átlagot: a 6,7%-ot.
A drog kipróbálása ezekben az életesemények alapján képzett klasztercsoportokban az
egytizedtõl akár a csoport tagjainak felére is kiterjedt. Az egyik domináns csoportot
ezekben a klaszterekben a fõiskolás és egyetemi hallgató nõk képezték, akiknek bio-
gráfiájára a normál életrajztól való eltérés volt a jellemzõ: a korai kiszakadás a szülõi
házból, a késõi élettársi kapcsolat, az egyetem melletti munkavállalás és huszonéves
kor második felében egyre markánsabban kirajzolódó magányosság. Azaz a felsõokta-
tás expanziója és a fiatalok továbbtanulási esélyeinek növekedésével egyidõben növek-
szik a fiatalok, ezen belül a nõk sebezhetõsége.
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A szülõi háztól való elköltözés kétféle trendje rajzolódik ki. Az egyik változat, hogy az
állandó partnerkapcsolatot megelõzi az elköltözés, ezt látjuk Szigetre járó fiatalok eseté-
ben, azaz a szülõktõl való elköltözés a házasságkötés elõtt következik be. A másik tenden-
cia, hogy az állandó partnerkapcsolat, megelõzi az elköltözést, ezt látjuk a megyei fiata-
loknál. A jelenlegi vizsgálatunk a korábbi, gyõri fiatalok körében folytatott vizsgálatunk
megállapításait erõsíti meg. „A fiatalok családhoz való viszonyában két fontos mozzanat
ragadható meg: A fiatalok élettervezésébõl jól kirajzolódik a fiatalok családtól való függõ-
ségének, illetve függetlenedésének új dinamikája, amely annak következtében áll elõ,
hogy a fiatalok önállósodása úgy megy végbe, hogy növekszik az az idõ, amelyet szüleik-
kel töltenek. Az az idõpont, amikor a fiatalok a szülõi háztól való elköltözést tervezik, leg-
inkább a házasság és az együttélés tervezett idõpontjával esik egybe, kevésbé kapcsolják a
fiatalok a tanulmányok befejezésének, vagy a munkába állás tervezett idõpontjához. Azok
azonban, akik tervezik, hogy házasságot kötnek, addigra jórészt szüleiktõl függetlenül
szeretnének élni (64,1%), szemben a másik három esetben látható 35,5%, 29,6%, illetve
34,8%-kal. Ezt azt is jelenti, hogy azok, akik tervezik, hogy egy állandó partnerrel együtt
élnek, azoknak majdnem fele (46,4%) ekkor még (kívánt vagy reálisan megítélt) tervei
alapján a szüleinél lakik. Hasonlóan, ugyanennyien tervezik, hogy tanulmányaikat befe-
jezik és munkába állnak, még mielõtt elköltöznének otthonról.”(Gábor és társai 1998) 

Nálunk is egyre inkább kirajzolódik az ifjúsági életpálya megváltozása. Az ifjúság-
kutatásokban a kilencvenes években a fiatalok életpályájának alakulását vizsgálva két
markáns vonulatot említenek. A „normalizált életrajzot” és az életesemények komplexi-
tását és felcserélhetõségét inkább megengedõ „választásos életrajzot”. A vizsgálatok azt
mutatták, hogy „egyértelmû kapcsolat mutatkozott a meghosszabbodott ifjúkor és a fel-
sõ társadalmi rétegek között, valamint a ‘normalizált életrajz’ és a közép- és (fõleg) alsó
társadalmi rétegek között. Ezt az eredményt a szakmai ambíciókkal és lehetõségekkel le-
het magyarázni: ahogy már jeleztük, a fiatalok számára meghosszabbodott a szakképzés-
re fordított idõ, de ez különösen a felsõbb társadalmi rétegekben markáns jelenség. 
A meghosszabbodott ifjúkor tehát egy egyre inkább általánossá váló ifjúsági létforma, de
ez nem jelenti azt, hogy a ‘normalizált’ életrajz eltûnt volna.” (du Bois-Reymond 1998) 

A legfontosabb életeseményeket tekintve az Ifjúság 2000 vizsgálatban 64-féle kombi-
nációt kaptunk. Az egyenlõtlenségek és a fiatalok egyéni életrajzának összefüggése jól ér-
zékelhetõ, a magyar 15-29 éves fiatalok 5,2%-át kitevõ azon csoportjánál, akiknek legfon-
tosabb jellemzõje, hogy korán, 17 éves korban befejezték az iskolát. Következésképpen a
csoportnak legfõbb jellemzõje: felülreprezentáltak azok, akik nem fejezték be az általános
iskolát (3,7%), és különösen felülreprezentáltak (31,3%) azok, akiknek legmagasabb isko-
lai végzettségük nyolc általános. Felülreprezentált azok aránya is, akik a szakmunkáskép-
zõt nem fejezték be (3,0%), alulreprezentáltak viszont azok a fiatalok, akik a szakmunkás-
képzõt befejezték – 15,2%. A csoportnak mintegy kétharmada férfi (61,3%) és több mint
egyharmad lány. A megkérdezéskor többségében 22 év alatti fiatalnak 97,3%-a soha nem
dolgozott. 27,7%-a inaktív, 30,2%-a munkanélküli, ugyanakkor mintegy kétötöde tanul az
iskolarendszeren kívül. Azaz az alacsony iskolai végzettségû fiatalok, akik rossz helyzetét
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Csoport  A csoport életesemény 
jellemzôi  

Csoport 
nagysága  

Csoport 
nagysága  

%-ban 

drog 
kipróbálása  

domináns 
nem 

domináns 
életkor  

domináns 
iskolai szint  

22,00  a szülôi házból korai 
elköltözés  7 0,1  57,1  nô - - 

8,00  késôi élettársi kapcsolat  14 0,2  28,6  nô 27-29 év  felsôfokon 
hallgató  

24,00  késôi élettársi kapcsolat  18 0,2  26,3  nô 23-26 év  felsôfokon 
hallgató  

57,00  késôbbi élettársi kapcsolat  8 0,1  25,0  fiú 23-26 év  felsôfokon 
hallgató  

14,00  kései élettársi kapcsolat  202  2,5  21,7  - 23-26 év  középiskolát 
végzett  

11,00  munkába állás felsôfokú 
tanulmányok mellett  12 0,2  16,7  nô 23-26 év  felsôfokon 

hallgató  

62,00  munkába állás felsôfokú 
tanulmányok mellett  240  3,0  13,9  - 20-21 év  felsôfokon 

hallgató  

39,00  hagyományos életvezetés  14 0,2  13,3  fiú 23-26 év  fel sôfokon 
hallgató  

37,00  korai élettársi kapcsolat  16 0,2  12,5  nô 23-29 év  középiskolát 
végzett  

20,00  korai elköltözés otthonról, 
magányosság  163  2,0  10,7  fiú 23-26 év  felsôfokot 

befejezte  

18,00  korai munkába állás, gyerek 
vállalása élettársi kapcsolattal  96 1,2  10,1  nô 27-29 év  ált. 

befejezte  

10. táblázat
Az átlagnál nagyobb arányban drogot kipróbáló csoportok



zésével, illetve a szürke vagy fekete gazdaságba való bekapcsolódással. Ezek a folyama-
tok azt eredményezték, hogy a munkába állás a próbálkozások számának növekedésé-
vel jár együtt, a megfelelõ munkahely megtalálása különösen a vidéki városokban, fal-
vakban igen nehéz, részint a munkahelyek szûk választéka következtében, részint
pedig az alacsony bérek miatt, vagy pedig a munka jellege miatt kénytelenek sokszor
gyakori változtatásokra. Mindez fokozott kockázattal, rizikóval is jár. Új tendencia,
hogy a munkahelyi elvárások növekedése erõteljesen behatol a fiatalok magánszférájá-
ba, ez alatt azt értjük, hogy nõ a családalapítás vagy a gyerekvállalás során a munkahely
elvesztésének kockázata, különösen a nõk esetében, és a jól fizetõ és nagy karriert kíná-
ló magáncégeknél, multinacionális vállalatoknál. Az állandó munka megtalálását nehe-
zíti, hogy növekedett a fiatal munkaerõ kiszolgáltatottsága. Ez nemcsak a magán-, de
szinte permanensen érvényes az állami, költségvetési szférában is. A munkaerõpiacon
különösen kiszolgáltatottak az alacsonyan iskolázott, hátrányos helyzetû fiatalok, fo-
kozza a kiszolgáltatottságot és az ebbõl adódó veszélyeket, hogy ez igen gyakran kapcso-
lódik össze etnikai hovatartozással, etnikai diszkriminációval (roma fiatalok). Ráadásul
a hátrányos helyzetû fiatalok integrációját nehezíti, hogy más alternatívát nem látva al-
kalmi jelleggel vagy véglegesen a szürke illetve fekete gazdaságba kapcsolódnak be.

A szocializációs feltételek megváltozásával, a piaci rendszer kiépülése, az új okta-
tási rendszer kialakulásával, az iskolai idõ megnövekedésével, csökken a család, az is-
kola szerepe a fiatalok szocializációjában és növekszik a média és a fogyasztói ipar be-
folyása. Ez összefügg azzal, hogy az ifjúsági életszakaszban az iskolai idõ
meghosszabbodásával átalakul a fiatalok szabadidõ-tevékenysége, amelyben egyre na-
gyobb szerepet játszik a piaci alapokon kiépülõ szabadidõipar. A szabadidõ-tevékeny-
ségeknek az olyan formáira fontos utalni, mint az önálló szórakozás, önálló utazás, az
elsõ szexuális tapasztalat egyre korábbra helyezõdése, amit egyes szakirodalmak a
gyermekkor elvesztésének is hívnak. (Vannak tevékenységek, amelyek 15, sõt 14-13
éves korra kerülnek.) Ezek a változások felértékelték a kortárscsoportok szerepét, de a
fiatalok körében a magas kultúrához inkább kapcsolódó alternatív kulturális minták
háttérbe szorultak. Ugyanakkor a fiatalok körében egyre inkább elõtérbe kerültek a fo-
gyasztói kultúra mintái. Az átalakulás során felvetõdõ problémák, amelyek igen gyak-
ran felerõsítették az etnikai elõítéleteket, növelték a fiatalok körében az agresszív kul-
turális minták szerepét (pl. skinheadek). 

A fiatalokat érintõ kihívások és a növekvõ kockázatok, a fokozódó verseny és a ko-
rai önállósodás jelentõsen megnöveli a fiatalok veszélyeztetettségét (alkohol, dohány-
zás, drogfogyasztás, stb.). Ez összefügg azzal, hogy a normál (hagyományos) ifjúsági
biográfia tehát a fiataloknak kis hányadára, azon belül is a középiskolai végzettségû fa-
lusi nõkre jellemzõ. A magyar 15-29 éves fiatalokra is érvényes azonban, hogy „a koc-
kázat valójában már nem csak a kevésbé képzettek körében jelenik meg, hanem a kul-
turálisan privilegizált csoportoknál is megtalálható, habár õk más cselekvési
stratégiákat dolgoznak ki.” Ezt jól mutatták azok a – drog kipróbálása az életesemé-
nyek alapján képzett – klasztercsoportok, amelyekben a drog kipróbálása az egytized-
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ÖSSZEGZÉS

Tanulmányunkban azt hangsúlyoztuk, hogy a fiatalok új korszakba, az iskolai ifjúsági
korszakba léptek, az oktatási rendszer expanziójával, egy idõben növekszik a az isko-
lai verseny, az ifjúsági életszakasz kitolódik, megváltozik a fiatalok szocializációs kör-
nyezete és növekszik a fiatalok veszélyeztetettsége.

Ezeket a folyamatokat a következõkben összegezhetjük: A továbbtanulásért folyó
verseny egyszerre jelent egyre komolyabb anyagi és gazdasági beruházást a szülõk szá-
mára, ugyanis minél tovább akarnak tanulni a fiatalok, annál inkább növekszik a gaz-
dasági beruházás mértéke. Ugyanakkor a fiataloknak saját maguknak is egyre többet
kell tenni azért, hogy versenyben fennmaradjanak (növekszik a tanulók munkaválla-
lása már a középiskolás korban is, és igen nagy mértékben növekszik a felsõfokú intéz-
ményekbe járók körében). Beruházást jelent az iskolán kívüli tanulás is (a nyelvtudást,
a számítógépes ismereteket, az egyetemi felvételire való felkészülést még az elit közép-
iskolák tanulói is iskolán kívüli tanulással szerzik meg). A továbbtanulásért folyó ver-
seny és az élettervezésnek ez a megváltozása osztály-hovatartozástól függõen eltérõen
alakul. Már az iskolai versenyben megfigyelhetõ bizonyos társadalmi csoportok gyere-
keinek a leszakadása az alacsony státuszú, falusi, stb. fiatalok esetében, potenciálisan
már nagyon korán kialakul azon fiatalok csoportja, akik nagyon kis eséllyel integrá-
lódhatnak a társadalomba, létrejön a társadalom alatti osztály reprodukciója. 

Az iskolai korszakba lépés, a közoktatás és a felsõoktatás expanziója a származási és
területi (regionális) egyenlõtlenségek körülményei között ment végbe. Az elõrelépés az
iskolai hierarchián mind a jelenleg tanulók, mind a már iskolai éveiket befejezõk köré-
ben szoros összefüggést mutat mind az apa, mind az anya iskolázottságával, és mar-
kánssá váltak a területi, regionális különbségek. Az iskolai korszakban a fiataloknak kö-
zel 10%-a, az általános iskola szintjén megreked, és azok az iskolából lemorzsolódtak, a
magyar fiatalok alsó és reménytelenül leszakadt rétegét képezik. Ezen fiatalok körében
halmozódnak a származási hátrányok, illetve területileg is egyre inkább koncentrálód-
nak. Azok, akik, általános iskolát végeznek, illetve kimaradnak az általános iskolából,
szakmunkásképzõbõl, és szakközépbõl, illetve gimnáziumból, a legnagyobb eséllyel vál-
nak munkanélkülivé. A piaci rendszer kialakulása, az osztályrendszer átalakulása,
amely a szociális és oktatási intézmények „piacosításával” is jár, azaz az állami intéz-
ményrendszer romlása ezen rétegnek újratermelõdését még tovább erõsíti.

A fiatalok munkába állása idõben kitolódik, ami két ok miatt történhet. Az egyik
a munkanélküliség következtében, másfelõl pedig növekszik azoknak a fiataloknak a
száma, akik megszakítva fõiskolai és egyetemi tanulmányaikat állnak munkába, illet-
ve a tanulás mellett vállalnak munkát. A kilencvenes években növekedtek ugyan – kü-
lönösen az iskolázott – fiataljaink karrierlehetõségei, de megszûnt a munkába állásnak
a korábbi idõszakra jellemzõ biztonságos útja. A szakmunkásképzõt vagy szakközép-
iskolát végzettek körében is felvetõdik a munka elvesztésének lehetõsége, melyet két-
féleképpen próbálnak kompenzálni: továbbtanulással, különbözõ tanfolyamok elvég-
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tõl akár a csoport tagjainak felére is kiterjedt. Az egyik domináns csoportot ezekben a
klaszterekben a fõiskolás és egyetemi hallgató nõk képezték, akiknek biográfiájára a
normál életrajztól való eltérés volt a jellemzõ: a korai kiszakadás a szülõi házból, a ké-
sõi élettársi kapcsolat, az egyetem melletti munkavállalás és huszonéves kor második
felében egyre markánsabban kirajzolódó magányosság. Megállapíthatjuk, hogy a fel-
sõoktatás expanziójával és a fiatalok továbbtanulási esélyeinek növekedésével
egyidõben növekszik a fiatalok, ezen belül a nõk sebezhetõsége.

Tanulmányunkból kiderül, hogy az oktatási rendszer átalakulása nem ad megfele-
lõ választ az iskolai ifjúsági korszak kihívásaira. Az oktatási rendszer elitközpontúsá-
ga nem megkönnyíti, hanem megnehezíti az iskolai ifjúsági korszakba való átlépést. 
A jelenlegi oktatási rendszer éppen a válság- és stagnáló övezetekben szelektál és
diszkriminál erõteljesen, ezáltal nem csökkenti, hanem növeli a származási, területi
egyenlõtlenségeket, növeli és nem csökkenti a generációs szakadékot nemzedékek kö-
zött és a fiatal nemzedéken belül és végképpen válasz nélkül hagyja az iskolai ifjúsági
korszakban a fiatalok veszélyeztettségét, és közönyös a fiatalok sebezhetõségével szem-
ben. Azt is hangsúlyoztuk, hogy ennek nem a piaci rendszer kiépülése, hanem éppen
kiépülésének megkésettsége az oka. 
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A FÉRFIAK ÉS NÕK KÜLÖNBSÉGE
(Tóth Olga)

Amikor a társadalmi nem (gender) és az ifjúság témakörét össze akarjuk kapcsolni,
egyszerre vagyunk könnyû és nehéz helyzetben. Könnyû, mert a témáról sok kutatási
eredmény áll rendelkezésre. Ugyanakkor nehéz, mert ahogy Csákó Mihály nagyon ér-
zékletesen bemutatta és bizonyította: az ifjúság, mint társadalmi kategória, igen tagolt.
Ugyanilyen módon azonban a férfi és a nõi társadalom is éppen olyan tagolt. Ha ezt a
két nagyon differenciált elemzési kategóriát egymásra csúsztatjuk, akkor már annyifé-
le apró alcsoportot kapunk, hogy elveszünk, elkallódunk benne. Nincs tehát mód arra,
hogy végigelemezzük ezt a sok tásadalmi csoportot. A rendelkezésemre álló rövid idõt
inkább arra szeretném használni, hogy az adatok bõségébõl négy témát a gondolatéb-
resztés – és nem a teljesség – igényével felvessek. Kevés számot, inkább tendenciákat
szeretnék itt bemutatni.1

Azzal szeretném kezdeni, hogy a közelmúltban Budapesten egy óriási társadalmi
nem (gender) konferencia zajlott2, amin meglepõen nagy számú elõadó jelent meg és
beszélt a férfiak és nõk közötti különbségrõl. Végigülve ezt a konferenciát, megerõsö-
dött az a benyomásom, amit egyébként kutatásaim is megerõsítettek, hogy sok szem-
pontból közelednek egymáshoz a férfiak és a nõk, gyakran nem mutat jelentõs különb-
séget a táradalomtudományi elemzésekben az, ha szétválasztjuk õket. Ugyanakkor 
a felszín alatt, a mélyben ezernyi apró törésvonalat találunk, amit a finomelemzések
tudnak a felszínre hozni. Néhány ilyen finomabb eltérésre utalnék én most.

Az elsõ téma az oktatással és az emberi tõkébe való beruházással kapcsolatos. Gon-
dolom, mindenki számára köztudott, hogy a fiatal korosztályokban a lányok, a fiatal
nõk milyen tömegesen áramlottak be az elmúlt évtizedben a különbözõ szintû felsõfo-
kú képzésekbe, szakképzésekbe. A felsõoktatás expanziójának elõnyeit (legalábbis rö-
vid távon) a lányok használják ki jobban. Arra, hogy ez a tény hogyan hat már most is,
és hosszú távon a nemek közötti viszonyokra, a párválasztásra, most nem térnék ki.
Kutatásomban, ami a 22-26 éves korosztály körében zajlott, azt szerettem volna meg-
tudni, hogy ezek a fiatalok és a családjaik mennyi plusz beruházást hajlandóak befek-
tetni a gyerekbe azért, hogy õ bizonyosan helytálljon ebben a felsõoktatási versenyben.
Ezt persze különbözõképpen mérhetjük. Én azt próbáltam megnézni, hogy iskola mel-
lett annak a bizonyos második oktatási piacnak az igénybevétele milyen arányú volt 
a fiúk és a lányok között, volt-e egyáltalán különbség. A következõ táblázat a különbö-
zõ különórák igénybe vételének nemek közötti különbségét mutatja.
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fiúk, lányok, férfiak és nõk között. Azt látjuk, hogy – hasonlóan a külföldi munkavál-
laláshoz – a fiatalemberek körében egy jóval nagyobb, megint csak talán túlzó önbiza-
lom él, hogy õk majd vállalkozók lesznek, miközben a fiatal nõk jóval alacsonyabb
arányban készülnek erre. Azt is tudjuk, hogy egy jól mûködõ vállalkozáshoz sok min-
den mellett kell bizonyos vállalkozói ismeret is, ami ugyanúgy nincs meg a fiúknak
sem, csakúgy, mint a lányoknak. A család támogató háttere a vállalkozóvá váláshoz
rendkívül lényeges. Ezen a téren a fiúk jobban állnak, mert ez a háttér sokkal erõsebb
a fiúk esetében, mint a lányok esetében. Tehát az a fiatal nõ, aki úgy gondolja, hogy
vállalkozóvá, vagy pusztán csak önfoglalkoztatóvá szeretne válni, kétszer annyi nehéz-
séggel küzd meg, mert egyszerûen nem áll mögötte egy olyasfajta háttér, amelyik õt eb-
ben támogatná.

A harmadik felvetésem a családdal, családi kapcsolatokkal, a negyedik pedig a tár-
sas kapcsolatokkal függ össze. Ez a kettõ összefügg, ezért tárgyalnám együtt. Közvéle-
ményünket, de demográfusainkat, gyakran politikusainkat is sokkolja az az egyre nyil-
vánvalóbbá váló tény, hogy átalakul a magyar társadalom családstruktúrája, különös
tekintettel a fiatalokra. Évek óta csökken a hivatalos házasságkötések száma és közben
nõ a partner nélkül élõk, illetve az élettársi kapcsolatban élõ párok aránya. Egyre ké-
sõbbi korra tolódik részben a házasságkötés, részben pedig az elsõ gyermek vállalásá-
nak az idõpontja. A már idézett kutatásból azt látjuk, hogy ezen a téren a 25-26 éves
korban van egy fordulópont. A vizsgált 22-26 éves fiatalok szülei az elsõ házasságukat
lényegesen korábbi korban kötötték és erre a korra már jelentõs többségük házasem-
ber volt. A mostani fiataloknál ez egyáltalán nem így van, sõt, nagyon sokan 25 éves
kor alatt tartós kapcsolatot sem kötnek: vizsgált mintánknak csak egyharmada volt há-
zas vagy élt élettársi kapcsolatban a vizsgálat idõpontjában. A lányok azonban minden
életkorban (a 22-26 éves mintában) nagyobb arányban éltek valamilyen párkapcsolat-
ban, mint a fiúk Ez az eltérés a 26 évesek körében már kiegyenlítõdött, tehát a fiata-
lok körében a fiúk késõbb létesítenek stabil kapcsolatot. Figyelemre méltó az is, hogy
az állandó partnerkapcsolatban élõ fiúk és lányok körében az élettársi kapcsolat ará-
nya igen hasonló volt egészen a 26. életévig, amikor azonban a fiúk körében lényege-
sen megnõtt az élettársi kapcsolat aránya. Tehát olyan nemi különbséget is tapaszta-
lunk a családalapítás terén, hogy a fiatal férfiak hajlamosabbak élettársi kapcsolatba
lépni, ha tartós párkapcsolatot kezdenek, a fiatal nõk azonban törekszenek továbbra is
a férjhez menetelre. 

Ez a kérdés vezet át minket a negyedik témába, az emberi kapcsolatokhoz. Amikor
arról kérdeztük ezeket a 22-26 éves fiatalokat, hogy kitõl remélhetnek támogatást ér-
zelmi problémáik megoldásában, tehát milyen támogató háttér áll mögöttük, akkor
számomra eléggé sokkoló módon toronymagasan az jött ki, hogy az édesanyjuktól. 
Ez tipikusan a poszt-adoleszcencia megnyilvánulása. A megkérdezett fiatalok kéthar-
mada azt mondta, hogy ha gond van, akkor az édesanyja az, aki segít neki. Más kuta-
tásokból – Utasi Ágnestõl – tudjuk, hogy a felnõtt nõk, felnõtt anyák, különösen az
egyedülálló anyák szintén nagyon hajlamosak saját felnõtt gyerekeikben keresni az ér-
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Mint a táblázatból is látható, a 14-
18 éves fiúk és lányok között enyhe, de
nem szignifikáns különbség volt ate-
kintetben, hogy mennyien tanultak ze-
nét, sportoltak iskolán kívül, jártak
egyetemi elõkészítõbe vagy éppen ta-
nultak autóvezetést. Egyetlen egy pon-
ton sikerült találni szigfnifikáns kü-
lönbséget ennek a bizonyos második
oktatási piacnak az igénybevételében,
mégpedig a nyelvtanulás tekintetében.
Ez véleményem szerint az Európai Uni-
ós csatlakozás küszöbén, amikor az európai diplomáról beszélünk, igen fontos dolog.
Úgy tûnik, hogy ma Magyarországon ez még mindig egy nõi dolog, nõi játék. A szülõk a
lányaik nyelvtanulásába (és persze maguk a lányok is saját nyelvtanulásukba) jóval na-
gyobb arányban fektetnek be, mint a fiúkéba.  Különösen akkor figyelemre méltó ez,
hogyha összekapcsoljuk ezt a kérdést azzal, hogy szándékozik-e az adott fiatal külföldön
munkát vállalni; ami ismét az Európai Unióhoz való csatlakozás egyik fontos kérdése.
Az idézett kutatás alapján minden ötödik fiatal tervezi, hogy a jövõben külföldre menne
dolgozni. Ez az arány a lányok esetében 17 %, a fiúkéban 26 %. Úgy tûnik, hogy a fiúk-
ban, fiatalemberekben egy talán túlzott önbizalom, túlzott várakozás is van atekintetben,
hogy õk majd külföldön munkát vállalnak. Egy jelentõs részük nyelvtudás hiányában és
nyelvtanulási szándék nélkül képzeli el, tehát a mintában sok olyan fiatalember volt, aki
nem beszél és nem tanul idegen nyelvet, de külföldi munkavállalalásra készül. A fiúk-
ban tehát van egy naiv hit, hogy majd valahogy eljutnak enélkül is külföldre. Ezzek el-
lentétben a lányok szorgosan tanulják a nyelveket és jóval kisebb arányban vélik úgy,
hogy valaha eljutnak külföldre. Ez volt az elsõ felvetésem.

A második felvetés a jövõképhez, a perspektívához kapcsolódik, ami szintén kulcs-
fogalom volt a jelen konferencia több más elõadásában is. Ebben a kutatásban is, és
más kutatásokban is foglalkoztunk azzal, hogy a fiatalok milyen arányban óhajtaná-
nak vállalkozóvá, önfoglalkoztatóvá válni. A vállalkozó egy néhány évvel ezelõtt való-
di divatfogalom volt Magyarországon. Rengeteg tévhit, félreértett információ lebegett
a szülõk és gyerekek, fiatalok és felnõttek körében arról, hogy mi a vállalkozó, mit csi-
nál, hogyan él. A vállalkozó fogalmához egyszerre kapcsolódott egy magas presztízs,
másrészt sokan tudták, hogy a vállalkozók, az önfoglalkoztató egy jelentõs része kény-
szervállalkozó. Talán ezért alakult úgy, hogy a fiatalok is, de a szülõk jelentõs része is
egyszerre képzeli a vállalkozót olyan valakinek, aki inkább szellemi, mint fizikai mun-
kát végez, amiért fix fizetés jár, valamint nem igényel túlzott felelõsséget és kockáza-
tot sem.5 Emellett ez az a terület, ahol sikerült egy elég jelentõs különbséget találni a
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 Férfiak  nôk 
nyelvóra  12  20  

zene 3  8 

sport  16  14  

egyetemi elôkészítô  4  6 
 .  4 

autóvezetés  19  15  

1. táblázat
14-18 éves kor között a különbözõ különórákra

járók aránya nemenként (N=1000) %

5 Tóth Olga: „Értékátadási problémák a családban” Educatio, 2001. 3. szám

mûvészet



IDENTITÁS, NEMZETI IDENTITÁS
(Juhász Borbála)

Az elmúlt években végzett országos és regionális empirikus kutatások1 azt igazolták,
hogy a fiatalok elõítéletessége és nemzeti identitása közötti kölcsönös kapcsolatok
konzisztens és logikus gondolkodási struktúrába rendezõdnek. A többváltozós adat-
elemzések alapján levonható legfontosabb következtetésünk a zárt magyarságértelmezés
meghatározó szerepére utal. Az elõítéletesség és a nemzeti identitás magyarság-, vala-
mint nemzetértelmezési típusokban megnyilvánuló konstrukciói között feltárt kapcso-
latokat a szocio-kulturális jellemzõk alapján is vizsgálhatjuk. A zárt magyarságértelmezés
olyan fiatalokra jellemzõ, akik szocializációs szempontból hátrányos szocio-kulturális környe-
zetben élnek (iskolázatlan és idõs szülõk, rossz anyagi helyzet, szakmunkásképzõs tanu-
lók, szakközépiskolások, lakóhely kistelepülésen és az észak-keleti országrészben). 
Ha megnézzük, hogy az etnikai nemzetfogalom (iskolázatlan szülõk, rossz anyagi helyzet,
lakóhely kis településen, idõs szülõk), a nemzeti attitûd (iskolázatlan szülõk) és a kisebb-
ségi csoportokkal szembeni összevont elõítéletesség (iskolázatlan és idõs szülõk, szak-
munkásképzõs tanulók) milyen szocio-kulturális jellemzõknél volt domináns, nem nehéz
felfedezni a zárt magyarságfelfogást is valószínûsítõ, ahhoz hasonló szocializációs környezetet.  

A vallásosság és a felekezeti hovatartozás szerinti eltérések szintén következetesek.
Az elõítéletesség mértékét inkább a vallásosság, míg a nemzeti identitás konstrukcióit inkább a
felekezeti hovatartozás differenciálta. A konkrét eredmények – összevont elõítéletesség
(nem vallásos fiatalok, vallásos szülõk), zárt magyarságfogalom (református felekezet,
református szülõk), etnikai nemzetfogalom (nem vallásos fiatalok, református feleke-
zet, református szülõk)  –  a következõ, korábban már hivatkozott  sajátosságok  miatt
kapcsolódnak a többi szocio-kulturális jellemzõhöz: 1. A gazdasági szempontból jelentõsen
leszakadt  keleti országrészben jelentõsen nagyobb a reformátusok  aránya. 2. A vallás-
gyakorlás, így a mért vallásosság kevésbé jellemzi a reformátusokat, mint a katoliku-
sokat. Ha ezek alapján feltételezzük, hogy más felekezetekhez viszonyítva, a reformá-
tus felekezethez tartozó családokat az egzisztenciális és kulturális hátrányok jobban, 
a vallásosság viszont kevésbé jellemzi, akkor az etnikai nemzet- és a zárt magyarságér-
telmezés vallásosság szerinti eltérései logikusan illeszkednek a többi szocio-kulturális
jellemzõnél megfigyelt sajátosságokhoz. 

Az eredményeink ugyanakkor arra is figyelmeztetnek, hogy az elõítéletesség és a zárt,
kultúrnemzeti koncepciót preferáló nemzeti identitás együttesen csak meghatározott, elsõsor-
ban kulturális hátrányokat tükrözõ (szülõk alacsony iskolázottsága, szakmunkásképzõ is-
kola) szocio-kulturális környezetben jellemzõ. 
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zelmi támaszt. Valami egészen furcsa eltolódás van itt a kapcsolatok szimmetriájában.
Az is figyelemre méltó, hogy ezek a 22-26 éves fiatalok az anyjukhoz fordulnak, ha
gond van, de az apjukhoz nem. Aki az apjához is tud fordulni, az az anyjához is tud.
Tehát vannak olyan családok, ahol úgy tûnik, hogy harmonikus párkapcsolat és har-
monikus szülõ-gyerek kapcsolat is van, ott fordulnak az apjukhoz is. Egyébként fele-
annyian fordulnak az apjukhoz, ha gondjuk van. Az ember azt gondolja, hogy ebben 
a 22-26 éves korban a barátságok, illetve a párkapcsolatok nagyon fontosak. Az édes-
anya után valóban a barát az, akihez leginkább fordulhatnak ezek a fiatalok, de a meg-
kérdezettek 42%-ának nincs olyan barátja, akihez érzelmi probléma esetén fordulhat,
saját bevallása szerint. Továbbá a megkérdezettek 47%-ának vagy egyáltalán nincs
partnere, vagy pedig, ha van partnere, nem fordulhat hozzá érzelmi problémái megol-
dásában. A fiatal nõk 61 %-a, a férfiaknak pedig csak 46 %-a állította, hogy partneré-
vel tud problémáiról beszélni. Ebben két dolog játszik szerepet. Egyrészt, mint emlí-
tettem, a nõk magasabb arányban rendelkeznek állandó partnerrel, mint a férfiak.
Másrészt azonban meg merem kockáztatni azt a feltevést, hogy a fiatal férfiak egy ré-
sze nem tartja a partnerkapcsolat részének azt, hogy az érzelmi, lelki problémákat
megbeszéljék. A fiatal férfiak e csoportjának életében újratermelõdik egy tradicioná-
lis, problémáit megosztani nem tudó, érzelmileg lefojtott mentalitás. Végül még egy
fontos tényre hívnám fel a figyelmet. Ebben a mintában a férfiak 18%-ának se barát-
ja, se partnere, akihez érzelmi probléma esetén fordulna. A nõk esetében ez az arány
15%. Nagyon felszínes, nagyon érzelemmentes, nagyon problematikus kapcsolatokra
utal ez az adat. Úgy gondolom, nem önmagában a késõbbi házasodás vagy az élettársi
kapcsolatok számának növekedése, hanem ez a felszínesség ad okot aggodalomra.
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1 A részletes elemzések egy hosszabb dolgozatban (Murányi, 2001) olvashatók, de részeredményeket
korábbi publikációkban (Murányi, 1994; 1995.a.; b.; 1998, 1999) közöltünk. Több esetben hivatkozunk
mások munkáira is (Csepeli-Závecz, 1995; Szabó-Örkény, 1998). 



ténõ szemléletének. Fontos sajátossága, hogy az erõs kollektív érzelmekkel összeková-
csolt csoportszolidaritás együtt jár a kívülállók kizárásával: „Az elõítélet, mint életforma,
szeretne visszajutni a tradicionális életmódhoz, az abszolút értékekhez, a fundamentalista val-
lási érzésekhez, az egyszerûen felépített világképhez, amelyek véleményünk szerint mind a ma-
gas rituális sûrûségû életforma következményei. A magas rituális sûrûség erõs kollektív érzel-
meket kelt, merev csoportszolidaritást és a kívülállóktól való szigorú elhatárolódást hoz létre.
Az elõítéletes mozgalmaknak  ez a belsõ szerkezete az, ami a korszerûség elgondolásaival
szembeszegül.” (Fuchs-Case, 1992, 510. )  

Amennyiben az elõítéletesség és a zárt, etnocentrikus nemzeti identitás a magas ri-
tuális sûrûségû életforma következménye, akkor szoros megfeleléseket kell találnunk az
életforma és a kutatási eredmények alapján leírható  szocio-kulturális környezet között. A fel-
adatunk nem túl nehéz, hiszen azt kell igazolnunk, hogy a kulturális és egzisztenciális szem-
pontból egyaránt hátrányos családi és lakóhelyi szocializációs közegben jelen vannak a magas
rituális sûrûségû életforma jellegzetességei (zárt csoportokban zajló interakció, korlátozott
nyelvi kódok használata, tradicionális erkölcsi elvek elfogadása, saját csoporttól eltérõ
szocio-kulturális modellek ismerete).

Az empirikus érvek egyik csoportját a kapcsolathálózati elemzés („network analysis”)
elmélete alapján készült hazai kutatási eredmények alkotják. A rituális sûrûség elmé-
letével sok tekintetben rokon teórián alapuló, a nyolcvanas évek végén készült vizsgá-
latok során az egyéni kapcsolathálózatok (mikro network-ök) segítségével olyan látens
makro-csoportok (makro-network-ök) leírására törekedtek, amelyek tagjai ugyanah-
hoz a szubkulturális környezethez tartoznak. A kapcsolatok kiterjedtségét azzal jelle-
mezték, hogy – különbözõ szituációkban – a megkérdezett hány személlyel áll kapcso-
latban. A kapcsolatok gyakorisága az iskolai végzettség emelkedésével egyenes
arányban növekedett, míg az életkor növekedésével fordítva. A számunkra fontos má-
sik megfigyelés szerint a lakóhely urbanizáltságának, illetve az elvégzett iskolai osztá-
lyok számának növekedésével csökken a tradicionális rokonsági kapcsolatok aránya
(Angelusz-Tardos, 1988).  

A további eredmények a „gyenge kötések” elméletéhez kapcsolódnak, amely – kissé le-
egyszerûsítve – azon a feltételezésen alapul, hogy az  egyén ismerõseinek társadalmi
kapcsolatai kevéssé szorosak („gyenge kötések”), szemben a közeli barátok kapcsolata-
ival („erõs kötések”). A gyenge kötések olyan lehetõségeket és információkat biztosít-
hatnak, amelyek a saját, közvetlen társadalmi környezetben nem találhatók, míg az
erõs kötések könnyen elérhetõk és segítséget nyújthatnak. Amennyiben az egyén kevés
gyenge kötéssel rendelkezik, kizárhatja magát a tõle társadalmi értelemben messzi in-
formációktól, hírektõl, a világ a közeli barátokra szûkül. (Granowetter, 1973, 1982).  
Az erõs kötésû kapcsolatok általában homofil jellegûek, hasonló társadalmi helyzete-
ken alapulnak és az érzelmi hovatartozást erõsíthetik. A kutatási eredmények szerint
az ilyen erõs kapcsolatok inkább az alacsony  társadalmi státusz velejárói. Kiterjedtebb
kapcsolatok az iskolázottabb, illetve  kedvezõbb kulturális hátterû csoportokat  jelle-
mezték. Talán nem meglepõ, hogy a szerzõk által kidolgozott tudás-stílusok és kapcso-
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A korrelációs modellek és a szocio-kulturális jellemzõk együttes vizsgálatának ered-
ményei önmagukban is érdekesek, azonban nem adnak választ a következõ kérdésekre. 

– Mivel magyarázható, hogy a magyarság szabad vállalásának elutasítása, a kisebbségi csopor-
tokkal szembeni elõítéletesség, a kultúrnemzeti logika alapján szervezõdõ nemzetfogalom és
a nemzeti érzelmek olyan fiatalokra jellemzõk, akiknek közvetlen családi és tágabb lakóhe-
lyi környezete egyaránt hátrányosnak nevezhetõ? 

– Vajon miért a modernizációs tekintetben leszakadt észak-keleti régió kistelepülése-
in, rossz anyagi körülmények között élõ, többnyire szakmunkásképzõkben tanuló, is-
kolázatlan és idõs szülõk gyermekeinél valószínû leginkább a zárt, kirekesztõ nem-
zeti identitás és a kisebbségek intoleráns szemlélete? 

Az elõítéletességnek az életkorral, illetve a vallásossággal fennálló kapcsolatát ma-
gyarázó,  fejlõdés- és személyiséglélektani elméletek nem alkalmasak az elõítéletesség
és a nemzeti identitás, valamint az ezeket meghatározó, több szocio-kulturális ténye-
zõ összefüggéseinek együttes értelmezésére. Ezért a fenti kérdésekre egy olyan átfogó
magyarázat segítségével  próbálunk válaszolni, amely az interakcionista és a fejlõdés szempon-
tú elméletekre támaszkodva, az életforma és a rituális sûrûség (ritual density) fogalmával ér-
telmezi az elõítéletességet. A szocializációs környezetek azonossága mellett a kölcsönös,
egymást feltételezõ kapcsolat is indokolja, hogy szintén ebben a megközelítésben tár-
gyaljuk az etnocentrikus (zárt magyarságértelmezés, etnikai nemzetkoncepció, nemze-
ti attitûd) nemzeti identitás szocio-kulturális jellegzetességeit. Az elõítéletességet élet-
formaként értelmezõ tanulmány (Fuchs-Case, 1989)  gondolatmenetének ismertetése
során csak a végsõ következtetésekhez szükséges megállapításokat tekintjük át, eltekintünk
a bõségesen hivatkozott elméletek részletes tárgyalásától.

A megközelítés lényeges eleme, hogy a szerzõk számára az elõítélet – szemben
a legtöbb szociálpszichológiai értelmezéssel – nem attitûd, hanem életforma. Az attitûdö-
ket és kogníciókat a társas szokások és a mindennapi interakciók, vagyis az életforma
következményének tekintik. „A rituális sûrûség fogalma arra ösztönöz, hogy kiterjesszük
magának az elõítéletnek a fogalmát. Ha „elõítéletrõl” hallunk, jobbára bizonyos csoportok –
kisebbségek, szubkultúrák – iránti sajátos attitûdök jutnak eszünkbe. Fejtegetésünk azonban
azt sugallja, hogy nemcsak bizonyos gondolatok, de maguk az életformák is lehetnek elõítélete-
sek.” (Fuchs-Case, 1992, 510). A magas rituális sûrûség olyan életformával jár, amely
leszûkíti az eltérõ szociokulturális minták megismerését,  a csoporttagok interakciói 
a saját csoportra korlátozódik. A saját csoportra vonatkozó, konvencionális erkölcsi el-
vek úgy kondícionálódnak, hogy közben a csoporton kívüliekkel szembeni diszkrimi-
natív attitûdök alakulnak ki. Az elõítélet kiterjesztett értelmezésében a faji kisebbsé-
gekkel szembeni elõítélet „...nem egyszerûen egy sajátos csoport iránti diszkriminatív
attitûdök együttesét alkotja, hanem az elõítéleteknek egy sokkal alapvetõbb formáját tükrözi:
a magas rituális sûrûségû életformákban benne rejlõ elõítéletet.” (Fuchs-Case, 1992, 510.).  
A magas rituális sûrûség kedvez a világ leegyszerûsített, abszolút értékek alapján tör-
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lat-típusok összefüggése is arra utalt, hogy a szerteágazó kapcsolatokkal (gyenge köté-
sekkel) rendelkezõk tudás-háttere kiterjedtebb, mint az erõs kötésekkel bírók csoport-
jában. További lényeges eredmény, hogy az egyes országrészek közötti szignifikáns el-
térések a gyenge kötésû kapcsolatok dunántúli régióban megfigyelhetõ dominanciáját
mutatták az alföldi régióval szemben. (Angelusz-Tardos, 1991.)

