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Elöljáróban

A téma iránti elfogultságomat mostanában
alapvetõen meghatározza, hogy az elmúlt évek-
ben több alkalommal volt módomban képzõ-
ként találkozni olyan személyekkel, akik ma-
gukat ifjúságsegítõnek nevezték, vagy azért
jelentkeztek egy képzésre, mert azt ifjúságse-
gítõknek hirdették meg. Ez a képzõi elfogult-
ság tehát alapvetõen a képzési körülmények
között megvalósult találkozásokra épül és
ezért nem mentes a személyes benyomások-
tól, sõt néha az érzelmektõl sem. 

Elõre kell tehát bocsátanom, hogy nincsen
közvetlen tapasztalatom arról, hogy mi törté-
nik a felsõoktatásban és nincsen olyan adat a
birtokomban – ilyen adatokat bár megpróbál-
tam, de nem tudtam szerezni – amelyek segít-
ségével legalább egy kicsit egzaktabb módon
közelíthetnék azokhoz a képzésekhez, ame-
lyeket különféle felsõoktatási intézmények szer-
veznek „ifjúságsegítõi képzések” címen. Például
azt sem sikerült megtudnom, hány hallgató
vesz részt ilyen képzéseken és azt meg sem
kísérelhettem, hogy annak jussak a nyomára,
hogy miért választották éppen ezt a képzést
az adott intézmény kínálatából, mi motiválja
õket arra, hogy ifjúságsegítõi képesítést sze-
rezzenek.

Mindezek miatt az alábbiakban inkább azzal
szeretnék foglalkozni, hogy mi ma Magyaror-
szágon az ifjúságsegítõi munkával foglalkozók
szerepe, mivel foglalkoznak és milyen körül-
mények között; valamint hogy milyen olyan
problémák foglalkoztatják õket, amelyekre néze-
tem szerint képzési válaszokat kellene adni, illet-
ve, hogy a megismerhetõ képzések – legyenek
azok formális vagy nem formális képzések –,
mennyiben szolgálják ki ezeket a szükségleteket. 

Ifjúsági munkások, ifjúságsegítõk 
– szakemberek?

Kezdetben, a ’90-es évek elején volt az „ifjúsági
munkás”, amellyel egy olyan szóösszetétel je-
lent meg a szakmai zsargonban, amelyet kül-
földrõl, Nyugat-Európából importáltunk. Ez a
kifejezés a német jugend arbeiter, vagy az an-
gol youth worker tükörfordítása. Az, hogy vala-
ki „ifjúsági munkás” nem jelent túl sokat an-
nak, aki nem tud semmit az ifjúsági
munkáról. A munkás szó túlságosan is kötött
jelentéssel bír ahhoz, hogy bárki is el tudja
képzelni azt, hogy milyen „szerszámokkal”
vagy milyen „gépekkel” dolgozik az a „mun-
kás”, aki ifjúsági. A szociális munkások ennél
elõbbre tartottak. Ahogy azokkal a roppant
társadalmi, szociális és politikai változások-
kal együtt változtak a szakmák – és figyeljük
meg milyen hatalmas változások zajlottak és
zajlanak az emberekkel foglalkozó szakmák
körében –, úgy változott a szociális szakma-
csoportok elfogadottsága is. Az kevesebb gon-
dot okozott, ha valaki azt mondta magáról,
hogy szociális munkás, mint az, ha valaki
azt, „ifjúsági munkás”. Még az utcai szociális
munkás kifejezés is elõbb vált elfogadottá,
természetesebbé a közbeszédben, mint az if-
júsági munkás. 

A ’90-es évek nagy átalakulásai közben a
közfigyelem tüntetõ érdektelensége mellett
kereste ez az új szakma a helyét. Olyan körül-
mények között, amelyek az azelõtti évtizedek-
ben a fiatalokkal való foglalkozás szempontjá-
ból teljességgel ismeretlenek és feltáratlanok
voltak. Ki volt az, aki a fiatalokkal foglalkozott
korábban? Az „ifjúsági vezetõ”, aki nem lehe-
tett választott egyesületi elnök, mert nem volt
egyesület; a klubvezetõ, aki sok esetben na-
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gyobb és fontosabb feladatoktól elûzött nép-
mûvelõ volt (lásd Cseh Tamás), és aki feltéte-
lek és források nélküli helyzetben ivott és ci-
gizett együtt a fiatalokkal; a megértõ tanár az
iskolában, aki ettõl ott nem volt népszerûbb a
kollégái körében, és mindenek felett (és néha
mellett) az a roppant apparátus, amelyet
KISZ-nek hívtak és amelyre szigorú pártel-
lenõrzés mellett a fiatalok politikai szociali-
zációjának feladatait rábízták. 

Az új és ismeretlen magyar demokrácia kö-
rülményei között ebbõl kellett „kijönni” még
azoknak is, akik úgy gondolták, hogy sok már
megjárt ösvényen tovább lehet haladni. Min-
denkinek mindent újra kellett tanulni a ’90-es
évek kezdetekor, egy nagy iskola volt az ország,
még akkor is, ha sokan nem tanulni, „csak”
túlélni akartak, tanulniuk kellett nekik is.
Ezen társadalomtanulási idõszak elején kez-
dett mocorogni valami – amit nem könnyû
megragadni –, egymástól elszigetelt és sok-
szor egymásról mit sem tudó kis kezdemé-
nyezések jelentette kis körökben, amely las-
san-lassan egy szakmai tudatosulás felé
kezdett mutatni. 

A magyar ifjúsági munka 15 éves története
még javarészt megíratlan. A magyar ifjúsági
munkának még kialakulatlanok a szakmai fóru-
mai. E két ok miatt minden új generáció szinte
véletlenül lép kapcsolatba ezzel a munkával,
ezzel a feladattal; és roppant keveset meríthet
az elõdök segítõ-orientáló tapasztalataiból. (Fi-
gyeljünk fel arra, hogy az ifjúsági munka terüle-
tein dolgozóknak nincsen országos, szervezett,
hatékony, mûködõ és a társadalom számára lát-
ható szakmai egyesülete. Szemben más, ember-
rel foglalkozó szakmákkal.) 

E látszólagos kitérõ után fordítsuk a figyel-
münket arra, hogy az elmúlt években, ezekben
az alapvetõen helyi kezdeményezések talál-
kozásaiból születõ szakmai körökben egyre
inkább az ifjúságsegítõ kifejezés kezd terjedni
és egyre többen határozzák meg munkájukat
ezzel a szóval. Játsszunk el a gondolattal fordít-
va is, mi történne, ha ezt a kifejezést fordíta-
nánk vissza pl. németre? Jugendhilfer (arbeiter)?
Hiszen a Német Szövetségi Köztársaságban
„ifjúságsegítõi” törvény határozza meg kollé-
gáink munkafeltételeit (Jugendhilfe gesetz).
Ha angolra? Youth-helper vagy youth suppor-
ter? Talán jobb, ha nem is próbálkozunk meg

ezzel. Csak annyit érdemes megjegyeznünk,
hogy az ifjúságsegítõ kifejezés egy olyan szak-
ma önazonosítására szolgál, amely már tisztában
van azzal, hogy mit csinál, milyen eszközökkel
dolgozik és mûvelõi ezt a szót kezdték el használ-
ni egymás között mindennek a megnevezésére.
Tegyük azonban hozzá azt is, hogy a befoglaló
társadalom azonban még mindig nincsen tisz-
tában ennek a szónak a jelentésével. 

Az elmúlt hónapokban abban a szerencsé-
ben volt részem, hogy a Mobilitás által kezde-
ményezett és regionális alapon szervezett „az
ifjúsági szektor felkészítése az Európai Unió-
hoz történõ csatlakozásból történõ feladatokra”
címmel meghirdetett képzés képzõjeként1 utaz-
hattam az országban és a hét területi-statisztikai
régióban megtartott képzési alkalmak résztve-
võivel találkozhattam. A felhívás ifjúságsegítõ-
ként határozta meg azokat, akik „közvetlen
vagy közvetett módon foglalkoznak” a fiatalok-
kal és alkalmazza a szektor kifejezést is, amely
azt feltételezi, hogy e szerteágazó tevékenysé-
gek egységes szempontok szerint is leírhatók. 

Nos, erre a megszólításra a következõ he-
lyekrõl érkeztek a résztvevõk: iskola, ifjúsági,
illetve ifjúsági célú egyesület vagy alapítvány,
önkormányzati fenntartású és ifjúsági célú
intézmény (ifjúsági információs és tanácsadó
iroda, ifjúsági közmûvelõdési intézmény: if-
júsági ház), általános célú közmûvelõdési in-
tézmény (mûvelõdési ház), polgármesteri hiva-
tal (ifjúsági referens), szociális célú egyesület
vagy alapítvány, gyermekjóléti szolgálat, csa-
ládvédelmi intézmény, Teleház (egyesületi
mûködtetésben), egyház, kisebbségi önkor-
mányzat, iskolai diákönkormányzat. A részt-
vevõk által képviselt civil vagy közcélú intéz-
mények 75%-ának a nevében az „ifjúsági” szó
nem szerepelt. 

A képzésen részt vettek 12 %-a köztisztvi-
selõ (települési önkormányzat), 38 %-a közal-
kalmazott volt, a fennmaradó 50 % alapvetõen
egyesületi, alapítványi keretek között dolgo-
zik alkalmazottként, választott tisztségviselõ-
ként vagy egyszerû egyesületi tagként – sok-
szor önkéntesen –, illetve ide nem sorolható
szervezethez kapcsolódik (kisebbségi önkor-
mányzat, egyház). A résztvevõk 5%-a volt
olyan fiatal, aki tanuló, illetve ifjúsági önkor-
mányzat képviselõje. Ez lenne hát az „ifjúsági
szektor” Magyarországon? Mindenki lehet if-
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júságsegítõ? Ezek szerint ifjúságsegítõ az, aki
annak tartja magát? Vagy az, akit mások tarta-
nak annak?

Természetesen ezekben a kérdésekben sok
a túlzás. A magyar ifjúsági munka intézmé-
nyei jelentõs fejlõdésen mentek keresztül az
elmúlt másfél évtizedben és mára sokkal dif-
ferenciáltabbakká váltak, mint akár 5 évvel
ezelõtt voltak. Erre az intézményesülésre nagy
hatást gyakorolt az Európa Unióhoz való csat-
lakozás több éves folyamata, az Ifjúság
2000–2006 projekt-finanszírozási rendszere,
a bõvülõ nemzetközi szakmai kapcsolatok, a
gyakoribb szakmai találkozások, tapasztalat-
cserék, sõt a Nemzetközi Önkéntes Szolgálat
is. Az Ifjúsági és Sportminisztérium 1999. ja-
nuár 1-jével kezdte meg munkáját és ezzel az
állam- és közigazgatásban is megkezdõdhe-
tett az ifjúsági munkának az a térfoglalása,
amely a korábbi években különbözõ okok miatt
nem történt meg. Az ISM által létrehozott Re-
gionális Ifjúsági Szolgáltató Irodák olyan regio-
nális forrásközpontok mûködését ígérték,
amelyek az ifjúsági munkában nagyon fonto-
sak a helyi kezdeményezések bátorítása, erõsí-
tése, támogatása szempontjából.2 A települési
önkormányzatok egyre tudatosabban vették
igénybe az 1997 óta adott pályázati lehetõsé-
get az ifjúsági referensek foglalkoztatására. 

A civil társadalomban a korábbinál több új,
minõségi kezdeményezéssel lehet találkozni.
Mindezek együttes eredményeképpen lehet és
szükséges is magyar ifjúsági munkáról, az if-
júsági munka hazai intézményeirõl beszélni. 

Ma Magyarországon az ifjúságsegítõi mun-
ka – mint gyûjtõfogalom – számos egymástól
is eltérõ, nehezen tipizálható tevékenységet
rejt magában. Egyként ifjúságsegítõnek hív-
hatjuk azt, aki egy települési önkormányzat
ifjúsági referensenként dolgozik, vagy azt, aki
egy ifjúsági csoport kezdeményezéseibõl meg-
születõ projektet (célra irányuló tevékenysé-
get) gondoz. Azt tehát, aki a fiatalokkal csak
közvetett kapcsolatban van, elõterjesztéseket
ír és olvas, illetve véleményez, választott tes-
tületek titkári feladatait látja el, találkozókat
kezdeményez ifjúsági egyesületekkel vagy
csoportokkal és kapcsolatot tart, vagy hivatali
felügyeleti szerepet gyakorol, és azt, aki,
együtt él a fiatalokkal, aki közvetlen kapcso-
latban van velük és munkáját éppen ez a köz-

vetlenség irányítja, befolyásolja. Ifjúságsegítõ
lehet az is, aki egy speciális ifjúsági intéz-
ményben (ifjúsági információs és tanácsadó
iroda, ifjúsági ház, más ifjúsági szabadidõs lé-
tesítmény) dolgozik közalkalmazottként és
az, aki települési egyesület vagy egyesületi
mûködtetésû teleház pályázati pénzekbõl „el-
tartott” munkatársa. Egy-egy ifjúságsegítõk
számára meghirdetett képzés résztvevõinek in-
tézményi háttere, munkafeltételeik, státuszuk,
fizetésük, de szakmai képzettségük és végzett-
ségük is olyan színes, hogy azt egy képben
összefoglalni nem lehetséges. 

A munkájuk tartalmi kérdéseiben ennél
több azonosságot találhatunk. Ennek alapján
mondhatnók, az ifjúságsegítõ az, aki:
• felnõttként fiatalokkal foglalkozik és ezt köz-

vetett vagy közvetlen módon „teszi”;
• vannak nevelési-pedagógiai céljai, de eze-

ket nem az iskolai oktatásban megszokott
tanári módszerek és eszközök alkalmazásá-
val éri el; 

• segíti, támogatja, irányítja a fiatalok kezde-
ményezéseit, illetve bátorítja õket arra, hogy
kezdeményezõbbek, aktívabbak legyenek sa-
ját dolgaik megszervezésében, irányításában;

• bátorítja õket abban, hogy megfogalmazzák
az elképzeléseiket, hogy képviseljék az érde-
keiket; 

• segíti õket abban, hogy képesek legyenek az
elképzeléseik önálló megvalósítására; 

• feltételeket teremt a fiatalok kezdeményezé-
seinek érvényesüléséhez, aktivitásaikhoz.

Természetesen ez csak egyike a lehetséges
meghatározásoknak. A külföldi – és az inter-
neten hozzáférhetõ – irodalomban számos
más meghatározást találhatunk. Angol kollé-
gáink például azt mondják, hogy „az ifjúsági
munka feladata az, hogy támogassa a fiatalo-
kat abban, hogy jogaik és felelõsségük megérté-
se által vállaljanak olyan aktív állampolgárokká,
akik résztvevõi a demokratikus folyamatok-
nak.” Belga kollégáink egy, a „szakmát” mû-
velõkhöz intézett körkérdésre adott válaszok
összesítése után a következõképpen határoz-
ták meg az ifjúsági munkát, mint olyan tevé-
kenységet, amelynek az a célja, hogy: „…segít-
se a fiatalokat abban, hogy megismerjék a
lehetõségeiket és a korlátaikat és a társadalom
pozitív értékeinek elsajátítása által aktív és fe-
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lelõs állampolgárokká váljanak…”3 A már
említett képzések egyikén együttdolgozó cso-
port (Nagykovácsi, 2004. augusztus), a követ-
kezõ definíciót adta: „Az ifjúsági munka …
azon tevékenységek összessége, amely hozzá-
járul a fiatal egyén és az adott közösség kölcsö-
nös fejlõdéséhez: Célja, hogy a fiatal értékes,
produktív, racionálisan és önállóan, felelõsség-
gel gondolkodó felnõtt személlyé váljon.” Mind-
ezek az egymásra rímelõ megfogalmazások:
• a társadalomtanulás pozitív folyamatát,
• nevelési célként az aktív, önmagáért és má-

sokért felelõs állampolgárrá válás segítését,
hangsúlyozzák. Ezt a munkát végzi az
ifjúság(segítõ)i „munkás”…?

Az volna az ideális állapot, ha mindezt
szakemberként tenné. A hazai ifjúsági munká-
nak ma már nem az a legnagyobb hiánya,
hogy nem lennének intézményei és saját for-
rásai, hanem inkább az, hogy nincsenek olyan
szakemberei, akiket mások is annak tartanak.
A szakemberek azok, akik egy szakma közvé-
leményét és vélemény- és nézetbefolyásoló
csoportját alkotják, akik részesei a szakmai
megújulás folyamatainak és e folyamat ered-
ményeit közösen képesek hasznosítani. Õk
mûködtetik azokat a szakmai fórumokat,
amelyek a közös kérdésekre keresnek választ
és õk alkotják meg egy-egy szakma saját ér-
tékrendjét. Õk teremtik meg annak a feltételeit,
hogy egy szakma mások számára is azonosít-
ható, ezáltal azokkal egyenrangú lehessen.
Ennek az egyik alapvetõ feltétele az, hogy a
szakember-képzésben ez a szakma is helyet
találjon. A felsõoktatásról szóló 1993. LXXX.
törvény a felsõoktatási intézményt úgy hatá-
rozza meg, mint amelynek alapvetõ feladata a
„felsõfokú szakemberképzés”. Van-e tehát a
fentiekben vázolt feladatokra felkészítõ szak-
emberképzés a magyar felsõoktatásban?

Ifjúságsegítõi képzések a felsõoktatásban

A felsõoktatási intézmények közült elsõként
az ELTE Tanárképzõ Fõiskolai Kara indított 2
éves, ifjúsági munkás képzést. (Errõl most e
helyütt nem szeretnék írni. Úgy gondolom,
hogy az elmúlt évek tapasztalatai, tanulságai
alapján jó lenne olvasni errõl egy olyan írást,

amelyet a képzést bonyolító tanszék készít.)
A 2004/2005 tanévre meghirdetett képzési kí-
nálatból kitûnõen a Pécsi Tudományegyetem
Felnõttképzési és Emberi Erõforrás Fejlesztési
Intézet 4 féléves, költségtérítéses ifjúságsegí-
tõi képzést indított. (Az Intézet által közzétett
adatok alapján 2003-ban e szakra 3-an jelent-
keztek.)4 A közlemény szerint a képzésre a
felvételi ponthatár 73 pont. 

Általános tudnivalóként megtudhatjuk,
hogy a képzés nappali és levelezõ tagozaton
egyaránt indul, és a képzés általános célja,
„olyan szakemberek képzése, akik – a tágan
értelmezett kultúra eredményeinek birtokában
– felkészültek az összeurópai értékek közvetí-
tésére, az ifjúság érdekeinek, szervezeteinek
képviseletére, érzékenyek és fogékonyak az ifjú-
sági szubkultúra (társadalmi, szociális, kulturá-
lis) problémái iránt, képzettek ezen problémák
szociokulturális megoldására, a korosztályos
közösségek fejlesztésére.” A tájékoztató szerint
a képzés kötelezõ és választható speciális szak-
mai modulokból áll. Kötelezõ az alapismereti
modul, amely Magyarország 20. századi törté-
netét, állampolgári ismereteket, a helyi társa-
dalomról, a jogról, az egészségfejlesztésrõl
szóló további ismereteket, drogprevenciós
alapismereteket, kommunikációelméletet, ál-
talános pedagógiát és didaktikát, valamint
pszichológiát foglal magában. Kötelezõ szak-
mai modul ifjúságpolitikából, ifjúságszociológiá-
ból, andragógiából (felnõttnevelés), közgazda-
sági alapismeretekbõl, nonprofit szférából,
piackutatásból és tervezésbõl, oktatásszerve-
zésbõl, ifjúsági tanácsadás módszertanából,
ifjúsági csoportok szervezõdésébõl és kultúra-
közvetítés tantárgyakból áll. A választható
modulok között a válsághelyzetben lévõ fiatalok
segítése, az érdekegyeztetés, érdekvédelem, ál-
lami és civil szféra, valamint a nemzetközi
kapcsolatok és az animáció található. 

Túl azon, hogy egy szükségképpen rövidí-
tett közlemény nem teheti teljessé a képzés
céljairól, a választott módszerekrõl, az elol-
vasandó szakirodalomról, a vizsgakérdésekrõl
és a vizsgák formáiról, módszertanáról felte-
hetõ kérdések tisztázását, az a benyomásom,
hogy ez a képzés nem számol a hazai ifjúsági
munkát jellemzõ körülményekkel és feltéte-
lekkel. Úgy tûnik, hogy nincsenek egyértelmû
ismeretei arról, hogy kik és hogyan foglalkoz-
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tatnak ifjúságsegítõket, és arról sem, hogy mi-
lyen különbségek jellemzik a foglalkoztatás
feltételeit. A nagyobbik látható probléma az,
hogy a képzés tervezõi az ifjúságsegítõi mun-
kát támogató ismereteket nem a munkaköve-
telmények belsõ feltételeibõl, nem az ifjúság-
segítõi munka értékrendjének oldaláról
építették fel, hanem a külsõ feltételeket vet-
ték számba. Hangsúlyozom, hogy kritikai
megjegyzéseim nem épülhetnek az egyes mo-
dulok részletes tartalmát és követelményeit
kifejtõ ismeretekre, csupán az általános tema-
tika láttán gondolhatom, hogy ez a képzés a
mûvelõdésszervezõ szak valamilyen „ifjúsági”
adaptációja anélkül azonban, hogy figyelembe
venné az ifjúságsegítõi szakma kialakulásá-
hoz vezetõ folyamatokat. 

Nem hiszem, hogy 4 féléves képzésben di-
daktikát, pedagógiát, andragógiát és pszicho-
lógiát lehet úgy tanítani, hogy ezen ismeretek
arra felkészíthessék a hallgatókat, hogy ele-
ven fiatalokkal gyakorlatisan foglalkozzanak.
Nem igazán értem, hogy a lehetséges ifjúsági
munka területei közül miért a tanácsadó mun-
kát emelik ki a képzés készítõi és miért nem
foglalkoznak például azzal, hogyan lehet a fia-
talokat részvételre késztetni, kezdeményezõ-
készségüket felébreszteni, általuk tervezett
folyamatokat segíteni – nem animálni –, ha-
nem „menedzselni”. A tematikából teljes egé-
szében hiányzik az ifjúságismeret (nem a
múlt, hanem a jelen ismerete) és talán ennek
érdekében a 20. századi történelem „rovására”
kellene egy kis általános szociológiai ismeret
is. Nem találom az ifjúsági munka szempont-
jából fontosnak olyan fogalmak helyét sem
ebben a tematikában, mint a „közösség(fej-
lesztés)”, a „(kortárs)csoport”, vagy a támoga-
tások szerkezete jóvoltából egyre inkább az
alapegységgé váló „(ifjúsági) projekt” fogalmát
sem. A munka európai beágyazottsága talán
többet érdemelne, mint nemzetközi kapcsola-
tokat (és nagyon kíváncsi lennék arra, hogy
ezen a képzés szervezõi vajon „európai ál-
lampolgár” fogalmat, nézõpontot értenek-e,
vagy sem…) 

Az elõbbiekben bemutatott definíciókkal
összevetve úgy tûnik, hogy ez a képzési te-
matika az ifjúságsegítõt elsõsorban mint a fia-
talok „tanácsadóját” írja le, akinek képesnek
kellene lennie arra, hogy minden élethelyzet-

ben (de különösen életvezetési problémák
esetén) a fiatalok segítségére siessen. Ha ez
így van, akkor azonban különösen bántó az,
hogy a képzésben egyáltalán nem történik még
utalás sem arra, hogy az ifjúkor problémáira
egy modern társadalomban az intézmények
egész sora keresi a válaszokat, hogy az ifjúság-
politika holisztikus, ágazatokat átmetszõ, szá-
mos területtel érintkezõ és azokkal kölcsönha-
tásban lévõ közpolitika, így elkerülhetetlen
lenne szólni az iskolarendszer, a szociális ellá-
tás, a munkapiac, a közmûvelõdés és kultúra-
terjesztés intézményei, a szabadidõ, a fogyasz-
tás (fogyasztóvédelem) problémáiról hiszen az
ifjúságsegítõ feltételteremtõ szerepében többek
között e területeken dolgozó intézményekkel
és kollégákkal kerül kapcsolatba. Munkájának
egy része – a dolgok természeténél fogva – ösz-
szetett, koordinatív, kooperatív képességekre
és készségekre épülõ. 

E megjegyzéseket itt csak egy képzés példái-
hoz kapcsolódva mondtam el, de megismétel-
hetném a bajai Eötvös József Fõiskola (lásd
www.ejf.hu/kepzesek), vagy a Kaposvári
Egyetem Csokonai Vitéz Mihály Pedagógiai
Kar (www.csvmtkf.hu) ifjúságsegítõ képzésé-
vel kapcsolatban is, amelyek – a közlések sze-
rint – teljességgel hasonló tematikára, azonos
képzési idõtartamra épülnek. 

Kissé más a helyzet a Kecskeméti Fõiskola
Tanítóképzõ Fõiskolai Karán indítandó ifjú-
ságsegítõ alapképzési szak tematikájával,
amelyrõl egy interjú alapján5 tudjuk, hogy in-
dítását 2003-ban a Magyar Akkreditációs Bi-
zottság végül is nem engedélyezte. (Jelenleg
nincsen ismeretem arról, hogy hol tart a meg-
ismételni szándékozott akkreditációs folya-
mat.) A szakindítási kérelem indokolásában a
szerzõk elmondják, hogy „a fõiskolai végzettségû
ifjúságsegítõk alkalmazására több területen
nyílik lehetõség.” Felsorolják e területeket: ön-
kormányzatok, közigazgatás gyermekekkel és
fiatalokkal kapcsolatos területei, különbözõ he-
lyi és nemzetközi ifjúsági projektek, gyermek-
és ifjúságvédelem, fiatalokat tömörítõ és fiata-
lokkal foglalkozó civil szervezetek, ifjúsági infor-
mációs és segítõ központok, iskolák (speciális
tanácsadó, segítõ feladatokban vagy szabad-
idõ-szervezõként), munkaügyi központok, mû-
velõdési, kulturális és szabadidõs intézmények.
Erre a foglalkoztatási potenciálra építve a kép-
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zés tematikája alapismereti és szakmai modu-
lokra épül. 

Az alapismereti modul szociológiai, filozó-
fiai, társadalom- és szociálpolitikai, pszicho-
lógiai, pedagógiai, jogi, közgazdasági, állam-
polgári (politológiai?) ismereteket tartalmaz.
A szakmai modul (kötelezõ és választható):
ifjúságszociológia, kisebbségszociológia, mû-
velõdés- és kulturszociológia, közigazgatási
alapismeretek, európai ismeretek és az ifjúsági
munka területeivel kapcsolatos specifikáció-
kat (ifjúsági szubkultúrák, pályaválasztás és
élettervezés, munkaerõ-piaci ismeretek), mint
tantárgyakat sorol fel. E modulban találhatjuk
meg a módszertani ismeretek tantárgy-cso-
portját is (animáció, sport- és szabadidõ-szer-
vezés, ifjúságsegítés módszertana), valamint
az európai ismeretek tantárgyat is. A választ-
ható szakmai modul európai ifjúsági progra-
mok, nemzetközi kapcsolatok, vezetési és
szervezési ismeretek, társadalmi devianciák
és életvezetési válságok, helyi társadalom,
nem állami ifjúsági és szociális munka, mû-
vészeti kommunikáció, ifjúság, média és mû-
vészet tantárgyakat tartalmaz. 

Az alapképzési szakként megtervezett kép-
zési tematika láttán az volt az érzésem, hogy
a képzési program megtervezõi talán túlságo-
san is meg akartak felelni annak a maguk ál-
tal maguk elé állított követelménynek, hogy
egy adott foglalkoztatási potenciál minden le-
hetséges szereplõje számára adjanak lehetõ-
séget annak a mérlegelésére, hogy eldönthes-
se, a Kecskeméten végzett ifjúságsegítõre
van-e szüksége, aki lényegében minden le-
hetséges területbe belekóstolt egy kicsit. Kér-
dés persze az, hogy képes-e valaki egy ilyen
tematikájú képzés elvégzése után arról szá-
mot adni, hogy mibõl mit is tanult? 

Bár ezt a képzést az elõbbiekben bemuta-
tottaknál jobban átgondoltnak, alaposabbnak
érzem, ezzel kapcsolatosan is meg szeretném
jegyezni, hogy nézetem szerint fontos lenne
tisztázni, hogy mi is ennek a szakmának az a
kötelezõ szakmai minimuma, amelyet min-
denképpen hangsúlyosan, alaposabban, rész-
letesebben kellene tanítani. Ez a tematika is
túlságosan sokat markol, de az ifjúságsegítõi
szakmára való személyes alkalmasság szem-
pontjából keveset fog. Hol és hogyan lehetne
mérni ebben a képzési folyamatban azt, hogy

valaki tényleg alkalmas-e és képes-e arra,
hogy fiatalokkal foglalkozzon? Visszautalva
arra, amit az ifjúságsegítõi munka meghatáro-
zásával, ha úgy tetszik küldetésével kapcsola-
tosan bátorkodtunk megjegyezni. 

A képzések megszervezésére irányuló szán-
dékok mindezen megjegyzések mellett is biz-
tatóak. A szakmai közvéleménynek azonban
fontos szerepe lenne abban, hogy az ifjúság-
politikáról, mint az egészség-, oktatás- vagy
szociálpolitikával egyenrangú közpolitikáról
gondolkodjunk, hogy az alapvetõ szociálpszi-
chológiai, fejlõdéslélektani, pedagógiai (és
pedagógiai módszertani) tudásminimumban
megegyezhessünk és, hogy helyén kezeljük
mindazon, a munkát segítõ technikai jellegû
ismereteket, amelyekkel az ifjúságsegítõnek
dolgoznia kell függetlenül attól, hogy hol és
milyen helyen végzi tevékenységét (informati-
kai ismeretek, projekt-menedzsment, szerve-
zés- és vezetéstechnikák, közvetítõi szerepek
csoport–intézmény, csoport–csoport között).
Az, aki ifjúságsegítõnek szegõdik, számíthat
arra, hogy mindig készen kell állnia új isme-
retek megszerzésére. Alapvetõ készségekkel
és képességekkel kell azonban rendelkeznie,
biztos alapokkal, ha úgy tetszik ahhoz, hogy
ezt a tudásmegújító mûveletet a fiatalokkal
együttmûködve tudja végezni. 

Érdemes lenne tehát átgondolni talán azt is,
hogy nincsen-e helye a képességek és készsé-
gek fejlesztésének, illetve a pályára való alkal-
masság mérésének a szakember-képzésben?

Nem formális képzések 
és az ifjúságsegítõk 

Az alapvetõen kognitív, ismeretek megszerzé-
sére és bõvítésére irányuló képzések világából
lépjünk most át a nem formális, és alapvetõen
a személyes készségeket és képességeket fej-
lesztõ, a csoportban való együttmûködésre
épülõ, a gyakorlati, illetve a tapasztalati tanu-
lás módszereit alkalmazó nem formális – vagy-
is nem iskolai rendszerben megvalósuló és
más módszertant követõ – képzések világába. 

A nem formális képzések módszertana a
kölcsönösségre, az interaktivitásra épít, rész-
vételre orientál és ezzel már önmagában is se-
gíti annak a megértését, hogy miért a részvétel
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a fiatalokkal való foglalkozás egyik kulcsfogal-
ma. Egy jól tervezett, és jól vezetett nem for-
mális képzés intenzitásánál, a tudást, tapasz-
talatot és képességeket, illetve készségeket
egyaránt „megmozgató” jellegénél fogva már
rövid idõ alatt is hozzájárulhat az egyéni fej-
lõdéshez, az erõsségek és a gyengeségek tuda-
tosításához, vagyis a folytatólagos tanulás
azon alapvetõ feltételéhez, hogy tudatosab-
ban koncentrálhassunk azokra a területekre,
ahol tényleg szükségünk van tudás- vagy ké-
pesség erõsítésre és, hogy felismerjük, mi az,
amit nem kell tanulnunk. 

A nem formális képzéseknek éppen ebben
van a lényege: a tanulási folyamat más: más-
ként tanulunk, résztvevõként nagyobb a sza-
badságunk a képzési helyzet elfogadásában
vagy elutasításában, de a részvétel növeli fe-
lelõsségünket abban is, hogy ha hatékonyan
akarunk tanulni, maguknak is hozzá kell já-
rulni a közös tanulási folyamathoz. Az ifjúsági
munka sok aspektusa a nem formális, illetve
az informális tanulási helyzetekhez kapcsoló-
dik, e tanulási helyzetek megteremtése valójá-
ban az, amit az ifjúságsegítõ „csinál”. Mond-
hatnók azt is, ez az ifjúsági munka igazi
terepe. Mert vajon mi más értelme lenne pl.
egy ifjúsági önkormányzatot segítõ munká-
nak, ha nem a demokratikus testületi mûkö-
dések technikái tanítása helyett annak a taní-
tása, hogy mit jelent az egyéni, a csoportos és
a közösségi érdek, az egyén és a közösség kap-
csolata, az egyén és a közösség felelõssége?
Egyszerûbben szólva: mit jelent az a minden-
napokban, az életben, hogy „demokrácia”? Vagy
nem ezzel foglalkozunk?…

A gondolatmenet szempontjából logikus
lenne a kérdés: ifjúság(segítõ)i munkát akkor
csak nem formális keretek között lehet tanulni?
Személyes véleményem szerint: a legkevésbé
sem. Ugyanakkor tagadhatatlan tény, hogy
minden emberrel foglalkozó szakmának nagy
a felelõssége abban, hogy milyen elkötelezett-
séggel, szakmai tudással foglalkozik azokkal,
akikkel. Mit és hogyan tesz értük az azon mú-
lik, hogyan dolgozik velük. Ezek készségeket
és képességeket érintenek és azok szakadat-
lan frissítését kívánják meg. Ezt a tanulási fo-
lyamatot a leginkább a nem formális képzési
módszertan szolgálja és kevésbé támogatja a
kognitív és ismeretszerzésre, ok-oksági viszo-

nyok felismertetésére és következtetések le-
vonására építõ formális képzési-tanulási fo-
lyamat. Természetesen szükség van alapvetõ
ismeretekre, tudásra, de szükség van e tudás
alkalmazásának képességére – a gyakorlat-
ban. Valószínû, hogy az ifjúságsegítõi képzés
e két, egymástól nagyon is eltérõ tanulási út-
nak a kombinációjára, a nem formális képzési
módszertannak a formális képzési helyzetekbe
vagy azok mellé történõ beemelésére kellene
építenie.

A probléma sokszor ugyanis az, hogy az ér-
dekesebb, „csillogóbb”, közösségibb tanulás
útja, az azt támogató módszertan (gyakorlatok,
feladatok, kiscsoportos munka azonnali ered-
ménye) sokszor elfeledteti, hogy a tanulásnak
van információs tartalma, ismereteket, tartalma-
kat is át kell adni, a képzéseknek világos tartal-
mi üzenetet kell hordoznia. Tapasztalataim sze-
rint nem minden képzés ilyen és sokszor a
módszertan rokonszenvesebb és népszerûbb al-
kalmazása alá rendelõdik az üzenet, a tartalom
fontossága. 

A nem formális képzések „világa” sokat gaz-
dagodott az elmúlt években. Sõt, mondhatnánk
azt is, hogy a formális képzésekkel ellentét-
ben sokkal rugalmasabban alkalmazkodott az
elvárásokhoz és az igényekhez, reagált a
szükségletekre, követte a változásokat, sok
esetben volt a változások motorja. Magyaror-
szágon ma nemzetközi, hazai, regionális és
helyi, illetve szervezeti képzési kínálatból vá-
laszthatnak azok, akik képzések segítségével
szeretnék szakmai ismereteiket és kapcsolata-
ikat bõvíteni, készségeiket és képességeiket
fejleszteni, speciális tennivalóik elvégzésére
felkészülni. 

Az Európa Tanács Európai Ifjúsági Köz-
pontja 2005-ben ünnepli budapesti megnyitá-
sának 10. évfordulóját. Olyan helyrõl beszé-
lünk, amely ennek a 46 tagországból álló
európai szervezetnek reprezentáns intézmé-
nye, ifjúsági területen – a strasbourgi elsõ Eu-
rópai Ifjúsági Központtal együtt – meghatározó
mûhelye. A budapesti központ egyben a Embe-
ri Jogi Képzések Európai Központjának felada-
tait is ellátja, ehhez kapcsolódóan fontos do-
kumentumok és kiadványok készülnek itt,
folyamatokat elindító kezdeményezések zajla-
nak falai között és európai országokból érkezõ
rokonlelkek közötti szakmai-emberi találkozók
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sokasága teremt otthonos és barátságos lég-
kört azoknak, akik fiatalokkal foglalkoznak.

A Központ megnyitásával az európai ifjúsági
munka eredményei, folyamatai közvetlenül
elérhetõvé váltak a magyar kollégák számára.
A közvetlenség és közelség azonban nem fel-
tétlenül jelenti azt, hogy élni is tudnánk a le-
hetõségekkel. Bár az erre vonatkozó adatok
némiképpen javultak az elmúlt 4 évben6 a
központ (és az Európa Tanács) ifjúsági képzé-
sein résztvevõ magyar kollégák száma még
mindig igen alacsony, a részvételük eredmé-
nyei kevésbé látszanak hasznosulni. A hely-
zethez és a adottsághoz képest alacsonynak
mondható részvételi adatokat nem csupán a
nyelvtudás elégtelensége, hanem az informá-
ciók esetlegessége és az is magyarázhatja,
hogy a magyar ifjúsági munka intézményei
még mindig a fejlõdés állapotában vannak és
nem minden esetben érték el a „tudás-abszorb-
ció” képességének azt a fokát, hogy a munka-
társak tudását hasznosítani, ne adj’ isten tuda-
tosan tervezni legyenek képesek.

Sokat segíthetne ezen a helyzeten, ha leg-
alább azok, akik az Európa Tanács valamilyen
képzésén részt vettek, tudnának egymásról, és
ezáltal a megszerzett tudásukat szervezetük
mellett a szakma egésze is hasznosítaná tudná.
Persze mindez összefügg azzal, amit a szak-
mai szervezet(ek) hiányával kapcsolatosan ír-
tam korábban. Jó lenne egyszer elérni azt az
állapotot, hogy a magyar kollégák tudatosab-
ban éljenek a Központ adta lehetõségekkel, a
képzések jelentette felületekkel.

Az ifjúságsegítõi feladatokban ellátó szak-
macsoportokban valószínûleg már mindenki
tájékozódási pontként ismeri, alkalmazza,
használja a Mobilitást, mint a magyar ifjúsági
munka meghatározó szerepû intézményét. A
fentebb említett Központban mûködõ Ifjúsági
Szolgálat (MISZ) sokat segített abban, hogy
részben a nemzetközi információk továbbításá-
ban, részben a kapcsolódó szolgáltatások segít-
ségével betöltsön egy transzmissziós szerepet,
segítsen egy szakmai tájékozottság megszer-
zésében, egy szakmai nyelv megerõsítésében.
Az Ugródeszka hasznos információforrás azok
számára is, akik a képzési kínálatról akarnak
tájékozódni. Részben ebbõl az információfor-
rásból, részben a www.mobilitas. hu/kepzesek
honlapról követhetjük az elmúlt években a

Mobilitás által meghirdetett képzések törté-
netét. Ebbõl az derül ki, hogy a képzési kínálat
gazdagodott, differenciálódott, kialakulóban
vannak a képzéseket támogató munkaformák
(kiadványok, képzõi regiszter, együttmûkö-
dést segítõ fórumok). Ebben a kínálatban már
minden megtalálható, amely egy magabizto-
sabb szakmai fejlesztési irány felé mutathatna,
ha nem lenne a folyamat „magyarosan” törede-
zett, hullámzó, összehangolatlan. Ráadásul a
folyamat nyilvánosság-szegény, külsõ szemlélõ
számára nehezen követhetõ, ebbõl következõen
abból a számára sok minden nem teljesen ér-
telmezhetõ. 

A Mobilitás képzési kínálatában képzõk
képzését, multiplikátorok (vagy másképpen:
fejlesztõk, hatás-bõvítõk) képzését, általános
és speciális feladatokra felkészítõ ifjúságsegí-
tõi képzéseket találunk. A speciális feladatok-
ra felkészítõ képzések erõsen kötõdnek az eu-
rópai integrációs folyamatokhoz és az EU
Ifjúság 2000–2006 programjához. Jelentõs és
új képzési területet ígér az emberi jogi képzés,
amely 2004. szeptember 13–18-a között az el-
sõ képzõk képzésével megkezdõdött és kap-
csolódik a második magyar nyelvû ifjúsági
képzésekrõl szóló szakmai kiadvány, a Kom-
pasz kiadásához.7

Ezeket a képzéseket mint rövid idõtartamú
(3–7 napos vagy 3+1+1 napos), csoportban
történõ, a csoport tagjainak együttmûködésé-
re és meglévõ tapasztalatainak mozgósítására,
képzõ vagy képzõi csoport (team) által irányí-
tott, tematikus szakaszból (modulokból) álló
tanulási folyamatként írhatjuk le. A résztve-
võk köre nagyon változatos, a szó legszoro-
sabb értelmében szektorközi, különbözõ fog-
lakozásokat és szakmacsoportokat magában
foglaló. Ezeknek a képzések ez az egyik nagy
elõnye: lehetõvé teszi az átjárást a különbözõ
felfogások, megközelítések, gyakorlatok, szak-
mai helyzetek között, segíti a személyes és az
intézményközi együttmûködéseket, a kapcsola-
tok kiépítését és megerõsítését. Azok számára,
akik kevésbé gyakorlottak, ezek a csoportos kép-
zési helyzetek – a gyakorlottabbakkal, tapasz-
taltabbakkal való együttmûködés – segíti má-
sok tapasztalatainak adaptálását, alkalmazását. 