A regionális eltéréseket a lelkiállapotra és a társadalmi beállítottságra vonatkozó empiri-
kus kutatások is igazolták. A társadalmi beállítottság-index az együttmûködési készsé-
get, közösségek iránti bizalmat és a civil szervezõdés mértékét kifejezõ társadalmi tõ-
ke fontos változója, amely a bizalom, önállóság és kreativitás alapján a társadalommal
kapcsolatos attitûdök és közösségi erõforrások mérésére alkalmas. A kilencvenes évek
közepén végzett vizsgálatok azt mutatták, hogy a társadalmi beállítottság-index az
északnyugat-dunántúli megyék mellett Csongrád megyében és Budapesten magas,
míg az északi hegyvidéken és az észak-alföldi megyékben  alacsony volt. (Skrabski-
Kopp, 1999). A keleti országrészhez viszonyítva, a vizsgálatok során Nyugat-Magyaror-
szágon sokkal többen válaszolták azt, hogy nehéz élethelyzetben számíthatnak közvet-
len környezetük (szülõk, barátok) és a civil szervezetek segítségére. (Kopp-Skrabiski-
Lõke-Szedmák, 1996)

A magas rituális sûrûség a korábban részletesen tárgyalt vallásossággal is kapcsolatba
hozható. A hazai vallásszociológiai vizsgálatok azt mutatják, hogy az istenhittel mért
vallásosság elsõsorban az alacsony státuszú társadalmi rétegekre jellemzõ, míg a temp-
lomba járók arányában kevésbé érvényesülnek a rétegkülönbségek, az istentiszteleten
való rendszeres részvétel magasabb státuszú csoportokban általánosabb. (Tomka, 1996)

A rituális sûrûség és a szocio-kulturális környezet megfeleléseit „számtalan” ifjúságszoci-
ológiai kutatás eredménye is igazolja. Gábor Kálmán vezetésével, több éve tartó rend-
szeres „sziget- vizsgálatok” szerint a  résztvevõk többsége a  középosztályhoz tartozó
fõvárosi családból származik, az átlagosnál jobb anyagi helyzettel és markáns, saját
fogyasztói kultúrával. Viszonyítva a „nem szigetlakókhoz”, a Pepsi Sziget rendezvé-
nyein résztvevõkre inkább jellemzõ az alacsony rituális sûrûségû életformához köthe-
tõ aktív közösségi élet (mûvészeti, kulturális és hobbi csoporttagság, egyházi szerve-
zõdések). A gondolatmenetünk szempontjából mindezek azért lényegesek, mert 
a szigetlakók kedvezõbben viszonyulnak a mássághoz és a tolerancia nagyon fontos
érték számukra. (Gábor, 2000.) 

IRODALOM

[1] ANGELUSZ Róbert – TARDOS Róbert (1988): A magyarországi kapcsolatháló-
zatok néhány sajátossága. Szociológia,  2. 

[2] ANGELUSZ Róbert – TARDOS Róbert (1991): A „gyenge kötések” ereje és gyen-
gesége. In: Utasi Ágnes (szerk.): Kontaktusok. Budapest, Társadalomtudományi
Intézet.
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Ha a mai, most kezemben lévõ írásokat számolom ugyanígy meg, azt kell monda-
ni, hogy ezeknek az írásoknak 65%-a a családról szólt. Most minden huszadik gyerek
írásának a 60%-a szól a családról, és ez azt jelenti, hogy ez összesen a 900 gyerek kö-
zül, akit néztünk, nem több, mint 5,5%-a. Már ebben az egész egyszerû megszámolás-
ban is látszik, hogy a jövendõ elképzelt terveikben a család lényegesen kisebb horizon-
tot foglal el, mint húsz évvel ezelõtt. Ha ehhez hozzáteszem azt is, ami már az
értékeket érintõ mutató, hogyha írnak a családjukról, akkor milyen családot képzelnek
el, milyen családot látnak maguk elõtt. 

Ebben a néhány családban, amit látnak maguk elõtt, vannak olyan jelenségek,
amelyek arra utalnak, hogy tulajdonképpen azt írják le, amit maguk körül látnak. Pél-
dául teljesen természetessé vált az élettársi kapcsolat. Tehát ami húsz évvel ezelõtt el-
képzelhetetlen volt, az a mai írásokban sokszor fordul elõ: reggel fölébredek, és mel-
lettem alszik az én kedves élettársam, aki csókkal ébreszt. És az írások sok helyén
fordul elõ, vagy sokak között fordul elõ az élettársi kapcsolat, ahogy a való életben is
ez növekvõ, a világ legtermészetesebb dolgának tartják. 

Nagyon más tartalmú megközelítés a húsz évvel ezelõtti összehasonlításban, hogy
míg 20 évvel ezelõtt ezek az írások olyan értelemben nagyon gazdagok voltak, hogy az
akkori gyerekeknek, kamaszoknak volt egy nagyon sztereotip látásmódjuk arról, hogy
milyen lesz az õ férjük vagy feleségük. De mégiscsak nagyon romantikusan és részle-
tesen írták le, hogy az õ férjük magas lesz, szõke és kékszemû vagy fordítva, és a fele-
ségük nagyon fogja szeretni a gyerekeiket, és nagyon szépen fognak együtt élni. Rész-
letesen megfogalmazták nemcsak a jövõ saját magukra vonatkozó munkaterveiket,
hanem a férjekre vonatkozó munkaterveket is. 

Azt kell mondanom, hogy ez a fantáziával élõ részletes kép, amelyik sztereotip volt
ugyan, de mégis megfogalmazódott, most szinte teljesen eltûnt. Nem tudunk meg sem-
mit. Szinte semmit arról, alig van gyerek, aki megfogalmazná, hogy mi lesz az õ élettár-
sa, vagy házastársa, mi lesz annak a foglalkozása, mit fog csinálni, se külsõ, se belsõ tulaj-
donságot nem találunk az írások között. A valóságnak megfelelõen késõbbre tervezik 
a gyerekeket, és kevesebb gyereket terveznek, de ez a mai társadalmi valóságnak megfe-
lel, tehát ezt a mintát követik, de egyébként az aspirációikban, a családi munkamegosz-
tásban leírtak is lényegében egy mai létezõ mintát követnek, ahol már a húsz évvel ezelõt-
ti vizsgálatban is egy, a nõk tömeges munkavállalásának következtében egyenlõbb
munkamegosztást írtak le. Ma ez még kiegyensúlyozottabb munkamegosztást jelent az-
zal, hogy a férfiak az elõzõeknél még inkább szerepet kapnak a gyerekekkel való kapcso-
lattartásban, elsõsorban a gyerekek értelmi fejlesztésének a leírásában. Az ember megkér-
dezné, hogy mi ennek az oka, de a választ is megkapja a kutatásból. Zárójelben hozzá kell
tennem, hogy nincs lényeges eltérés a fiúk és a lányok között. Talán a falusi lányoknál
gazdagabbak a családról szóló írások, de lényeges eltérés nincs a 14 és 18 éves gyerekek
között. 14 éves korra ez az elképzelt világ már készen áll. 

Ha keressük a magyarázatot, ez magukból az írásokból kerül ki. Ugyanis az írások
fókuszában – ahogy az eddigiekben próbáltam megfogalmazni – nem a család, nem a
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Több mint húsz évvel ezelõtt végeztem egy kutatást, ami tulajdonképpen egy projekt-
ív teszttel készült 14 és 18 éves általános iskola felsõ tagozatos és éppen a középiskola
befejezése elõtt, érettségi elõtt álló fiatalokkal. Ez egy nagyobb kutatás része volt. 

Ez egy ismert vizsgálati módszer, nem én találtam ki. A projektív teszt azt jelentet-
te, hogy 900 gyereket az ország legkülönbözõbb részeiben egy iskolai óra keretében ar-
ra kértünk, hogy próbálják elképzelni és leírni, hogy milyen lesz egy napjuk 20 év múl-
va. Akkor, amikor 24, illetve 28 évesek lesznek. Arra számítva – és ez be is jött –, hogyha
leírják egy tíz év múlva elképzelt napjukat, akkor abban írni fognak az elképzelt csa-
ládjukról, az elképzelt munkájukról, életmódjukról, szabadidejükrõl. Lehetõséget kap-
tam arra két évvel ezelõtt, hogy ezt a vizsgálatot megismételjem. Tehát ugyanazzal 
a módszerrel, ugyancsak 900 14 éves, illetve 18 éves gyerekkel, fiatallal összehasonlít-
sam, hogy a gondolkodásukban, a terveikben, a vágyaikban változott-e valami, s ha
igen, mi változott az elmúlt több mint 20 évben. 

Mindenekelõtt azt kell mondanom, hogy akár a 20 évvel ezelõtti, akár a mostani
kutatás eredményeit nézem, ezek a leírtak, ezek a gyerekekben élõ minták, elképzelé-
sek, esetleg vágyak, amit részben a körülöttük lévõ megélt társadalom, család, szülõk,
iskola sugallt, másrészt az õket körülvevõ társadalom, tömegkommunikáció. Föl lehet
tenni természetesen azt a kérdést, hogy ennek a projekciónak, ezeknek a terveknek és
a vágyaknak, elképzeléseknek mi köze a valósághoz. 

Én azt gondolom, hogy természetesen az elképzelt jövõ, amirõl ezek a gyerekek ír-
nak, olyan értelemben nem maga a valóság, hogy rengeteg olyan dolog történhet, hogy
az elképzeléseik, vágyaik nem válnak valóra, hanem az életük egész másképp alakul,
de azt is gondolom, hogy a tervek, a vágyak, a célok, az elképzelések maguk is részei 
a valóságnak. Ilyen értelemben visszaható hatást is tesznek arra, hogy az életüket,
amennyiben erre lehetõségük van, hogyan alakítsák. 

Mik azok a nagyon jelentõs változások, amikrõl tényleg azt gondolom, hogy na-
gyon jelentõs változások, ami a több mint 20 év alatt az akkori 14-18 évesek, és a mai
14-18 évesek között található volt az õ családképükben, illetve az egész életük elképze-
lésére vonatkozóan? A 20 évvel ezelõtti írásokat tartalomelemzéssel dolgozza fel az em-
ber, és a tartalomelemzésnek egy legegyszerûbb, legprimitívebb módszere a megszám-
lálás. Például meg tudom számolni, hogy az adott írásban milyen arányban, hány
sorban írtak, foglalkoztak a családról, a jövendõ tanulásukról, munkájukról, szabad-
idejükrõl. Ez nagyon egyszerû számolás, ugyanakkor nagyon sokat mondó. A 20 évvel
ezelõtti kutatásban minden harmadik gyerek az írásának több mint 60%-ában az el-
képzelt családjáról írt. Tehát a fókuszban, a vágyaik, terveik, belátható jövõjük fóku-
szában az elképzelt családjuk állt. 
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szonylag nyitott és szabad élet elképzelését. Hogy ez megvalósul-e, persze azt nem tud-
juk. Ilyen szinten biztos nem fog megvalósulni és lehet, hogy sok csalódást fog okozni,
de hogy ezek a minták élnek és jönnek egyrészt abból, hogy az ország nyitottabb lett,
másrészt abból, hogy ma természetes, hogy minden nap azt hallják, hogy tudásalapú
társadalom, és tanulni kell, és tovább kell tanulni, mert az biztosítja a sikert. Hogy 
a szülõk aspirációi olyanok, hogy a televízió, a média által közvetített minták nagyon
hasonlóak. 

Befejezésként engedjék meg, hogy két részletet fölolvassak ezekbõl a dolgozatok-
ból, de az 500-ból, akik ezt a munkát és jövõ életet tervezik, sokat tudnék természete-
sen felolvasni. Annyit még, hogy ez az idézet majd arról fog szólni, hogyha egyetemet,
fõiskolát végeznek és szolgáltatásban akarnak elhelyezkedni, akkor ebben milyen ki-
emelt szerepet kapnak az utazási irodák, ahol a nyelvtudásukat használni fogják, lovas
túrákat fognak vezetni, mint utazásszervezõk is bejárják a világot és a többi, és a töb-
bi. A mondandóm alátámasztására hadd olvassak fel kettõ idézetet. „Kezdõ mûszaki
menedzser leszek egy multinacionális cégnél, talán a Yamahánál. Természetesen az
egyetemet már elvégeztem. A Yamaha magyarországi képviseleténél képzelem el 
a mérnöki munkámat, de azt gondolom, hogy néhány évig külföldön az anyagyárban
fogok tapasztalatokat szerezni. Elég sokat keresek majd és lesz egy saját villám a Ró-
zsadombon, ahol az élettársammal élek. Talán egy Hummel terepjáróra is telik. Érde-
kes, boldog és szép lesz az életem.” (17 éves fiú, Gyõr. Édesapja gépésztechnikus, édes-
anyja tanító, a szülõk életkora 43-44 év.) Most hallgassunk egy leányt. „Egy utazási
irodánál leszek lovastúra vezetõ. Éppen egy 8 fõs lovastúra indul a Bakonyba. A cso-
portomban külföldiek lesznek. Én angolul vagy németül tudok beszélni velük. Dél-
utánra már programom van Budapesten. Olasz nyelvtanfolyamra járok, mert Olaszor-
szágban szeretnék dolgozni egy utazási irodánál. Már nem a szüleimmel lakom,
hanem a barátommal, esetleg leendõ férjemmel. A barátommal este hazamegyünk 
a saját, gyönyörûen berendezett kertes házunkba. A barátom is valami hasonló érde-
kes, változatos, külföldön is elvégezhetõ munkát fog csinálni. Remélem, sok pénzt ke-
resünk majd mind a ketten.” (17 éves lány, Isaszeg. Édesapja tanár, édesanyja tanár,
szülõk életkora 42-44 év.) Itt a családról szó nem esik.
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jövendõbeli élettárs fantáziaképe, vágya, elképzelt minõsége, hanem a jövõkarrier áll.
Tulajdonképpen ezt fogalmazhatnám úgy is, hogy az elképzelt iskolai végzettséget,
szakmát, foglalkozásokat, szabadidõt ehhez még hozzá kell tenni. 

A dolgozatok 65%-ában, tehát elég jelentõs többségben részletesen megfogalmaz-
zák azt, hogy õk mit fognak az elképzeléseik szerint dolgozni és milyen iskolai végzett-
séggel fognak rendelkezni. Ebbõl a 65%-ból 75% – függetlenül attól, hogy fiúk vagy lá-
nyok és függetlenül attól lényegében, hogy milyen társadalmi rétegbõl jöttek, talán az
értelmiségi szülõknél ez valamivel még magasabb – egyetemi végzettséget képzel el
magának. Arról ír részletesen, hogy egyetemen fog továbbtanulni, és hogy milyen pá-
lyát szeretne tulajdonképpen. A nap elsõ részében a felsõoktatásról nagyon sok szó
esett. Azt gondolom, hogy persze ez a nagyon magas egyetemi végzettséggel kapcsola-
tos elképzelés – és itt hozzá kell tennem, hogy egyetemi elképzelések, mert hiszen az
egyetemeken a szakokat is megjelölik – még nem az a differenciált felsõoktatásra való
törekvés, amirõl itt Lukács Péter beszélt, hanem egy hagyományos egyetemi képzést
képzelnek el saját maguknak. Sõt, nagyon sok esetben két diplomát is. Ebben annyi
különbség van – és ez nem lényegtelen – a fiúk és a lányok között, hogy a lányok egye-
temre jutása szakmák szerint többségükben hagyományos nõi egyetemi szakok, tehát
irodalom, történelem, orvos, felsõfokú ápoló, vendéglátó-ipari fõiskola. Hagyományo-
san az úgymond szolgáltatás szakágai azok, ahol a továbbtanulásukat elképzelik. 
Ezzel szemben a fiúk elsõsorban a hagyományos férfi szakokat képzelik el maguknak
egyetemi végzettségül, mérnöki szakokat, számítástechnikai szakokat, informatikát.
Tehát azokat – hogy Bourdieu-t idézzem –, ahol lényegében a férfi primátus változat-
lansága megmarad. Hozzátenném még ehhez, hogy amikor gyerekeket terveznek, ak-
kor nemcsak késõbbre tervezik a gyerekeket, hanem kevesebb gyermeket is terveznek.
Ezzel szemben megjelennek nagyon nagy számban a tervekben a kutyák, macskák és
egyéb háziállatok. 

Az egész jövõ élet elképzelése az egyetemi végzettséggel, szakmákkal együtt egy
ilyen nyugati középosztálybeli életmódot ír bele, amikor a szabadidõben nagyon sok 
a házon kívül, a családon kívül való foglalatosság. Például a sport fiúknál és lányoknál
teljesen egyenlõ arányban. Nagyon kevés a barát, tehát sok mindenben egyezik Tóth
Olga vizsgálataival. Nagyon sok a házon kívüli szórakozás, vendéglõ, eszpresszó, ahol
az ismerõsökkel – nem a barátokkal – együtt lehet tölteni a szabadidõt. A sport olyan
értelemben is, hogy a háziállatokkal, kutyákkal futunk este és velük együtt sportolunk. 

Nagyon sok az olyan elképzelés – és erre majd két szó szerinti idézetet is felolvas-
nék –, ami ilyen nyugat-európai középosztálybeli életmódot ír le. Amiben a munka na-
gyon kemény, a munka sok tudást követel, a siker a munka eredményén és a pénz ke-
resetén alapul és a világ legtermészetesebb dolga az írások egy nagyon jelentõs
részében, hogy az élet egy részét vagy azért, mert ezt a munka kívánja meg, vagy azért,
mert ez az õ hobbijuk, külföldön fogják tölteni. Tehát a világ kinyílik, a munka azt kö-
veteli, hogy ne csak az országon belüli életre koncentráljanak, hanem külföldre, de ezt
követeli az utazás, a külföldön való szabadság eltöltése: egy viszonylag jómódú, vi-
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néhány részeredményének ismertetését elõlegezve, még az az állítás is megkockáztat-
ható, hogy a család determinációs hatásai az utolsó évtizedben felerõsödtek.4

A család fogalmán alapvetõen nem a szülõkbõl-gyerekekbõl álló kiscsaládot, ha-
nem a szûkebb-tágabb családot és az általuk reprezentált szimbolikus rendszert értem.
„Nemcsak családokban élünk, függünk is tõlük – írja Gillis –, a család végzi el ugyan-
is azt a szimbolikus munkát, ami egykor  a vallási és közösségi intézmények feladata
volt, a magunk számára történõ reprezentációt, hogy olyannak lássunk magunkat,
amilyennek látni szeretnénk. A mai kort azt különbözteti meg a régitõl, hogy minden
egyes család a saját mítoszának, rítusainak és képzeteinek alkotója.” (Gillis, 1996, XV-
XVI.p.) A mítosz felfogásom szerint az elhallgatott5, újramondott családtörténeteken
keresztül közvetített és internalizált valóságok  együttese.6

A generációk közötti kommunikációban megjelenõ emlékezeti idõ és tér általában
3-4 nemzedéknyi (vö. kommunikatív emlékezet, Assman,1999)7, a történetek tér és idõ
szerkezetében, fordulópontjain, de a legegyszerûbb epizódokban is  sajátos értékek
közvetítõdnek. Minden család számos történetet õriz,  a családi mítoszok „hõsök”-tõl
és  feketebárányoktól népesek, de vannak eredet-, helytállás- és hûségtörténetek, siker-
történetek, karriertörténetek, alkoholista történetek, öngyilkos történetek stb., melyek
egymásba szövõdve sajátos családi valóságértelmezéssé és értékvilággá állnak össze.8

Ez utóbbi az összetartozás-tudat mellett, illetve azon keresztül az elvárásokat és a tû-
réshatárokat jelzi a felnövekvõ generáció számára. A történetek tehát egyfelõl kanali-
zálnak, másfelõl határkijelölõ funkciójuk van. 

A 100-150 évre is visszanyúló, másként megélt és internalizált valóságokat hordo-
zó történetekben különbözõ temporalitások keverednek. Az élmények és idõkülönbsé-
gek – különösen nagyobb társadalmi változásokkor – feszültséget gerjeszthetnek,
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(Boreczky Ágnes)

A PROBLÉMA ÉS A HIPOTÉZIS

Hasonlóan a gyermekkorhoz vagy a serdülõkorhoz, az ifjúság fogalma is társadalmi
konstrukció: a gyermekkort a 18-19. század, a serdülõkort a 19. század végétõl a 20.
század közepéig tartó idõszak, az ifjúságot pedig a huszadik század második fele fede-
zi fel. ((Aries, 1987, Gillis, 1981).1 Az ifjúság koncepciója (biológiai, pszichológiai, tár-
sadalmi összetevõi), az ifjúság és a felnõttkor határa, egymáshoz való viszonya, az ifjú-
sági „életszakasz” hossza és idõtartama, az ifjúsági kultúra univerzalitása, illetve az
egyes csoportok és nemek közti konvergencia korántsem lezárt kutatási témák, ez a ta-
nulmány azonban nem ezekkel foglalkozik. Célja az, hogy megközelítõen 100 évre
visszamenõen2 bemutassa, miként alakult: 1. a tágabb család szerepe-jelentése, illetve
2. státusmegtartó-tõkeátörökítõ funkciója a következõ generáció életpályáját alapvetõ-
en meghatározó három „klasszikus” területen: a házasságkötésben, a földrajzi és a tár-
sadalmi mozgásban. Azt gondolom ugyanis, hogy az egyes generációkhoz tartozók éle-
tének alakulásában az eltérõ intézmények – vagy akár a véletlen is – más-más szerepet
töltenek be. Az intézmények közül kézenfekvõ az iskoláztatás jelentõségének a válto-
zására utalni, vagy például,  arra, hogy a kortárs csoportok,  a nemzedéki minták jól
láthatók az értékek egy részének változásában, a kulturális  fogyasztásban, a viselke-
désben, a divatban stb. Mégis úgy tûnik, hogy  az egyes korosztályok tagjainak életpá-
lyáját, mozgásuk, vonzódásaik és választásaik mélyebb rétegeit alapvetõen ma is  a csa-
lád, mi több, a családtörténet  formálja.3 A Modernitás és a család c.  OTKA kutatás
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1 Itt tehát nem arról van szó, hogy egy-egy életszakasz mikor kerül a társadalomtudományi érdeklõdés és
vizsgálódás centrumába, hanem arról, hogy adott történeti korszak melyikben „talál rá saját ideáira”.

2 A tanulmány a Modernitás és a család c. T O34965 sz. OTKA kutatás során végzett 6oo fõre kiterjedõ
reprezentatív felvétel adataira támaszkodik. A 600 fõs vizsgálat a többgenerációs családvizsgálat elsõ
szakasza. Ennek során több idõpontban (születés, gyerekkor, kamaszkor, házasságkötés stb.) rögzítettük a
megkérdezettre,  szüleire,  házastársára,   testvéreire, házastársa szüleire, gyerekeire, gyereke házastárs-
ára, valamint a  gyereke házastársának szüleire vonatkozó fõbb adatokat (testvérek száma , együttélõk,
iskola végzettség, foglalkozás, lakóhelyek, lakóhelyek jellege, komfortfokozata stb.). A feldolgozás során
így lehetõség nyílik arra, hogy ha durván is, de  nagyobb korcsoportokat képezzünk, és azok jellemzõit
összevessük egymással. Az egyes korcsoportok összetétele a következõ: 1. a megkérdezett szülei , megkér-
dezett házastársának szülei  2. a megkérdezett és házastársa, illetve a megkérdezett testvérei és  gyereke
házastársának szülei 3. a megkérdezett gyereke és a gyerek házastársa.

3 Innen érthetõek pl. a sokszor összeegyeztethetetlennek tûnõ inkoherens értékek és viselkedés, pl.: a fiata-
lok nagyobb csoportjainak konzervatív- nemzeti politikai szimpátiái, (a polgári és a népi kultúra össze-
békítésének kísérlete), és a tömegkultúra látszólagos ellentmondása.

1 A magyar fiatalok értékei és a családi értékek közti kapcsolatra egyébként inkább csak implicit módon,
az értékszocializációs kutatásokból lehet következtetni, vagy egy -egy olyan vizsgálatból, mint amilyenre
pl. Hegedûs T. András-Forray R. Katalin Az újjáépítés gyermekei – a konszolidáció gyermekei c. köny-
ve épül.  Bár ebbõl a szempontból részleges, mégis közvetlen forrásként Gábor Kálmán munkái jelölhe-
tõk meg. Lásd pl. Civilizációs korszakváltás és ifjúság (szerk. Gábor Kálmán), Szeged, 1992

4 Ez egybevág Róbert Péter mobilitás-kutatásainak, valamint Gábor Kálmán  vizsgálatainak
eredményeivel. (Róbert, 2001, Gábor, 1992, 2000)

5 A család  történetei, viszonyulásai akkor is átörökítõdnek, ha nem mindig tudatosítottak. Kövér György
írja egyik tanulmányában, hogy még a ki nem mondott történeteknek is van valóságformáló,
személyiségformáló, választásra kényszerítõ hatása. (Kövér, 2001)

6 Ebben az értelemben a szimbolikus család az együtt élõk körénél mindig szélesebb
7 A kutatásokba ezért  1 vagy 2 generáció helyett 3-4 generációt célszerû bevonni.
8 Természetesen vannak olyan  ( szegény vagy szétszóródott stb. családok) esetek, amikor a családban nincs
összefüggõ történet. (A szakirodalomból ismert, hogy a családtörténet elterjedése a polgárosodáshoz, a
családon belüli polgárosodási folyamatokhoz kötõdik). De epizódok mindenütt vannak, és ha nem is
alkotnak teljes valóságértelmezést,  önmagukban is jelentés értékûek.



1. A család szerepe, jelentése

A család, mi több, a nagyobb család jelentõsége minden jóslat ellenére nem csökken.  
A bevezetõben említett John Gillis szerint kétféle családunk van: az egyik az, amelyik
biológiai-emocionális létünk feltételeit biztosítja, amelyikkel nap mint nap érintke-
zünk, a másik pedig a már idézett szimbolikus család. A kutatás eddigi eredményei
–miközben maguknak a nukleáris családoknak az aránya is mindössze 10 százalékkal
nõtt az elmúlt 80 évben – ismételten rákérdeznek a nukleáris családelméletek kizáró-
lagos érvényére, és (a módosított kiterjedt család és a családi-életciklusok fontossága
mellett) a tágabb család „makacs” jelenlétére irányítják a figyelmet. 

A teljes mintán belül a gyerekkori családok 27 százalékát nem az egyszerû háztar-
tású nukleáris család alkotta. A család alapjelentése tehát a megkérdezettek kb. egyne-
gyede, még a legfiatalabbak közül is minden negyedik fiatal számára közvetlenül 
a többgenerációs családhoz (leggyakrabban a szülõkön kívül az anyai nagyszülõkhöz),
vagy valamilyen összetettebb családformához kapcsolódik. 

1. táblázat
A  gyermekkori család típusának %-os megoszlása az egyes korcsoportokban10

A nem nukleáris család szerepe a házasságkötés idején megnõ. Ebben az életszakasz-
ban minden korcsoportban többen éltek/élnek valamilyen összetettebb családformában,
mint gyerekkorukban. A teljes mintán belül 55 %, a 72 éven felülieknél 45 %, az 52-71
éveseknél 62%, a 32-51 évesek csoportjában 56 %, a legfiatalabbaknál pedig 50 % -t tesz
ki az a csoport, mely nem önállóan (nem két fõs háztartásban) kezdte közös életét.13

A családalapításkor a szülõi ház jövedelem-újraelosztó funkciója nyilvánvalóvá válik,
minek következtében a család jelentésébe beleszövõdik a rendelkezésre álló anyagi erõ-

Családtípus  Korcsoport  Minta  

 72 felett  52 -71  32 -51  32 alatt  Mind  
Nukleáris

11

 70,4  68,4  78,4  76,7  73,7  

Nem
12

 nukleáris  29,6  31,6  21,6  23,3  26,3  

N 81  196  199  120  596  
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melynek feloldásához egy új értelmezési keret megalkotására van szükség. Ehhez az el-
térõ valóságokat újra szelektálni és egyeztetni kell, és úgy tûnik, hogy az egyéni moz-
gások, a döntések és a választások hátterében nagyon sokszor pontosan az ilyen
szinkronizációs törekvés áll. Mindez részben azzal az eredménnyel jár, hogy  a család
„teret nyer”, azaz a család által elfoglalt társadalmi tér megnõ.

A társadalmi tér történeti idõszerkezetében tehát a szimbolikus család jelöli ki azt
a saját teret, amelyen belül az egyéni döntések megszületnek, és amelyek az egyéni
mozgások keretét képezik.9 Ez úgy is értelmezhetõ, hogy az utódok számára  több vá-
lasztási lehetõséget, de nagyobb kényszert is jelent, ha a szimbolikus tér heterogén, va-
gyis többféle valóságot, eltérõ valóságélményt, mintát reprezentál, illetve, hogy min-
den újszerû döntésnek, új pályának  mozgástérnövelõ hatása van.  

A család ugyanakkor olyan intézmény, mely  egyszerre alkalmazkodik a változá-
sokhoz, és saját rendetlen rendjének értelmezési logikájába illeszti õket, mely egyszer-
re szûrõje és tükre a változásoknak, amely maga is átalakul,  miközben számos voná-
sát változatlanul vagy kevés módosítással adja tovább. A történetekben  feltárul és
jelentést kap a földrajzi és társadalmi hely, a lokális- és a csoporttörténet megannyi
részlete is. Eképpen minden  családban, még a homogénabb összetételûekben is, több-
féle múlt emléke keveredik, melyet a családi értelmezés fûz egybe. Az újramondott
drámák-konfliktusok-kiutak  felidézésével a család individualizálja és személyessé te-
szi a történeti-társadalmi eseményeket, miközben  átadja saját, a valóság különbözõ fo-
lyamataira reflektáltan létrehozott, generalizált logikáját, továbbá az elbeszélés során
is alakuló viszonyát. 

Az elemzõ számára a családnarrativák egymástól különbözõ rövidített történet-
konstrukciók, melyek az ún. modernitás és a hagyomány, vagy egyszerûbben a válto-
zás és az állandóság-kontinuitás közép-európai (netán univerzálisabb?) családi válto-
zatait illusztrálják. Azt a rendszerbe foglalt hibrid sokrétûséget (gyakran groteszk
„zûrzavart” és abszurditást), mely a szocializáció, az eltérõ valóságok internalizálása
révén biztosítja a nemzedékek közti átmeneteket és szakadásokat, és amely ugyanak-
kor amellett, hogy szabadságot és választást kínál, sok zavarodottság, frusztráció, ösz-
szeférhetetlen érzés és döntés stb.  forrása.

A KUTATÁS NÉHÁNY RÉSZEREDMÉNYE

A hipotézisek után a tanulmány következõ részeiben a kutatás néhány eredményét is-
mertetem. Elõbb a család szerepének és jelentésének alakulásáról lesz szó, majd a há-
zasságok, a mobilitás és a migráció néhány nagyobb tendenciájáról, végül pedig egy
narratívát mutatok be.
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9 Lásd részletesebben Boreczky Ágnes,  2001 illetve 2002 

10 A csoportképzés megkérdõjelezhetõ, de egyrészt a minta nem elég nagy ahhoz, hogy kisebb almintákra
bontsuk, másrészt célszerûnek látszott az életkori határokat úgy kijelölni,  hogy az adatok   az
elõvizsgálat adataival összevethetõk legyenek. 

11 A nukleáris család terjedése egyértelmû, de nem tisztán lineáris folyamat, legnagyobb arányú az 1950 és
‘70 között születettek gyerekkori családjában volt. Új jelenség, hogy a nukleáris családon belül a válások
és újraházasodások növekedése következtében egyre nagyobb számú féltestvér él együtt.

12 A nem nukleáris család láthatóan nem tekinthetõ marginalizálódó  jelenségnek, kb. nyolcvan év alatt
alig 6 százalékkal csökkent.  A nem nukleáris családon belül leggyakoribb a nagyszülõkkel, különösen az
anyai nagyszülõkkel való együttélés.

13 Az adatok az utolsó két korcsoportban javuló tendenciát mutatnak. Ennek ellenére meghökkentõ, hogy
az 1930 elõtt született generáció volt a legjobb helyzetben abból a szempontból, hogy saját házaséletét a 



Az adatok korrelációt jeleznek az iskolai végzettségek között, illetve az iskolázottság
lassú emelkedésével homogenizálódásra és növekvõ homogámiára utalnak mind a házas-
társak vonatkozásában, mind az egy családdá szervezõdõ két családi ágban is. Ez alól a két
idõsebb korosztály jelent gyenge kivételt. A saját és a házastárs családja közötti iskolázott-
sági különbség az ötvenes években volt a legnagyobb (1,6-1,5 év), bár átlagban itt is vala-
mennyi szülõ 8 osztálynál kevesebb iskolát járt.  A rendelkezésre álló adatok alapján az
utolsó két csoport a legegyöntetûbb: a házastársak szüleinek iskolázottsága az 1950 és
1970 közt születetteknél áll a legközelebb egymáshoz, a legfiatalabbak esetében pedig –
legalábbis a felvétel idõpontjában – a szülõk és gyerekeik iskolázottsága majdnem telje-
sen megegyezett. Ez azt sugallja, hogy a társadalmi hovatartozás és a család nagyobb be-
folyást gyakorol a fiatalok iskola- és párválasztására, mint a megelõzõ két évtizedben. 

2. táblázat

Család(történetek) és életutak

forrásoknak, a gazdálkodás racionalizálásának gondolata, ami végül a család a „legfõbb
támasz”, a „családra mindig lehet számítani” jellegû következtetésekben összegzõdik.  

A kutatásban résztvevõ mai legfiatalabbak többsége ugyan a nagyszülõktõl külön
háztartásban nõtt fel, de házassága után minden második szüleivel vagy házastársa
szüleivel lakik. Az idõsebb generációval való napi érintkezés, az idõsebbek által köz-
vetített világokkal való találkozás így életük integráns része. Bár sajátos formában, ez
részben azokat is érinti, akik elhagyják a szülõi házat, és arra az idõszakra is igaz, ami-
kor az unokák külön éltek a nagyszülõktõl. 

A családi támogatás és a szolgáltatások cseréje az után sem szûnik meg ugyanis, hogy
a fiatal különköltözik, a gyerekkori közvetlen család fogalmába pedig a nagyszülõk és 
a rokonok is beletartoznak, akár együtt éltek a megkérdezettel, akár nem. Arra a kérdés-
re, hogy gyerekkorában ki jelentette a szûkebb családot, az 574 válaszból 201-ben, azaz
megközelítõen minden harmadikban szerepel valamelyik nagyszülõ vagy rokon, sõt 25-
ben a nagyszülõk egyenesen az elsõ helyre sorolódnak. A kapcsolatok az anyai nagyszü-
lõkkel a legerõsebbek, de a gyerekkori élmények, tapasztalatok egy szövedékesebb csa-
lád képét rajzolják elénk. A 201 család közül 33-ban mindkét anyai, 24-ben mindkét
apai, 45-ben pedig anyai és apai nagyszülõ egyaránt a szûkebb család tagja, de 40 család-
ban egy vagy több rokon, nagynéni, nagybácsi, keresztszülõ stb. is ide tartozott. 

Így, még ha a  konjugális alapú nukleáris család, az ún. modern  kiscsalád domi-
náns is, a közvetlen család fogalmából a nagyszülõk és a rokonság a mai napig sem szo-
rultak ki. A generációk különélése ellenére az idõsebbekre sok családban  fontos fel-
adat hárul (gyerekfelügyelet, bevásárlás, kísérgetés, iskola utáni ebédeltetés, anyagi
támogatás, stb.). Ezek a családok tehát, ha nem is kiterjedt családként, módosított ki-
terjedt családként mûködnek tovább, miáltal végül is állandósítják a tágabb szociali-
zációs közeget, az összetettebb kapcsolatrendszert, s (bár sokszor nehezen összeegyez-
tethetõ) mintákat eredményeznek, erõsítik a családi összetartozás-segítségnyújtás
megélt-megalapozott tapasztalatát.

2. Házasságok

Ismert, hogy a házasságkötések jobbára azonos társadalmi csoportból vagy közeli tár-
sadalmi csoportok között köttetnek, és gyakran státuszmegtartó vagy – nagyobb dek-
lasszálódások, elszegényedések esetén – státusz-visszaállító funkciójuk van. Az álta-
lunk végzett kutatás eredményei szerint a házastársak iskoláit tekintve leggyakoribbak
a 8 osztály + szakmunkásképzõ, illetve a 8 osztály, és a technikumi-szakközépiskolai
érettségi variációi. Úgy, ahogyan az a szakirodalomból is ismert, a házasságok az isko-
lai hierarchia alján és tetején a leghomogénebbek, a legalacsonyabb és a legmagasabb,
a 4-6 elemi  iskolai végzettséggel, valamint a diplomával rendelkezõk közül többen kö-
töttek azonos végzettségûekkel házasságot, mint a többi csoportból.
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13 szülõktõl részint függetlenedve kezdhette.  A legérdekesebb az 52-71 évesek csoportja, õk ugyan legtöbben
kiscsaládban nevelkedtek, de (részben az ötvenes-hatvanas-hetvenes évekre annyira jellemzõ lakáshiány
miatt) nem tudtak közvetlen a házassággal egyidejûleg önálló életet kezdeni.

14 A házastársakon kívül korreláció van a megkérdezett és  testvére ( Pearson 0,514), illetve a megkérde-
zett anyjának, valamint  házastársa anyjának az iskolázottsága között (Pearson 0,355 vö Kalmijn,
1991: 0,30 ) A házastársak iskolai végzettsége közti korreláció 0,657. (võ Kalmijn, 1991: 0,55)

15 A 24 és 32 év közöttiek átlaga 12,0
16 A testvérek iskolai pályafutása közti hasonlóságra utal Gábor Kálmán és Dudik Éva a Középosztályo-

sodás és a felsõoktatás tömegesedése c. tanulmánya is (Gábor-Dudik, 2000).
17 A fiatalok nagy része még tanul
18 A fiatalok nagy része még tanul
19 A legmagasabb és a legalacsonyabb érték közti különbség
20 Az elsõ érték az 1. és a 2., a következõ a 2. és 3. generáció közti iskolázottsági különbséget jelzi (nagy-

szülõk,  szülõk , gyerekeik)

 72 évesek és 
idôsebbek  

52 -71 
évesek  

32 -51 
évesek  

32 éven aluliak  növekedés  

Elsô generáció  

Megkérdezett apja  6,3  7,3  9,1  11,1  4,8  
Megkérdezett anyja  5,7  6,2  8,5  10,8  5,1  

Megkérdezett apósa  7,3  7,5  8,2  10,5  3,2  

Megkérdezett anyósa  6,0  6,0  8,7  10,0  4,0  

Második generáció  
Megkérdezett  7,8  10,2  10,6  10,9

15
 3,1  

Megkérdezett 
házastársa  8,5  10,4  11,6  11,7  3,2  

Megkérdezett testvére
16

 8,1  11,4  11,2  9,7
17

 3,3  

Megkérdezett 
gyerekének apósa  7,4  10,4  Adathiány  Értelmezhetetlen   

Megkérdezett 
gyerekének anyósa  8 ,2 10,1  Adathiány  Értelmezhetetlen   

Harmadik generáció  

Megkérdezett gyereke  11,6  12,5  11,4
18
 Értelmezhetetlen  1,1  

Gyerekének házastársa  11,9  12,5  11,5  Értelmezhetetlen  1,0  

Különbség
19
 6,2 (1,7 és 4,5)  

6,5 (5,4 és 
2,4)  

3, 32, 4 és 
0,9)  

1,7 (1,7és 
értelm ezhetetlen.)

20
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3. táblázat
A különféle iskolázottságú családok száma

4. Migráció 

A mobilitáshoz fûzõdõ egyik szociológiai mítosz szerint a modern társadalmak alapsa-
játossága  az  egymást is feltételezõ társadalmi és földrajzi mozgás. Az elõkutatás22 és a
600 fõs reprezentatív vizsgálat nem támasztják alá a mobilitás és a migráció  közvetlen
kapcsolatát, nem erõsítik meg azt a feltételezést, hogy az iskolai végzettségek növeke-
dése nagyobb népességmozgással jár.  

A megkérdezettek többsége – elsõ látásra ugyan valóban – sokat költözött23, a ki-
sebb települések felõl a nagyobbakba, de a költözések egy része csak látszólagos mig-
ráció, és legtöbben ma is abban a megyében élnek, ahol felnõttek.  

A  legidõsebb korosztály majdnem háromnegyede falun nõtt fel. Kamaszkorukban
sokan Budapestre kerültek, ott is házasodtak meg, majd mire az elsõ gyerek megszü-
letett, visszaköltöztek vidékre. Életük késõbbi szakaszában ötbõl hárman maradtak fa-
lun, a többiek elõbb kisebb városokba, mára pedig a kisebb városok mellett Budapest-

A tágabb családon belüli iskolai végzettség  

1. elemi + 8 osztály  2 
2. 8 osztály+8 osztály, szakmunkásképzô  7 

3. (elemi)+elemi, ipariskola+ (8 osztály) +8 
osztály, szakm. + érettségi  

7 

4. 8osztály+8 osztály, szakmunkásképzô+ 
érettségi  

27  

5. elemi,ipari skola
21
+érettségi +fôiskola, egyetem  3 

6. 8 osztály + érettségi + fôiskola, egyetem  9 

7. érettségi + fôiskola, egyetem  7 

Családok száma  62  
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A nõk és a férfiak iskolázottságának közeledését is érintõ homogenizálódás mellett
az 1930 után, de 1950 elõtt született nemzedék  élte meg  a legtöbb változást, iskoláit te-
kintve  is ez a generáció került legmesszebbre a szülõi családtól. Az õket  követõ nem-
zedékekben az iskolai idõ növekedése lelassult, az egységesedési folyamat mögött ré-
szint ez áll. A kétségtelen egységesedés mellett azonban  felmerül a kérdés, hogy
valóban heterogenitást fed-e, ha azonos életkori csoportban a megkérdezettek, szüleik
és gyerekeik, vagyis szülõk és gyerekek, illetve nagyszülõk és unokák között nagyobb az
iskolai különbség. Azt gondolom, hogy pontosan amiatt, ahogyan a család egy történet-
té szerkeszti a különbözõ idõszakhoz s társadalmi-foglalkozási helyzethez kapcsolódó
élményeket, mindaz, amit a családi logika egy nagy történetbe illeszt, társadalmilag ho-
mogén jelentésre tesz szert. Ezek pedig valószínûleg a helyi stratégiák által szentesített
jellegzetes életpályák. Lányok számára pl. a nyolcvanas években ilyen volt a pedagógus-
pálya  (gondoljunk az egykori  földmûves fiából munkássá vált szülõ gyerekére, aki ta-
nító vagy tanár lett, és feleségül ment a helyi tsz egyik villanyszerelõjéhez stb.), továb-
bá mindazok a pályák-foglalkozások, melyek a falusi középrétegbe vezettek, vagy ha
városiként is, ahhoz kapcsolódtak. A kívülrõl heterogénnak tûnõ család homogenizá-
lódhat, azonban a csak adott társadalmi szituációra érvényes homogenitás megszûnik,
amint a társadalmi szituáció változik, és amikor a történetek szétesnek. (vö sorsese-
mény, Tengelyi, 1998) Az új helyzethez való alkalmazkodás sikeressége részint azon
múlik, hogy van-e a családban elég más, alternatív történetként is elmondható tartalék
minta („kulturális tõke”?), hogy sikerül-e a családot saját történeti-társadalmi terén be-
lül más pályára állítani.   

3. Iskolai mobilitás 

Az iskoláztatási idõ növekedésének dinamikája az egyes korosztályokban más mintá-
zatot mutat. A legidõsebbek esetében a 3. generáció haladta meg leginkább a szülõk is-
kolai végzettségét, a következõ kettõben pedig a 2. generáció. A szülõk és gyerekeik
közti iskolai végzettség (a 24-32 évesek magasabb átlagával együtt) a legidõsebb és 
a legfiatalabb korosztályban áll a legközelebb egymáshoz.  Elõzõek a húszas évek vé-
gén, illetve a harmincas években kerültek iskolába, utóbbiak ötven évvel késõbb, a het-
venes évek végén, nyolcvanas évek elején. A 90 fõ közül mindössze 11-nek (12%) van
diplomája, hatnak a szülei is diplomásak. A várható jövõbeli pálya szempontjából ér-
demes megnézni, hogy miként alakult az iskolázás a házasok tágabb családjában.

A tágabb család homogenizációs hatását figyelembe véve, a diplomásokkal csök-
kentett 51 család felében egyfelõl a házastársak vagy/és testvérek, valamint a tágabb
család  egészének iskolázottsága (néhány esetben kifejezetten alacsony iskolázottsága),
másfelõl a kutatásban résztvevõ fiatal iskolai végzettségének zsákutcás jellege (szak-
munkásképzõ) meglehetõsen kérdésessé teszi a további iskolai pályafutás lehetõségét.
A család által képviselt szimbolikus világ zárványozódhat; s vajon milyen esély vár
azokra, akiknek a korábbi, tipikus mobilitási utakra szervezõdõ  pályája ilyenfélekép-
pen lezárul? 
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21 A magasabb státuszú csoportban , mint amilyen ez vagy a 3-as, az elemit végzettek többnyire iparisko-
lába is jártak, ami jelzi a szakképzettség speciális státuszát. 

22 Az elõkutatás során a székesfehérvári Kodolányi János Fõiskola 60, továbbá az ELTE TFK körülbelül
40 hallgatójának családjában készültek strukturált interjúk a nagyszülõkkel, a szülõkkel, a testvérekkel,
illetve magukkal a hallgatókkal, vagyis három (ahol lehetett), négy generációval. (Ez az írás a fehérvá-
ri anyagra épül.)  Az interjúk  a társadalmi és földrajzi mobilitási adatokon túl a család szerkezetének,
lakóhelyeinek (térbeli elrendezés, komfort) változására, a társadalmi távolságok, szerepek,  a gyerekkor
színterei és tartozékai, illetve a gyerekfelfogás módosulására vonatkozó részleteket tartalmaznak. 
Az interjúk a három generáción keresztül a közelmúlt kb. 100 évét, a 19. század utolsó éveitõl a napja-
inkig terjedõ idõszakot fogják át.

23 A lakóhelyi adatok a következõ életszakaszokra és idõpontokra vonatkoznak: születés, gyerekkor,
kamaszkor, házasságkötés, elsõ gyerek születése, késõbb és jelenleg.



nok megyei. S. Margit 1928-ban született az egyik  faluban. Elemi iskolát végett, any-
nyit, amennyit a szülei is harminc évvel korábban. Szülei, fia, testvérei  mind a kör-
nyéken laknak, ki faluban, ki városon. S. Margit férjhez menetele táján Szolnokra köl-
tözött, elõbb segéd-, majd betanított munkásként dolgozott, akárcsak férje, aki hozzá
hasonlóan parasztcsaládból származott és elemi iskolát járt. S Margitnak öt testvére
van. Valamennyien 4-6 osztályt végeztek,  közülük ketten iparostanoncként szakmát
szereztek, a többiek mind segéd- illetve betanított munkások voltak, ma nyugdíjasok.
Egyik iparos testvére egy ideig Pesten élt, õ volt a családból az egyetlen, aki távolabb-
ra került, de ma már õ is visszaköltözött, és a környéken lakik.  S. Margitnak egy fia
van. Fia egyetlen gyerek, vele a nagycsaládi tradíció megszakadt, neki is csak egy gye-
reke született. Menye, Erzsi Budapestrõl került Szolnokra, akkor S. Margitékhoz köl-
tözött. Egy jó ideig együtt laktak. Erzsi szülei hasonlóképpen alacsony
iskolázottságúak, de õ, bár munkás,  szakközépiskolába járt. S. Margit fia a 8. osztály
után szakmát tanult. A paraszti életbõl a kvalifikálatlanabb városi és vidéki  munkás-
rétegekbe kerülõ család egyetlen látható elképzelését a szakmaszerzés jelenti, amihez
a mintát S. Margit két bátyja nyújtja, s ami alapvetõen két nagyon különbözõ világban
gyökeredzik: tapasztalatát a régi,  vidéki iparos világból, illetve a nagyiparból meríti.
A családnak ez utóbbin belüli helye az, ami a valószínûleg felemelkedésként és érték-
ként felfogott szakmaszerzést közvetlenül motiválja. 

2. K. Zsolt

S. Margitéhoz  kísértetiesen hasonló pályájú K. Zsolt családja, csak éppen  K. Zsolt  29
éves. Apja, anyja, sõt anyai nagyszülei is nagyobb (5-6 testvér) családból származnak,
K. Zsoltnak – bár két házasságból – négy gyereke van. Szülei az elemi iskola után nem
tanultak tovább, jelenlegi anyósa és apósa is 4-6 elemit járt. Zsolt és a második felesé-
ge 8 osztályt végzett. Négy testvére közül kettõnek van szakmunkás bizonyítványa, egy
testvére szakközépiskolában érettségizett (az egész családból egyedül neki van közép-
iskolai végzettsége), egy pedig hozzá hasonlóan 8 osztályt járt. Kivétel nélkül minden-
ki Borsod megyében él. Zsolt, bár Kazincbarcikán nõtt fel, nemrégiben szüleivel
együtt falura költözött, a panellakást egy kétszobás parasztházzal cserélték fel. Testvé-
rei szakmunkásként-segédmunkásként dolgoznak (azok voltak a szülõk is, mielõtt
nyugdíjba mentek), egyik testvére munkanélküli. 

3. B. Júlia családja

A ma 49 éves B. Júlia családjának mobilitása ún. „tipikus” mobilitási út, melyen nem
a szülõk, hanem a szülõk testvérei a közvetítõk. 

B. Júlia  a saját életét nem tartja sokra, de a gyerekeivel elégedett. Az elõzõ két csa-
ládhoz hasonló háttérbõl induló családban mind a két lánya diplomás (tanár, könyve-
lõ) lett, s kisebbik lánya vele él. Tanárnõ lánya ugyanakkor „lefelé” házasodott, férje
általános iskolát végzett szakmunkás.
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re költöztek feltehetõen a gyerekeikhez, vagy azok közelébe. A következõ két korosz-
tály kevesebbet költözött. Az 52-71 évesek 63%-a  falusi gyerek volt, minden második
késõbb is községben élt, akik nem, fõként kisebb városokban telepedtek le: az iskolai
évek mellett elsõsorban az elsõ gyerek születése után költöztek be a városba. A követ-
kezõ „generáció”-ból, a mai középkorúak közül már csak minden második gyerekeske-
dett falun, viszont kevesebben váltak városivá is. A legfiatalabbak ismét többször vál-
toztattak lakóhelyet. Ebbõl a szempontból, illetve a költözés fõ irányát (Budapest)
figyelembe véve, ez a korcsoport emlékeztet legjobban a legidõsebbekre (vö. iskolázott-
ság alakulása), többségük viszont már leginkább városokban gyerekeskedett. Végsõ so-
ron az elmúlt hetven évben a falusiak aránya egyharmadával csökkent, a budapestieké
közel kétszeresére, a kisebb városok népessége pedig 7-8 százalékkal nõtt. A változás
mögött egyfelõl a tényleges városiasodás, és vele a városok vonzerejének növekedése,
másfelõl azonban egyszerûen számos falusi település várossá minõsítése áll. Így hát az
adatok részben félrevezetõk.

A költözés-helybenmaradás tendenciái (és a család szerepe is) jobban érzékelhe-
tõk, ha a településtípusok helyett a gyerekkori és a késõbbi lakóhely területi elhelyez-
kedését vesszük szemügyre. A megkérdezettek mindössze 30%-a költözött távolabbi
területre, a legtöbben a keleti országrészbõl, Békés, Hajdú és Csongrád, a Dunántúlról
pedig Vas megyébõl. A legkisebb elvándorlás részben a fejlettebb megyéket, részben 
a szegényebb területeket jellemzi, Gyõr-Sopron, Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-
Szatmár és Jász-Nagykun-Szolnok megyét. A nagy többség azonban gyerekkori lakóhe-
lye, családja közelében maradt, és a költözõk egy része is vagy házasság, vagy gyerekei,
vagy valamilyen más családi ok miatt vándorolt el.24 Mindez együttvéve a bevezetõben
vázolt hipotézist valószínûsíti, miszerint is a költözés vs. (visszaköltözés), helyben-
maradás – ahogyan a házasság, az iskolázás, a státusz- és foglalkozásváltás egy  sajátos,
társadalmi térben játszódó, sajátos szerkezettel és hierarchiával (preferenciákkal) bíró,
a történetekkel is közvetített nagycsaládi rendszer alkalmazkodásának (túlélési- boldo-
gulási-felemelkedési stratégiáinak)  része.

A következõkben négy kiválasztott család segítségével ezt illusztrálom.25 (A táblá-
zatokat lásd a függelékben.)

1. S. Margit

Az életével és családjával  végsõ soron elégedett hetvenöt éves S. Margit családjában
megközelítõen 120 év alatt minimális az iskolai mobilitás, a család státusza lényegé-
ben nem változott. Családja, és a férje családja is  több generációra visszamenõen Szol-
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24 Az 1960-as évektõl az 1990-es évekig a belsõ vándorlás okai közt kb. 10 százalékban szerepelt valami-
lyen családi megfontolás. (Eke, 1998, 218.p.) A család szerepét illetõen az ittenihez hasonló következte-
téseket tartalmaz Eke Pálné Városba vándorlás az 1990-es évek közepén c. tanulmánya, bár a költözé-
sek mögötti családi okokat inkább válságtünetnek, kényszer családi egyesülésnek tekinti.  (Eke, 1998)

25 A családok véletlenszerûen mind  a keleti országrészbõl valók.



goszláviában született,  s egész gyerek és kamaszkorát – bár  különbözõ helyeken – ott töl-
tötte,  csak fiatal felnõttkorában került át Magyarországra, abba a faluba, ahol azóta is él.
Ami a dédszüleim foglalkozását illeti, a falusi életbõl következõen többségükben földmûve-
sek voltak, az anyák pedig a gazdálkodáson túl a háztartással és a gyerekneveléssel foglal-
koztak, bár a szokásostól eltérõen a mi családunkban már a nagyszüleim generációjában 
kevés gyerek volt. Nagymamámnak pl. egy bátyja van, nagypapámnak pedig nincs,  egyál-
talán nem is volt testvére. Apai részrõl szintén ugyanez a helyzet.

Anyai nagyanyám kisgyerekkorában tanyán élt a szüleivel és a bátyjával egy szoba-
konyhás házban, amelyhez nagy kert és udvar tartozott, ott folyt a gazdálkodás. 
Kamaszkorában már beköltöztek B-ra, a faluba, de a körülmények hasonlók maradtak.
Férjhez menetelekor ugyanabban a faluban maradt, ám a fiatal férjjel egy új házba
költözött, azóta abban élnek, csak hozzáépítettek egy szobát és komfortosították.

Nagymamám elemi iskolát végzett, majd varrónõként kezdett dolgozni, jelenleg is
azzal foglalkozik. A családja elég vallásos volt, bár szavaiból kivéve nem kizárólag a hit,
a vallástudat tette ezt fontossá, hanem a tradíció. Az õ esetében a nagyszülõknek nagy
szerep jutott az unokák nevelésében. Mivel a szülei dolgoztak, gyermekkora legnagyobb
részét a nagyszüleivel töltötte, ilyenkor õk mondták meg, mit tehet és mit nem.

Szülei tudatosították benne gyerek mivoltát, s elvárták tõle az irántuk való teljes
tiszteletet: ezt bizonyítja  a magázás is. Arra nevelték, hogy amit mondanak neki, azt
úgy csinálja, s ha kell, szó nélkül segítsen a munkában. Már egészen kiskorától dolgoz-
nia kellett. Eleinte persze csak könnyebb feladatokat bíztak rá, mint pl. a ház körüli
apróbb dolgok elvégzését, késõbb viszont már fõznie is kellett, vagy segíteni a földe-
ken.

Ünnepkor a nagyobb család csak a kevésbé jelentõs eseményeknél jött össze. Ilyen-
nek számított a névnap és a disznóvágás, amikor jöttek a nagyszülõk meg a közelebbi
rokonok is, a nagynénik, nagybácsik, unokatestvérek. A karácsonyt és a húsvétot vi-
szont csak szûk családi körben ünnepelték. Nagyanyám legkedvesebb ünnepe gyerek-
korában a karácsony volt, lelkesen mesélt a nagy terített asztalokról, s hogy ilyenkor
mindig játszott valamit együtt a család.

Abban a korban nagyon éles volt a különbség a fiúk és a lányok között. A lányokat
hagyományosan arra nevelték, hogy segítsenek a ház körüli teendõkben, fõzni, varrni,
mosni tanították õket, s fokozatosan késztették fel a majdani gyereknevelés feladatára.
A fiúkat a „keményebb” munkákra fogták. Nagymamám szerint a fiúkat elõnyben ré-
szesítették, így õ is háttérbe szorult bátyjával szemben. Elmondása szerint bátyjának
jóval több mindent megengedtek. Nagymamám 16 éves volt, amikor életében elõször,
természetesen anyja kíséretében, bálba mehetett.

A vétségek súlyosságától függõen a szülõk szóval és tettlegesen egyaránt büntettek.
Elmondta pl., hogy kiskorában libákat kellett õriznie. Egyszer azonban nem figyelt
oda, a libák tilosba mentek, és ezért nagyon megbüntették Az édesapja ostorral verte
meg a lábát. Késõbb, 7 éves korában az iskolában elcsente padtársa palavesszõjét. 
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Júlia családjában az elõzõknél több a  mozgás, anyja Borsodból Pestre került, majd
onnan Hódmezõvásárhelyre ment férjhez, melynek környékén férje családja viszont
már több generációval azelõtt megtelepült. Testvérei közül egy él Pest megyében, a töb-
biek ma is mind Csongrád  megyében vannak, ahogyan B. Júlia gyerekei is.

B. Júlia és férje is nagy családból származnak, egyiküknek 5, másiknak 7 testvére
érte meg a felnõttkort. Az iskolai végzettség a családban lassan növekszik, lassú és fo-
kozatos az a jellegzetes vidéki „középosztályosodás” is, mely a vidéki munkás és tiszt-
viselõ rétegeken át vezet egy valóban (?) középosztálybeli státuszhelyzet felé. B. Júlia
családjában ugyanakkor az iskolázás nem az elemi iskola szintjérõl indult, már szülei
is 8 osztályt végeztek.  Õ maga ugyan az általános után abbahagyta tanulmányait, de a
férje és testvérei is szakmát szereztek, három testvére pedig érettségizett: egy gimnázi-
umot, kettõ pedig technikumot, illetve szakközépiskolát végzett. 

4. P. László családja

P. László  ötven éves, Hajdúböszörményben született. Családjának pályája az elõzõ há-
rom családhoz képest kacskaringósabb, státusza többször változott. A családban gya-
koribb a migráció is, a mozgás két pontja Hajdú-Bihar és Csongrád megye.

P. László apja szakmunkás volt, késõbb elvégezte a technikumot, és vezetõ beosz-
tásba került.  P. László viszont csak 8 osztályt járt, és szakmunkás. Az apai szinten el-
induló iskolai pályát testvére folytatta (fõiskolai diplomát szerzett), ez a pálya ma 
P. László gyerekeinek továbbtanulásán keresztül stabilizálódni látszik. Két lánya kö-
zül az egyik már befejezte az egyetemet  és dolgozik, a másik még fõiskolai hallgató.

P. László gyerekkorában együtt élt  anyai nagyanyjával és nagyapjával is. Mikor
megházasodott,  Csongrádra költözött, feleségével egy rokon házában laktak, ott szü-
lettek a gyerekeik is. Késõbb,  válása után visszaköltözött Hajdúböszörménybe, jelen-
leg ott él élettársával és kisebbik lányával. Felesége és idõsebb lánya Csongrádon
maradtak. 

Egy újramondott családtörténet-részlet26

Az itt közölt  részlet egy fõiskolai hallgatótól való. V. Orsolya szülõhelyétõl távol tanul,
egy vidéki fõiskolán. Családjának helyi státusza a három generáció alatt nem sokat vál-
tozott, de a paraszt- és iparosvilág  összekapcsolódásából egy szintén jellegzetes vidé-
ki életút rajzolódik ki: V. Orsolya szülei érettségiztek, apja építésvezetõ, anyja orvos-
asszisztens,  õ pedig  tanárnak készül.  

„A nagyszüleim a 20-as években születtek falun, az adott helyen belüli költözésen kiül, ese-
tükben földrajzi  mozgásról nincsen szó. Kivétel ez alól az anyai nagyapám, aki Ú-n, Ju-
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26 A történetet az elõvizsgálatból kölcsönöztem. A Kodolányi János Fõiskola és az ELTE Tanárképzõ Fõis-
kolai Karának hallgatói saját családtagjaikkal interjúztak, és az interjúkat fûzték egybe egy történetté. A
jelenlegi kutatás során nemrégiben került sor élettörténetek felvételére, a történetek elemzése most folyik. 



sokat mesélt neki. Arra azonban nem emlékszik, hogy a szüleivel valaha is játszott vol-
na. Õ a barátaival játszott, a nagymamámhoz hasonlóan kint az utcán. Abban a társa-
ságban azonban kizárólag fiúk voltak, s idejük legnagyobb részét focizással töltötték.

Szüleitõl sok könyvet kapott, kedvencei elsõsorban az indiános könyvek és a ka-
landregények voltak.

Apai részrõl a nagyszüleimrõl keveset tudok, azt is inkább édesapám elmesélése által.
Nagymamámat ugyanis nem ismertem, nagypapámat pedig csak nagyon ritkán látom. 

A szüleimnek már egészen más gyermek- és ifjúkoruk volt. Õk a ‘60-as évek fiatal-
jai, lényegesen más életstílust, sokkal több szabadságot tudhattak magukénak, mint 
a szüleik.

Édesapám Budapesten született, ott élt egy darabig a szüleivel és két lánytestvérével.
Késõbb a Balaton mellé, S-ra költöztek, tanulmányai miatt pedig egy ideig P-n, majd K-n
is élt. Mivel a három gyerek közt õ volt a fiú, õ volt a kedvenc, talán kicsit kényeztették is,
és nemigen korlátozták semmiben. Megszokásból megkeresztelték, de különösebb jelentõséget
nem tulajdonítottak a dolognak. Nagyszülei már nem éltek, amikor megszületett, a rokonok
pedig mind távol voltak, a nevelés már csak ezért is kizárólag a szülõk feladata volt. Szü-
leit tegezte, nagyon jó viszonyban volt velük. 

Ünnepkor csak a szûkebb család volt jelen, a szülõk és a gyerekek. Születésnapot, név-
napot ünnepeltek ugyan, de ezeknek nem volt különösebb jelentõségük. Igazán fontos ünnep-
nek náluk is a karácsony és a húsvét számított.

Mint már említettem, édesapámnak két nõvére van, s valójában gyerekkorukban
nagy  volt a nemek közti megkülönböztetés. Mivel egyetlen fiú volt, kiskorában a szü-
lei és a nõvérei is kényeztették, késõbb pedig kamaszként sokkal szabadabb volt, mint
a testvérei. Mint fiúnak, sokkal több mindent megengedtek neki, persze elsõsorban 
a szórakozás terén. Mert ami a munkát illeti, a ház körüli munkákban már kiskorától
neki is segítenie kellett.  Ha nem akart, leszidták. Komoly bûnnek az számított, ha 
a szülõi tiltás ellenére elszökött valamelyik szórakozóhelyre. Ilyenkor szobafogság  lett
a büntetése. Egyszer édesanyja meglátta, hogy a barátaival dohányzik, ez volt az egyet-
len  eset, amikor megverték.

Rengeteg féle játékra és szórakozásra volt alkalma, hiszen a Balaton önmagában is lehe-
tõség, télen-nyáron. Olvasni is nagyon szeretett, könyvei elsõsorban kalandregények, késõbb
krimik voltak. Elmondása szerint udvarlásra szintén nagyon sok alkalma nyílt, itt okként
szintén a Balatont hozta fel. Édesanyámmal is itt ismerkedett meg, itt házasodtak össze, ezt
követõen azonban M-re, édesanyám lakhelyére költöztek, vissza B-ra, az Alföldre.

Annak ellenére, hogy édesanyám is ugyanabban a korszakban nõtt fel, mint apám,
az õ életében mégis több korlát volt. Ez valószínûleg annak tudható be, hogy lány volt,
és hogy falun élt. Ráadásul a szülei elég erkölcsösen és szigorúan nevelték. Ebben
azonban sem a nagyszülõknek, sem a rokonoknak nem volt közvetlen szerepe. A házi-
munkába már kisiskolás korában befogták, de csak az iskolai szünetekben és a házi fel-
adat elvégzése után kellett segítenie. Bár mindkét szülõt szerette, édesanyjával sokkal
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Mikor édesapja ezt megtudta, ölébe vette, és elmagyarázta neki, hogy ilyet soha többé
nem szabad csinálni, mert nagyon nagy bûnnek számít, majd pedig vissza kellett ad-
nia padtársának az ellopott palavesszõt. Idõsebb korában elõfordult, hogy késõbb ért
haza, ilyenkor megszidták. 

Úgy érzi, annak ellenére, hogy szülei minden tekintetben elég szigorúak voltak, tö-
rekedtek arra, hogy szoros kapcsolat alakuljon ki köztük és a gyerekek közt. Nem ér-
zi, hogy kényeztették, de nem is korlátozták.  Ha gondja volt, bizalommal fordulhatott
feléjük, biztos megértésre számíthatott. 

Sok idõt azonban nem tudtak együtt tölteni, csak esténként és vasárnaponként volt
együtt a család. Na meg az ünnepeken. Elmondása szerint szülei, különösen anyja,
amikor tehette, mesélt neki. Szívesen hallgatta a szülõk gyerekkori élményeit, emléke-
it, de a Jancsi és Juliskát vagy a Piroska és a farkast is. Játszani azonban csak ritkán
játszhatott a szüleivel, ha volt egy kis idõ, akkor Csapd le csacsit játszottak. Az utca-
beli gyerekekkel viszont sokat játszottak együtt, fiúk-lányok egyaránt. Nyáron fogócs-
káztak, bújócskáztak, kisházat és homokvárat építettek, sántaiskoláztak és körjátéko-
kat játszottak. Télen szánkóztak, hógolyóztak, hókunyhót építettek. Nagyon sokat
olvasott gyerekkorában. Különösen a képekkel illusztrált mesekönyveket szerette, az-
tán a szerelmes és kalandregényeket. Saját könyve azonban alig volt. 

Megismerkedésre, udvarlásra a bálok nyújtották a legjobb lehetõséget. Nagyma-
mám is itt ismerkedett meg késõbbi férjével, a nagyapámmal.

Anyai nagyapámnál a nevelést illetõen hasonló volt a helyzet, mint a nagymamám-
nál. Ugyanúgy szigorral nevelték és fegyelmet követeltek meg tõle. Nagyapám egyetlen
gyerek volt, 1922 -ben született, mint már említettem, egész gyerekkorát Jugoszláviában
töltötte, s csak az érettségi után, a negyvenes évek elején  jött át Magyarországra. Bár
adótiszti gyakornok volt elõtte, itt sofõrként kezdett dolgozni.

Nagyapám nevelésében a nagyszülõknek kisebb volt a szerepük. A szülei és közte
nagyon jó volt a viszony, persze magázta õket, de ez abban az idõben természetes volt,
mint az idõsebbek tiszteletének egyik jele. A kisebb ünnepeket, a névnapokat, szüle-
tésnapot, vagy a disznóvágást a tágabb család-rokonság együtt ünnepelte, de a fonto-
sabb ünnepek náluk is mindig szûk családi körben zajlottak. Legkedvesebb ünnepe-
ként õ is a karácsonyt említette, s nagyon emlékezetes volt számára az elsõ
karácsonyfa feldíszítésének élménye.  Annak ellenére, hogy egyedüli gyerek volt, nem
kényeztették. 

Már kisgyerek korában dolgoznia kellett, mint azoknak a gyerekeknek, akik töb-
ben voltak testvérek. Sokat segített pl. apjának, aki egyébként cipész volt, de volt egy
darab földje is, a föld megmûvelésében, illetve az állatok etetésében. Amikor azonban
tanult, a szülei nem ragaszkodtak hozzá, hogy segítsen, sõt, nem is engedték volna.
Nagyon fontosnak tartották a tanulást, s ha látták, hogy valami a tanulás rovására
megy, megbüntették. Ilyen volt pl. a foci, amitõl egy idõ után eltiltották. Õ azonban
titokban folytatta, s mikor kiderült, nagyon leszidták. Veréssel azonban sosem büntet-
ték. Szülei elég sok idõt töltöttek vele, édesanyja  mindig mellette volt, s kicsi korban
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selõ” viselkedés számított, és olyasmi, ami a tanulás rovására ment. Komoly büntetést
azonban sosem kaptunk érte.  

Ami a munkát illeti, gyerekkoromban sem öcsémnek, sem nekem nem kellett sem-
mit sem csinálnunk. Mikor már nagyobb voltam, a fontosabb házimunkákat, pl. mo-
sogatás, porszívózás, porolgatás stb. rám bízták.

Szüleink mindig arra törekedtek, hogy szoros legyen a kapcsolat köztük és köz-
tünk. Ez sikerült is, és szerencsére ma is így van., a kapcsolatunk nyitottabb, közvetle-
nebb, barátibb, nem annyira feszélyezett, mint azelõtt, pl. a nagyszüleink családjában.
Amikor csak tehetik, velünk vannak, szabadidejük legnagyobb részét ránk fordították
– fordítják. Gyerekkorunkban nagyon sokat meséltek nekünk, sokat játszottak velünk.
Rengeteg mesekönyvet, játékot kaptunk tõlük. Ha idõnk engedi, még ma is játszunk
valamilyen kártya vagy társasjátékot, mikor együtt vagyunk...”

V. Orsolya
fõiskolai hallgató

...és amirõl szól

A  külsõ elemzõ nézõpontjából  

01. a családban – legalábbis anyai ágon – minimális a földrajzi mobilitás. Az apai ágon
több a költözés, ezek egyfelõl történeti okokra vezethetõk vissza, másfelõl a házas-
sághoz kapcsolódnak,

02. családszerkezetileg a nukleáris, a háromgenerációs család és a módosított kiterjedt
család váltják egymást, miáltal a nagyszülõk az elsõ és a  harmadik generációban a
szülõkkel együtt a szignifikáns mások szerepét töltik be,  

03. a hagyományos generációs és nemi szerepek lassan ugyan, de fellazulnak,  ezért

04. a felnõtt és gyerekvilág határai is kevésbé élesek, de a két világ közeledésében fino-
man kijelölt határt szab a hagyomány, a felnõttek iránti tisztelet, mely egyébként
önmagában is megváltozott tekintélyi viszonyok része, ugyanakkor 

05. a szülõ-gyerek kapcsolat természetesebbé, bensõségesebbé válik,

06. a szülõi kontroll csökken, 

07. megváltozik a  munka szerepe,  a  szükségbõl  elsõdlegesen szimbolikus jelentésre
tesz szert, és kitolódik az  életkor is, amikor a gyereknek részt kell vállalnia a csa-
ládi feladatokban, 

08. megváltozik a tulajdon értelme,  

09. a gyerekkor fogalma összekapcsolódik a játékkal és a tanulással,
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bensõségesebb és bizalmasabb volt a kapcsolata, ami talán azért is volt így, mert édes-
apját a foglalkozása miatt keveset láthatta (apja sofõr volt). Ezért a büntetéseket is in-
kább édesanyja rótta ki rá, de veréssel sosem büntette. Az ünnepeket a nagyszülõk,
szülõk, gyerekek együtt töltötték. A karácsony nála is  kedvenc ünnepnek számított és
számít ma is. 

Akárcsak apám esetében, anyám családjában is jellemzõ volt az eltérõ nemû gyere-
kek közti megkülönböztetés. Édesanyámnak egy bátyja van, s szerinte gyerekkorában
igencsak hátrányban volt vele szemben. Mivel fiú volt és idõsebb is, sokkal több min-
dent megengedtek neki, és a késõbbiek során is több mindenbe volt beleszólása, mint
anyámnak. 18 éves volt pl., amikor elõször elengedték egyedül szórakozni, a bátyja ezt
már jóval korábban megtehette.

Kisgyerekkorában édesanyja neki is gyakran mesélt, és sok mesekönyve is volt. 
Késõbb aztán volt olyan idõszak, amikor kizárólag indiános könyveket volt hajlandó
olvasni, majd kamaszkorában a kaland- és szerelmes regényeket kedvelte elsõsorban.
Szüleivel csak ritkán, az utcabeli gyerekekkel, fiúkkal, lányokkal viszont nagyon sokat
játszott együtt. Társas-, kör- és szerepjátékokat játszottak, fogócskáztak, bújócskáztak,
labdajátékokat és versenyeket játszottak. 

Szüleim már szabadabban nevelkedtek, mint a nagyszüleim. A mi generációnkhoz
képest azonban ez már nem mondható el róluk. Az évtizedek múlásával a nevelés, 
a szülõ-gyerek kapcsolat fokozatosan változik. Lassan egészen más gyerekkép, felfogás
alakul ki. Míg a nagyszüleim életében a szigor és az erkölcsös nevelés egyértelmûen je-
len volt, a szüleim generációjában már kevésbé volt jelentõsége, az én korosztályom
nagy része pedig szinte teljesen e nélkül él. Másként tekintenek ma egy gyerekre, mint
ahogyan a nagyszüleim szülei tekintettek rájuk. Egy mai gyereknél a játék az elsõdle-
ges, nem pedig a korai munka. 

Öcsém és én – legalábbis gyerekkorunkból – a játékokra emlékszünk vissza, nem
pedig a munkára. A mi nevelésünkben a nagyszülõknek elég nagy szerep jutott, hiszen
gyerekkorunkban rengeteg idõt töltöttünk náluk. Négyéves koromig náluk is laktunk,
majd ekkor, öcsém születésével új házba költöztünk, jelenleg is abban élünk.   

Úgy érzem, mind a kettõnknek nagyon jó és közvetlen a kapcsolatunk a szüleink-
kel. Természetesen tegezzük õket, ezt másként el sem tudnám képzelni. 

Ami az ünnepeket illeti, a karácsony és a húsvét kisgyerekkorom óta szûk családi
körben zajlik nálunk, amibe beletartoznak a nagyszüleim is. Egyéb ünnepekkor, mint
pl. név- és születésnapok, más rokonok és a család barátai is eljönnek.

Köztem és az öcsém közt semmi megkülönböztetés nincs azon kívül, hogy õ négy
évvel fiatalabb nálam, és ezért  bizonyos dolgokban még korlátozzák. Egyébként egyi-
künknek sincs elõnye a másikkal szemben, és azt hiszem, ez így jó. 

Mindketten 13-14 évesek voltunk, amikor elõször elengedtek egyedül. Addig eset-
leg valamilyen idõsebb ismerõs kíséretében mehettünk el. Abban, hogy  idõben kell
hazaérni, sokáig voltak megkötések, ebbõl sok vita, néha büntetés is adódott,  kisebb
leszidások, durvább esetben esetleg egy pofon. Más vétségnek a szemtelen, „visszafele-

100

Boreczky Ágnes

27 Erre utal pl, az, hogy a nagyszülõk gyerekkorában karácsonykor, de csakis akkor, nagy néha együtt ját-
szott a család:  az élet, a munka komoly dolog, nem fér össze a játékkal. Az ünnep, az más.  A harmadik
generációban a játék a szabadidõ természetes része lett.      
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10. átértelmezõdik a tágabb- szûkebb család, 

11. átértelmezõdik a hétköznap-ünnepnap27, valamint  a családi együttlét.

Ez azonban csak részben egyezik azzal, amirõl a rejtett és megfogalmazott törté-
netszálak szólnak.  Orsolya saját családját tipikus falusi családnak tekinti, melynek
egyetlen különlegessége, hogy már több generációval korábban is kevés gyerek szüle-
tett. A gyerekszámnak nem tulajdonít nagyobb jelentõséget, de olyan jellegzetességnek
tekinti, mely kiemeli családját a hagyományos életforma, a szakadatlan munka, a tár-
sadalmi távolságok és kemény normák átlátható, de az elbeszélõ perspektívájából kis-
sé ridegnek ábrázolt világából. A történet alaptémája a szabadság, melyet  a munkától
való részleges elszakadás, a „felhõtlen”, játékos gyereklét, a nemi megkülönböztetések
megszûnése reprezentál. A nagyszülõi és a mai nemzedék között a szülõk képezik az
átmenetet,  akik a nagyszülõknél már nagyobb szabadságot élveztek, de akiket még a
napi munka és a merevebb nemi szerepek jobban megkötöttek. A szabadság ezáltal
olyan állomásokkal megtûzdelt „folyamatként” érzékelõdik, melyet részben a 3. gene-
ráció „vívott” ki magának, s  melynek jelentése a megszabadulással azonos (megszaba-
dulás a gyerekmunkától, a teljes szülõi kontrolltól, a hagyományos nemi szerepek szül-
te korlátoktól stb.). Orsolya családjában A CSALÁD-ot elsõdlegesen az anyai család
képviseli (vö. költözések), de az elmesélés során a család jelentése újrafogalmazódik:
ha korábban a megbízhatóságon, a kiszámíthatóságon alapuló bizalom jellemezte, má-
ra – az elbeszélõ számára – a közvetlenebb, bensõségesebb kapcsolatok színterévé vált.
A történet rejtett szála egy megtört pálya (nagyapa érettségizett, tisztviselõ volt, majd
az áttelepülés után sofõr lett– vajon teljesen elszakadt a szüleitõl?), ami egy másik búj-
tatott szál,  az életkörülmények folyamatos, lassú javulása, (modernizáció, önálló ház)
alá szorul. Valószínûleg ez az oka annak, hogy a történetbõl a család társadalmi helyé-
nek-státuszának alakulása teljesen kimarad. 

ÖSSZEGZÉS

A kutatás még nem fejezõdött be, a tanulmány tehát az elõkutatásra és az eddig feldol-
gozott adatokra támaszkodik. Ennek ellenére azt gondolom, hogy a vázolt durvább
tendenciák és az idézett családtörténet megerõsítik a  bevezetõben ismertetett feltéte-
lezést, valamint azt a kutatói szándékot, mely az egyén státuszát a család egésze által
körülírt társadalmi  térben elhelyezve a családi rendszerrel hozza kapcsolatba, mely
kísérletet tesz arra, hogy a család beágyazottságát, szociális és lokális környezetének
hatását is számba vegye, s amely többféle módszer együttes alkalmazásával próbálja
meg kideríteni, hogy a családi források átörökítésében milyen szerepet játszanak az
egyes családi stratégiák, a nemek és a generációk. 
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Rokonság Lakóhelyek Isk. végzettség Foglalkozás
Testvérek

száma
Gyerekek

száma

anyai nagyanyja,
nagyapja

apai nagyanyja,
nagyapja

anyja

apja

S. Mária (1928-)

férje

anyósa, apósa

1. testvére

2. testvére

3. testvére

4. testvére

5. testvére

fia(1952-

menye

menyének szülei

4-6 elemi

4-6 elemi

4-6 elemi

4-6 elemi

4-6 elemi

4-6 elemi

8 o., szak-
munkásképzõ

4-6 elemi

4-6 elemi

elemi isk.

8 ált., szak-
munkásképzõ

elemi isk.

htb.

földmûves

sm
bet. m.
nyugd.

mg.fiz.
sm.

nyugd.

b.m.

szm.
nyugd.

sm.
nyugd.

sm.
nyugd.

szm.
nyugd.

szm.

5

3

5

4

5

5

5

5

5

–

5

6

4

6

6

1

6

1

1

2

2

3

1

1

Jász-Nagykun-Szolnok megye

Jász-Nagykun-Szolnok megye

Jász-Nagykun-Szolnok megye
.....falu
Szajol

Jász-Nagykun-Szolnok megye
......falu*
Szajol

Jász-Nagykun-Szolnok megye
Szajol
Szolnok

Jász-Nagykun-Szolnok megye
........falu
Szolnok

Jász-Nagykun-Szolnok megye
Szajol

Jász-Nagykun-Szolnok megye
Szajol
Jászberény

Jász-Nagykun-Szolnok megye
Szajol
Szolnok

Jász-Nagykun-Szolnok megye
Szajol
Besenyszög

Jász-Nagykun-Szolnok megye
Szajol
Budapest
........falu

Szolnok

Budapest
Szolnok

* a település pontos neve nem ismert

FÜGGELÉK

S. Mária családja
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Rokonság Lakóhelyek Isk. végzettség Foglalkozás
Testvérek

száma
Gyerekek

száma

apai nagyanyja,
nagyapja

anyja

apja

K. Zsolt (1973-)

felesége

anyósa, apósa

1. testvére

2. testvére

3. testvére

4. testvére

elemi isk.

elemi, iparisk.

8. ált.

8 ált. 

elemi isk.

8 ált.
szakmunkás-

képzõ
8 ált.

szakmunkás-
képzõ

szakközép-
iskolai érettségi

8 ált.

bm.

szm.

bm.

bm.

szm.

szm.

szm.

sm. munka-
nélküli

4

4

4

4

4

4

4

5

4

4

2

2

2

2

Borsod megyei falu *

BAZ
Felsõnyárád
Kazincbarcika
Szendrõ

BAZ
Felsõnyárád
Kazincbarcika
Szendrõ

BAZ
Felsõnyárád
Kazincbarcika
Szendrõ

BAZ

BAZ
Kazincbarcika

BAZ
Kazincbarcika

BAZ
Miskolc

BAZ
Sajókaza

* a település pontos neve nem ismert

K. Zsolt családja B. Júlia családja

Rokonság Lakóhelyek Isk. végzettség Foglalkozás
Testvérek

száma
Gyerekek

száma

anyja

apja

B. Júlia (1954-)

férje

anyósa, apósa

1. testvére

2. testvére

3. testvére

4. testvére

5. testvére

lánya (1974-

veje

veje szülei

lánya (1978-)

8 ált.

8. ált.

8. ált.

8. ált., szak-
munkásképzõ

elemi isk.

gimn. érettségi

8 ált.

technikumi
érettségi

szakközép-
iskolai érettségi

8 ált., szak-
munkásképzõ

fõiskola

8 ált., szak-
munkásképzõ

8 ált.

fõiskola

sm.

bm.

bm.nyugd.

szm. bm.

elemi isk.

tisztv.
nyugd.

sm.

szm.

szm.

szm.

ért.

szm.

ért.

3

1

5

7

5

5

5

5

5

1

6

6

2

2

2

1

1

BAZ Boldva
Csongrád megye
Hódmezõvásárhely

Hódmezõvásárhely

Hódmezõvásárhely
Nagymágocs

Hódmezõvásárhely
Nagymágocs

Hódmezõvásárhely
Pest megyei falu*

Hódmezõvásárhely

Hódmezõvásárhely
Székkutas

Hódmezõvásárhely
Nagymágocs

Hódmezõvásárhely
Nagymágocs

Hódmezõvásárhely
Nagymágocs

* a település pontos neve nem ismert
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P. László családja

Rokonság Lakóhelyek Isk. végzettség Foglalkozás
Testvérek

száma
Gyerekek

száma

anyja

apja

P. László (1953-)

felesége

élettársa

anyósa, apósa

1. testvére

lánya (1975-)

lánya (1979-)

4 polgári

technikum

8 ált., szak-
munkásképzõ

közg. szakközép-
iskola

8 ált.

fõiskola

egyetem

fõiskolai
hallgató

bm.

szm.vezetõ

szm.nyugd.

adm.

vezetõ
nyugd.

rt.

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

Hajdúböszörmény

Hajdúböszörmény

Hajdúböszörmény
Csongrád
Hajdúböszörmény

Hajdúböszörmény
Csongrád

Hajdúböszörmény

Hajdúböszörmény
Csongrád

Hajdúböszörmény
Csongrád
Hajdúböszörmény



tás célcsoportjai a mai városi fiatalok, azon belül is mintegy félezer kaposvári, zömé-
ben 17-18 éves középiskolás diák volt. 

Bár a felmérés helyi viszonylatban mindenképpen reprezentatívnak mondható,
szükségesnek éreztük a kaposvári kutatások kiterjesztését Magyarország és Erdély két-
két kutatópontjára.5 A terepmunka és az anyagfeldolgozás lezárult, az értékelések és az
összehasonlító elemzések a végéhez közelednek. Mindenekelõtt a hazai kutatóhelyek –
Pápa és Tatabánya – feldolgozott anyaga teljes mértékben alátámasztani látszik a dél-
dunántúli megyeszékhely eredményeit.6

Kaposvárt lakosainak száma (közel 70 ezer fõ) és fekvése (a Balaton és a nyugati
határszélek viszonylagos közelsége) ideális kutatóhellyé tette az ezredvégen7. Elõnyét
az csak tetézte, hogy a kutatónak a vizsgált korcsoporthoz tartozó leánygyermeke és
annak kiterjedt – az ifjúsági kultúra legkülönbözõbb csoportjait képviselõ – baráti kö-
re nem csak a beépülõ/résztvevõ megfigyelést tette lehetõvé, de ezek a fiatalok a fel-
mért téma legjobb ismerõiként igen hatékony segítõknek és egyben ideális kontroll-
csoportnak bizonyultak. 

A fiatalok – értem alatta a 12-30 éveseket – életében, mindennapjaiban a zenének
élet- és szemléletmód-meghatározó szerepe van. Üzeneteket, életérzést, ideológiát köz-
vetít, az elõadók/közremûködõk – a zenekar, az énekes, a DJ vagy a mixmester – pedig
mintát kínálnak. A felnõttkor határán lévõ 17-18 éves fiatalok egyrészt mintakövetõk,
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A ZENE MENTÉN SZERVEZÕDÕ MAI IFJÚSÁGI

CSOPORTKULTÚRÁK
(Szapu Magda)

A majd négy évig tartó, egyszemélyes, empirikus kultúrakutató és tudományos feldol-
gozó munka eredménye az a kötet, amely a közelmúltban jelent meg a Századvég Ki-
adó gondozásában „A zûrkorszak gyermekei” címmel1. A rendelkezésre álló rövid idõ
csupán e kutatás rövid összefoglalására elegendõ, valamint a kaposvári kutatások foly-
tatását jelentõ – e kutatási téma országos és erdélyi kiterjesztésének – vázlatos ismer-
tetésére.  

A néprajztudomány hagyományos módszereivel – interjúkészítés,2 megfigyelés3 –,
valamint a szociológiában általánosan alkalmazott kérdõíves felméréssel4 végzett kuta-
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1 Szapu Magda: A zûrkorszak gyermekei. Mai ifjúsági csoportkultúrák. Századvég Kiadó. Budapest, 2002.
2 A kutatás kezdetekor elsõként a fiatalok e témakörrel kapcsolatos ismereteit gyûjtöttük össze, valamint fo-
lyamatosan figyelemmel kísértük a vizsgált korcsoportról, korcsoporttal készült mûsorokat helyi és orszá-
gos szinten, élõben ill. a médián keresztül. A terepmunka a kölcsönös bizalomra épült. A következõ lépcsõ-
ben – a néprajztudomány hagyományos módszereit alkalmazva – a szóbeli kikérdezés, a mélyinterjú
készítés következett – egyéni és csoportos formában – 1997 novembere és 1998 májusa között. Az utó- és 
a kiegészítõ gyûjtések 1998 decemberében zárultak le. A megkérdezett 34 adatközlõ magnetofonszalagra
rögzített hanganyaga 40 órányi, továbbá mintegy 10 órányi az ehhez kapcsolódó zenei anyag. Az interjú-
alanyok zömében a fiatalok csoportosulásainak markáns képviselõi voltak, kisebb részt az idõsebb korosz-
tály tagjai: 30-51 évesek. Ez utóbbiak szoros kapcsolatban álltak a szórakoztatóiparral ill. a vizsgált kor-
csoporttal. Az interjúk részben strukturálatlan, de irányított beszélgetések formájában, nagyobbrészt
azonban kérdéssorhoz kötött, rögzített kérdések alapján készültek.