A Mobilitás által szervezett képzéseknek
éppen az a további nagy elõnye, hogy a képzési
tapasztalatok ugyanabban a szervezetben vál-
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hatnak hasznosíthatóvá, amely támogatási
rendszereket mûködtet, amely kutatásokat
kezdeményez és amely éppen ezek által érint-
kezhet az ifjúságpolitika felületeivel (minisz-
tériumok, politikai társadalom, nemzetközi
intézményekkel való kapcsolatok). Ugyanak-
kor az a benyomásom, hogy éppen e tapaszta-
latok hasznosításában vannak a Mobilitásnak
gyengeségei, bizonytalanságai. A képzések ta-
pasztalatai alkalmasak lehetnének egy tudato-
sabban alkalmazott és közkinccsé tett sze-
mélyzeti és szervezeti regiszter (vagy más
szavakkal „szakmai térkép”) elkészítéséhez, tá-
mogatási stratégiák és hangsúlyok átgondolá-
sához, határozottabb és differenciáltabb kép-
zési politika kialakításához, eldöntve azt is,
hogy mi az, amit képzésekkel és mi az, amit
szolgáltatásokkal kellene támogatni. Magam
részérõl a pályázatíró technikákat továbbító ta-
lálkozásokat nem szívesen hívnám „pályázatíró
tréningnek” és az ilyen jellegû ismeretek meg-
szerzését inkább szolgáltatás-jellegû technikák-
ra bíznám (tanácsadás, konzultáció, kiadvány,
stb.). Ugyanakkor több, az ifjúsági munka
módszertanával foglalkozó képzésnek helye
lenne (a részvételrõl, a fiatalok motiválásának
módszereirõl, a (állam)polgárrá válást segítõ
folyamatokról és módszerekrõl, közösségépí-
tésrõl, stb.). 

A Mobilitásnak fontos szerepe van abban,
hogy a nem formális ifjúsági képzések gazdag
külföldi és az ifjúsági munka szakmai irodal-
mát közvetítse, hozzáférhetõvé tegye a ma-
gyar ifjúsági munka számára. Magyarorszá-
gon az eddigi erõfeszítések ellenére is még
mindig kevés a magyarul hozzáférhetõ iroda-
lom. Úgy tûnik, hogy ennek nem a fontosság
felismerésének a hiánya, hanem forrás- és ka-
pacitáshiány az oka. A nem formális képzé-
seknek az ifjúsági munkába való beágyazott-
ságának megértéséhez pedig alapvetõ lenne
néhány, a folyamatot segítõ kiadvány, amely
a szakma rendelkezésre áll és ott van min-
denkinek a keze ügyében. A T-Kitek8 magya-
rítása, kiadása az elõbb említett okok miatt
nehézkesen és lassan halad, más fontos kiad-
ványok esetleges átültetése pedig még szóba
sem került. 

Nem feledkezhetünk meg arról sem, hogy
sok ifjúsági céllal létrehozott és mûködtetett
szervezet (egyesület, alapítvány) kezdemé-

nyez, szervez, bonyolít képzéseket részben a
saját szervezeti mûködésének megújítása, tö-
kéletesítése érdekében, részben a saját tevé-
kenységének célcsoportja számára. A képzõi
kör sok esetben átfedi a Mobilitás képzéseiben
résztvevõk képzõk körét és egy-egy képzési te-
matika és alkalmazott módszer már csak ezen
ok miatt is igencsak hasonlít egymásra. Ugyan-
akkor a szervezetek belsõ képzéseinek tapasz-
talatai még kevésbé hasznosulnak, kevésbé
válnak közkinccsé a szakmai közvélemény
számára. Itt pedig sok olyan értékes tapaszta-
lat halmozódhatott fel, vagy lehet, hogy azo-
kat már érdemes lenne számba venni, megis-
merni. Ezzel megint a szakmai fórumok,
orgánumok hiányához érkeztünk vissza…

„A” képzés és a képzési politikák

A képzéseknek több meghatározó szereplõje
van. Ilyen a képzés megrendelõje (akit a folya-
matban gyakran a képzés szervezõje képvi-
sel), akinek meg kell határoznia azt, hogy kit,
mire akar (ki)képeztetni, megtanítani. Õ ren-
delkezik a képzés eredményeinek hasznosítá-
sára vonatkozó tervekkel és neki kell rendel-
keznie a képzés lebonyolításához szükséges
erõforrásokkal. A másik fontos szereplõ a
képzés résztvevõje, akinek a megrendelõ által
– sok esetben képzési felhívásban, hirdetésben
– meghatározott feltételek mellett van módja
részt venni a képzésen és aki a képzés „ala-
nya”. Sok múlik késztetésein, szükségletein,
motiváltságán és ezek befolyásolása, illetve
feltárása nem kis mértékben függ a képzés
megrendelõjétõl. Harmadik fontos szereplõ a
képzõ (nem formális képzések esetében a leg-
több esetben az együttmûködõ képzõk team-je),
aki felelõs a képzési program megtervezéséért,
a módszertan kiválasztásáért és alkalmazásáért,
a képzés lebonyolításáért és a képzés értékelésé-
ért. A képzõ felelõs azért is, hogy közremûköd-
jön a résztvevõk szükségleteinek feltárásában,
motiváltságuk erõsítésében, részvételük minõsé-
gének biztosításában. Mindhárom szereplõre fõ-
szerep hárul a képzés megtervezésének, lebo-
nyolításának és értékelésének folyamatában, de
ugyanakkor mások a szereppel együtt járó fele-
lõsségek. E három szereplõ együttmûködésé-
nek kereteit éppen az eltérõ felelõsségek szem-
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pontjából mindig mérlegelni és tisztázni szük-
séges – a képzési folyamat tervezésekor.

Az ifjúságsegítõi képzések világában az
egyik lehetséges, közvetett és közvetlen meg-
rendelõi szerep az ifjúsági ügyekkel foglalko-
zó minisztériumé. Közvetett szerepében meg-
határozza a képzési követelményeket (lásd a
7/2002. [V. 25.] ISM–OM együttes rendelet az
55841902 OKJ-s számmal nyilvántartásba
vett ifjúságsegítõi szakmai képesítési követel-
ményekrõl) és ebbéli szerepében közremûködik
a képzések akkreditálási, ezen keresztül vizs-
gáztatási és minõségbiztosítási feladataiban. Eh-
hez szorosan kapcsolódik az a közvetlen szere-
pe, hogy közép- és hosszú távú képzési terveket
készít, felméri a szakember-ellátottság szük-
ségleteit és költségvetési forrásokat biztosít
képzések megszervezéséhez, amellyel a kép-
zések közvetlen megrendelõit és bonyolítóit
orientálja. Érdemes lenne a képzésekrõl szóló
diskurzusok során egyszer megismerni a kép-
zésekkel kapcsolatos eddig ellátott miniszté-
riumi feladatokkal kapcsolatos adatokat (ki és
milyen képzésekre nyújtottak be akkreditá-
ciós kérelmeket, és azokkal kapcsolatosan mi-
lyen minisztériumi álláspontok alakultak ki,
milyen szakember-szükséglet számmal dolgo-
zik a minisztérium, stb.)…

További megrendelõként azonosíthatjuk a
Mobilitást, valamint néhány civil szervezetet,
akiknek a képzéseirõl a fentebb tettünk emlí-
tést. Képzés megrendelõje lehetne a települési
önkormányzat vagy települési önkormányzatok
együttmûködése (pl. kistérségi, regionális
módon), de ilyen, általuk kezdeményezett kép-
zésre a rendelkezésünkre álló adatok alapján
eddig még nem bukkantunk. Pedig, amint arra
egy képzés résztvevõinek bemutatásakor a fen-
tiekben utaltunk, a települési önkormányza-
tok a magyar ifjúsági munka legfontosabb in-
tézményeinek fenntartói, ezáltal a legtöbb
ifjúságsegítõ közvetlen vagy közvetett foglal-
koztatói. Valószínûleg az ifjúsági referensek
hosszú távú helyzetének rendezését is segít-
hetné a képzésük folyamatának megtervezése
és ebbe a települési önkormányzatok mint meg-
rendelõk bekapcsolása. 

A teljes áttekintést adatok és információk
hiánya nehezíti. Az a benyomásom, hogy való-
jában ennek az az oka, hogy nincsenek leg-
alább középtávú képzési tervek, amelyekbõl a

folyamatokra, illetve a folyamatok kimenetére
következtetni lehetne. A képzések megszer-
vezése e tervek, ha úgy tetszik képzési straté-
giák hiányában sokszor esetleges és ez a hatá-
sukat, hasznosságukat érintõ kérdéssé válik. 

Úgy tûnik, hogy elkerülhetetlen lenne a
képzések ifjúságsegítõi munkában való szere-
pének teljes átgondolása, átfogóbb képzési
stratégia, ha úgy tetszik, képzési politika meg-
alkotása, amelynek a kereteit a (szak)minisz-
térium, tartalmait a szakmai közvélemény kel-
lene, hogy meghatározza. 

Ilyen kérdések tisztázására gondolok:
• Mi a formális és a nem formális képzések

viszonya?
• Mit kell tanulnia az ifjúságsegítõnek akkor,

ha „hivatásos”, akkor, ha „önkéntes”, akkor,
ha közvetett és akkor, ha közvetlen viszony-
ban dolgozik együtt a fiatalokkal?

• Mik az ifjúságsegítõi képzés(ek) tartalmi,
módszertani, minõségi követelményei?

• Ki taníthat és mit? Ki a képzõ és mitõl válik
azzá? Ki és mi hitelesíti a munkáját? 

• Milyen végzettséggel, tanúsítvánnyal ren-
delkezik az, aki elvégez egy ilyen vagy
olyan képzést? … és mire jó „ez a papír”? 

• Kredit-, modul- stb. rendszer ez, vagy sem?
Alapképzés? Szakképzés? Szakemberkép-
zés?

A hivatkozott miniszteri rendelet természe-
tesen tartalmazza a válaszok egy részét. De
mi is mûködik a gyakorlatban?

Miért vannak képzések ifjúságsegítõk számára
és részvételével, ha valójában nincsenek?…

Jegyzetek

1 A képzés meghirdetését lásd www.mobilitas.
hu/kepzesek. Más képzési felhívások ifjúságse-
gítõi definícióit is érdemes itt áttekinteni. 

2 Ezzel csak arra kívánok utalni, hogy a korábbi
szervezeti megoldások alapvetõen centrálisak,
a helyi kezdeményezésektõl távolabbiak voltak. 

3 A nemzetközi irodalom után érdeklõdõk szá-
mára ajánlom az alábbi (angol nyelvû) honlapo-
kat: www.infed.org/archives/developing_youth
_work/dyw3.htm, www.nya.org.uk, www.forum
foryouthinvestment.org/youthtoday/, www.
brunel.ac.uk
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4 Információk: www.gaia.jpte.hu/felvetelizok/
kepzesek/OKJ/ifj_segito.htm

5 Lásd: Európában 40 éve szakma – nálunk nem
kell az ifjúságsegítõ? címmel interjú Szabó Ildi-
kóval, Népszava, 2003. május 5.

6 A Központtól kapott adatok összesítésébõl az
állapítható meg, hogy 1995–1998 között az összes
résztvevõ számára vetítve magyarok 0,5%-ban,
1999–2002 között 0,8%-ban, 2002–2004 között pe-
dig 1,0 %-ban vettek részt különbözõ nemzetközi
képzéseken. (Ez 2004. év esetében azt jelenti,
hogy 2.800 részvevõbõl 28 volt magyar.)

7 Az elsõ ilyen kézikönyv-jellegû képzési kiad-
vány a Képzõk Könyve (ISM, Bp., 1999) volt.

8 T-Kit: Az Európa Tanács Ifjúsági és Sport Igaz-
gatósága által kiadott, ifjúsági munkát és kép-
zéseket egyaránt segítõ kötetek sorozata. Ma-
gyarul eddig a Projektmenedzsment vált
hozzáférhetõvé. A további kötetek: Interkul-
turális tanulás, Szervezeti menedzsmsent, Amit
a képzésekrõl tudni kell, Társadalmi integráció,
„Átalakítás alatt” – az állampolgári nevelésrõl.
Angolul és egyes kötetek más nyelven is letölt-
hetõek a www.training-youth.net portálról,
amelyhez az Európa Tanács www.coe.int/
youth honlapján át is hozzá lehet férni, ahol
más szakmai kiadványokat is találhat az érdek-
lõdõ olvasó.
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Az 1949. évi XX. törvény, a Magyar Köztársa-
ság Alkotmánya határozza meg a társadalmi
és állami rend fõbb szabályait, a gazdasági il-
letve jogi mûködési alapelveket, továbbá az
állampolgárok jogait és kötelességeit, az álla-
mi szerepvállalást és a kötelezettségeket.

Az Alkotmány kimondja – különösen an-
nak 66., 67. és 70/d. paragrafusai –, hogy a
Magyar Köztársaság különös gondot fordít az
ifjúság létbiztonságára, oktatására és nevelé-
sére, továbbá védelmezi a gyermekek és az if-
júság érdekeit.

Továbbá a Magyar Köztársaság Alkotmánya 6.
paragrafusának 3. bekezdése kinyilvánítja:
„A Magyar Köztársaság felelõsséget érez a hatá-
rain kívül élõ magyarok sorsáért, és elõmozdítja
a Magyarországgal való kapcsolatuk ápolását.”

A MÁÉRT 1999. február 20-i megalakulását
követõen, 1999 márciusának végén kezdõdtek
meg az Ifjúsági és Sport Minisztérium (ISM)
által kezdeményezett társadalmi-szakmai egyez-
tetések a magyarországi és határon túli magyar
ifjúsági szervezetek közös fórumának létreho-
zásáról, majd az 1999. június 4–5-én Szege-
den megtartott elõkészítõ konferencia után
1999. november 27-én, Budapesten megala-
kult a Magyar Ifjúsági Konferencia (MIK).

Az Alapító Nyilatkozatban foglaltak szerint
„Közös munkánk alapja az a felismerés, hogy
a felelõs magyar fiatalok és szervezeteik azo-
nos értékek mentén dolgoznak, függetlenül
attól, hogy melyik régióban fejtik ki tevé-
kenységüket. Ezen értékek: a magyar nemzet-
hez való tartozásuk tudata, a szülõföldön való
megmaradás, hagyományaik megtartása és ápo-
lása, a közösségek értékteremtõ munkája, a
tudás, a képzettség tisztelete valamint a sza-
badidõ értékes és hasznos eltöltése.”1

A MIK-ben – hasonlóan az ISM által 1999
tavaszától kialakított úgynevezett ifjúsági
párbeszédrendszer szerkezetéhez – a magyar-
országi és határon túli magyar ifjúsági szerve-

zetek öt rétege jelent meg: a diákszervezetek,
a korosztályos–ifjúsági szervezetek, a cser-
készszervezetek, a történelmi egyházak ifjú-
sági szervezetei, valamint a politikai pártok
ifjúsági szervezetei.2

A „kis régiók”-at – Burgenland,3 Csángó-
föld, Nyugati magyarság, horvátországi illetve
szlovéniai magyarság – csak 2–2 tagszervezet
– általában egy egyházi és egy civil szervezet –
képviselte, míg a „nagy régiók” – Kárpátalja,
Partium–Erdély, Vajdaság, a Felvidék, továbbá
Magyarország – képviseletében a fent leírt
szervezettípusok minden esetben jelen voltak.
Az ülések menetérõl elmondható, hogy az
ISM minden MIK ülésen újabb minisztériumo-
kat vont be a párbeszédfolyamatba.4

A MIK – az elõkészítõ konferencián elfoga-
dott elv szerint – döntéseit konszenzussal hozta,
amely eljárás „segítette”, biztosította az együtt-
mûködés szelíd kényszerét a kormányzati és
nem kormányzati szereplõk között szervezettí-
pusokon, „oldalakon”, régiókon belül. 

A megalakulást követõen az operatív mun-
kát a régiók által választott egy-egy képviselõ-
bõl, továbbá a kormányzat delegáltjából álló
testület, az Állandó Bizottság (ÁB) vette át.

Az ÁB folyamatos és eredményes munkavég-
zése adta alapját annak a folyamatnak, hogy a
MIK ne „csak” a kormányzat határon túli ügyek-
ben illetékes tanácsadó testületként mûköd-
jön, hanem civil érdekképviseleti jelleggel is
rendelkezzen.

Ezen törekvések már az alakulást megelõzõ,
több, mint fél esztendõn át tartó elõkészítõ
idõszaki egyeztetésekbõl, de az alakuló ülés
nem kormányzati javaslataiból is kitûnnek.

Már maga az ÁB alakítása, léte is a fentiek-
ben említett „civilesedést” mutatja, tevékeny-
sége, késõbbiekben folyamatosan bõvülõ jo-
gosítványai is ezt erõsítik.

2000 márciusára az Állandó Bizottság ki-
dolgozta a határon túli magyar ifjúsági szerve-
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zetek számára kiírandó támogatási pályázato-
kat, továbbá általánosságban megfogalmazta
a késõbbi szervezeti mûködési elveket, mivel
elõterjesztéseit a MIK egésze támogatta, így
joggal merült fel igény a további kompetencia-
bõvítésre. 

Az ISM – a fenti folyamatokat érzékelve –
elfogadta azt a kérést, hogy a beérkezõ pályá-
zatokat az ÁB bírálhassa, – továbbá konszen-
zussal történõ döntése esetén – határozatát az
ifjúsági miniszter tudomásul véve befogadja.

A képviseleti-érdekképviseleti tevékenység
kialakulását-fejlõdését mutatja, hogy a 2000
márciusi – Székelyudvarhelyen megtartott –
ülést követõen a MIK – az ÁB elnök által kép-
viseltetve – felvette a kapcsolatot az akkori-
ban alakuló magyarországi regionális ifjúsági
intézményrendszerrel – a Regionális Ifjúsági
Tanácsok (RIT-ek) és Regionális Ifjúsági Szol-
gáltató Irodák (RISZI-k) –, valamint a Gyermek
és Ifjúsági Alapprogrammal (GYIA), a Nemzeti
Gyermek és Ifjúsági Közalapítvánnyal (NGYIK),
mint az anyaországi ifjúsági ellátórendszer
hagyományos elemeivel, amelynek eredmé-
nyeként a nevezett szervezetek, testületek
számos, a határon túli ifjúsági közösségek felé
is nyitott pályázati lehetõséget hirdettek meg,
a határok fölött átívelõ együttmûködésre biz-
tosítottak teret, lehetõséget.

2000 szeptemberére kialakult az a gyakor-
lat, hogy a Magyar Országgyûlés illetékes bi-
zottsága, az Ifjúsági és Sport Bizottság a napi-
renden lévõ határon túli magyar ifjúsági
ügyek esetén az ÁB elnökét, mint a MIK kép-
viselõjét meghívja, továbbá a Mobilitás Nem-
zetközi Programok Tanácsában (továbbiakban
NPT) is állandó, tanácskozási jogkörrel bíró
tagot delegálhatott a MIK. Ezen az Európai
Unió által meghirdetett programok támogatási
kereteinek felosztását végzõ területeken a pá-
lyázatokra a csatlakozó országok ifjúsági szer-
vezetei pályázhatnak, kifejezetten az európai
uniós témákkal. E keretösszeg egy részét az
NPT a tartalmában magyar-magyar rendezvé-
nyek támogatására fordította, a gyakorlatban
így is jelentõsen növelve a határon túli támo-
gatások forrásait. Ennek az eljárásnak kö-
szönhetõen többrégiós rendezvények valósul-
tak meg.

Elmondható továbbá, hogy a képviseleti jo-
gosítványok erõsödése – többek között – ab-

ban is lemérhetõ, szemléletesen bemutatható,
hogy a MIK ÁB elnöke meghívott elõadóként
részt vett a szlovák és a magyar ifjúsági
ügyért felelõs minisztereknek a felvidéki Ma-
darászon tartott találkozóján. 

A 2000 decemberében, Budapesten tartott
ülés a Szervezeti és Mûködési Szabályzatot el-
fogadta, amely szerint évente legalább kétszer
– lehetõség szerint tavasszal és õsszel – ülése-
zik olyan gyakorlat szerint, hogy a tavaszi ülés
valamely határon túli régióban, az õszi Ma-
gyarországon kerüljön megrendezésre.5

A MIK ugyanezen ülésén a Magyar Állandó
Értekezlettel (MÁÉRT) való kapcsolattartás
szorosabbá tételét szorgalmazta. A MÁÉRT-
tel való intézményesített kapcsolattartás en-
nek – a határon túli ifjúsági ügyekért felelõs –
kulturális bizottságával alakult ki.6 A MÁÉRT
oktatási bizottságának vezetõje 2001. novem-
beri eszéki MIK-ülésen ígéretet tett az együtt-
mûködés rendszeresítésére, de erre a gyakor-
latban már nem került sor.

Ezen eszéki ülésén alakította meg saját
szakbizottságait a MIK, de ezekben a 2001-
2002-es években érdemi munka már nem in-
dult meg.7

A MIK, mint önálló összmagyar ifjúsági kép-
viselet kezdeményezte – a magyar soros elnök-
ségi idõszak alatt – a Visegrádi Együttmûködés
tagországainak ifjúsági témájú találkozóját.
A Visegrádi Ifjúsági Négyek elnevezésû konfe-
renciára 2001. július 13–15. között – Visegrádon
– került sor, amelyen a szaktárcák középvezetõi
szinten, a korosztályos ernyõszervezetek, a ci-
vil szervezetek felsõvezetõi szinten találkoztak.

2000. év õszétõl a kormányzati és a nem
kormányzati oldal intenzív egyeztetéseinek
középpontjában a készülõben lévõ az „A szom-
szédos államokban élõ magyarokról szóló”
törvény tervezete állt, amellyel kapcsolatos
álláspontját a MIK üléseinek Zárónyilatkoza-
taiban fejtette ki.

Az úgynevezett „Státusz-”, vagy „Kedvezmény-
törvény” egyeztetésén túl számos, a kormány-
zati törõdés-felelõsségvállalás a törvény(tervezet)
szövegén kívül megjelenõ, megvalósuló prog-
ramjainak elõkészítésével, megindításával kap-
csolatos szükséges együttmûködés jelentett új
feladatokat a MIK-nek. Ilyen volt az Agora –
Kárpát-medencei ifjúsági szolgáltató és informá-
ciós – irodahálózat struktúrájának kialakítása,8
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2001 nyarán történõ beindítása,9 valamint a
MOZAIK2001© elnevezésû – a határon túli
magyar fiatalok életmódját, társadalmi hely-
zetét vizsgáló – kutatás elsõ félévben történõ
elõkészítése, majd a második félévben törté-
nõ megindítása.

A 2001-es esztendõben a pályázati rend-
szer is erõsödött. Az év tavaszán a 2001-es,
az év végén a 2002-es pályázatok is meghir-
detésre-elbírálásra kerültek, változatlan kate-
góriák, illetve döntési mechanizmus mellett,
de mindkét pályázati kör esetén a fogyasztói
árindex emelkedését meghaladó keretösszegû
bõvülménnyel.

A pályázati rendszerrel kapcsolatosan, mint-
egy összegzésképpen elmondható, hogy a vizs-
gált idõszak egészében az ifjúsági szaktárca a
határon túli ifjúsági ügyek a célelõirányzatá-
nak közelítõleg felét osztotta szét pályázatok
útján. A pályázati kategóriákat10, 11 a MIK ÁB
tagjai határozták meg, és az összegek elosztá-
sára is õk tettek javaslatot, olyan módon, hogy
a régiós képviselõk konszenzussal határoztak
a támogatandó pályázatokról, illetve a támo-
gatás összegérõl. Elmondható, hogy a Minisz-
térium nem módosította döntésüket.

Fontos – stratégiainak mondható – cél volt a
pályáztatási eljárásban az ajánlások rendszere,
amely azt jelentette, hogy pályázatot csak az
adott régió MIK tagszervezetének támogatásá-
val lehetett – érvényesen – benyújtani. Ennek
az eljárásnak a célja, hogy a MIK mintegy ernyõ-
szervezetként, illetve régiós logika mentén
szervezõdõ tagsága helyi szervezeti ernyõként
mûködjön, ismertté téve a MIK-et, mint egyez-
tetési érték-, és érdekartikulációs fórumot, de
mindezek mellett segítve az adott régió – legje-
lentõsebbnek mondható – MIK tagszervezeteit,
hogy az eddig a látókörükbõl kiesõ helyi szer-
vezeteket megismerhessék, fontos és érdemi
kapcsolatot alakítsanak ki a pályázóval.

2001 utolsó harmadában a MIK kidolgozta a
sajátosnak, illetve egyedülállónak mondható
normatív támogatási rendszerét, amely további
forrásokat biztosított a határon túli magyar ifjú-
sági szervezetek számára, amelynek gyakorlati
hatása, segítsége már 2002 tavaszán érezhetõ
volt a szervezetek mindennapjaiban.

A fentieken túl a szervezeti-mûködési in-
tézményesülési folyamatban fontos állomás
volt a MIK által az alakulás óta kezdeményezett

vezetõképzõ tábor – Zánka, 2001. 09. 13. –,
amelynek célja határon túli ifjúság szerveze-
tek vezetésének második-harmadik vonalá-
ban lévõ fiatalok képzése, kapcsolatrendsze-
rük fejlesztése. 

Az alapvetõen egyenrangú felek párbeszédén
alapuló érdekegyeztetési elképzelésen nyugo-
dott a MÁÉRT-hez hasonlóan az ifjúsági nem-
zeti párbeszédfórum, a MIK.

Ez utóbbi nem csak egyeztetõ fórumként, a
kormányzat tanácsadó testületeként mûködött,
hanem önálló szervezeti – civil-érdekképvise-
leti – jelleget öltött, fejlõdésen ment keresztül.12

A 2002-es kormányváltást követõen a GYISM
a nyár folyamán egy állandó bizottsági ülést
szervezett, ennek témája az általuk kért régiós
értékelések megvitatása volt. A korábbi gya-
korlattal ellentétben ezen ülésen – illetve ezen
ülés második, sajtónyilvános részén – az ak-
kori ifjúsági miniszter is megjelent. 

A GYISM 2002 decemberében érdemi egyez-
tetés nélkül kívánta elõterjeszteni a MIK újra-
alapításáról és mûködési elveinek megváltoz-
tatásáról szóló miniszteri utasítás-tervezetet.

Ez a testület tagsági struktúráját módosító,
képviseleti lehetõségét megnyirbáló és a ko-
rábbi gyakorlattól eltérõ módon elõkészített
és egyeztetett – érteni kell ez alatt: nem elõ-
készített és nem egyeztetett – anyag a MIK
egészének egyöntetû elutasítását eredmé-
nyezte, így nem került elfogadásra. 

Mind a 2002 decemberi, mind a 2003 májusi
MIK ülésre – a testület több mint hároméves
mûködésével ellentétes módon – a kormányzati
oldal alulreprezentáltsága volt jellemzõ (töb-
bek között egyik alkalommal sem volt jelen a
gyermek-, ifjúsági és sportminiszter, illetve a
Külügyminisztérium sem képviseltette magát
államtitkári szinten).

Bár a Mobilitás Nemzetközi Programok Ta-
nácsában a 13/2002 (X.11.) GYISM határozat-
ban megerõsítést kapott a MIK korábbi képvi-
selete, mégis több ponton érzékelhetõ azon
kormányzati szándék, amely a civil oldal ki-
alakult jogosítványait csorbítani kívánja.

A MIK operatív testülete – az Állandó Bi-
zottság – a határon túli ifjúsági közösségek,
szervezetek számára kiírt pályázatok esetében
– a korábbi gyakorlat szerint – pályázatbíráló
és döntési jogkörrel bírt. (Ez a gyakorlatban
azt jelentette, hogy a testület egyhangúlag el-
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fogadott és elõterjesztett javaslatait a szaktárca
vezetõje a 2000, 2001 és 2002-es pályázati
idõszakban módosítás nélkül befogadta.)

A 2003. évi pályázatokat – anonim – szakér-
tõkkel bíráltatta el a Minisztérium, és úgy
akarta legitimáltatni javaslatait, döntéseit hogy
a MIK ÁB tagjai a pályázatokat nem látták. 

Az eljárást az Állandó Bizottság nem fogad-
ta el, így a 2003. évi májusi MIK-ülést követõ-
en rendkívüli ÁB-ülés megtartására, és az elõ-
terjesztés érdemi újratárgyalására került sor.

A 2003. év folyamán a minisztérium a
2001. évben a MIK által kidolgozott és elfoga-
dott normatív támogatási rendszert is meg-
szüntette olyan módon, hogy pályázati keret-
összeggé alakította át, és így a MIK közvetlen
támogatási rendszerébõl kivette. (Ezen mi-
nisztériumi döntések vélhetõ oka, hogy de-
cemberben nem tudta újraalapíttatni a MIK-et,
így új módot keresett az általa preferált szer-
vezeti kör támogatására.)

A MIK elsúlytalanítására való törekvésként
kell értelmezni azon minisztériumi eljárást,
hogy miközben a MÁÉRT-tal való további kap-
csolattartás igényét – látszólag – kielégítve új-
raalakíttatta a Magyar Ifjúsági Konferencia
tagszervezeteivel a – korábban valóban nem
hatékonyan vagy egyáltalán nem mûködõ –
MIK szakbizottsági rendszert, illetve meghí-
vottként a MIK ÁB elnök részt vehetett a
2003. évi májusi MÁÉRT ülésen, ahol a kor-
mányzat puccs-szerûen a Zárónyilatkozat
szövegébe javasolta – és az alku során benne
is maradt – azt, hogy a MÁÉRT is alakítson
saját ifjúsági tagozatot, megteremtve ezzel a
jövõbeni párhuzamosságból fakadó megosz-
tás és gyengítés alapjait.13

A MÁÉRT-en történtek rányomták bélyegü-
ket a GYISM és a MIK tagok további együtt-
mûködésére, hiszen a minisztérium is támo-
gatta – valójában elõkészítette – az ifjúsági
tagozat létrehozásának – MIK-kel nem egyez-
tetett – gondolatát. 

A 2003. év jelentõs eseménye volt a II. MIK
Mûhelytábor is – Zánka, szeptember 25–28. –,
amelynek célja a vezetõképzés, utánpótlás-
nevelés programjának kidolgozása és a MIK
szervezetének újragondolása volt. Az itt meg-
fogalmazott témakörök szolgáltatták a követke-
zõ idõszak üléseinek témáit. Meg kell jegyezni,
hogy ettõl az idõszaktól a MIK elsúlytalanítá-

sa/elsúlytalanodása miatt a testület leginkább
a belsõ ügyeivel foglalkozott.

A 2003 novemberében Lendván megtartott
ülésre készültek el a szeptemberi Mûhelytá-
bor szekcióinak ajánlásai, amelyeket ezen az
ülésén tárgyalt a plénum, és az ajánlásokban
megfogalmazottak részletes kidolgozását a
tagszervezetek valamint az ÁB tagjai vállalták
magukra. 

Az ülésen részt vett a jelenlegi kormányzat
ifjúsági ügyekért felelõs második minisztere
is, akinek felszólalása szerint a MIK alap-
funkciója nem az, hogy évente kétszer találkoz-
zanak a képviselõk és a magyar költségvetés ál-
tal biztosított alapot szétossza. Az akkori
miniszter – jelenlegi miniszterelnök – vélemé-
nye az volt, hogy a Konferencia akkorát kívánt
markolni, amekkorát érdemben nem lehet,
hisz megpróbálja egy helyre ültetni mindazokat,
akik nem kívánnak egy helyre ülni, a határon
belüli és kívüli civil és politikai szervezete-
ket. Ezért az ifjúsági MÁÉRT megalakulásától
remélhetõ – az akkori szaktárca-vezetõ állás-
pontja szerint –, hogy sikerül a politikai kon-
zultációk egy részét leválasztani MIK-rõl,
eltávolítva ezáltal a legerõsebb konfliktus-
helyzetet.

A miniszter felszólalásában arra bíztatta a
MIK-et: penderítse ki (sic!) soraiból a GYISM-et,
a magyar kormányt, legyen a testület a hatá-
ron belüli és határon kívüli civil egyeztetés
fóruma a kormányzat partnereként. Továbbá
ígérte: javasolni fogja a Magyar Kormány felé
az újraalakított, profiltisztított MIK jogi meg-
erõsítését. A miniszteri álláspont szerint ez az új
struktúra több elismertséget jelentene, azon-
ban cserébe le kellene zárni a másfél éve tartó
szervezeti tagsági vitát.14 A képviselõk a mi-
niszteri javaslatokat és ígéreteket komolyan
vették és mérföldkõnek tekintették a MIK tör-
ténetében, ilyen módon az SzMSz illetve a jogi
személyiség megteremtésének kérdése to-
vábbra is napirenden maradt.15

A 2004-es évben a határon túli pályázatok
elbírálása teljes egészében kikerült az ÁB kezé-
bõl, még javaslattételi lehetõsége is megszûnt,
a pályázatokat külsõ szakértõk bírálták el. 

Ez az eljárás nagy megdöbbenést keltett a tag-
szervezetek körében, továbbá bevezetésre került
internetes pályáztatás nem kedvezett a határon
túli régiókban élõknek, mivel sok helyen nem
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lehetett idõben beadni a pályázatokat az inter-
net hiánya, illetve a pályáztatási rendszer álta-
lános és elhúzódó hibája miatt. Ezt követõen a
támogatott pályázó szervezeteknek további ne-
hézséget jelentett, hogy a támogatási összegek
kiutalása jelentõsen csúszott, amely bizonyta-
lanságot és kényszerû – az eredeti pályázati
céloktól való – eltéréseket eredményezett.

A MIK soron következõ ülésére az Európa
Parlamenti választások után június 26-án,
Zánkán került sor. Az ülés elõtt úgynevezett
vegyes bizottsági ülések zajlottak, amelyeken
az adott régió ÁB képviselõje és további két
képviselõ találkozott a minisztérium képvise-
lõivel, hogy megvitathassák a határon túli if-
júsági szervezetek helyzetét.16

A MIK történetében elõször közjogi méltó-
ság – az Országgyûlés Elnöke – is megjelent a
december 18-ai, második ülésen. A kormány-
párti politikusok és a határon túli képviselõk
között éles hangú szóváltásra került sor, de
ennek ellenére a MIK felkérte – a Köztársasági
Elnököt, valamint az Országgyûlés megjelent
elnökét, hogy kezdeményezzék a népszavazá-
son nyitottá tett és nyitva hagyott kérdés meg-
válaszolásának lehetõségét, az országgyûlési
jogalkotási folyamat mielõbbi megindítását,
érdemi – és a határon túli magyarság elvárásai-
nak is megfelelõ – eredménnyel történõ lezá-
rását. Az ülésen a másfél éve zajló szervezeti
kérdéseket megválaszolni akaró két elõterjesz-
tés – egy átfogó SzMSz módosítást, illetve egy
egyesületi alapszabálytervezetet terjesztett
elõ a MIK ÁB elnöke – de végül a plénum
egyik elõterjesztést sem fogadta el.

Az ülésen bemutatkozott az új – a kormány-
zati ciklus immáron harmadik – ifjúsági ügye-
kért felelõs minisztere, továbbá az ágazati ügyek
újonnan kinevezett helyettes államtitkára is.

Ezen az ülésen elsõ alkalommal fordult elõ,
hogy a kormányzati–kormánypárti képviselõk
és a többi tagszervezet képviselõi között ki-
alakult véleménykülönbség miatt zárónyilat-
kozat nem került elfogadásra.

A MIK megalakulásának ötödik évforduló-
ján a szaktárcán kívül más minisztérium – és
egyéb országos hatáskörû közigazgatási szerv
– nem jelent meg.

Zárásképpen elmondható, hogy az öt év
eredményei számosak: a kialakított együtt-
mûködés a korábbinál magasabb rangra emelte

a határon túli magyar ifjúsággal folyó párbe-
szédet a kormányzati és nem kormányzati fe-
lek között, valamint olyan együttmûködést
biztosított, amely a tagszervezetek közös
munkáját, illetve az egymástól tanulás lehe-
tõségét, gyakorlatát nyújtotta.

Sajnálatos tény, hogy a MIK elsúlytalano-
dása is megfigyelhetõ, hiszen a szaktárca csak
saját és nem összkormányzati partnerként
mûködteti a testületet. Nem erõsítette a testü-
let belsõ kohézióját az ülések – elmúlt kétévi
– tematizálása, a témák súlytalanítása, a „kü-
lönbeszélgetések” minisztériumi technikája,
továbbá a pályázati folyamat MIK-bõl történt
kiemelése-elvonása sem.

Mindezek mellett a szervezeti kérdésekre
sem a közigazgatás nem adott érdemi választ
– hiszen az ifjúsági törvény tervezete – amely-
ben a MIK nevesítése tervezett – 2001. elsõ
felétõl, tehát kormányzati ciklusokon átívelõ
politikai akarattal (?) és szakmaisággal (?) „fo-
lyamatosan elõkészítés, egyeztetés alatt áll”,
illetve a MIK is határozatlan saját önmeghatá-
rozása, esetleges újradefiniálása kérdésében.

A visszásságok ellenére is elmondható,
hogy a MIK abban a legerõsebb, amiben leg-
gyengébbnek tûnik sokak szemében: a nem
(vagy csak kevéssé) formalizált mûködés te-
kintetében, amely viszont a személyközi
együttmûködést erõsítette, valódi közösséggé
formálva a MIK-et.

A MIK mûködése, illetve ennek visszásságai
bizonyítják, hogy a kormányzati oldal partne-
reket tisztelõ hozzáállását ugyanúgy mint a
nem kormányzati oldal civil kurázsiját, továb-
bá egy nemzet jövõjét jelentõ ifjúsági korosz-
tály érdekfelismerési és -védelmi és készségét
és képességét nem papírokra leírt elvek, szabá-
lyok adják, biztosítják. Mindezek a személyek-
ben és közösségeikben vagy léteznek – csele-
kedeteket irányító értékként –, vagy nem.

Jegyzetek

1 A MIK Alapító Nyilatkozata, Budapest, 1999.
november 27.

2 Az öt réteg megegyezett a magyarországi kor-
mányzati–nem kormányzati egyeztetési mo-
delljével.

3 Burgenlandi magyar ifjúsági szervezet nem vett
részt az Alakuló Konferencián, ennélfogva ez a
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régió késõbb – 2000 decemberével – csatlako-
zott a MIK munkájához.

4 Minden MIK-ülés alkalmával az ISM meghívott
olyan kormányzati, szakmai illetve politikai
szereplõket, akiknek, illetve tárcájuknak szere-
pük volt a határon túli politikában, szereplõi
voltak a státusz-törvény elõkészítési, majd vég-
rehajtási folyamatának: Oktatási Minisztérium
(OM); Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma
(NKÖM); Szociális és Családügyi Minisztérium
(SzCsM); Belügyminisztérium (BM); Gazdasági
Minisztérium (GM) valamint a Miniszterelnöki
Hivatal (MEH). Az üléseken minden alkalommal
jelen volt – az ISM és az OM képviselõin túl – a
Külügyminisztérium (KÜM) illetve a Határon
túli Magyarok Hivatala (HTMH) képviselõi.

5 A vizsgált idõszakban a MIK eme szabálytól
mind 2000-ben, mind 2001-ben eltért olyan
módon, hogy a 2000. évben decemberben tar-
totta második ülését, 2001-ben pedig három al-
kalommal ülésezett.

6 A MIK ÁB elnöke meghívottként részt vett a
MÁÉRT Kulturális Bizottságának 2001. szep-
temberi ülésén.

7 Érdemben azóta sem mûködnek ezek a bizott-
ságok.

8 AGORA–Küldetésnyilatkozat. Budapest, 2001.
március 1.

9 Az AGORA Irodahálózatot az Ifjúsági és Sport
Minisztérium közösen hozta létre az Oktatási
Minisztériummal és a Határon Túli Magyarok
Hivatalával, illetve a Nemzeti Kulturális Örök-
ség Minisztériumával. Az elsõ irodákat 2001.
júniusában nyitották meg Pozsonyban, Bereg-
szászon, Kolozsváron és Szabadkán.

10 A kategóriák 2000–2002 között változatlanok
voltak, úgymint: helyi ifjúsági közösségek újjá-

éledését és megerõsödését segítõ programok tá-
mogatása; több határon túli régió közös ifjúsá-
gi-, szabadidõs- és kulturális programjainak a
támogatása; mûködõ magyar nyelvû média tá-
mogatása.

11 A pályázati kategóriák bírálata, a MIK logójá-
nak a gyõztes pályázat megvalósítása során tör-
ténõ kötelezõ megjelenítése a szervezeti intéz-
ményesülés igényét mutatja a MIK részérõl.

12 A tanulmány eddigi része Kucsera Tamás Ger-
gely: Egy példaértékû együttmûködés: a Magyar
Ifjúsági Konferencia. In: Nemzet-Politika az ez-
redfordulón, HÖOK a Hallgatókért Alapítvány,
2004. Szerk.: Kucsera Tamás Gergely, 129–134.