3 Az elõzõ módszert kiegészítendõ került sor a közvetlen és a közvetett megfigyelésekre. A résztvevõ megfi-
gyelés lényege, hogy a terepen kutató huzamosabb ideig részt vett az alternatív lányok és a rocker fiúk cso-
portjainak életében. A közvetlen megfigyelés másik formája az iskolaépületeken belül megrendezésre került
ún. „iskolabulikhoz”, valamint a különbözõ zenei stílusirányzatokhoz kapcsolódó szórakozó- és gyülekezõ-
helyekhez kötõdött. Így rock-klubok, koncertek, diszkók, alternatív szórakozóhelyek és house-klubok, kocs-
mák és presszók kerültek a kutató figyelmének középpontjába. A saját környezetükben megfigyelt fiatalok
a többszempontú elemzés lehetõségét kínálták. A helyszíneken videó- és fényképfelvételek, eseménynaplók
készültek. A közvetett megfigyelés tárgyai különbözõ – a fiatalokkal kapcsolatos – prospektusok, fanzinek,
újságok, zenei felvételek, lejegyzett dalszövegek, videofelvételek, filmek voltak. Hasznos dokumentum-
anyagnak bizonyult a – kutató kérésére készült – helyi városi televízió filmfelvétele, amely egy adott éjsza-
ka a város legkülönbözõbb szórakozóhelyein rögzítette az eseményeket (1998. április 3.). Fényképfelvéte-
lek és a fiatalok által készített rajzok, valamint egy családtag (és baráti körének) rendszeres beszámolói
egészítették ki az anyagot.

4 A kérdõíves felmérésre az elõzõ kutatási módszerek tapasztalatait felhasználva került sor. Az írásbeli
egyéni kikérdezés – a többszöri próbafelmérést követõen – 1998 áprilisa és 1998 májusa között készült.

1 Az alapsokaság – a hét kaposvári középiskola harmadik és negyedik osztályos diákjai életkorát és a mun-
kamegosztásban elfoglalt helyét tekintve – homogén volt. A minta nagysága – 454 fõ értékelhetõ válasza
– a középiskolások öt százalékának felelt meg (kivetítve a képzésben résztvevõ 9109 diákra). 
A harmadik és a negyedik osztályos tanulók számarányát tekintve kb. tíz szálakét tette ki a felmérés. 
Az osztályok kiválasztásánál lényeges szempont volt, hogy a korábbi adatközlõk osztályközössége helyet
kapjon a felmérésben. Egy-egy iskolán belül is azonos betûjelû osztályokat mért fel a kérdõív. Csak indo-
kolt esetben módosultak a szempontok: nem volt párhuzamos osztály vagy eltérõ szakképzettséget kínált.
A négy gimnáziumban és a három szakközépiskolában elvégzett felmérés kérdõíve 67 kérdéscsoportot és há-
rom idõigényes táblázatot tartalmazott, zömében zárt kérdésekkel és több válaszadási lehetõséggel. 
A zárt kérdéssort – ahol indokoltnak véltük – kiegészítettük egy nyílt kérdéssel, az ún. „egyéb” válaszadá-
si lehetõséggel, amellyel a legtöbb esetben éltek is a megkérdezettek. Egy-egy választ értékelni, minõsíteni,
becsülni, rangsorolni kellett. Esetenként mintát adtunk, magyarázatot fûztünk a feltett kérdésekhez. 

5 Az OKTK Közalapítvány által támogatott kutatás témája: A mai magyarországi és az erdélyi fiatalok
életmódja, kultúrája. Ifjúsági csoportkultúrák. A téma kutatásának kiterjesztése. A kutatás ideje 2001.
szeptember – 2002. december volt. A kutatópontok kiválasztása esetleges volt, a vizsgálatokra fiatalokat,
mind a terepet, mind a korosztályt jól ismerõ egyetemistákat és PhD-hallgatókat nyertünk meg. A kuta-
tás helyszínei: Pápa, Tatabánya, Csíkszereda és Székelyudvarhely. A tanulmányok elkészültek, az értéke-
lések, valamint az összehasonlító elemzések – tanulmány formájában – 2003 elején lezárulnak.

6 Ennek vázlatos összegzését a tanulmány végén ismertetjük. 
7 A kisebb település kevés, a lényegesen nagyobb – mint például a fõváros – már-már értékelhetetlen adat-
mennyiséget kínált volna az egyszemélyes kutatás számára.



A feldolgozás az egyént meghatározó tényezõkbõl kiindulva a baráti és a partneri
kapcsolatok bemutatásán át a csoportosulások, ill. a csoportképzõ tényezõk leírásáig ter-
jedt. A vázlatos zenetörténeti és társadalomtörténeti áttekintést az egyes csoportok szó-
rakozóhelyeinek és öltözködési szokásainak bemutatása követte. Majd oppozíciós párok
felállításával/segítségével a modellált mai ifjúsági csoportkultúrák összehasonlítását a
felmérés helyszínéül szolgáló hét középiskola adott szempontok szerinti elemzése zárta.
A fiatalok csoportjainak bemutatása egyazon ismérvek mentén történt. Vizsgáltuk a ze-
nét, mint csoportképzõ tényezõt, a szórakozás formáját, a családi hátteret, az iskolatí-
pust, a társas kapcsolatokat, az érdeklõdési kört, a vallási hovatartozást, az aktív és pasz-
szív szórakozási formákat, a jövõképet, az elõítéleteket, valamint a csoportok egymásról
alkotott képét8. A kutatás hozadékát – a szaknyilvántartásba vett, rendkívül gazdag adat-
tári, fotó- és hangtári anyagot – a kaposvári megyei múzeum õrzi9. 

Az elõzõekben már jelzett – a ma divatos rock alapú zene, a rap, a pop és a techno
– zenei stílusok mentén felmért fiatalok nyolcvan százaléka a Kaposváron rögzített (de
Amerikában és Nyugat-Európában is jól ismert10) ifjúsági csoportok valamelyikébe be-
sorolható. E csoportosulások a következõk: rockerek (21 %), metálosok (4 %), alterna-
tívok (8 %), punkok (2 %), szkinhedek11, rapperek (4%), deszkások12,  diszkósok (21
%), raverek (2 %) és house-osok (18%). És bár számuk, összetételük a kutatás helyszí-
nétõl és idejétõl függõen változhat, módosulhat, de csoportjellegük, csoportismérveik
jobbára mindvégig ugyanazok maradnak. 

Feltétlenül szükséges azonban kihangsúlyozni, hogy a fiatalok elkülönülõ csoportjai-
nak kultúráját – szemben a társadalomtudományokban meghonosodott „szubkultúrával”
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másrészt a fiatalabb korcsoportok számára mintaadók. Már képesek önálló vélemény-
formálásra – például rólunk szülõkrõl, tanárokról, önmagukról és kortársaikról –, és az
oktatási intézményekben nagy számban és könnyen elérhetõk. Mindennapjaikban – 
a tanuláson és a zene szeretetén túl – a szórakozás, az aktív és a passzív szabadidõtöl-
tés különbözõ formái, valamint a barátság és a szerelem központi helyet foglal el. 

Minthogy e korcsoport minden tagja – ahol és amikor lehet – zenét hallgat, a fia-
talok kultúrája a zene mentén strukturálódik. A zene – amely már az ötvenes-hatvanas
évektõl egy önálló ifjúsági kultúra kialakulásához vezetett – ma is megosztja az egysé-
gesnek látszó ifjúságot.  Olyan – egymással többé-kevésbé rokon vagy éppen szemben
álló – csoportosulásokat képez, amelyek egymástól eltérõ kultúrájú – vélt vagy valós –
közösségeket eredményeznek. Azok pedig befelé erõs „mi”-tudattal rendelkeznek,
ugyanakkor kifelé – a külsõ szemlélõ számára is jól kódolható módon – megkülönböz-
tetõ jegyekkel bírnak. A tárgyalt kutatás feladata az azonosító és a megkülönböztetõ je-
gyek rögzítése és kódolása volt. 

Mind az interjúk, mind a kérdõívek – nagy vonalakban – azonos kérdéscsoporto-
kat vizsgáltak. A demográfiai adatokon túl a kutatás tárgya volt a családi háttér (a csa-
lád szerkezete, a szülõk iskolázottsága, foglalkozása, vagyoni helyzete), a társas kap-
csolatok (nemzedéken belül  és nemzedékek között), a környezethez való viszony (más
népek, nemzetiségek, kisebbség, vallás, más csoportosulások), a szabadidõ eltöltésének
módja (aktív és passzív, érdeklõdési körök: sport, film, zene, szórakozás, hobbi), az
egyéni motivációk (problémamegoldás, a menekülés útja, káros szenvedélyek, vallási
beállítottság, környezeti hatások), valamint a jövõkép. Feltérképeztük a város szórako-
zó- és gyülekezõhelyeit, felmértük azok belsõ kialakítását, a szolgáltatások körét, szín-
vonalát, a közönség összetételét, valamint a szórakozás funkcionális és tartalmi jegye-
it. A szórakozás eszközei – a zene, a szöveg, a tánc, az öltözködés-külsõ megjelenés, 
a kiegészítõk és egyéb kellékek, a fogyasztási szokások – és a résztvevõk viselkedési
kultúrája a fiatalok gondolkodásmódjáról, érték- és normarendjérõl kínált értékelhetõ
adatokat, információkat. 

Az elemzés többszintû volt. Az adatokat csoportok szerinti bontásban, továbbá la-
kóhely, iskolatípus és nemek szerint is elemeztük. Az egyes ifjúsági csoportok az így
kapott adatok – a csoportstruktúrák elemeinek hasonlósága, rokonsága – alapján 
összevethetõk, és nagyobb egységekbe, rokon csoportokba és családokba sorolhatók. 

A tipológiai összehasonlításhoz a kérdõív egyik táblázatának – a megkérdezettek
csoportokról alkotott véleményének – eredményei voltak az irányadók. A zenei irány-
zatok alapján elkülönített csoportok mellé azonos tulajdonságokat rendeltünk (melyek
a terepmunka során kristályosodtak ki). Az egyes tulajdonságok említési gyakoriságait
táblázatba foglaltuk, s az ily módon mátrixba rendezett adatsorból klaszteranalízis se-
gítségével egy nagyon egyszerû ábrát, ún. dendrogramot nyertünk. Viszonypárokat állí-
tott fel, melyek „egyesülése” különbözõ lépésben kezdõdött el. Így rajzolódtak ki az egy-
máshoz közel, ill. az egymástól távol álló csoportok. A klaszteranalízis eredményei
megegyeztek a terepmunka eredményeivel. 
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08 Ez utóbbiak elemzése nagyon tanulságosnak bizonyult. 
09 Az anyag a Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága (SMMI) Néprajzi Osztályán került nyilvántartás-

ba, megõrzésre.
10 A Kaposváron rögzített csoportok nyugat-európai és amerikai meglétérõl tájékoztat többek között a Daly,

Steven – Wice, Nathaniel által szerkesztett kiadvány, az „Alternatív kultúra. Amit a ‘90-es évekrõl tud-
ni érdemes” (Biográf. Budapest, 1996). A kaposvári kutatások anyagának megjelenését követõen adták
ki Bécsben Grobegger, Beate – Heinzlmaier, Bernhard könyvét „Jugendkultur” (Wien, 2002) címmel. 
Ez a kötet tematikus bontásban mutatja be a ma Bécsben/Ausztriában fellelhetõ ifjúsági kultúrákat/cso-
portokat. A hip-hop kultúrát, a technosokat, a metálosokat, a gördeszkásokat, a szkinhedeket, a punko-
kat. Az utóbbi évtized zenei stílusirányzatait tárgyalja a Larkin, Colin által szerkesztett „Encyclopedia
of Popular Music” (Macmillan, London, 1996) címû munka, valamint Kömlõdi Ferenc – Pánczél Gá-
bor „Mennyek kapui (az elektronikus zene évtizede)” (Budapest, 2001) címmel megjelent kiadvány. 

11 Egyedül a szkinhed fiatalok (a helyi katolikus gimnázium negyedik osztályos fiú tanulóinak 80 %-a) ta-
gadták meg a kérdõív kitöltését. Számuk a városban – az interjúk adatai alapján – kb. 50-150 fõre be-
csülhetõ attól függõen, hogy a kemény magról, vagy a velük csupán szimpatizáló, esetleg õket divatból kö-
vetõ fiatalokról van-e szó.

12 A deszkások csoportjellege éppen a kutatás ideje alatt bontakozott ki. A velük készült beszélgetések is azt iga-
zolták, hogy az „igazi deszkások” elsõsorban nem a zene, inkább az extrém sportok mentén csoportosulnak.



szer – érték. Önmagában nem több, mint forma. Értékét az elfogadás vagy az elutasí-
tás mértéke határozza meg. Az öltözködés pedig kulturális szimbólum. A testi szimbó-
lumok olyan készlete, amely üzenetek közvetítésére jött létre. Beletartozik a hajviselet,
a díszek, a felékesítés és a csonkítás is. Szabályainak elsajátítása a gondolkodás és a vi-
selkedés szabályainak elsajátításával együtt megy végbe. A divat hat a gondolkodásra,
az életformára, az ízlésre és a legkülönbözõbb kulturális termékekre. Ilynek például 
a használati tárgyak, a kozmetikai cikkek, az autómárkák, az idõtöltés, a társalgási té-
mák, az érintkezési formák, a beszédfordulatok, a világnézetek vagy a stílusok. A fel-
szín alatt végbemenõ kulturális változásokat tükrözi a divat. Olyan szokás, amely 
a szokástól való eltérésnek álcázza magát, ösztönzõje a polgárság növekvõ mértékû sza-
badideje és vásárlóereje. Az átlagember az ízlést helyettesíti vele. Terjedését – a piac-
kutatás segítségével – divatfotók, divatlapok, kommunikációs csatornák teszik egysze-
rûvé és automatikussá. A különbözõ gazdasági-társadalmi csoportok fogyasztói 
a divatot egyidõben veszik át, és elméletileg – a modern és a klasszikus stílusok széles
skálájából – szabadon választhatnak személyes ízlésüknek és fizikai adottságuknak
megfelelõen. A divat hatására az információk átszivárgása vertikális, társadalmi réteg-
határokon keresztül halad, és nem horizontális, mint a viseletben. 

A haj, a ruha, a cipõ anyaga, formája, márkája, színe az öltözködés azon elemi al-
kotórészei, amelyek már társadalmi jelentést hordoznak. A haj és a test egész felülete
– függetlenül a fiatal családi vagy társadalmi helyzetétõl – a legkisebb anyagi ráfordí-
tás mellett is – viszonylag tartós megkülönböztetõ eszköz. Közismert, hogy a rockerek
hosszú haja – hippi örökségként – a tiltakozás és a szabadság jelképe, hogy a punkok
színes taréja a lázadás, a polgárpukkasztás egyik kifejezõ eszköze. A szkinhedek tar fe-
je a militáris jelleg kiemelésére szolgál amellett, hogy annak gyakorlati funkciója is
van: nem lehet belekapaszkodni. De csoportjellemzõ lehet a tetovált lapocka, boka,
kar, váll vagy hát, a tetoválás formája és mérete. Ismertetõ jegy az ékszer, a piercing
orrban, fülben, szájban, nyelvben, szemöldökben vagy akár a lágyékban, a nemi szer-
veken. A fiatal csoport-hovatartozásáról árulkodhat a cipõ formája, márkája, a fûzõ
színe, utalhat rá a mesterséges barna bõr, a beteges fogyókúrázás vagy bizonyos spor-
tok ûzése. A jelek, az ábrák, a graffiti, a szimbólumok a csoportjelleg beszédes formái.
Így megkülönböztetõ és ismertetõ jegyként szolgál például a béke vagy az anarchia je-
le, a turul, a kettõs kereszt, az Árpád-sáv, a fordított kereszt vagy a pentagramma. 
A belsõ értékek olykor szükségképpen külsõ megerõsítést is kapnak, máskor a drága,
az extrém, az egyedi külsõ kevésbé tartalmas belsõt takar. Árulkodó jel lehet az üdvöz-
lési mód, a magatartás. És így tovább.

Az eddigiekben azt állítottuk, hogy az egyes csoportok a zene stílusirányzatai men-
tén modellálhatók. Hogy ne csak a formai jegyek, de a tartalom is megjelenjen anya-
gunkban, utalhatunk itt például a fiatalok által kedvelt zene és az azt kísérõ szöveg
kapcsolatára. A zene szövege üzeneteket közvetít. Ám az egyes csoportok életében a
kettõ viszonya nem azonos. Az ideológiai alapon szervezõdõ csoportok – mint például
a szkinhedek, a punkok vagy a rapperek körében – a szövegnek meghatározó szerepe
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– a kutató olyan egymás mellett élõ, azonos idõben létezõ és azonos értékû kultúrákként
értelmezi, amelyek együttesen alkotják a mai ifjúsági kultúrát. E csoportosulások pedig
mintegy „elõszobái”, „gyakorló terepei” a fiatalok késõbbi pártosodásának, ideológiai
elkülönülésének.

Az eltérõ módon élõ és gondolkodó, a jelenhez és a jövõhöz különbözõ módon viszo-
nyuló, a nem egységes norma- és értékrendszerû csoportok/csoportosulások már külsõ je-
gyek alapján is megfigyelhetõk, beazonosíthatók. Különbözõek a szórakozási szokásaik,
külsõ megjelenésük, másként viselkednek, és nem azonosak fogyasztási szokásaik sem.

A fiatalok által hallgatott zene más-más típusú szórakozóhelyekhez kötött, a szóra-
kozók külseje – haja, ruhája, cipõje, sminkje, ékszerei és egyéb kiegészítõi – pedig a
csoportelvárásokhoz alkalmazkodik. A szórakozó- és gyülekezõhelyek a kutatás szem-
pontjából a legjobb választásnak bizonyultak. Az ott hallgatott zene meghatározza 
a szórakozás és a tánc formáját, az ott kínált ital, cigaretta, drog befolyásolja a fogyasz-
tást, hat káros szenvedélyeikre, az alkalom pedig az ismerkedésre, a baráti és a partne-
ri kapcsolatok kialakítására, ápolására ad módot. Viselkedési szokásaik gondolkodás-
módjuk közvetítõi, amelyre hatással van az általuk választott zene szövege, üzenete. 

A különbözõ ifjúsági csoportokhoz tartozó fiatalok családi háttere, szûkebb és tá-
gabb környezete, a média, a piac, az üzlet ugyan befolyásolja életstílusukat, értékítéle-
teiket – amelyek bizonyos sémák mentén rögzíthetõk –, ám a velük hasonló korúak, az
általuk választott – kisebb-nagyobb – közösségek (baráti körök, partneri kapcsolatok,
osztályközösségek, zenei stílusirányzatok mentén szervezõdõ csoportosulások) hatása
ennél is erõteljesebben érvényesül. 

Nem hagyható figyelmen kívül a divat gyors változása sem, amely – mint tudjuk –
nem csak a külsõségekre, a viselkedésre, a fogyasztási szokásokra van hatással, de 
a gondolkodásmódra is. A divatnak köszönhetõen például a rap napjainkban (szemben
a kaposvári kutatások idején tapasztaltakkal) divathullámként ismét erõteljesebben
van jelen, a rave pedig mind zenei stílusban, mind képviselõi által divatjamúlt stílus-
irányzattá lett. A deszkás öltözet egyre nagyobb tömegeket hódít meg, még akkor is, ha
e stílusirányzat képviselõi nem elsõsorban zenéhez, mint inkább képviselõi életformá-
hoz kötöttek. Nõ a technot, a progresszív elektronikus zenét kedvelõk tábora is. Mind-
egyre újabb zenei stílusirányzatok és csoportosulások alakulnak, ugyanakkor néme-
lyek összeolvadnak, súlyuk csökken. 

Szándékaink ellenére e tanulmányban csupán néhány kiragadott példával van mó-
dunk illusztrálni az elhangzottakat. Az öltözet13 az öltözetrészek speciális elrendezõdé-
sébõl és különbözõségébõl tevõdik össze. Ha az öltözetet egy csoport írja elõ divat for-
májában, viseleti ténnyé válik, valamely közösség megkülönböztetõ jeleként
funkcionál. Az itt mellékes, hogy a mesterséges viseletet specialisták dolgozták-e ki,
vagy az csupán egy egyszerû öltözeti megoldás széleskörû elterjedése. A viseleti rend-
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13 Errõl bõvebben lásd a Klaniczay Gábor és S. Nagy Katalin válogatta és szerkesztette tanulmánykötetet
„Divatszociológia” címmel (I-II. Tömegkommunikációs Kutatóközpont, Budapest, 1982).



sen zárt, nem elsõsorban külsõségekben, mint inkább gondolkodásmódban, értékrend-
ben elkülönülõ közösség az övék. Baráti társaságuk szinte családias jelleget ölt, csopor-
tosulásaikba csak ismerõsök/barátok révén lehet bekerülni. E csoport tagjai elsõsorban
az értelmiségi középosztály gyermekei, akikre a magas fokú intelligencia, a tolerancia, 
a mûvészetek iránti érdeklõdés jellemzõ. Gondolkodásmódjuk liberális, kozmopolita. 
A belsõ értékeket tartják fontosnak, és azok nem kapnak feltétlen külsõ megerõsítést. 

A bevezetõben már utaltunk arra, hogy a kaposvári kutatást kiterjesztettük egy-
részt Magyarország más városaira, másrészt Erdélyre (és amelyet 2002. végén zártunk
le). A kaposvári terepmunkák óta eltelt öt év. Az idõbeni eltolódáson túl a térbeni kü-
lönbözõségekkel is számoltunk. Az esetlegesen kiválasztott kutatópontok eltérõ föld-
rajzi – gazdasági – társadalmi adottságokkal rendelkeztek. Ám az alkalmazott kutatá-
si szempontok azonosak voltak a terepen már sikeresen kipróbált és a gyakorlatban
bevált kaposváriakkal. Megegyeztek a kutatás témakörei is. A négy kutatóhelyen rep-
rezentatív kérdõíves felmérést nem végeztünk, csupán néhány középiskola írásbeli vá-
laszaira támaszkodtak a kutatók, mintegy kiegészítve azokkal a szóbeli kikérdezést.
Annak célja csupán az általános tájékozódás, az ifjúsági kultúra jobb átláthatósága
volt. A négy kutatóhelyen végzett vizsgálatok – szóbeli kikérdezés és résztvevõ megfi-
gyelés – eredményét, ill. annak rövid összegzését itt tesszük elsõként közzé.14

A Pápán15 és Tatabányán16 kutatók – két néprajz szakos egyetemi hallgató – 40, ill.
38 interjút készítettek, zömében 16-26 éves fiatalokkal. Az megkérdezettek itt is – a ka-
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van. A szkinhed fiatalokra – a család anyagi helyzetétõl függetlenül – alapvetõen ha-
tással van a neveltetés, a szülõk-nagyszülõk ideológiai beállítottsága. A punkok általá-
ban azok a szegényebb, csonka család gyermekei, akik e stílusirányzatot vonzónak tart-
ják. Akik folyamatosan lázadnak, és a lázadás e formáját választják. Mindkét
csoportnál a zene a szöveg alá rendelõdik, csupán másodrangú. A rap az amerikai fe-
keték kultúrájának közvetítõje – a hip-hop kultúráé – táncukkal, a breakkel. Meglehe-
tõsen sajátos elõadásmódjuk is az ún. „szövegelésükkel és rímfaragásukkal”. Ugyan-
csak jellemzõek az általuk ûzött sportok (kosárlabda, bicikli, gördeszka, görkorcsolya),
és mûvészi kifejezõ eszközük: a graffiti, a falfirka. A rockerek, a metálosok és az alter-
natív fiatalok csoportjainál a zene és a szöveg egyenrangú. A pop szövege „feledhetõ”,
ideológia- és politikamentes. A house-zenét olykor néhány szavas/soros szöveg késéri
csak. A house kultúrára a pénzközpontúság, a legújabb divat követése jellemzõ, a drá-
ga, a márkás, az extra, az extrém igénye meghatározó. Jelszavuk a „carpe diem”, az „élj
a mának”. Köreikben fordul elõ legmagasabb arányban a kábítószerélvezet. E költsé-
ges szórakozási szokásokat képviselõ fiatalok anyagi helyzete azonban korántsem egy-
séges. Részben az újgazdag, sikeres vállalkozók gyermekei tartoznak e csoportba, de
soraikban jelen vannak a kevésbé jómódú szülõk gyermekei is (például Kaposváron az
építõipari szakközépiskola diákjai). Õk az életvitelükhöz szükséges pénzt úm. „más-
ként szerzik meg”, teremtik elõ. Ez utóbbit nem vizsgálta a felmérés. 

A zene mentén szervezõdõ ifjúsági csoportosulások nem csupán önmagukban ér-
dekesek. Lényegesebb e csoportok gazdasági – társadalmi vetülete. Az e csoportokhoz
tartozó, különbözõ korú és nemû, családi hátterû, anyagi helyzetû fiatalok gondolko-
dásmódja, viszonya az anyagi javakhoz, az érzelmi gazdagsághoz, véleménye a saját és
az idõsebb generációról. Eltérõ módon értékelik, minõsítik, ítélik meg egymást, a má-
sik csoport kultúráját. Csoportokra jellemzõ módon különbözik a másság tolerálása,
elfogadása vagy elutasítása is. Más a viszonyulások mértéke is. A felmérés egyik nega-
tív eredménye az elõítéletek nagyfokú megléte, amelyek szinte csoportosulásoktól füg-
getlenek. Miképpen az idõsebb generáció többsége, úgy a fiatalok sem toleránsak 
a mássággal, de egymással szemben sem. 

A csoportértékekkel való azonosulás – olykor szerencsére – nem azonos mértékû.
Részben a divatnak, kisebb részt a környezeti hatásoknak köszönhetõen a fiatalok kö-
zül néhányan „csapódnak” egyik csoporttól a másikig. Így lett abból a diszkós fiúból
divatszkinhed, aki számára a külsõ megjelenés, a közösséghez tartozás tudata fonto-
sabb, mint az ideológia. Vagy house-os az egykor rapper lány, akit baráti köre „csábí-
tott át” e csoporthoz, ám gondolkodásmódjában nem azonosult teljes mértékben az
újonnan vállalt „közösséggel”. 

A csoporthoz tartozás külsõ jegyei olykor könnyen, esetenként nehezebben azonosít-
hatók be. Máskor a csoportjegyek egy-egy eleme utal csak a fiatal hovatartozására.  Leg-
egyszerûbb a punk, a szkinhed vagy a rapper fiatal felismerése. Azoké a csoporttagoké,
amelyeknél a külsõ jegyek egyértelmûen árulkodnak ideológiájukról. Az alternatívok
csoportja például lényegesen nehezebben felismerhetõ és kutatható, hiszen meglehetõ-
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14 A gyûjtött anyagot – az interjúkat és az írott dokumentumokat –, valamint a kutatási eredményeket fel-
dolgozó tanulmányokat Kaposváron õrizzük és vesszük nyilvántartásba a megyei múzeum néprajzi gyûj-
teménye részeként. 

15 Pápán Reidmár Linda, az ELTE-BTK harmadéves néprajz szakos hallgatója végzett kutatásokat 2001
októbere és 2002 júniusa között. Pápa nagy múltú és jó hírû gimnáziumaival – elsõsorban a Dunántúlon,
de az országban is – jelentõs vonzerõt gyakorol az ott tanulni vágyókra. Iskoláiba mind a Felvidékrõl,
mind a Tiszántúlról érkeznek diákok. Egykori iskolavárosi rangját elsõsorban a Református Kollégium és
a teológia adta. Ma számos középiskolájában különbözõ irányú képzés folyik. Hiányossága e városnak,
hogy felsõfokú oktatási intézménnyel nem rendelkezik. 34000 fõs kisváros, a helyi tizenévesek száma pe-
dig mindössze 3771 fõ. A „pezsgõ ifjúsági élet” Pápára nem jellemzõ, bár a kisváros számos amatõr mû-
vészeti csoportnak ad otthont. Szórakozóhelyei elsõsorban a diszkók, ill. az ún. „beülõs kocsmák”. 

16 A tatabányai kutató Panyik Kata, az ELTE-BTK negyedéves néprajz szakos hallgatója. A kutatás ideje:
2001. november – 2002. július. Tatabánya 1950 óta Komárom-Esztergom megye székhelye, Budapesttõl 70
kilométerre. A város kedvezõ fekvése – az M1-es autópálya mellett, a Budapest-Bécs vasútvonalon – és a
szlovák határhoz való közelsége elõnyös adottságnak bizonyult a kutatás szempontjából is. A fiatal város –
a 19. század végén megindult bányaipari tevékenység eredményeként – lakosságának létszáma mára majd
72 000 fõre duzzadt. Tatabányára – a bányák bezárását követõen (1987) – 31 külföldi érdekeltségû gazda-
sági társaság települt, a város ipari parkká lett. 9 középiskolájába 3554 tanuló jár, közülük majd fele ingá-
zik, ötöde kollégiumban lakik. 1992-tõl itt mûködik a Modern Üzleti Tudományok Fõiskolája. Tatabánya
legnagyobb számú etnikai kisebbsége a – két nagy tömbben élõ – cigány lakosság. A város jelképe a turul.



a fiatalok csoportosulásai ma a következõképpen alakulnak: legnagyobb számban a
rockerek és a metálosok, valamint a diszkósok és a hosue-osok vannak. Köszönhetõ ez
a városban elérhetõ számos szórakozóhelynek és szórakozási alkalomnak. Tatabányán
a rockzene rajongói számára évente több alkalommal szerveznek fesztiválokat, emel-
lett más nagyobb városok – például Budapest vagy Gyõr – szórakozóhelyei is könnyen
elérhetõk. A városban ugyancsak jelen vannak a hip-hop kultúra követõi, a rapperek,
a ma már kevésbé lázadó, de külsõségeikben még megbotránkoztató punkok, valamint
(1990-tõl) a hungarista és (1997-1998-tól) a neonáci nézeteket valló szkinhed fiatalok.
A fiatalok e csoportjai – az adatok alapján – külsõségeikben nem vállalják szkinhed mi-
voltukat, ennek ellenére Tatabánya – feltehetõen a turul emlékmû miatt – és Komárom
– elsõsorban földrajzi fekvése miatt – máig szkinhed bázisként mûködik. A hungarista
szkinhed fiatalok koncertekre más városokba is eljártak/eljárnak, így Budapestre, Deb-
recenbe, Egerbe, Gyõrbe. Az újfasiszták titokban eldugott helyeken, félreesõ kocsmák-
ban gyülekeznek, ahol karlendítéssel köszönnek. A kaposvári kutatások óta eltelt idõ-
szak – öt év – alatt a house-zene mindinkább populárissá lett. A rave nagymértékben
veszített népszerûségébõl, szinte teljesen eltûnt. A kevésbé populáris house továbbra is
klubjellegû maradt, képviselõik – az „igazi house-osok” – kedvelt szórakozóhelyeikre,
elsõsorban Budapestre, nyáron Siófokra járnak. Az elektronikus zenék kedvelõi között
– a  korábbi house-kultúra populárisabbá válásával – új zenei irányzatok jelentek meg,
melyeket a kutató egy csokorba gyûjtött, és „underground” zeneként jelölt. Ennek elér-
hetõsége még korlátozott. Szórakozóhelyeik elsõsorban a fõvárosban találhatók, az in-
formációkhoz Interneten férnek hozzá képviselõik. Partijaikra jellemzõ a drogfogyasz-
tás, résztvevõikre a legújabb divattrend követése és a pénzközpontúság. 

A két erdélyi – a csíkszeredai18 és a székelyudvarhelyi19 – kutató tudományos gyûj-
tõ, feldolgozó és bemutató tevékenysége némileg eltér a hazaitól. Az eltérések okai
több szempontból is magyarázhatók. Az erdélyi kutatók másként gondolkodnak, más
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posvári tapasztalatokhoz hasonlóan – hevesen tiltakoztak a „csoportba rendezés”, a ka-
tegorizálás, a beskatulyázás ellen. Ám – ennek ellenére – a beszélgetések során az adat-
közlõk csoportjellege, más csoportokhoz való viszonyulása, önmaguk és mások megíté-
lése egyértelmûen a felszínre került. Így besorolásuk nem okozott gondot a
kutatóknak. Csoportjellegük már a külsõségekben is egyértelmûen megnyilvánult, bár
többségük véleménye szerint a külsõnél a fiatalok gondolkodásmódja lényegesebb
szempont. Eltérõ szemléletmód jellemzi az egyes csoportokat. Általános az a tapaszta-
lat is, hogy a fiatal tizenévesek még nyitottak, de az életkor növekedésével érdeklõdé-
sük, mindenekelõtt nyitottságuk arányosan csökken.

A pápai ifjúsági kultúra – az ott kutató véleménye szerint – két nagy csoportra
bontható: a domináns és a nem domináns „szubkultúrákra”. Ez utóbbit rétegkultúra-
ként vagy ellenkultúraként aposztrofálja. Az elõzõ – létszámában is nagyobb – csoport-
ba a diszkósok és a rapperek tartoznak. A diszkózene tömegeket mozgat meg, a piac és
a divat (a tömegkommunikációs eszközökön át) a diszkósokat szolgálja ki. Õk a leg-
újabb trend követõi, számukra az önazonosság kialakítása szükségtelen, kultúrájuk-
ban a zene másodlagos szerepet kap. Elsõdleges csoportképzõ tényezõ a divat. 
A rappereket – ezen túl – sokoldalú tevékenységük is összeköti. Mindenekelõtt a zene,
a hip-hop kultúra, mûvészetük: a graffiti, táncuk: a break, valamint a széles skálán
mozgó küzdõ- és extrém sportok. A kész mintákat átvevõk számára a piaci szféra kö-
vethetõ életstílusbeli, öltözködésbeli megoldásokat kínál. Ezzel szemben a rétegkultú-
rák képviselõi – a rockerek, a punkok, a szkinhedek és az alternatívok – a pápai kuta-
tó véleménye szerint nem mozgatnak meg akkora tömegeket. Eltérõ módon, de
lázadnak a fennálló rendszer vagy annak képzõdményei ellen. Önazonosságuk keresé-
se, a másság kialakítása jellemzi õket. Ellenkultúrákként mûködnek, ahol a fõ csoport-
képzõ tényezõ a zene. Csupán egy olyan ifjúsági csoportosulás van Pápán, amely a ka-
posvárihoz hasonló ugyan, de „kiforrottságában” vele nem teljesen azonos: az
alternatívoké. Ennek oka – a terepen dolgozó szerint – egyrészt a felsõoktatási intéz-
mények hiánya, melyek „melegágyai” lehetnének e stílusirányzatnak. Másrészt a kis-
város csekély számú és egyoldalú szórakozási lehetõséget kínál, amely szintén e stílus-
irányzat ellen hat. Az alternatív klubok ugyanis a zene és a szemléletmód elsõdleges
közvetítõ csatornái. 

A pápai kutatás eredményei jelentõs mértékben egyeznek a kaposvárival, a meg-
kérdezettek gondolkodásmódja is azonos vagy nagyon hasonló. E kutatás is alátá-
masztja az állítást, miszerint az egyes csoportkultúrák azonosító és megkülönböztetõ
jelei, jegyei viszonylag állandóak a kutatás helyétõl és idejétõl függetlenül is. 

Az elõbbiekkel ugyancsak nagymérvû hasonlóságot, azonosságot mutatnak a tata-
bányai eredmények. Olykor még a válaszok is szinte azonosak.17 A csoportok egymást
itt is kemény kritikával illetik, a másik negatív tulajdonságait emelik ki. Tatabányán
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17 Természetesen az interjúk teljes anyaga a témavezetõ (és az érdeklõdõk) rendelkezésére áll, így azok
hitelessége dokumentált. 

18 Csíkszeredán Ferencz Angéla PhD-hallgató vizsgálódott – 2001 novembere és 2002 júniusa között – 
a kaposvári ifjúsági kutatásokból kiindulva, azonos témakörben, kiemelve a helyi, a lokális specifikumo-
kat, sajátosságokat. A kiegészítõ – kérdõíves – felmérés itt is csupán az általános tájékozódást szolgálta, 
a megkérdezettek között a helyi középiskolák néhány osztályközössége szerepelt. 18 hosszabb interjú ké-
szült az ott élõ, tanuló középiskolás fiatalok körében. A kutató ügyelt arra, hogy megszólaljanak anyagá-
ban a klasszikusan kinyúlt fiatalság reprezentánsai is. Az átlagéletkor 21 év (15-25 éves korig), két fõ 30,
ill. 37 éves, vállalkozó és újságíró. Informális beszélgetések során további 10 adatközlõ nyilatkozott, akik
anyagát azonban hanghordozón nem rögzítette a gyûjtõ, csupán feljegyzéseken dokumentálta az elhang-
zottakat. A résztvevõ megfigyelés helyszínei a város meghatározó szórakozó- és a gyülekezõhelyei voltak.

19 A székelyudvarhelyi kutató – Sólyom Andrea PhD-hallgató – 2001. február és 2002. november között
végezte terepmunkáját a kaposvári anyag alapján, egyeztetett koncepció szerint. Szociológiai, minõségi
módszerekkel dolgozott, úgymint résztvevõ megfigyelés, 19 egyéni és csoportos félstrukturált interjúkészí-
tés, valamint dokumentumelemzés. Az interjúalanyok részben a székelyudvarhelyi fiatalok ismert csoport-
jainak képviselõi – rockerek, alternatívok, diszkósok –, részben egyik csoporthoz sem tartozók – blues-t



szempontból is magyarázza. Egyrészt oka lehet, hogy a nyugati, ill. a nagyvárosi irány-
zatok (itt elsõsorban a Kolozsváron és Budapesten tanuló, esetleg dolgozó, de több-ke-
vesebb rendszerességgel hazajáró diákokra gondol) még nem érték el a várost. Másrészt
a fiatalok többsége a tömegkommunikációs eszközökön át közvetített zenére szórako-
zik, és az ott közvetített kulturális minták szolgáltatnak számára alapot. Az ízlés- és a
stílusmeghatározó – a gondolkodást, a cselekvést, a külsõségeket befolyásoló – zene köz-
vetlenül a csíkszeredai helyi kereskedelmi rádión keresztül hat a hallgatóra, vagy a szó-
rakozóhelyek lemezlovasai (DJ-i) által. A román zene csupán a diszkóban kedvelt, a rá-
dió elsõsorban magyar és már slágerré lett külföldi zenét közvetít. A kutató ezért
elsõsorban a terek, a helyszínek, a szórakozóhelyek közönségének összetételét vizsgálta.
Általában tudta csak követni egy-egy iskola csoportösszetételét, a hangsúlyt itt is in-
kább az iskolák között meglévõ presztízsharcra, rangsorolásra fektette. A zömében ve-
gyes zenei stílusirányzatokat közvetítõ szórakozóhelyek bemutatásánál pedig azok szín-
vonalát, a szórakozás idõbeli struktúráját elemezte. A Csíkszeredán fellelhetõ csoportok
leírása kevésbé részletes, így csak részben állítható párhuzamba a kaposvári anyaggal. Ám
az is kétségtelen, hogy a negatív válaszok, eredmények, a meglévõ hiányok éppen olyan
informatívak, mint a pozitívak. A fellelt stílusirányzatok közül a rockerek elsõsorban az
idõsebb huszonéves fiatalok csoportja, részvételük, számuk meghatározó Csíkszeredán,
de a környezõ településeken is: Gyergyóban, Szentgyörgyön. Nagyobb koncertekre pedig
elsõsorban Kolozsvárra és Vásárhelyre járnak. A mai rockerek baráti közösségeket alkot-
nak, összetartanak, 15-28 éves korúak, együtt szórakoznak, sajátos külsejük alapján köny-
nyen megkülönböztethetõk más fiataloktól. Sajátos a zenéjük és a táncuk is. Leginkább a
csíkszeredai diszkósokat ítélik el, akiket igénytelen zenéjük, pénzközpontúságuk, divatos
külsejük, vagány viselkedésük miatt „cinkelnek”, szólnak meg. A másik nagyobb csoport
az alternatívoké. Õk azonban eltérõ azonosító és megkülönböztetõ jegyekkel bírnak, mint
a magyarországiak. Székelyföldön õk az extrém sport ûzõi és kedvelõi (a gördeszkások,
a görkorcsolyások, a biciklisek). Csoportjuk két részre bontható, az egyik az ún. „old
school” irányzat képviselõi: más zenével, külsõségekkel, szórakozási formákkal, a má-
sik pedig az ún. „new school”-é. E csoportok a városban megjelenõ legújabbak, legdiva-
tosabbak, ebbõl adódóan a legérdekesebbek. A baráti körök laza kapcsolata, a sport sze-
retete, a divatkövetés, a drága és extrém külsõségek elõtérbe kerülése, a digitális zene
megléte jellemzõ csoportjaikra. E stílusirányzatot – feltehetõen – más nagyvárosokban
(elsõsorban Kolozsváron) tanuló diákok tették népszerûvé, követendõvé. Elkülönül szó-
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szemléletmóddal közelítik meg a kutatási témát. Mások kutatási módszereik is (rész-
ben antropológiai, részben szociológiai szemben a hazai kutatók etnográfiai módsze-
rével). A magyarországitól eltérõ közegben élnek. Objektív és szubjektív okokból is vi-
szonylag kevesebb idõ állt rendelkezésükre. Egymással és a témavezetõvel drótpostán
érintkeztek, a személyes kapcsolat hiánya, az adatközlõik alacsonyabb száma (mintegy
fele a pápai és a tatabányai interjúalanyoknak) is magyarázhatja a különbözõségeket. 
A magyarországitól eltérõ kutatási eredmények fõ oka azonban – vélhetõen – az, hogy
Erdély e keleti, délkeleti peremén a Nyugat-Európából érkezõ, a fiatalokra ható divat-
trendek (akár öltözködésben, akár életvitelben, gondolkodásban vagy szemléletmódban)
jobbára a Magyarországon (és/vagy Kolozsváron) tanuló/dolgozó fiatalok közvetítésével
jutnak el. E csoportkultúrák összessége még nem talált megfelelõ táptalajra a Székely-
földön. Valójában még azt sem tudjuk, hogy például a Duna-Tisza közén, vagy a Tiszán-
túlon milyen hatás éri a fiatalokat. Ám az bizonyos, hogy Székelyföld keleti peremén az
ifjúsági kultúra nem teljesen azonos az itthon bemutatottal. A fiatalok csoportosulásai
csírájában ugyan már rögzíthetõk, azok kisebb léptékben már fellelhetõk (például a
rockerek, a diszkósok, a rapperek és a house-osok), ám markáns elkülönülésrõl ott még
nem beszélhetünk. A szkinhedek, a punkok és a mi fogalmaink szerint elkülönülõ alter-
natívok nyomát – legalábbis a két kutató – nem tudta kimutatni. Mindkét erdélyi anyag
csak általában foglalkozik az ifjúsági kultúrával, annak Kaposváron vizsgált szegmense-
ivel, de – a megadott szempontok szerint – nem elemzi az egyes csoportosulásokat. 

Csíkszeredát,20 a terepet jól ismerõ kutató munkájában elsõdleges szempont a fiata-
lok által használt tér strukturálásása. A zenei irányzatok alapján fellelt csoportok szá-
ma – a kaposvári eredményekhez képest – kisebb, az egyes csoportok kevésbé elkülönít-
hetõk, körvonalazhatók, a fogalmak itt-ott összemosódnak. A kutató mindezt több
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18 kedvelõk –, helybéli és vidéki diákok – voltak. Az interjúalanyok között szerepelnek még a helyi média
képviselõi, programszervezõk, kocsmafenntartók. A résztvevõ megfigyelés elsõsorban a város kocsmáinak
feltérképezését szolgálta. Kérdõíves felmérés – egy végzõs osztály kivételével – itt sem készült. Így repre-
zentatív felmérés hiányában az adatok természetesen nem egy egész korosztályról vagy városról, inkább a
vizsgált kiscsoportokról adnak átfogó képet. A gyûjtés szempontjai: a kutató lényegesnek tartotta kihang-
súlyozni az otthon töltött éveket, az eddig bejárt iskolai életutat, jövõstratégiákat, a szabadidõs tevékeny-
ségeket, mint a szórakozás, a zenehallgatás, az öltözködés. Célcsoportjai a tizenhat-huszonéves fiatalok
voltak, ezen belül pedig a fiatalok helyzetére, életstílusára, cselekvési mintáira fektetett fõ hangsúlyt. 
A kutatás eredménye egy esettanulmány, amely két fõ fejezetbõl áll. Az elsõ a szocializáció folyamatában
lévõ ifjúság letapogatása, a második – talán kevésbé kidolgozott – a tizen- és huszonéves fiatalok csoport-
jainak feltárása, kultúrájának vizsgálata a zenei stílusirányzatok, valamint a szabadidõtöltés mentén.

20 Csíkszereda a Keleti Kárpátok hegyvonulatában, a Csíki medencében, az Olt folyó partján fekszik,
Budapesttõl 740 kilométerre. Közeli nagyobb városok: Brassó (101 km), Kolozsvár (267 km) és a fõváros,
Bukarest (272 km). 1968 óta Hargita megye székhelye. Lakosságának száma közel 46 000 fõ. A lakosság
háromnegyede magyar anyanyelvû (74 %), 0,5 % a roma lakosok aránya. A megyeszékhely a régió
tanulói és az aktív munkaerõ számára vonzerõt jelent. A munkanélküliség Csíkszeredán 2001-ben az

18 országos átlag alatt maradt (a 8,8 %/-hoz képest itt 5,2 %). A városban 2 elméleti líceum, 1 mûvészeti,
4 szakközép- és egy speciális iskola mûködik fogyatékosok számára, valamint egy egyházi. Az elmúlt
tanévben 2640 a gimnáziumba, 3467 a líceumba, 362 a posztlíceumba járók száma. 1127 diák iratkozott
be szakiskolába. A 40 oktatási intézménybõl 13-ban vegyes – román-magyar –, kettõben román nyelvû
oktatás folyik. 1989 után elindult Csíkszeredán is az egyetemi képzés, négy egyetemnek van itt kihelyezett
tagozata. 2001-tõl pedig a Sapientia – EMTE magánegyetem megalapításával – 200 diákkal –
Csíkszereda egyetemvárossá nõtte ki magát.



széles táborában egyre több a house-osokra utaló jel.  Az „aranyifjaknak” nevezett új-
gazdagok, a „vagányok” száma egyre szaporodik Székelyudvarhelyen is. 

Punkok és szkinhedek meglétérõl egyik erdélyi kutató sem számolt be, jóllehet a fo-
galmat, ill. e csoportosulások jellemzõit – elsõsorban néhány Magyarországról hazatérõ
fiatal jóvoltából – a fiatalok ismerik. Mind Csíkszeredán, mind Székelyudvarhelyen ta-
lálkoztunk olyan csoportmeghatározással, amely Magyarországon az elmúlt évtized-
re/évtizedekre volt jellemzõ. Csíkszeredán a diszkóba járókat „digóknak” nevezik, a
rockereket „hobosoknak”, Székelyudvarhelyen a kemény rockot hallgató bõrdzsekise-
ken kívül – vélik a megkérdezettek – sok olyan fiatal él, aki a nyolcvanas-kilencvenes
évek hippi divatját követi. Jellemzõ rájuk a bársonynadrág, a hosszú pulóver és a nyak-
sál. Pontos részleteket azonban nem tudunk meg egyik fent említett csoportról sem.
Sajnálatos módon – mindkét kutatóhelyen – a nagy hagyományokkal rendelkezõ nép-
tánc mozgalom megszûnõben van, már nem gyakorol olyan nagy vonzerõt a fiatalokra,
mint néhány évvel korábban. A fogyasztási szokások között Székelyföldön is jelen van
az alkohol és a cigaretta, de a különbözõ drogok meglétére is utalnak a kutatók. A meg-
változott ifjúsági státusz – ami a meghosszabbodott ifjúsági életszakaszt, az oktatási in-
tézményekben való navigálást, a divatkövetést, a sajátos fogyasztási szokásokat, a tö-
megkommunikációs eszközök használatát illeti – már e székelyföldi kutatópontokon is
rögzíthetõ, ám mindez itt „késleltetett fázisban” jelentkezik. Az egzisztenciális önálló-
sodásnak elsõsorban nem szemléletbeli, mint inkább gazdasági okai vannak. A fiatalok
politikai érdeklõdése itt sem hangsúlyos.

Az ifjúsági csoportkultúrák témakörében a tanulmány szerzõjétõl eddig megjelent
publikációk, illetve kiadás alatt álló kéziratok jegyzéke:
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rakozóhelyük, fogyasztási szokásaik. Ez utóbbira a tömény szesz kerülése, az energia-
italok elõtérbe helyezése, a zene pörgéséhez igazodó ajzószerek, kábítószerek különbö-
zõ formáinak megléte jellemzõ. A diszkósok márkás külsõségeikkel tömegdivatot kép-
viselnek. Fontos az autó, a mobiltelefon, a kondíció megõrzése, itt még divat a magas
talpú cipõ. A csoportok egymást – hasonlóan a kaposvári eredményekhez – abszolút ne-
gatívan minõsítik, külsõségek alapján ítélik meg. E minõsítés utalhat a külsõn túl a vi-
selkedés módjára vagy a szórakozási szokásokra. 

Székelyudvarhely21 – részben kisváros lévén – a Kaposváron tapasztalható ifjúsági
csoportosulások teljes skáláját nem képezi le. Bár a fiatalok körében a divatkövetés –
az öltözködésben, a szórakozásban, a zenei preferenciákban – nagy hangsúlyt kap, ám
markánsan elkülönülõ ifjúsági csoportokról – a székelyudvarhelyi kutató szerint –
csak kis léptékben beszélhetünk. Ma rögzíthetõ ifjúsági csoportok/csoportosulások a
diszkósokon belül – az öltözködésükben, viselkedésükben elkülönülõ – rapperek kis-
számú csoportja. A diszkósok képezik a fiatalok jelentõs részét, a város fiataljainak
kétharmadát – háromnegyedét. Õk elsõsorban a tizenévesek, közöttük is sok a vidéki.
Mind a szórakozás módjában, mind az öltözködésben kitûnnek még a rockerek és me-
tálosok csoportjai. Arányuk a fiatalok egytizede – egynegyede között becsülhetõ
Székelyudvarhelyen. Az alternatív, mint fogalom, itt nem kapott sajátos, helyi tartal-
mat, így elsõsorban a magyarországi – a nyolcvanas évekbeli – alternatív zenekarok jel-
zik e zenei irányzatot. Továbbá az alternatív a „beskatulyázhatatlanok” jelzõje is itt. 
A house természetesen már itt is egyre népszerûbb, a kutatásból azonban úgy tûnik, e
zenei stílus mentén még nem képzõdött önálló ifjúsági csoportosulás. Ám a diszkósok
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21 Székelyudvarhely a Nagy-Küküllõ mentén fekvõ, hat és félszáz éves kisváros. Viszonylag távol esik az eu-
rópai utaktól és vasúthálózatoktól, zsáktelepülés. Ám napi többszöri, rendszeres, a várost Budapesttel 
összekötõ autóbuszjárata, európai hírû nyomdája, valamint számos televíziós csatorna megléte nem enge-
di elszigetelõdni a fiatalokat. Lakosságának száma meghaladja a 37000 fõt. A magyar anyanyelvû lakos-
ság aránya 97,8 %, a románok itt kisebbségben vannak, számuk kb. ezer fõre tehetõ. Jelentõs a város mig-
rációja, a környezõ településekrõl beköltözõk – 20-34 évesek – száma, beházasodása, valamint a
városlakók külföldi elvándorlása. Az 1989-es fordulatot követõen a várost a vállalkozások paradicsoma-
ként emlegetik. Iskolavárosi hagyományai és ipara ide csábítja a vidéki fiatalokat. Az oktatásban részt-
vevõk száma Székelyudvarhelyen folyamatosan nõ. A középszintû oktatásban 3036 diák vesz részt. A vá-
rosban posztlíceumi és mesterképzés is folyik. Fõiskolái újabb keletûek, kihelyezett tagozatként mûködnek
180 diákkal. A nyolc osztálynál magasabb szintû oktatási alrendszerben 5000 fõ vesz részt.
Székelyudvarhely egy sajátosan tradicionális berendezkedésû régió, ahol azonban – a város felszívó hatá-
sának, valamint a nyugati mintáknak köszönhetõen – megindult a fiatalok szülõktõl való elköltözése. En-
nek határt, gátat az ingatlanárak emelkedése szab. A fiatalok jövõképét nagymértékben befolyásolja a vál-
tozásokhoz való alkalmazkodás, a kevésbé kiszámítható iskolai és munkahelyi életút. A fiatalok terveiben
Magyarország – és más nagyvárosok – célországként, célpontként szerepelnek. A visszatérõk, a szerencsét
próbálók a külföldi munkavállalással keresett pénzbõl vagy elköltöznek a szülõi háztól, vagy valamilyen
vállalkozásba kezdenek. Többen ez utóbbi mellett döntenek.



ezzel párhuzamosan újfajta képességeik alakulnak ki. A screenager szó három angol
szóból tevõdik össze: screen (képernyõ), teenager (tizenéves), screen-age (képernyõ-
kor) (Kömlõdi, 1997, 21). Három alapvetõ megkülönböztetõ jegy jellemzi ezeket a fia-
talokat: (1) a technozenék preferálása, (2) az ehhez kapcsolódó szórakozási formák
(partik) elõnyben részesítése egyéb lehetõségekkel szemben, (3) a televízió, a számító-
gép és az Internet aktív (mindennapos) használata. Ez azt jelenti, hogy információik
nagy részét képernyõkrõl szerzik, játékaik nagy része is video-, vagy egyre inkább vir-
tuális valóságokat is felhasználó számítógépes játékok. Képesek szimultán feldolgozni
a világ eseményeit, akár több csatornát egyszerre nézve – ennek technikája a szörfözés
(a tévécsatornák folyamatos váltása, vagy párhuzamosan több Web-lap futtatása) –, s
mindeközben igénylik a monoton, repetitív, gyors ritmusú, mesterséges hangeffektu-
sokat tartalmazó technozenéket, s a hétköznapokban nem tapasztalható fényhatásokat.
(Horkai, 1999) 

A szubkultúra-vizsgálat eredményeképpen felszínre kerültek azok a kulturális
problémák, melyeket a hagyományos iskolarendszerbe való belépés generál. Egy új és
kevésbé ismert ifjúsági szubkultúra tagjainak megjelenése a tradicionális iskolarend-
szerben sohasem volt akadályok nélküli folyamat. Az ütközési felületek forrása az elté-
rõ értékrendszer és gondolkodásmód, mely nem csak generációk között (tanár – diák),
hanem generációkon belül is jelen van (eltérõ kortárs szubkultúrák). A screenagerek
életterének jelentõs részét képezi az iskola, melynek tanuló- és tanárközössége több
szempontból heterogén és multikulturális. A kulturális diverzitás megjelenése az isko-
lában sohasem problémamentes (Feischmidt, 1997: 9; Boreczky, 1999: 26-38), hiszen az
iskola a kultúra közvetítésének egyik módja (Deme, 1994: 12), így szükségszerû a kul-
túrák és etnikumok közötti feszültség feloldása az intézményen belül. A terepmunka
során feltárt tudásanyag segítségével javaslatok tehetõk majd az iskolában jelen levõ
kulturális feszültségek csökkentésére.

Alapvetõ problémaként jelenik meg, hogy az eltérõ generációs, kulturális és társa-
dalmi jellemzõk miatt a diákság és a tanárok jelentõs része nem rendelkezik közös kul-
turális nyelvvel, melynek következtében az iskolai és a személyes kommunikáció nem
mûködik, a tanár és a diák nem egy nyelvet beszélnek. Közismert, hogy szakadék tá-
tong a gyerek mindennapjai és a társadalom által alkotott gyermekkép között
(Böhnisch, 2000: 357). A kutatás egyik jövõbeni eredménye lehet ezen szakadék csök-
kentése, ahol az antropológus a hagyományos fordító szerepét tölti be a kultúrák kö-
zött, értelmezhetõvé téve egymás számára a különbözõ kulturális nyelveket. 

Az ifjúságot alapvetõen foglalkoztatják a boldogulás általános kérdései, és ezt az
életszakaszt az oktatás, a szakmai képzés és a tömegtájékoztatási eszközök társadalma-
sítják (Böhnisch, 2000: 357). Az iskola feladata, hogy perspektívát biztosítson a tanu-
lók számára, mely motiváló erõvel rendelkezik a tanulás szempontjából is (Báthory,
1992; Kozéki, 1980). Általános problémának tûnik a teljesítmény romlása, mely követ-
kezhet az oktatás expanziójából, de hozzá kapcsolódik az ifjúság életkörülményeinek
és arculatának átalakulása is. A család, mint érzelmi biztonságot, kultúrát, és az élet-
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SCREENAGEREK. 
KULTÚRÁK KÖZÖTTI KOMMUNIKÁCIÓ AZ ISKOLÁBAN

(Horkai Anita)

„– Szeretnék egy kis értelmet csöpögtetni a fejedbe, fiam. 
Szeretnék segíteni rajtad. Segíteni, ha tudok. 

Tényleg szeretett volna. Lehetett látni. 
Csakhogy más nyelven beszéltünk, ez a vicc.”

(Salinger: Zabhegyezõ)

Napjaink ifjúságkutatásainak alapkérdése, hogy milyen érzés fiatalnak lenni a XXI.
század küszöbét átlépve, mirõl ábrándoznak, mitõl félnek, mik a céljai e generáció tag-
jainak. Amikor a kutató felteszi számukra ezeket a kérdéseket, a válaszok hallatán el
kell gondolkodnia azok tényleges jelentésén, hiszen a kívülálló joggal érezhet valami-
féle ûrt, kiábrándultságot, céltalanságot, vagy jövõkép-nélküliséget. Mindez azonban
nem így van, s ami a félreértés alapja, és ami miatt paradoxonok sokaságát sorakoztat-
hatjuk fel a fiatalok világértelmezéseit vizsgálva, az az alapvetõ fogalmak eltérõ értel-
mezése, s ezeknek a különbözõ értelmezéseknek az egyidejû jelenléte a kultúrában
(Horkai, 1999: 36). 

Lényeges a virtualizáció szerepének felértékelõdése, amit elsõsorban a média se-
gít elõ. Ennek hatására jelentõs változások mennek végbe olyan kategóriákban, mint
idõ, tér, valóság, kapcsolatok, közösség, nyilvánosság, ideiglenesség, véglegesség, bo-
nyolultság vagy cselekvés. Más lesz az értelmük, jelentésük és jelentõségük a kultúrá-
ban, ezért egyre inkább referencia-nélküliség figyelhetõ meg, a személyes értelmezé-
sek válnak döntõvé (Havass, 1988: 331). Nem áll rendelkezésre más módszer, mint
egyfajta jellemzés, a klasszikus értelemben vett tudomány nem képes ezt a szintet ke-
zelni (Derrida, 1994). Felértékelt szerepe van a cselekvõ attitûdnek, az élmény, átélés
kap hangsúlyos szerepet. Ezek a tartalmak verbálisan történetek és szimbólumok so-
kaságán keresztül formálódnak és közvetítõdnek, így módszertanilag kizárólag a kul-
turális antropológia kutatási technikái, a résztvevõ megfigyelés és az interjúk által
megfoghatóak. 

1997 és 1999 között zajlott egy kulturális antropológiai terepkutatás, melynek cél-
ja egy Magyarországon még leíratlan és definiálatlan ifjúsági szubkultúra vizsgálata
volt, mely az amerikai irodalomban a screenager-kultúra vagy techno-kultúra elneve-
zést kapta. A technikai vívmányok hatással vannak kultúránkra, sõt újfajta kultúrát
alakítanak ki, melynek jellemvonásai tetten érhetõk az abban felnõtt és a benne élõk
hétköznapjaiban (techno-kultúra). A screenagerek a televízión, számítógépen, elektro-
nikus zenén felnõtt generáció tagjai, akiknek természetes közeget jelentenek a techni-
kai eszközök, világképükbe beépülve azok hatására formálódik gondolkodásmódjuk, s
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a média közvetít közöttünk és a való világ között (Gálik, 2000: 248). A tömegkommu-
nikációs termékek vásárlására – beleértve az eszköz- és készülékvásárlásra fordított be-
ruházásokat is – mind többet költött a világ lakossága az elmúlt évtizedekben, a mé-
diatermékek fogyasztása összességében reálértékben is határozottan emelkedett. 
A média az információs társadalmak egyik húzóágazatának tekinthetõ (Gálik, 2000:
253). A terméknek pedig egyszerre két piaca lehet: egyrészt a nagyközönség, másrészt
a hirdetõk piaca. 

A tévétársaságok politikájának áldozatai és a reklámok nagy részének címzettjei 
a gyerekek. A tévéreklámok tehát megjelennek az iskolákban is, s a propaganda itt ösz-
szeolvad az információval. Ennek az üzletpolitikának a hátterében a következõ felfo-
gás áll: „A gyerek, akit eléggé fiatalon megszereztél, ...hosszú évekig a tiéd marad.”
(Edwards, 1999: 74; Korten, 1996: 187). Úgy tûnik, hogy az élet könnyedén megvásá-
rolható, ezt alátámasztandó kialakultak a tömegtermelés intézményei, ezek pedig ki-
alakították a tömegtermelés kultúráját: minden elõállított termék társai tucatjaival ke-
rült a piacra. Ez a piac egyre inkább a televízión keresztül közvetítõdik a társadalom
felé (Korten, 1996: 185). A technika áthatotta mesterséges környezet lassan megszokott
„természetté” alakul át, így megváltozik a hagyományos természetfogalom, ami az em-
beri személyiségre is hatással van (Bausinger, 1995).

A témával foglalkozó kutatók, futurológusok szerint mindez nem lesz következ-
mény nélküli folyamat, ám a vélemények két ellentétes pólus felé orientálódnak: az op-
timisták szerint tökéletes lesz az adaptáció, a pesszimisták szerint az emberiség a vesz-
tébe rohan. (Kömlõdi, 1997: 21-22; Harman, 1998: 73) Mindkét vélemény tartalmazza
azt az elõfeltevést, hogy a technikai vívmányokkal való fokozott együttélés hatására 
a mostani egyensúly (ha van ilyen) felborul, módosulnak a valóság-kritériumokra, ér-
tékekre vonatkozó nézetek (Havass, 1998; Lányi, 1998). 

Fontos megnézni, hogy az iskola, illetve az oktatás milyen szerepet tölt be a globá-
lis információs társadalom termelésében.

A tudományos-technikai fejlõdés felgyorsulása és a rohamos társadalmi változá-
sok kiélezték az oktatás és a társadalmi-gazdasági fejlõdés ellentmondásait. Megszûnt
az oktatási rendszerek és az oktatott ismeretek korábbi stabilitása. Egy ilyen folyamat
következményeivé válhatnak a sorozatos oktatási reformok (Káposztás – Koncz –
Monigl, 1984: 90). A posztindusztriális társadalomnak új evolúciós kihívásnak kell
megfelelnie. Ez a kihívás a mûszaki-tudományos rendszerek állandó evolúciójával va-
ló lépéstartás. Rendszeres az új technológiák, gépek, eljárások megjelenése, s ez egy
olyan turbulens folyamat, melyhez az oktatásnak, szakképzésnek is alkalmazkodnia
kell (Gerken, 1993, 128; Koncz, 2000, 348). A fejlõdõ országokban jellegzetes problé-
ma, hogy kedvezõ gazdasági kondíciók mellett (olajban gazdag ipari ország, pl. Bor-
neó), a végzettek csak mintegy 35 %-ának van folyamatos munkája, s ez nem a mun-
kahelyek kevés számának, hanem az elavult technikai tudásnak a következménye. Itt
figyelték meg azt is, hogy a technológiához fûzõdõ viszony kulturálisan meghatáro-
zott (Minnis, 2000, 252). 
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hez egyre újabb impulzusokat adó intézmény egyre kevésbé tudja ellátni feladatait. 
A gyerekek újabb generációja egy anómiás társadalmi környezetben szocializálódik,
legfontosabb tájékozódási pontjai a média által generált sztárok, a diszkó és a presztízs-
fogyasztásra kényszerítõ áruvilág. Másrészt az iskola még nem nézett igazán szembe az-
zal a hatással, melyet a televízió gyakorol a felnövekvõ nemzedék egész kultúrájára.1

A diákok ahhoz szoktak, hogy szórakoztassák õket. Ha legkevésbé is unatkoznak, csak
fordítanak egyet a sávváltón, és másik csatornát keresnek (Lasch, 1996: 241). A vizualitás
szerepe fokozottan nõ a felnövekvõ nemzedékeknél, s a gyerek elméjében felhalmozódó
ismeretek egyre csökkenõ aránya származik az iskolából (Knausz, 1999: 47-54). 

Az ifjúkor életkori sajátosságai közé tartozik a fokozott öntudat és önállóság kiala-
kulása, a „centrumba kerülés” vágya (Kelemen, 1981: 507). Ezen igény és képesség ki-
alakítását elõsegíti a nevelés és a tanulás folyamata. A nevelés minden esetben társa-
dalmi és kulturális meghatározottságú, társadalmi hatások irányítják: viszonyok és a
jellemzõ értékrendszer, maga a szociális tanulás is interakciós és kulturális összefüg-
gésben megy végbe (játék, munka) (Kelemen, 1981: 103; Goslin, 1976: 54). A városi fi-
atalok személyisége a család, iskola, társadalmi szervezetek, kortárs csoportok, társa-
dalmi értékek és ideológiák hatására formálódik (Szekeres, 1995: 89). 

A mai posztmodern társadalom kultúráját a különbözõ típusú kulturális médiu-
mok, illetve a hozzájuk kapcsolódó termelõ szervezetek alkotta hálózatok határozzák
meg. Ehhez a struktúrához igazodva különülnek el és maradnak fenn a tömeg-kultu-
rális, az osztály-kulturális és az életmódhoz igazodó kínálat termelésének, forgalmazá-
sának hálózati, illetve az általuk elért és megszerzett közönségcsoportok (Wessely,
1998, 25).

A szakirodalom jelentõs hangsúlyt fektet a média hatására, mely értelmezhetõ 
a techno-kultúra részeként. A kutatás szempontjából a médiának, mint kultúraközve-
títõ eszköznek van relevanciája.

A kultúra meghatározásának három általános vállfaja van: egyrészt folyamat, eb-
ben az értelmében az egyetemes emberi létezésre vonatkozik, másrészt dokumentum,
vagyis mûvészet, mûalkotások, harmadrészt életmód, vagyis jelentések és értékek ösz-
szessége (Williams, 1998, 33). A média mindhárom értelemben képes közvetítõ lenni,
s a kultúraközvetítés mellett az információs, a szórakoztató és a rábeszélõ funkció is
releváns. A modern ember számára a tényleges, megtapasztalt eseményeken alapuló
világkép már csak egy csekély tartománya annak az összetett, tág világképnek, amely-
nek a formálódásában döntõ szerep jut a tömegkommunikációs eszközöknek és intéz-
ményeknek. A mediatizált valóság, mint közhasznú metafora éppen azt fejezi ki, hogy
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1 Egy 1995-ös felmérés adatai alapján, ahol 1525 középiskolás és 703 általános iskolás tanulót kérdeztek
Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, a diákok családjának 53%-a rendelkezik két televízióval, 20%-a há-
rom televízióval, 2%-a pedig négy (!) televízióval. A mûholdas adások 60%-uk számára hozzáférhetõ, a
videóval való rendelkezés közel 70%-os, a számítógép a középiskolások családjának 44%-ában, az álta-
lános iskolások családjának 40%-ában megtalálható (Velkey, 1996, 255).



struktúrájának megértését, s erre szükség van az Internet esetében is. Ez nemcsak az
egyén számára releváns választás segítése miatt merül fel, hanem legfõképpen azért,
mert a média nem kizárólag tudósít, hanem interpretál is. Ezért a kritikus szemlélet
kialakítása elengedhetetlen (Justin, 1999, 90). Lowell Monke felhívja a figyelmet arra,
hogy a média és az Internet oktatásba történõ bevonásával kapcsolatban megfeledkez-
tünk egy fontos dologról, mégpedig a rejtett tanterv „hidden curriculum” elméletét al-
kalmazni a fent említett médiumokra (Monke, 1998, 149).

Vannak olyan vélekedések, hogy a tömegkultúra ilyen mértékû burjánzása múló
divat, s egy új paradigmaváltással meghaladottá válik majd. A jelen nem ezt mutatja.

A témára vonatkozó kutatások, melyek modellként szolgálhatnak a késõbbiekben,
elsõsorban a skandináv területekrõl származnak. Egy norvég kutatás érdekes összefüg-
géseket mutat a kulturális jellemzõk és a szociális terek között (Laegran, 2002). Alap-
vetõ megállapítása, hogy az újfajta információs és kommunikációs technológiák (ICT)
megjelenése változást hozott a kulturális életbe. Az Internet (Internet-kávézó) például
egy vidéki város vagy község számára adott esetben fontosabb lehet, mint egy nagyvá-
ros számára, hiszen segítségével javítani lehet a kommunikációs lehetõségeket. A jobb
információ-áramlás lehetõséget ad a településnek a jelenben való jobb tájékozottságra,
egyfajta „up to date” állapot fenntartására. Az Internet, mint kulturális médium jele-
nik meg, ami emlékeztet a divatos városi trendre, az Internet-kávézó emlékeztet a vá-
rosi kávézókra, s felajánlja a városi ritmus illúzióját. 

A fiatalok szubkultúrájának tanulmányozása során kiderült, hogy nagyon sok idõt
töltenek úgy együtt a kortárscsoport tagjaival, amit õk úgy definiálnak, hogy „nem csi-
nálni semmi különöset” (Coleman, 1961). Vidéken ez a tevékenység mindenféle korlá-
tozás nélkül ûzhetõ, hiszen általánosan elterjedt nézet a vidéki városokról is, hogy
„nincs mit csinálni, nincs hova menni” (Laegran, 2002: 158). Ahol ezek a fiatalok 
a „semmit csinálják”, az mégis többnyire meghatározott hely. A norvég esettanulmány-
ban például egy benzinkút vagy adott esetben az Internet-kávézó. Ennek magyarorszá-
gi megfelelõi lehetnek a parkok, lakótelepi játszóterek (Rácz, 1996), klubok, esetleg
kocsmák. Laegran „techno-tereknek” nevezi ezeket az objektumokat, amelyek arra va-
lók, hogy a fiatalok találkozzanak, s érdeklõdési körüknek megfelelõ szociális életet él-
jenek, vagyis „ne csináljanak semmi különöset”. 

A technológiának ezeken a techno-tereken kiemelt szerepe van, szimbolikus jelen-
téssel bír, érték-meghatározó, s emiatt más értelemben jellemzi a fiatalok kultúráját,
mint a felnõttekét (Laegran, 2002: 159). A benzinkutat azok a fiatalok preferálják, akik
érdeklõdésének fókuszában az autó áll. Az interjúkból egyértelmûen kiderül, hogy aki
„nem bír sokáig egy helyben ülni”, az nem az Internet-kávézóban fogja az idejét tölte-
ni. A benzinkút-kultúrához hozzátartozik a sebesség szeretete, az autók, a veszély ke-
resése, a versengés és az alkohol, illetve bizonyos esetekben a drogok is megtalálható
alkotóelemei a fiatal fiúk kultúrájának (Kraack – Kenway, 2002: 148). Ez a kialakult
szociális tér, emellett alternatív lehetõség a kialakított tér, az Internet-kávézó. Az ide
járók érdeklõdésének középpontjában a számítógép áll. Ez több síkon is virtuális tér-
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A múlt század végétõl jelentkezõ technológiai változásokhoz az ifjúsági kultúra tu-
dott a leghatékonyabban alkalmazkodni. Az ebben a korszakban felnõtt fiatalság
szembesült elõször azzal, hogy tudása elavulhat, nem örök érvényû, és ennek következ-
tében folyamatos megújítást, frissítést igényel (life long learning koncepciója). Az if-
júsági kultúra tehát tartós mindennapi kultúrává válik, melynek értékrendje gyökere-
sen különbözik az idõsebb generáció értékrendszerétõl. 

Ezen a ponton merül fel az elitkultúra és tömegkultúra közötti konfliktus kérdése,
hiszen az ifjúsági kultúra nagy részét felszívja a kommerciális népszerû kultúra (Gans,
1998: 116). Úgy tartják, hogy a felnövekvõ nemzedék jelentõs része nem találkozik az
aktív, élõ kultúrával, számukra marad a populáris zene, illetve a televízió kínálata, s a
commedia dell’ arte világát idézõ ingyenes népszórakoztatás, a „pláza-kultúra”. 

A heterogén társadalmakban a különbözõ csoportok és csoportosulások harca az
erõforrások és a hatalom elosztásáért nem korlátozódik szigorúan a gazdaságra és a po-
litikára, hanem kiterjed a kultúra kérdéseire is. Az elit kultúra képviselõi erõsen kriti-
zálták és lenézték a tömegmédia és a fogyasztói javakat elõállító iparágak kínálta tö-
megkultúra kedvelõit. A hatvanas évek végétõl kezdõdõen azonban lényegesen más
irányt vett a kritika. Egyfelõl egyes kritikusok felhagytak a népszerû kultúra elleni tá-
madásokkal, mert új és nagyobb ellenséget találtak az akkori ifjúsági kultúrában,
amelynek politikai radikalizmusát, hedonizmusát, miszticizmusát és nihilizmusát nem
gyõzték bírálni. Másrészt megfigyelhetõvé vált, hogy a népesség jelentõs részénél már
nincs kapcsolat a társadalmi helyzet és a kulturális stílus között (Gans, 1998: 115-116).

A tömegkultúra profitszerzésre szervezõdött ipar, a profit érdekében tömeges kö-
zönséget vonzó, homogén és szabványosított terméket kell elõállítania. A létrehozott
termékek kínálata alakítja az ízléskultúrát, mely választásokból létrejövõ kultúraként
határozható meg, s mint ilyen, a fogyasztói magatartásra reflektál. Ha a népszerû és
magas kultúrát, mint gazdasági intézményt vizsgáljuk, a kettõ közötti különbség le-
csökken (Gans, 1998: 123). És felmerül a kérdés, hogy a jelenlegi oktatási rendszer 
(a kötelezõ oktatás szintjén) mit támogat.

Az oktatás felfogható kulturális termelésként, tekintve, hogy a tanulás legfõbb
hasznát a kulturális érzékenység és az általában vett kulturális tõke jelenti. Bár a tö-
meges és elbürökratizálódott oktatási rendszer az iskolai képzés üres formalizálásához
vezetett, amelyben az osztályzatok és fokozatok merõben külsõdleges bizonyítványok
lettek azáltal, hogy a tanulás a legtöbb diák számára elvesztette „belsõ” kulturális ér-
telmét. A tanárok társadalmi identitása viszont még õrzi a kultúratermelõ szektorban
való részvétel szubjektív presztízsét, ami arra ösztönzi õket, hogy fogyasztásuk inkább
a kultúra esztétikai vonatkozásaira, semmint anyagi vonatkozásaira irányuljon
(Collins, 1998: 169).

Az iskolának tehát be kell neveznie egy olyan versenybe, melynek következtében
újfajta feladatokat is meg kell oldania. Napjainkban sorozatosan megfogalmazódik az
igény, hogy a nevelés-oktatásnak felügyeletet kell vállalnia a tömegkultúra termékei,
és a média világában való eligazodásban. Meg kell tanítaniuk a média üzeneteinek
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tékû és minõségû kommersz ingerek szolgáltatását felvállalta a szórakoztatóipar, a te-
levízió, a rádió, az Internet.

A techno-kultúrához is kapcsolódó a narcisztikus személyiségjegyekbõl táplálkozó
jellegzetes szocio-ökonómiai magatartásforma: a fogyasztói magatartás. Az informáci-
ós társadalmat megelõzte a tömegfogyasztásra épülõ társadalom, ami a klasszikus ipar
korának megfelelõ gazdasági forma (Gerken, 1993, 116-117). A fogyasztó lehet irraci-
onális, babonás, a hagyományokhoz ragaszkodó vagy kísérletezõ kedvû: az egyéni fo-
gyasztó közgazdasági fogalmának lényegéhez tartozik a szuverén választás gondolata.
A fogyasztás tehát nem kikényszeríthetõ (Douglas – Isherwood, 1998, 150). 

Ha feltételezzük, hogy a javak elsõdlegesen nem a létfenntartáshoz és a versengõ
hivalkodáshoz szükségesek, hanem a kultúra kategóriáinak megjelenítéséhez és meg-
szilárdításához, akkor valamennyi anyagi birtoktárgy társadalmi jelentést hordoz.
Ezért a kulturális elemzés többnyire a javak kommunikatív használatára összpontosít.
Ebbõl következik, hogy a kultúra anyagi vonatkozása részt vesz az interkulturális
kommunikációban. Az információs kor beköszöntével új eszközök jelentek meg a pia-
cokon, s ezek az eszközök (PC, fax, mobiltelefon) jelentõsen befolyásolták egy adott
közösség kulturális nyelvét. Ezek a technikai eszközök bármely kultúra bármely szitu-
ációjában univerzális keretet biztosítanak a kommunikációnak, a technológiával való
bánásmód egy interkulturális nyelv részévé vált (Roth, 2001, 563-565). A modern vi-
lágpolgár tisztában van vele, hogy az autó mindenütt hasonló formában jelenik meg, 
a videorekorder is hasonló elven mûködik, tudja, mit lehet enni a McDonald’s-ban, s
hogy hol tart a „Coca-colonizáció”. A technikai eszközök használatán keresztül érté-
kek és normák közvetítõdnek. A javak tehát a kultúra látható részét alkotják. Látvá-
nyokba és hierarchiákba rendezõdnek, amelyek teret adnak a megkülönböztetésnek. 
A magányos fogyasztó példája pedig gyenge ellenérv azzal az állítással szemben, hogy
a fogyasztás tevékenysége a fogyasztótársakkal közösen az értékek valamely univerzu-
mát hozza létre. A fogyasztás arra használja a javakat, hogy rögzítse, és az emberek és
események osztályozásának képlékeny folyamatában megjelenítse az ítéletek bizonyos
készletét. A fogyasztás tehát rituális tevékenységként is meghatározható. (Roth, 2001,
573; Douglas – Isherwood, 1998, 157)

A technológia beáramlása a kultúrába tehát nem következmény nélküli folyamat.
Azok a változások, melyeket elõidéz, sem szocio-kulturális, sem szocio-ökonómiai
szempontból nem hanyagolhatóak el.

A változások számos kulturális aspektusban megfigyelhetõek. Ezek közül is 
a screenagerek idõszemlélete kiemelt figyelmet érdemel. Az idõ érzékelése nem mint
folyamat jelenik meg (múlt – jelen – jövõ), hanem egy kiterjesztett jelen megéléseként,
a mának élés, a pillanatnak élés technikájával. Ez a jelenközpontúság, mint „acid
perspektivizmus” jelenik meg a szakirodalomban (Storey, 1993, 170). Ez a szemlélet
rányomja bélyegét a jövõkép megrajzolására is, hiszen ebben az idõ múlását az éppen
adott feltételek kiélezésével, a jelen elemeinek nagyításával érzékeltetik az emberek. 
A mai körülmények, a mai viselkedések, a mai értékrendek kerülnek felnagyítva és in-
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ként jelenik meg a fiatalok életében. Egyrészt kapcsolatba kerülhetnek a cyber-térrel,
másrészt akkor is mehetnek oda, ha történetesen nem is tudják használni az eszközö-
ket. A benzinkút-kultúránál megjelenik az alkohol és esetenként a drog, a kávézóban
pedig az Internet-függõség. A szakirodalom szerint a nethasználók 6%-a szenved füg-
gõségtõl, ami 200 millió internetezõre vetítve 11,4 millió fõt jelent. A pszichológusok
szerint a hálózat rendszeres használatának a vonzerejét az intimitás és az idõtlenség
érzete, továbbá a tilalmak hiánya adja (Halász, 2000, 279).

A digitális forradalom következményeként felértékelõdött és eladható termékké
vált a virtualitás (pl. DisneyWorld), s a képernyõk által újfajta kulturális identitások
teremtõdtek (György, 1997). A szakirodalom szerint a techno-kultúrához különféle
szocio-ökonómiai magatartásformák kapcsolódnak. Ilyen a narcisztikus személyiség-
jegyek megjelenése és elterjedése, az élményközpontúság vagy a fogyasztói magatar-
tásminták. 

Napjaink kultúrájában felértékelõdött szerepe van az élmény fogalmának. A min-
dennapokban számottevõ az átélt tapasztalat jelentõsége, melyhez gyakran társulnak 
a változatos, érdekes, nem mindennapi jelzõk. A pszichológiai kísérletek azt mutatják,
hogy mindenkinek szüksége van a mindennapi ingerekre, élményekre, minden ember
jellemzõje az ingeréhség. Az ingerszegény környezet múló pszichózist vagy legalábbis
átmeneti lelki zavarokat okozhat (Berne, 1984, 17; Atkinson, 1995, 303; Scitovsky,
2000, 364). Az emberek tehát motiváltak arra, hogy ingereket keressenek, aktívan fel-
derítsék, explorálják környezetüket (Atkinson, 1995, 302). Az egyének azonban
különbözõek e motívum erõsségében, különbözõ mértékben igénylik a merész kalan-
dokat, az új típusú szenzoros ingereket, a társas környezet izgalmait és az unalom el-
kerülését. Az élményt a „valóságos” mellett a „virtuális” is egyaránt hordozza. Az él-
ménykeresés személyiségvonás, azaz különbözõ helyzetekben változatlan marad. Ez a
magatartásforma erõteljesen támogatott a narcisztikus személyiségjegyek által.

A narcisztikus személyiségjegyek legelõször az amerikai fogyasztói kultúrával pár-
huzamosan, mint annak jellemvonásai lettek leírva. Ez a folyamat a hatvanas évek po-
litikai zûrzavara utánra tehetõ, amikor az emberek visszavonultak a pusztán személyes
elfoglaltságokhoz. Meggyõzték magukat arról, hogy legfontosabb a pszichikai önfej-
lesztés, érzelmeik megismerése, az étrendjük megreformálása, a kontextus nélküli sza-
badidõs tevékenységek: hastáncleckék, keleti bölcseletekben való alámerülés. A pilla-
natnak élni, ez lett a fõ motivációs hajtóerõ, a jelennek élni és nem az elõdöknek, nem
az utódoknak. Egyre kevésbé érzi az egyén, hogy része a történelem folyamatának,
hogy láncszem lenne a múltbeli és a jövõ felé tartó nemzedékek között (Lasch, 1996,
17-18). Napjainkban két hatás figyelhetõ meg, amely a narcisztikus személyiségtípust
mind nagyobb jelentõséghez juttatja. Az egyik a bürökrácia, a másik pedig a kultúra
technikai újratermelése: a mozgó-, fény- és hangképek elburjánzása a társadalomban.
A jelen embere képek és visszhangok forgatagában él, ezek a képek megragadják és las-
sítva visszajátsszák élményeiket. Az élet így képek és elektromos jelek, azaz fénykép-
pel rögzített és lejátszott benyomások sorozatává válik (Lasch, 1996, 83). Az ilyen mér-
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A technikai eszközök egyre olcsóbbá válnak, emiatt mind szélesebb társadalmi ré-
tegekhez jutnak el. Ebbõl következhet az, hogy egyre általánosabbá válhatnak azok 
a kulturális jellemzõk is, melyeket a techno-kultúra elterjedése hív életre, s melyek le-
írhatók voltak a kilencvenes évek végén egy underground ifjúsági szubkultúraként. 
A hipotézis ellenõrzésére kontrollvizsgálatot végeztem egy észak-magyarországi szak-
munkásképzõ intézetben 2000-2002-ig (Horkai, 2002). Az ország meglehetõsen de-
pressziós régiójában ez az intézmény a „kontraszelektált dolce vita-t” testesíti meg 
a tanulók számára. 

Olyan gyerekek kerülnek ide, akik kiestek minden más intézménybõl, a társadal-
mi perifériához tartoznak, alapvetõ motiváló erõ számukra a mindennapi meleg étel és
télen a fûtött épület. Ilyen körülmények között az iskola és a tanárok szerepe átértéke-
lõdik, nem a hagyományos ismeretterjesztõ, hanem sokkal inkább szociális funkciót
töltenek be. Nem a tényanyag átadása, hanem a tudás iránti igény kialakítása kap fon-
tos szerepet. Ezek az intézmények sokszor öndefiníciós problémával is küszködnek,
mert irányultságuk, értékrendszerük különbözik a többi középiskolától.

A terepmunka helyszínét egy ilyen iskola adta, ahol a kutatás célja a középiskolás
korosztály gondolkodásmódjának, világképi elemeinek, értékrendjének feltárása és
vizsgálata az iskola és kollégium, mint intézményes keret, és a társadalmi aspektusok
változókká való kijelölésével, alkalmazott kulturális antropológiai kutatásmódszerta-
nok segítségével. A kutatás elsõdleges feladata volt a „terep” konstruálása a középisko-
lában, kollégiumban, melynek során leírhatóvá és vizsgálhatóvá vált egy olyan hetero-
gén és multikulturális közösség, melynek mindennapi életében fontos szereppel
rendelkezik a digitális és elektronikus technológia. 

Napjaink pedagógiai elvárásainak megfelelõen szükséges újradefiniálni a társadal-
mi környezet és az iskola belsõ világa közti érintkezés határait, az iskoláknak pedagó-
giai tevékenységükbe kell integrálniuk a környezet egy-egy elemét vagy problémáját.
A különbözõ környezetekben egzisztáló iskolai kultúra többnyire más-más tanulói és
„tanárnyersanyaggal” dolgozik. 