13 Az ifjúsági tagozat létrehívása tervének egyet-
len oka az volt, hogy az RMDSZ ifjúsági szerve-
zetének, a MIÉRT-nek nem történt meg a felvé-
tele a MIK-be. A MÁÉRT tagok elfogadták az
ifjúsági tagozat megalapításának gondolatát, tá-
mogatták azt annak ellenére, hogy a MIK jelen
lévõ elnöke egy teljesen új struktúra kiépítése
helyett javasolta, hogy a MÁÉRT és a MIK kö-
zött alakuljon ki szorosabb együttmûködés, hi-
szen maga a MIK szélesebb körû fórum, mint
ha csak a MÁÉRT tagok ifjúsági szervezetei áll-
nának össze. A MÁÉRT ifjúsági tagozata a mai
napig – 2005. január 20. – nem alakult meg.

14 A vita valójában „csak” az RMDSZ által támo-
gatott nem MIK-tagszervezetek és a MIK tag-
szervezetei közötti vitát jelenti.

15 Az ülés elõtt került sor a lendvai Agora Iroda
megnyitására is, amely az irodahálózat 2002 ta-
vasza utáni elsõ fejlesztése volt.

16 A plenáris ülésen érdemi eszmecsere nem zaj-
lott. A régiós képviselõk és a GYISM közötti
szekcióülésekrõl összesített tájékoztatást a tes-
tület egésze nem kapott.
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E cikk arra tesz kísérletet, hogy rövid, egysze-
rûsített választ találjunk arra az ifjúsági közé-
letet évek óta foglalkoztató alapkérdésre, hogy
szükség van-e a magyar fiatalok különbözõ
országokban élõ közösségei közötti intézmé-
nyesített párbeszédre, egyeztetésre, vagy sem.
A kérdésre elõször az elméleti választ keressük,
majd esettanulmány jelleggel értékeljük a témá-
ban rendelkezésre álló egyetlen gyakorlati példát,
a Magyar Ifjúsági Konferenciát. 

A harmadik évezred elején magyarnak lenni
kulturális identitást takar. Nem kötõdik állam-
polgársághoz; a magyarországi közélet magyar-
nak tekinti mindazokat, akiknek anyanyelve
magyar és kultúrájuk, identitásuk alapján ma-
gyarnak vallják magukat. E közfelfogás szerint
magyar–magyar ifjúsági párbeszédnek tekint-
hetõ az olyan találkozási fórum, amelyben kü-
lönbözõ országok magyar identitású állampol-
gárai érintkeznek. E párbeszéd eredménye
leginkább azon keresztül vizsgálható, hogy a
magyar kultúra és a magyar nyelv terjesztésére,
megbecsülésére, ápolására, fenntartására gya-
korol-e kedvezõ hatást, avagy sem. 

Tekintettel arra, hogy a magyar politikai
közéletben jelen van a magyarság egy sajátos,
a 19. század egyes idõszakaiban és a 20. század
elsõ felében kialakult archaikus értelmezésé-
nek kultusza, kénytelenek vagyunk erre is rö-
viden kitérni. 2005-ben, amikor Magyaror-
szág a nyugati civilizáció fejlett, felvilágosult
országokból álló közösségeinek integráns ré-
szét alkotja, a tolerancia, azaz a különbözõ
kultúrájú emberek és népcsoportok megbe-
csülése, az etnikai és vallási másságok érték-
ként való hasznosítása a fejlõdés egyértelmû
alapfeltétele. E fejlõdés lehetõségét pedig szû-
kíti, esetenként el is lehetetleníti a kultúrák,
nemzetek közötti alá- és fölérendeltségre, a
történelem és a történelmi igazságtétel sajá-
tos, kirekesztõ, feszültségkeltõ értelmezésére
alapozott nemzetfelfogás. Az etnikai alapú,

nemzeti felsõbbrendûséget burkoltan vagy
nyíltan hirdetõ magyarság-felfogás és histori-
zálás térhódítása, politikai erõre emelkedése
meglátásunk szerint Magyarország és Közép-
Európa fejlõdését hátráltató tényezõ.

Az elmúlt tizenöt évben, amióta Közép-Eu-
rópában újra demokratikus politikai rendsze-
rek mûködnek, mind a politikai, mind a tech-
nológiai fejlõdés a magyar fiatalok különbözõ
közösségeinek kapcsolattartása, a kulturális
közösség érzésének kifejlõdése elõtt végtelen
új távlatokat nyitott. E lehetõségek szerteágazó
kihasználása eredményes volt abban a tekin-
tetben, hogy a térség különbözõ országaiban élõ
magyar fiatalok közti érintkezés, az életkörül-
mények kölcsönös megismerése mára hétköz-
napi valósággá vált, amelynek magyar fiatalok
az anyaországban és azon kívül egyaránt tö-
megesen váltak haszonélvezõivé. Mint ilyen,
a magyar–magyar párbeszéd létjogosultsága,
jelentõsége kétségbevonhatatlan. Ami az in-
tézményesített párbeszédet illeti, e cikk szer-
zõinek feltevése az, hogy az intézményesített
párbeszéd akkor hasznos, ha ehhez a kulturá-
lis közösséghez és a hatékony kapcsolattar-
táshoz tud hozzájárulni anélkül, hogy mûkö-
dését érdemi káros politikai mellékhatások
kísérnék. 

A magyar–magyar ifjúsági párbeszéd aktuá-
lis hasznosságát a gyakorlati tapasztalat, azaz
a Magyar Ifjúsági Konferencia tükrében tud-
juk megítélni. 

Az összmagyar ifjúsági kapcsolattartás fenn-
költ és nemes célja aligha lebegett a döntéshozók
szeme elõtt, amikor 1999 õszén komoly rendez-
vényszervezõi erõk felvonultatásával a Hadtör-
téneti Múzeumban sort kerítettek a Magyar
Ifjúsági Konferencia megalakulására. Az ala-
kuló ülésre ugyanis az akkori kormányzati
gazda, az ifjúsági és sportminiszter és appará-
tusa által összeállított, erõsen szelektált szer-
vezeti kör kapott meghívást. Így került sor arra,

K o m á s s y  Á k o s –
G r ü n s t e i n  S z a b o l c s

Kell-e magyar–magyar ifjúsági egyeztetés?
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hogy az anyaországi régióból a parlamenti
pártok ifjúsági szervezetein kívül az akkor
még nehezen megkerülhetõ két ernyõszerve-
zet (OGYIP és MAGYIT), valamint a Hallgatói
Önkormányzatok Országos Konferenciája ka-
pott meghívást, más magyarországi ifjúsági
szervezetek nem. S bár a naiv szemlélõ kevésbé
érthette, hogy miért pont a hallgatói szervezet
kapott kiemelt szerepet a magyar ifjúsági köz-
élet számos szereplõje közül, a tisztségviselõi
osztozkodás hamarosan egyértelmû magyará-
zatot szolgáltatott. A Magyar Ifjúsági Konfe-
rencia ügyvitelére ugyanis régiónként egy-egy
fõbõl álló Állandó Bizottságot választottak az
alapítók. Tekintettel arra, hogy sem a négy
párt ifjúsági szervezetei, sem a két ellenérde-
kelt ernyõszervezet – elõrelátható módon –
nem kívánta egymás jelöltjeit támogatni az
anyaországi régió ÁB tagságára, maradt a
HÖOK véletlenül a kormánykoalícióhoz szemé-
lyében igen közel álló elnöke. Az Orbán-kor-
mány nem kimondottan intellektuális kihívást
jelentõ kontrollstratégiájának tortahabjaként, az
Állandó Bizottság tagjai lenini spontaneitás-
sal választották az ÁB elnökévé, azaz a MIK
legfõbb képviselõjévé, a már említett HÖOK
vezért. Ez a legalábbis megkérdõjelezhetõ politi-
kai hagyomány tartósan élt tovább, ugyanis a
jobboldali pártokkal rokonlélek, formális legi-
timációját tekintve HÖOK-jelölt elsõ MIK ÁB
elnököt, formabontó megoldásként egy hirte-
len váltással a – váltáskor éppen aktuális, és a
jobboldali pártoktól szintén nem teljesen füg-
getlen – új HÖOK-elnök követte hivatalában. 

Ugyanilyen egyéni megoldásokat talált a
kezdeményezõ a legnagyobb határon túli ré-
gió, a romániai magyar ifjúság képviseletének
biztosítására is. Tekintettel arra, hogy az Or-
bán-kormány közismerten rossz viszonyt ápolt
a populizmust elutasító RMDSZ vezetéssel, a
hatalmi kontrollstratégia szempontjából kife-
jezetten kapóra jött a jelentõségét és bázisát
1999 táján éppen elvesztõ, és a túlélés érde-
kében rohamosan radikalizálódó Magyar Ifjú-
sági Tanács és az RMDSZ közti viszony látvá-
nyos megromlása. 

Üzenõfüzetszerû jelenetekkel tarkította az
alakulást a MIT és tagszervezeteinek látvá-
nyos kirohanása az RMDSZ ellen, miközben
a Magyar Ifjúsági Konferenciára meghívást
sem kapott és gyakorlatilag négy éven át kire-

kesztésre került az RMDSZ által legitimnek
elismert, és azóta már a romániai magyar ifjú-
sági közéletben is jelentõs megbecsülésre szert
tett Magyar Ifjúsági Értekezlet. Jelen esetben
a kontrollstratégia természetesen meghozta
gyümölcsét, hiszen a Magyar Ifjúsági Tanács
képviselõi mindenkit túlszárnyaló ügybuzgó-
sággal foglaltak állást a magyar belpolitika
legkülönbözõbb kérdéseiben, s álláspontjuk
véletlenül kivétel nélkül egybeesett a MIT-et
privilegizált helyzetbe emelõ magyarországi
pártéval. (A lojalitás egy szélsõséges példája-
ként a Magyar Ifjúsági Tanács 2002 márciusá-
ban a nyílt levelet intézett a magyarországi
választópolgárokhoz, amelyet az akkori na-
gyobbik kormánypárt kampányszlogenére
utaló „Reméljük, hogy nemzetünk számára a
XXI. századdal a jövõ nem csak elkezdõdött,
de az Önök választói akaratából folytatódik is.”
mondattal zárta, kétséget sem hagyva párt-
preferenciája felõl.) 

Az erdélyi régió összetételének ellentmon-
dásai a mai napig fennállnak. Míg az egyre
inkább csak névleg létezõ, és a magyar belpo-
litikai életben sorozatosan nyíltan a jobboldali
pártok mellett megnyilvánuló Magyar Ifjúsági
Tanács számos tagszervezetén keresztül kényel-
mes számszerû többséget gyakorol a régióban,
addig a MIÉRT tagszervezeteit érvekkel nehe-
zen alátámasztható kifogásokkal rendre tá-
voltartják a MIK munkájától. Hasonló visszássá-
gok terhelik a Magyar Ifjúsági Konferencia
másik három nagyobb régiójának munkáját, éle-
tét is, ahol a magyarországi jobboldali pártok-
hoz, vagy azok külföldi vazallus szervezeteihez
kötõdõ csoportok dominanciáját szintén egy-
szerû, adminisztratív eszközökkel biztosítják.

Mindez persze kevésbé lenne releváns az
intézmény hasznosságának megítélése szem-
pontjából, ha a Magyar Ifjúsági Konferencia
tevékenysége egyébként érdemben hozzájá-
rulna a cikkünk elején taglalt nemes célokhoz,
azaz a magyar kultúrközösség nyelvi és kul-
turális fejlõdéséhez, gyarapodásához, széles
körû belsõ kapcsolattartásához. 

Sajnálatos módon azonban a Magyar Ifjúsági
Konferencia elsõ öt évének tevékenysége a
belsõ vitákon és a rendelkezésükre bocsátott
költségvetési támogatás elköltésén túl pusztán
a magyar belpolitikai vitákban esetenként tör-
ténõ egyoldalú állásfoglalásokban merült ki. 
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Állásfoglalásai között a 2002-es magyaror-
szági kormányváltás megelõzõen, a MIK fon-
tosnak tartotta, hogy üdvözölje a Mária Valéria-
híd felavatását, Magyarország az európai uniós
tagfelvételi tárgyalásokon elért eredményeit
(annak ellenére, hogy az érdemben vitás feje-
zetek tárgyalására és lezárására a kormányvál-
tást követõen került sor), továbbá, hogy több-
szörösen üdvözöljön olyan vélt elõrelépéseket
a kedvezménytörvény és a határon túli ma-
gyar felsõoktatás fejlesztése tárgyában, ame-
lyek mögött közismerten érdemi eredmények
nem álltak. 

2002 telén Kassán gyûlt össze a Magyar Ifjú-
sági Konferencia plenáris ülése. Az új kormány
óvatos, helyzetfelmérõ találkozóra készült, de
tévedett. A legelkötelezettebb véleményformá-
lók ugyanis a MIK belsõ hagyományait kihasz-
nálva, hatalommechanikai módszerekkel kíván-
ták meghatározni az új viszonyokat. A balközép
kormány és a határon túli magyarok viszonyá-
ban alapvetõen csak rossz és a mégrosszabb ka-
tegóriák között mérlegelõ, a MIK-ben az alapítás-
kor többségre szert tett kör gyors intézkedéseket
foganatosított az új kormányról alkotott kép ja-
vulásának megelõzésére.

Tekintettel arra, hogy az operatív vezetõ
Orbán Viktor kabinetének munkatársa lett,
gyorsított eljárásban kicserélték az Állandó
Bizottság elnökét az éppen aktuális HÖOK elnök-
re. Az ifjú evangélikus lelkészjelölt alászállása a
MIK ÁB élére lényegében csak fizikai értelem-
ben jelentett váltást. Ezen az ülésen sikerült a
konferencia résztvevõinek olyan cselekvési
tervet elfogadni, amelyben számos olyan köz-
érdekû feladat szerepelt, mint a Magyar Ifjú-
sági Konferencia Szervezeti és Mûködési Sza-
bályzatának korszerûsítése, a Magyar Ifjúsági
Konferencia tagságának bõvítése (arra termé-
szetesen kínos figyelemmel ügyel a többség,
hogy az új tagfelvételek nehogy megbontsák
az alapításkor kialakult „egyensúlyt”), a MIK
feladatkörének pontosítása. A szervezet mun-
kácsi, 2003 nyarán megtartott tanácskozása
sokkal határozottabban fordult érdemi, közér-
dekû kérdések felé. Ennek keretében a kül-
döttek megállapodtak, hogy szakbizottságokat
hoznak létre. Bár szándékaik szerint ezt már
2001 õszén, zánkai táborukban megtették, a bi-
zottsági munka úgy 2003 nyara elõtt, mint azt
követõen érdeklõdés hiányában elmaradt. 

Érdekes színfoltja volt a munkácsi találko-
zónak a Szervezeti és Mûködési Szabályzat
módosítására tett kísérlet, ahol lényegében egy
küldött ellenszavazata vétózta meg a döntést. 

2003 novemberében a MIK lendvai tanács-
kozásán, a kormánydelegáció kísérletet tett a
kilátástalanná vált belsõ feszültségek feloldá-
sára. Kezdeményezte, hogy a MIK további fej-
lõdése az érdemi civil párbeszéd irányába
történjék, míg a politizálási vágyukat össz-
magyar keretekben kiélni kívánó fiatalok és
szervezeteik ezt a újonnan létrejövõ MÁÉRT
ifjúsági tagozatban minden korlátozás nélkül
megtehetik. Tény ugyanakkor, hogy a civil
egyeztetési forma azt kívánta volna, hogy a
kormányzat legalábbis ne szavazó félként ve-
gyen részt a MIK tanácskozásain, amely a
kormány már említett viszonyt ápoló több-
ségben azonnali spontán gyanakvást ébresz-
tett. Vélhetõen e gyanakvásnak köszönhetõ,
hogy érdemi elõrelépésre itt sem került sor.

2004 végére, a Magyarok Világszövetsége
által indított népszavazás környékén a Magyar
Ifjúsági Konferenciát intézményi formájában
is elragadta a belpolitikából érkezõ nyomás, a
MIK súlyos szerepzavarba került. 2004. de-
cember 2-án, a valós keltezési helyként nehezen
értelmezhetõ „Kárpát-medencében” a MIK
Állandó Bizottság felhívást intézett a magyar-
országi választópolgárokhoz, amelyben felkér
„minden felelõsen gondolkodó Magyarorszá-
gon élõ, magyarságunk sorsát szívén viselõ nem-
zettársunkat” a népszavazáson való részvételre
és arra, hogy „igen szavazatával tegyen a ma-
gyar ifjúság közös jövõéért.” Ezt követte ha-
marosan a Konferencia 2004. évi utolsó ülése
Pécsett, ahol a régióbeszámolók helyett elõre
megírt, a népszavazás kudarcáért a kormány-
pártokat felelõssé tevõ deklarációk felolvasá-
sával töltötték a plenáris ülésre szánt idõt a
küldöttek.

Ugyan csekély a valószínûsége, hogy az alá-
írók magyarországi baráti körén kívül bármely
magyar állampolgárt a Magyar Ifjúsági Konfe-
rencia fellépése ösztönzött volna akár a népsza-
vazáson való részvételre, akár a népszavazási
kérdésben kialakított véleményének megvál-
toztatására, mégis aggályos, amikor a magyar–
magyar párbeszédet elõsegíteni hivatott, ma-
gyarországi közpénzbõl fenntartott intézmény
magyarországi politikai pártokhoz hasonlítható
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tevékenységbe kezd. Feltehetõen ez az ellent-
mondás vezetett ahhoz, hogy a 2004-es utolsó,
pécsi plenáris ülésen a MIK történetében elõ-
ször egyáltalán nem tudtak a küldöttek egyet-
értésre jutni, így zárónyilatkozat nem szüle-
tett. 2004 õszén és telén a MIK nem csupán a
népszavazás okozta szerepzavar következté-
ben jutott mélypontra. Sikerült az év végét
úgy abszolválni, hogy a MIK már nem tartotta
említésre méltónak a magyar fiatalokat a Vaj-
daságban etnikai alapon érõ atrocitásokat.

A Magyar Ifjúsági Konferencia sikerének el-
lehetetlenüléséhez nagymértékben hozzájárult
a belsõ és külsõ szabályozatlanság és az ebbõl
fakadó bizonytalanság is. Bár a MIK akár ér-
dekegyeztetõ fórum is lehetne, sem a MIK, sem
az egyeztetés maga semmilyen jogszabályi hát-
térrel nem rendelkezik. 

Ténykérdés, hogy a magyar–magyar ifjúsági
párbeszédre tett kísérlet rövid története alatt
mûködõ kormányok egyike sem járult érdem-
ben hozzá a bizonytalan helyzet rendezésé-
hez. Az alapító Orbán-kormány, az alapítás kö-
rülményeit figyelembe véve, nem is törekedett
arra, hogy egyértelmû viszonyokat teremtsen,
az ugyanis vélhetõen a MIK-et a kormánypártok
belpolitikai céljainak támogatására nehezebben
rábírhatóvá tehette volna. A Medgyessy-kor-
mány a kérdésben pedig két éves mûködése
alatt nem tudta feloldani az alapítási visszássá-
gok következtében a kormányváltás után alap-
vetõen kormányellenes dominanciájú összetétel
káros hatásai és a határon túli magyar közössé-
gek korszerû támogatása iránti politikai szán-
dék közötti ellentéteket. 

Annak tudatában, hogy a határon túli ma-
gyar ifjúsági szervezetek e sajátos szelekció-
val összeválogatott köre érdemi önálló lobby-
erõvel nem bír, a jogszabályi háttér hiánya
egyet jelent azzal, hogy a Magyar Ifjúsági
Konferencia bármikor relativizálható, vélemé-
nye nem jelent referenciát lényegében sem-
milyen összefüggésben. Ilyen körülmények
között pedig érdekegyeztetésrõl nem, de még
véleménycserérõl is rendkívül szûkített értel-
mezésben beszélhetünk. A Magyar Ifjúsági
Konferencia helyzetét tovább rontja, hogy mi-
közben tagjai is folyamatosan újraértékelik a
kormányzati szerepvállalás iránti igényükrõl
alkotott álláspontjukat, kiélezett politikai
helyzetekben egyértelmû magyarországi bel-

politikai állásfoglalásokat tesznek olyan kér-
désekben, amelyek messze túlmutatnak kom-
petenciájukon. 

Összességében megállapítható tehát, hogy
a Magyar Ifjúsági Konferencia érdemi érdek-
egyeztetõ fórum szerepét nem tudja ellátni.
Kétséges azonban az is, hogy sikerült-e az elsõ
öt évben érdemben hozzájárulnia a magyar
közösségek kulturális és nyelvi gyarapodásá-
hoz is. Tekintettel arra, hogy a költségvetési
támogatások elosztása a szigorodó államház-
tartási szabályozásnak köszönhetõen ma már
csak pályázati úton oldható meg, a pályázat-
kezelés feladatait pedig mûködõ pályázatkezelõ
szervezetek is el tudják látni, e funkció ellátá-
sa a MIK lététõl függetlenül biztosítható.

Bár a magyar–magyar ifjúsági párbeszéd-
nek elméleti szempontok mérlegelése alapján
fontos és szükséges megfelelõ intézményi ke-
retet biztosítani, a Magyar Ifjúsági Konferencia
e feladat ellátására sem a kezdetekben, sem az
azóta eltelt idõszakban nem bizonyult alkal-
masnak. Ellátott ezzel szemben egy olyan, bár
marginális, de egyértelmûen pártpolitikai szere-
pet a magyar közéletben, amely egy ilyen fórum
esetében semmi esetre sem rendeltetésszerû, s
amely szerepet a tagszervezetek azon csoport-
ja, amely a döntésekhez szükséges többséget
biztosítja önállóan, külön-külön, vagy akár kö-
zös fellépéssel demokratikus jogainál fogva a
MIK adta kereteken kívül, vagy anélkül vitat-
hatatlanul elláthat. Tekintettel arra azonban,
hogy a magyar ifjúsági konferencia és annak
egyes tagszervezetei a cikkünk elején kifejtett
nemzeti soviniszta eszmerendszer fenntartása és
terjesztése mellett foglaltak állást, s ehhez a Ma-
gyar Köztársaság kormányának részvételét is bíró
látszólagos kereteket is felhasználták, a Magyar
Ifjúsági Konferencia jelenlegi összetételben és
keretek közötti további fenntartását sem a ma-
gyarországi sem a külföldi magyarok érdekeit
szem elõtt tartva nem látjuk célravezetõnek. 

Fontos, hogy kellõ politikai akarat megléte
esetén valódi ifjúsági érdekegyeztetés mû-
ködjön az anyaországi és a határon túli ma-
gyar közösségek, valamint a magyar kormány
között. Érdemi eredmények e téren azonban
csak akkor várhatók, ha egy ilyen érdekegyez-
tetés új alapokra épül, érdemi jogszabályi
háttérrel rendelkezik és minden tekintetben
reprezentatív.
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Minden emberi társadalomban találkozunk
az agresszió valamely formájával. Valamennyi
kultúrában történtek gyilkosságok, rablások,
verekedések, veszekedések. A modern társa-
dalmak embere rendkívül érzékeny az agresz-
szió megnyilvánulásaira. Kiváltképp, ha az
agresszió az egyik családtag, közeli vagy távoli
rokon ellen irányul.

Jelen írásommal szeretném felhívni a fi-
gyelmet azokra a sokszor rejtett, mások elõl
titkolt, de mégis oly alapvetõen fontos és a
társadalom bázisát közvetlenül érintõ erõsza-
kos megnyilvánulásokra, amik sajnos magas
fokú látenciát mutatva fenyegetõen kísérik
mindennapjainkat. Ezen fenyegetõ tényezõk
közül is a Btk. 195.§-ához tartozó kiskorú ve-
szélyeztetése tényállással kívánok behatóan
foglalkozni. 

Ez a bûncselekménytípus jelen van minden
társadalomban, bár eltérõ intenzitással és saj-
nos elég változatos formában fordul elõ. A
kiskorú veszélyeztetése bûntettét sokan kap-
csolják össze szociológiai problémákkal, társa-
dalmi pozíciókban bekövetkezõ változásokkal.
Kriminológusok próbálták felkutatni ezen
bûncselekmény kiváltó okait, próbáltak párhu-
zamot vonni az alacsony iskolázottság, az alko-
holizmus és a kiskorút veszélyeztetõ elkövetõi
magatartás között. Bár közülünk is sokan vok-
solnánk a társadalom perifériájára szorult, le-
csúszó, a rendszerváltozást vesztesként megért
néprétegre mint potenciális elkövetõkre, sajnos
erre rátromfol egy újabb, eltérõ szituáltságú és
beállítottságú csoport megjelenése.

A legújabb amerikai és angliai kutatások ki-
mutatták, hogy kiemelkedõen magas a kiskorú
veszélyeztetése bûntettének elkövetési gyako-
risága a magasan képzett, jómódú családok
körében. Ám ezekben a körökben fõleg az el-
hanyagolás, a lelki abúzus a jellemzõ. Ennek

oka a feszített élettempó, az üzletközpontú,
versenyszellemû élet, a másoknak megfelelni
akarás. Persze mindez a család, a gyermek
fenntartása érdekében, miközben pont rájuk
nem marad idõ és a bébiszitter többet tud a
gyerekekrõl, mint maguk a szülõk. Ám az is
elõfordul, hogy a munkahelyi gondok miatt
feszült apa vagy anya már kevésbé toleráns és
gyorsabban „eljár” a keze, mint gondolná ma-
gáról. Így elõbb-utóbb rájön, hogy a folyton
csacsogó gyermeke hamarabb elhallgat, ha el-
náspángolja, mint ha órákon át vitatkozik vele.
De nem foghatunk minden pofont a fõnökünkre,
vagy a cégre, vagy a brókerünkre!

Kutatómunkám során egymás után talál-
koztam az újságcikkek, könyvek hasábjain az-
zal a kijelentéssel: „átlagosan minden hónap-
ban meghal egy gyerek, és minden héten egy nõ
a családon belüli erõszak áldozataként”.1 Ez
a mondat ma már senkinek sem feltûnõ, pe-
dig így idézve pontatlan is mivel az Egyesült
Államok-beli statisztikán alapul. 

Dolgozatommal azt kívánom bemutatni,
hogy a Magyarországon fennálló helyzet igen-
is több figyelmet igényel annál, mintsem hogy
egy-két szenzációhajhász, kereskedelmi beál-
lítottságú mûsor illetve újság fõcímként kö-
zölje az újabb áldozat nevét, és halálának mód-
ját ecsetelgesse. 

A magyar jogalkotó, a nyomozóhatóság és a
közigazgatás terén az illetékes szervek most
kezdik felfedezni mennyire komolyak a hiá-
nyosságok a kiskorúakat – és más családtago-
kat – fenyegetõ erõszak elleni fellépés terén;
kezdve a tájékoztatástól, a megelõzésen át a
büntetés kiszabásáig.

Már ebbõl a rövid bevezetõbõl is jól látható,
hogy mennyire komplex ez a jelenség. A té-
mám által érintett sok jogterület mindegyiké-
ben találtam problémákat, meg nem válaszolt
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kérdéseket, amelyeken a szakemberek rutin-
szerûen átsiklanak mindennapi teendõik el-
végzésekor. De ha jobban megnézzük, ezek-
bõl nõnek ki a hatalmas gondok, termelõdnek
újra és újra a szívet szorongató – jogász zsar-
gonnal szólva – jogesetek. 

A kiskorú veszélyeztetése bûncselekmény
elsõ – és sajnos legáltalánosabb – formáját a
195. § (1) bekezdése tartalmazza: 

„A kiskorú nevelésére, felügyeletére vagy
gondozására köteles személy, aki e feladatá-
ból folyó kötelességét súlyosan megszegi, és
ezzel a kiskorú testi, értelmi vagy erkölcsi fej-
lõdését veszélyezteti, bûntettet követ el és
egy évtõl öt évig terjedõ szabadságvesztéssel
büntetendõ.”

E bûncselekmény elkövethetõ egy bizonyos
veszélyeztetõ cselekvéssel is – például a gyer-
mek elõtt végzett szexuális cselekvés –, de a
kiskorú testi, lelki, szellemi fejlõdésének ve-
szélyeztetése inkább egy hosszabb ideig tartó
magatartás eredménye. 

Az értelmi veszélyeztetés tipikus esete, ha
a gyermek nem jár illetve nem járatják iskolába.
A Legfelsõbb Bíróság a BK. 47. állásfoglalásában
is kifejtette, ha az iskolaköteles korú gyerme-
ket huzamosabb idõn át tartja vissza az elkö-
vetõ az általános iskola látogatásától feltéve,
hogy ez a kiskorú szellemi, erkölcsi fejlõdését
veszélyezteti, lehetõség van kiskorú veszélyez-
tetése bûntettének megállapítására. A gyermek
szellemi fejlõdésének veszélyeztetése nemcsak
akkor áll fenn, ha a gyermek ennek következ-
tében írástudatlan marad, hanem akkor is, ha
az iskolalátogatástól való huzamos visszatartá-
sa következtében nem szerzi meg azokat az
alapvetõen fontos ismereteket, amelyek foly-
tán késõbb az életvitelhez szükséges további
ismereteket sem lesz képes elsajátítani. 

Mindezt alátámasztja az egyes szabálysérté-
sekrõl szóló 218/1999. (XII.28.) kormányren-
delet is, amely a szabálysértések körében he-
lyezte el a kiskorú veszélyeztetését el nem
érõ mértékû értelmi veszélyeztetést. Az elõbbi
jogszabály a XI. fejezetében a „Közoktatás
rendjét és a kulturális javakat veszélyeztetõ
szabálysértések” között elsõ helyen tárgyalja
a közoktatási törvényben meghatározott köte-
lezettségek megszegése tényállást.

Ha a gyermek az iskolai életmódra felkészítõ
foglalkozásokról egy nevelési évben két napnál,

illetõleg a tanköteles egy tanítási évben tíz
óránál igazolatlanul többet mulaszt, az óvoda
vezetõje, iskola igazgatója értesíti a gyermek
lakóhelye szerint illetékes szabálysértési ha-
tóságot a szabálysértési eljárás lefolytatása
céljából. Ám ha a szülõ elkíséri ugyan gyer-
mekét az iskolába, de az egyes órákról meg-
szökik és így gyûlik össze a tíznél több igazo-
latlan óra, ilyenkor nem terheli szabálysértési
felelõsség a szülõt.

Viszont vigyázni kell, mert ha olyan mér-
tékben mulaszt a gyermek, hogy az már szel-
lemi fejlõdését veszélyeztetheti, újból elõke-
rülhet a Btk. 195.§-ának (1) bekezdése, mint
fenyegetõ tényezõ. A következõ ügyet a Gyõri
Városi Gyámhivatal esetkörébõl emeltem ki,
mert jól példázza azt, milyen nehéz a helyes
döntést meghozni, még ha a jogszabályok alá
is támasztják a határozatunkat.

Az ügy 1994–1995-ös tanévben kezdõdik,
amikor a kiskorú R. Lászlót anyja beíratta az ál-
talános iskola elsõ osztályába. A gyermek attól
a tanévtõl kezdve folyamatosan hiányzott a
tanórákról. Az édesanya eleinte mindig tudott
szerezni a háziorvostól igazolásokat, mivel a fia
súlyos asztmás és gyakran befullad. Az utób-
bi indokkal magyarázta a szülõ a fia hiányzásait.
Az iskola felkérte a háziorvost, hogy írjon fel
a gyermeknek megfelelõ orvosságokat és lég-
zést segítõ készüléket is, hogy László rendsze-
resen tudja látogatni az órákat.

Miután a háziorvos eleget tett az iskola ké-
relmének az anya nem tudott már a doktorra
hivatkozni és tõle újabb igazolásokat kérni fia
hiányzásai alkalmával. 

A helyzet így jóval könnyebb lett, mert az is-
kola fel tudta jelenteni végre az anyát a sza-
bálysértési hatóságon a feltorlódott igazolatlan
hiányzások miatt. Közben eredmény nélkül tel-
tek az évek és László még mindig csak az elsõ
osztályt végezte, hiszen a sok hiányzás miatt
nem tudták minõsíteni teljesítményét. A sza-
bálysértési hatóság többször bírságolta meg az
anyát (1997 és 1999 között tizenhatszor!) szin-
tén eredménytelenül. Ugyanis az egyébként
rendezett családi körülményeket biztosító anya
– csökkent értelmi képességei miatt – nem tud-
ta felfogni, miért veszélyezteti õ fia fejlõdését
csupán azzal, hogy nem járatja iskolába.

A gyermek védelembe vételére csak 1998-
ban került sor! Ezt is annak tudhatjuk be,
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hogy a szomszédok feljelentették a kamaszodó
Lászlót a rendõrségen garázdaság és tyúklo-
pás miatt (az eljárás az elkövetõ életkora miatt
szûnt meg). 

Sajnos a sem gyorsnak, sem hatékonynak
nem mondható intézkedésnek köszönhetõen
a még 2003. júniusáig tanköteles Lászlóval
egy fõvel növelték az analfabéta állampolgárok
számát. Véleményem szerint már a kezdeti
nehézségek felmerülésekor egy jól idõzített
ideiglenes elhelyezési eljárással meg lehetett
volna állítani ezt a rosszul végzõdött folya-
matot. Kérdésemre, hogy milyen okból nem
vetettek véget ennek az áldatlan állapotnak
még az elején, azt a választ kaptam, hogy
nem állt fent a „súlyos veszélyeztetés”, mert
az anya más téren mindenben megfelelõen
látta el gyermekét. Ezzel persze nem értek
egyet, és véleményem szerint a Legfelsõbb Bí-
róság állásfoglalása is engem igazol.

De nem kell ilyen messzire menni a jogsza-
bályokban, hogy az elgondolásomat alá tudjam
támasztani. Hiszen az úgynevezett „családgon-
dozók zöld könyve”2 – ami alapmûnek számít
ezen a jogalkalmazói területen – a veszélyezte-
tettségi tényezõk között sorolja fel azt az ese-
tet, amikor a tanulásban lemaradt, illetve túl-
koros gyermek sorsáról kell dönteni.

A Btk. 195.§ (2) bekezdése szerinti kiskorú
veszélyeztetésének bûntette a következõket
tartalmazza:

Ha súlyosabb bûncselekmény nem valósul
meg, az elsõ bekezdés szerint büntetendõ az
a nagykorú személy, aki a kiskorút bûncselek-
mény elkövetésére vagy züllött életmód foly-
tatására rábír, vagy rábírni törekszik.

A bûncselekmény tárgya itt csak kis mér-
tékben változik, hiszen a kiskorú erkölcsi fej-
lõdése a védett érték. Ennek megfelelõen a
bûntett passzív alanya csak az a kiskorú le-
het, aki már a – fentiekben fejtegetett okoknál
fogva – elért egy adott életkort, illetve egy
adott értelmi szintet és így az erkölcsi veszé-
lyeztetés káros hatása értékelhetõ mértéket
ölt a személyét illetõen. További érdekessége
ezen bekezdésnek, hogy szubszidiárius a sú-
lyosabb, kiskorúak elleni bûncselekmények-
hez képest. Munkám során elég gyakran talál-
kozom a kiskorú veszélyeztetése bûntettének
ezen bekezdés szerint minõsülõ elkövetõi
alakzatával. Különösen gyakori ez a hasonló

korú elkövetõk esetében. Gondoljunk itt egy
társtettesként elkövetett lopás vétségére, ahol
a már nagykorú egyik elkövetõ társa egy kis-
korú személy és ebben az esetben a kiskorú
veszélyeztetése halmazatban állapítható meg
a lopás vétségével a nagykorú elkövetõ terhére
– lévén, hogy a lopás vétségét a Btk. két évig
terjedõ szabadságvesztéssel, pénzbüntetéssel
illetve közérdekû munkával szankcionálja,
ami nem súlyosabb ezen bekezdés szankciói-
nál így a halmazat megállapítható.

A kiskorú veszélyeztetése tényállás harma-
dik bekezdése a következõ cselekményeket
rendeli büntetni:

195.§ (3) Bûntett miatt két évtõl nyolc évig
terjedõ szabadságvesztéssel büntetendõ az a
nagykorú személy, aki a kiskorúval kényszer-
munkát végeztet.

A bûncselekmény alanya bármely nagykorú
személy lehet, itt sem kötött ki a törvényalkotó
speciális alanyt, mint ahogy azt az elõzõ be-
kezdésben sem tette. 

Ezt a szakaszt a Büntetõ Törvényköny-
vünkbe nemzetközi hatásra illesztették be, te-
hát a magyarázatát is a nemzetközi egyezmé-
nyekben kell keresni. 

Kezdjük mindjárt az alapmotívummal, a
kényszermunka meghatározásával! A Nem-
zetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) is megadta
a kényszermunka fogalmát. Emellett a Gyer-
mek Jogairól szóló 1989-es New York-i Egyez-
ményben is (amit Magyarországon az 1991.
évi LXIV. törvénnyel hirdettek ki) megfogal-
mazták. Az utóbbi szerint nem a munka meg-
felelõ díjazása vagy nem díjazása a kulcs szó,
hanem a „büntetés terhe”. A tényállás szerint
a kényszermunka fogalmát a következõkép-
pen adhatjuk meg:

Minden olyan munkavégzés, így különösen
amely a kiskorúra kockázattal jár, iskoláztatá-
sát fenyegetõ, egészségre, fizikai, szellemi, er-
kölcsi, lelki vagy társadalmi fejlõdésére ártal-
mas és amely munkavégzésre a nagykorú õt
büntetés terhe mellett kényszeríti. 

A továbbiakban rátérek az általam legfõbb
problémákként kezelendõ és sürgõs megoldá-
sért kiáltó gondok bemutatására. Elsõként a
bûncselekmény felderítése során felmerülõ
bizonyítási nehézségeket mutatom be. 

A magas látenciával bíró bûncselekmények
közül, ha csak kiemelten a kiskorú veszélyezte-
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tésével foglalkozunk, a következõ megfigyelése-
ket tehetjük az esetek tanulmányozása után. 

Mivel a Btk. 195.§ (1) bekezdésében a jog-
alkotó egy speciális elkövetõt jelölt meg a kis-
korú nevelésére, gondozására, felügyeletére
köteles nagykorú személyében, így egyértelmû
számunkra, hogy a tettes szoros kapcsolatban
van a sértettel. Tehát szülõje, gyámja, nevelõ-
je stb. Ezen közelebbi ismeretség okán a kis
áldozat mind anyagilag, mind érzelmileg ki
van szolgáltatva a támadójának. Az anyagi ki-
szolgáltatottságból eredõ, nyomozási eredmé-
nyességet befolyásoló tényezõ a tanúvallomás
megtagadásának lehetõsége, amire a Büntetõ-
eljárásról szóló törvény (továbbiakban Be.)
66.§ (1) bekezdése alapján kerülhet sor.

A tény, hogy elveszthetik a család esetlege-
sen egyedüli keresõjét a bántalmazó apa sze-
mélyében, nyomós ok lehet arra, hogy az
anya (mint tanú), vagy a kiskorú sértett vissza-
vonja a vallomását, vagy megtagadja annak
megtételét. 

Változtathat, ha a feljelentés óta eltelt idõ alatt
átgondolta a helyzetét és a feljelentéskori két-
ségbeesettség helyébe a félelem lépett. Félve
a jövõbeni megtorló bántalmazásoktól, nem
kívánja már az eljárás lefolytatását, és ezért
nem tesz vallomást a férje ellen. Erre vagy
magától jön rá, vagy erõszakkal fenyegeti õket
a saját maga és gyermeke bántalmazója. Ezért
olyan nehéz és sok esetben eredménytelen is
a nyomozás ezekben az esetekben. A másik
megközelítés felõl pedig a Be. 66.§ (1) b.) pont-
ja szerint megtagadható a vallomástétel, ha a
tanú magát vagy hozzátartozóját bûncselek-
mény elkövetésével vádolná. De ezekben a
családon belül elkövetett bántalmazásos ese-
tekben legtöbbször csak a szûkebb családi
kör van jelen. Így ha az egyetlen terhelõnek
ígérkezõ vallomást is visszavonják, vagy meg
sem teszik a hozzátartozók, akkor nincs bizonyí-
ték a rendõrség kezében- fõleg igaz ez az erköl-
csi veszélyeztetés esetében. Ha a bántalmazott
asszony vagy gyermek visszavonja a vallomá-
sát, illetve nem meri megtenni azt, a nyomozó
hatóság elköveti azt a hibát, hogy megtagadja
a nyomozást {a Be. 127.§ (1) bekezdésének
a.) pontja alapján}, vagy megszünteti azt {a Be.
139.§ (1) bekezdés b.) pont alapján}. A hiba
abban rejlik, hogy nem próbálják meg felderí-
teni, mi állhat a vallomás visszavonásának,

vagy meg sem tételének a hátterében. Tévhit,
hogy nincs mit tenni. Ekkor léphetne életbe a
rendõrségi áldozatvédelem aktív oldala, felde-
rítve a félelem okait. A gyermekáldozatok lé-
lektanáról elmondható hogy a sértetté vált kis-
korú szégyelli áldozati mivoltát, valamint nem
képes napirendre térni a tény felett, hogy az árt
neki, akit neki a társadalmi erkölcs szerint sze-
retnie kellene. Ezért kellett létrehozni a felje-
lentési kötelezettséggel bíró ún. gyermekvédelmi
jelzõrendszert, így ha a védõnõ, a háziorvos, a
rendõr, a gyámügyi szakember, a családgondozó,
nevelõ stb. úgy gondolják, hogy a gyermeket
fizikailag vagy más módon bántalmazzák, testi,
lelki, erkölcsi fejlõdését veszélyeztetik, nem
szabad késlekedniük a megfelelõ lépések kellõ
idõben történõ megtételében.