„Az lehetséges, hogy ezek a gyerekek butábbak az átlagnál, de õket kell tanítanunk, tõ-
lük függ, meddig lesz állásunk. S azon sem árt elgondolkodni, hogy mi, tanárok miért ép-
pen ebben az iskolában tanítunk, s nem egy nagyvárosi, elit gimnáziumban. Itt ilyen a gye-
rekanyag, és ilyen a tanáranyag is."”7

Az iskolai teljesítménykülönbségek értelmezésekor gyakran megfogalmazódik az
iskola által közvetített kultúra és a tanulói kultúra mássága, a másság csökkentését
szolgáló próbálkozások nagyobb része a kompenzáció elvén alapult. A kompenzáció
központi kategóriája pedig a hátrány, hátrányos helyzet; gyakorlati programja pedig 
a káros hatások kiküszöbölése, illetve a felzárkóztatás volt (Boreczky, 2000). 
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tenzitásukban megsokszorozódva a jövõ ernyõjére. Ez az anticipációs módszer három-
féle eredményre vezethet: létrejöhet egy utópista idill, mely az erények megsokszoro-
zásából áll; vagy egy futurulógiai világvége, mint apokalipszis, büntetés; vagy semmi
nem változik (Mérei, 1989, 182). S mivel a screenagerek jelenében csak rövid távú cé-
lok szerepelnek, ezek kivetítõdései sem jelennek meg hosszú távú tervekként, s abszur-
ditását attól nyeri, hogy hosszú távú idõintervallumra adott válaszokként jelennek
meg. A jövõre vonatkozó tervek között emiatt szerepelhet tehát teljes joggal a követke-
zõ válasz: „Meg akarom nézni a Csillagok háborúja befejezõ részeit.”2

A gondolkodásmód alapjaihoz való hozzáférés egyik módszere a jövõkép megisme-
rése, a tanulók saját jövõjérõl alkotott és a világ jövõjével kapcsolatos elképzeléseik fel-
tárása, leírása. 

A következõ interjúrészletek a szubkultúra-vizsgálat alanyaihoz köthetõek, akik
önmagukat is „technosnak” definiálták akkoriban. Mivel megindult a stílus kommer-
cializálódása, ezt ma már kikérik maguknak. Volt egy átmeneti idõszak, amikor a
drum’ n’ bass-sel lehetett azonosítani õket, de mára már ez is kommersz és a körükben
ciki. Az akkori undergroundnak tartott kultúra tagjai tehát folyamatosan kivonultak
ebbõl a körbõl, nem járnak techno-partikba, és fel is nõttek közben. Mindezek mellett
megfigyelhetõ, hogy az akkori underground mainstream-mé válása során a körükben
megfigyelt kulturális elemek is átmentõdtek a késõbbi generáció tagjainak. 

„Huszonhárom éve álmodozom, de tudom például, hogy sosem leszek ûrhajós. Egyéb-
ként nem akarok semmit, bár sok pénz azért jó lenne.”3

„Folyamatosan álmodozok, ha lesz egy lakásom, hogy fog kinézni, mit csinálnék, ha
nyernék, álmodozok a nyaraimról – mind a pénz miatt. Mert a kivitelezhetõség ettõl függ.”4

„A munkámban fasza szeretnék lenni, pozitív céloknak alárendelni magam. Kényelmes
életet szeretnék, alap kocsi, kis lakás, gyerek férj nélkül. Nem kell férj, pasi lehet. Nem tu-
dom elképzelni, hogy harminc évesen összeakadok valakivel, és azzal kell leélnem az egész
életemet.”5

„Ha a jövõrõl beszélünk, hát furcsa világ lesz. Nem tudom elképzelni, a véletleneken
múlik minden. Nem szoktam tervezgetni, mert úgysem jön be.”6

A screenager technikai eszközökre, technológiára vonatkozó tudása az 1990-es
években és korábban egy szubkulturális karrier részeként megszerzett tudásanyag
volt, 2000 után ez a tudásanyag nagymértékben közvetítõdik már az alapfokú kötelezõ
oktatás szintjén. Ennek következményei egyáltalán nem feltártak, empirikus vizsgála-
tot igényelnek. 
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2 Interjúrészlet, 1998. 09. 15. 23 éves fiú.
3 Interjúrészlet, 1988. 09. 15. 23 éves fiú.
4 Interjúrészlet, 1988. 09. 10. 23 éves lány.
5 Interjúrészlet, 1998. 09. 11. 23 éves lány.
6 Interjúrészlet, 1998. 09. 05. 19 éves lány.

7 Részlet a Szakképzõ Iskola 2000. június 15-ei értekezletén elhangzott igazgatói beszédbõl, mely a tanári
kar tagjaiban komoly ellenérzéseket és vitát váltott ki.



Visszautalva a tanulók kultúrája és az iskola által közvetített kultúra másságára, 
a középiskolába bekerült kisdiák is hasonlóan átéli a kultúrsokk-élményt, különösen
akkor, ha a családi környezetbõl kollégiumba kerül. Ha valamely kisebbség tagjaként
éli át ezt a szituációt, a sokk-élmény fokozottabb. A különbözõ formális és nem-formá-
lis házirendek megtanulása során a tanuló átéli az iskolai szocializáció elsõ fázisát. Mi-
vel ez nem kevés feszültséggel jár, a konfliktushelyzetekre adott megoldási kísérletek
(elfogadás, beletörõdés, lázadás, agresszió, iskolaelhagyás) elõre jelzik a folyamat sike-
rességét. A problémák megoldásában a tanároknak kell segédkezniük, alapvetõ peda-
gógiai cél a diák iskolai közösségbe való beilleszkedésének elõsegítése. Boreczky leír-
ja, hogy a kedvenc tanár választása kulturálisan determinált: a gyerekek többsége
azokhoz a tanárokhoz vonzódik, azok mellett érzi magát biztonságban, és azokkal tud
jól tanulni, akik valamilyen folyamatosságot testesítenek meg a család és az iskola kö-
zött (Boreczky, 2000). 

A kultúraazonos pedagógia megfogalmazza a tanárok újfajta szerepét és szemléle-
tét, ahol arra kell törekedni, hogy a tanárjelölt minél többet megtartson saját kulturá-
lis (szubkulturális) jellemvonásaiból, s azt tudatosan képes legyen hasznosítani egy
ahhoz hasonló iskolai közegben. A kisebbségi tanár tehát csak akkor tud közvetítõként
fellépni, ha saját pályaszocializációjában mód nyílik egy eredeti foglalkozási szerep ki-
építésére, és a körülötte lévõ társadalmi környezet sem kényszeríti teljes konformiz-
musra és kulturális cserére (Boreczky, 2000). Ha ezt lefordítjuk a screenagerek gene-
rálta új kihívásokra, akkor a fiatal tanárok elõnyösebb helyzetben vannak a hasonlatos
kulturális nyelvezet miatt, és itt nem a diáknyelv sajátosságaira kell gondolni. A tanu-
lók jobban megbíznak a fiatalabb tanárokban (persze tapasztalatlanságukat gyakrab-
ban ki is használják, mint az idõsebbekét), ennek oka az, hogy nagyobb megértést fel-
tételeznek saját kultúrájuk, szubkultúrájuk irányában. A fiatal „új tanárokkal” való
ismerkedések elsõ kérdései között szerepel az életkor, hogy milyen zenét szeret, hová
jár szórakozni, stb. Ezeket a kérdéseket az idõsebb „új tanároknak” nem teszik fel.
Nem feltétlenül azért, mert nem érdekelné õket, hanem mert tudják, hogy a kapott vá-
laszok az õ ízlésüktõl távol álló, idegen kultúrát reprezentálnának. 

„És a tanárnõ szereti ezeket a mostani zenéket, mint például house meg ilyenek, szo-
kott diszkóba járni a barátaival? Mert kérdeztük Szabó tanárnõt is, de õ nem is ismeri eze-
ket a zenéket. Meg gondolom bulizni se jár, de tanárnõ még fiatal ahhoz, hogy folyton ott-
hon üljön.”9

A tanulói identitás többgyökerû, egyrészt az iskolához, másrészt az osztályhoz, har-
madrészt a saját iskolai teljesítményen alapuló pozícióhoz kötõdik. A jó tanuló nem
feltétlenül tölt be elismertebb szerepet, hanem sok esetben megvetendõ és elutasítan-
dó poszttal rendelkezik, ha a hangadó csoportot egy osztályon belül az iskolai ellenkul-
túra képviselõi alkotják. Ez többnyire a szakmunkás osztályokban jellemzõ, erre utal
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A konstruktivizmus szemszögébõl a valóságnak nem egyetlen helyes reprezentáci-
ója van, nem lehet egy központilag mérvadó értékrendszert kijelölni, amely szempon-
tok szerint kötelezõ módon végrehajtható a világnézet alakítása. Ha ez így lenne, ak-
kor a pedagógiát szélsõséges „etnocentrizmus” jellemezné, de ezen a felfogáson már 
a XIX. században túlléptek a társadalomkutatók. A megvalósítandó cél a kulturális re-
lativizmus elfogadtatása (Geertz, 1994, 309). A realitás az, amit adott helyzetben az
érintettek annak fogadnak el. Ezt a felfogást kiválóan illusztrálja a következõ interjú-
részlet, melynek megfogalmazója egy önmagát is annak valló screenager:

„Ami a lényeg: energiák bedobása. Arra fordítom, hogy itt táncolok ahelyett, hogy rajzol-
nék. Nagyon sok minden eszembe jut errõl, beindítja a fantáziámat. Sci-fi irány. Sci-fi fil-
mek látványtervét, ûrhajókat akarok tervezni. Amit az ember elgondol, az már van, léte-
zik. Létezik az Alien, a Terminátor, a Robotzsaru. Ezek a régi sci-fi regények hõsei voltak.
Amirõl ma félve gondolkodunk, az néhány év múlva ugyanolyan valóságos lesz. Életre kel-
nek a számítógépek, minden felpörög és beindul. Valóság nem létezik. Csak szubjektív való-
ságok vannak, az, ahogyan te megéled, s így nincs még egyszer. Ez az asztal is annyi asztal,
ahány ember kapcsolatba kerül vele. Ha valamit elképzelsz és elhiszed, hogy van, akkor lé-
tezik, akkor valós. Így voltam a Lem könyvvel, azt hittem, van ilyen, beszéltem fizikus is-
merõseimmel is róla, õk mondták, hogy ilyen nincs, ez csak egy könyv. De ha én kitalálok
valamit, bármilyen részecskéket, hogy vannak a levegõben, akkor azok vannak. És ha be
tudom neked bizonyítani olyan eszközökkel, hogy elhidd, akkor már neked is léteznek ezek
a dolgok. Elmegyek a boltba, veszek kapcsolókat, zsinórt stb., összekötöm, bebizonyítom úgy,
hogy elhidd, akkor vannak, akkor léteznek azok a dolgok.”8

A sokdimenziójú igazság kétségessé teszi a modelltanár létét, illetve a helyes okta-
tás vagy az „így kell tanítani” normatív rendszerét. A tanári magyarázat nem automa-
tikusan eredményez megértést, mivel a tanár által felvetett problémát a tanulók külön-
bözõképpen értelmezhetik. A tanár feladata az, hogy segítse tanítványait abban, hogy
képessé váljanak saját fogalmi-gondolati struktúráik kialakítására. A konstruktív pe-
dagógia megkérdõjelezi az egyközpontú, hierarchikus tudást, a tudás megszerzésének
hagyományos módját és célját. Ennek hátterét és gyakorlati megvalósítását a multi-
kulturalizmusból kinövõ kultúraazonos pedagógia adja (Boreczky, 2000).

Az iskolában mindez verseny helyett kooperációt, interperszonális kapcsolatokat
igényel, ami a cselekvést hangsúlyozza. Napjaink pedagógiai felfogásaiban a kulturá-
lisan alkalmazkodó pedagógia szükségessége fogalmazódik meg, amely felszámolja az
„etnocentrikus” pedagógiákat. Ebben az esetben a tanárok megpróbálnak a diákok
kultúrájához és családi hátteréhez alkalmazkodó tanítási stílust kialakítani. A kisebb-
ségi helyzetben lévõ gyerekek számára kikerülhetetlen a kettõs szocializáció és a ket-
tõs identitás, ebben az esetben a kultúraazonos oktatás alapfeltétel és kiindulópont
(Boreczky, 2000).
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8 Interjúrészlet, 1988. 04. 27. 22 éves fiú. 9 Beszélgetésrészlet, elhangzott 2001. június 8-án. 



Az autósok gázálarcban vezethetnek majd, a csecsemõk betegen jönnek a világra. Jön a vi-
lágvége, meg is jósolták.”13

„Az Internet át fogja venni a hatalmat. A tévé már nem lesz érdekes, mert azt is lehet
Interneten nézni, de ott lehet mást is. Játszani, játékokat letölteni, csak úgy nézegetni, rá-
diót hallgatni, meg iszonyat sok mindent. De jó gép kell hozzá, ami úgy tûnik, egyre olcsóbb
lesz. Valahol az a cél, hogy minden egyes ember a földön valahogy összekapcsolódjon. Csak
mi van, ha ezek a számítógépek gondolnak egyet és felélednek, annyi film van ezekrõl. 
Tudom, hogy hülyeség, de néha mégis félek, mint a Mátrixban, hogy megszólal a gépem,
vagy üzen valahogy…”14

„Engem nem érdekel semmi. Itt is azért vagyok, mert mondták, hogy kell. Este elme-
gyünk a haverokkal a kocsmába, oszt jól berúgunk. Meg gépezni szoktunk. Abba a kocsmá-
ba megyünk csak be, ahol van gép. Van, hogy vagy ötvenezret elverünk egy este. (…) Pénz
mindig van. Berúgunk oszt kész. Itt ez a szórakozás.(…) Ha van valami csaj, hát jöhet, de
nem érdekelnek nagyon.”15

A mai átlag szakmunkástanulók világról alkotott képzetei számos technikai elemet
tartalmaznak. Kész magatartásformáik vannak a technikai kultúra kiváltotta helyzetek-
ben, lehetnek elfogadóak és elutasítóak is. Általában iskolai keretek között azonban nem
érdeklõdnek az informatika és a számítástechnika iránt. Több informatikatanár beszá-
molt arról, hogy az óra keretein belül a játék kap kiemelkedõ szerepet. Az egyetlen, ami-
vel osztályszinten leköthetõk az óra kereteiben. Az órákon végzett megfigyelések hospi-
tálások alkalmával egyértelmûen alátámasztották azt a feltételezést, hogy 
a számítógépes játéknak ebben a közösségben alapvetõ kulturális és presztízsadó szere-
pe van. A játék ugyanis akkor érdekes, ha a tanulónak az otthoni gépén is megvan, tehát
tud gyakorolni. A gyakorlás felváltja a tanulást, hiszen abban sikerélmény szinte soha-
sem jutott ezeknek a diákoknak. Amikor a tanárok új játékokat mutattak a tanulóknak,
nagy részük azonnal elkérte, hogy hazavihesse. A következõ órán büszkén fitogtatták
ügyességüket és teljesítményüket, amit elértek a játék folyamán. Aki a legtöbb pályán vé-
gig tud menni, vagy a legtovább él, vagy a legtöbbször nyeri az autóversenyt, a legtöbb
ellenséget képes kivégezni, az a menõ az osztályban. A kortárscsoporton belüli személyes
elismertség tehát virtuális tevékenység és teljesítmény függvénye is lehet. 

Feltételezhetjük, hogy ez a kulturális folyamat egyre általánosabbá válik, s hogy a
technikai eszközök jellemezte szociális környezet újfajta képességekkel, gondolkodás-
móddal és problémakezelési eljárásokkal ruházta fel az abban felnövekvõket, míg az
idõsebb generáció tanárainak ezek a stratégiák nem sajátjaik, azokat félreértelmezhe-
tik, melynek következményei intézményi konfliktusok lehetnek. 

A kutatás következõ fázisa arra a közegre irányul majd, melyben a screenager kul-
túra már intézményes „mainstream” kultúraként jelenik meg, s a kommunikációs
problémákat felismerve azok megoldását keresik a szakemberek.
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Willis is egy amerikai esettanulmány kapcsán (Willis, 2000). Emellett, ha a tanuló az
iskola helyszínét jelentõ község vagy város egyik kisközösségébõl származik, akkor az
adott hely presztízsviszonyait beviszi az iskolába. Ez azt jelenti, hogy ha valaki a tele-
pülésen kulturálisan elismert családból származik (s ilyen lehet az iskolaigazgató vagy
a helyi „maffiavezér” fia egyaránt), akkor hasonlóan elismert presztízs illeti meg az in-
tézmény keretein belül is a tanulói közösségekben; noha a tanárok igyekeznek kikü-
szöbölni a lehetséges keretek között az ilyen tényezõkbõl származó különbségtételt.

Az iskola világának részeként tehát megjelenik a természeti és társadalmi környe-
zet, valamint a gyermekvilág is. Ilyen közegben a tekintély nem az intézménytõl vagy
a testülettõl kölcsönzött, hanem a tanár saját erõfeszítésének, munkájának eredménye,
amelyért – legalábbis úgy érzi – naponta meg kell küzdenie. 

„Nem zavar engem, hogy ilyen gyerekek között dolgozom évek óta, beletanultam, ho-
gyan lehet kezelni õket. Én még soha senkit nem küldtem az igazgatóhoz, s ez nem jelenti
azt, hogy ne lett volna fegyelmezetlenség az órámon. De egyszerûen tudom, hogy ha mással
takaróznék, például az ügyeletes mumus igazgatóval, akkor a gyerekben az fogalmazódna
meg, hogy még ezt se tudja megoldani, a dirihez kell rohangálni, aki úgyse tudja majd, mi-
rõl is volt szó tulajdonképpen. Azokat a kollégákat sajnos ki is röhögik [a diákok], akik foly-
ton az igazgatóiba küldik õket. Ha egyedül le tudod rendezni õket, akkor nyert ügyed van.”10

Felmerül a kérdés, hogy mi történik a tanár – diák interakció során, ha van közöt-
tük stílusbeli megfelelés, és mi történik, ha nincs. A jelenlegi iskolákon belül lehet
olyan tanítási stílust, tanulásszervezési – csoportszervezeti formákat találni, lehet a ta-
nulás környezetét úgy alakítani, hogy otthonosabb – ismerõsebb, s ezáltal eredménye-
sebb legyen a szegregált, gettóba zárt, már 10-12 évesen jövõtlen gyerekek számára.
(Boreczky, 2000).

„Nekem nincsen jövõm. Tudom és érzem. Nem tudom, mi lesz. Nem is szeretek ezekrõl
a dolgokról gondolkozni. Otthon mindig gondok vannak, sosincs pénz, ha elegem lesz, leülök
a számítógép elé. És napokat játszom. Olyankor nincs semmi, nincs tanulás, és ne szóljon
hozzám senki se.”11

„Én nagyon gazdag leszek, lesz egy nagyon jó számítógépem, olyan, mint a Tóth tanár
úré a számítástechnika teremben, és azon fogok dolgozni. Nem lesz munkahelyem, csak el-
küldöm az anyagot minden nap. Úgyis minden gépesítve lesz már akkor. Lehet, nem is kell
dolgozni…”12

„Én gazdag leszek, lesz egy szigetem. (…) Hát a világnak szerintem nemsokára vége
lesz, úgy, ahogy mondom. A gyárak, az ózon, meg a sugárzás meg fog ölni mindenkit. 
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10 Tanári interjú, készült 2001. november18-án. 
11 Interjúrészlet, 2001. 11. 11. 16 éves fiú.
12 Interjúrészlet, 2001. 11. 13. 14 éves fiú.
13 Interjúrészlet, 2001. 11. 10. 15 éves lány.

14 Interjúrészlet, 2001. 12. 04. 18 éves fiú.
15 Interjúrészlet, 2001. 12. 05. 17 éves fiú.
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proxemikus, azaz a teret tagoló, közelségeket és szomszédságokat teremtõ s ugyanak-
kor távolságokat tartó emberi magatartási tényezõk szerepét.  Proxemikának nevezi
azt az általa képviselt tudományos vizsgálódási irányt, amely az élõlények s különösen
az ember távolság- és térérzékelésével, társaitól való távolságtartásával, illetve egymás-
hoz való közelítésük és közelségük („proximitásuk”) fiziológiai, pszichológiai és kul-
turális kihatásaival és a személyes tér problematikájával, s annak érzékelésével foglal-
kozik. A tér emberi felhasználása, sajátos érzékelése a kultúra egyik jellegzetes
megnyilvánulási formája. (Hall, E. T. 1987, 23) 

Az ember új dimenziót teremtett: kulturális dimenziót, amelynek csak egy része a
proxemika. Az ember és a kulturális dimenzió kapcsolatából mind az ember, mind pe-
dig a környezete kiveszi a részét: kölcsönösen alakítják egymást. (Hall, E. T. 1987, 27)
Meg kell értetni az építészekkel, a várostervezõkkel és építtetõkkel, hogy ha el akarjuk
kerülni a katasztrófát, az emberben olyan lényt kell látnunk, aki állandó párbeszédben
áll környezetével: azzal a környezettel, amelyet tervezõink, építészeink, építtetõink je-
lenleg az ember proxemikai igényeinek semmibe vevésével formálnak. Rendkívül fon-
tos, hogy városaink átépítési terveit az emberi szükségletek felderítését szolgáló kuta-
tás eredményeire alapozzuk. (Hall, E. T. 1987, 30)  A döntõ kérdés tehát a következõ:
Meddig hagyhatja figyelmen kívül az ember, a társadalom saját dimenzióját? 

1.2. ÉRZÉKELÉS-ÉRTELMEZÉS

Hall – az érzékelés szempontjából – a teret auditív, vizuális, haptikus, termikus,
kinezikus, szaglási terekre osztja fel. Nem véletlen, ha megállapítja: az érzékelés nem-
csak kultúra-, de egyénfüggõ is, s meghatározza a térbeli értelmezés lehetõségeit.

Az érzékelés és az értelmezés elválaszthatatlan. Az emberek információt keresnek
a környezetükrõl azért, hogy megállják a helyüket és fentmaradjanak környezetükben.
Amikor egy környezetre gondolunk vagy új környezetben találjuk magunkat, talán a
legfontosabb vélemények arról szólnak, hogy érdekes-e, nyomasztó-e, ijesztõ-e,
megnyugató-e, stb. Egy helyrõl és tárgyairól kialakított individualista értelmezések
összessége egy általános, átfogó értékelést eredményez, egy érzést, benyomást a hely-
rõl. Egy analízis szerint nyolc fõ érzés van, amit egy tér megismerése vált ki. Ezek kap-
csolatának a térbeli reprezentálása a következõ:

éberség
gyötrelmes          izgalmas

kellemetlen                             kellemes
nyomasztó           megnyugató

álmosság

Az érzékelési reakciók skálája vízszintesen helyezkedik el, ennek két szélsõ értéke
a kellemes és a kellemetlen. A függõleges skála pedig az érzelmi reakciókat mutatja,
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BEVEZETÉS

A posztmodern korban a világ és az emberi élet lehetõségei megnövekszenek, a társa-
dalom hihetetlen mértékben „fogyaszt”, informatizálódik és kockázatot vállal. Az „új tí-
pusú társadalom” ifjúsága egészen más típusú problémákkal, életérzésekkel, élethely-
zetekkel találja szemben magát, mint mondjuk a korábbi generációkhoz tartozók.
Határozott társadalmi átrendezõdések– ifjúsági korszakváltás a fogyasztói-, az élmény-
, a szabadidõ-, a média-, az informatizált-, a tanuló-tudás alapú (?), rizikó-társadalom
tükrében– befolyásolják az ifjúsági kultúra alakulását, indukálják az ezen a területen
is lejátszódó paradigmaváltást. Ez az átalakulás teszi indokolttá, hogy az ifjúság kuta-
tásában is olyan új módszerekre, elgondolásokra, másfajta megközelítésekre van szük-
ség, melyek segítségével az „új típusú” kérdések, jelenségek, problémák megfelelõ mó-
don írhatók le, deríthetõk fel. A szocializáció már nem tekinthetõ többé egyszerû,
ismétlõdõ mechanizmusnak; számos formában, módon és több síkon, dimenzióban
játszódhat le, mint korábban. A fiatalok térhasználatának vizsgálata, a tér és identitás
kapcsolatának felderítése újszerû bepillantást enged a fiatalok világába, szocializációs
folyamataikba, társas kapcsolataikba, személyiségük alakulásába. Kutatásunk célja,
hogy a Plázába járó fiatalok térhasználati szokásain keresztül szeretnénk megválaszol-
ni az alábbi kérdéseket: 

– A fiatalok hogyan értelmezik, definiálják önmagukat, illetve azokat a tereket, melye-
ket használnak, „létrehoznak, betöltenek”? (Identitás a kiválasztott térben.)

– Hogyan lépnek be a fiatalok – saját felfogásaikkal, térbeli elvárásaikkal, igényeikkel
tapasztalataikkal, élményeikkel – a megkonstruált térbe?

– Hogyan és mi alapján különböztetik meg a „jó helyeket” a „rosszaktól”?
– Hogyan reflektálhat és fonódhat össze a napi, térbeli szervezõdés, az Ön-kép, az Én,

az identitás bizonyos elemeivel?
– Kialakulhat-e a fiatalok között bizonyosfajta rétegzõdés (heterogenitás) az eltérõ te-

rek használata miatt? (A fiatalok választását befolyásolják-e a szocio-kulturális té-
nyezõk?)

1. PROMEXIKUS MEGKÖZELÍTÉSEK

Kutatásunk elméleti hátterében a tér értelmezési lehetõségeinek újragondolása áll.
Egy olyan paradigmaváltás, mely lehetõvé teszi a tér és annak használói között kiala-
kult „rejtett” dimenziók, kapcsolatok” újszerû, komplex vizsgálatát. Kutatásunkban
pont ezeket a proxemikai interakciókat szeretnénk feltárni. Hall mindenütt kimutatja a
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– jó szellõzés – rossz szellõzés
– óriási – apró
– hatásos – hatástalan
– invitáló – visszataszító
–nagy – kicsi
– fényes (világos) – sötét
– modern – ódivatú
– sokcélú – egycélú
– takaros – rendetlen
– új – régi
– rendes – kaotikus
– szervezett – szervezetlen
– kellemes – kellemetlen
– kellemes illatú – kellemetlen illatú
– magán – köz
– csendes – zajos
– tágas – szûk
– lágy fényû – harsány (éles) fényû
– ragyogó – elhanyagolt
– stílusos – stílustalan
– ízes – ízetlen
– rendes – rendetlen
– zsúfolatlan – zsúfolt
– hasznos – haszontalan
– szokásos – szokatlan
– meleg – hideg
– jó egyensúly – rossz egyensúly
– jól tartott – rosszul tartott
– jól szervezett – gyengén szervezett
– arányos – aránytalan
– tág – szûk

A lista alapján az érzéseknek látszólag végtelen számú variációja van, a tényezõk
sokaságához illeszkedve. Minden egyéb hozzárendeli a problémákhoz azokat a ténye-
zõket, amelyek meghatározzák temperamentumát, hátterét és életformáját.

Városi környezetben, amely fõleg mesterséges környezetet jelent, különbözõ embe-
rek eltérõ nézõpontok szerint értelmezik a megosztott környezetüket. Ezen nézõpon-
tok sokaságának biológiai alapját az érzékenységre, reakciókészségre és türelemre vo-
natkozó hajszálnyi különbségek adják, amelyek öröklõdnek, részét képezik az alapvetõ
személyiség-fejlõdésnek. Az éretté válás során az emberek megtanulják azokat a visel-
kedési módokat, amelyeket a társadalom elvár tõlük.
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ennek két szélsõ értéke az éberség és az álmosság. Így egy helyszínnek lehet élénkítõ
és álmosító hatása anélkül, hogy kellemesnek vagy kellemetlennek minõsítenénk. Sok
emberben egy hullámvasút vagy elõadóterem ébreszthet ilyen érzéseket. Ugyanígy egy
szituáció lehet kellemes vagy kellemetlen anélkül, hogy bármilyen érzelmet okozna.
Ezek a szituációk különösen azokban az esetekben tiszták, amelyekben szélsõséges
fény-, hang- vagy szaghatások vannak. A köztes állapotokra vonatkozóan a kellemes
éberséget izgalmasnak, a kellemes álmosságot megnyugtatónak definiáljuk.

Általában a tervezõk nem akarnak gyötrelmes, kellemetlen és nyomasztó vagy ál-
mosító érzéseket ébreszteni, de mégis elõfordulhat (lehet rá okuk néha). A tervezõk-
nek tudniuk kell azt, hogy bármelyik skálán egy egységnyi változtatás a környezet jel-
legének megváltozását eredményezi. Például egy hideg, árnyékos zug tisztán
megnyugtató egy napsütéses napon, viszont egy esõs napon nyomasztó.

Egy izgalmas gyülekezõhely, például egy amfiteátrum zene vagy tömeg hiányában
megnyugtatóvá, sõt nyomasztóvá is válhat. Figyelembe véve a nyilvános helyeken elõ-
forduló elkerülhetetlen állapotváltozásokat (feltételeket), a tervezõnek tisztában kell
lennie a minõségi változásokkal is, amelyek elõfordulhatnak.

A térre vonatkozó különbözõ érzések 55 környezeti jellemzõre bonthatók.

– kielégítõ méret – nem kielégítõ méret
– megnyerõ – nem megnyerõ
– vonzó – nem vonzó
– szép – csúnya
– élénk színek – tompa színek
– vidám – nyomasztó
– tiszta – koszos
– kényelmes – kényelmetlen
– összetett – egyszerû
– újszerû – hagyományos
– kényelmes – kényelmetlen
– zajos – csendes
– hatékony – nem hatékony
– elegáns – díszítetlen
– üres – teli
– drága – olcsó
– divatos – nem divatos
– szabad hely – tiltott hely
– friss illat – áporodott illat
– funkcionális – nem funkcionális
– vidám – sivár
– jó akusztika – gyenge akusztika
– jó színek – rossz színek
– jó hõmérséklet – rossz hõmérséklet
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határoz. Fizikai létével befolyásolja az „ott és akkor” interakcióját, továbbá az általa
képviselt „üzenet” internalizációjára és értelmezésére ösztönzi a jelenlevõt. Nemcsak
a szocializáció színteréül szolgál, hanem azt létre is hozza, önmaga is szocializál, inter-
aktív-dialógus viszonyba lép használóival, s életre kel a használói által.

2.1 SZOCIO-TÉRBELI ELMÉLETEK, FOLYAMATOK

Az elméletalkotás középpontjában a tér és az én interaktív, empirikus analízist is tar-
talmazó szerkezete, illetve a tér és az én kapcsolatának bemutatása – a mindennapi élet
a hétköznap mintáiban – áll. A fiatalok szocio-térbeli folyamatokon keresztül értelme-
zik és kialakítják térbeli gyakorlataikat, tapasztalataikat, és létrehozzák azt a módot is,
ahogyan önmagukat definiálják. A fiatalok utcához, helyhez, térhez fûzõdõ kapcsolatát
olyan elemek gondoltatják újra, melyek különbözõ jelentéssel ruházódhatnak fel a tér-
ben. Szükségszerû a térbeli kapcsolatok mindennapi taktikájának, illetve gyakorlatá-
nak a bemutatása, illetve a strukturálisan rendezett terek – napjainkban is folyó – re-
konstrukciója, interaktív újragondolása. A tér és az Én értelmezéseinek leírásai fontos
részt képezhetnek a fiatalok városi környezetben történõ térhasználatában. 

Massey szerint a térbeliség szerkezete fontos eleme lehet a társadalmi identitás ki-
alakulásának, ami azt eredményezi, hogy a tér és identitás dinamikája elõtérbe kerül
elméleti szinten is. Ezek az elméletek elõmozdították mind a tér, mind az identitás
még ki nem alakult, összekapcsolt, komplex bemutatását. (Céljaik pedig, hogy a térbe-
li kategóriákat újraalkossák. A kutatások azt a módot igyekeznek  feltárni, melyben a
tér, mint a társadalom dialektikus alkotója szembehelyezkedik a fix, állandó, statikus,
természettel.) Továbbá a „szubjektum feltérképezése” („mapping the subject”) össze-
függésbe hozza ezeket a folyamatokat a szubjektivitás identitás konstrukciójával, így
az Én értelmezése annak az értelmezésnek a részévé válik, mely szerint az individuu-
mot a környezet befolyásolja és fordítva. 

– (Shields, Sibley, Anderson-Gale, Kirby, Massey): 1. A térbeli szervezõdés döntõ sze-
repet játszik a szubjektivitás formálódásában.

– (Kirby): A tér fontos eszközöket biztosít az identitás szerkezetét kialakító több elem
számára, beleértve az emberi testet, a mozgásokat, a társadalmi kategóriákat.

– Kialakul egy véget nem érõ folyamat a lokális és globális tér valamint az identitás kö-
zött. A hely és az identitás egyfajta összefüggõ táblaként értelmezhetõ. Massey az
Identitást és a teret a társadalmi kapcsolatok interaktív oldalaként fogja fel, mely
Hely-et és Én-t hoz létre: 

SPACE----------------- IDENTITY
PLACE---------------- SELF.

Massey a helyet mint a társas kapcsolatok nem állandó hálózataként fogja fel: „Ha
a helyek a társadalmi interakció terminológiájában újrafogalmazódnak, akkor ebben
az esetben ezek az interakciók sem állandóak. Azaz folyamatról beszélhetünk.”
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Az emberek szerepek különbözõ kombinációival bírnak, ezek a szerepek az évek
során változnak. Egy egyénnek szülõi, politikai aktivista, … szerepei lehetnek. Ezek a
szerepek gyakran erõsítve a társadalmi-gazdasági helyzet által megfertõzik az érzéke-
lést, és a tendenciát az átlagos viselkedés irányába mozdítják. Például egy Los
Angeles-i emberekrõl szóló tanulmányban az áll, hogy az alacsonyabb iskolázottságú
réteg bizonyos kor elérése után elõnyben részesíti a „koloniális stílusú” épületeket és
dekorációkat, és kevésbé fogadják el az újszerû épületeket és dekorációkat. Az etnog-
ráfiai és antropológiai lingvisztikában a Whorf – Sapír hipotézis kimondja, hogy egy
személy nyelve, mivel etnikai hátteréhez kapcsolja, idõnézetét befolyásolja.

A nyilvános helyeken való viselkedés szempontjából a nõk és férfiak között is kü-
lönbségeket lehet felfedezni. A nyílt terek és parkok tanulmányozása során kiderült,
hogy a nõk az erõszaktól és a támadástól való félelmük miatt nem mennek ezekre a he-
lyekre alkonyattól pirkadatig, vagy csak a park azon részeire mennek, ahol más nõk is
vannak, és a védelem elemi jegyeit fedezik fel.

Ezen kutatás hatására a tervezõk meg tudják határozni, hogy a terek mely részei
nõi, férfi és közös. Demográfiai analízisek nagy körvonalakban meg tudják határozni,
milyen emberek használnak egy nyilvános helyet, figyelembe véve az adott feltétele-
ket. Az efféle analízisek a várostervezõk segítségére vannak a munkában. A közterüle-
tek és környezetünk tükrözik az egyének viselkedését, a társadalmi folyamatokat és 
a közösségi értékek kialakulását.

Annyiféle különbség van a helyek értelmezése között, hogy emiatt csak rendkívüli
figyelemmel szabad képet kialakítani az emberekrõl és érdeklõdési körükrõl. Nem cél-
ja a vizsgálatnak az átlagos felhasználó megtalálása, mivel – ha minden fõ aspektust fi-
gyelembe véve – felállítunk egy átlagot, az valójában nem reprezentál senkit. Ehelyett
erõfeszítéseket kell tenni a lehetõ legnagyobb többség elvárásainak kielégítésére. Le-
hetetlen és nem ésszerû az összes funkciót belesûríteni, beletenni egyetlen projektbe
(egy létesítménybe), amelyet a populáció egy jelentõs része elvár. Az össze nem férõ
funkciókat ki kell hagyni, de a populáció szegmenseit nem. Ezt a megfontolást követ-
ve a tervezõknek rendelkezniük kell beleérzõ képességgel, szerepjátszó képességgel.

2. A TÉR HERMENEUTIKÁJA

Véleményünk szerint – mind az elmélet, mind a gyakorlat szempontjából – inter-
diszciplináris értelmezésekre és összefüggésekre van ahhoz szükség, hogy olyan új, ed-
dig ki nem mondott térbeli elvárásokat, a fiatalok szempontjából a környezettel szem-
ben támasztott elvárásokat fogalmazzunk meg, melyek a térhasználati szokásokon és 
a térhez fûzõdõ viszonyukon keresztül vizsgálhatók.

Az épített környezet szocializációs szerepe egyértelmû, tervezésénél számos olyan
tényezõt kell figyelembe venni, mely használóihoz igazodik. Különösen, ha ezek a
használók a fiatalok. A belsõ épített környezet jelenlétével egyrészt szabályoz és meg-
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3. EGY TEREPKUTATÁS LEHETÕSÉGEI

A fiatalok térhasználata – véleményem szerint – terepkutatásra alkalmas fókuszpont-
nak bizonyulhat. A terepkutatás kvalitatív adatokat tartalmaz, melyeket nem nagyon
lehet számszerûsíteni. Mélyebb és teljesebb megértésre tehetünk szert, attitûd- és ma-
gatartásbeli finomságokat ismerhetünk fel vele.  Nem pusztán adatgyûjtési tevékeny-
ség, hanem egyben elméletalkotás is. Egy folyamatban lévõ, elõre meg nem jósolható
folyamatot próbálunk megérteni így, megfigyeléseket végzünk, általános és tapogatózó
megállapításokat fogalmazunk meg, amelyek további, bizonyos fajta megfigyelések
szükségességére utalnak. Elõnye, hogy a társadalmi jelenségeket természetes közegük-
ben figyelhetjük meg. A fiatalok térhasználatának vizsgálatát terepkutatás során derít-
hetjük fel (Babbie, E. 1995, 334). 

1. két vagy több fiatal találkozását vagy interakcióját

2. fiatalok által elfoglalt pozíciók és a hozzájuk tartozó magatartási formák vizsgálatát

3. csoportokat

A fiatalok térhasználatának és identitás-kialakulásának összefüggéseit résztvevõ
megfigyelés során deríthetem fel. A megfigyelés során – feltehetõleg – kutatásom cél-
ját nem közlöm a megfigyeltekkel, igyekszem majd természetesként viselkedni velük.
(Esetleg még résztvevõként megfigyelõ is lehetek, de ebben az esetben  magamat kutató-
ként kell azonosítom, a fiatalokkal interakcióba léphetek, de  egyáltalán nem teszek
úgy, mintha magam is résztvevõ lennék.)

Az adatgyûjtés fõ módszere lehet – szerkezetileg – a strukturálatlan interjú. Bár azt
tudnom kell, hogy kb. mit szeretnék megtudni, azonban sem a kérdéseket, sem a sor-
rendjüket, sem a megfogalmazásukat nem tervezem meg elõre. A kommunikáció irá-
nya, a szerepek állandósága – elõreláthatólag – rögzített helyzetet tükrözne. Az inter-
júk készítése zárt térben történne, mely intimitást és biztonságérzetet is nyújt a
megfigyelt fiataloknak. A kérdések célja információgyûjtés, az interjú célja pedig a ku-
tatás során megfogalmazott kérdések megválaszolása lenne. Fontos, hogy odafigyeljek,
összpontosítsak a beszélõre, a verbális és nonverbális kísérõjelenségekre, illetve tart-
sam a szemkontaktust is. Hatékonyan kérdezzek, a beszélõt csak minimálisan ösztö-
nözzem s ha szükséges, tanúsítsak önmérsékletet, kontrollált empátiát. Ne egyszerûen
csak a beszélõt hallgassam, hanem kövessem és állítsam rendszerbe a verbális tartal-
mat. Kérdéseimmel járjam körül a témát, s mindig igyekezzek egy gondolatot lezárni.
Ha következetlenségeket, pontatlanságokat, csúsztatásokat ismerek fel, pontosító kér-
désekkel, értékítélet nélküli visszajelzésekkel végezzem el a korrekciót. (Hibákat ered-
ményezhet, ha halmozom a kérdéseket, ha bizonyos válaszokat sugallok vagy – maga-
tartásomat illetõen – elmulasztom a kontrollált verbális, érzelmi empátiát.)
Gyakorlatilag ez a módszer kismértékben beszélgetés is, melyben én szabom meg a be-
szélgetés fõ irányát, a továbbiakat viszont nem (természetesen kérdéseimmel a célja-
imnak megfelelõen irányíthatom õt). Például:
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Massey terminológiájában a kultúra a társadalmi kapcsolatok/interakciók termé-
kévé válik.

A tér és identitáselméletek szorosan illeszkednek a társadalmi/térbeli folyamatok-
ba, hálózatokba. A tér/ifjúság analitikus kutatásai arra koncentrálnak, hogy a tér –
szerkezetileg – hogyan illeszkedik a fiatalok életébe. A tér és az identitás belsõ össze-
függéseinek tágabb értelmezésekor ezek a folyamatok szorosan egymásba kapcsolód-
nak. Fontos, hogy a tér szerkezete hogyan egészíti ki a társadalomét, illetve a hatalmi
viszonyok reprodukcióját. A tér és a társas kapcsolatok kutatásában is egy paradigma-
váltásra van szükség, mely a tér értelmezési lehetõségeinek újragondolását teszi indo-
kolttá.

A kutatási beszámolókban a kutatók gyakran elmulasztják a fiatalok saját tér
definíciójának, mint interaktív folyamatnak a megemlítését. (Azt, hogy a fiatalok ho-
gyan definiálják a körülöttük lévõ helyeket, tereket.). A fiatalok pedig aktívan vesznek
részt a strukturális paraméterek – ezeket a térben identitásuk segítségével hozzák létre
– újratermelésében. Felmerülhet továbbá az a kérdés, hogy a fiatalok milyen módon
tartják fenn, választják és változtatják, alakítják „térbeli ön-invesztációjukat” és hogyan
viszonyulnak ahhoz a környezethez, mely gyakran kirekeszti õket. A fiataloknál a tér el-
sõdleges szervezõdése a helyek megkülönböztetését is jelenti, melyek egyrészrõl

– biztonságérzetet, másrészrõl
– negatív-kirekesztõ jelleget öltenek.

A problémás és konfliktusokkal teli helyeket bizonyos típusú emberekkel és a tér-
beli kirekesztéssel kapcsolják össze. Ily módon a tér és identitás élményére olyan ka-
tegóriák is hatnak, melyeket a fiatalok maguk hoztak létre. Ez a kétarcú folyamat
gyakran döntõ szerepet játszik a fiatalok Én-értelmezésében is, mely egyúttal a csopor-
tok közötti határokat is meghúzhatja!!! Például a nagy bevásárlóközpontok, Plázák
szervezett teret biztosíthatnak számos fiatal számára. Terük és az identitás felruházó-
dik jelentéssel, cselekvési formákkal, s ezáltal képessé válhatnak a fiatalok is saját
identitásuk megfogalmazására (magukat kell megkülönböztetniük másoktól).

A fiatalok rétegzettsége, csoportok szerinti megoszlása függ az eltérõ térhasználat-
tól és azok minõsítésétõl is:  

– ahol jól és kellemesen érzik magukat
– ahol nem érzik annyira jól magukat s negatív benyomások érik õket. 

Ezt a folyamatot még a szocio-térbeli hálózatok szerkezete is felerõsíti. Ugyanis
ezek segítségével húzzák meg a fiatalok a jó és rossz helyek határait, bár ezek a határ-
vonalak függenek az egyéni szocio-kulturális környezettõl is. Továbbá elõrevetíthetik
azoknak a személyiségjegyeknek a kialakulását, melyek késõbb erõsebben jelenhetnek
meg az identitás kialakulásában. A hálózatok minden egyes fiatalnál másként mûköd-
nek. A fiatalok maguk alakítják ki, hogy a tér és az identitás miként válhat a hálózat
mozgatórugójává.
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a terület, amelyet egy nap használnak a fiatalok. Milyen messze esnek ezek az ottho-
noktól? A város külterületein és belterületein lakók térképeinek összehasonlítása. 
A külvárosban élõk is ugyanúgy, ugyanarra a célra használják-e a „köztereket”, mint
az ott lakók?)

A naplóban rögzített interjúk elemzésébõl nagyon sok olyan dolgot megtudhatok,
amelyeknek sajátos szerepük van az általunk vizsgált serdülõkorban. A megfigyelt
egyén nyelvi prezentációjából következtethetek arra, hogy hogyan beszél, gondolko-
dik; az én-kép prezentációjából, hogy milyen én-képe van, a család leírásából életkö-
rülményeire, egyéb biográfiai jellemzõire, tapasztalataiból, következtéseibõl életfilo-
zófiájára. (Épp ezért torzítást okozhat a beszélõ által elmondottak átfogalmazása, új
információk, szavak bevezetése, néha egy-egy résztéma indokolatlan elmélyítése, to-
vábblendítése.)

Az elemzés során a hasonlóságokat, eltéréseket, interakció- és eseményfajtákat, il-
letve egyes magatartási normákat is kereshetek. Például, az azonos iskolatípusba járók
(gimnázium, szakközépiskola, stb.) körülbelül azonos idõtartamot töltenek-e el 
a Plázá-ban? Egy – esetleges – csoport minden egyes tagja ugyanannyi idõt tölt-e el a
csoportban, a megnevezett térben. Hasonló-e a hely minõségének megjelölése („jó, biz-
tonságos, stb.)? Ezen esetekben célunk az általános összefüggések felfedezése lehet. Más-
felõl figyelnem kell a különbségekre is (például a csoport egy tagja egész másként jelöli
meg annak az okát, hogy miért szeret a Plázába járni). A magatartás olyan jellegzetessé-
geivel is találkozunk néha, amelyek mögött nincsen könnyen felismerhetõ norma. Ilyen-
kor el kell készíteni a magatartások osztályozását: a típusváltozatok rendszeres felsoro-
lását. Mikor ezzel készen vagyok, kereshetek olyan további magatartásmódokat, melyek
együtt járnak e magatartásfajtákkal. Például:  A „gazdagabbnak látszó családok” gyer-
mekei nyitottabbak, készségesek a kutatásban, vagy a „szegényebbnek látszók”? A terep-
kutatás lényegi sajátossága még a rugalmasság is, hiszen az adatgyûjtés és az elemzés kö-
zötti állandó kölcsönhatás bármikor módosítást eredményezhet a kutatás menetében.

Ha a terepkutató egy kódolási lépést akar közbeiktatni, akkor gyakorlatilag kvan-
titatív elemzést tud végezni a terepen készült kvalitatív jegyzetei alapján. Az eljárás lé-
nyege, hogy az egyedi információdarabokat egy változót alkotó attribútumok sokkal
szûkebb skálájára redukálja le.( Például a „Miért szeretsz ide járni? kérdésre többféle
válasz születhet. Az érzelmi viszonyulás kódolása alapulhat – hipotézis csak – a he-
lyen– a Pláza, mint „hely” szeretetén, illetve alapulhat a társaságon – „mert a többiek
is itt vannak... és jó itt lenni”.)

Az „úti-térképek” elemzése során ismételten hasonlóságokat, eltéréseket, „érdekes-
ségeket” keresek. Az elméletalkotás és a mintavétel során kialakult tapasztalatokat fel-
használva a „térképek”-et lekódolhatjuk:

– Az iskolatípus és a Plázában eltöltött idõ aránya alapján
– A család szerkezete és Plázában eltöltött idõ alapján
– A feltehetõleg egy csoportba tartozó egyének egész napjának összehasonlítása alapján.
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– Milyen gyakran jársz ide és mennyi idõt töltesz itt el?
– Miért pont ide szeretsz járni?
– Mit jelent számodra ez a hely? stb.

Az adatgyûjtés másik lehetséges formája az élettörténetek elmeséltetése lehet. 
A beszélgetés során kérem, hogy a fiatalok rajzolják meg hétköznapi „útvonal-térképü-
ket” is. A megfigyelés során naplót készítek, melybe a terepkutatás minden apró rész-
letét lejegyzem. A fiatalok legfontosabb jellegzetességeit – életkor, nem, iskolába járás
esetén az iskolatípusa, családszerkezete – egy ûrlapra jegyezhetem fel, melyen ezek
egyszerûen tüntethetõk fel. Feltehetõleg az elsõ lépésben csak vázlatos feljegyzések ké-
szíthetõk (minden jegyzeten szerepelnie kell a keletkezés napjának és órájának), de a
második lépésben kibõvíthetem ezeket és végül le is tisztázhatom. Elõbb-utóbb ele-
meznem és értelmeznem kell a megfigyeléseket, magatartástípusokat kell megkülön-
böztetnem, s fel kell fedeznem a megfigyelt dolgok mögöttes értelmét.

Az „úti térképek”-et – a megfigyelt személy elmondása alapján– a megfigyelõknek
kell lerajzolniuk. A „Milyen helyeken, térben fordulsz meg egy hétköznap? Meséld el,
hogy reggeltõl estig hol jársz – pl. Pláza, iskola stb. – és mennyi idõt tartózkodsz az
egyes helyeken?” kérdésekre adott válaszok alapján kell az adatrögzítõnek egy vázlatot
készíteni. Érdemes egyszerûsítõ jeleket, rövidítéseket használni – például otthon =
négyzet vagy O betû, Pláza = téglalap vagy P betû, stb. –, majd otthon letisztázni és
egy végsõ, szépen megrajzolt változatot készíteni, esetleg megfelelõ program segítségé-
vel számítógépbe  bevinni.

A rendszerezés során – a napló alapján – nyithatok életrajzi dossziékat a megfigyelt
fiatalokról, illetve csinálhatok – fõ szempontjaink alapján – más egységeket is. Ha pél-
dául azt feltételezem, hogy a család szerkezete (teljes, csonka, egyéb, stb.) befolyásolja
a fiatal térhasználatát és az egyes helyeken eltöltött idõ mennyiségét, akkor nyithatok
egy „család” feliratú dossziét vagy fájlt, és az idevonatkozó – az adatgyûjtésbõl szárma-
zó – elemeket itt összegyûjthetem. Feljegyzéseim során elõfordulhat, hogy egyes ele-
mek átkerülhetnek egy újonnan létrehozott halmazba. A rendszerezés során természe-
tesen használnom kell a számítógépet, hiszen teljesen leegyszerûsíti a beillesztés,
kivágás menetét, megkönnyíti az anyagok újrarendszerezését. Például a keresõprog-
ramba elég, ha bizonyos kulcsszavakat – „család”, vagy minõsítések – beírunk, és rög-
tön látjuk az elõfordulás helyét és számát. 

Az „úti térképek”-en lejegyzett információkat is érdemes rendszereznünk. Kialakít-
hatunk például dossziékat aszerint, hogy ki hány órát tölt otthon, a barátoknál (példá-
ul 1 dossziéba kerülnek azok, aki este 2- 3 órát töltenek szüleikkel), hány helyet érint
egy nap, stb. Természetesen minden egyes szempontnál újrarendszerezünk is, de itt is
a megfelelõ számítógépes program segítséget adhat. Ezeknek az adatoknak a rögzíté-
sét megoldhatnánk kevésbé idõigényes, táblázatos formában is, de a rajz sokkal átlát-
hatóbb és késõbbi (más típusú) kutatás szempontjából is sokkal elõnyösebb ez a meg-
oldás. (Lehet például olyan vizsgálatot készíteni, hogy térben mekkora kiterjedésû az
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szcenárió szervezési-felügyeleti körülményei között) mindvégig megõrzött önrendelke-
zés-mintán alapult. Megjelentek a képzési, elhelyezkedési gondok is, az értelmiségi pá-
lyák telítõdése miatt pedig élesebbé vált a verseny, növekedett a társadalmi visszaélések
és összefonódások száma. Az egyetemi hallgatói tömegek is lassan a praktikus, közép-
osztályi (polgári) értékek felé orientálódtak. A folyamatok nyilvánvalóvá tették, hogy ez
az átalakulás nem mehet végbe szerep- és értékváltás nélkül. E folyamat során a fiata-
lok értékorientációi, cselekvési mintái egyre inkább eltérnek a hagyományos normák-
tól, vagyis egyre inkább saját maguk fogalmazzák meg mintáikat. Az új ifjúsági korszak
legfontosabb jellemzõje a nemzedéki szervezõdés fontosságának felerõsödése, vagyis az
ifjúság autonómiájának nagyfokú növekedése lett. Az ifjúság mintakövetõbõl lassan-
ként mintaadóvá is vált. „Elõször autodidakta, önellátó módon hozták létre a felsõokta-
tási második gazdaság, „második társadalom”, „második egyetem” alaptéziseit: házi ön-
képzõköröket, félellenzéki folyóiratokat. Ezután a szamizdatosokkal, a repülõegyetemi
elõadásokkal kapcsolatba kerülve próbálkoztak meg ama ismereteket megszerezni tár-
sadalmukról, amelyeket az elsõ egyetemen nem szerezhettek meg.”3

A hallgatói mozgalom tehát több oldalról is erõsödött: egyfelõl volt egy kulturális,
szakmai reformtörekvés, amely elsõsorban a társadalom globális mozgolódásának
visszhangjaként jelentkezett, másrészt létezett egyfajta egyetempolitikai reformigény,
amelyet fõként a végzõs hallgatók, illetve a fiatal oktatók kezdeményeztek. Ez a hall-
gatói mozgalom elsõ szakasza, amelyben a mozgalmi jelleg már párosul radikális lépé-
sekkel, de ez a csoport még nem igazán szervezett, hiszen – mint az a szegedi hallga-
tói, oktatói interjúk alapján kitûnt – az évek alatt kialakult „második egyetem”
belterjessé és függetlenné tette a hallgatói elitet. 

A hallgatói képviseleti rendszer4 megalakulása után még nem tudott kompetens
politikát felmutatni. Az általa delegált képviselõk az Egyetemi Tanácsban nem értet-
ték a nyelvezetet, nem ismerték a személyi összefüggéseket, idegenül mozogtak az
Egyetemi Tanácsban, ellentétben a KISZ-szel. „[Nem politizáltunk okosan], nem talál-
tuk meg a funkciónkban a lényeges súlypontot.”5 Az 1985-ös oktatási törvény elfoga-
dása – amelynek legnagyobb eredménye a KISZ mellett szervezõdõ hallgatói mozgal-
mak legalizálása lett – visszafordíthatatlanul utat engedett a hallgatói mozgalmak
érdekképviseleti szervezetté válásához. 

Az oktatási törvényen alapuló 1986-os miniszteri rendelet6 pedig már – a Szerveze-
ti és Mûködési Szabályzatok (SZMSZ) kivételével – az összes intézményi-kari szabály-
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A HALLGATÓI MOZGALMAK ÉS AZ

ÖNKORMÁNYZATISÁG A ‘80-AS, ‘90-ES ÉVEKBEN1 – 
KÉT ESETTANULMÁNY TÜKRÉBEN

(Jancsák Csaba – Matiscsák Attila)

A MAGYARORSZÁGI EGYETEMI RENDSZER
ÉS A HALLGATÓK A ‘80-AS ÉVEKBEN

A ‘80-as évek reformjainak szükségessége az elsõk között érte el a felsõoktatás területét.
A hetvenes évek közepétõl, 1976 és 1986 között az összhallgatói létszám elsõsorban gaz-
dasági okokra hivatkozva 11,1%-kal csökkent. A felsõoktatás az autonómia teljes hiá-
nya és a keretszámok központi szabályozása miatt egyrészrõl elszigetelõdött a többi tár-
sadalmi alrendszertõl, másrészt képzése rövid távú gazdasági célokat szolgált. 
A diplomások potenciális „felhasználóinak” igényei, a másfajta információáramlási
csatornák megléte vagy éppen hiánya miatt nem közvetlenül a felsõoktatás felé fogal-
mazódtak meg, tehát a vállalatok, cégek igényei – ha voltak – csak késve, vagy egyálta-
lán nem jelentek meg a képzés rendszerében. A nyolcvanas években nyilvánvalóvá vált,
hogy a magyarországi felsõoktatás válságba került. A válságot felismerve a hetvenes
évek végétõl a különbözõ szakmai mûhelyekben,2 késõbb pedig párt, illetve állami szin-
ten is megjelentek a felsõoktatás átalakításának szükségességére vonatkozó elképzelé-
sek. A hallgatóság a nyolcvanas évek elején látványosan aktivizálódott. Ezen felújuló
aktivitás a hatvanas-hetvenes évek kulturális (zenei-képzõmûvészeti) klubéletébõl az
úgynevezett egyetemi/hallgatói öntevékeny csoportok mozgalma által átörökített (a
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1 A kutatás célja: egy új típusú hallgatói elit kialakulásának feltárása és szerepének meghatározása a felsõ-
oktatás struktúrájában a nyolcvanas évek második felétõl. A kutatás módszerei: a vizsgálat mintája a Jó-
zsef Attila Tudományegyetem és a Juhász Gyula Tanárképzõ Fõiskola, valamint a Szegedi Felsõoktatási
Szövetség és a Szegedi Tudományegyetem Hallgatói Önkormányzata volt. A kutatás a Hallgatói Önkor-
mányzatok egykori vezetõivel, a testületek képviselõivel, valamint a hallgatói szolgáltató csoportok tagja-
ival készített interjúkra épül. Munkánk során segítségünkre voltak továbbá jegyzõkönyvek, beszámolók, vi-
tairatok, az egyetemi, a helyi és az országos sajtó cikkei és interjúi, továbbá egyéb egyetemi kiadványok és
felsõoktatási tanulmányok.

2 Ezt a szakmai munkát jól mutatja be Palovecz János: Magyar felsõoktatás helyzete Bp. OKI 1981.
Egyébiránt meg kell jegyeznünk, hogy a '80-as évek hallgatói aktivitása nem csak ún. szakmai körökben
nyilvánult meg, sõt(!): ekkortájt erõsödtek fel azok az alternatív társadalmi mozgalmak, klubok, társada-
lompolitikai vagy kulturális orientáltságú körök, amelyekbõl szintén egy nagyon jelentõs hallgatói elit ke-
rült ki, és akiket szintén a rendszerváltás reformistái közé sorolhatunk. Más kérdés, hogy a késõbbiekben
hasonló politikai-gazdasági „ugródeszkává” vált ez a szerep is, mint azt a hallgatói mozgalmak esetében
majd láthatjuk.

3 Balog Iván: Egyetemi hallgatói mozgalmak Szegeden a nyolcvanas években (In: Civilizációs
korszakváltás és ifjúság, Szeged, 1993. 24-25. p.)

4 =HKR, másutt HKB (Hallgatói Képviselõ Bizottság,), HKT (Hallgatói Képviselõ Testület), HÖT vagy
HÖK (Hallgatói Önkormányzat)

5 Az ügy érdekében, beszélgetés Pikó Andrással, Gondolat-jel Szeged, 1985/4. 20-26. p.
6 A mûvelõdési miniszter 24/1986. (VIII.31.) számú rendelete „A felsõoktatási intézményekben mûködõ
KISZ-szervezetek, továbbá a hallgatói közösségek és a hallgatói képviselõk jogairól” szólt.



A mértéktévesztést a világos párhuzamok okozták; hiszen ilyen hallgatói részvétel-
lel a világ számos felsõoktatási rendszerében találkozhatott az érdeklõdõ. A rendszer
logikájából következõen azonban nem valódi jogokról volt szó. A hallgatói részvétel
ezekben a tanácsokban inkább arra szolgált (szolgálhatott volna) egy magabiztos poli-
tikai vezetésnek, hogy potenciális szövetségeseket szembeállítson egymással. S való-
ban: a felsõoktatás érdekeiért lobbyzó oktatói gárda az 1989-es fordulatot megelõzõen
soha nem használta fel a hallgatóságot szövetségesének10, amikor az alkufolyamatok-
ban az irányító szervekre nyomást akart gyakorolni. 

Ez azonban még egy kicsit késõbbi történet, hisz valójában a mozgalomnak ekkor
még ereje nem volt. A fordulat igazán csak a rendszerváltás éveiben következett be,
amikor is egy új generáció vette át a stafétát új politizálási stílussal.

A hallgatói önkormányzati mozgalom közvetlen elõzményeként értékelhetõ meg-
mozdulás 1988. szeptember 28-án történt. A bölcsészkar hallgatói (és a hozzájuk csatla-
kozó oktatók) egynapos sztrájkjuk (mely ismét az „audmax”-ban volt) után levelet írtak
a Mûvelõdési Minisztériumhoz, melyben követelték a magyar felsõoktatás reformját. 
A szegedi megmozdulások tulajdonképpen egy aprócska ügy miatt kezdõdtek: szeptem-
ber elején nyilvánvalóvá vált, hogy az ötödéves hallgatóknak a korábbinál kétszer több
órát kell az utolsó évben hospitálniuk, hogy így tegyenek eleget a képzés követelménye-
inek. Ez volt az a csepp, amely az akkor már csíráiban létezõ, a KISZ-tõl független hall-
gatói érdekképviseletet arra ösztönözte, hogy cselekedjék. A zsúfolásig megtelt elõadó-
teremben (1956 után) újra követelésként fogalmazódott meg az orosz nyelv mellett más
nyelvek oktatása és a marxista gondolkodás mellett más gondolatkörök megismerésé-
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zat (ösztöndíj-, vizsga-, tanulmányi és fegyelmi ügyek) és a hallgatókat közvetlenül
érintõ oktatásszervezési intézkedések (vizsganapok, vizsgarend) esetében egyetértési
joggal ruházta fel a hallgatói önkormányzatokat. A változások fõ irányának elvét jól
mutatja az a nagy jelentõségû miniszteri rendelet7 is, amely az intézményi tanácsok-
ban egyharmados képviseletet biztosított a hallgatóknak. Az intézményi tanácsokban
helyet foglaló hallgatói képviselõi arány hagyománya innen eredeztethetõ. A képvise-
let szabályozása és mértéke a kilencvenes évek végére a hallgatói önkormányzatiság
egyik legtöbbet vitatott tényezõjévé vált. Az országos HÖK-képviseleti szervek
(OFÉSZ, HÖKOSZ, HÖOK) a rendeleti szabályozásból a felsõoktatási törvényi szabá-
lyozásba átkerült tételt a magyarországi hallgatói mozgalom egyik alappillérének te-
kintették és tekintik, melynek megtartásáért a törvényi háttér változásakor igen erõs
lobbytevékenységet fejtettek ki (1995-96, 1998-99).

Talán ez volt a legjelentõsebb lépés a hallgatói mozgalmak történetében, amit nem
csupán demokratikusan megilletõ jogként, hanem hatalomként is értelmezhetünk, hi-
szen a felsõoktatási intézmények vezetõi tanácsaiban való részvétel nagy manipuláci-
ókra adott lehetõséget. Ugyanakkor a felsõoktatás-politika reformer képviselõinek
(akik ekkor mind az intézményi, mind az állami tisztségekben kisebbségben voltak)
szükségesnek mutatkozott az erõs hallgatói támogatottság ki- és felhasználása, mely-
hez nélkülözhetetlen volt a politikai szereplõvé vált (és egyébiránt a régi mintákat kö-
vetõ és emiatt a hallgatók között kevésbé hiteles) KISZ8 által az egyetemi-fõiskolai di-
ákéletbõl való kivonulás után keletkezett ûrben még csak formálódó hallgatói
szervezet alapjainak lerakása és megerõsödésének támogatása. A reformerek a diák-
szervezetek leendõ – a törvény szava által is hivatalos – vezetõitõl (az intézményi diák-
vezérek mint a diáktársak bizalma által kiemelt „hangadók”, „ötletadók” már korább-
an jelen voltak) bizton számíthattak a reformpolitika támogatására és –
nélkülözhetetlen – hallgatói bázisának biztosítására. Nem hanyagolható el azonban az
a történelmi tény sem, hogy a felsõoktatás vezetõi (rektori, dékáni, professzori szinten,
de állami hivatali szinten is) egyre többen kerültek ki az 1956-os forradalom elõtt és
alatt szervezõdõ és mûködõ Magyar Egyetemisták és Fõiskolások Szövetsége
(MEFESZ) egykori tagjai, szervezõi, vezetõi, vagy éppen ellenzõi és lerombolói közül,
akiknek élõ emlékeik voltak a diákmozgalom önkéntes jellegébõl adódó szellemi és er-
kölcsi erejérõl, társadalmi támogatottságáról. Egyfajta természetes érték- és érdekkap-
csolódás alakult ki tehát az egyetemi-egyetem-politikai reform oktató és hallgató kép-
viselõi között.9
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7 A mûvelõdési miniszter 20/1986. (VIII.31.) számú rendelete „A felsõoktatási intézmények szervezetérõl
és mûködésérõl” szólt. 

8 A KISZ utódszervezete, a DEMISZ a magyarországi politikai paletta ifjúságot képviselõ szervezeteként,
tényezõjeként definiálta helyzetét.

9 A MEFESZ 1956. október 16-án a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Auditóri-
um Maximumában alakult meg. „Az egyetem akkori hallgatói spontán (ma úgy mondanánk: öntevékeny) 

07 gyûlésre jöttek össze a BTK Auditorium Maximumában, és elhatározták, hogy egy politikamentes szerve-
zetet, a MEFSZ-t (Magyar Egyetemisták és Fõiskolások Szövetsége) hoznak létre. A következõ, alakuló
gyûlésükkor (1956. október 20.) a forradalmi hangulat oly magasra hágott, hogy a jelenlévõ mintegy hat-
száz hallgató (az egyetem akkori létszáma 3000 körül mozgott) tizenkét pontban követeléseket fogalma-
zott meg. A pontok között tanulmányi kérdések (mint az orosz nyelv tanítása egyeduralmának megszün-
tetése, vagy a zenei középiskola fõiskolai rangra emelése) mellett diákszállás-építést, az orosz csapatok
kivonását, a beszolgáltatások megszüntetését és demokratikus változásokat sürgettek. A Szegedrõl induló
mozgalomhoz (melynek Kiss Tamás, Lejtényi András és Gönczöl Dezsõ voltak vezetõi) október 21. és 23.
között az ország majd' minden egyetemének hallgatósága csatlakozott, a mûegyetemi tüntetés (23-án) a
szegedi pontok fõ csapásirányán szervezõdött. A forradalom leverése utáni megtorlás (1957. április) a sze-
gedi egyetemi élet képviselõit és a diákszervezet vezetõit is elérte, számos oktatót és hallgatót ítéltek súlyos
börtönbüntetésre.” www.sztehok.szeged.hu/bemut/ehoktort.php Ld. még Kiss Tamás: Magyar Egyetemis-
ták és Fõiskolások Szövetsége – 1956, Szeged. Belvedere Meridionale, 2002

10 „Mivel a felnõtt értékrenddel már nem tudnak mit kezdeni [ti. a fiatalok – a szerzõk], önmagukra vannak
utalva, és ez az önmagukra utaltság sohasem volt igazán jó iskola. Az azonban mindig problémákhoz
vezet, ha valamelyik korcsoport csak saját nemzedékén belül számíthat együttmûködésre és az idõsebb
nemzedéktõl egyre kevésbé.” Lengyel László: Társadalmi átalakulás és ifjúság. Belvedere Meridionale,
Szeged, 1999 



társadalomban nem derült ki, hogy az individuális egyéni versengést vagy a szolidáris
kisközösségi együttmûködést kell-e díjazni.”12

Ilyen társadalmi helyzetben a hallgatói mozgalom, s vele együtt a kialakult hallga-
tói önkormányzatok szerepe is többdimenzióssá vált. Az önkormányzatok vizsgálata
közben ez a szerepváltás nagyon nyilvánvalóvá tette azt a tézisünket, hogy a testületek
képviselõinek magatartás- és cselekvésmintái megegyeznek az ifjúsági korszakváltás
azonos folyamataival.

A szervezeti viselkedés a mozgalom kezdeti szakaszait tekintve még nyomon követ-
hetõ, de az egyre inkább heterogénné váló felsõoktatással maga a hallgatói önkormány-
zat is heterogénné válik. 1994 után pedig már szinte lehetetlen bármilyen egységes tár-
sadalmi redisztribúciót nyomon követni ezekben a testületekben. 

A JÓZSEF ATTILA TUDOMÁNYEGYETEM (JATE) HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATA

A JATE Hallgatói Önkormányzatának története is ezen folyamatok függvényében ér-
telmezhetõ. A képviselõi magatartás- és cselekvésminták, valamint a felsõoktatásban
betöltött szerepük alapján három korszak különíthetõ el, amely korszakok legtöbbször
generációs váltást is tükröznek.

I. korszak: 1989/90-1993
Ebben az idõszakban a Hallgatói Önkormányzat radikális egyetem, illetve – országos
szinten – felsõoktatás-politikai küzdelmet folytatott, melynek révén jogilag, törvényi
keretek közt is elérték a hallgatók 1/3-os egyetemi tanácsbeli képviseletét. A HÖK tu-
lajdonképpen ekkor lett ereje és hatalma csúcspontján, de ezzel a lépéssel megszûnt a
lehetõsége is az érdekmentes hallgatói érdekképviseletnek. A hatalomban helyet fog-
laló, abból részesülõ önkormányzat egyértelmûen (egyetem)politikai szervezetté, „po-
litikacsinálóvá” vált. A korszak végét a felsõoktatási törvény létrejötte, vagyis egy legi-
timációs hatalmi küzdelem befejezése jelzi. 

Az egyetemi szervezetek/hivatalok közötti helykereséssel, az egyetempolitikai po-
zícióharccal párhuzamosan a szervezetnek egy olyan infrastruktúrát kellett kialakíta-
nia, amelyben a mûködési feltételei is adottak lehettek. Ezt a kialakuló piacgazdaság
lehetõségei tálcán kínálták a szervezetnek. Az egyetemen belüli autonómia, a hallga-
tói pénzek feletti rendelkezés joga, és a mögöttük álló, nagy létszámú hallgatói bázis
azonban már nemcsak egy szükség kielégítésére adtak lehetõséget, hanem egy széles-
körû szolgáltatói rendszer kiépítésére is. „Tulajdonosok akarunk lenni, mert ahol az
egyetemisták a fogyasztók, ott nekik is kell élvezni a hasznot.” – jelentette ki ekkor a
JATE HÖK Iroda akkori vezetõje.13
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nek kívánsága is. A megmozdulás (melynek Pikó András V. éves hallgató volt a fõszer-
vezõje) ezúttal is országos csatlakozásokat vont maga után11, majd október 31-én a sze-
gedi bölcsészek nyílt levelükben országos megmozdulásra szólították fel a többi egye-
tem és fõiskola hallgatóit. 1989. május 6-án megalakult az Országos Felsõoktatási
Érdekvédelmi Szövetség, az OFÉSZ, amely a rendszerváltoztatás egyik legjelentõsebb
támogatójává, és a magyar felsõoktatás reformjának katalizátorává vált. 

A HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT

A rendszerváltáskor tehát már nyitva állt egy olyan részlegesen elismert, de aránya-
iban mindenképpen hatásos ereje a hallgatói mozgalomnak, amely akár nagypoliti-
kai, akár egyetem-politikai színtéren érzékelhetõ volt. Egy társadalmi reformmal és
egy általános felsõoktatási struktúraváltással a forradalmi helyzet is adottá vált. 
Az 1990-es hallgatói megmozdulások országos méretûvé válása, de fõként az azt kö-
vetõ egyetemi vezetõségváltások lehetõvé tették, hogy a hallgatói mozgalom kinõje
mozgalmi szerepét, és a '80-as évek tapasztalataira épülve szervezett egységgé váljon.
A '89 után létrejött politikai-gazdasági vákuumban ez a folyamat csak meddõ akadá-
lyokba ütközhetett, hiszen a demokrácia és az állampolgári jogok égisze alatt számos
társadalompolitikai csoportosulás látott napvilágot, amelyek mind az új rendszert
igyekeztek legitimizálni. Programjaik már nemcsak a polgári lét ontológiai magya-
rázatára hivatkoztak, de megoldásokkal álltak elõ súlyos, „húsbavágó” problémákra
is. Így kaptak széles társadalmi visszhangot, és csak így lehettek részei annak az át-
alakulási folyamatnak, amelynek alapkõletételénél már õk is legitim szervezetként
vághattak szalagot.

A ‘80-as évek végén persze folytatódott az egyetemi rendszer átalakulása, illetve a
társadalmi változásokkal párhuzamosan helyzetének átértékelõdése is. A hallgatói lét-
szám növekedésével és a piaci viszonyok felsõoktatásban történõ elõretörésével meg-
nõtt a felsõoktatás társadalmi integrációjának a szerepe. A felsõoktatás többé már nem
volt az elit bástyája, hanem tömegessé váló intézmény. Azoknak, akik itt megjelennek,
más a társadalmi hátterük és a jövendõ társadalmi szerepük is. Megrendült és nehezen
áttekinthetõvé vált az oktatási rendszer. Képlékennyé váltak azok a társadalmi folya-
matok, amelyek meghatározták, hogy mi az a tudástõke, amit igazán fel kell szívni.

Ma a közellét a piachoz, a kapcsolati tõke, és az, hogy földrajzilag hol vagyok eb-
ben az országban, fontosabb tényezõ, mint az, hogy milyen szakmai tudással rendelke-
zem, így tehát az eladhatóság, illetve az „eladni” képessége vált a társadalmi értékek
és a biztosabb egzisztencia hordozójává. Lengyel László szavaival élve: „Ma nem lehet
tudni igazán – azon túlmenõen, hogy valakinek az elithez kell tartozni, s mindenki ta-
lálgatja, hogy ki mitõl tartozik oda –, hogy mi az elindító. Sem az oktatásban, sem a
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11 Pécsi Egyetem, október 4., Mûegyetem, október 12. 

12 Társadalmi átalakulás és ifjúság. Belvedere Meridionale, Szeged, 1999
13 Interjú Majó Zoltánnal; Szegedi Egyetem, 1993. február 26.



késõbbiekben – vagyis a harmadik korszakban – már õk segédkeztek a szolgáltatói és
az érdekképviseleti-politikai szféra elkülönítésében. Ugyanaz volt a csapat, csak fel-
osztott struktúrában. Ez – ha úgy tetszik – egyfajta biztonsági megoldásként szolgált,
hiszen az érdekképviselet választási esélyei mindig sokkal labilisabbak, mint egy meg-
gyökeresedett, intézményesült gazdasági elité, fõként, ha az politikai kapcsolatokat is
tudhat maga mögött.15

A kilencvenes évek végén a JATE Hallgatói Önkormányzataiban elmélyülni látszó
válság kezelését, a szegedi hallgatói mozgalom meg- és felújulását a felsõoktatás-poli-
tikai akarat, az integrációs retorika és törekvések, valamint a törvényi szabályozás el-
mozdulási irányai következtében létrejött, intézményközi Universitas HÖK (tisztán
konzultatív testület, 1996-1998), SZFSZ HÖK16 (integráció-elõkészítõ szövetségi testü-
let, 1999-2000) majd a Szegedi Tudományegyetem HÖK létrejöttétõl várták mind a hi-
telvesztés tüneteivel a mindennapokban érintkezõ képviselõk, mind az ilyenformán
képviselõk nélkül maradt hallgatói csoportok is. 

A JUHÁSZ GYULA TANÁRKÉPZÕ FÕISKOLA (JGYTF) 
HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATA

A tanárképzõs hallgatók igazodva a változó, változni készülõ világhoz, 1988-ban új
szervezetet hoztak létre az intézmény falai között érdekeik megjelenítése céljából, a
Hallgatói Képviselõ Tanácsot (HKT). Indulásképpen fontos teendõ volt a legitimitás
biztosítása, ezért a HKT felhívásokat küldött a tanszékekre, elõsegítendõ a tagválasz-
tást. Tehát a hallgatók választottak maguk közül az átlagnál érdeklõdõbb hallgatókat.
„Az önszervezõdés jellegzetes kifejezõdése volt, hogy a történelem tanszék akkori ve-
zetõje úgy gondolta, hogy jót tenne a tanszéknek (is), ha hallgatói bekapcsolódnának
a mozgolódásba. Mivel a kezdet kezdetén még nem százalékos alapon ment a részvé-
tel, hanem aki elment, az szavazott, ezért a tanszékvezetõ „hívó szavára” sok történe-
lem szakos hallgató vett részt a szavazáson.”17 A friss hallgatói képviselõt, az 1988/89-
es tanévben elsõ éves történelem-magyar szakos hallgatót, Annus Gábort
közfelkiáltással, ellenszavazat nélkül választották elnökké.

I. korszak: 1988-1991
Az elsõ HKT elnök elõdje még a KISZ-titkár volt, aki (mint minden KISZ-tisztviselõ)
„választott” tisztviselõnek számított, az állampárti politikai háttér végett nagyobb
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Az érdekérvényesítés és a hallgatók ellátása tehát két külön feladattá vált, ami egy
új, bürokratikus gépezetet is elindított. 

II. korszak: 1993-1995/96
A hallgatói elit csoportjait, köztük elsõsorban a hallgatói önkormányzatokat a piac
és a politika nagyon heterogénné tette. A kialakult kettõs struktúra – a szolgáltatói
és az érdekképviseleti – nemcsak megosztotta a testületeket és a képviselõket, de
életre keltett egy belsõ konfrontációt is. A testületek már megalakulásuk idején sem
voltak egységesek, mégis közülük csak azok váltak igazán életképessé, amelyek ezt a
látszatot tûzzel-vassal fenntartották. A szennyesek kiterítése – demokratikusan vá-
lasztott szervezetrõl van szó – e tekintetben nem befolyásolta kedvezõen a legitim
pozícióiért küzdõ, késõbbi lobbypolitikát folytató szövetség kisgyermekkorát, hiszen
alkalmat adott a vele szemben álló feleknek, hogy megosztottá tegyen egy olyan szer-
vezetet, amely szakszervezeti jellegénél fogva csakis egységesen tudja az erejét érvé-
nyesíteni. 

A szolgáltatói és az érdekképviseleti szféra kezdetben nem vált külön, de minden
korszakváltással új szervezetek jöttek létre, amelyek nemritkán ugyanazon hallgatók-
ból tevõdtek össze.

III. korszak: 1996-2000
A '95-ös tandíj elleni demonstráció kimenetele jelentõsen meggyengítette a hallgatói
önkormányzatok pozícióit, ami azóta is egyre csökkenõ hatalmi koncentrációban nyil-
vánul meg. A heterogén testületi összetétel, illetve a különbözõ képviselõi magatartá-
sok egyre látványosabb elkülönülése csak felgyorsította ezt a folyamatot. A HÖK – leg-
alábbis intézményi szinten, tisztviselõiben, képviselõi csoportjaiban – már nem volt az
az egységes szövetség,14 amelyen keresztül hatásos érdekérvényesítést lehetett volna
megvalósítani, a hallgatói tömegek sem álltak már egyhangúan mögötte.

A JATE HÖK ezekben az években a hallgatók és az egyetem vezetésének szemé-
ben is egy pusztán adminisztratív gépezetté vált, amelynek elemei: a tanulmányi osz-
tály-jelleg, mely funkciójában az TO-któl átvállalt hivatali-ügyviteli feladatokban,
egy gazdasági hivatal-jelleg, mely a pénzügyi és számlaügyintézésben, illetve egy a
tartalmában kiüresedõ (a gyökerektõl távolodó, és mozgalmi-amatõr jellegét fokoza-
tosan elvesztõ), ám a felsõoktatási törvény keretei között hangsúlyosan létezõ elegy-
ben élt tovább.

Erre a korszakra leginkább a HÖK útkeresése jellemzõ. Tapogatózás minden
irányban, ahol a hallgatói képviseletnek még súlya lehet, és ezt még meg lehet tartani.

Akik a hallgatói önkormányzat tagjai voltak az elsõ idõszakban (1989-1993), azok
olyan kapcsolati tõkére tettek szert gazdasági és politikai területen egyaránt, hogy a
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14 A népi nyelvi lelemény Ravasz Lászlónak tulajdonítja azt a szólásmondást, mely a legjobban szemlélteti
ezt a helyzetet: „A lövészárkokban sokkal kevesebb a felekezeti harc, mint a jól fûtött dolgozószobákban”. 

15 Ez vonatkozhat akár az egyetem-politikai, akár a nagypolitikai színtérre is. A szegedi HÖK-vezetõk
jelentõs része az idõk során egyre inkább az országos vezetésben is képviseltette magát, sõt meghatározó
szerepet játszott. (Pikó András, Várnagy József, Skultéty Tamás, Jaczkovics László, Majó Zoltán)

16 A Szegedi Felsõoktatási Szövetség Hallgatói Önkormányzata
17 Annus Gábor, 1998



III. korszak: 1994-1999
A harmadik korszakban a hallgatói önkormányzat szolgáltató funkciója erõsödött. 
Az 1994/95-ös tanévben az elnöki pozíciót a technika-biológia szakos Fórizs Anikó töl-
tötte be. Az õ érdeme volt a Gólyatábor feltámasztása és a tanszéki terepgyakorlatok
támogatási rendszerének intézményspecifikus kidolgozása, mely által a növekvõ uta-
zási költségeket a hallgatói önkormányzat saját kereteibõl kiegyenlíti. Az õt követõ Te-
lek István elnökségének egy évére rányomták bélyegüket a Bokros-csomag bevezetése
körüli viharos események. Tüntetés tüntetést követett elõbb Szegeden, majd a Parla-
ment elõtt, a megszorító intézkedések és a tandíj ellen való tiltakozó hallgatói de-
monstrációk megszervezése közelebb hozta egymáshoz a különbözõ intézmények hall-
gatóit, így törvényszerûen a HÖK-öket is. A szegedi demonstrációk leginkább
megmozgatott résztvevõi a tanárképzõs hallgatók voltak, s ez erõt és legitimitást adott
a HÖK további mûködéséhez. Nagy eredmény volt az intézményi (ma: kari) Gólyabál
rangos kulturális eseménnyé tétele. Az intézményi klub ezen idõszakban vált szegedi
viszonylatban is népszerû kulturális közösségi térré. A sorrendben következõ ciklus
(1996-99) már más jellegû igényeknek és elvárásoknak kellett, hogy megfeleljen. 
A tüntetések ideje lejárt, politikai megegyezés született a tandíj és költségtérítés beve-
zetésérõl, a hallgatói cél a méltányos díjmegállapítás lett. Újdonság volt a HÖK szol-
gáltatói szerepkörben való megjelenése. Ilyen, a valós igényeket kielégítõ szolgáltatás-
sá vált a Hallgatói Bolt, a Diákszolgáltató Központ, az olcsó fénymásolási lehetõség
megteremtése és a Fõiskolások a Szegedi Universitasban Alapítvány közhasznú szer-
vezet (1996) létrehozása a hallgatók alapítványi támogatása céljából, valamint 1997-
ben került elõször megrendezésre a több ezer résztvevõs Juhász Gyula Napok fesztivál.

IV. korszak 1999-2000
A JGYTF HÖK önálló mûködésének utolsó korszaka az egyetemi integráció elõkészí-
tésével és támogatásával mint fõ iránnyal indult. A képviselõk fontos tényezõként tar-
tották szem elõtt, hogy szervezettségében erõsnek és összetartásában megingathatat-
lannak tûnõ testületként20 tagozódjanak be a szegedi egyetembe, mely alaphelyzet
lehetõséget teremthet egy késõbbi integrált intézményen, illetve HÖK-ön belüli mér-
tékadó szerep kivívására. Döbör András hivatalba lépése (1999) óta a kialakult érdek-
képviseleti és kultúrateremtõ hagyományok megõrzése, a kifulladni látszó hallgatói
aktivitás felélénkítése (a hallgatói önkormányzatnak a hallgatókhoz való visszavezeté-
se) és a szegedi integrációban való markáns érdekképviselet lett a cél. 
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súllyal vett részt a fõiskola vezetésének munkájában, de a hallgatók körében vett legi-
timitása nem volt mérhetõ a valóban választott elnökével. Ennek ellenére a kezdeti
idõkben nem volt a HKT elnöki, sõt tisztviselõi funkcióknak akkora rangja, mint 
a „kiszes” tisztségviselõknek. Más volt a szerep, más a légkör. A tisztségviselõknek tar-
talommal kellett megtölteni a formát. Ki kellett találniuk a szerepeket. A legnagyobb
feladat az volt, hogy meg kellett teremteni az anyagi és szellemi függetlenséget. Nem
volt már KISZ, eltûnt a korábbi pénzforrás, nem léteztek az addigi szervezeti keretek,
nem volt kire támaszkodni. A hallgatók részére nyújtott központi támogatási keret 
a fõiskola kezelésében maradt, ilyen körülmények között – a JATE HÖK tisztségvise-
lõihez hasonlóan – az elsõ nagy tettként tekintettek az önálló Hallgatói Iroda létreho-
zására. Az elõzõ fejezetben kifejtett érték- és érdekkapcsolódás, illetve érdekkiegyen-
lítõdés okán az intézményi vezetéssel konfrontáció nem volt.18 Az Annus Gábor által
vezetett HKT, majd Hallgatói Önkormányzat (1991-tõl HÖK) mindent a teljes semmi-
bõl épített fel, példa nem állt elõtte.

II. korszak: 1991-1994
A második elnök Skultéty Tamás volt, aki – mint egy, a fõiskolai magazinnak adott in-
terjúban említi – elõbb tüntetett, mint tanult, hiszen elsõ évfolyamos korában szep-
temberben mindjárt egy, az akkori kultuszminiszter elleni tüntetés kellõs közepén ta-
lálta magát. Másodéves korában máris megválasztották elnöknek – a fõigazgató által
kiírt összhallgatói szavazással, több mint ezer szavazattal. Ez a tömegbázis nagyon
nagy politikai hátteret adott a HÖK-nek. Akkor még sokan megkérdõjelezték 
a hökösök hivatali létét, nagyon sok tanár nem fogadta el azt, hogy a hallgatók ugyan-
úgy szavaznak és beleszólnak az õket érdeklõ és érintõ ügyekbe, mint õk. 
Az 1991-92-es tanév az alkotásé volt a HÖK életében. Ekkor írták a ma is használt bel-
sõ szabályzatokat, a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatot, elérték, hogy az elõadásokra
nem volt kötelezõ bejárni19, maximálták az egy félévben kiírható vizsgák számát, sza-
bályozták a nyelvoktatás és a testnevelés kérdését. A Kovács József által vezetett (1992-
ban alakult) HÖK kitûnt harcosságával, és megalkuvást nem tûrve helyezte a hang-
súlyt az érdekképviseletre, idõnként kiélezve ezzel a viszonyt a HÖK és az intézmény
között. 
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18 „A legfontosabb feladat az iroda kialakítása, a korszerû munkakörülmények megteremtése volt.
Számítógépet, faxot kellett szerezni, telefonvonalat bevezettetni. Elindult a hallgatói újság, a TÛ – volt
is vita belõle, hogy a lap mennyire tartozik az önkormányzathoz, és mennyire szuverén. Ez természetesen
a demokrácia minden vitájának és veszekedésének jellegzetességével együtt járt. A fõ feladat – a hallgatói
képviselõk és bizottságok összefogása, azok koordinálása – sikerült: létrejött a tanulmányi bizottság, a
szociális bizottság osztotta szét az ösztöndíjakat.” Juhász Gyula Tanárképzõ Fõiskola – Tanszék- és
Intézménytörténet. Szeged, 1999

19 Érvrendszerük e kérdésben azon alapult, hogy a szabad oktatóválasztás és az oktatók véleményezése
hiányában a hallgatók „jelen nem létükkel” jeleznek vissza az oktatóknak.