Bár nagy fejlõdésen ment keresztül a gyer-
mekvédelem az 1997. évi XXXI. törvény (továb-
biakban Gyvt.) hatályba lépése óta, de ahogy a
kezdeti nehézségekben is megmutatkozott,
sokszor még mindig gondot jelent a jogsza-
bályok értelmezése és a szabatos értelmezés-
nek megfelelõ végrehajtása. Ennek nagyszerû
példája volt a fent is említett értelmi veszé-
lyeztetéssel kapcsolatos gyõri eset, amikor a
jogszabályok „bábáskodása között – szó sze-
rint – elveszett a gyermek”.

Nagy problémák tapasztalhatóak a pedagó-
gusok köreiben is, akik a gyermekkel való
mindennapos kapcsolatuk folytán talán a leg-
többet tehetnének a gyermekek védelmében.
Tapasztalataim azt mutatták, hogy a gyermek-
védelmi észlelõrendszer alapegységeiben
nagy fokú gondok merülnek fel a tájékozat-
lanságból kifolyólag. Sokan a nevelõk, peda-
gógusok, családgondozók stb. közül nem tud-
ják mit kell cselekedniük, ha tapasztalják a
gyermeken a veszélyeztetettsége, bántalma-
zásra utaló jeleket. Szakmai gyakorlatom alatt
egy apuka a következõket mondta egy tárgya-
lás alkalmával:

Egy évvel ez elõtt felvettem diktafonra egy
reggeli öltözködést, amin jól hallható, hogyan
szidalmazza élettársam a három éves kislá-
nyunkat. A kazetta olyanokat tartalmaz, hogy
ha nem öltözik fel azonnal a kislány, az élet-
társam letépi a fejét, vagy hogy megöli õt. Ezt
megmutattam az óvónõnek is, hogy tudja miért
lett olyan visszahúzódó, zárkózott a lányom.
Az óvónõ el is sírta magát rajta. 
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Ennyiben ki is merült a gyermek gondozá-
sára, nevelésére köteles óvónõ gyermekvédelmi
tevékenysége. A másik eset, hogy tudják, mit
kellene tenniük, de nem tesznek semmit,
mert félnek, hogy a gyermek szülei a rokonsá-
got összegyûjtve esetleg fenyegetõleg lépnek
fel a „rosszakaró” ellen. Sajnos sok esetben ez
a félelem a személyes tapasztalaton alapul és
messzemenõkig nem alaptalan. Mindezek el-
lenére erre csak azt tudom felelni, hogy min-
den munkának megvannak a maga szép, és a
szépnek a legnagyobb jóindulattal sem mond-
ható oldalai. De ha valaki ezt a munkát válasz-
totta, az azzal járó kockázatot is fel kell vállal-
nia. Megjegyzem, ha szükséges, a feljelentés
név nélkül is megtehetõ. Vagy kérhetnek
rendõri segítséget is a hatékonyabb fellépés
elõsegítése érdekében.

Most áttérek a büntetõeljárás során felmerülõ
gondokra, ahol az ügyész szerepét szeretném
kihangsúlyozni a büntetõeljárás során. Õ az,
aki egyrészt felügyeli a nyomozás törvényes-
ségét, a bizonyítékok megszerzésének folya-
matát, másrészt a bíróság elé viszi a terheltet,
ha a nyomozás során elég bizonyíték gyûlt
össze a vádemeléshez.

A 2/1999. (ÜK. 2.) Legfõbb Ügyészi utasítás
(a nyomozás törvényessége feletti felügyelet-
rõl és a nyomozás befejezése utáni ügyészi
feladatokról) a 19.§-22.§-aiban rendelkezett a
fokozott ügyészi felügyeletrõl. Ez a jogintéz-
mény nagy segítséget jelent a nyomozás során,
mert hatékonyabbá teszi az ügyész szerepét a
nyomozati szakaszban és ezzel az eljárást is
gyorsítja. A Gyõr–Moson–Sopron Megyei Fõ-
ügyészség gyakorlatában megtalálható egy
nagy nyilvánosságot kapott, fokozott ügyészi
felügyelet mellett lezárt kiskorú veszélyezte-
tésének bûntettével kapcsolatos eset.

Gondolom sokan hallottak a médiában is
szerepelt „védõoltásos ügyrõl”. Most ezt a
jogesetet fogom kicsit kibontogatni, figyelem-
mel a jelentõségére és az általa képviselt ér-
dekek fontosságára. 

Az anyának elõzõ házasságából két gyerme-
ke származik. Második férjével kötött házassá-
gából született 1998. november 14-én egy leány,
2001. május 18-án pedig egy fiú gyermek.
A gyermekeiket nagy gonddal és odafigyelés-
sel nevelõ szülõk a televízió és telefonhaszná-
latot a 21. század stresszhatásainak minél ha-

tékonyabb kiszûrése érdekében mellõzik. Egy
régi parasztházba költöztek, amihez nagy ud-
var tartozik. Két szobás ház ez, amit akképp
használnak, hogy a szülõkkel egy szobában al-
szik a két kisebb gyermek, a két idõsebb pedig
a másik szobában. Sok állatot is tartanak.

A gyerekek fajátékokkal játszanak. A védõ-
nõ elmondása szerint, aki az elsõ terhesség
hetedik hónapjától kísérte figyelemmel az
eseményeket, az anya a védõnõi tanácsadásra
rendszeresen eljárt, a kötelezõ védõoltások
kivételével a védõnõi utasításokat betartotta.
A védõnõ a kislány születésekor értesült ar-
ról, hogy a szülõk nem kívánják gyermekük-
nek beadatni a védõoltásokat. A védõnõ meg-
próbálta rábeszélni õket, tájékoztatva az
anyát és az apát az oltás hiányának következ-
ményeirõl, illetve az oltás hasznáról, annak
következtében esetlegesen kialakuló szövõd-
ményekrõl, de arról is, milyen betegségeket
elõzhetnek meg vele. A sikertelenség után a
hatósági út következett. A védõnõ jelentette
az esetet a helyi jegyzõnõnek, az ÁNTSZ
Gyõri Városi Hivatalának és a Gyermekjóléti
Szolgálatnak. A szülõket több ízben bírságolta
meg szabálysértés miatt a hatóság, elõször
10 000, majd 100 000 forint pénzbírságra. Ezt a
szülõk mindig kifizették, de az oltásokat nem
pótolták. A rendõrségi nyomozás végül az
ÁNTSZ feljelentése alapján indult meg, ami
igen rendhagyó a kiskorú veszélyeztetése bûn-
tetténél, hiszen általában az iskola, illetve a
gyámhivatal kezdeményezi az eljárás lefolytatá-
sát. A nyomozás során meghallgatták az anyát
és az apát is, akik a következõket fejtették ki: 

„A kislányt születése óta egyetlen életkor-
hoz kötött védõoltás beadására sem vittük el,
nem voltunk rá hajlandóak. Azért nem, mert
belsõ meggyõzõdésünk, hogy emberi jogunk
eldönteni, hogy a gyerekünk immunrendszer-
ét hogyan, milyen módon kívánjuk erõsíteni.
Tudomásom szerint az egyik legszigorúbb
törvényekkel rendelkezik Magyarország e te-
kintetben. Semmilyen választási lehetõséget
nem biztosít állampolgárainak e kérdésben.

Hosszabb távú célunk, hogy a hasonlóan
gondolkodó honfitársainkkal együtt felhívjuk
a figyelmet a problémára és törvénymódosítá-
sokat érjünk el.”

2002 folyamán több alkalommal a rendõrség,
és a közegészségügyi szakhatóság is megpró-
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bálta elõvezetni a szülõket, az oltások beadása
érdekében, ám õk és gyermekeik minden alka-
lommal ismeretlen helyen tartózkodtak.

A nyomozás során a rendõrség felkérte a Jo-
han Béla Országos Epidemológiai Központ fõ-
igazgató fõorvosát szakértõi véleményének
megtételére. Dr. Melles Márta fõorvos kifejtette:
„a fertõzõdés lehet tünetmentes, azonban az
esetek egy részénél klinikailag tünetekkel járó
betegség alakul ki. A megbetegedés következ-
tében kialakuló esetleges szövõdmények mara-
dandó egészségkárosodást vagy legsúlyosabb
esetben halált is okozhatnak a gyermekeknél.”

A szülõk védõje indítványt terjesztett elõ,
mivel szerinte az Epidemológiai Központ ál-
lásfoglalása olyan általános megállapításokat
tartalmazott, ami a konkrét esetre gyakorlati-
lag nem vonatkoztatható és nem értelmezhetõ.
Mellékletként csatolta 65 kérdésbõl álló kérdõ-
ívét, felkérve a nyomozóhatóságot, hogy ezek
szerint kérje ki a szakvélemény kiegészítését.
A Városi Rendõrkapitányság válaszában kifej-
tette, hogy ilyen terjedelmû szakvélemény el-
készítése hatóságának nincs módjában, illetve
a feltett kérdések és az arra adandó válaszok
a konkrét ügyben nem relevánsak, így csak
három kérdésben fogják újra megkeresni a
Központot. A fokozott ügyészi felügyelet ke-
retében a fõorvosasszonyt a szakvéleménye
kiegészítésére kérte fel a Gyõr–Moson–Sopron
Megyei Fõügyészség, aki fenti helyzetet egy-
szerûsítve hangsúlyozta: „Minél késõbbi élet-
korban következnek be ezek a fertõzések, ál-
talában annál súlyosabbak a megbetegedések.
A fertõzés veszélye olyan kórokozókkal, amik
védõoltással kivédhetõ betegséget okoznak,
folyamatosan fennáll, annak ellenére, hogy a
lakóhely kis település. A gyerekek ott is naponta
találkoznak a tetanuszt okozó baktériumokkal,
a fertõzött talajjal szennyezett tárgyakkal történõ
apró sérülések során. Annak is fennáll a lehe-
tõsége, hogy olyan emberekkel érintkezzenek,
akik tünetmentesen hordozzák magukban a
mumpsz, a torokgyík stb. kórokozóit. Európát
a gyermekbénulást okozó vírustól mentesnek
nyilvánították, de bármikor behurcolható
más területekrõl. Fertõzõdhet a gyermek az
oltott gyermekek székletével ürített, gyengí-
tett polio vírussal is.” 

A szülõk konok ellenállása végett került sor
ultima ratio a büntetõjogi felelõsségük megálla-

pításának kezdeményezésére, miszerint a gya-
núsítottak cselekménye egyenként és önállóan
értékelve a Btk. 195.§ (1) bekezdése szerint
minõsülõ és büntetendõ kiskorú veszélyezte-
tése bûntettének megállapítására alkalmas. Az
ügyben eljáró ügyész, tekintettel az ügy rend-
hagyó mivoltára, a gyanúsítottakat és a köz-
egészségügyi hatóság részérõl illetékes városi
tiszti fõorvost személyes meghallgatásra idézte.
A megbeszélés során a tisztifõorvos tájékozta-
tásképp kiemelte, hogy az idõközben módo-
sult jogszabályok alapján 2003 januárjában
hatósági segédlettel érvényt kíván szerezni a
gyermekek beoltásának. A törvénymódosítás
okán nem csak elõvezetéssel, hanem a szülõk
körözésével is élni kíván. Kifejtette, hogy
nem szeretné azt a szörnyû pillanatot, amikor
a körözés és elõvezetés esetén a hatóság
kénytelen a gyermeket az anyjától elvenni, és
ily módon eszközölni az elmaradt oltások be-
adását. Ennek eredményeképp a szülõk –
részletes konzultációt követõen – jegyzõkönyvi
formában addigi álláspontjukon változtattak
és külön-külön kijelentették, hogy a jövõben
eleget tesznek az eddig elmaradt védõoltások
beadására történõ felhívásoknak. (Ez a kislány
esetében kilenc, a kisfiúnál pedig hat oltást je-
lent.) Tekintettel a szülõk által a fõügyészsé-
gen tanúsított magatartásra, és nyomatékkal
figyelembe véve az írásba foglalt nyilatkozatu-
kat, az eljáró ügyész szerint cselekményük az
elbíráláskor olyan csekély fokban tekinthetõ
veszélyesnek a társadalomra, hogy a törvény
szerint alkalmazható legenyhébb büntetés ki-
szabása is szükségtelen. Elegendõ a nevelõ
jellegû intézkedés, a megrovás alkalmazása. 

A gyermekek kálváriája tehát azzal zárult,
hogy a Megyei Fõügyészség megszüntette a nyo-
mozást a Be. 18.§ (1) e.) pontja és a Btk. 36.§-a
alapján. A szülõket külön-külön megrovásban
részesítette a Btk. 71.§ (1) bekezdése alapján.

Megjegyzésként közlöm, hogy az Alkotmány-
bíróságot is évente számtalan alkotmányjogi
panasszal keresik meg állampolgárok, hasonló
problémákkal. A lelkiismereti szabadság ál-
lampolgári alapjog, és ennek megsértése disz-
kriminatív vonzatokat hordoz magában. Érdekes
lett volna megfigyelni, minként alakult volna
a család élete, ha a szülõk nem változtatnak
magatartásukon a tisztifõorvos határozott fel-
szólítására. Mi történt volna, ha továbbviszik
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elképzelésüket és egy jogvédõiroda képvisele-
tével az ügyet egészen a Strasbourgi Emberi
Jogi Bíróságig juttatják? Bár nem tudom, mi a
fontosabb egyesek számára a gyermekük élete
illetve saját életük, vagy a maguk igaza. A szü-
lõk magatartásukkal – miszerint nem kíván-
ták beoltatni gyermekeiket – nemcsak a kis-
korúak életét, testi fejlõdését veszélyeztették,
hanem a be nem oltott gyermekeik (még ha
csekély mértékben is) de a család környezeté-
ben élõ kívülálló emberek egészségét is ve-
szélybe sodorták. 

Szerencsére ebben az esetben az élet mel-
lett döntöttek a szülõk, de amint fentebb ki-
fejtette az apa, nem õk az egyetlen család,
akik így gondolkodnak a kötelezõ védõoltá-
sokkal kapcsolatban. 

A modern társadalomban egyre több hatás
éri a családot, mint a társadalom legkisebb
egységét. A család, mint olyan az elmúlt szá-
zadokban roppant nagy változáson ment ke-
resztül. A 19. században és még a 20. század
elején is a család szó egy érzelmi kötõdésen, fel-
tétlen ragaszkodáson és egymás segítésén ala-
puló kis, zárt közösség élettere volt, míg a mo-
dern családról az mondható el, hogy csak jó
esetben beszélhetünk a családról az elõbbi ér-
telemben. Manapság már szétzilálták a klasszi-
kus családmodellt a folyton növekvõ követel-
mények, a mindennapos verseny, a stressz, a
harc a megélhetésért. Ennek az egyre gyorsu-
ló elszigetelõdés lett az eredménye. 

Már ott tartunk sajnos, hogy a lakótelepen
nem csak a szomszédok nem ismerik egy-
mást, de a családtagjainkra is sokszor pillantunk
értetlenül, mikor kiderül, hogy anyu depresz-
sziós, apu alkoholista, a nõvér pedig drogos
lett és mi ebbõl semmit sem vettünk észre,
csak amikor már bekövetkezett a baj.

A keletkezett zûrzavarban próbálnak segít-
séget nyújtani a szakemberek és a jogszabályok,
bár mindkettõre sokszor ellenségként tekinte-
nek az emberek A tájékoztatás által tudjuk
közelebb vinni ezeket az javító szándékú kez-
deményezéseket a lakossághoz, akik érdeké-
ben végül is a létrehozásuk szükséges volt.
De a tájékoztatás alatt nem a most fennálló
helyzetre gondolok, ahol egymás után csap le
a véresebbnél véresebb családi ügyekre a média
és áltudományossággal boncolgatja õket, rém-

híreket terjesztve és megtévesztve a hallgatót,
a nézõt. Nagyon várom azt a fordulópontot,
amikor az lesz a cél, hogy errõl a kiemelten fon-
tos témáról, a kiskorúak ellen elkövetett bûn-
cselekményekrõl és a hozzájuk vezetõ folya-
matokról szakmailag megalapozott forrásból
tiszta, érthetõ tájékoztatást kapjon mindenki. 

Hogy az emberek ne egymástól tudják meg,
hová kell fordulniuk, ha a gyermekük veszé-
lyeztetett, vagy ha veri õket az élettársuk. Hogy
a rendõrök ne álljanak sajnálkozva a segítsé-
get kérõ háziasszony elõtt mondván: „Nem
tehetünk semmit, amíg vér nem folyik”. 

Ez a szállóigévé lett mondat is arra kell sar-
kalljon minden vezetõ beosztású szakembert
a büntetõjog területén, hogy nagyobb figyel-
met fordítson beosztottjai továbbképzésre, a
hatékony munkavégzés lehetõvé tétele érdeké-
ben. Arra volna szükség, hogy a bántalmazott
sértett hívására kiérkezõ rendõrök, miután
bementek a lakásba és vagy lecsillapították a
dühöngõ férjet, vagy a saját érdekében köz-
biztonsági õrizetbe vették (az 1994.évi XXXIV.
törvény 38.§-a szerint) a megfélemlített sér-
tetteket tájékoztassák a menekülési lehetõsé-
gekrõl: anyaotthonokról, krízisközpontokról.
Fontos, hogy ez a tájékoztatás automatikusan
történjen meg a hatóságok részérõl, hiszen a
megszeppent áldozatok nem mernek kérdezni
és egyáltalán nem is tudják sokszor, milyen
lehetõségeik vannak. 

De nem elég az, ha csak a büntetõjog ágaza-
taiban dolgozók tesznek meg minden tõlük
telhetõt a család békésebbé és biztonságosabbá
tétele érdekében. Ugyanezt kell cselekednie a
gyermekvédelmi jelzõrendszer minden tagjának
is. A közös szakmai továbbképzések, együttes
esetmegbeszélések, a havonkénti megbeszélé-
sek tisztázhatják az esetlegesen fennálló riva-
lizálást és a félreértéseket a szakmák között.
Így elkerülhetõ, hogy egy felszínre kerülõ hi-
bás eljárás miatt egymásra mutogassanak a
gyermekvédelemben az egymást követõ foko-
zatokban dolgozók. A munkámban a számos
esetleírás is arról tanúskodott, hogy vannak
még kijavításra váró hibák minden területen,
és ezen hibákat legtöbbször a tájékozatlanság,
a kommunikáció hiánya okozza. Csapatban
kell dolgozni és ez nehéz, de idõvel és kellõ
nyitottsággal minden gond megoldható. Az
Európai Unióhoz való csatlakozás után pró-
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báljuk meg tanulmányozni az õ módszereiket
is. Az uniós tagállamokban nem minden meg-
oldást a törvényhozóktól várnak, hanem ma-
gukhoz ragadják a kezdeményezést (persze a
törvényes keretek között). Civil szervezeteket
alapítanak, tagokat toboroznak – például a
kiskorúakkal szemben elkövetett erõszak által
érintett személyek körébõl – és próbálnak
magukon segíteni. Magyarországnak is ehhez
az irányhoz kellene csatlakoznia. Már léteznek
civil szervezetek a nõk, gyermekek jogainak vé-
delmére. Ám nem mindenki tud a létezésükrõl,
kevés helyre jutnak el a hirdetéseik. Sokat segíte-
nének az általános konferenciák, ami nemcsak a
kommunikációt segítené közöttük, hanem is-
mertebbé is tenné õket a lakosság számára.

Ez a „segíts magadon mechanizmus” számos
országban bevált már és ennek segítségével rá-
ébreszthetnénk a magyar embereket, hogy bol-
dogulásuk, jövõjük kulcsa a saját kezükben
van, és hogyha nem veszik kezükbe az irányí-
tást, nem fogja helyettük megtenni senki más.

„A gyermekek védelme, a róluk való
gondoskodás a társadalom, az állam és
nem utolsó sorban a család kötelessége.
Azonban többnyire éppen a felnõttek

(esetenként maguk a szülõk, vagy gon-
dozók) azok, akik a sérelmeket okozzák.
A kiskorúak, különösen a gyermekkorúak
érdekeiket nem csak képviselni, hanem

többnyire felismerni sem képesek.
Mindezek következtében a gyermekek
által elszenvedett sérelmek többsége

nyilvánosságra sem kerül.”

(Részlet az Állampolgári Jogok Országgyûlési
Biztosának 1998. évi beszámolójából)

Jegyzetek

1 HVG 2002. X. 18-ai száma.
2 Herczog Mária: Kézikönyv, a gyermekjóléti,

gyermekvédelmi ellátásban részesülõk gondo-
zását-nevelését segítõ adatlapok használatához
31–32.oldal (Bp. 1999, Országos Család- és
Gyermekjóléti Intézet)
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Jelen esettanulmány részét képezi egy 2002-
ben több helyszínen lebonyolított vizsgálatnak,
amely az ifjúsági szubkultúrákhoz tartozó
székelyudvarhelyi fiatalokat célozta. 

A kutatás közvetlen elõzményéül és kiin-
dulópontjául egy megközelítésében eltérõ,
ám tárgyában hasonló kaposvári vizsgálat
szolgált, amelynek eredményei a Századvég
Kiadó gondozásában megjelent A zûrkorszak
gyermekei címû munkában olvashatók. Szapu
Magda – a kötet szerzõje – kezdeményezésére
még négy városban, Csíkszeredában, Széke-
lyudvarhelyen, Pápán és Tatabányán zajlottak
hasonló módszerekkel végzett leíró kutatások
ezzel egyidõben.

A vizsgálat során a szabadidõ eltöltésének
módozatait, az ezekhez kapcsolódó öltözkö-
dési mintákat és zenei preferenciákat meny-
nyiségi és minõségi módszerekkel egyaránt
megkíséreltem feltérképezni. Az alábbi leírás
anyaga minõségi módszerekkel készült, 20
interjúra alapszik. Az interjúk felépítése vé-
gigköveti az életutat, benne a szocializációs
ágensek szerepét, a fiatal pályájának fonto-
sabb stációit, az említett dimenziók mellett
bekerültek a munkaerõpiaci esélyekrõl alko-
tott vélemények, jövõstratégiák. Ezekrõl a
kérdésekrõl a 2004-ben megjelent RODOSZ-
Konferenciakötetben jelent meg bõvebb le-
írás. Most az egyes szubkultúrákhoz tartozás
mikéntjére, a csoportok körvonalazására, a
szabadidõ-eltöltés helyeinek feltérképezésére
és a szórakozással is összefüggõ politikai vo-
natkozásokra szorítkozunk.

A populáció, amelyet megcéloztam annyi-
ban sajátos, hogy egyrészt a városban mûkö-
dõ fontosabb szórakoztató ipari szereplõket
szólaltattam meg: buliszervezõ, dj, kulturális
rendezvényszervezõ stb., másrészt olyan ti-
zen-, huszonéves fiatalokat, akik valamilyen
csoportkultúrához tartoznak hetero- és auto-
identifikációk szerint.

A hipotézisek megfogalmazása, az egyes di-
menziók felállítása elõtt Rácz József 1998-ban
kiadott Ifjúsági (szub)kultúrák, intézmények,
devianciák címû munkája volt segítségemre.
Rácz bemutatja a nyolcvanas évek magyaror-
szági ifjúsági szubkultúráit, valamint annak
megközelítési módjait a nemzetközi szakiro-
dalomban. Korszakolásában a szerzõ három
hullámot említ. Az elsõ az 1950-es évekre tehe-
tõ, klasszikus, determinisztikus megközelítés,
amely szerint a szubkultúra „a fiatalok rossz
társadalmi helyzetébõl szükségszerûen követ-
kezõ problémákra adott csoportszintû válasz”.
(Rácz, 1998:51). A második korszakba sorol-
ható kutatások idõben a hetvenes évekre jel-
lemzõek, már nem az okokat, hanem a folya-
matot vizsgálják. További különbséget képez
a korai szakaszhoz viszonyítva, hogy ebben a
szemléletben a szubkultúra tagja nem passzív
szenvedõ alany, hanem aktív döntéshozó.
„Az »új hullám« írásaiban a szubkultúrák tag-
jai nem mint lázadók jelennek meg, akik a
középosztály érték- és normarendszerét el-
utasítják, hanem olyan fiatalok, akik mások.
A szubkultúra e másság kifejezése és pub-
likus megjelenítése. A másság mellett – vagy
annak ellenére – a szubkultúra tagjai hason-
lók a társadalom többi tagjához, azaz õk is
osztják a domináns szimbolikus univerzum,
illetve a társadalom erkölcsi univerzumának
alapjait.” (Rácz, 1998: 52-53) A harmadik hul-
lám posztmodern néven híresült el, ennek
megfelelõen nincs hullám, egyedi vizsgálatok
vannak, nincs domináns kultúra és szubkul-
túra, hanem laza társas hálók vannak. (Lyotard,
1984, idézi Rácz, 1998: 54)

A fentiekbõl problematikusnak gondolom a
lázadó, konform, nonkonform fogalmakat, el-
lentmondásosnak a másság és hasonlóság
egyidejûségét. 

Rácz a szubkultúrába bekerülés útjait három
csoportba sorolta tereptapasztalatai alapján,

S ó l y o m  A n d r e a

Ifjúsági szubkultúrák Székelyudvarhelyen
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amelyeket egy 100 fõs aluljárós-teres csopor-
tosulás megfigyelésébõl származtat. Az elsõt
szociális vákuum és fojtogató kontroll egyide-
jûségének nevezte, a másodikat kirekesztõdés
és kivonulásnak, végül a harmadikat individua-
lizáció és valahova tartozásnak. (Rácz, 1998:
59–62) A csoportosulás jellemzõire, rétegzett-
ségére, szerepére, a térre kerülés okaira szin-
tén empiriából kiindulva keres válaszokat a
szerzõ. Az említett populációt elitre, lerob-
bantakra és köztesekre bontja. Ezen alcso-
portoknak pedig a motivációk más-más fajtáit
felelteti meg: az elit esetén kulturális identi-
tásszükséglet, a lerobbantak számára létfenn-
tartási szükségletek és szélesebb társas mezõ-
ben való részvétel, a közteseknek pedig a
kortárscsoport funkciója, a kapcsolatteremtés
eszköze. (Rácz, 1998:17)

A bekerülést és a szereplõk által tulajdoní-
tott egyéni okokat próbáltam nyomon követni
az interjúkészítés során. 

A tömegkommunikációs eszközöknek két
szempontból is kiemelt figyelmet szenteltem,
részint mivel szerepet játszanak az egyes öltöz-
ködési minták, zenei preferenciák stb. terjesz-
tésében, közvetítésében, részint pedig ezzel is
összefüggésben, a szocializáció során, a ne-
gyedik ágensként. Az elõbbivel kapcsolatos
egyik elterjedt nézet szerint a tömegkommu-
nikáció eszköztára az egyik csatornarendszer,
amelyen begyûrûznek a helyi társadalomba a
divatirányzatok, minták. Kérdésem volt, hogy
a zene szervezi-e a csoportot, vagy a csoport-
szervezõdések találják-e meg az õket kifejezõ
zenei stílusokat? Az egyes csoportkultúrákhoz
tartozás és a származási közeg kapcsolatáról
azt feltételeztem, hogy, ahogyan a kutatási
szakaszok átalakulásaiban nyomon követhetõ
a jelentéstartalmakkal egyidõben valamelyest
megváltozott a származási közeg szerepe. Az
a tényezõ, mely szerint korábban az alsóbb
osztályokból kerültek ki a szubkultúrákhoz
tartozó fiatalok. Ide kapcsolódik, de külön ta-
nulmány tárgyát képezné, hogy azóta az
egyes osztályok helyzete is megváltozott, az
utóbbi évtizedekben végbement társadalmi
változások nyomán érvényesülõ úgynevezett
felvonó-effektus és az egyes osztályok közötti
távolságok, határvonalak elhomályosulása kö-
vetkeztében. Az említett két jelenséget Ulrich
Beck 1983-ban írja le a nyugatnémet társada-

lom viszonylatában, annak tudja be, hogy mi-
közben állandóak maradtak a társadalmi
egyenlõtlenség elosztási viszonyai, az embe-
rek életfeltételei gyökeresen megváltoztak.
Azt gondolom, hogy ez esetben is fáziskésés-
sel ugyan de a Beck által felvázolt modell ha-
sonló változata érinti a volt szocialista orszá-
gok társadalmait. Ma kevésbé a szülõk iskolai
végzettsége, foglalkozása esik latba a fiatal
csoport-hovatartozásában, más aspektusokra
kerül át a hangsúly. További kérdés, hogy
mennyiben különülnek el egymástól térhasz-
nálatban, öltözködésben ezek a szubkultúrák?
A szabadidõ-eltöltés lehetõségeinek feltérké-
pezésével arra is választ keresek, hogy milyen
mértékben teszi lehetõvé a város kínálata az
elkülönülést. Végül a legújabbnak számító
zenei és csoportkultúra hullámok megjelené-
sére kérdeztem rá. 

A továbbiakban interjúrészletek segítségé-
vel szemléltetem a terepen tapasztaltakat, a
város ifjúsági életében súllyal bíró csoporto-
sulásokat. Többnyire az alanyok interpretációi-
ban, kevésbé a hozzájuk fûzött gondolatokban
tárul fel a róluk alkotott kép. 

Rockerek

A rockerek képezik az egyik olyan csoporto-
sulást, amely elkülönül a „többiektõl”. Elsõsor-
ban hétvégeken láthatóak nagyobb csapatokban
gyülekezõ, bulira készülõdõ, akár kisminkelt
rockereket a városban. Hetente kétszer, pénteken
és szombaton van rockest. A megszólaltatott
fiatalok csoport meghatározásai visszaigazol-
ják azt a szakirodalomból ismert tézist, mely
szerint a csoporthoz tartozás jelenthet ideoló-
giát, mondanivalót, kerekíthet indoklást a ho-
vatartozástól elvárt, vagy kapott élmények,
minták köré. 

„Elsõsorban esztétikai élmény a rock. Én,
amikor leülök és meghallgatok egy Iron Maiden,
Led Zeppelin lemezt jól érzem magam, pont
olyan élvezet, amikor látok egy szép focimecs-
cset, nézek egy nagyon szép Leonardo fest-
ményt, vagy megeszek egy finom 5 fogásos
ebédet, vagy látok egy nagyon szép tájat a
Fogarasi havasokban. Másodsorban én nem
tagadom, nem tagadtam soha, hogy jólesõ érzés,
hogy rocker vagy, abba a kisebbségbe tartozol,
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ami nem olyan, mint a nyáj. Más vagy, de kü-
lönb vagy.”

„A rockzene, akár a jazz az ’50–’60-as évek-
ben rétegzene kezdett lenni. Ma pedig egyre
jobban devalválódik. Ez fõleg a ’90-es évek kö-
zepétõl, végétõl 1995 tájékán Udvarhelyrõl tel-
jesen eltûntek a rockbulik. Ez bárkinek a ha-
tása lehet, nem kell a médiának tulajdonítani,
lehetett olyan oka is, hogy az Ifjúsági Házban
azért nem lehetett rockbulit tartani, mert ép-
pen az aktuális vezetõség ezt nem tette lehetõvé.
Vagy, mert történt egy olyan, hogy valaki szét-
rúgta a budit vagy a tükröt, és akkor azt mond-
ták, hogy ti mind ilyenek vagytok, és többet ne
legyen ilyen. És ilyenkor nem volt hová menni.
Pl. egy 13–14 éves fiú ekkor el akart menni
szórakozni, nem volt más ebben az idõben,
mint a diszkó és akkor odament.”

Az interjúrészletek érzékeltetik azokat az
aspektusokat, amelyek a leírás szempontjából
fontosak, és amelyekrõl az alanyok szívesen
beszélnek. A rockerek egy viszonylag szûk
körû, öltözködésében magát más csoportoktól
megkülönböztetõ társaság. A rockerség iden-
titásképzõ ereje hangsúlyos, a fiatalok maguk
építenek fel példaképek alapján mintákat,
amelyeket követni törekszenek. A rockest tör-
ténetének, helyszíneinek alakulását, a hozzá-
tartozó sajátos mozgás technikáit, a rockerség
elnõiesedését érzékeltetik a következõ inter-
júrészletek:

„A rockerek világa olyan, hogy rockestekre
járnak, buliba ritkán, az õ zenéjük jobban
elkülöníthetõ.”

„Péntekenként kevesebben vannak, mert még
elég sokan dolgoznak. Akinek nincs saját jöve-
delme, azoknak a szülõkre kell támaszkodni,
akiknek, ha nincs sok pénzük, azt mondják: na
fiam, itt a pénz, menj el pénteken, de akkor
szombaton ne kérj pénzt. Nekem a fizetésem
egynegyede csak a hétvégi szórakozásra megy
el. Pénteken 50 legtöbb 100 fizetõvendég, szom-
baton pedig 100 jó esetben 200 fizetõ ember
fordul elõ. Na most már ezeknek az emberek-
nek nagy része még középiskolás. A másik ré-
sze, aki már kinõtte a középiskolát még az is
harmincon aluli. Értsd úgy 18–30-ig. De van vi-
szont egy ilyen kemény mag 30 körül s akik
igazából a zenéért megyünk be. 10–12-nél töb-
bet nem tudok megszámolni. 2000 óta 5 DJ volt.

Ez utóbbi már informálódik, tévét néz, újságo-
kat olvas. A probléma az, hogy túl korán véget
ér a rockest. Az embernek még kedve volna,
hogy maradjon, mert hivatalosan 9-kor nyit az
est. 10-ig nem is rak olyan zenét, mert 10 elõtt
nincs senki a rockesten. Nem is illik korán
menni. 10-kor indul a buli, de a nehéz embe-
rek 11 után jönnek. Aki éjfélre haza kell men-
jen, az bemegy, de mi érkezünk 11–12 között,
akinek úgyis mindegy, mert pénzünk is, idõnk
is van. 12–2 esetleg fél háromig van buli. Ekkor
távozik a többség, akit a szülõ hazarendel leg-
alább ekkorra. Maradunk a kemény mag, lejön
a szervezõ fickó, látja, hogy mindenki dülöngél
és nincs fogyasztás, akkor bezárja a boltot és
kirak. Hiába buliznék reggel 4–5-ig, olyan álla-
potban vagyunk, hogy egy fél sörtõl már kidõl-
nénk. Fele nép alszik, taxival megy haza, nincs
is miért tiltakozzunk. Ha bedobnánk 1 millió
lejt piára, akkor még tartana nyitva a buli, de
nem lenne se pénz, se aki megigya. Van techni-
kája annak, hogy úgy mozogj, hogy ne legyen
izomlázad, este tíztõl reggel hatig rázva a fejed.
Külön-külön mozgunk, de vannak bizonyos
együttesek, akiknek vannak koreográfiáik, és
ezeket próbáljuk mindig követni, leutánozni.
Próbálod eljátszani a dalokat, mintha te volnál
az Iron Maiden. Szerintem mindenki így próbál
csinálni. Koncerten több tízezer ember játssza
lenn a téren, amit fenn a gitáros vagy az éne-
kes. Érdekes volt, hogy a kilencvenes évek ele-
jén, amikor kezdtük a rockestet, azt hiszem
5%-a sem volt lány, meg lehetett számolni,
hogy hány lány volt, most már el van nõiesed-
ve a rockest nálunk, több mint fele lány, fiata-
lok, mert már 25-ön felül nemigen jönnek be.
15–25 évesek. Aztán anyák lesznek, otthonülõ-
sek, nem kocsmázósak.”

Több interjúrészletben is szerepel a diszkó-
sok mint csoportosulás ellenében érzékelt más-
ság, mely a késõbbiekben tárgyalandó elõíté-
letekkel párosul. Mint késõbb kiderül ez az
egyetlen nagyobb csoport, amelyikkel van tétje
a szembehelyezkedésnek, mivel például a
rapperek csoportjának jelenléte sokkal kevésbé
hangsúlyos:

„A rockosok becsületesebbek, mint a diszkó-
sok, nem kötekednek egy rendezvényen: akár
annyira leissza magát, hogy mászik a földön,
akkor sem köt bele a társába vagy barátjába,
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akivel egy szórakozóhelyen van, viszont ez nem
mondható el a diszkósokról. A diszkósok kicsi-
vel agresszívebbek, a rockos olyan, hogy meg-
húzza magát. Megvan neki az üveg söre, amit
akár összepotyázott, arra õ nagyon vigyáz.”

„A mai fiatal rockerek magasabb szinten áll-
nak, mint a mai fiatal diszkósok, de ezt tudják
is magukról, így is viselkednek. Azért az is
igaz, hogy felszínesek, õk is inkább a divatot
követik, nem vagyok meggyõzõdve, hogy a mai
fiatal rocker 10 év múlva is rocker lesz, lehet,
hogy épp valamelyik popzenei irányzatba ta-
gozódik be, tehát nem biztos a kitartás benne.
A mai fiatal diszkósokról pedig negatív a véle-
ményem, az egyetlen pozitív dolog, hogy jó,
hogy vannak, ha nem volna Sátán, nem volna
rossz, akkor nem volna Isten. A mai diszkósok
a média által a torkukon lenyomott közízlést
fogyasztják. Öltözködésben is megnyilvánul,
naponta több száz gyerekkel találkozok, akikre
a divat a legnagyobb hatással van, valami hal-
latlan »egyenruhastílusban« járnak. Amikor az el-
sõ megveszi, a többi szerintem alig várja, hogy õ
is megvehesse. Ez a nyájszellem.”

Diszkósok

A székelyudvarhelyi fiatalok populációjának
mintegy kétharmada-háromnegyede tartozik
a diszkóba járók közé. A vizsgálat idõpontjá-
ban két diszkó szolgálta ki ezt a közönséget,
elnevezéseik Dzsungel és Alcatraz. Nagy be-
fogadóképességû helyek, melyekben a hangos
zene a táncot teszi lehetõvé, beszélgetést ke-
vésbé. Ezeken kívül még két olyan szórakozó
hely volt, van a városban, amely kocsma és
zenés-táncos hely egyben.

Ahogyan az interjúkból kiderült, a diszkóba
járók nem különülnek el jól érzékelhetõen to-
vábbi alcsoportokra:

„A rockerek elkülöníthetõk saját bulijukon
belül, az AC/DCre mások csápolnak, mint a
Limp Bizkitre. Viszont a diszkósok egyáltalán
nem, azaz biztosan van néhány kivétel, akinek
kialakult egyfajta diszkózenei ízlése pl. a tipi-
kus amerikai néger rapzene vagy annak vala-
milyen változata. Elektronikus tánczene megy
a diszkóban, aktuális slágerek, amelyek megje-
lennek a nemzetközi lemezpiacon. Kevés kivé-
teltõl eltekintve a diszkóba járó emberek ízlése

nem annyira kifinomult, nem annyira szerte-
ágazó, mint a rockzenét szeretõké. Szerintem
az az oka, hogy nem elsõsorban a zenéért
megy a diszkóba, hanem azért, mert ott több jó
nõ gyûlik össze, mint máshol. Azért, mert nem
akarok senkit megsérteni, de valószínûleg nem
olyan környezetben nõttek fel, ahol fontos volt,
hogy milyen zenét hallgatnak. Teljesen mind-
egy volt, amit hallott az MTV-rõl, az jó, amit
hallott a rádióból, az jó: X dalt többször hal-
lom, valószínûleg jó kell legyen, meghallom a
szövegét, ha magyarul van, akkor a szövegét
könnyû megjegyezni. Én olyan környezetben
nõttem fel, hogy a baráti társaságokban, ame-
lyekbe belekerültem a legfontosabb dolgok közé
tartozott az, hogy milyen zenét szeretsz, melyek
a kedvenceid, kazettacsere, lemezcsere. Fontos
volt. Ilyen alapon össze lehetett barátkozni bár-
kivel, lánnyal, fiúval, láttad, hogy pont arra a
dalra, amire te táncolsz, ugyanarra õ is szök-
dösik és tudja a szöveget és azokat a sorokat is
tudja, amelyeket te nem hallottál vagy félrehal-
lottál. Szerintem ez a diszkóból hiányzik. Bizto-
san szükség van diszkóra, de akinek ebbõl a
szempontból jobb az ízlése, az nem megy oda.
Lehet, hogy más szempontból a diszkósnak ki-
finomultabb az ízlése máshoz viszonyítva. A
diszkó egy tömeghely, ahová mindenki össze-
gyûlik, azok is akik esetleg nem szeretik vagy
nem ismerik a rockzenét. Ez világjelenség, hogy
sajtóban, tévében, rádióban mindig az aktuális
divat számít, mindig az aktuális topegyütte-
sekrõl írnak cikkeket, készítenek interjút.”

Az egyetlen, öltözködésben és mozgásban is
elkülöníthetõ alcsoportot a rapperek képezik.
A beszélgetésekbõl származó információk
szerint mintegy száz fiatal tartozik ebbe a
csoportba, van egy kisebb kocsma, a Twin
Peaks, amelynek vendégkörét többségében rap-
perek alkotják:

„Egyre több a rapper a városban. Itt, a mi
iskolánkban is. Mutogatva beszélgetnek, cso-
szognak, a nadrágjuk feneke a térdüknél van,
fõleg a fiúknál, a lányoknak nincs ilyen kirívó
öltözködésük, menésük. És csoportokba verõd-
nek, amelyek hagyományosan konfliktusban
állnak egymással a csoportok, mert úgy látják
a tévében. Egymással barátkoznak. A Teázóba
járnak, ritkábban a G.-be. Voltak régebben a
sportcsarnok elõterében rapestek, most már
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nincs, járnak ide-oda. Szerintem nagyon ösz-
szetartanak, jobban, mint mások. Tizenévesek
és inkább fiúk.”

A diszkóba járók öltözködése fontos eszköz
az én-megjelenítésben. 

„Öltözködésük nagyon változatos, én úgy
mondhatnám, hogy nincs egy olyan öltözkö-
dés, amit nagyon nem kedvelnek. Talán, ha
térdükig ér a nadrág feneke. Mindenki ilyen
rap stílusban kezdett öltözni, fõleg a fiúk, a lá-
nyoknál viszont megvan a szokásos póló, kö-
tött póló, vagy akár a top, és a vászonnadrág,
aminek nincsen éle, csak egy kicsit trapézos. Vi-
szont van olyan csapat, amelyik betéved, nem
udvarhelyi csak éppen a városban járt, azokat
észre lehet venni, hogy nem ide valósiak.”

„A diszkósok megpróbálnak minél divato-
sabban öltözni, arra adnak, hogy minél jobb
cuccaik legyenek, a rockerek és régebbi zenét
hallgatók viszont nem.”

A diszkók színes közönségének egy részét
tizenévesek alkotják:

„Ha a diszkótulajdonosok betartanák a
diszkó szabályzatát, akkor nem tudom, meny-
nyire menne a diszkó, itt Székelyudvarhelyen
ugyanis kiskorúak, 16 éves körüliek vannak
jócskán, de lehet kisebbeket is látni. Valamint
kezdett egyre inkább elfajulni az anyagi olda-
la, azok az árak, amiket kérnek a belépõnél.
Azt a szervezõ szabályozza, a diszkó tulajdo-
nos. Ki tudják fizetni, holott a szülõnek, ha a
gyereke kétszer elmegy diszkóba, kétszer már
60 000 lej, és ez csak a belépõ, még mellette
fogyaszt. Vannak olyanok, akik tényleg csak
egy stílusért mennek, ezeken látszik, úgy is öl-
töznek. Attól függ, hogy a lemezlovas milyen
hangulatot teremt, inkább a house-ra táncol-
nak. A közönséget be lehet nagyon gerjeszteni
a füsttel, a fénnyel, a hangerõvel, fõként a
house zenével, napjaink slágereivel. Egy-két
sláger után betesz egy régebbit. arra is ugyan-
úgy táncolnak. Nem túlzás, általában 11-kor
kezdõdik egy diszkó, hiába nyitja meg 10-kor
kapuit, a diákok 11 körül kezdenek elindulni,
és 12 körül kezd a tömeg begerjedni, úgy hogy
a lemezlovas gondolja, hogy elkezdheti igazá-
ból a hangerõt is felnyomhatja jobban. Egy át-
lagos hétvégén – most hétvégén Gimi-buli volt
az Alcatraz diszkóban – 700–800 személy jár

el, szép ez bevételbõl, szép. Egy nyugodtabb
hétvégén 3–400 személyre lehet számítani.”

Az aranyfiúknak is nevezett újgazdagok
gyerekei képezik a diszkók közönségének egy
másik kis szeletét, akikrõl azonban mindenki
óvatosan nyilatkozik:

„A diszkóba járnak ilyen nagyon vagány
alakok is. Újgazdagok. Azok kimutatják az
ilyen viselkedést. Annyira kimutatják, hogy a
közönség már tudja, hogy kik õk, és nem fog-
lalkoznak, nem kötnek bele. Vannak olyanok
is, akik Csíkszeredából, Vásárhelyrõl átjönnek
diszkóba, és akkor vannak ilyen konfliktusok,
csíkiak és udvarhelyiek közt, mindig elõfordult
és elõ is fog. Eléggé durva, azért is volt bezárva
a városi diszkó, ezért is díjazom a rockereket
inkább. A rock kemény zene, a diszkósok meg-
vetik a rockosokat, a rockos sem veti meg mind a
diszkóst, én olyan függetlennek érzem magam,
én minden zenei stílust kedvelek, mert muszáj
nekem kedvelni. Minden zenei stílust hallgatok
és nem olyan bulikat csinálok, hogy megállok
egy zenei stílusnál, hanem minden felforgatok és
szeretek mindent, a rocktól elkezdve a heavy
metalig, a diszkótól a hardhouse-ig.”

A diszkó- és a rockzene közötti különbség
érzékeltetése visszatérõ motívum az interjúk
során:

„Nem nézem le a diszkózenét, de a rockze-
nét fennebb rakom olyan szempontból, hogy
van benne érték, amit meglátnak benne az
emberek, maga a zenész ott kell produkálja
magát. A mai diszkóba nem kell produkáljad
magad, csak egy jó menedzser, egy jó háttér,
lehet, hogy nincs is hallásod, meg lehet nézni
ezeket a zenekarokat 1–2 éves életük van. Pél-
dául ami stílust alakított ki az a Prodigy, és
sehol sincs. De akik 40 évvel ezelõtti zené-
szek, most is ott vannak. Mondják, hogy a
rock örök és halhatatlan, de ez valóság, a
diszkó stílusban nagyon változó. Ez nem is
baj. Megjelenik egy cd, lehet, hogy nincsenek
eléggé mediatizálva, ezért szûnik meg.”

Alternatív?

Munkánk során próbáltuk kideríteni: van-e
udvarhelyi jelentése az alternatív fogalmának.
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A válaszolók egy csoportja alternatívnak tar-
tott emberekre, kocsmára értette a szót. Egy
másik nagy csoport szerint nincs ilyen a vá-
rosban, sem helyi jelentése, sem a magyaror-
szági jelentésnek megfelelõ csoport. A cso-
portok egymásról alkotott képében sem jelent
meg a fogalom. Az egyik érdemi válasz, amire
jutottunk, hogy az 1980-as évek magyarországi
alternatív zenekarainak felsorolása és azok
preferálása értendõ a szó mögött. Idézünk né-
hány interjúrészletet az alternativitásról szóló
beszélgetésekbõl, annak ellenére, hogy való-
ban kis csoport képviseli. A kiscsoportok el-
különülésének korlátozott terei vannak, nin-
csenek ilyen profilkocsmák, -bulik, amelyek az
elkülönülõ közönség keresletét kiszolgálnák.
Ugyanakkor a folyamat kétirányú, ugyanis a
közönség igazodik ahhoz a kínálathoz, amelyet
a szórakoztató ipar helyi képviselõi nyújtanak.
Következésképp amennyiben jelentkezik ilyen
zene iránti igény az egyes buliszervezõk vála-
szolnak rá:

„Itt a különcökrõl van szó. A beskatulyázha-
tatlanokról, mindenféle szempontból, nem
csak zeneileg, nem is lázadók, de mégis azok.
El is fogadnak dolgokat meg nem is, szerintem
ez így csapódik le Udvarhelyen. Azt, hogy há-
nyan vagyunk, csak úgy tudom megállapítani,
hogy van egy buli és történetesen egy Kispál
megy, akkor, ha sokan vannak a buliban, ak-
kor van a táncparketten 70–80 ember. Ebbõl
nem tudom ki a rocker, aki erre is bulizik,
mert annyira élesen nem különül el ezeknek az
embereknek a világa, hanem összemosódik.

„A pesti néven vett alternatív nem alakult
ki, a fogalom jelentése amúgy is kilúgozódott,
néhány gyereket ismerek, aki a klasszikus ’80-
as évek közepe, ’90-es évek magyarországi al-
ternatív garázszenéjét hallgatja: Pál Utcai Fiúk,
Kispál és a Borz, Bizottság, Kontroll Csoport,
korai Republic. Ezeket a zenéket nagyon sze-
reti, ilyen helyekre is jár, amikor Pestre megy,
de itt nincs kialakulva ilyesmi, mert ezek a ze-
nék rockesten nem mennek. Én is felháborod-
nék, meg is ütném a dj-t, ha Republicot vagy
Kispált rakna be rockesten, viszont ugyancsak
nem megy a diszkóban sem, mert ott már túl
komoly. Az ilyen alakok csak otthon tudnak
zenét hallgatni.”

„Nekem a ’60–’70-es évek zenéje tetszik.
Ami mostanában aktuális magyar együttesek

vannak, azok zenéit nem tudja befogni a szer-
vezetem, pedig nem akarok ennyire a múlt
embere lenni. Nemrég kezdtem valahogy meg-
hallgatni ezeket a zenéket. Takáts Tamás,
Tankcsapda, kezdtem szeretni, pedig igen ke-
mény. A zene és a szöveg is fontos magyar zené-
ben, az angol szövegeket nem értem. Nagyon
kezdtem szeretni az instrumentális zenét.
A kézimunkázáshoz is jó ez a nyugodt zene.
Kaptam a barátomtól egy kazettát, hogy hall-
gassam meg, és nappal egyáltalán nem tet-
szett. Annyira befolyásol engem a naplemente,
hogy inkább éjszaka foglalkozom ilyesmivel, ha
nem dolgozom. Ki van zárva a külvilág olyan-
kor, nem létezik, csak én vagyok és az, amihez
fogtam. Fogtam este a kazettát és egy hétig
csak azt hallgattam, japán zenekar. Meditáló
zene. Annyira összeszoktam a zenével, hogy
ahogy hazaérek, az az elsõ, a cipõmet le sem
rúgom, kapcsolom be a zenét. A zene mellé
szoktam húzódni, ha csalódott vagyok, ha va-
lamilyen lelki problémám van, lerészegedés
helyett. Inkább kávét szoktam fogyasztani, al-
koholt nagyon kivételes esetben. A rockzene
nagyon kezdett kihalni a mostani tizenévesek
körébõl, a gépzene került elõtérbe és jön vissza
a hetvenes évek divatja modernebb elkészítés-
sel. Trapéznadrág, magas sarkú vagy talpú cipõ;
viszont a zene egész más. Kezdték túlzásba
vinni. Ezek a csinibabák már nem öltöznek
olyan durván, kezdtek egyszerûbbek lenni.
A zene mindenképp hordoz magában egyfajta
öltözködési és egyéb stílust. Ez nem nagyon lát-
szik Udvarhelyen, aki ad a zenére az ad magá-
ra is. Én úgy érzem, nem vegyíthetem össze a
divatot, ennyivel tartozom a zenének. Saját
magam vagyok a példaképem, nem egy együt-
test utánzok az öltözködésemmel, hanem meg-
próbálok egyedi elemeket vinni bele.”

„Régen volt alternatív, de már nincs. Nekem
ugyanezt jelentette itt is, a mi haveri körünk ezt
hallgatta. Ha megkérdezel 10 embert, nem biz-
tos, hogy 10-bõl 5 meg tudja mondani, hogy mi
az az URH. Ezeknek a zenekaroknak egy része
még él, de nincs hallgatósága.”

„Olyan, hogy egy ember alternatív, olyan
nincs, csak alternatív zene van: Heaven Street
Seven, Lay off. Meg a G kocsma ilyen. Szokat-
lan a többihez képest. Ötvözi a népit, a régit
az újjal. Maga a hely egy mûvészet, stílusosan
össze vannak állítva a régi rádiók, hangszerek,
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gyertyák. Egyetlen rossz tulajdonsága van,
hogy füstös.”

Az egyik elterjedt csoportosulás, amelyet
nem találtunk meg a városban, de például
megtalálható Csíkszeredában, az extrém spor-
tokat kedvelõké: gördeszkások, bmx-esek,
snowboardosok, amelyek elkülönülnek, zenei
ízlésben, öltözködésben. Zenében a drum and
base irányzat jellemzõ erre a csoportra. Erre
azért szenteltünk külön figyelmet, mert fekvé-
sébõl adódóan a városból könnyen megköze-
líthetõ az extrém téli sportok számára kedvezõ
Hargita hegység és abból, hogy a jelenség
megtalálható a közeli megyeszékhelyen vár-
ható lenne, hogy Székelyudvarhelyen is fel-
bukkanjon.

További aktuálisnak számító szubkultúrát a
diszkósokon belül a house-osok és raverek
képeznek, amelyek azonban szintén nem je-
lennek különálló populációkként. 

Gyülekezõhelyek, lehetõségek. 
Szabadidõ-eltöltési módok

Az egyes csoportok tárgyalásakor nem tárgyal-
tuk a gyülekezés helyeit, mivel ilyen szem-
pontból az egyes kocsmák közönségei színesek.
Interjúrészletek segítségével próbáljuk körvo-
nalazni az egyes szórakozóhelyek elhelyezke-
dését, imidzsét. Csak azokkal a szórakozóhe-
lyekkel foglalkozunk, amelyek megjelennek
interjúalanyaink elbeszéléseiben. 

A lakótelepi kocsmák és központi helyek
különböznek abból a szempontból, hogy utób-
biak kiszolgálják a város középiskolás diákjait
napközben:

„Megvan minden iskolának, hogy hova jár:
a mezõgazdasági sulisok a Harmóniába és az
Omegába, a gimisek az Elekesbe, a pedások a
Teázóba és a G.-be. A bányaisok Omegába és
tépébe (Twin Peaks). A Harmóniát úgy is hív-
ják, hogy parasztbár.”

„Jelentõsége van annak, hogy szombat este, a
rockest napján melyik kocsmában gyülekezünk.
Na most az én szempontomból eléggé kevert a
kocsmák közönsége. Nincs egy olyan törzs-
kocsma, mint Kolozsváron, ahova 95% lejár
az én társaságomból. A Siculus ilyen volt, de
soha nem volt egy törzsgárda, elég sok fajta

ember bejárt. Most viszont, hogy megnyílt ez a
G. pub oda kezdett járni egy olyan réteg. Viszont
a rockereknek, a hosszú hajúaknak, hozzám
hasonlóknak nagy része oda jár a G.-be. És
miután ott megvan a tankolás alkohol szem-
pontból és egy kis beszélgetés, semleges témák,
mondjuk, hogy ha a haverokkal kerülök le,
akkor a helyi politika, a sport, a héten történt
focimeccsek tárgyalása stb. Gyülekezés a rock-
estre 8 után kezdõdik úgy 10–11-ig, addig meg
lehet inni egy pár sört, végül is úgy érdemes. Már
Kolozsváron megszoktuk az olcsó piát, megvesz-
szük, és úgy visszük be buliba. Voltak ilyen ret-
tenetes szokásaink, Istennek kopogjam le fán
valahol, hogy nem okozott tartós egészségi ká-
rosodást, hogy 96%-os alkoholt vegyítettünk
vízzel, az volt a legolcsóbb és abból tudtuk a
legerõsebb piát elérni, és vittük be dzseki alatt.
Szinte 100%-os biztonsággal lehet tudni, hogy
szombat este kivel találkozol a kocsmában, a
G.-ben. Régebb a legkevésbé rossz a Sicu volt. Az
Elekest kimondottan utáltam és utálom most is,
azért mert rettentõ sok olyan ember jár oda,
aki sznob a szó rossz értelmében úgy, hogy ma-
gát felsõbbrendûnek tartja, lásd mûvész, lásd
intellektuel, lásd másképp gondolkozó. Ezeknek
az emberkéknek lett a törzshelye az Elekes.
Amikor csak lehetett, az ilyen pszeudo-intel-
lektuel, mûvészieskedõ, felvágós, egy kávé mel-
lett és egy kóla mellett ülõ olcsó szivart szívó
emberkéket elkerültem. Inkább leülök Jánossal
vagy Mórickával, akinek hosszú, zsíros haja van,
és nem tud olyan dolgokról beszélni, mint ezek,
de sokkal õszintébb, inkább adja magát, mint
ezek, akik képmutatók. Nemrég még volt egyet-
len nonstop kocsmája a városnak, a Bohém,
ahova viszont egy másik olyan emberfajta jár
be, akiket még jobban utálok. Ezek az újgazda-
gok, 30–35 év közötti fiatalok, akik kéthetente
elcserélik a mobiltelefonjukat, festett szõke
macákkal járnak és minimum használt BMW-vel
vagy használt Volkswagennel mennek, ilyen
embereknek a törzshelye. Reggel kijössz egy bu-
liból már évek óta visszatérõ motívum, bolon-
dulsz meg, hogy még egy sört meginnál és mész
haza reggel 4-kor.”

„A G-pont az osztályunk törzshelye, egy ré-
sze mindennap odajár, lyukasóráról, délután,
hétvégén. A G-ben jó a zene, jó a társaság, jó
a hangulat, nem lehet semmihez hasonlítani,
olyan furcsa hely, nincs több ilyen, elit kocsma.
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Audíciókkal, kulturális programokkal, kiállítá-
sokkal. Hatvanévesig mindenféle ember jár
oda, sulisok, egyetemisták járnak oda.”

„A G-Pont egy olyan érdekes hely, ahova ta-
lán nyitottabb emberek járnak. Egy rakás em-
bert, aki jár a g-be látod színházban, diszkóban,
rockesten, könyvtárban, moziban. Sokrétûbbek,
szélesebb az érdeklõdési közük. Szeretünk
könyvtárba járni, nem csak a háziolvasmányok
miatt.”

„Kocsmák közül az elsõ számú egyértelmûen
a G-pont, esetleg a Tea Pubba járunk, ott vi-
szont már harmincon felüli embert nem találni,
fiatalok járnak. A Siculus is ifjúsági hely csak
a berendezés rosszabb. Más ifjúsági kocsmát
nem tudok, a külvárosi kocsmák nem jellem-
zõek, nem töltenek ott a fiatalok egy estét, ha-
nem csak egy italra mennek be, ezeket bode-
gának hívják. Az már a felnõtteké, parasztoké,
alkoholista értelmiségé. Azokra a helyekre jár-
nak még fiatalok, ahol van számítógép, inter-
net, pl. Bohém, szerintem oda beülni nem kelle-
mes, vagy beszélgetni, inni. Amíg éjjel-nappali
volt, addig beültünk éjszakánként buliból haza-
fele menet, mert még egy kicsi sörbe senki sem
halt bele. Most már nincs ez. Nincs hol levezet-
ni, pedig szerintem elég kellemes dolog buli
után, mikor bezár a bolt, felgyúlnak a fények,
leáll a buli, hazaküldenek, akkor úgy jó még va-
lahol meginni egy kicsi sört és azzal az ember
hazamegy és elalszik. Most esetleg még a G-
pontot lehet elkapni, ha sok a vendég és kitoló-
dik a zárás. Más nincs. A G-pont hangulata na-
gyon jó, nagyon fontos, szerintem a tulajdonos
egyrészt a berendezéssel fogja meg a fiatalokat,
különbözik az átlag lepattant bodegától, más-
részt szar italt nem árul, alkoholisták számára
nem ideális hely, cigányok nem gyûlnek be,
harmadrészt mindig olyan zenét lehet hallani,
amilyent rádióban, tévében nem. Fõleg rockze-
nét, de nem abból a keményebb fajtából, hanem
lazábbat, vagy klasszikusokat, Deep Purple-t,
Gun’s’n Rosest lehet hallani, vagy jazzt.”

„A G-pont a köztudatban kultúrkocsma, ez
egy jó ötlet. Azért jó, mert hall az ember több-
féle zenét, az elõadó is népszerûbb lesz, énekel,
hegedül, zongorázik vagy fest. Olyan rétegeket
vonultat fel, amelyek közül engem kifejezetten
egyik sem vonz. Elmegyek, meghallgatom,
ilyen kikapcsolódás jellegû, egy kicsit más. A Tea
Pubnak más a jellege, más a szolgáltatás is,

más a megcélzott réteg az iskolások. Egy 40
éves, ha oda megy, lehet, hogy nem fogja jól
érezni magát, de a G-be jobban beolvad. Ha
leül egy diszkós és beszélget, abból nem lesz el-
lentét. A G-pont, az Elekes most tovább nyitva
tart, a Borpince. A rockerek ilyen kisebb söté-
tebb kocsmákba tömörülnek, ellenpélda a Sicu-
lus, most csak a rockerek járnak, lehet, hogy a
játékgépek miatt. Régebb nem szerettem a G-t,
mert voltak benne számítógépek, internet és
abba a kocsmába nem talált. Nagyon vegyes
volt a társaság. Most ha lemész a G-pontba,
nem olyan már. Nem feltétlenül értelmiségi ré-
teg, én sem tartom magam annak, többnyire a
rockzene kedvelõi járnak. A rockzene vonzotta
az értelmiséget, nem azt mondom, hogy a disz-
kósoknál nincs, de az arány nagyobb.”

„Van itt csütörtökönként a Dzsungelben nosz-
talgiabuli, de én oda soha nem is jártam, csak
hallomásból tudom, hogy mik szoktak ott menni.
Mivel nosztalgia, keveredik, a varrodában dol-
gozó 30 éves fehérnépek, akik kiöregedtek a
diszkóból, de valahova elmennének és egyet
táncolnának típustól, a csütörtökön éppen
mást nem kapó rockerig mindenki bejár. Pén-
teken a Dzsungelben fele soft-rock, fele diszkó.
A tulajdonos megvette a városban létezõ má-
sik diszkót is, az Alcatrazt, oda áttette a diszkót,
de azelõtt minden csütörtök, péntek, szombat,
vasárnap diszkó volt.”

„Van ez az úgynevezett nosztalgiabuli a Dzsun-
gelben csütörtökönként, ahol szintén minden-
féle ember összegyûl. Még rockerek is. 1997
táján sokat jártam oda rendszeresen, de csak
azért, mert nem volt más. Most már arrafele
sem megyek, amióta van hétvégén Szabó Attila
buli, OP buli, Kusmó buli, rockbuli, azóta nem
megyek nosztalgiabuliba, mert nem okoz ne-
kem élményt három középkategóriás zenész
elõadásában hallgatni évtizedekkel ezelõtti
slágereket. Inkább elmegyek egy Kusmóbuliba,
ahol eredeti felvételt hallok, Tankcsapdától pl.
vagy a Szabó Attila bulin a Korált, ami szintén
régebbi, P. Box, P. Mobil. Házibulik nincsenek,
lejárt a házibulik ideje, lehet, hogy mások csi-
nálnak, az én környezetemben nem. Szerin-
tem érdekesebb az, hogy az ember elmenjen
egy népesebb helyre, de ezt embere válogatja.
Van, aki jobban szeret szûk körben összejönni,
8–10–12-en, régebben én is mûveltem ilyent,
ma már nem.”
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„A nosztalgia estre régebb jártam, az egy ki-
csit más volt, csak magyar zene, és nem aka-
rok senkit megsérteni, de ilyen báli stílus. Ami-
kor indultak a nosztalgia estek, zenekar is volt,
magnóról is ment. Az a társaság járt, akik jár-
nak pénteken. Nem feltétlenül azok az embe-
rek, de ilyen társaság. Most bemegyek, de nem
hozza meg a hangulatom, lehet, ha magnóról
menne, több lenne, én nem szeretem azt, ha
egy zenekar más dalait játssza. Nem tudja úgy
eljátszani, és báli, esküvõ hangulata van.”

„Szabó Attila bulikba szoktam menni, egy
kicsit az is elcsépelt, nem bulizenéket szokott
rakni, hanem saját stílusát próbálja belene-
velni az emberekbe, õ jazzesebb. 16 évestõl 30
évesig járnak oda az emberek. Bluesbulinak
hívják. A közönségnek lehet, hogy tetszik. Egész
héten dolgozom, úgy érzem, hogy egy napot
megérdemlek, kimozdulok, megiszom néhány
pohár bort, de nem tetszik nekem a csomó ré-
szeg ember, a verekedések. A diszkóban soha
életemben nem voltam. Egy idõben jártam a
dzsungeles nosztalgiaestekre. Kimaradt a tár-
saság miatt, kezdett szétszéledni. Mindenki
valahol továbbtanul, dolgozik, családja van. A
dzsungeles bulik már nem szimpatikusak. Az
Elekesbe és a G-Pontba szeretek járni hétvé-
gén este, oda inkább az én korosztályom jár,
az Elekesben inkább tizenévesek vannak.”

Szórakozás a városon kívül

A szórakozási lehetõségek kiaknázása nem ér
véget a város határainál. Errõl azt gondolom,
hogy kisvárosi jellegzetesség. Az egyik közeli
nagyközség két az udvarhelyi kínálathoz ha-
sonló szórakozó hellyel rendelkezik. Szomba-
tonként ingyenes buszjárat mûködik, amely az
egyik diszkóba hivatott szállítani a közönséget. 

A szórakozás mentén tetten érhetõ a város
és a környezõ falvak kapcsolata is, ahogyan
az innen látszik. 

„Sokkal nyitottabbak a falusiak, olyan szem-
pontból, hogy õk most akarnak lenni valakik (ne-
künk városiaknak itt van minden készen), õk ki-
sebbnek érzik magukat a városiakkal szemben,
és ezt a városiak éreztetik is velük. Falun sokkal
emberségesebbek az emberek, nem nézik annyira
le egymást. De ha falun van egy bál és elmegy

egy udvarhelyi fiú, nagyon megverik. Mert a fa-
lusi lányok csak az övék. Itt bent pedig fordítva.
Ha olyan csapat jön, akit nem ismernek, annak
annyi. De falvak között is ugyanilyen ellentétek
vannak, és ezt lehet tudni elõre. Vannak olyan
falvak, amelyek jóban vannak egymással, és
olyanok, amelyek között ellentét húzódik. Azért
is verekszenek, mert unják magukat.”

„Vannak elmaradott falvak, ahol megszûn-
tették a buszjáratot is. Teljes elszigeteltség
van. A falu elöregedett, a fiatalok városra köl-
töztek. Ott kihal a falu.”

„Most a városból áramlanak ki az emberek
a városok környékére lakni. Akik itt születtek,
de akik nem itt születtek, azok befele igyek-
szenek.”

Ugyancsak városon kívüli szórakozásként
koncertek esetén az erdélyi városok szinte
bármelyikébe többtíz fiatal kerekedik fel ta-
lálkozni a várt zenekarral. A Pepsi Sziget
szintén nem ismeretlen 650 km távolságban:

„Nemrég Kolozsváron voltam Ossian kon-
certen. Innen nagyon sokan mentek fel, kb. 100
udvarhelyi volt, összesen 2500 ember volt egész
Erdélybõl, ugyanis egyetlen helyszíne volt. Az
egyik elõzenekar is udvarhelyi volt. Nagyon jó
volt, a Tankcsapdára is el fogok menni Maros-
vásárhelyre vagy Sepsiszentgyörgyre.”

„A Pepsivé vedlett Szigeten minden évben
ott vagyok a Metal Hammer színpad körül,
nemzetközi rockfesztiválokra látogatok el, ha
tehetem.”

„Én zenélni Udvarhely környékére járok, egé-
szen Brassóig, ahova hívnak és novemberig
minden hétre akad egy kis rendezvény. Udvar-
hely környéki fiatalokról elmondhatom, hogy
õk is diszkósok, nagyon nehéz õket elcsábítani
nosztalgia zenével, ‘60-as, ‘70-es évek zenéjé-
vel. Nagyon agresszívek, fõleg, ha isznak. En-
nek köszönhetõ, hogy vidéken is megjelentek a
diszkók, mert régebben voltak mozik, de nem
tudták fenntartani, ha sikerül az állam szeretné
újra nyitni õket, de sajnos a diszkóból már
nem lehet kihúzni az embereket. És kérik a
rappet is vidéken. Az udvarhelyiek járnak ki
vidékre diszkóba, talán a lányokért, részben a
lányokért, de rengeteg fiú azért megy, hátha
fölcsípek egy csajt, és hátha le tudok vele fe-
küdni. Én ezt se díjazom.”
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Fogyasztás

A Mozaik2001© kutatási program eredménye-
ibõl, gyorsjelentésébõl a székelyföldi fiatalok
kulturális fogyasztási szokásaiba is betekintést
nyerhetünk egy általános, mennyiségi szinten:
leggyakrabban diszkóba járnak a 15–29 éves
korcsoport képviselõi a szabadidõs tevékeny-
ségek közül, de második legfrekventáltabb
helyként a könyvesbolt szerepel. Élvezeti cik-
kek fogyasztása terén a drogok igen elenyészõ
mértékben jelennek meg a preferenciákban az
említett adatok alapján. Sem a kulturális fo-
gyasztás, sem az élvezeti cikkek fogyasztása te-
rén nem az említetteket igazolják vissza beszél-
getéseink, amelyek azonban természetüknél
fogva nem számszerûsíthetõk.

„A diszkóban talán csak az nem kap drogot,
akinek nem kell. A rockesten egybõl felismer-
ném, ott nincs. Mindenki egyszerûen részeg, és
ez bõven elég. Állítom, hogy itt a környéken még
nincs iskolákban vagy rockesten.”

„Egyértelmûen hozzátartozik az alkohol a
bulikhoz, szórakozásokhoz ma, régebben ke-
vésbé, de 1–2 sört akkor is megittunk. Most vi-
szont a legtöbb ember, aki eljár bulikba, leg-
alább 2/3-a rendszeresen fogyaszt alkoholt. Ez
nem azt jelenti, hogy részeg, hanem szalon-
spicces. Kicsit felszabadult 3–4 sörtõl, én is így
vagyok. Ahová én járok rockbulikba, még éle-
temben fûszagot nem éreztem, meg tudom kü-
lönböztetni, biztosan nincs itt ezekben a bu-
likban drog. A diszkókban nem tudom, mi a
helyzet, de elképzelhetõnek tartom. Az extasy
tablettát, ahhoz hogy 3–4 órát egyfolytában
ugráljon. Nagyon sokan isznak a diszkóban
energiaitalokat, viszont rockbulikban csak al-
kohol és cigaretta van. Éjjel 3–4-kor tele van a
táncparkett cigarettacsikkel.”

„A Szabó Attila bulikon megiszok 1-2-3 po-
hár bort, de az nem sok. Kábítószert kétszer
próbáltam életemben, marihuánát és hasist.
Tetszett, de egyáltalán nem akarok rászokni,
semmitõl nem akarok függõ lenni a cigin kí-
vül. A cigirõl is le szeretnék mondani. Fölösle-
ges rossz.”

„Általában nem részegek, inkább spiccesek
a diszkósok, a részegek az idõsebb korosztály
tagjai, a huszon-harminc évesek, és ezért is
hagytam fel a diszkóba járással, amikor a
Dzsungelben rengeteg verekedés volt. Mikor it-

tak, elfogyott minden, még a szék is repült,
olyanban is volt részem.”

„Én megvagyok a citromos vízzel is, meg le-
het lenni alkohol nélkül. Lehet jól bulizni, va-
lahol mindenki el tudja érni, alkalom és tár-
saság nagyon kell. A mostani fiatalok én azt
hiszem, már nem tudnak alkohol nélkül bulizni,
csak nem tudják, milyen az. Ez a feszültség a
kisváros betegsége.”

„Mindenhol vannak jó és rossz emberek. Ha
nem isznak, rendesen viselkednek, az alkohol
az oka a legtöbb konfliktusnak. Az alakult ki,
hogy nem tudnak bulizni pia nélkül. A sze-
génységnek az egyik következménye az lesz,
hogy a legtöbb családban alkoholista az apa
vagy az anya.”

„Majdnem minden családban van alkoholista
vagy rendesen ivó személy Erdély-szinten. Nem
is csak a szegénység az oka, inkább a kilátásta-
lanság. Nincsenek az embernek céljai, dolgo-
zik, a fizetésének felét elissza. Ha szegény is az
ember, de vannak kilátásai, akkor nem pesszi-
mista. Tehát az ok az, hogy nincsenek kilátások
sem a meggazdagodásra. Van egy csomó értel-
mes ember, aki tönkrement.”

Más szabadidõs tevékenységek

Az egyes találkozási helyek sorában a kocs-
mákat, bulihelyeket tárgyaltuk, ezeken kívül
jó néhány szabadidõ-eltöltési módozat létezik
a városban, úgy mint mozi, színház, internet-
café, játékterem stb., egyéni szabadidõ-eltölté-
si módokra pedig szintén kíváncsiak voltunk.
Vasárnap kivételével minden nap mûködik a
helyi filmszínház, ezen kívül filmvetítések
vannak az egyik helyi ifjúsági szervezet ren-
dezésében, ugyanitt és az úgynevezett kultúr-
kocsma szervezésében, valamint egy harmadik
helyszínen rendszeresen táncház mûködik.
A városnak tizenegynéhány fõs helyi társu-
lattal mûködõ színháza van. Internet-kávézók
szép számban találhatók mind a központban,
mind pedig a lakótelepeken. Ezek közönsége
nagyon fiatal korosztályokból tevõdik össze,
rengeteg általános iskolás diák használja szá-
mítógépes játékokra az internetezõ helyeket
napközben, tapasztalataink szerint ezeken a
helyeken nincsenek holt idõk, pangások, ál-
landó lefedettséggel dolgoznak. Játéktermek
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szintén szép számban mûködnek. Dartsra, bi-
liárdozásra berendezkedett nagy teret biztosító
kocsmák ugyancsak népesek annak ellenére,
hogy ezek többsége a lakótelepeken rendez-
kedett be:

„Unom itt magam, mert kisváros. Moziba,
filmklubba járunk, meg mondjuk, ha valami
jó táncház van, akkor arra elmegyek. Pénte-
ken lesz egy jazz koncert Gyárfásékkal, az
ilyenekre mindig elmegyek. Nincs az ilyenek-
nek közönsége, de ezelõtt két hónappal volt
egy Harry Tavitian-koncert, olyan teltház volt,
hogy nem lehetett beférni, de annak nagy ré-
sze nem azért volt ott, mert annyira érdekelte,
hanem sznobságból, voltak olyan emberek
akik szerintem életükben akkor hallottak jazzt,
mert ugye érdekli bármi de én nem hiszem, ez
a Gyárfás zenekar népszerû lenne, meg sincs
hirdetve, egy plakátot nem láttam a városba,
mondjuk nem ugyanaz hozta, mint Harry
Tavitiant az igaz, az egész városba nincs egy
plakát. A táncház az jó lesz, régen voltak a régi
G-ben is táncházak, ott viszont rengeteg em-
ber volt. Minden kedden élõ zene volt, a Csaló-
ka visszament Vajdaságba, azóta nincs. Udvar-
helyen most alakul egy zenekar, de az még
legalább egy év, míg be tudnak tanulni. Ha
kapunk pénzt, lesz táncház minden héten,
minden második héten, de ennek sok esélyét
nem látom.”

„Az igazság az, hogy nagyon feljött az inter-
net, interneteznek, rengeteg klub van, valamint
dartsoznak, biliárdoznak, játékterembe járnak
a fiatalok, amit én nem díjazok. Pénzes gépekre
gondolok, soha az életbe nem díjaztam és nem
tettem bele egy lejt se ezekbe a gépekbe és nem
is fogok. Ami szórakozás van, nagyjából ennyi.
Mozi, moziba kezdtek elég sokan járni, én is já-
rogatok moziba, az igazság az, hogy én azt dí-
jaznám, ha lennének mindenféle estek a disz-
kóban, vagy az ifjúsági házban.”

„Az udvarhelyi fiatalok közül sokkal keve-
sebben dolgoznak iskola után, osztályonként
1–2 áll munkába iskola után. Bejött az inter-
net, a számítógép, inkább mind azt bújják, in-
kább tanulnak, mint napszámosok, pedig sze-
rintem sokan fognak odakerülni távlatokban.
Érvényesülni tanulva sem könnyû. A barát-
nõm is tovább akar tanulni, szociális gondozó
akar lenni levelezõ tagozaton. Pénz kell hoz-
zá. Szerintem a fiatalokban benne van a ta-

nulni vágyás, a számítógépes szakmák, sok
családnál az anyagiakon akad fenn. A számí-
tógép és a kávéfõzõ között számomra egyelõre
nincs különbség.”

„Nagyon szeretem a hollywoodi filmeket,
mindent szeretek, ami ott készül: komédiától
horrorig, erotikustól drámáig. Rengeteg idõt
töltök el ezzel. Rengeteget olvasok, hetente 18-
20 folyóiratot, újságot, ami sok idõmet veszi
el. Azon kívül ’90 óta olvasom a Metál Hun-
garikát, az a legnagyobb magyar nyelven
megjelenõ, a másik magyar nyelven megjelenõ
a Rocker illetve a román nyelven megjelenõ
szakfolyóirat a Heavy Metal magazin. Nem-
csak rockszakfolyóiratot olvasok, ebben benne
van a Cinema, a Heti Világgazdaság, román
nyelvû újságok, én vagyok az egyetlen Udvar-
helyen, akinek járnak, félreteszik a postán,
22, Dilema, Academia Catavencu. Nagy sport-
fun vagyok. A National Geographicot olvasom
rendszeresen. Az idõm abszolút be van osztva.
Vegyünk egy konkrét napot, a holnap estét.
Ma péntek van, holnap este fogok menni
rockestre. Egyrészt azért, mert már egy hete
nem mozdultam ki sehova. De hogyha nem
volna rockest, akkor is lemennénk a városba,
valószínûleg azért, hogy megigyak 8–10 sört,
de megint konkrét esetet veszek. Két hete ágy-
ba kellett feküdjek abszolút nem unatkoztam,
szombat este néztem egy német foci-összefog-
lalót, egy spanyol bajnoksági focimeccset, de
ha nem volna tévém, akkor sem unatkoznék,
mert akkor meg zenét hallgatnék. Ha nem lenne
zene, akkor sem unatkoznék, mert rengeteg
felhalmozódott anyagom van, így folyóiratok,
újságok. Ha azok se volnának, akkor van egy
2000 példányos könyvtáram, amit anyáméktól
örököltem, és kétségbe vagyok esve, hogy 90
éves koromig hogy fogom átrágni magam raj-
tuk. Érted, hogy mi a helyzet? Abban igazad
van, hogy napi egy könyvet olvastam ki 18
éves korom elõtt, tudod, nem volt se tévé, zene
ugyancsak, mivel visszahúzódó voltam, renge-
teget olvastam, de próbálom tartani a ritmust.
Könyvbe ugyancsak változatos az ízlésem, ko-
moly kortárs irodalomtól romantikus realista
irodalomig, science fictionig, Stephen Kingig
tehát horror, mindenevõ vagyok. Nem az a
fajta bunkó vagyok, aki bekapcsolja a zene-
csatornát, két román, az Atomic és az MCM,
lehet fogni, tudom, hogy mikor van az a spéci
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mûsor, amikor egy órán keresztül bálzene
megy, és csak akkor kapcsolom be a tévét. Ne-
kem ez nagyon szükséges, mert újdonságokat
onnan tudok meg, azonkívül zenecsatornákat
nem nézek, csak heti egy órában, amikor ez
van. Szeretem, ha én vagyok a leginkább in-
formált a magam körében mindenrõl. Ezt fi-
togtatom is nagyon rögtön.”

„A napi idõtöltésem úgy néz ki, hogy ha
nem dolgozok, akkor eljövök a városba, meg-
járom magam, vagy vagyok valakivel vagy
nem inkább az a fontos benne, hogy járjam
meg magam. Délutánt otthon töltöm egyedül.
A járjam meg magam azt jelenti, hogy beülök
az Elekesbe, megiszok egy kávét. Ismerõseim
vannak bõven, de akihez igazán szoros barát-
ság fûz, az a barátnõm. Amikor dolgozom, ak-
kor a város végén építkezésen dolgozom, most
a betegségem miatt nem dolgoztam. A szüleim-
tõl is sokat kapok, még nem vagyok anyagilag
teljesen önálló, de erre törekszem. A konyhát,
fürdõszobát közösen használjuk. Így a pénzt,
amit keresek szórakozásra, ruhára költöm. Ha
dolgozok, akkor azon a hétvégén nem megyek
sehova, a pár otthon töltött órát van mivel lefed-
jem. Zenét hallgatok. Valamit mindig kézimun-
kázok. Most háziáldásokat varrok ki keresztöl-
téssel. Készítgetek háziáldásokat, falvédõket.
Magamnak találtam ki, a barátnõmnek csi-
náltam karácsonyra, keresztöltéssel. Ez volt
az eddigi legszebb munkám. Vallásos feliratok.
Szeretem a fizikai munkát, és nagyon fárasztó
8–10 órát egy helyben ülni. Nem érzem annyira
a felelõsséget ebben az otthoni munkában, szük-
ségem van arra a pontos idõre beosztott mun-
kára, amit másnak végzek. A varrás pedig kedv-
tõl függ. Mellette kell valami más munka. Elég
nehéz emberek között dolgozom. Most egyedül
vagyok, nehezen tudom elviselni az embereket
munka közben. Azt szeretem, ha megmondják,
mit csináljak, és hagyjanak békén.”

Ifjúság és politika. Interetnikus viszonyok.
Politikai kettõsség. Politikai érdeklõdés

Elõzetes kutatásaimnál fogva kíváncsiság haj-
tott a fiatalok politikához való viszonyulása
iránt. Ugyanakkor nem kívántam túlhangsú-
lyozni a téma szerepének fontosságát. Idevo-
natkozó empirikus felmérések és szakirodalmi

áttekintés alapján eltér a tizenévesek és hu-
szonévesek politikai érdeklõdése. Egyrészt
képet szeretnénk alkotni arról, hogy hogyan
alakul ez a helyi társadalomban, másrészt arra
a kérdésre is választ keresünk, hogy milyen
kategóriákban gondolkoznak a megkérdezet-
tek a politika szó említésekor: belpolitika, kül-
politika, helyi politika stb. 

Más kutatási eredményekhez hasonlóan a
fiatalok politika iránti érdeklõdése nem hang-
súlyos. Továbbá tizen- és huszonévesek kö-
zött is húzódhat választóvonal ebbõl a szem-
pontból. Természetesen nem vonhatunk le
messzemenõ következtetéseket, de interjúala-
nyaink közül inkább a huszonévesek voltak
azok, akik figyelemmel kísérték a politikai
történéseket. Utóbbiak egy prepolitikai fázisban
vannak, még a választásra jogosultság életkora
elõtt, amikor kialakulófélben vannak azok a
diszpozíciók, amelyeket a késõbbiekben hasz-
nosítani fognak. De az informáltság, az érdek-
lõdés és a preferenciák kifejezése nem feltét-
lenül elõzi meg a véleményalkotást. 