20 „A kommunikációs stratégia erõs, folyamatos, többcsatornás (két diáklap, diák-televízióadás, országos és
helyi írott sajtó), és a leendõ egyetem minden szintjét megcélzó (fõiskolai vezetés és oktatók, külsõ oktatók,
fõiskolai hallgatók, egyetemi vezetõk, egyetemi hallgatók) volt. A kampány mûködtetését a HÖK kulturális,
pályázati, majd sportreferensei végezték, a HÖK elnöke a koordinálói szerepet látta el és a hagyományos
érdekképviseletre koncentrált (fórumok, diákgyûlések, szakestek, interjúk). Nagy Zoltán Péter (a kari HÖK
elnöke 2002-) elmondása, 2002.



A hallgatók többsége még nem tudja, hogy milyen egyetemre jár. Az integráció lát-
szólag nem zavarta meg õket, hiszen a változás körülményei és lehetõségei nem tisztá-
zottak számukra. Az új egyetemi struktúrába helyezett szerepük sokkal több ponton
tette õket döntési pozícióba. A felsõoktatás irányváltása természetesen nem, vagy nem
csak önmagától függõ folyamat, hiszen a változás, ami elõször lefelé hat, vagyis a kö-
zépiskolák és általános iskolák felé, az késõbb, amikor már az irányváltás ezekben az
intézményekben is bekövetkezik, meg fogja határozni az integrált egyetemek hallgatói
összetételét társadalmi és tudásminõségi szinten is. Jóllehet ez nem újkeletû folyamat,
hiszen az oktatási rendszer logikája ezt a hatást mindig megköveteli, mégis radikáli-
sabb lesz, hiszen most tudatos és erõs a beavatkozás, amit elsõsorban a piaci viszonyok
határoznak majd meg. A változás több szinten zajlik. Kialakult már például az elit is-
kolák rendszere, mely az állami, hagyományos intézmények mellett a magánszférában
jön létre, és amely a piaci változásokra és igényekre kevésbé, vagy csak lassan reagáló
állami intézményeket e tekintetben is22 versenyhelyzetbe hozza. Ez magával hozza a
mobilitási folyamatok leegyszerûsítését is. A tudástõkét ezekben az iskolákban egy-
részt már a piac, másrészt a felsõoktatás elvárásai, a bejutás esélyei határozzák meg.

A felsõoktatási integráció ma nyugati mintára épül, s ez nem hoz zökkenõmentes
átalakulást. Az oktató-hallgató arány megnövelését a magyar oktatási rendszer még
nem képes teljesen befogadni, hiszen az infrastrukturális háttér nem adott rá. Nincse-
nek meg a megfelelõ eszközök egy tömegessé váló felsõoktatási szféra minõségi mûkö-
déséhez, és az oktatási tevékenység, hagyomány is éles különbségeket mutat. 

Ma észrevehetõ az oktatás elszemélytelenedése, funkció-centrikussá válása. Meg-
szûnik az a belsõ kontaktus tanár és diák között, ami a folyamat kvalitását is meghatá-
rozta. Persze a bekerülõk is észreveszik az egymás közti különbségeket. A felvételi rend-
szer addig nem lehet igazán mûködõképes és minõségi alapokon álló, amíg a normatív
támogatási rendszer határozza meg egy egyetem gazdasági stabilitását. A felvételi rend-
szer ma sokkal inkább hallgató-csalogató (ld: mentességek, többletpontok..stb.), ami
megint nagy hatással lesz a tömegesedési folyamatokra. Megoldásként szolgálhat talán
a kiegészítõ képzések rendszere, ami jelentõs bevételt hozna az egyetemeknek.

Létezik azonban már egy olyan igény is, amit az elõbbiekben a hallgatók döntési
szerepvállalásának növekedéseként fogalmaztunk meg. A hallgató (a leendõ hallgató)
ugyanis egyre inkább „lábbal szavaz”. Vagyis ha megadják neki a tanárválasztás jogát,
akkor önmaga dönti el, hogy milyen oktatásban szeretne részesülni. Jóllehet ez a dön-
tési mechanizmus ma még az ösztöndíj irányába tereli a hallgatók egy részét, s így azo-
kat a tanárokat választják, akinél könnyebben kapnak jó érdemjegyet, létezik azonban
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SZEGEDI HALLGATÓK AZ ORSZÁGOS HALLGATÓI KÉPVISELETBEN

Az országos képviseletben egy kicsit más a helyzet. A szolgáltatói szféra jelenléte itt
már nem irány, hanem szükséges kellék, sõt, fontos stratégiai pont. A szervezeten be-
lüli konfrontációk már csak az önkormányzatok közti pozícióharcként jelentkeztek. 

Míg kezdetben az intézményi autonómia és hallgatói jogok kivívása volt a cél, en-
nek elérésével az érdekképviseletek átmentek olyan politikai szervezetekké, amely az
országos képviseletén keresztül az egyetlen ütközõpont lehet a kormányzat és a felsõ-
oktatási intézmények között, ami magával vonta a hallgatók esetleges pártpolitikai sze-
repvállalását is a testületekben.21 Ez egy létezõ dolog és közel sem újkeletû. A hallgatói
tömegbázis mind politikai, mind gazdasági irányban megadta a testületek, és ezzel
együtt kezdeményezéseik, céljaik legitimitását, irányítási monopóliumát. Késõbb ezt a
monopol helyzetet kinõtték a szervezet vezetõi és már tudatos karrierizmussal töreked-
tek minél szélesebb körben érvényesíteni kapcsolataikat. Ez elsõsorban helyi, illetve in-
tézményi szinten jelentkezett leggyakrabban.

Természetesen ez a tendencia sem volt általános, de tény, hogy az önkormányzatok
vezetõi – s errõl maguk is így vélekednek – egyfajta vezetõi gyakorlatot, kapcsolati tõ-
két, és gyakorlati jártasságot szereztek, amit az országos vezetés által szervezett veze-
tõképzõ rendezvényeken tudatosan is alakítottak. Nemcsak politikailag váltak képzet-
té, hanem a HÖK-ös szolgáltató-rendszerek kialakulásával, kialakításával gazdaságilag
is versenyképesek lehettek bármely középszintû piacon.

Az országos képviseletben már régiós küzdelmekrõl is szó van, mert a HÖOK, mint
politikai hatalommal bíró szervezet egyfajta lobbyszervezeti, pressure group-stratégiát
is folytat, s e képviseleten belül valószínûtlen az, hogy mind a közel kétszáz hallgatói
önkormányzat, amelyik képviselteti magát az országos testületekben (a legmagasabb
döntéshozó fórumban: a Közgyûlésben, illetve a politikai stratégiai testületben: a Vá-
lasztmányban), részesülhet annak eredményébõl.

EGYETEMI INTEGRÁCIÓ ÉS HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT – EGY ÚJ KORSZAK

A hallgatói önkormányzatok jelenleg egyfajta lebegési stádiumban vannak, amelyet
egyfelõl egy stratégiai (a jövõ elmozdulási irányait vizsgáló), másfelõl pedig egyfajta
lételméleti kérdéseket felvetõ (a múlt, a gyökerek feldolgozásából általános alapokat
megteremtõ és misztifikáló) kiútkeresés jellemez. Ez a légüres tér a rendszerváltáskor
volt korábban érzékelhetõ. Az integrációval megindult felsõoktatási struktúraváltás
hasonló helyzetet teremtett, ami a felsõoktatás minden résztvevõjére hat.
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21 A HÖOK a testület elnöksége által a következõ legfontosabb bizottságokban, szakmai és költségvetési
testületekben is képviselteti magát: Rektori Konferencia, Felsõoktatási Tudományos Tanács, Gyermek és
Ifjúsági Alapprogram, Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány, Esélyt a tanulásra Közalapítvány,
Gyermek és Ifjúsági Érdekegyeztetõ Tanács, Felsõoktatási Érdekegyeztetõ Tanács. 

22 A magánintézmények versenyelõnye elsõsorban a gyakorlatorientált képzések (melyek bizonyos
szakmákban meghatározzák a diplomapiacon való jobb helyzetet) terén, a speciális, új tudományrészek
szakképzései (az akadémiai szintre még nem emelt modern képzések) terén, és az oktatási külsõ-belsõ
környezet szervezettsége terén (a hallgatók kiszolgálása, informálása, modern oktatási segédanyagok, jól
tervezhetõ távoktatási forma) jelentkezhet. 



Az integrált egyetem egyre inkább egyfajta nagyvállalattá válik, amelyben a piaci
szempontok irgalmatlanul meghatározzák a mûködési feltételeket az effektív létezés
szintjén, a fejlõdés lehetõségeinek szintjén, és – a minõségi elvárások hatásával – eg-
zisztenciális szinten is.   

ÖSSZEFOGLALVA

A hallgatói mozgalom nagykorúvá válása az 1993. évi felsõoktatásról szóló LXXX tör-
vény elfogadásával nyert teret. Ez a „felnõttkor” azonban amellett, hogy törvényileg
szabályozott kereteket teremtett, egyfajta aranykalitkába is zárta a diákszervezetet,
mely csillogása elhomályosította, a szabályrendszer pedig megdermesztette a tömeg-
mozgalmi (radikális) múltat.

A törvény kimondta a hallgatók önrendelkezéshez és érdekartikulációhoz való jo-
gát, alapot teremtett a demokratikus érdekképviselet mûködéséhez. A hallgatói moz-
galom ebben az idõszakban a formálódás idõszakát lezárta és országos szervein keresz-
tül is hatáskörében partnerré lett a felsõoktatás reformfolyamatának.

Miközben a hallgatói önkormányzatiság hivatali (infrastrukturális és kubatúra)
hátterének megteremtése zajlott, a mozgalom (az elsõsorban a benne dolgozók által
megfogalmazott, de mindenképpen) változó igényeknek megfelelõen új szemléletmó-
dot épített ki. A hallgatók részére nyújtott szolgáltatások elsõ csírái ekkor alakultak ki
(HÖK-ök kezelésében levõ egyetemi és fõiskolai klubok, fénymásolási szolgáltatások).

Az 1995 és ‘96-os évek a tandíjról szóló kormányrendeletek válaszreakciói által ha-
tározódtak meg, mely egyfelõl visszatalálást jelentett a mozgalmi múlt hagyományai-
hoz, másrészt a demonstráció rendeleti szabályozásba való torkollása (vége, eredmé-
nye) ugyanennek a komplementumát mutatta a „jogászkodástól idegenkedõ”
diákoknak, akik távolodni kezdtek a vezetõktõl, a szervezettõl. A mozgalom e szakasza
a szabályzatalkotás szóval jellemezhetõ.

Eközben (1996-1998) a hallgatói kezelésû keretek (hallgatói normatíva) felosztása
mellett a hallgatói (pénz)ügyekbõl mind többet magára vállaló hallgatói önkormány-
zatok sajátos kettõsségnek lettek a rabjai. Egyfelõl a pénzügyi lebonyolításból a tanul-
mányi osztályok és a gazdasági hivatalok mellé bemozdultak HÖK-ök, mivel az ügyke-
zeléssel hivatalizálódtak és ezzel az intézmények vezetése felé megerõsödtek, másfelõl,
éppen a „hivatallá” válás okán folyamatos népszerûség- és bázisvesztésnek tették ki
magukat. A hallgatói önkormányzatok az ekkor általánosan elfogadott hallgatói véle-
kedés szerint túlvállalták magukat, hivatallá lettek és ezzel eltávolodtak az érdekkép-
viselettõl (a szakszervezeti funkciótól), tehát eredeti feladatuktól. E szakasz a viharok
idõszaka volt.

A felsõoktatás integrációs folyamatával párhuzamosan alakult felsõoktatási szövet-
ségek és a 2000. január 1-jével megalakult integrált egyetemek és fõiskolák hallgatói
önkormányzatai egyfelõl az alapokhoz szándékoztak visszanyúlni (tömegrendezvé-
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már egy erõsen funkcionális szemlélet is, ami egyértelmûen a minõségi tudás megszer-
zésére irányul. Így a hallgató lassan megköveteli oktatójától a minõséget, mert a dip-
lomások munkaerõ-piaci helyzete a felsõoktatás tömegesedésével új elvárásokat tá-
maszt, amit csak a megszerzett tudástõkével lehet irányítani. A piac egyre inkább a
diploma mögötti tudásra vevõ. A hallgatók tehát nem érdekeltek egy-egy tanszék meg-
szûnésének megakadályozásában, ha az nem életképes. Az egyetemek képzési rendsze-
re tehát alighanem csak ideig-óráig tartható normatív gazdasági alapokon. Elõbb-
utóbb nem csak a bejutás esélyei, vagy az egyetemi szolgáltató rendszerek PR tevé-
kenysége fogja meghatározni a hallgatói létszámot és a hallgatók minõségi eloszlását
az egyetemeken.

A hallgatók ilyen irányú elmozdulása szükségessé teszi egy olyan képviseleti rend-
szer felállását is, amely elsõsorban ezekre a lehetõségekre helyezi a hangsúlyt.

Az egyetemi integráció évtizedek óta a legnagyobb fordulópontot jelenti a magyar
felsõoktatásban. Ez a változás a mai lebegõ stádiumban, amikor a rendszer keretei,
mûködési feltételei még kialakulóban vannak, kétirányú fejlõdést generálhat. Vagy
tönkreteszi a rendszert, vagy megalkotja. Ilyen helyzetben mindig fennáll a lehetõsége
annak, hogy a felsõoktatásban résztvevõk nem élnek a lehetõséggel, hanem felélik
azokat. 

A hallgatók, s képviseletükben a hallgatói önkormányzat most nagyobb szerepet
kaphat ebben a folyamatban. Az önkormányzat kicsikarhatja a kvalitatív oktatást és
oktatás-irányítást. Amint a diákoknak a minõségre lesz szükségük, maguktól kiterme-
lik azt a közeget, ami szervezheti, befolyásolhatja ezeket a folyamatokat. Ha kialakul
a hallgatói önkormányzat tudatos irányvonala, akkor léte áteshet a labilis, sokak által
csupán adminisztrációs szükségleteket kielégítõ szerepvállalás bukfencén, és új lehe-
tõségeket, célokat, s ezáltal új rendszert is építhet.

A karrierirodák, a hallgatói szolgáltató rendszerek irányvonala ma még sok tekin-
tetben a benne résztvevõ hallgatók karrierépítésén alapulnak, de látszik azonban, hogy
szükséges feladatokat látnak el. A hallgatói csoportok szerepének letisztulásával kiala-
kulhat egy kooperatív rendszer, ami csak akkor mûködõképes, ha az integráción belül
egységesen mûködik, ha megtalálják azokat a pontokat, ahol egységesen léphetnek fel,
hiszen az egyetemi struktúra megváltozásával még inkább elõtérbe került az egységes
erõvonal kialakítása.

Lehetõség nyílik arra, hogy a hallgatói önkormányzatok, a hallgatói adminisztrációt
ellátó hallgatói irodák és a hallgatói szolgáltató rendszerek (karrierirodák, Kht.-k, alapít-
ványok) egységes rendszerben mûködhessenek az egyetemi rendszertõl függetlenül, de
élesen befolyásolva azt. Az önkormányzatok szerepe lesz a jövõben, hogy ezt a dimenzi-
ót kialakítsák és életben tartsák, hiszen a gazdasági vonalon egyre erõsödõ szolgáltatói
rendszerek segíthetik a gazdaságilag instabil öntevékeny egyetemi csoportokat, hallgatói
kezdeményezéseket (tanulmányi tanácsadás, lelkisegély-szolgálat, stb.). Amíg ez a ko-
operáció nem valósul meg, addig képlékeny és ingoványos talajon álló szervezetekrõl be-
szélhetünk mind gazdasági, mind egyetem-politikai, mind adminisztrációs téren.
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tett egy belsõ konfrontációt is. A hallgatói önkormányzatok csakúgy, mint az egységes
universitasok, egyfajta lebegõ stádiumban vannak, amelyet egy ontológiai útkeresés is
jellemez. Ez az átalakulás jelentõs veszélyekkel is jár, melynek gyökere a teljes körû
szabályozás hiánya és az, hogy a magyarországi felsõoktatási tér (és annak jogi hátte-
re) rendkívül heterogén. Hosszú távon ez az idõszak (a XXI. század elsõ évei, a bolo-
gnai folyamat kezdete, az európai felsõoktatási tér határainak megerõsödése) az, amely
meghatározza mind a magyarországi hallgatói mozgalom, szegedi hallgatói önkor-
mányzat szerepét (egy más alapokról indult, máshová jutott európai ifjúsági-hallgatói
mozgalmi rendszer elemeként), mind pedig az integrált egyetemek súlyát, lehetõsége-
it és jövõjét akár hazai, akár nemzetközi szinten.
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nyek, fórumok, viták, aktív kommunikáció), másfelõl (a szolgáltatásokban és a pénz-
ügyi számviteli rendszerekben) a szakmaiság és professzionalitás irányába mozdultak
(a pénzügyek kezelését leválasztották a szervezetekrõl, a diákszolgáltatásokra létrejöt-
tek a hallgatói Kht.-k, akik kizárólag az egyetemeken belüli szolgáltatások terén mo-
zogtak). A képviselõk az 1999-es év közepén-végén úgy látták (errõl majd’ mindegyik
diák-sajtóorgánum cikkezett), hogy szükséges a HÖK-ökrõl élõ kép lerombolása és egy
új kép felépítése. 

A 2000-2001-ben kezdõdött, de a napjainkban is zajló szakasz az újraformálódás,
újraalkotás szavakkal jellemezhetõ, mely egy hármas egységbe vonja, de ugyanakkor
szegmentálja is a szervezetet. Az elsõ az érdekképviseleti tér vagy funkció, mely szak-
szervezet-jellegû mozgásteret használ. A második az igazgatási funkció, mely az önkor-
mányzati-szervezõ jellegben ölt testet. A harmadik a gazdálkodó funkció, mely a vállal-
kozói (vállalkozási) térben mûködik.

A mozgalom mai tisztségviselõi ezen elváló „divíziókban” teljesítik ki önmagukat,
akik harsányan képviselik a hallgatótársak (vélt vagy valós) érdekeit, akik rendezvé-
nyeket (fesztiválokat, sportversenyeket) szerveznek, akik pedig a diákszolgáltatások,
diákvállalkozások terén mozognak, s az ezen keretek között megszerzett ismereteket és
ismeretségeket, mint egyfajta kulturális és kapcsolati tõkét gyûjtve-raktározva készül-
nek a diplomapiacon való komoly versenyre. 

A szegmensek (divíziók) közötti információcsere és együttmûködés terei a hallga-
tói önkormányzati irodák, melyeket még a kilencvenes évek elején harcoltak ki az ak-
kori mozgalmárok. 

A szegmensek mai tisztségviselõi (de általában: dolgozói) karriertervezésük, élet-
pálya-tervezésük szempontjából ily módon már a felsõoktatási szervezeti keret legele-
jén elindulnak a politikai, a közigazgatási, és a pénzpiaci pályaorientációk útján. 
És egyre nagyobb tudatossággal teszik ezt. 

Az új évezred fentiek szerint megoszló hallgatói mozgalma minden bizonnyal egy
sajátos rekrutáció alapján frissül fel, melyben a társadalmi redisztribúció, illetve egy-
fajta hallgatói elit reprodukció vizsgálata új irányokat nyithat az ifjúsági szervezetek
kutatásában.

A felsõoktatás-politika rendszerváltás utáni folyamataival párhuzamosan a hallga-
tói mozgalom, illetve létrejött önkormányzati szervezetei politikai-gazdasági pozíció-
ba kerültek. A hallgatók politikai cselekvésmintái egyre radikálisabb érdekképvisele-
ti, majd késõbb piacgazdasági folyamatokat erõsítettek, egyfelõl a hallgatói létszám
megnövekedésével, másfelõl pedig a piaci viszonyok felsõoktatásban történõ elõretöré-
sével. A mozgalom kialakulását és késõbbi folyamatait, valamint a képviselõi magatar-
tásmintákat az említetteken kívül a hallgatói értékorientáció változása és az ezen be-
lüli új értelmiségi szerepvállalás is befolyásolta. A hallgatói elit csoportjait, köztük
elsõsorban a hallgatói önkormányzatokat a piac és a politika nagyon heterogénné tet-
te. A kialakult hármas struktúra – az érdekképviseleti, a szolgáltatói és az adminiszt-
rációs struktúra – nemcsak megosztotta a testületeket és a képviselõket, de életre kel-
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A szegedi cigányokra nem jellemzõ a területi szegregáció, gettósodás, csaknem min-
den városrészben élnek. Ez valószínûleg annak is köszönhetõ, hogy a szegedi cigányság
heterogén, több hullámban, több felõl települtek be a városba. Kiskundorozsma északi
részén; Móravárosban, a Cserepes sor környékén; Rókus városrészben a Hunyadi tér
környékén; valamint Tarján és Újrókus lakótelepein élnek az átlagosnál nagyobb arány-
ban cigány etnikumúak.6

Erõs Ferenc és munkatársai több vizsgálatban is megállapították, hogy Magyarországon
a legelutasítottabb etnikum a cigányság. Náluk csak a kábítószeresek, a homoszexuálisok, a
bõrfejûek (!) és a büntetett elõéletûek csoportjait utasítja el nagyobb mértékben a lakosság.7

A cigányokkal szembeni mély ellenszenv azonban nem magyar vagy közép-európai
sajátosság. Egy 1992-es németországi vizsgálat szerint is a cigányok a legelutasítottabb
etnikai kisebbség, a megkérdezettek 64 százaléka viseltetett ellenszenvvel irántuk, míg
más etnikai kisebbség „ellenszenvindexe” 20 százalék alatt maradt. Osztrák kutatók
hasonló eredményeket kaptak 1991-ben és 1995-ben végzett vizsgálataikban.8

A szegedi középiskolás fiatalok egyértelmûen a cigányokat tartják a legkevésbé el-
fogadható etnikai csoportnak. Ez eltér a szegedi felnõtt lakosság körében tapasztaltak-
tól, hiszen õk az afgánokat, az albánokat és az arabokat is negatívabban ítélték meg,
mint a cigányokat. Az arabokkal szemben a korábbi vizsgálatok is nagy társadalmi tá-
volságot mutattak ki,9 de a keresztény és az iszlám kultúrák tradicionális szembenál-
lásán túl10 aktuálpolitikai tények befolyásolták a válaszadást. Az adatfelvétel ugyanis
2001. október végén-november elején történt, röviddel az Egyesült Államokat ért ter-
rortámadások után, a talibok ellen folytatott hadmûveletek idején.
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A CIGÁNYOKKAL KAPCSOLATOS TÁRSADALMI

TÁVOLSÁG MÉRTÉKE A SZEGEDI KÖZÉPISKOLÁS

FIATALOK KÖRÉBEN
(Szûcs Norbert)

Az alábbi tanulmányban a szegedi középiskolás fiatalok cigányokkal kapcsolatos atti-
tûdjeit vizsgálom, a Szegedi Tudományegyetem Szociológia Tanszéke által Ifjúság
2001 (N=1034) és Szeged 2001 (N=1171) címmel felvett reprezentatív felmérések ada-
tai alapján. 

Elsõsorban a társadalmi távolság-skálákat elemzem, ugyanis mindkét kérdõívben
szerepelt a Bogardus-skála egy-egy módosított változata. Ezen attitûdskálák megmu-
tatják a válaszadó vonatkoztatási csoportja és a különféle külcsoportok közötti társa-
dalmi távolságot aszerint, hogy mely típusú interakciót fogadná el a kérdezett a
külcsoport egy tagjával szemben. 

A két felmérés során alkalmazott skála nem teljes mértékben ugyanaz, hiszen a fel-
nõtt korú lakosság vizsgálatára készült Szeged 2001 több etnikai csoportot sorolt fel,
mint a középiskolás diákok körében felvett Ifjúság 2001. A diákok életkori sajátossá-
gainak megfelelõen az állítások egy része is különbözött,1 de a tendenciák összehason-
líthatóak a felnõttek körében tapasztalható eredményekkel. A cigányokkal (romákkal)2

kapcsolatos attitûdökre mindkét felmérés rákérdezett. 
Szegeden az országos átlagnál (4,5-4,7 %)3 jóval alacsonyabb a cigány lakosság ará-

nya, különbözõ statisztikák alapján 0,6-1,3 % közé tehetõ.4 A Szeged 2001 adatai sze-
rint a válaszadók 1,6 százaléka volt cigány származású, s további 1,5 százalékról a
kérdezõbiztosok nem tudták egyértelmûen eldönteni, hogy cigány származású-e.5
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1 A könnyebb összehasonlíthatóság kedvéért az Ifjúság 2001 kérdõívben szereplõ állítások kódszámainak
sorrendjét felcseréltem. (Tehát a kérdésben a „családomba fogadnám” állítás 1-es kódszámon szerepelt, de
a statisztikai számításoknál már a Szeged 2001 mintájára 6-os kódot rendeltem hozzá.)

2 A dolgozatban tudatosan és következetesen a „cigány” kifejezést használom e kisebbségi csoport megjelölésé-
re, a véleményem szerint kirekesztõ és eufemizáló „roma” kifejezés helyett. Az elmúlt évtizedben a köznyelv-
ben a „politikai korrektség” jegyében e megjelölés használata terjedt el, elvetve a pejoratívnak érzett „cigány”
szót. Ez helytelen, egyrészt azért, mert a „rom” szót csak az oláh cigányok használják önmegjelölésként, más-
részt pedig nem a kifejezést, hanem a hozzá kapcsolódó asszociációkat kell megváltoztatni, a sztereotip gon-
dolkodást, az elõítéletes, diszkriminatív magatartást kell a többségi társadalom tagjainak elvetni.

3 Kertesi-Kézdi 1998. 96. p.
4 1990. évi népszámlálás: 0,6 %; 1992. évi becslés: 1,3 %; CIKOB összeírás: 0,8 %. Kertesi-Kézdi 1998. 353. p.
5 Az etnikai besorolást a lekérdezés után a kérdezõbiztosok végzeték. A „Kemény-iskola” követõi bírálják ezt
az eljárást, egyrészt etikai alapon, másrészt módszertani megfontolásból, mert véleményük szerint  a szub-
jektív megítélés miatt igen nagy a torzítások lehetõsége. Havas-Kemény-Kertesi 1998. 31-32. p.

06 Rátkai 1998. 37-38. p., Rátkai-Sümeghy 2001. 5-7. p.
07 Erõs 1998. 243.; Fábián-Sik 1996. 385. p., 39. p.; Fábián 1999. 83-84. p.
08 Csepeli-Fábián-Sik 1998. 465. p. (Margalit 1996.,Karmasin 1992., Golub és Cohen 1995.)
09 Fábián 1999. 83-84. p.
10 Huntington 2001. 347-363. p.

Elemszám Átlag Szórás
Roma (cigány) 892 1,91 1,41

Arab, palesztin 892 2,40 1,62

Román 888 2,62 1,64

Szerb 875 2,99 1,58

Zsidó 874 3,06 1,63
Romániai magyar 900 3,74 1,52

Szerbiai magyar 877 3,75 1,56

Amerikai 915 4,58 1,32
1. táblázat

A középiskolás diákok körében mért társadalmi távolság átlaga etnikumonként



Ez a besorolás még érzékletesebben mutatja, milyen minoritás nem minõsül valamilyen
módon kirekesztõnek.

A szegedi fiatalok között a „kirekesztõk” aránya jóval magasabb (58,7%), mint a fel-
nõttek körében (43,4%). Úgy tûnik, körükben a nyílt diszkrimináció kevésbé ütközik
kulturális tabukba, mint az idõsebbek esetében. A „befogadók” aránya is alacsonyabb
(a felnõtteknél 6,4%), ám az „elfogadók” jóval többen vannak, mint a Szeged 2001 vá-
laszadói körében (9,4%).12

169

A cigányokkal kapcsolatos társadalmi távolság mértéke a szegedi középiskolás fiatalok körében

A középiskolások esetében
mért sorrend nem kérdõjelezi
meg azonban a felnõttek köré-
ben tapasztalható eredménye-
ket sem, hiszen a diákok köré-
ben is az arabok, palesztinok
csoportja a második legelutasí-
tottabb etnikum, s az amerikai-
ak a legszimpatikusabbak.

A fiataloknak az amerikaiak-
kal és a cigányokkal – a két szél-
sõ pólussal – kapcsolatos vélemé-
nye a leginkább homogén a
szórás alapján. A Bogardus-
skálán jól elkülönült csoportot
alkotnak a romániai és szerbiai
magyarok. Megítélésük igen po-
zitív, de mégis messze elmarad az
amerikaiakétól, akiket a diákok
46 százaléka elfogadna barátnak,
s további 21 százalékuk akár a
családjában is szívesen látna.

A szélsõségesen kirekesztõ
fiatalok aránya jóval nagyobb,
mint a felnõtteké: 58,7 százalé-
kuk az országba sem engedné be
a cigányokat, míg ez a szám a
felnõtt válaszadók esetében
„csak” 43,4 százalék. A teljesen befogadók aránya alacsonyabb, mint a felnõtt lakosság
esetében; 6,4 százalékkal szemben csak 2,5 százalék fogadna be cigány etnikumút a csa-
ládjába.

A további elemzés során használok egy kevesebb típusból álló osztályozást is. A „ki-
rekesztõk” szívük szerint az országba sem engednék be a cigányokat. A „pc-kirekesztõk”
alatt azokat a személyeket értem, akik Szegeden és/vagy Magyarországon megtûrnék
õket. Kevésbé szélsõséges állásfoglalásukat a politikailag korrekt közbeszéd elterjedésé-
nek, s a mindennapokba való leszivárgásának tulajdonítom. Az  „elfogadók” kategóriá-
jába azok az emberek kerültek, akik nem ellenzik a személyes kapcsolat létét, szom-
szédnak, osztálytársnak és/vagy barátnak is elfogadnának cigányokat. A „befogadó”
teljesen nyitott attitûddel bír, családtagként is el tudna képzelni egy cigány etnikumút.
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Elemszám Átlag Szórás

Afganisztániak 996 2,10 1,44

Albánok 985 2,19 1,47

Arabok 1016 2,24 1,47

Romák 1032 2,26 1,49

Románok 1034 2,33 1,56

Ukránok 1013 2,36 1,54

Bosnyákok 949 2,37 1,50

Oroszok 1030 2,44 1,53

Kínaiak 1026 2,46 1,45

Szerbek 1052 2,71 1,54

Négerek 1021 2,92 1,50

Szlovákok 1006 2,97 1,51

Csehek 1000 3,01 1,50

Horvátok 1018 3,01 1,52

Lengyelek 1013 3,25 1,59

Zsidók 1020 3,26 1,66

Amerikaiak 1039 3,55 1,60

Németek 1044 3,59 1,60

Osztrákok 1035 3,59 1,59

2. táblázat
A felnõttek körében mért társadalmi távolság átlaga

etnikumonként11

Elemszám Kérdezettek
aránya

Válaszadók
aránya

Kumulatív
arány

Egy országban sem laknék vele 524 50,7 % 58,7 % 58,7 %

Egy városban, faluban laknék vele 188 18,2 % 21,1 % 79,8 %

Elfogadnám szomszédnak 30 2,9 % 3,4 % 83,2 5

Elfogadnám osztálytársamnak 53 5,1 % 5,9 % 89,1 %

Elfogadnám barátomnak 75 7,3 % 8,4 % 97,5 %

Családomba fogadnám 22 2,1 % 2,5 % 100,0 %

Összes válaszadó 892 86,3 % 100,0 % -

Nem válaszolt 66 6,3 % - -

Nem tudja 77 7,4 % - -

Összes kérdezett 1034 100,0 % - -

3. táblázat
Társadalmi távolság

4. táblázat
A társadalmi távolság típusai

11 1=be sem engedném az országba; 6=elfogadnám családtagként is.

12 Az összehasonlítás csak a két szélsõ érték esetében helyénvaló teljesen, hiszen a Bogardus-skála 2-5 közé
esõ értékei nem teljesen ugyanazok, így a „elfogadó” és a „pc-kirekesztõ” kategória részben eltér a felnõttek
és a középiskolás diákok esetében.

Elemszám Válaszadók aránya Kumulatív arány

Kirekesztõ 524 58,7 % 58,7 %

Pc-kirekesztõ 188 21,1 % 79,8 %

Elfogadó 158 17,7 % 97,5 %

Befogadó 22 2,5 % 100,0 %

Összesen 892 100,0 %



A nyelvtudás – a felnõttek körében mértekhez hasonlóan – növeli a nyitottságot, to-
leranciát (Mann-Whitney-teszt, sig=0,002). A nyelvvizsgával rendelkezõ középiskolás
diákok az átlagnál kisebb arányban találhatóak meg a „kirekesztõk” között, s felülrep-
rezentáltak a „elfogadók” között.13

A tanulmányi eredményesség szempontjából két szélsõ csoport – a bukottak és a
kitûnõ tanulók – alulreprezentáltak a „kirekesztõk” között. A kitûnõ tanulók esetében
ennek az oka az, hogy õk kevésbé hajlamosak a szélsõséges megállapításokra, s jobban
elsajátították az iskola által is sugallt, politikailag korrekt beszédet.14

Az évismétlõk15 valóban kevésbé cigányellenesek, az „elfogadók” körében magasan
felülreprezentáltak. Ennek oka valószínûleg az, hogy a bukott tanulók jelentõs hánya-
da rossz szociális körülmények között él – közel negyedük családjának komoly anyagi
gondjai vannak –, így feltételezhetõen egy részük cigányok által sûrûn lakott részen él,
személyes kapcsolata van cigány etnikumúakkal, vagy maga is cigány származású. 
Ez a körülmény pedig Tomka szerint általánosságban mérsékli a cigányellenességet.16

A válaszadó családjának jelenlegi anyagi helyzete és az anyagi helyzetének elmúlt
években megfigyelhetõ változása azonban nincs szignifikáns kapcsolatban a cigányel-
lenesség mértékével. Ez az eredmény eltér a felnõttek körében tapasztaltaktól, ahol az
egy fõre esõ jövedelem alapján kiszámított alsó 10 százalékhoz tartozók sokkal negatí-
vabban viszonyultak a cigányokhoz, mint a felsõ decilishez tartozó, jó anyagi körülmé-
nyek között élõ megkérdezettek. Így elmondható, hogy a diákokat kevésbé befolyásol-
ja a családjuk jövedelme attitûdjeik kialakításakor, mint a felnõtteket.

Van-e nyelvvizsgád?

(χ²=15,432; sig=0,001)

Igen Nem Összesen

Kirekesztõ 43,5% 60,1% 58,9%

Pc-kirekesztõ 20,3% 20,9% 20,9%

Elfogadó 34,8% 16,4% 17,8%

Befogadó 1,4% 2,6% 2,5%
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A nemek szerinti társadalmi távolságot vizsgálva kiderül, hogy a felnõttekkel ellen-
tétben a szegedi középiskolások körében szignifikáns különbség van a fiúk és a lányok
attitûdjei között – a fiúk a kevésbé toleránsak a cigányokkal szemben. A társadalmi tá-
volság-skálán mért viszonylag nagy nemek közötti átlagkülönbség oka az, hogy a fiúk
a „kirekesztõ”, míg a lányok a „pc-kirekesztõk” körében nagymértékben felülreprezen-
táltak. A fiúk tehát hajlamosabbak a szélsõséges értékítéletre, mint a lányok.

Fiú Lány Összesen

Kirekesztõ 65,3% 50,6% 58,8%
Pc-kirekesztõ 16,0% 27,3% 21,1%

Elfogadó 16,6% 19,2% 17,8%

Befogadó 2,0% 2,8% 2,4%

Elemszám Rangátlag

Fiú 493 417,97

Lány 395 477,61

Összesen 888 444,5
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1. ábra
A társadalmi távolság típusai

5. táblázat
Társadalmi távolság rangátlaga nemek szerint

6. táblázat
A nemek eloszlása (χ†=22,748; sig=0,000)

13 A felnõtt lakosság vizsgálata során az is kiderült, hogy minél több nyelvet beszél valaki, annál kisebb tár-
sadalmi távolságot tart más kultúrákból származó személyekkel szemben.

14 A kitûnõ tanulók 65 százaléka gimnáziumba jár.
15 A bukás aránya a szakmunkásképzõben a legmagasabb, 7 százalék, de a legtöbb bukott tanuló ennek elle-

nére is a szakközépiskolákból kerül ki.
16 Tomka 1991. 29. p.

7. táblázat
Nyelvtudás kategóriánként



2001 adatai is alátámasztják Fábián Zoltán megállapítását, mely szerint a fiatalok
vallásossága toleranciával párosul.17 Az ateisták közül kerülnek ki a leginkább cigány-
ellenes fiatalok (χ²=13,234; sig=0,010).

ÖSSZEGZÉS

A Szegedi Tudományegyetem Szociológia Tanszékének 2001-ben végzett reprezen-
tatív szegedi kutatásainak adataiból kiderül, hogy a városban tapasztalható cigány-
ellenesség mértéke és tendenciái általában megegyeznek az országosan mért ada-
tokkal.
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Kruskal-Wallis-próbával nem mutatható ki szignifikáns összefüggés a cigányelle-
nesség mértéke és az iskolatípus között, de a kereszttábla elemzése rámutat néhány
jellegzetességre. Tomka fent idézett tézise megmagyarázza, miért felülreprezentáltak
a szakmunkás tanulók a „befogadók” körében. A gimnazisták óvakodnak a szélsõsé-
gektõl, közöttük a „elfogadók” és a „pc-kirekesztõk” aránya nagyobb az átlagosnál. 
A nyílt kirekesztés esetében a szakmunkás és szakközépiskolás fiatalok attitûdjei
megegyeznek.

A vallásos neveltetés ténye, egy felekezethez való tartozás vagy az egyházi szertar-
tásokon való részvétel gyakorisága nem mutat szignifikáns összefüggést a cigányelle-
nességgel. A hitbéli meggyõzõdés azonban már útmutatóul szolgálhat. Az Ifjúság
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Tanulmányi átlagod az elmúlt tanévben?

( χ²=48,836; sig=0,000)

Évet
ismételek

2,00-3,00 3,01-4,00 4,01-4,50 4,51-5,00 Összesen

Kirekesztõ 46,7% 65,6% 66,0% 60,1% 41,9% 58,6%

Pc-kirekesztõ 16,7% 15,9% 16,7% 21,7% 31,8% 21,1%

Elfogadó 33,3% 13,2% 15,4% 16,2% 24,7% 17,9%

Befogadó 3,3% 5,3% 2,0% 2,0% 1,5% 2,5%

8. táblázat
Tanulmányi eredmények

A családotok jelenleg anyagilag...   

(χ²= 41,987; sig= 0,003)

Tanulmányi  

átlagod  

Nélkülözések  

között él  

Anyagi  

gondokkal  

küzd  

Éppen,  

hogy  

kijön  

Beosztással  

jól kijön  

Gondok  

nélkül él  

Nem  

tudom  

Évet ismételek  2,6%  21,1%  21,1%  31,6%  18,4%  5,3%  

2,0 0 -3,00  1,8%  10,7%  24,3%  44,4%  18,3%  0,6%  

3,01 -4,00  0,8%  7,3%  22,1%  49,3%  18,2%  2,2%  

4,01 -4,50  0,4%  4,7%  17,9%  48,3%  27,4%  1,3%  

4,51 -5,00  - 5,1%  17,5%  53,0%  23,5%  0,9%  

Összesen  0,8%  7,3%  20,5%  48,4%  21,5%  1,6%  

9. táblázat
A család anyagi helyzete

17 Az idõsebb korosztálynál azonban elõítéletességgel és autoritarizmussal párosul a vallásosság. Fábián
1999. 97. p.

Gimnázium Szakközépiskola Szakmunkásképzõ Összesen

Kirekesztõ 53,3% 62,1% 62,6% 58,7%

Pc-kirekesztõ 24,2% 20,3% 16,1% 21,1%

Elfogadó 20,7% 16,7% 13,5% 17,7%

Befogadó 1,7% 1,0% 7,7% 2,5%

10. táblázat
Iskolatípusok megoszlása (χ†=31,497; sig=0,000)

11. táblázat
Vallásos meggyõzõdés, Kruskal-Wallis-teszt

Vallásosság: mivel tudnád

magadat jellemezni?

Elemszám Rangátlag

Az egyház tanítását követem 45 470,54

Vallásos vagyok a magam módján 351 473,14

Nem tudom, hogy vallásos vagyok-e 124 431,65

Nem vagyok vallásos 237 418,97

Határozottan más a meggyõzõdésem 128 406,16

Összesen 885 -
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Az iskolázottabb, több nyelvet beszélõ, felfelé mobilizálódó szegedi lakosok a vá-
laszadók többségénél kisebb társadalmi távolságot tartanak a cigányokkal szemben. 
A Szeged 2001 felmérés eredményei alapján az életkor gyenge pozitív korrelatív kap-
csolatban áll a cigányellenesség mértékével – az idõskorúak a leginkább elõítéletesek,
felülreprezentáltak a „pc-kirekesztõk” körében. Másrészt a fiatal felnõttek esetében
egy ellenkezõ irányú tendencia is kirajzolódik: a fiatalabb életkor negatívabb attitû-
dökkel jár együtt. Mann-Whitney-próbával 23 éves kornál lehet megállapítani szigni-
fikáns különbséget a cigányellenesség tekintetében, tehát a 18-23 éves korosztály kö-
rében bizonyíthatóan magasabb a cigányellenesség, mint az idõsebb korúaknál
(sig=0,049). Ez Fábián véleménye szerint az idegengyûlölõ ifjúsági szubkultúrák –
elsõsorban a skinhead-mozgalom – térnyerésének köszönhetõ. 

A szegedi középiskolás diákok körében a szélsõséges kirekesztés jóval nagyobb
arányban fordul elõ, mint a felnõtt korú lakosság körében. Ez azonban csak részben
magyarázható a szélsõséges ifjúsági szubkultúrák térnyerésével. A fontosabb ok az,
hogy a nyílt kirekesztés a fiatalok körében kevésbé ütközik kulturális tabukba, mint
a felnõttek körében. A felnõttek inkább hajlamosak alkalmazni a politikailag korrekt
beszédmódot. Ennek ellenére a cigányokról alkotott véleményük nem kedvezõbb,
mint a fiataloké. Sõt, a felnõttek körében a valamilyen módon kirekesztõ álláspontot
képviselõk aránya 84,2 százalék, míg a diákok esetében „csak” 79,8 százalék.

Az elemzés arra is rávilágított, hogy politikailag korrekt beszéddel el lehet felüle-
tesen kendõzni a cigányellenes indulatokat, de a közgondolkodás nem változott meg
a „pc-beszéd” elterjedése óta.
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