Tapasztalataim szerint elsõsorban külpoliti-
kai természetûek a politika szó jelentéstartal-
mai a vizsgált idõszakban. Ehhez az a tényezõ
is hozzájárul, hogy a vizsgálat idõpontja a ma-
gyarországi parlamenti és helyhatósági válasz-
tásokhoz állt közelebb. 2004-ben, a romániai
választások évében elõtérbe kerülhetett volna
a belpolitika. A belpolitikai eseményeket a po-
litika iránt érdeklõdõk követik, míg a külpoli-
tikai történésekkel inkább találkoztak azok is,
akik nem érdeklõdnek a politika iránt. A mé-
diák hatása ez esetben tetten érhetõ az ismere-
tekben. Külföldi médiumok követése részint
együtt jár az inkább külpolitikai informáltsággal.
A világ történéseinek gazdag spektrumában a
román politikai élet szelete nem feltétlenül fog-
lal el sajátos pozíciót. A régiót „számottevõen”
érintõ nem helyi hatókörû sajtóorgánumok a
magyarországi mûholdas tévécsatornák közül
kerülnek ki. Némiképp magyarázatra szorul a
számottevõ jelzõ, amelyet a régió érintettségé-
re alkalmaztunk. Ugyan az idevonatkozó infor-
mációkat a romániai médiumok tiszte csator-
názni, ezeket megtaláljuk a határon túli
régiókat célpopulációnak tekintõ magyarországi
adók mûsoraiban, további többletinformációk-
kal együtt, regionális stúdiók által készített
helyi tudósítások formájában. Külpolitikán be-
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lül kiemelt helyet foglal el a magyarországi po-
litika. Korábbi kutatási tapasztalataink szerint
gyakori a magyarországi politikai palettában,
pártokban való gondolkodás. 

Megkérdeztem, hogy érdekli-e a fiatalokat a
politika általában, mit értenek politika alatt
és hogy lehet-e ilyen szempontból tizen- és
huszonévesek között eltérés. 

„A középiskolásokról garantálom, hogy 80%-
ukat nem érdekli a politika. A huszonévesek
közül kb. 60%-ukat érdekli. Ezt észre lehet venni
az anyaországi választások során, hajrá FIDESZ,
hajrá FIDESZ, én pedig személyesen kint vol-
tam, nem vagyok nagy politikus, de a Kossuth
térre mentem ki, hogy még többen legyünk,
barátaimmal kimentünk. Helyi szinten nem
vetem meg egyik pártot sem. Ugyanígy vagyok
az ifjúsági szervezetekkel is, ugyanúgy szere-
tem õket, akármilyen konfliktus van közöttük.
Független szeretnék lenni. Én mindenki szá-
mára szeretett ember szeretnék lenni, nem
olyan elvetemült. Hogy a fiatalokat mennyire
érdekli a városban honos kettõsség, attól függ,
a közéletben mennyire vannak benne, mert van,
aki abszolút nem is hallott róla. A foci is úgy
zajlik két csapatban és ugyanúgy van a köz-
életben is. Csak van, amelyik nagyobb csapat
és van amelyik kisebb.”

„Volt egy olyan példa, hogy majdnem kitet-
tek valakinek a lakásából, mert azt mondtam,
hogy utálom az RMDSZ-t, és azt mondták, hogy
akkor menj ki, légy szíves. Egy tizenkilenc-húsz
éves fiú mondta, a testvérének a lakásából. Ez
szerintem egy kivételes eset, mert Udvarhe-
lyen azért ennyire nem érdekli az ifjúságot a
politika. Azért itt is vannak olyan emberek,
hogy nem politizálnak, de piros-fehér-zöld
szalaggal járnak.”

„Egyik kedvenc témám a politika. Azt már
egy adott társaságban lehet csak beszélni,
mindenkivel nem beszélgetek errõl, csak ak-
kor, ha kérdeznek. Mert a fiatalok többségét
nem érdekli olyan szinten a politika, mint en-
gem. Nem csak a helyi politikára értem. Azzal
beszélgetek errõl, akirõl tudom, hogy érdekli
és követi rendszeresen a médiában az esemé-
nyeket. Nevezzük értelmiségi társaságnak a
beszélgetõ partnereket, történelem, pszicholó-
gia, földrajz szakos tanárok. A magyarországi
politikai helyzet és annak a romániai magyar
politikai életre való vetülete a fõ téma. A más

nemzetiségekrõl való gondolkodás a rockerek-
nél egy infantilis rasszizmusban nyilvánul meg,
hogy na cigány, meg Magyarországon is hülye
oláh meg ilyesmi, ez megvan az erdélyi rocke-
reknél is. A rocknak egy a nyelve, lehetsz japán
is. Az angol és a zene, ami összeköt minket. Én
nem csak ilyen szinten látom az egészet. Az
összes közül a leginkább fanatikussá fejlesztett
hobbim a történelem. Soha nem titkoltam azt,
hogy rasszista vagyok, de érvekkel alátámasz-
tott módon. Meg van határozva, Erdélyben
születtem, Székelyföldön, tömbmagyarságban.
Anyám és apám nem volt rasszista, nem lehe-
tett az, fõleg anyám sovén meg rasszista nem
lehetett, mert õ Bukarestben nõtt fel, románok
között. Nem az a románság legnagyobb ellen-
sége, aki ordítja, hogy „Le velük” stb. hanem az
olyanok, mint én, aki nagyon jól ismerem a
románok történelmét, 400 román nyelvû köte-
tem van, én mindent eredetiben románul ol-
vastam, úgy ismerem a román irodalmat erede-
tiben, mint itt Udvarhelyen senki. Mivel nagyon
jól ismerem a román mûvészetet, irodalmat,
rengeteg román újságot olvasok, román nyel-
vet szinte tökéletesen ismerem, emiatt olyan
ellenfél vagyok egy átlagos, de jól felkészült ro-
mán számára is, hogy én érvekkel földbe tu-
dom döngölni. Ami átmehet románellenességbe
is, nem román kultúra-ellenesség, nem román
zene-ellenesség. A magyaron kívül az egyetlen
nép, sõt talán a magyar felett, akit elismerek úgy,
mint nemzet, nem tudok negatív jelzõkkel illet-
ni – mert mindenkit a franciától az oroszig, a
japántól az amerikaiig mindenkivel bajom van
– egyetlen van, aki a kiválasztott nép: a zsidók.
És ebben a társaságban megint egyedülálló
vagyok, mert jól tudjuk, hogy kelet-európában
az antiszemitizmus szinte divat. Az is volt, az
most is. Én mivel ezzel szemben állok, ez nagy
szálka a többiek szemében. De mivel megint
nagyon jól ismerem a zsidó vallást, történel-
met stb. jövök konkrét érvekkel, de egy bunkó an-
tiszemitával szemben nincs mit kezdjek.”

„Azáltal, hogy kampánykoncerteken például
pártközeli emberek lépnek fel, a politikum va-
lamelyest begyûrûzik a könnyûzenei életbe.
Ott vannak pl. a MIÉP-es zenekarok. Beatrice,
Magozott Cseresznye, Egészséges Fejbõr. Utób-
binak a Magyarország címû dala a MIÉP-nek
a kampányhimnusza. A zenével, szöveggel
mindig meg lehet fogni a fiatalokat. Nálunk is
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mûködnek ezek a folyamatok. A tusnádi nyári
szabadegyetem egyértelmûen ilyen szelekció-
ról szól, neves zenekarokat vonultat fel, egy
bizonyos meggyõzõdésûeket. Kivétel a Heaven
Street Seven, akik annál hülyébbek, hogy a
politikai önbesorolásukkal foglalkozzanak.
Hogy a többiek gondolnak-e bele ezekbe az
összefüggésekbe, azt nem tudom, én igen.”

Csoportidentitásunkat a más csoportokhoz
való viszonyban alakítjuk ki. Más csoportok
képe tükör, amelyben magunkat látjuk. Telje-
sebb képet a csoportviszonyításból kapunk.

A politikai érdeklõdéssel együtt tárgyaljuk
az elõítéletességet. Nem elõítéletekrõl, hanem
sztereotípiákról van szó. 

A harminchétezer lakos közül ezer vallotta
magát a 2002-es népszámlálás alkalmával ro-
mán nemzetiségûnek. Tehát egy olyan város-
ban vagyunk, ahol nincs valós tétje a román
nemzetiségûek megítélésének helyi szinten, a
legtöbb fiatalnak alig vannak személyes ta-
pasztalatai, élményei a többségi nemzethez
tartozókkal. A románkép a fiúk esetén a kato-
naság ideje alatt alakulhat ki. Az iskola homo-
gén, a városban, családban minimális a román
nemzetiségûekkel való érintkezés esélye. 

Egy másik csoport, amelyikkel kapcsolat-
ban felmerültek véleményalkotások a beszél-
getésekben inkább jelen van a városban,
becslések alapján mintegy 1200 roma él Ud-
varhelyen. Az országról alkotott kép szintén
hozzátartozik a többségi nemzetrõl formált
attitûdhöz.

Tanult elõítéletesség, sztereotípiák, szemé-
lyes tapasztalatok:

„Én elvbõl nem megyek át a hegyeken, dol-
gozni sem, nem az én világom, nem az én kul-
túrám, nem mondom azt, hogy nacionalista
vagy soviniszta vagyok. A románokat mondjuk
barátnak elfogadnám. Ami pedig a cigányokat
illeti, egyetlenegy cigány barátom van, aki jó-
pofa, zenész, de a többiekkel nem barátko-
zom. Utcai cigányokkal nem vagyok kibékülve,
van néhány ismerõsöm, akikkel köszönõ vi-
szonyban vagyok, de néha, amikor látok egy
jelenetet az utcán, akkor feldühödök, felgyûl
bennem a méreg és az idegesség, és legszíve-
sebben kiûzném õket innen. Vagy különtelepí-
teném õket. Valószínûleg a zenei ízlés és a
nemzetiségek megítélése között kapcsolat van.

Tudni kell, hogy a skinheadek vagy punkok
leginkább ilyenek. Viszonylag kevés felnyírt
hajú van a városban, bakancsban, nagyon
szûk farmerben járót néhányat lehet csak lát-
ni, aki a Sex Pistolst szereti vagy a magyaror-
szágiak közül az Egészséges Fejbõrt vagy a
Magozott Cseresznyét. Ezek a magyarok nacio-
nalista skinhead zenekarok, a Sex Pistols nem
az. Ezek borzasztóan utálják a cigányokat,
egyébként a többiek is nagy százalékban, de ez
nem mai, hanem régi jelenség. Õsi dolog, ami
benne van az emberek vérében. Másrészt a ci-
gány fiatalok és szerintem a felnõttek is adnak
alkalmat arra, hogy az ember utálja õket. Na-
ponta látom, hogy az úton hogy viselkednek,
hogy üvöltenek egymásnak, románok vagy
magyarok nem láthatók így csoportosulva és
üvöltözve. Ez szerintem sajátosság, ilyen a ter-
mészetük, engem az utcán elhangzó hangos
beszéd sért. Elég nyugodt embernek vallom ma-
gam, és borzasztóan fel tud idegesíteni, ha va-
laki üvölt az utcán. Az más, amikor részegen
a rockestrõl hazamenõk, vagy diszkósok ordí-
tanak, más, mint délelõtt a cigányok. Én éne-
kelni szoktam néha, de nem hangosan. A piaci
kofák sem idegesítenek annyira.”

„Amit nagyon nem szeretek, hogy magyarok
vagyunk, Székelyföldön élünk és román zenét
tesznek szórakozóhelyeken. Viszont én azt nem
teszek, rengeteget kérnek tõlem, de nem teszek,
azzal magyarázom, hogy nincs, talán ezzel sze-
retném megõrizni, hogy igenis magyar földön
élünk. És vidéken kérik, olyan kisgyerekek kér-
ték, hogy azt mondtam, hogy még románul
sem tudsz, már kéred a román zenét, mondja
az elõadót is és a címét is. Soha senki nem
gondol az idõsebb korosztályra, valamint a
kisgyerekekre. Jó, hogy a könyvtárban mûkö-
dik egy játszóház, de hogy szabadtéren is csi-
nálják kevesen vannak, akik a gyerekekre fordí-
tanak, azért nem merek nagyon tátikát csinálni,
mert itt vannak a romák. Rengeteg roma van
Udvarhelyen, úgy az újgazdag romák, mint
utcagyerekek. Utcagyerekre nem fordít senki,
hiába szociális központ, ahol foglalkoznak ve-
lük, nekik is nagyon nehéz. Személyesen ta-
pasztaltam, mikor Mikulás voltam náluk,
hogy egy tanítónõjüknek a gyerek édesanyja,
roma asszony ki akarta szedni a szemét és
agyonkarmolta az arcát. Az jó, hogy a romá-
kat nem engedik sehova be a szórakozóhe-
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lyekre, vagy lopnak vagy valami egyebet csi-
nálnak. Viszont rengeteg a roma, és ezért nem
merek gyerekekkel foglalkozni, mert ha egy
tátikashowt meghirdetek, akkor rengeteg ott a
roma. Ezért szoktam egy elõválogatást csinálni,
általában a romákat ki szoktam ejteni, 1–2-t
bennhagyok, hogy lássák, hogy van, mert ha
kiütöm, akkor ellenem fordul az egész roma
család, és akkor nekem lesz rossz. Ha beveszek
sok romát, akkor nem olyan színvonalas az
elõadás, mert a romák tudnak táncolni, de amit
a tátika kér, azt a mimikát már nem tudják. Ve-
szélyesek, mindig. Én elindulok az úton, rész-
ben az ember örvend, hogy sokan ismerik és
részben nem, még az utolsó utcagyerek is rám
köszön, hogy szervusz Golyó, olyanban is volt
részem, hogy meghajigáltak, leköptek vagy
ócsároltak. Volt ilyenben részem, hogy kitettem,
megmondtam, hogy nem jutott be, mert elég
nehéz dönteni olyan sok gyerek közül, mikor
30–40 jelentkezik, és én olyan csoportot kell
összeállítsak 15 személybõl, amibõl egy két
órás mûsort tudok faragni, és ha nagy része
roma, akkor tényleg ki kell vágni egy párat be-
lõlük, volt olyan, hogy kivágtam egy roma
lányt, és az anyja odajött és szembe köpött. És
azt mondtam neki, hogy ne lássalak anyáddal
együtt még a boltíven belül sem, még a Fiatal
Fórumnál dolgoztam, és nem telt el 5 perc,
megjelentek kigyúrt fickók, romák, megálltak
itt, az ifjúsági házban hátul, és láttam, hogy
én vagyok a célpont, fölhívtam egy biztonsági
cégnek a tulajdonosát, rendeltem két embert, el-
indultam kifelé, látták hogy ezek meg akarnak
pakolni, és jól megverettem a roma gyerekeket.
Biztonságban érzem magam, nem azért, mert
vannak olyan barátaim, akik testõrséggel foglal-
koznak, hanem, mert tudom, hogy én nem ártok
egy embernek sem, tehát nagyon szerény ember
vagyok úgy amúgy. Mindenkivel elbeszélgetek,
nem ócsárolok senkit, ha jön az utolsó cigány-
gyerek az úton és nyújtja a kezét, kezet fogok
vele. Nincs az, hogy én kezet fogtam valakivel és
utána futok, hogy hamar mossam le, nem va-
gyok embergyûlölõ és fajgyûlölõ sem, viszont jo-
gomban áll a barátaimat megválogatni. És azért
nem félek, mert egy idõben a romáknak is tettem
jót azzal hogy a gyereküket bevettem a tátikába,
a szülõ is örvendett és azóta is felnéznek rám,
köszönnek az úton, viszont van, aki megvet. De
mindenki megválogathatja a barátját.”

„Engem sem közösítenek ki az emberek az
öltözködésemért, a személy a fontos számomra
is, nem az öltözködés. A zene határozza meg a
ruhát, de attól még nem utálom a diszkósokat,
hogy mûanyagba öltöznek.”

„Magyarországon, amikor megtudták, hogy
erdélyi vagyok, mondjuk nem titkoltam soha,
úgy néztek rám mint egy darab szarra.”

„Viszont itt mocsok magyar vagy, kint Ma-
gyarországon pedig hülye oláh. Nem itt, de
Segesváron már mondják a románok. Seges-
váron egy hat éves gyerek futott utánunk, hogy
megüssön, mert magyarul beszéltünk. Rákia-
báltam románul és akkor a gyerek megfordult
és elment. Olyan is volt, hogy beültünk egy
vendéglõbe, és nem szolgáltak ki, mert beszél-
tünk magyarul, és azt mondták, hogy nincs
kaja, pedig volt. Átmentünk egy másik helyre,
ahol nem volt ilyen gond.”

„Brassóban is egy ittas állapotban lévõ rasz-
szista, ha meghallja, hogy magyarul beszélsz,
ott helyben megver. Itt a románok vannak ki-
sebbségben, õk is magyarul beszélnek, mert
érdekük.”

„Amikor kisebb bandákba keveredtem, nem
maradtam, megtudtam milyen a punkosok-
nak, voltam skinheadek közt is. Ha nem isme-
rik, az emberek elítélik. Egy rappert is elítél-
nek, köztük nem voltam. A bõrfejûekben az
antiszemitizmus megvan, egy picit bennem is,
valahol érthetõ, ragadt ott rám 1–2 dolog.
Amikor bekerültem közéjük, gondolkodtam a
dolgokon, nem lehetett csak úgy berángatni
engem. Könyvtárakban utánanéztem és talál-
tam érdekes dolgokat. Én nem gyûlölöm a zsi-
dókat, de gyûlölöm a céljukat. Nekem van zsidó
barátom, de õ nem foglalkozik ezekkel a dol-
gokkal, ha nem lenne magyar érzésû, akkor is
a barátom lenne. Õket jól megismerni úgy le-
hetne, ha ott is élnél mellettük. Pozitívan vagy
negatívan de csak felszínesen lehet megismerni.
Engem a negatív szemlélet fogott meg róluk.
Olyan társaságba kerültem, ahol elég radiká-
lis magyar vonal dívik, de nem hülye emberek.
Példaképem Wass Albert, vagy Szabó Dezsõ.
Azért vonzódtam ezekhez, mert ilyen könyveket
olvastam. Megvolt a nevelés, a történelemtaná-
rom el-elejtett 1–2 mondatot, és akkor otthon
kérdeztem, nem mindig válaszoltak. Pl. Nagy
Imre, az ’56-os forradalom, nekünk megvolt a
könyv. Én elég sokáig úgy tudtam, hogy õ nagy
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gazember volt. A könyvben szépen megvolt ké-
pekkel, igazából csak ’90-ben derült fény az
egészre. Bekerültem a bandába, nem volt ne-
kem idegen, jártam konferenciákra, elõadá-
sokra. Politikai síkon rengeteg ember károsnak
találná, azt szoktam mondani, hogy a radiká-
lisoknál én vagyok a baloldal. Az elõítélet a
románokkal, cigányokkal megvan bennem,
nem szeretem õket. Elég hülyén hangzik. Gya-
korlatilag nincs sok közöm hozzájuk, elméletileg
nem szeretem õket. Az elsõ unokatestvéreim ma-
gyar anyanyelvûek, de románok, édesapjuk ro-
mán. Keresztapám egy van, az román, a Nagy
Románia Pártnak a tagja. Normális, egyetemet
végzett ember, mikor jön, vitatkozni szoktunk,
a megnyilvánulásaikkal azonosítom õket. Ná-
lam, pl. ott van egy cionista, Sharon, õ hatal-
mas cím, ha így kimondod, nagyon sértõ. És
így van a románokkal is, olyanokat mûvelnek,
hogy az eszem megáll. Ezt nem tudom elvisel-
ni, nekem az fáj, és persze, hogy ellenük for-
dulok. Egyszer mindig onnan jön a támadás,
és én nem is próbálok visszatámadni, mert az
a legrosszabb.”

Összegzés

A hipotézisekben megfogalmazott kérdésekre
próbálok válaszokat összesíteni. Nem a város-
ról, hanem a csoportkultúrákhoz tartozó fia-
talokról próbálok képet alkotni az interjúszö-
vegek mentén.

A látottak, hallottak alapján úgy gondolom,
hogy az ifjúsági szubkultúrába tartozásnak nem
találtam akkora tétjét, mint ahogyan azt korábbi
felmérései alapján Rácz leírta, bár ehhez hozzá-
tartozik a város csoportkultúrái és a nyolcvanas
évek magyarországi szubkultúrái is más-más
képet mutatnak. Az egyes csoportok szabadidõ-
eltöltésében a kisváros kínálata sem bizonyul
megfelelõen széles skálájúnak az elkülönülésre.
Az interjúk alapján jócskán találunk átfedéseket
az egyes csoportok által választott helyek között,
a saját csoportot célzó szórakozó helyen nem áll
rendelkezésre a hét minden napján program.
Vannak olyan begyûrûzõ szubkultúrák, irányza-
tok, amelyek ebben a városban kevésé hangsú-
lyosan vagy egyáltalán nem jelennek meg, míg
a régióban igen. Ezt szintén térbeli jellemzõkre
is visszavezették alanyaink. 

Nem gondolom, hogy egységesen lehetne
kezelni az összes Udvarhelyen megjelenõ cso-
portba való bekerülés, és az annak tulajdoní-
tott okok kérdését, de a Rácz által megfigyelt
csoport dimenzióiban gondolkodva a bekerü-
lési utak közül a felerõsödõben levõ individua-
lizáció és valahová tartozás dichotómiáját ol-
vastam ki leginkább a szövegekbõl. 

Egy-egy mondatban visszatérek az egyes
csoportokra. A rockerek esetén bizonyult a
leginkább fontosnak a hovatartozás, a csoport
mérete, jól felismerhetõ öltözködése, rendez-
vényei kedvezõ tényezõk a viszonylag erõ-
sebb identitás kialakulásához. Az alanyok
becslése alapján ennek a populációnak leg-
alább három-négyszerese a sokkal kevésbé
homogénnek számító diszkósoké, amely a
maga során kevéssé rétegzett. Az elterjedt
csoportosulások közül a rapperek vannak je-
len, mintegy százan, akik inkább öltözködé-
sükben különülnek el, mint térhasználatban,
az utóbbi folytán pedig a zenei preferenciák
nem érvényesülnek hangsúlyosan. Egy további
réteg az újgazdag fiataloké, akik jelen vannak
a szórakozó helyeken, de nagyrészt a többi
diszkóstól elhatárolva, öltözködésükben ha-
sonlóan de a darabok márkája alapján szintén
tetten érhetõen. Az alternatívok egy proble-
matikusan beazonosítható kategória. Az auto-
és heterodefiníciók terén inkább, öltözködés-
ben, szabadidõ-eltöltésben kevésbé látványo-
sak. Várható lett volna, hogy az említetteken
kívül fellelhetõ legyen a városban a drum
and base, rave és house zene kedvelõk cso-
portosulása, mivel ezek a régió más városai-
ban megjelennek, Udvarhelyen viszont nem.
Úgy gondolom, hogy ennek összetevõi nem
redukálhatók le a népesség számára, a tér-
szerkezetre és a szórakozó helyek kínálatára,
mivel ahogy a rapperek esetén láttam, a létre-
jövõ csoport, formálódás közben hont foglal,
helyszíneket teremt magának. 

A tömegkommunikációs eszközök szerepe
rendkívül hangsúlyos, mind a divatirányzatok,
öltözködési stílusok, zenei preferenciák ter-
jesztésében, mind szocializációs ágensként.
Olvashatók részletek a sztárok mozgásának,
hajviseletének, öltözékének utánzásáról, a
média által közvetített új trendek iránti ér-
deklõdésrõl. Az egyik megfigyelt jelenség a
város életében politikai ideológiák, preferen-
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ciák a szórakoztatás és a tömegkommunikáció
hármas összekapcsolódása. Amint a beszélge-
tésekbõl kiderült a politika akarva-akaratla-
nul jelen van a tizen- és huszonévesek sza-
badidõ-eltöltési helyein.

A származási közeg és a csoportkultúrába
tartozás kapcsolata problematikus. Leginkább a
rockerekre vonatkozóan találtam hasonlóságot
az idevonatkozó szakirodalom és korábbi fel-
mérések tézisei és a megfigyelések között, de
következtetések levonására ez nem jogosít fel. 
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Ifjúsák és társadalom

A magyar társadalom a rendszerváltás folya-
matában él, immár másfél évtizede. 

E folyamat minden eleme befolyásolta/be-
folyásolja közgondolkodásunkat, s ezek mind-
egyike tartalmában át- és újraértelmezõdött/
értelmezõdik, a formálódó polgári társada-
lom1 viszonyrendszerében új tartalommal te-
lítõdött/telítõdik a „létezõ szocializmusban”2

is gyakran használt olyan fogalmak mentén,
mint a demokrácia, a nyilvánosság, a társadal-
mi aktivitás, illetve a hozzájuk kapcsolódó cse-
lekvési terek rendszere. 

Az általunk adott pillanatkép e folyamat
egy arányában az elmúlt 10–15 évben konstan-
san növekvõ, az átlagosnál remélhetõleg na-
gyobb tudástõkével rendelkezõ társadalmi
csoport, a felsõoktatásban tanuló fiatalok, leen-
dõ diplomások körében végzett két vizsgálatra
épül, tendenciákat, jelenségeket mutat fel és
értelmez.

Elõször is arra kívánjuk felhívni a figyelmet,
hogy a magyar társadalom a „szokványos gon-
dolkodásmódjának”3 átértelmezéséhez szüksé-
ges politikai és tudományos mintákat, kapaszko-
dópontokat a térségünkben és Magyarországon
bekövetkezett gazdasági-társadalmi-politikai
változások jellegébõl és irányából következõen
értelemszerûen az európai közgondolkodásból
próbálta meríteni. Mindeközben azonban maga
az európai társadalom is átalakulóban van,
birkózik a második világháborút követõ status
quo felborulásából adódó új világrend kialakí-
tásával, illetve ennek igényével, és az új sze-
replõk elõtérbe kerülésébõl is fakadó, együt-
tesen generálódó problémákkal.

Másodszor jóllehet a közgondolkodásban e
változási-átértékelési folyamat alapvetõen a
politikai változásokhoz kötõdik, számos eleme
az értékek világából eredeztethetõ, s ebben az
értelemben – közmegegyezéses válaszok hiá-
nyában – az európai társadalom kultúra- és ér-

tékdeficites korszakáról beszélhetünk. Ebbõl
következik, hogy a közép-európai társadal-
mak, ezen belül a magyar is, egy általános
társadalmi deficittel küzdõ Európához képest
definiálták magukat. Súlyosbította helyzetü-
ket, hogy a rendszerváltást megelõzõ, külön-
bözõ mértékben diktatórikus és antidemokra-
tikus fél évszázad ezeken a területeken egy
akut demokráciadeficitet is létrehozott, az
egyes társadalmak történelmi örökségétõl is
függõ mértékben.

Harmadaszor a demokráciához való hozzá-
állás vizsgálatakor4 kétféle aspektust lehet
megkülönböztetni: az elsõ a demokrácia alap-
vetõ elveinek, vagyis a demokrácia „eszméjé-
nek” támogatása, illetve elfogadása, míg a
másik a demokrácia mindennapi valóságával
való elégedettség vagy elégedetlenség. Ha ezt
a két aspektust párosítjuk, különbözõ jellegû
csoportokat tudunk megkülönböztetni. Azok
a válaszadók érdekesek különösképpen, akik
a demokrácia „eszméjét” támogatják, de a de-
mokráciában élt élet valóságával elégedetle-
nek. Az elképzelt és ideálisnak tartott demok-
ráciáról alkotott kép tehát nem mindig fedi a
valós demokráciához való viszonyt. Így ebbõl
a szempontból meghatározó, hogy a magyar
fiatalok számára mennyire fogadható el a Ma-
gyar Köztársaság néhány intézménye, ugyanis
az ezen intézményekhez való viszony meghatá-
rozhatja, hogy a fiatalok mennyire elégedettek a
mindennapi politikai élettel, illetve ezen ke-
resztül a magyar társadalom jelenlegi állapo-
tával. 

Jelen dolgozat arra keresi a választ, hogy a
fiatalok demokrácia értelmezését, közösségi
aktivitást, mennyire befolyásolja, hogy – feltétele-
zésünk szerint – a mai magyar társadalom
szokványos gondolkodásában, hétköznapi tudá-
sában, nem jelentek meg azok a fogalmak, érté-
kek, amelyek a polgári társdalom körülményei

B a u e r  B é l a

A nyilvánosság és demokrácia kérdõjelei
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között egyértelmûvé teszik bizonyos fogalmak
használatát Ezért jelen tanulmányban elõször
megpróbáljuk számba venni azokat a közös-
ségi tereket amelyek a felsõoktatási intézmé-
nyek hallgatóinak rendelkezésére állnak, majd
meghatároztatni a hallgatókkal, hogy mely te-
rek számítanak a nyilvánosság, illetve a de-
mokrácia tereinek. Ahhoz, hogy a társadalmi
terek definícióját a megfelelõen értelmezhessük
összehasonlítjuk a fiatalok néhány közintéz-
ményrõl (parlament, egyház, kormány) alkotott
véleményével. 

A vizsgálatról röviden

Írásunk két, a magyarországi felsõoktatásban
résztvevõket vizsgáló kutatásra épít.5

A vizsgálatok során feltett kérdésekre adott
válaszok értelmezéséhez elõször tekintsük át
röviden, milyen a kiválasztott társadalmi cso-
port élethelyzete, munkavállalási, karrierépí-
tési, általában az életben való „boldogulást”
illetõ perspektívája, valamint viszonya a pol-
gári demokráciához. Ennek értelmezését elsõ-
sorban az oktatás-tanulás folyamatából koráb-
ban kimaradó társaik esélyeivel összevetve
kívánjuk megadni.

Az 1990-es évek oktatásszociológiai tanul-
mányai nagy reményeket fûztek a képzettségi
szint emelkedéséhez, azt az illúziót hordozva,
hogy a felsõoktatás kapui a társadalmi hierar-
chia alsó részén elhelyezkedõ rétegek (így
például a községekben élõ, alacsony iskolá-
zottságú családok gyermekei) számára is meg-
nyílnak. A 2002-ben a felsõoktatásba bekerült
hallgatók között készített vizsgálat6 jelzi, hogy
ezen remények túlzottaknak bizonyultak. A
felsõoktatás a középfokú és a felsõfokú vég-
zettségû szülõk gyermekei számára jelenthet
bizonyos esélyeket. A társadalom többi, egyéb-
ként jóval szélesebb rétegei számára a felsõ-
oktatás továbbra is csak a felemelkedés lehetõ-
ségét, de nem alternatíváját hordozza.

Az elmúlt évtized ifjúságszociológiai kuta-
tásai jelzik, hogy meghosszabbodott az ifjúsági
korszak. A fiatalok egyre több idõt töltenek
oktatási intézményekben. A korábbi adatok azt
mutatták, hogy a szakmunkások és az egyéb szel-
lemi tevékenységet végzõk esetében az iskola be-
fejezése, a munkavállalás, a családalapítás, va-

lamint a gyermekvállalás ideje szorosan kap-
csolódik egymáshoz. A munkába állás után –
végzettségtõl függetlenül – megházasodtak a fia-
talok, és az azt követõ két éven belül az elsõ
gyermek születése is megtörtént. Ma azonban a
szakmunkás-bizonyítvánnyal rendelkezõk har-
mada 18, további harmada 19 évesen vagy idõ-
sebb korban lép ki a munkaerõpiacra. A szellemi
tevékenységet végzõknél hasonló tendenciák
írhatók le. Míg korábban – akár 4–5 évvel ez-
elõtt is – az érettségi ideje határozta meg a
munkavállalást, 2000-ben az érintettek több
mint kétötöde 20 évesen vagy azt követõen lé-
pett ki elõször a munkaerõpiacra.7

A mai egyetemisták, fõiskolások már nem szá-
míthatnak arra, hogy környezetük egyértelmûen
az elithez tartozónak tartja õket. Nem gondol-
hatják azt sem, hogy jelenlegi státusuk biztos tu-
dást, munkát, eligazodást jelent számukra.

Ebben a társadalmi helyzetben mindenkép-
pen szükségesnek tûnt annak vizsgálata, hogy
milyen közösségi terekkel, humán szolgáltatá-
sokkal rendelkeznek a budapesti, illetve vidéki
fõiskolák, egyetemek, illetve a hallgatók hogyan
ítélik meg ezeket a közösségi tereket. Melye-
ket tartják leginkább a demokrácia, a nyilvá-
nosság, illetve mindkettõ színterének.

A közösségi terek meglétének vizsgálata
azért tûnt fontosnak, hogy lássuk, rendelkez-
nek-e egyáltalán ilyen terekkel a magyar fel-
sõoktatási intézmények, és ha igen, milyen
szerep jut e tereknek a fiatalok másodlagos
szocializációjában. 

Vizsgáltuk többek között:
• mennyiben rendelkeznek a felsõoktatási in-

tézmények a szükséges közösségi terekkel
(1. ábra);

• milyen arányban veszik ezeket igénybe a
hallgatók (2., 3. ábra);

• van-e szignifikáns különbség e közösségi te-
rek és használatuk szempontjából a budapes-
ti, illetve a vidéki felsõoktatási intézmények
között (a beszédcselekvés színterei, a sporto-
lással összefüggõ szolgáltatások, a hallgatói
szolgáltatások között) (4., 5., 6. ábra);

• mely helyszíneket tartják a hallgatók a leg-
fontosabbaknak a demokrácia (7. ábra), a
nyilvánosság (8. ábra) szempontjából; (forrás:
Diákjog és jogtudat a felsõoktatásban kutatás)

• mennyire van bizalmuk a demokrácia mû-
ködõ intézményeiben (kormány, egyházak,

Ifjúsák és társadalom
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jogrendszer) (9., 10., 11. ábra). Forrás: Dél-
kelet-európai egyetemisták értékrendje.
A kutatás kvantitatív szakaszából megálla-

pítható volt, hogy a magyarországi felsõokta-
tási intézmények döntõ hányada rendelkezik
mindazokkal a közösségi terekkel,8 szolgálta-
tásokkal (lásd 1. ábra), amelyek szükségesek
ahhoz, hogy a hallgatók élhessenek a felsõok-
tatási törvényben biztosított jogaikkal. 

A legteljesebb ellátottság a könyvtárak, a
számítógépes termek, illetve a HÖK-irodák te-
rületén mutatkozik, minden intézmény ren-
delkezik ezekkel a terekkel, majdnem mind-
egyik felsõoktatási intézményben van aula,
továbbá fénymásoló-elérhetõség.

A legtöbb intézményben hiányoznak vi-
szont azok a közösségi terek, amelyek a fiatalok
szabadidõs tevékenységét szolgálnák, így a
legtöbb intézményben nem találhatóak meg a

szépítészeti szolgáltatások, a szolárium, a
szauna, illetve az uszoda. 

Következésképpen ezeket a szolgáltatásokat
a fiatalok máshol veszik igénybe, amennyi-
ben igénybe veszik. Minthogy napjainkban a
hallgatók többsége nõ, így közülük azok, akik
megpróbálnának megfelelni a nemükbõl fakadó
elvárásoknak, azt csupán az intézményükön
kívül tehetik meg.

A vizsgálatból kiderül, hogy a rendelkezé-
sükre álló közösségi tereket a felsõoktatásba
járó hallgatók különbözõ mértékben használ-
ják. Ezek a különbségek meghatározhatják a
hallgatók viszonyát egyetemükhöz, fõiskolá-

Ifjúsák és társadalom

1. ábra A felsõoktatási intézményekben található közösségi
terek megléte

Forrás: Diákjog és jogtudat a felsõoktatásban

2. ábra A felsõoktatási intézményekben található közösségi
terek használata, a leggyakoribb öt

Forrás: Diákjog és jogtudat a felsõoktatásban

3. ábra A felsõoktatási intézményekben található közösségi
terek használata, a legkevésbé használt öt

Forrás: Diákjog és jogtudat a felsõoktatásban
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jukhoz. E használat több összetevõtõl is függhet,
egyrészt az intézmény helyétõl, azaz, hogy
intézményük vidéki, vagy budapesti egyetem
vagy fõiskola-e, másrészt attól, hogy ezek a
közösségi terek mennyire meghatározóak az
intézménybe járók társadalmi érintkezésére
nézve (2. ábra). A leggyakrabban használt kö-
zösségi terek azok, amelyeket a fiatalok alap-
vetõen vagy leginkább csak magában az in-
tézményben vesznek igénybe. Ezek a terek
alapvetõen azok, amelyek a mindennapi
érintkezést, illetve a fõiskolás-egyetemista lé-
tet meghatározzák. Elgondolkodtató ugyanak-
kor, hogy eltérõ mértékben, de határozottan
megjelenik egy olyan csoport, amely az alap-
vetõnek számító tereket nem a saját, hanem
feltehetõen egy másik intézményben veszi
igénybe. (Sajnos, erre egzakt adatokkal nem
rendelkezünk.)

A vidéki felsõoktatási intézményekben
több olyan „szolgáltatás” is létezik, amely a
hallgatót egyértelmûen az intézményhez köti,
mivel az adott településen ilyen típusú szol-
gáltatás vagy nem vehetõ igénybe, vagy nem
köthetõ szorosan a hallgató státusához. Ez a
kisebb egyetemi városokban lehet meghatározó.
Az sem elhanyagolható szempont, hogy a vi-
déki felsõoktatási intézmények egy része
campus típusú, az oda járók „elzárkóznak” a
település elõl.

A közösségi terek meglétébõl tehát nem fel-
tétlenül következik azok használata, de az
sem, hogy egy adott teret csak és kizárólag az
adott intézményben használnak a hallgatók.
Elgondolkodtató az is, hogy bizonyos szolgál-

tatások, társadalmi terek megléte nem vonja
maga után azok használatát.

Ez a használat, amennyiben létezik egyálta-
lán, nem tudatos, a saját lehetõségeiken, jövõ-
képükön nyugvó döntés, hiszen a hallgatók
számára nyújtandó és legkevésbé igénybe vett
szolgáltatások (lásd 3. ábra) között szerepel a
karrieriroda éppúgy, mint a médiastúdió.
Ezeknek a színtereknek a használata befo-
lyással lehetne a felsõoktatásban tanulók to-
vábbi életpályájára.

A felsõoktatási intézmények fele rendelke-
zik ugyan például karrierirodával, de azt a

Ifjúsák és társadalom

4. ábra A közösségi terek megléte a budapesti és a vidéki
fõiskolákon, egyetemeken. A beszédcselekvés helyszínei

Forrás: Diákjog és jogtudat a felsõoktatásban

5. ábra A közösségi terek megléte a budapesti és a vidéki
fõiskolákon, egyetemeken. Sportolással összefüggõ 
szolgáltatások 

Forrás: Diákjog és jogtudat a felsõoktatásban

6. ábra A közösségi terek megléte a budapesti és a vidéki
fõiskolákon, egyetemeken. Hallgatói szolgáltatások

Forrás: Diákjog és jogtudat a felsõoktatásban
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hallgatók több mint hetven százaléka soha
nem veszi igénybe. Ez az arány a hallgatói
szolgáltató irodáknál úgy alakul, hogy az in-
tézmények 84% ugyan rendelkezik ilyennel,
mégis a hallgatók mintegy negyede soha sehol
nem vesz igénybe ilyen típusú szolgáltatást.

Elgondolkodtató az is, hogy bizonyos szol-
gáltatások, közösségi terek használata hogyan
alakul annak függvényében, hogy az intéz-
mény vidéken vagy Budapesten található, il-
letve egyetemrõl vagy fõiskoláról van-e szó
(5., 6. ábra).

Ezek a körülmények is szervesen közre-
játszhatnak abban, hogy a felsõoktatásba járók
az õket körülvevõ közvetlen környezet hatására
hogyan viszonyulnak jogaikhoz, lehetõségeik-
hez, azaz milyen mértékben lesznek képesek el-
sajátítani azokat az ismereteket, amelyek szük-
ségesek ahhoz, hogy a diploma megszerzése ne
csupán szakmai tudást, hanem a társadalom ál-
tal elvárható közéleti ismeretet is jelentsen.
Problémát okozhat, hogy az ilyen típusú má-
sodlagos szocializáció Magyarországon, hagyo-
mányosan, az elitképzéshez köthetõ.

A hallgatók jogtudatához illetve jogaik tu-
datos használatához hozzá kellene tartoznia,
hogy melyek azok a terek, amelyeket a de-
mokrácia, a nyilvánosság, illetve mindkettõ
céljából használhatnának (lásd 7., 8., 9. ábra).
A fenti elvárások gyökerei az értelmiségi/dip-

lomás problémakörhöz is visszavezethetõek,
hiszen a társadalmi közgondolkodás megha-
tározó szereplõi az elmúlt évszázadban az
elitképzésben részt vevõk köreibõl verbuvá-
lódtak. A mai felsõoktatásról nem mondható
el, hogy minden intézménye az elitképzés
szolgálatában állna, úgy tûnik, mintha a fel-
sõoktatásban „az értelmiségi-tudatformáló
szerep meghaladott, korszerûtlen elvárássá”
vált volna. Ez a szemlélet azonban hátrányosan
érinti a társadalmi terekben szereplõket, hiszen
nincs lehetõségük bizonyos szerepek (társadalmi
vitakészség, érvelés, meggyõzés stb.) elsajátítá-
sára egyetemi, fõiskolai éveik alatt.

A felsõoktatásba járó hallgatók mintegy
ötöde nem tud, vagy éppen nem akar vála-
szolni azokra a kérdésekre, amelyek a társa-
dalom polgári demokratikus berendezkedésé-
vel vannak összefüggésben.

Melyek lehetnek azok a szempontok, ame-
lyek a fiatalok véleményét befolyásolják, ala-
kítják?

Ha fogalmak politikai, társadalmi közmeg-
egyezésen alapuló definícióját keressük, akkor
nem találunk olyan közmegegyezésen alapuló
fogalomhasználatot, amely beépülne a polgári
társadalom értékrendszerébe. Ez több okra is
visszavezethetõ, többek között arra, hogy „A pol-
gári társadalom kapcsolatrendszere nélkül a
politikai demokrácia vagy a levegõben lebeg,
vagy pedig túl magas követelmények elé állítják.

Ifjúsák és társadalom

7. ábra A budapesti, illetve a vidéki felsõoktatási 
intézményekbe járó hallgatók által a demokrácia 
szempontjából legfontosabbnak ítélt helyszínek

Forrás: Diákjog és jogtudat a felsõoktatásban

8. ábra A budapesti, illetve a vidéki felsõoktatási 
intézményekbe járó hallgatók által a nyilvánosság 
szempontjából legfontosabbnak ítélt helyszínek

Forrás: Diákjog és jogtudat a felsõoktatásban
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A mûködõ demokrácia egyik lényegi eleme,
hogy a polgárok ne mindent tõle várjanak el.
Megbízható keretet kell szabnia, egyébiránt
pedig magára kell bíznia a polgári társadal-
mat – mint ahogy a polgári társadalom sem
kiálthat állandóan állami szabályokért, vagy
adókért. Ez különösen azokban az országokban
nehéz feladat, ahol az állam mindig is jelen
volt, és a polgári társulásokat sokáig csak funk-
cionárius rendezvények formájában tûrte el”9

A fentiekbõl következõen a problémákat az
okozhatja, hogy nem történt meg bizonyos fo-
galmak társadalmi közmegegyezésen nyugvó
újjáértelmezése a „létezõ szocializmusban” hasz-
nált értelmezéshez viszonyítva. Valamint, hogy
a közmegegyezéses fogalomhasználat érvé-
nyesülésének elvárása nem felel meg a poszt-
modern kor felfogásának. Alapvetõ probléma az
is, hogy nem történt kísérlet a magyar társa-
dalom korszerû, a 21. század demokratikus
elveinek megfelelõen megfogalmazott kon-
szolidációjára.10

Ezek a tényezõk is okozhatják, hogy a fiata-
lok demokráciaértelmezése bizonytalan. Kiala-
kult egyfajta demokráciadeficit. 

Amennyiben a demokráciához, illetve a
nyilvánossághoz való viszonyukat úgy vetjük fel,
hogy a társadalomban melyek azok a terek,
amelyek ezt meghatározzák, úgy a fiatalok
válaszaiban bizonytalanság érzõdik. A legjel-
lemzõbb válaszok a következõk voltak a nyilvá-

nosság fogalmánál: társadalom, média, szólás-
szabadság, visszaélés, szabadság, demokrácia,
tömeg. A demokráciafogalomnál: igaz, hamis,
felnagyítás, tájékoztatás, jogok ismerete, kép-
viselet, szabad véleménynyilvánítás, gyüleke-
zési jog, részvétel a döntéshozatalban, nyíltság,
nyitottság. A nyilvánosság tereinél a következõ-
ket tartották a legfontosabbaknak: média, inter-
net, kocsma, sportaréna, büfé, család.

Már az elsõ fogalomértelmezéseknél is
megállapítható, hogy a megkérdezettek foga-
lomrendszere a szituatív magyarázatokat tartja
meghatározónak. Néhány esetben azonban a
szituációkon túli, az általánosan elfogadottnak
tartott, inkább hétköznapi, mint kritikai tudást
igénylõ elvonatkoztatásokkal is találkozunk.
Szép számmal találhatóak olyan értelmezések
is, amelyek sztereotípián alapszanak. Megálla-
pítható, hogy függetlenül a felsõoktatási in-
tézmény státusától, illetve egy adott kisebb-
séghez való tartozástól, a válaszadók kivétel
nélkül megpróbálnak megfelelni saját cso-
portjuk elvárásainak, mindennapi gondolko-
dásmódjának. 

A fogalmak értelmezése során szembetûnõ
volt, hogy mennyire bizonytalanul mozognak
a hallgatók e területen. Az is elgondolkodtató,
hogy elvontnak tûnõ fogalmak, pl.: demokrácia,
magyarázatakor a fogalom mindennapi élet-
ben való használhatósága a meghatározó és
nem annak értékrendi megközelítése. Figyelem-
re méltó az a hasznossági szemlélet, amely több
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9. ábra A budapesti, illetve a vidéki felsõoktatási 
intézményekbe járó hallgatók által a demokrácia és a
nyilvánosság szempontjából legfontosabbnak ítélt helyszínek

Forrás: Diákjog és jogtudat a felsõoktatásban

10. ábra Mennyire van bizalma a Magyar Köztársaság
Kormányában?

Forrás: Délkelet-európai egyetemisták értékrendje
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esetben is tetten érhetõ, fontosabb akár egy
nem definiálható szakmaiság, mint az értelmi-
ségi elvonatkoztatás. Az értelmiségi létnek csu-
pán csírái mutatkoznak mind a fiatalok maga-
tartását, mind gondolkodásukat vizsgálva.

A megkérdezetteknél a nyilvánosság és a
manipuláció fogalma összekeveredett, e két
fogalmat a vizsgálati személyek több esetben is
rokon értelmû fogalomként értelmezik és hasz-
nálják.

A nyilvánosság tereinek megemlítésénél is
erõteljesebben jelennek meg a létezõ szocia-
lizmus rejtett, második nyilvánosságának esz-
ményei (kocsma, család), mint a polgári társada-
lom nyilvánosságának terei (például a média).

Talán a kritikai (értelmiségi?) gondolkodás-
mód „csírájaként” is értelmezhetõ, de lehet,
hogy inkább apátiát és alapvetõ bizalmatlansá-
got tükröz a mindennapi politika iránt: jelen-
tõs fenntartással találkozunk, amikor a felsõokta-
tásban tanulók társadalmi intézmények iránti
bizalmáról érdeklõdünk. (lásd 10., 11., 12. ábra).

A magyarországi felsõoktatásban tanuló fia-
talok mintegy negyven százaléka nem, vagy
alapvetõen nem bízik a Köztársaság Kormá-
nyában, és ugyanekkora a benne „feltételesen”
(igen is, meg nem is) megbízók aránya. A kor-
mányt alapvetõen vagy teljesen elfogadók
aránya közel húsz százalék. 

Ugyanezt a bizalmatlanságot már nem le-
het megtalálni a Köztársaság jogrendszerérõl
kialakult véleményben. A megkérdezetteknek
ugyanis több mint harmada számára a magyar

jogrendszer alapvetõen vagy teljes mértékben
elfogadható, illetve további negyven százalék
számára fenntartásokkal fogadható el.

Ugyanakkor a megkérdezett fiatalok csak-
nem negyede számára alapvetõen nem fogad-
ható el a magyar jogrendszer. Ennek okát e
vizsgálatból nem ismerhetjük meg, de elgon-
dolkodhatunk azon, hogy a majdan diplomával
rendelkezõ, a középosztályhoz való tartozás-
ban bízó egyének, akiknek alapvetõen fontos
lehet a társadalmi stabilitás alapját képezõ
demokratikus jogrend, vajon miért bizalmatla-
nok azzal szemben. (A válaszokat valószínûleg
egy, a demokráciához való viszonyt felmérõ,
kvantitatív és kvalitatív eszközöket is használó
attitûd vizsgálatból lehet a késõbbiekben meg-
kapni.) Lehetséges, hogy ebben a „nem jogállami
évtizedek” öröksége köszön vissza.

Talán a „pártállami örökség” ambivalenciája
tükrözõdik abban, hogy az egyházak elfoga-
dottsága illetve elutasítottsága közel meg-
egyezik egymással. 

A délkelet-európai egyetemistákat vizsgáló
kutatás11 egyik fontos eredménye, hogy Magyar-
országon, a több évtizedes háttérbe szorítottság
ellenére (vagy tán éppen ezért), viszonylago-
san magas az egyház elfogadottsága: minden
harmadik fiatal alapvetõen vagy teljes mér-
tékben megbízik az egyházban, és minden
negyedik fenntartásokkal ugyan, de elfogadja
hiteles intézménynek. Ugyanakkor a megkér-
dezetteknek közel negyven százaléka alapve-
tõen bizalmatlan vagy egyáltalán nem bízik
az egyházban. A vizsgálat egyik hiányossága,
hogy nem tisztázza az egyház pontos definí-
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11. ábra Mennyire van bizalma a magyar jogrendszerben?

Forrás: Délkelet-európai egyetemisták értékrendje

12. ábra Mennyire van bizalma az egyházban?

Forrás: Dél-kelet európai egyetemisták értékrendje
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cióját, így nem tudhatjuk, hogy e bizalom a
történelmi egyházaknak, vagy a most megje-
lent „új” gyülekezeteknek szól-e.

Összefoglalásul 

Megállapíthatjuk, hogy a vizsgálatokban részt
vevõ egyetemisták és fõiskolások viszonya a
polgári társadalom fogalomrendszeréhez el-
sõsorban a „létezõ szocializmusban” létrejött
és a családi, illetve az intézményesített szocia-
lizációban tovább élõ fogalomrendszereket
részesíti elõnyben, annak kritikai újraértel-
mezése helyett. Mintegy tizenöt évvel a rend-
szerváltásnak nevezett folyamat elindulása
után a felsõoktatásba járó hallgatók nem ren-
delkeznek olyan stabil fogalomrendszerrel,
amellyel a polgári társadalomban élõknek
rendelkezniük kell ahhoz, hogy jogtudatuk és
jogérvényesítõ képességük hatékony legyen.
Ugyanakkor feltételezhetõ, hogy a nyugati de-
mokráciák jogtudatával nem vethetõek össze
e fogalomértelmezések, célszerû azonban annak
elemzése, vizsgálata, hogy az Európai Unióba
most belépett vagy éppen a közeljövõben belépõ
országok milyen szinten voltak képesek társa-
dalmi értékrendszerükbe beépíteni a polgári
demokráciához kapcsolható fogalmakat.

A vizsgálatok eredményeinek értelmezése
során több olyan kérdés is felmerül, amely a
sajátos közép-kelet-európai társadalmi változá-
sok ellentmondásosságára hívja fel a figyelmet.

Milyen okokra vezethetõ vissza a „szokványos
gondolkodásmód” nagyfokú destabilizálódott-
sága?

Az egyik válasz abban a történelmi több-
szólamúságban keresendõ, amelynek jellem-
zõje, hogy az elmúlt száz évben Magyarországon
legalább öt, az értékrendet, valamint a hét-
köznapi gondolkodást is befolyásoló „rendszer-
váltás”12 történt. Ennek a folyamatnak a követ-
kezményeként destabilizálódhattak azok a
fogalmak, amelyek minden „rendszerváltási
folyamatban” újraértelmezõdtek. 

A demokrácia, illetve a nyilvánosság általunk
vizsgált fogalma ezek közé tartozik. 

A fogalmak különbözõ korokban használt
magyarázata(i) mára egymásra rakódtak. Szinte
szétválaszthatatlanok egymástól. Ez az egy-
másra rakódás megnehezíti az újraértelmezést

is, hiszen a közgondolkodásban a fogalmak-
nak köthetõeknek kell lenniük a történelmi
paradigmákhoz is. Abban az esetben azon-
ban, amikor a történelem folyamatait a napi
politikai értelmezések határozzák meg, minõ-
sítve egyúttal a múltat és jelent, akkor a társa-
dalmi miliõt definiáló fogalmak kizárólagosan
politikai fogalmakká degradálódnak.

A fentiek bizonytalanságot eredményeznek
a társadalom minden tagjában, de különös-
képpen azokban, akik még nem rögzítették,
rögzíthették értékrendjükben a viszonyukat
és fogalmi rendszerüket. Ez elsõsorban azokat
a fiatalokat érinti, akik tanulmányik egy részét
a „létezõ szocializmusban” végezték.13 Kihat
azonban azokra is, akiknek oktatói és szülei
értékrendi alapként a diktatórikus alapelvek
mentén meggyökerezett fogalmakat, értékeket
sajátították el.
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Jegyzetek

1 A polgári társadalom fogalmát Ralf Dahrendorf
által megfogalmazott értelemben használom,
miszerint: „A polgári társadalom a szabad társu-
lások társadalma. Az emberek összefognak ér-
dekeik és vonzalmaik érvényesítésére.” I. m. 98.

2 A „létezõ szocializmus” fogalma alatt az 1945–1990
közötti idõszakot értem, amikor is egy hivatkozott
ideológia (marxizmus, leninizmus, sztálinizmus)
határozta meg a társadalmat, ám ennek „megvaló-
sított formája” nem fedte magát az ideológiát.

3 Egy adott társadalom „szokványos gondolkodás-
módja” „mindaddig fenntartható amíg bizonyos
alapvetõ feltevések érvényesek maradnak, jelesül
1. hogy az élet olyan marad, mint amilyen eddig
volt (…) ezért korábbi tapasztalataink elégségesek
ahhoz, hogy úrrá legyünk eljövendõ szitúációkon;
2. bátran támaszkodhatunk a szüleinktõl, taná-
rainktól, kormányainktól hagyományainktól, szó-
cselekvéseinktõl stb. kapott tudásra, még akkor is
ha nem értjük eredetét és valódi értelmét; 3. a dol-
gok rendes folyása esetén elég csupán tudomást
szerezni az események általános típusairól vagy
stílusáról ahhoz, hogy kezelhessük, ellenõrizhes-
sük õket; és 4. sem az értelmezési és kifejezési sé-
mául szolgáló receptek rendszere, sem pedig a
mögöttes, most említett alapvetõ felvetések nem a
magánügyeink: embertársaink hozzánk hasonló-
an fogadják el és alkalmazzák õket. Ha csak egy is
megdõl e felvetések közül, a szokványos gondol-

kodás tarthatatlanná válik. Válság támad, amely
(…) megtöri a szokások folyását, és a tudat meg a
gyakorlat megváltozott feltételeit teremti meg.”
Lásd Schütz, Alfred: Az idegen. 

4 Lásd Gaiser et al.
5 1. vizsgálat: Tibori–Bauer–Gábor–Kabai: Diákjog és

jogtudat a felsõoktatásban. Felvétel: 2003 tavasz.
Országos minta, reprezentatív: egyetemek és
fõiskolák hallgatóira regionális szinten, nem és
évfolyam szerint. Elemszám 1416 fõ. Mintahiba
+/- 2,5. 2. vizsgálat: Bauer–Husz–Mészáros–Mol-
nár–Nemeskéri: Délkelet-európai egyetemisták
értékrendje. Felvétel: 2003 tél. Országos minta,
reprezentatív: bölcsész-, közgazdász-, mérnök-
karral rendelkezõ egyetemek és fõiskolák hall-
gatóira, regionális szinten, nem és évfolyam
szerint. Elemszám 750 fõ. Mintahiba +/- 3.

6 Lásd Gábor–Kabai. 
7 Ifjúság 2000. Gyorsjelentés.
8 Az alábbi közösségi terek meglétérõl érdeklõd-

tünk: könyvtár, számítógépterem, médiastúdió,
aula, nagyterem, színházterem, intim beszélge-
tésre is alkalmas helyiség, szabadidõs tevé-
kenységre alkalmas helyiség, büfé, étterem,
menza, kávézó, tornaterem, sportpálya, edzõte-
rem, uszoda, szauna, szolárium, fodrász, kozme-
tikus, hallgatói szolgáltató iroda, fénymásoló-
szalon, fénymásoló, karrieriroda, HÖK-iroda.

9 Lásd Dahrendorf, i. m. 98.
10 A 20. század két meghatározó konszolidációja

(Bethlen István, illetve Kádár János nevéhez kötõ-
dõen) stabilizálta saját korszakát, azonban ezek
értékei nem a demokrácia elveinek mentén fo-
galmazódtak meg. 

11 A kutatásban résztvevõ további országok (pl.:
Szerbia, Románia) adatai a tanulmány elkészí-
tésének idõszakában még nem állnak rendelke-
zésünkre.

12 Ha valaki a Monarchia utolsó évtizedében Ma-
gyarországon született, akkor alapfokú tanul-
mányait még mint egy nagy európai birodalom
szülötte végezte, amennyiben érettségizett vagy
polgári iskolát végzett, úgy e végzettséget a dip-
lomájával együtt a Horthy-korszakban szerezte.
A háború után egy többpárti demokráciában
eszmélt arra, hogy középkorú lett. Rákosi rend-
szerében belépett a negyvenévesek közé. A Ká-
dár-korszakban nyugdíjba ment, esetleg megérte
az 1990-es évek rendszerváltozási folyamatát is.

13 Ez a 15–29 évesek körében 2003-ban azokat
érinti, akik 1975 és 1984 között születtek.
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A probléma 

Magyarország és a vele szomszédos országok
gazdasági helyzete rányomja bélyegét a Kár-
pát-medencében élõ emberek identitására,
hétköznapjaira, magánéletére. A különbözõ
államok egymáshoz viszonyított helyzete bizo-
nyos szempontok szerint rangsorokat képez,
és ez az egyik oka annak, hogy a különbözõ
nemzetiségekhez tartozók különbözõképen
látják önmagukat a világban, más és más képet
alkotnak önmagukról és más csoportokról.

Általánosságban elmondható, hogy a nemze-
tiségek önmagukról alkotott képe – autoszte-
reotípiája – nem egyezik a kérdéses nemzetiség-
nek a többi nemzetrõl, nemzetiségrõl alkotott
képeivel – heterosztereotípiákkal. Milton J.
Bennett ennek okát abban látja, hogy a kultú-
rák közötti érzékenység nem egy magától ér-
tetõdõ, természetes dolog. Ez az interkul-
turális szenzitivitás ugyanúgy nem része a
saját egyéni történetünknek, mint az egyete-
mes emberi történelemnek. (Hall, 1998) Nem
magától értetõdõ tehát, hogy megértjük a má-
sikat, helyette kulturális alapokon létrejött, a
valósághoz képest kevésbé reális képet kiala-
kító sztereotípiák és nem egy reálisabb, több-
féle információ figyelembevételével kialakított
kép segít a kultúrák közti tájékozódásban.

Jelen tanulmány arra keresi a választ, hogy
az auto- és heterosztereotípiák szempontjából
milyen eltérések figyelhetõk meg a kárpát-
medencei fiatalok között.

A probléma elõélete

A szociológiatörténet nagy klasszikusa Ferdi-
nand Tönnies (Tönnies, 1983) közösség és tár-
sadalom fogalompár használatát vezette be a

szociokulturális viszonyok meghatározásához.
A modernizáció során két nagy társadalmi
minta követi egymást, anélkül, hogy az elsõt
teljes mértékben kiiktatná a második. Ez a két
társadalmi élet szempontjából megragadható
minta a közösség (Gemeinschaft) illetve a tár-
sadalom (Gesellschaft). A Gemeinschaft fogalma
magába foglal olyan csoportokat melyek éle-
tében kulcsfontosságú szerepeket játszanak a
babonák, hitek és a tradíciókra alapozott szo-
cietális normák. A Gesellschaft ezzel szemben
a közvélemény, az egyezmények, megállapo-
dások figyelembe vétele, az individualizmus
és a racionális akarat összeolvadását jelenti.
Tönnies saját korának szemszögébõl a közös-
ségi társadalmakat kiforratlanoknak, míg a
Gesellschaft alapú társadalmakat felnõtt és
racionális társadalmaknak látta. Racionális
társadalomszervezõdés alatt Tönnies a piac-
gazdaság, a modern állam és modern tudo-
mány kialakítását értette. A tanulmány szem-
pontjából ez a megkülönböztetés fõszerepet
játszik, ugyanis a tönniesi megkülönböztetés
letükrözõdése az alapja annak a kettõsségnek,
amely a nemzetek egymásról kialakított képét
a kizárólagosan kulturális alapról a több-szem-
pontú tájékozódás felé mozdíthatja el.

Egy 1998-as, a kelet-közép-európai nemzeti
auto- és heterosztereotípiák természetét kutató,
nemzetek közötti összehasonlító vizsgálat egy
kettõs struktúrára derített fényt. A vizsgálat
eredményei alapján a sztereotípiák egyik struk-
túrája a kompetencia köré csoportosult, míg a
másik struktúra magját a moralitás itemei al-
kották. (Poppe, 1998) A nemzetek, nemzeti
csoportok kompetensnek tûnnek, ha a nem-
zetállamuk gazdaságilag erõs helyzetben van,
ezzel szemben a gazdaságilag elmaradottabb
nemzetek kevésbé kompetensek a saját és más
nemzetek szemében. Immorálisnak tûnnek azok
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a nemzetek, melyek területileg valamint a la-
kosság számát illetõen nagyok, és hajlamosak
konfliktusok generálására, ezzel szemben a
kisebb nemzetek, illetve a kisebbségi létben, élõ
nemzetiségek önmaguk nemzeti önállóságába
vetett hite miatt morálisabbnak látják, mint
másokat.

Poppe szerint a nemzeti sztereotípiák többé-
kevésbé reálisan képesek reflektálni a nem-
zetállamok közötti különbségekre. A sajátcso-
portjukat értékelõ emberekre nem jellemzõ
hogy nemzetüket, nemzetiségüket vakon a többi
más nemzetiség fölé emelik, mind a kompe-
tencia, mind a moralitás tekintetében. A szte-
reotip attribúciók nem torzulnak el teljesen a
pszichológiai szükségletek súlya alatt, hanem
a szociális és gazdasági percepciók is hatást
gyakorolnak rájuk.

Csepeli György a Nagyvilágon e kívül… címû
könyvében (Csepeli, 2002) a poppei dimenziók
mentén vizsgálta a Kárpát-medence három
országát: Szlovákiát, Romániát és Magyaror-
szágot. A kutatás során tulajdonságlista segít-
ségével vizsgálták a három ország felnõtt la-
kosságán belül az egyes nemzeti csoportok
között az önmagukra vonatkozó sztereotíp ké-
pet valamint a velük szomszédos nemzeti
csoportokra kialakított sztereotipikus mintá-
zatokat. Az eredmények szerint a magyaror-
szági magyarok messze a legnegatívabb képet
tulajdonítottak önmaguknak. A határontúli
magyar kisebbség tagjainak válaszai viszont
rendre pozitív irányban tértek el a magyaror-
szági magyarok válaszaitól. 

A magyarországi magyarok auto- és hetero-
sztereotípiáinak vizsgálata során az eredmé-
nyek a magyarországiakhoz képest a határon
túli magyarok „Gemeinschaft-optikájú” meg-
ítélésrõl tanúskodnak. A magyarországi magya-
rokban a határon túl élõ magyarokról alkotott
képben a hagyományos értékek domináltak.
A tolerancia, a segítõkészség magas szintje
jellemezte a határon túli magyarokat, míg az
önzés és az erõszakosság hiánya szintén meg-
figyelhetõ volt. Ez a magyarországi magyarok
általi heterosztereotípia pozitív imidzse rendre
alulmarad, ha a szlovákok és a románok képe-
zik a megítélés tárgyát.

A Magyarországon élõ magyarok önmagu-
kat kompetensebbnek, de kevésbé morálisnak
tartották, mint az erdélyi magyarokat. Ezt a

képet az erdélyi magyarok konzekvenssé tet-
ték, ugyanis önmagukat morálisabbnak, de
kevésbé kompetensebbnek látták, mint az
anyanemzet polgárait. Ebben az interpretációs
keretben azok az erdélyi csoportok, amelyek
a poppei kompetencia – moralitás mentén ér-
zékelik a tõlük nyugatra élõ magyarországi
magyarságot többé, kevésbé reálisan látják a
másik nemzetet, hisz nem engednek teljes
egészében teret a pszichológiai szükségletben
manifesztálódó nacionalizmusnak, ahogy azt
a magasabb konfliktuspotenciállal rendelkezõ
csoport teszi.

Az adatok forrása

A vizsgálathoz a Nemzeti Ifjúságkutató Inté-
zet által 2001-ben felvett, MOZAIK2001© nevû
kutatás adatbázisát használom. A vizsgálat
egy 8000 fõs 15 és 29 év közötti fiatalokat
vizsgáló survey volt, melyet Szerbiában, Ro-
mániában, Ukrajnában és Szlovákiában helyi
kérdezõbiztosok vettek fel.

Miben szeretnénk hozzájárulni 
a problémához?

Az adatbázis segítségével lehetõség nyílik
egy, a Kárpát-medencében élõ határontúli ma-
gyar, illetve a régió nemzetállamaihoz tartozó
fiataljainak önmagukról és másokról alkotott
kép felvázolására. A poppei dimenziók szol-
gálják majd azt az interpretációs keretet,
amely determinálja a tanulmány menetét, és
következtetéseit. A moralitás-kompetencia
problémájához a tanulmány abban szeretne
hozzájárulni, hogy négy országot átfogó elem-
zés mentén verifikálja a poppei modellt, spe-
cifikálva1 ezzel az állítást egy kizárólagosan a
15–29 évesek körében végzett kutatás adatai
mentén.

Operacionalizálás

A nemzeti sztereotípiák – Poppe szerint – ké-
pesek reflektálni a nemzetállamok közötti kü-
lönbségekre. Mielõtt elkezdenénk ezen állítás
mentén vizsgálni a fiatalok sztereotípiáit,
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vessünk egy pillantást az állítás tartalmára.
Mit is értünk a nemzetállamok – esetünkben
a Kárpát-medence keleti karéján található or-
szágok – közötti különbségeken? Ez az állítás
eleve feltételezi azt, hogy nemzetállamok kö-
zött vannak különbségek, és ezeket a különb-
ségeket számtalan dimenzió mentén meg is
ragadhatnánk. Tekintsük elõször az országok
népességbeli különbségeit. 2001-ben a kérdé-
ses országok közül a legnépesebb közel 50
millió állampolgárral Ukrajna volt. Ennek ke-
vesebb, mint fele volt Románia, és további
negyede volt Szerbia, valamint Magyaror-
szág. A legkevesebb lakosa Szlovákiának volt,
5,4 millió.

Az országok éves GDP-je mentén vizsgálva
a sorrend annyiban változik, hogy a legkeve-
sebb – évi 10 milliárd dolláros – GDP-vel ren-
delkezõ ország Szerbia.2 A sorrend minimális
változásán kívül, az országok közötti különb-
ség intenzitása csökkent. Ezt a csökkenést a
GDP/fõ mutató még jobban szemlélteti. A GDP,
a bruttó hazai össztermék leképzése a lakos-
ság méretére a vizsgált ország életszínvonalá-
ra utal. Magyarország és Szlovákia GDP/fõ ér-
téke 2001-ben közel azonos, 11200, illetve
10200. Romániára nézve ez a hányados már jó-
val kisebb értéket mutat, Ukrajna és Szerbia
pedig a sor végére szorult.

2001-ban a magyar lakosság 15 százaléka
használt internetet, a szlovákok 13, Szerbia
lakosai közül pedig 6 százalék tartozik ebbe a
csoportba. Ukrajnában és Romániában a társada-
lom elenyészõ kisebbsége tudott csak csatla-
kozni a világhálóhoz.

Ha csupán ezek bizonyos szempontok szerint re-
leváns dimenziók mentén alkotunk képet, akkor a
Magyarországot tarthatjuk a leginkább prosperáló
országnak a régióban, közvetlenül mögötte találha-
tó Szlovákia. Mind a két országban a gazdasági
fejlettség következtében, illetve azt kísérve az
internet penetráció is magas értéket mutat.

Románia és Ukrajna már jóval nagyobb gaz-
dasági nehézségekkel küzd, és az internet pe-
netráció is ezt a képet tükrözi. Szerbia háború
utáni képe sokkal összetettebb, a GDP 2001-
ben ugyan nagyon alacsony volt, de az internet
penetráció aránylag magas. Ez arra enged kö-
vetkeztetni, hogy Szerbiát nem sorolhatjuk a
térség sem a gazdaságilag prosperáló, sem re-
cesszióval sújtott csoportjába.

Ebbõl az a hipotézis tûnik relevánsnak,
hogy a Szlovákiában és Szerbiában élõ fiata-
lok kivételével a többi ország fiataljai számá-
ra Magyarország kompetensebbnek kell, hogy
tûnjön saját hazájuknál. Ha ez igazolódik, ak-
kor a poppei állítás kompetenciára vonatkozó
fele teljesül. A moralitás szintjére nem ren-
delkezünk makroadatokkal, ezért a poppei ál-
lítás moralitásra vonatkozó részérõl nem al-
kothatunk elõzetesen képet.

Mielõtt rátérnénk a fenti munkahipotézis
vizsgálatára elõzõleg vessünk egy pillantást
arra, hogy milyen változó-szettbõl állt is elõ
Poppe két dimenziója, és milyenek is az alap-
megoszlások a nemzetiségek között, (1) ezt
követõen részletese elemezzük országonként
a poppei elmélet téziseit (2), 

Poppe a szociális és gazdasági percepciók
vizsgálatát a következõ hét változó mentén
vizsgálta. „Kérem mondja meg, hogy vélemé-
nye szerint mennyire jellemzõ a …népcsoport-
ra, hogy intelligens, lusta, becsületes, barát-
ságtalan, összetartó, törekvõ, toleráns.” Ezek
közül a változók közül a szociális (morális)
percepciók vizsgálatára szolgált a becsületes-
ség, barátságosság, tolerancia, összetartás,
míg a gazdasági (kompetencia) percepciókéra
az intelligencia, lustaság, törekvés. A kérdõ-
ívben a válaszolóknak egy 1-tõl 5-ig terjedõ
skálán kellett a fenti tulajdonságokról véle-
ményt alkotni. Az 1 jelentette azt, hogy a kér-
dezett egyáltalán nem tartja jellemzõnek az

Ifjúsák és környezet

1. tábla A vizsgálat szempontjából releváns 

országok gazdasági helyzete

Magyarország Szlovákia Ukrajna Románia Szerbia

Népesség (millió) 10,2 5,4 48,7 22,4 10,7
GDP/év (milliárd$) 114 55 189 133 10
GDP/fõ ($) 11200 10200 3850 5900 979
Internet használók (%) 15 13 2 1 6

Forrás: www.workmall.com és www.itu.int 2001-es adatai
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adott tulajdonságot a saját illetve másik nem-
zetiségre, az 5 pedig, hogy teljesen jellemzõ-
nek tartja. 

Ezeket a tulajdonságokat összesíteni kellett,
hogy létrehozzunk olyan változókat, melyek a
dimenziókat – a kompetenciát, és a moralitást
– fogják közre. Ehhez a feladathoz elõbb „be-
forgattuk” a különbözõ tulajdonságokat, hogy
könnyebben tudjuk értelmezni az adatreduk-
ció után létrejött skálákat. Két olyan tulajdon-
ság volt ugyanis a felsorolt hét között, amelyik
negatív értékek mibenlétét firtatta, ezek a lus-
ta és a barátságtalan voltak. A pozitív tulaj-
donságok irányába való beforgatás után. A
kompetencia és a moralitás alá tartozó tulaj-
donságokat ezután összevontuk. A kompeten-
cia tulajdonságát így az intelligens, a beforga-
tott lusta, és a törekvõ tulajdonsághármas
alkotta. A moralitást pedig a becsületes, a be-
forgatott barátságtalan, az összetartó és a tole-
ráns tulajdonságnégyesbõl hoztuk létre.

Az alábbi táblázat a kapott eredményeket
ábrázolja.

2. tábla A nemzetiségek autó- és heterosztereotípiái a

kompetencia dimenziójában

Az ott élõ A magyar Az ott élõ
magyarok országi többségi
kompe- magyarok nemzet
tenciája kompe- kompe-

tenciája tenciája

kárpátaljai magyar 3,67 3,51 3,08
kárpátaljai ukrán 3,58 3,65 3,35
felvidéki magyar 3,59 3,73 2,88
felvidéki szlovák 3,33 3,34
vajdasági magyar 3,67 3,45 2,83
vajdasági szláv 3,60 3,50 3,40
belsõ-erdélyi magyar 3,82 3,72 2,92
belsõ-erdélyi román 3,66 3,70 3,50
székelyföldi magyar 3,98 3,74 2,94

A táblázatban szereplõ adatok F próbája
szerint a különbségek szignifikánsak. Általá-
nosságban elmondható, hogy a vizsgálatban
szereplõ magyar kisebbségek a lakóhelyük
szerinti többségi nemzetnél önmagukat kom-
petensebbnek tartják. Ez a vélemény vissza-
tükrözõdik az erdélyi, vajdasági és a kárpátal-
jai többségi nemzethez tartozó fiatalok
véleményében, õk is úgy vélik, hogy az ottani
magyarságra jobban jellemzõek a kompeten-
cia tulajdonságai, mint önmagukra. Ez alól

egyedül a felvidéki szlovákság képez kivételt,
õk ugyanolyan mértékben tulajdonítják a kom-
petenciát az ön, mint a felvidéki magyarság
jellemzõjének. A magyarországi magyarság
kompetenciáját minden nemzetiség az ott élõ
többségi nemzet kompetenciája fölé emelte.
A határontúli magyarság tagjai közül a felvidéki
magyarok kivételével, mindenki a magyarországi
magyarságnál kompetensebbnek gondolta a saját
nemzetiségi csoportját. Ugyanezen a vélemé-
nyen volt a többségi nemzetek közül a délszláv
is. Ezzel szemben a román és az ukrán fiatalok
sajátcsoportjukat kevésbé látták kompetensnek,
mint a magyarországi magyarságot.

3. tábla A nemzetiségek autó- és heterosztereotípiái 

a moralitás dimenziójában

Az ott élõ A magyar Az ott élõ
magyarok országi többségi
kompe- magyarok nemzet
tenciája kompe- kompe-

tenciája tenciája

kárpátaljai magyar 3,59 3,16 3,15
kárpátaljai ukrán 3,46 3,29 3,40
felvidéki magyar 3,59 3,68 2,79
felvidéki szlovák 3,27 3,31
vajdasági magyar 3,49 3,02 3,06 
vajdasági szláv 3,51 3,27 3,26
belsõ-erdélyi magyar 3,68 3,32 3,06
belsõ-erdélyi román 3,38 3,41 3,45
székelyföldi magyar 3,77 3,46 3,08

A moralitás szempontjából a felvidéki ma-
gyarokon kívül az összes többi határon túli
magyar kisebbségi csoport mind a magyaror-
szági magyarságnál, mind az ott élõ kisebbség-
nél morálisabb színben látja magát. A felvidé-
ki magyarság az anyanemzetet morálisabbnak
látja önmagánál, viszont ebben a poppei di-
menzióban az ott élõ magyar kisebbséghez tar-
tozó fiataloknak van a legrosszabb véleménye
a többségi nemzetrõl. A kárpátaljai ukrán fia-
talok önmagukat félúton helyezik el a morali-
tás szemszögébõl a magyarországi magyarság
és a kárpátaljai magyarság között. A felvidéki
szlovákok a kompetencia dimenziójához ha-
sonlóan önmagukat a felvidéki magyarsággal
azonos szinten látják a moralitás terén is. A
vajdasági szlávok és az erdélyi román fiatalok
egy szinten látják a morál helyzetét mind ma-
gukra, mind a magyarországi magyarokra vo-
natkozóan, de amíg a szlávok önmaguk fölé
helyezik a vajdasági magyarságot, addig a ro-
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mánok a helyi magyarsárról kedvezõtleneb-
bül nyilatkoznak. 

Az elemzésnek csak a környezõ országok
nemzetiségeinek autósztereotípiája, és a ma-
gyarországi magyarságra vonatkozó heteroszte-
reotípiái képezik tárgyát, ugyanis ez a poppei
hipotézis interpretációs kerete. Nem szándé-
kozunk tehát azzal a fent bemutatott lehetõ-
séggel foglalkozni, miszerint eltérések figyelhe-
tõek meg az adott ország nemzetiségei közötti
heterosztereotípiákban. Szlovákia, mint a makro-
adatokból kitûnt közel azonos gazdasági szin-
ten áll, mint Magyarország. Ez azt feltételezi,
hogy a kompetencia terén közel azonos szin-
ten kéne, hogy álljon az autó- és heteroszte-
reotípiák erõssége. Ezzel szemben a felvidéki
magyarok a magyarországi magyarokat önma-
guknál kompetensebbnek látták. Szeretném fel-
hívni a figyelmet arra a tényre is, miszerint a
felvidéki szlovák fiatalok, mind önmagukat,
mind a felvidéki magyarságot ugyanabban a
kompetencia színezetben látták. Ezt megerõsíti
a Kárpát Project vizsgálat adatai is, ahol azt
tapasztaltuk, hogy a felvidéki szlovákság nem
tesz különbséget a magyarországi magyarság,
a felvidéki magyarság sem pedig önmaguk
között. Ez a megfigyelhetõ „higgadtság” a
MOZAIK2001© adatain is megfigyelhetõ, hisz
a szlovák fiatalok átlageredményei jóval a
magyar kisebbség alatt vannak.

A kompetencia, moralitás poppei összefüg-
géseit Szlovákiában a kérdõív szerkezete mi-
att csak a magyar kisebbségre tudjuk vizsgál-
ni. Jelen esetünkben a – várakozásainknak
megfelelõen – a hipotézis állítása nem telje-
sül. Ezzel szemben az a kép alakul ki, hogy a
szlovákiai magyar kisebbség mind a kompe-

tencia, mind a moralitás terén a magyarorszá-
gi magyarságot önmagánál kompetensebbnek
és morálisabbnak látja.

Ukrajna, jelen pillanatban Magyarországnál
kevésbé prosperáló ország. Ez az állítás tük-
rözõdik is a kárpátaljai ukrán fiatalok kompe-
tencia szerint regisztrált auto- illetve hetero-
sztereotípiáinak poppei következetességén. A
poppei kép teljes a kárpátalján élõ ukránok
esetében, hisz a moralitás dimenziójában
vizsgálva önmagukat pozitívabban ítélik meg,
mint a magyarországi magyarokat, ezzel –
Poppe szerint – kompenzálva a kompetencia te-
rén érzett lemaradásukat, önmagukat is inkább
tartják morálisabbnak, mint kompetensnek. Az
ottani magyarság esetében ez pont fordítva
van. A kárpátaljai magyar kisebbség önmagá-
hoz mérten kedvezõtlenebb véleményt alkot
a magyarországi magyarokról. Ez a vélemény
leginkább a moralitás mentén sarkosodik ki.

Romániában három nemzetiséggel készült
adatfelvétel. Közülük a legbüszkébbnek a szé-
kelyföldi magyarság tûnik, õket követi az er-
délyi magyarság majd az erdélyi román fiatalok
öndefiníciója. Mind a három autosztereotípia
esetén a kompetencia a moralitás felett áll. A
heterosztereotípiák mentén ugyanúgy a kom-
petencia – a megkérdezettek szerint – a mora-
litás felett jellemzõ tulajdonsága a magyaror-
szági magyarságnak. A poppei hipotézis
Romániában, akárcsak Ukrajnában a többségi
nemzethez tartozók mentén igazolódik, míg a
kisebbség önmagát mind a két dimenzióban
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1. ábra Szlovákiában élõ nemzetiségek autó- 

és heterosztereotípiái

2. ábra Ukrajnában élõ nemzetiségek autó- és hetero-

sztereotípiái
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kedvezõbb színben látja, mint a magyarországi
magyarságot. Ezzel szemben a romániai ma-
gyarság fiataljai szemében a magyarországi
magyarok mind két tulajdonsága jóval az auto-
sztereotipiák szintje alatt van.

A magyarországi magyarok kompetencia
szerinti megítélése az erdélyi románok és a
Romániában élõ magyar kisebbségek között
nem szignifikáns. Ez azt jelenti, hogy a Ro-
mániában élõ fiatalok, függetlenül attól, hogy
milyen nemzetiséghez tartoznak közel azo-
nos véleményen vannak a magyarországi ma-
gyarokról a kompetencia dimenziójában.

Vajdaságban, akár Romániában a magyaror-
szági magyarok kompetencia megítélése a két
vajdasági nemzetiség között szintén nem
szignifikáns. A különbség a vajdasági nemze-
tiségek heterosztereotípiáiban az, hogy amíg
a szlávok önmagukhoz hasonlóan látják a ma-
gyarországi magyarokat a moralitás dimenzió-
jában, addig a vajdasági magyarok önmagukat
kedvezõbben ítélik meg. A poppei elképzelés
teljesülni látszik a vajdasági szlávok körében,
de vajdasági magyarok körében ez nem mond-
ható el. Ugyanis autosztereotipiáik következe-
tesen magasabb értéken állnak, mint a hetero-
sztereotipiáik.

A vajdasági magyarok morális megítélése a
két Vajdaságban élõ nemzetiség szerint nem
szignifikáns, mind a két nemzetiségnek a vaj-
dasági magyarok moralitására vonatkozó vá-
laszainak átlag 3,5 körüliek. Ez az állítás az áb-
rán nincs ugyan feltüntetve, mégis figyelemre
méltónak tarjuk, hisz ez arra enged következ-
tetni, hogy a vajdasági magyarokról egy a két

nemzetiség által kölcsönösen megfogalmazott
kedvezõ kép létezik.

A moralitás és kompetencia fogalmainak té-
teles áttekintése után nézzük meg, hogy melyik
nemzetiségre is teljesült a tanulmány munka-
hipotézise. Létrehoztunk egy olyan változót,
amely az adott nemzetiség auto- és hetero-
sztereotípiáinak intenzitásbeli különbsége ré-
vén ábrázolja a kompetencia és moralitás adott
dinamikáját. A mutató elkészítése során az
autosztereotípiákból vontuk ki a heteroszte-
reotípiák összesített mutatóját. Ha kivonás
eredménye pozitív, akkor a kérdéses kisebbség
önmagát kompetensebbnek illetve morálisabb-
nak látja, mint a magyarországi magyarokat,
ha pedig negatív akkor a magyarországi ma-
gyarokról gondolják általában azt, hogy a mo-
ralitás dimenziójában kedvezõtlenebb képet
fest, mint õk. 

Az alábbi ábra ezt a két, a kompetencia és a
moralitásra vonatkozó deficit változót ábrá-
zolja. Amennyiben tehát egy csoportra a két
változó pozitív értéket vesz fel, akkor az a
nemzetiség mind a két dimenzió mentén po-
zitívabb képpel rendelkezik önmagáról, mint
a magyarországi magyarságról. 

Ebben az interpretációs keretben a poppei
hipotézis, nevezetesen az hogy a nyugatabbra
lévõ ország lakóit – a mi esetünkben Magyar-
ország – a kompetencia mentén elõnyöseb-
ben, míg a moralitás mentén hátrányosabban
tüntetik fel bizonyos nemzetiségek önmaguk-
nál, jól láthatóan csak két nemzetiség esetén
igazolódott. A kárpátaljai ukránok és az erdé-
lyi románok többsége önmagukat morálisabb-
nak, ugyanakkor kevésbé kompetensnek érez-
ték, mint a magyarországi magyarokat. 

Ifjúsák és környezet

3. ábra Romániában élõ nemzetiségek auto- 

és heterosztereotípiái

4. ábra Vajdaságban élõ nemzetiségek auto- 

és heterosztereotípiái
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Az összes többi nemzetiség fiataljai köré-
ben nem teljesült ez a hipotézis. A kárpátaljai
és a vajdasági magyarok, valamint a romániai
magyar kisebbségek fiataljai nem engedtek a
saját énmegerõsítõ törekvéseibõl, pszicholó-
giai szükségleteik kielégítésébõl, õk mind a
két dimenzió mentén önmagukat a magyaror-
szági magyarok fölé helyezték. Ennek az ön-
megerõsítõ magatartásnak pontosan az ellen-
kezõje figyelhetõ meg a felvidéki magyarság
és a vajdasági szlávok körében. Õk, az elõzõ
csoportokkal homlokegyenest ellentétesen,
mind a két dimenzióban kedvezõtlenebben
látták magukat.

Mivel a tanulmány elején bemutattuk, hogy
a vizsgálat tárgyát képezõ országok között a
gazdasági fejlettség terén határozott különbségek
vannak, jogosan feltételezhetõ, hogy a makro-
adatok fényében látható valóság tükrözõdik
vissza a kisebbségek sztereotípiáiban. Ebben
az interpretációs keretben a poppei elképzelés
teljesen logikusnak hangzik. Hisz ha valaki
tudomásul veszi egy másik csoport gazdasági
téren jelentkezõ elõnyét, akkor más téren
kompenzálni igyekszik lemaradását. A kom-
petenciáról eltolódik a hangsúly, a figyelem a
moralitás felé. Ennek a konzekvens poppei
feltevésnek két irányban található kilengése,
az egyik amikor a gazdaságilag kevésbé pros-
peráló országban élõ nemzetiségek önmagu-
kat a kompetencia mentén elõnyösebb hely-
zetben látják, mint a valós helyzet. Õk vagy
nem akarnak tudomást venni a valós helyzet-
rõl, vagy látják ugyan, mégis egyfajta dacból
nem adnak hangot ennek.

Csepeli György a nemzeti teljesítményekre
vonatkozó gondolati elemekkel kapcsolatban
(Csepeli, 2000) azt fejtegeti, hogy a kultúra,
sport, gazdaság és politika sikeres teljesítmé-
nyeinek hangsúlyozása is lehet ideologikus.
Ez abban az esetben fordulhat elõ, ha önké-
nyesen választanak meg olyan dimenziókat
melyeken belül a sikeres teljesítmény objektív
tényeit megállapítják, továbbá önkényesen
szabják meg azokat a mércéket, melyeket a si-
kerek minõsítésére használnak. Jellemzõje to-
vábbá az ideologikus valóságfelfogásnak, hogy
a sikerekre aránytalanul nagyobb figyelmet
fordítanak, mint a kudarcokra. Ezért a vágyak
és a realitás egy bizonyos összhangtalansága
válik jellemzõvé. 

Az ország kicsi, kevésbé erõteljes voltából
fakadó negatív, kognitiv elem nincs egyen-
súlyban a haza pozitív érzelmi elemével. Ezt
a feszültséget, a kis ország – nagy teljesít-
mény, szintén összhangtalan formula látszik
feloldani. Ez a formula révén a pozitív nem-
zeti önkép a szerzõ szerint nemcsak fenntart-
ható, hanem még fokozható is. Csepeli György
egy 1979-es vizsgálatra hivatkozva igazoltnak
látja azt a hipotézist, miszerint a saját ország
megítélésére más mérce érvényes, mint a saját
ország méretével összevethetõ más országok
teljesítményére. Azaz a kis ország – nagy tel-
jesítmény helyett a kis ország – kis teljesít-
mény, állítást fogadják el a megkérdezettek,
ha más ország képezi a megítélés tárgyát. Vé-
leményünk szerint ez egyféle magyarázat arra,
hogy a Kárpát-medencében élõ magyar kisebb-
ségek miért így kompenzálják kisebbségi lé-
tükbõl fakadó anomáliákat. Vagyis azok, akik a
sajátcsoportjukat mind a két vizsgált dimenzió
mentén elõnyösebbnek ítélték, valószínûleg
találtak olyan a kompetenciát és moralitást is
körüljáró kritériumrendszereket, melyekben
véleményük szerint a sajátcsoportjuk elõnyö-
sebb helyzetben van, mint az altert megszemé-
lyesítõ magyarországi magyarok csoportja.

Felmerül ugyanakkor annak a lehetõsége,
hogy a válaszoló fiatalok a poppei dimenzió-
kat letapogató itemeket – intelligencia, ver-
senyszellem, segítõkészség – más és másként
értelmezik, mint azt Poppe feltételezte. 

A másik deviáció pedig az, amikor mind a
kompetencia, mind a moralitás mentén ön-
magukat ostorozzák. A vajdasági szlávok a
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5. ábra Hipotézis teszt eredmény, 

kompetencia= magyarok – önmaga, 

moralitás=önmaga – magyarok
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kompetencia dimenziójában,3 valamint a fel-
vidéki magyarok mind a kompetencia, mind
a moralitás mentén a sajátcsoportjuk helyze-
tét kevésbé tartották elõnyösnek, mint a ma-
gyarországi magyarságot. 

Külön-külön, itemenként vizsgálva a felvi-
déki magyarok auto-, és heterosztereotípiáit
különösen nagy amplitúdókra nem lettünk fi-
gyelmesek, nincs tehát olyan összetevõje, kü-
lön megragadható eleme a sztereotípiáknak,
melyek megmagyaráznák ezt a megfigyelést. 

A vajdasági szlávok kompetenciában való
hátrányát, viszont az magyarázza, hogy a sa-
játcsoportra nézve jóval inkább tartják jellem-
zõnek a lustaságot, kevésbé tartják a szorgal-
masnak önmagukat, mint a vajdasági, illetve
a magyarországi magyarokat. 

Az elõzetes várakozások teljesülése

A tanulmány kísérletet tett a poppei hipoté-
zis vizsgálatára, amelyet egy speciális, Kár-
pát-medencében élõ fiatalok körében végzett
kutatás adatbázisán végeztünk. Poppe hipoté-
zise szerint a nemzeti sztereotípiák nem tor-
zulnak el teljesen a pszichológiai szükségletek
súlya alatt, hanem a szociális és gazdasági té-
nyezõk és tények hatást gyakorolnak rá. A hi-
potézist részben sikerült csak igazolni, a Ma-
gyarországtól keletre élõk közül a hegemón
csoportba tartozó ukrán és román fiatalok kö-
zött teljesültek a hipotézis feltételei. A hipo-
tézis állításait viszont el kellett vetnünk a
többi megfigyelt csoport esetében. A Szerbiá-
ban, Romániában és Ukrajnában élõ fiatalok
között mind a két vizsgált dimenzióban ma-
gasabb értéket regisztráltunk, míg a felvidéki
magyar és vajdasági szláv fiatalok között ez-
zel ellentétesen, mind két esetben alacso-
nyabb értéket figyelhettünk meg, mint az ál-
taluk vélt heterosztereotípiák.

További kérdések

A hipotézis adekvát válaszként dekódolható
azoknak a csoportoknak auto- és heterosztereo-
típiáira, amelyek esetén verifikálódott. Ugyan-
akkor azon csoportok között, ahol a hipotézis
nem állta meg a helyét több kérdés is felmerül,

amelyek megválaszolására az adatbázis nem
alkalmas. Megfogalmazódott az az alternatív
hipotézis miszerint azok a csoportok, ahol a
sajátcsoportot, mind a két dimenzióban elõ-
nyösebben tüntették fel, mint a magyarországi
magyarokat, ott a fiatalok valószínûleg talál-
tak olyan kritériumrendszereket, megfogal-
maztak olyan önkényesen kijelölt, objektív
tényeket, melyekben véleményük szerint a
sajátcsoportjuk elõnyösebb helyzetben van,
mint az altert megszemélyesítõ magyarországi
magyarok csoportja. Ha ez így van, akkor mik
azok az interpretációs dimenziók? 

A másik magyarázat ugyanerre a problémára
az, hogy a poppei dimenziókat letapogató ite-
meket más és másként értelmezik, a vizsgálat-
ban szereplõ nemzetiségek közé tartozó fiata-
lok, mint azt Poppe feltételezte. Ebben az
esetben érdemes lenne utánajárni, hogy mit is
értenek a fiatalok a különbözõ fogalmak alatt?
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Jegyzetek

1 Az elaborációnak arra a kimenetelére vonatko-
zik, amikor a kontrollváltozó által meghatáro-
zott alcsoprotok némelyikében fenmarad, má-
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sokban eltûnik a két változók között eredetileg
megfigyelt összefüggés. (Babbie, 1999)

2 Ez az érték irreálisan alacsonynak tûnik, oka
egyedül a délszláv háborút követõ gazdasági
összeomlásban keresendõ. A GDP valós értéke
valószínûleg ennél magasabb, de a GDP becslése

az adatforrások tanúsága szerint az anarchikus
állapotok miatt meglehetõs nagy nehézségekbe
ütközött. 

3 A vajdasági szlávok a moralitás dimenziójában
csak a statisztikai hibahatáron belül tartották
magukat kevésbé morálisnak.
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A fiatalok helyzetének vizsgálatában igen
fontos kérdés a jövõtervezés, az életútjuk el-
következõ szakaszának vizsgálata. Ebben a ta-
nulmányban a Magyarországgal határos orszá-
gok magyarlakta régióinak 15–29 éves korú
népességét vizsgáljuk, a MOZAIK2001© kutatás
magyar és többségi almintái alapján. Elemzé-
seink során a fiatalok társadalmi-származási
hátterének sajátosságait figyelembe véve a
következõket szeretnénk feltárni: 
• Egyáltalán mely fiataloknak van elgondolt

jövõterve, jövõtervezésük milyen prioritá-
sokat tartalmaz, milyennek látják a kilátá-
saikat.

• Mennyire tükrözõdik az ifjúsági korszak-
váltás a fiatalok életeseményeinek tervezé-
sében, az iskolai ifjúsági életszakasz kitoló-
dásában, a családalapítás és az azzal járó
események kitolódásában.

• Területileg hol, szülõföldön vagy Magyaror-
szágon, esetleg más országokban képzelik
el a jövõjüket?

A szociológiai szakirodalom igen gazdag és
sokrétû támpontot kínál arra vonatkozólag,
hogy milyen tényezõk befolyásolják a fiatalok
jövõtervezését. Mint általános keretet J. Zin-
necker elméletét használjuk fel, szemléleté-
ben a fiatalok ifjúsági életszakasza jelentõs
mértékben osztályspecifikusan meghatáro-
zott. A továbbtanulási idõ, tehát az iskolai if-
júsági korszak hossza és tartalma a fiatalok
érdeklõdési köre jelentõsen behatárolódik a
szülõi család anyagi helyzete és társadalmi
pozíciójából adódó életszemlélet és kilátások
által (Zinnecker, 1993). Természetesen ennek
ellenfolyamata az intergenerációs társadalmi
mobilitás, amikor is a fiatalok éppen hogy ki-
lépnek a szülõk társadalmi réteghelyzetébõl.

E két jelenség egyszerre artikulálja a fiatalok
életpályáját. Egy másik általános keret, ami a
kelet-közép európai társadalmak ifjúságát kü-
lön befolyásolja a társadalmi-gazdasági átme-
net a tervgazdaságra épülõ államszocialista
diktatúrákról a piacgazdaságra épülõ demok-
ráciákra. Ebben a folyamatban az ifjúság sajá-
tos szerepet kap, egyrészt, mert a rendszerváltás
sikerességének vannak generációváltással kap-
csolatos összefüggései, másrészt pedig a kü-
lönbözõ országok közötti gazdasági-társadalmi
eltérések is szerepet játszanak. (Eyal–Szelényi–
Townsley, 2001) Végül, de nem utolsó sorban
a fiatalok jövõterveinek meghatározó ténye-
zõje a helyi társadalom gazdasági állapota, a
magyar oktatás és kultúra intézményesültsé-
ge, a globalizáció behatolásának szintje és a
helyi reakciók a magyar fiataloknak a többség-
hez való viszonya, és hogy ezen belül hogyan
artikulálódnak az ifjúsági életpályák. A ma-
gyar fiatalok számára további kihívást jelent
Magyarország közelsége és azok a döntések,
amelyek a szociális összehasonlítások rend-
szerében (a helyi centrumok és perifériák, va-
lamint a magyarországi centrum, Budapest)
hoznak meg.

A fiatalok társadalmi-származási helyzete
régiónként

A társadalmi-származási háttért mint a tág ér-
telemben vett társadalmi struktúrát fogjuk
megragadni. Beletartozik ebbe a régió, ahol
él, az etnikai közösség, ami mindvégig artiku-
lálni fogja elemzésünket, a település típusa, a
szülõk és a fiatalok munkaerõpiaci pozíciója
és iskolázottsági szintje, a család anyagi hely-
zete, amelyet a jobb összehasonlítás érdeké-

Ve r e s  Va l é r

Jövõtervek – társadalmi-származási 
kontextusban
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ben a család, illetve a fiatal által birtokolt tar-
tós használati cikkekkel és vagyontárgyakkal
operacionalizáltunk. Az anyagi helyzet szub-
jektív megítélését, és az elégedettségi szintet
is figyelembe fogjuk venni, hiszen ezek igen
fontosak a jövõtervek alakításában, mivel
tükrözik a társadalmi, anyagi helyzet és az
igényszint közötti viszonyt is. 

Az erdélyi viszonyokból kiindulva, ahol a
Kárpát-medencében élõ határontúli magyar
fiatalok mintegy 60–65 százaléka él, tudjuk,
hogy a magyarság az elsõ világháború elõtt
elõnyösebb társadalmi rétegzõdési struktúrá-
val rendelkezett, mint a helyi többség, míg ez
az állapot a kommunizmus végére megfordult.
A rendszerváltás folyamatában a magyarság
pozicionális hátrányát folyamatosan csökkenti,
ám egyes foglalkozási státuszcsoportokban ez
igen hosszas folyamat és nem feszültségmentes.
(Veres V, 2003b) Ez az állapotleírás alighanem a
többi határon túli régióban is hasonlóan tör-
tént, hiszen az többségi államnemzethez tarto-
zásból a trianoni változások következtében
mindenhol nemzeti kisebbséggé váltak, és sem
a két világháború közötti, sem pedig az azt kö-
vetõ kommunista diktatúrákban nem volt lé-
nyegesen jobb sorsuk a társadalmi mobilitás
terén, mint az erdélyi magyaroknak. Az 1989–
90-es változásokat követõen pedig mindegyik
országban javult a magyarok kisebbségi és
pozicionális helyzete, ha nem is egyidõben és
ugyanolyan ütemben. Mindegyik országban ki-
épültek a demokratikus intézmények, amelyek
többé-kevésbé jól mûködtek. A szabad választá-
sok eredményeként a magyarok számarányuk-
nak megfelelõen bekerültek helyi és országos
döntéshozó és végrehajtó testületekbe, pozíciókba,
ezáltal is javultak a magyarok társadalmi pozíciói.

Nem csupán közvetlenül, hanem ezen testüle-
tek munkájának eredményeként is.

Településméret szerint a kárpátaljai, felvidé-
ki és székelyföldi magyar fiatalok több, mint
90 százaléka 5000 fõ alatti, többnyire falusi
településeken vagy 50000 fõ alatti kisvárosok-
ban élnek. Ehhez hasonló eloszlásban élnek a
kárpátaljaiak is. A vajdasági magyarok 70 szá-
zaléka él 50 000 fõ alatti településeken, a többi
közepes méretû, 200 000 fõ alatti városokban.
A vajdasági szlávok (nagyobbrészt szerbek)
fele él kisvárosokban és falvakban, a többi kö-
zepes városokban. Nagyvárosokban jelentõs
arányban a déli szlovákok élnek, a pozsonyi
és kassai szlovákságnak tulajdoníthatóan, va-
lamint a belsõ-erdélyi magyarok és románok.

A mintába bekerült fiatalok szülei iskolá-
zottság szerint nem képeznek feltétlenül rep-
rezentatív mintát a régió felnõtt lakosságának
iskolázottságára vonatkozóan. Mindenesetre
megállapíthatjuk, hogy a romániai, vajdasági
magyar és a szlovákiai magyar apák számotte-
võ részének nincs semmilyen szakképesítése.
A felsõfokú végzettséggel rendelkezõk aránya

Ifjúsák és környezet

1. ábra A válaszolók eloszlása almintánként a települések

lakosságszáma alapján

1. táblázat Az apák iskolázottsága almintánként

alapfokú szakiskola szakközép Elméleti felsõfokú Összesen 
iskola ki, techn.

belsõ-erdélyi magyar 19,7% 27,7% 13,1% 25,2% 14,3% 100,0%
belsõ-erdélyi román 22,3% 27,0% 14,5% 21,2% 15,0% 100,0%
felvidéki magyar 14,3% 44,5% 26,0% 6,2% 9,0% 100,0%
felvidéki szlovák 4,7% 26,0% 29,6% 10,4% 29,2% 100,0%
kárpátaljai magyar 8,7% 11,1% 17,4% 52,6% 10,2% 100,0%
kárpátaljai ukrán 10,7% 7,6% 17,9% 43,0% 21,0% 100,0%
székelyföldi magyar 30,9% 37,8% 9,4% 14,4% 7,5% 100,0%
vajdasági magyar 18,2% 34,2% 24,1% 2,4% 21,2% 100,0%
vajdasági szláv 8,3% 24,2% 36,7% 3,8% 27,1% 100,0%
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különösen ott alacsony, ahol különben is ru-
rális jellegû vagy kisvárosi településeken él a
népesség zöme, így a székelyföldi, kárpátaljai
és a felvidéki magyarok körében. Az anyák is-
kolai végzettsége általában alacsonyabb a fér-
fiakénál, a szakképzettség nélküliek aránya
átlagban 10 százalékkal magasabb, a felsõfokú
végzettséggel rendelkezõk aránya pedig 4–5
százalékkal alacsonyabb.

A gazdaságilag aktiv apák körében Erdély-
ben a legnagyobb a munkanéllküliség, 12 szá-
zalék körüli minden alminta esetében, ennél
némiképp kisebb, de jelentõs, 10 százalék kö-
rüli a munkanélküliség a felvidéki magyar apák
körében. Máshol ez alacsonyabb. Magas vi-
szont az alkalmi munkákból vagy feketemun-
kából élõk aránya (15–17 százalék) Kárpátal-
ján, de ezek aránya jelentõs, 8 százalékot tesz
ki a székelyföldi apák körében is. A vállalkozók
csoportjába azok is beletartoznak, akik család-
tagként dolgoznak, és nem õk a közvetlen tu-
lajdonosok, illetve a jövedelmeikbõl (oszta-
lékból, banki kamatokból) élõk is. Itt a nagy
többséget kisvállalkozók és önálló iparosok
alkotják. Az apák igen kis arányban dolgoz-
nak mezõgazdasági önállóként, Székelyföld
kivételével 1–6 százalék között mozognak. Ez
is jól mutatja, hogy az apák foglalkozási meg-
oszlása nem tükrözi a felnõtt népesség foglalko-
zási struktúráját, hiszen a gazdálkodók aránya
több régióban is a 20 százalékot is meghaladja.
A magyarázat az lehet, hogy a mezõgazdaság-
ban dolgozók zöme az apáknál idõsebb gene-
rációk körében igazán jelentõs, különösen az
50 éven felüliek körében, akiknek egy kis ré-
szét képviseli a minta (a 27–29 évesek szülei).

A megkérdezett fiatalok munkaerõpiaci
helyzete a következõ ábráról olvasható le.

Általában véve a többségi fiatalok nagyobb
arányban tanulnak, mint a magyar fiatalok
ugyanabban a régióban. Meglátásom szerint
az urbanizáltsági szint az egyik legerõsebb
háttérszempont a továbbtanulásban: az erõ-
sebben urbanizált közösségekben, tehát ott,
ahol jelentõs mértékben közepes és nagyvá-
rosokban élnek a fiatalok, a tanulók aránya is
magasabb. Ennek egyik oka az egyenlõtlen
esélyek, amelyeket a településméretek hal-
mozottan közvetítenek: a kis településeken
gyenge színvonalú az oktatás, a szülõket ille-
tõen kisebb arányban élnek a magasabb
iskolázottságúak és társadalmi státuszúak.
Így a fiatalok esélye a továbbtanulásra kisebb,

Ifjúsák és környezet

2. táblázat A népesség eloszlása almintánkén a gazdaságilag aktiv 

apák foglalkozási státusza szerint

Alminta szellemi vállalkozó diplomás alkalmazott gazdálkodó alkalmi, munka Összegzés
szabadf. alkalmazott (nem d.) f. munka nélküli

belsõ-erdélyi magyar 0,4% 9,6% 14,2% 55,1% 4,6% 3,1% 12,9% 100,0%
belsõ-erdélyi román 0,4% 6,3% 16,8% 56,3% 5,6% 1,5% 13,1% 100,0%
felvidéki magyar 10,1% 7,8% 70,8% 0,3% 1,2% 9,9% 100,0%
felvidéki szlovák 1,7% 12,4% 23,8% 58,3% 1,2% 2,6% 100,0%
kárpátaljai magyar 0,3% 9,9% 9,4% 58,1% 3,9% 15,4% 3,0% 100,0%
kárpátaljai ukrán 1,4% 8,7% 19,3% 45,4% 3,2% 17,0% 5,0% 100,0%
székelyföldi magyar 0,2% 6,4% 10,2% 54,1% 9,6% 7,9% 11,7% 100,0%
vajdasági magyar 0,2% 12,3% 17,0% 53,5% 6,6% 3,9% 6,5% 100,0%
vajdasági szláv 0,5% 8,4% 22,7% 56,7% 1,7% 2,2% 7,9% 100,0%

2. ábra Mit csinál jelenleg? Válaszok százalékos megoszlá-

sa almintánként
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mint a nagyobb városokban. A két erdélyi
magyar alminta értékeit együtt kell értékelni,
ugyanis a nagy egyetemi központok mind Bel-
sõ-Erdély területén vannak, így a székelyföldi
egyetemista tanuló fiatalok jelentõs része
nem a szülõföldje, hanem a választott lakhelye
régiójában jelenik meg.

Azok, akik befejezték a tanulmányaikat a
következõ iskolai végzettséggel rendelkeznek:

Szembetûnõen alacsony a felvidéki és a szé-
kelyföldi magyar fiatalok körében a felsõfokú
végzettséggel rendelkezõk aránya. Míg a szé-
kelyföldieknél ez a nagyvárosokba és külföldre
való regionális elvándorlás eredménye, a felvi-
déki helyzetnek komplexebb okai lehetnek, e
tanulmányban nem áll módunkban ezt feltárni.

A család anyagi helyzetének feltárására a
tartós használati cikkek számát vettük alapul.
A válaszadóktól megkérdeztük, hogy 15 tar-
tós használati cikk közül melyekkel rendel-
keznek, majd a személygépkocsijuk korát és
gyártási országát kérdeztük meg.

Felépítettünk egy súlyzott mutatót is, amely
a személygépkocsi jellemzõit figyelembe véve
a cikkek számának indexét növelhette: hazai
vagy volt szocialista országbeli autóra 1, nyu-
gati vagy más kontinensen gyártott márkák 2
pontot értek, ezeket szoroztuk 1–3 közötti ér-
tékkel az autó életkora szerint: 10 év alatti
autók esetében 3-mal, 10–20 év közöttieknél
2, ennél régebbieknél 1-es volt a szorzó, így
maximum 6 ponttal növelhette az egyébként
15-ös maximális értéket.

Az anyagi helyzet jól tükrözi az országok
közötti általános életszínvonalbeli eltéréseket.

A felvidéki (értsd: dél-szlovákiai) szlovákok és
a felvidéki magyarok állanak a legjobban a
család anyagi helyzete alapján, õket követik a
vajdaságiak és az erdélyiek majd a kárpátaljaiak
zárják a sort. A saját használatú 5 cikkbõl leg-
több 2 van átlagban a vajdasági többségi fiata-
lok körében, megelõzve ezzel a szlovákokat
is. Megjegyzendõ, hogy ezek a mutatók hosz-
szabb idõ alatt felhalmozható termékeket tük-
rözik, ezért nem tûnik ki belõlük a vajdaságiak
jelenlegi, valószínûleg a fentinél hátrányo-
sabb helyzete.

A jövedelmi viszonyok lennének arra alkal-
masak, ám adatfelvételi és értékelési szem-
pontból igen sok problémát felvet a jövedelmek
rögzítése, így csupán Romániában rögzítettük
ezeket, és nem áll módunkban országok kö-
zötti összehasonlításokat tenni.

Ifjúsák és környezet

4. táblázat Tartós használati cikkek átlagos száma

almintánként

Tartós Tartós Saját
cikkek cikkek használatú

Alminta száma száma cikkek
a családban a családban száma

súlyozva

belsõ-erdélyi magyar 5,1 6,2 1,0
belsõ-erdélyi román 4,6 5,9 1,0
felvidéki magyar 6,6 8,6 1,3
felvidéki szlovák 7,8 10,1 1,6
kárpátaljai magyar 4,2 5,4 0,8
kárpátaljai ukrán 4,2 5,3 0,9
székelyföldi magyar 4,0 5,0 0,8
vajdasági magyar 7,0 8,8 1,6
vajdasági szláv 6,9 8,7 2,2
Összesen 5,7 7,2 1,2

3. táblázat A tanulmányaikat befejezett fiatalok iskolázottsága

Alminta Általános Szakiskola Szakközép Elméleti  Felsõfokú Összesen

belsõ-erdélyi magyar 12,4% 16,9% 11,4% 40,7% 18,6% 100,0%
belsõ-erdélyi román 16,2% 22,9% 20,7% 24,2% 16,0% 100,0%
felvidéki magyar 25,0% 40,0% 20,0% 9,7% 5,3% 100,0%
felvidéki szlovák 1,8% 19,6% 31,2% 21,0% 26,4% 100,0%
kárpátaljai magyar 9,8% 9,8% 15,6% 49,4% 15,3% 100,0%
kárpátaljai ukrán 10,2% 5,4% 22,3% 39,8% 22,3% 100,0%
székelyföldi magyar 21,2% 29,9% 14,9% 28,2% 5,7% 100,0%
vajdasági magyar 34,6% 19,3% 16,1% 3,5% 26,6% 100,0%
vajdasági szláv 36,5% 15,7% 23,9% 3,8% 20,1% 100,0%
Összesen 20,1% 22,6% 18,0% 23,2% 16,0% 100,0% 
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Van-e jövõtervezés és mire irányul?

Zinnecker kiindulva Bourdieu osztálymodell-
jébõl a gazdasági és kulturális tõkevolumen
alapján alsó, közép és felsõ osztályok, illetve
ezek kulturális és gazdasági osztályfrakciói
szerint a nyugat-európai jóléti társadalmak-
ban, három jól elkülönített ifjúsági habitust
különböztetett meg, amely a családi erõfor-
rások függvényében gazdasági és kulturális
osztályfrakciók szerint tovább bontható. (Zi-
necker, 1993a) Egy másik tanulmányában az
1980-as évek végén J. Zinnecker a társadalmi-
származási háttér függvényében a fiatalok jövõ-
jét illetõen az ifjúsági életszakasz alakításában
az alábbi perspektívákat tartotta valószínû-
nek, némiképp módosítva az eredeti, mere-
vebb modellt.
• Az ifjúság mint kulturális újító, a nagypol-

gári értelmiség „ifjúságmítosza” új, prog-
resszív köntösben.

• Az ifjúság mint iskolai és képzési pálya va-
lamennyi társadalmi réteg körében elterjed,
ám a középosztályi fiatalok inkább eszköz-
nek tekintik a munkaerõpiacra való bekerü-
lést illetõen, a felsõ rétegek ifjúsága pedig
életformaként éli meg, minél hosszabbá
alakítva a tanuló ifjúsági életszakaszt.

• Az ifjúság mint szabadidõ- és fogyasztói
kultúra, az ifjúsági életszakasz hedoniszti-
kus kiélése mint ifjúságfogalom kiszélesedik.
A fogyasztói kultúrákkal való azonosulás
legnagyobb szerepet az alsóbb rétegek ifjú-
sága körében kap, akik egy része az átlag-
hoz képest korábban kimarad az iskolából
és így alapvetõn az elsõ két perspektíva le-
záródik számukra. (Zinnecker, 1993b) 

Mint az elõbbi alfejezetben láthattuk, a ta-
nulmányaikat befejezett fiatalok jelentõs része,
egyes régiókban több mint fele, még középfokú
végzettséget sem szerzett, így a Zinnecker-féle
második jövõperspektíva a Kárpát-medence je-
lentõs részén még nem alakult ki 2000-re sem.

A fiatalok jövõképét több kérdés segítségé-
vel vizsgáltuk. Rákérdezve arra, hogy a követ-
kezõ öt évre vannak-e személyes elképzelései,
a fiatalok legnagyobb része minden régióban
igennel válaszolt. Meglepõ, hogy a magyar fia-
talok nagyobb arányban rendelkeznek ilyen
tervekkel, mint a többségiek, ez az eltérés

csupán Erdélyben és Vajdaságban szignifi-
káns. Észrevehetõ, hogy a jobb életkörülmé-
nyek között élõ csoportok fiataljai valamivel
kisebb arányban tervezik meg jövõjüket. A
rosszabb viszonyokból való kitörés annál in-
kább sarkallja a fiatalokat a jövõtervek megfo-
galmazására.

Az apa iskolázottsága szerint is szignifikáns
összefüggések figyelhetõk meg a jövõtervezés-
sel a régiók egy részében, jelesen a romániai
és a szlovákiai alminták, valamint a kárpátal-
jai magyarok körében. A többi almintában elsõ-
sorban azért nem figyelhetõ meg összefüggés,
mert az egyetértõk aránya meghaladja a 90
százalékot, így az eltérések nem elég számot-
tevõek statisztikailag.

Településtípusok szerint szignifikáns elté-
rések vannak Belsõ-Erdélyben, a szlovákok és
a vajdaságiak körében, ott, ahol az eltérések
valóban lényegesek a településtípusok között,
azaz a népesség számottevõ része él nagyvá-
rosokban, és ugyanakkor a kistelepüléseken is.
A nagyvárosokban élõk nagyobb arányban ter-
vezik elõre a jövõjüket, mint a kis települése-
ken élõk: a leglátványosabb a szlovákok közötti
eltérések: a pozsonyi és kassai fiatalok 94, a fa-
lusi szlovák fiatalok csupán 78 százaléka ren-
delkezik jövõtervekkel.

A tartós használati cikkek súlyozott számának
átlagai segítségével megvizsgáltuk, van-e a csa-
lád anyagi helyzetének hatása a jövõtervekre.

Ifjúsák és környezet

3. ábra Vannak-e olyan személyes elképzelései, amelyeket 

a következõ öt évben szeretne megvalósítani?
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A súlyozott anyagi index átlagai talán a leg-
szemléletesebben mutatják meg számunkra,
hogy a jobb anyagi helyzetben levõ fiatalok
inkább tervezik a jövõjüket, mint a rosszabb
helyzetben levõk, mindegyik régióban. Látható,

hogy az eltérések a kárpátaljai magyarok kivéte-
lével mindenhol szignifikánsak, és a különb-
ségek 1 ponttal vagy annál is többel különböz-
nek. Ennek következtében a rendezetlenebb
anyagi háttérrel rendelkezõ családokból szár-
mazók kisebb eséllyel tudnak kitörni a szár-
mazási háttér adta viszonyokból, mivel inkább
hagyják sodorni magukat a „sors árjával”, és
nem tesznek kellõ erõfeszítéseket arra, hogy
egy jövõstratégiát kiépítve helyzetükön vál-
toztassanak.

Azok, akiknek vannak középtávon, az elkö-
vetkezõ öt évre vonatkozó elképzeléseik, egy
listából ki kellett válasszák a számárukra leg-
fontosabbat (de szabadon is válaszolhatott a
fiatal, ha nem tudta volna besorolni az elkép-
zeléseit a listán). A válaszok eléggé szóródtak,
ám még a regionális eltérések ellenére is ha-
sonló struktúrája van a jövõtervekre vonatkozó
válaszoknak. A leggyakrabban megjelölt tervek

Ifjúsák és környezet
5. táblázat A tartós használati cikkek súlyzott számának

átlagértékei a jövõtervek megléte vagy hiánya szerint

(Min. 0, max. 21)

6. táblázat A magyar fiatalok jövõterveinek eloszlása 

az apa iskolázottsága szerint három határon túli régióban

belsõ-erdélyi magyar felvidéki magyar vajdasági magyar

Jövõtervek,  Általános Közép Felsõ Általános Közép Felsõ Általános Közép Felsõ
elképzelések 5 évre és szak- és szak- és szak-

iskola iskola iskola

saját lakás (építés, 
vásárlás, csere) 15,30% 11,60% 7,70% 16,30% 12,90% 11,30% 11,50% 7,00% 4,50%

lakásfelújítás, bõvítés, 
modernizálás 6,30% 3,40% 0,80% 8,00% 2,50% 1,30% 5,00% 2,10% 0,50%

vállalkozás indítása, 
saját vállalkozás 3,60% 6,50% 5,40% 5,10% 6,80% 1,30% 5,50% 9,10% 4,50%

autó, új autó 1,90% 2,00% 0,80% 6,80% 2,90% 1,30% 2,30% 2,10% 0,50%

gyerekvállalás, gyerek 
felnevelése, iskoláztatás 4,60% 3,10% 4,60% 4,90% 3,60% 1,30% 5,50% 2,50% 3,00%

családalapítás 13,10% 10,50% 10,00% 9,30% 5,00% 5,00% 12,20% 11,50% 18,70%

tanulás, szakmaszerzés 15,80% 24,90% 35,40% 10,60% 27,00% 41,30% 22,40% 30,90% 35,40%
elhelyezkedés, 

munka(hely) 6,30% 9,10% 4,60% 10,60% 5,40% 3,80% 6,10% 8,20% 5,60%

megfelelõ, (jó, jobb) 
munkahely 7,50% 5,40% 7,70% 8,00% 6,10% 2,50% 6,70% 3,70% 5,10%

önálló élet(vitel) 
megteremtése 7,30% 7,90% 9,20% 12,50% 13,70% 17,50% 14,00% 14,00% 13,60%

magyarországi munka-
vállalás (szlovákban nincs) 4,90% 1,40% 0,80% 1,50% 1,40% 1,30% 0,80% 0,40%

egyéb külföldi 
munkavállalás 3,40% 3,70% 3,60% 4,00% 3,80% 1,50% 0,80% 2,00%

magyarországi tanulás 
(szlovákban nincs) 1,20% 1,70% 2,30% 1,10% 1,70% 1,60% 3,00%

egyéb külföldi tanulás 1,20% 2,00% 3,10% 1,40% 1,30% 0,20% 0,40% 0,50%

szakmai sikerek 6,60% 4,80% 7,70% 2,10% 4,30% 3,80% 3,40% 4,10% 3,00%
utazás 1,00% 2,00% 0,80% 1,80% 3,80% 1,30% 1,60%

Összesen 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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sorrendben: továbbtanulás, lakásvásárlás- és
felújítás, családalapítás, önálló életvitel, meg-
felelõ munkahely megszerzése. A válaszok
igen különböznek a társadalmi-származási
háttér különbözõ változói függvényében, ame-
lyeket az elõzõ fejezetben ismertettünk. Az
egyik lényeges változó az élettervezést erõsen
meghatározó szellemi környezet, amit az apa
iskolázottsági szintjével mértünk. Az elõzõ
táblázatból kiolvasható, hogy jelentõs szerepe
van minden régióban a származási kulturális
tõkének.

A táblázatban kiválasztott három alminta
válaszai a három legnagyobb határon túli ma-
gyar közösséget képviselik, ám a megállapítá-
saink az összes vizsgált népességre vonatkoznak.
Az elõször szembetûnõ tényezõ a továbbtanul-
ni szándékozók többszörösen nagyobb aránya
az értelmiségi származású fiatalok esetében.
A leglátványosabb az eltérés Felvidéken, ahol
a diplomás apák gyermekeinek több, mint 40%-a,
az alapszintû végzettségûek gyermekeinek pe-
dig alig egytizede akar továbbtanulni. Igen jól
mutatják a válaszok a Bourdieu által jelzett
társadalmi reprodukciónak a mentalitás általi
meghatározottságát (Bourdieu, 1978): az aspi-
rációk az alacsony társadalmi származású fia-
talok kötrében nem ösztönzik kellõképpen a
magasabb társadalmi pozíciók betöltéséhez
szükséges magasabb iskolázottság megszerzé-
sét. Az alacsony iskolai végzettségû szülõk
gyermekei elsõsorban a háztartással és a csa-
láddal kapcsolatos célokat preferálták, ám a
belsõ-erdélyiek körében jóval többen gondol-
nak a magyarországi munkavállalásra, mint a
magasabb iskolai háttérrel rendelkezõk. A jövõ-
terveket azonban nem csupán a szülõi család
kulturális tõkéje, hanem települési, anyagi-
gazdasági és korosztályi tényezõk is befolyá-
solják. Ezen hatások feltérképezését több vál-
tozó elemzése segítségével tudjuk megtenni.

Elsõ lépésben különválasztottuk a tanuló
fiatalokat azoktól, akik befejezték tanulmá-
nyaikat. Minkét almintában, régiónként és
nemzetiségenként is szétválasztva a mennyiségi
tipusú háttérváltozók segítségével Anova el-
járással elemeztük a különbözõ jövõterveket
választó fiatalok csoportjainak társadalmi szár-
mazási profilját. 

A társadalmi származási háttért a következõ
mennyiségi változókkal mértük:

• Életkor.
• A lakhely állandó népessége.
• A magyarság százalékos aránya a településen.
• Elvégzett iskolai évek (osztályok) száma

(befejezett iskolai végzettség években).
• Az apa elvégzett osztályai száma ( apa befe-

jezett iskolai végzettsége években).
• Az anya elvégzett osztályai száma (anya be-

fejezett iskolai végzettsége években).
• A család tartós használati cikkeinek száma

az autó minõségével súlyozva (1–21 értékû
skála).

A fentiek mellett Khi-négyzet próbával a jövõ-
tervek további minõségi változókkal való ösz-
szefüggését is megvizsgáltuk, mint a fiatalok
nemi hovatartozása vagy szubjektív anyagi
helyzete.

A jövõtervekre vonatkozó válaszlehetõsége-
ket csoportosítottuk, és nyolc jól elkülöníthetõ
jövõtervet különböztettünk meg. A jövõter-
vek szerinti profilok a háttérváltozók, mint
magyarázó tényezõk átlagértékeinek eltéréseire
épülnek, természetszerûen az eltérések szig-
nifikáns jellegébõl kiindulva.

A tanulmányaikat befejezett fiatalok 
jövõtervei

A profilok alapváltozatait a belsõ-erdélyi ma-
gyar fiatalok almintája alapján készítettük el.
Ehhez viszonyítva fogalmazzuk meg a más ré-
giók magyar fiataljainak sajátosságait. A több-
ségi fiatalok jövõtervek szerinti profiljait a vi-
szonylag kis esetszámok miatt nem tartottuk
érdemesnek külön elemezni. Az elemzés ered-
ményeként a következõ társadalmi származá-
si profilokat lehet elkülöníteni a jövõtervenként
a belsõ-erdélyi magyar fiataloknál (a telepü-
lés lélekszáma szerint nincsenek szignifikáns
eltérések):

Lakás (vásárlás, építés, csere, felújítás,
modernizálás stb.)

Az átlagosnál némiképp idõsebb korú, szegé-
nyebb, átlagnál kevesebb tanulmányi évvel
rendelkezõk, akiknek szülei alacsony iskolai
végzettségûek.
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Vállalkozás

Többnyire átlagnál idõsebb fiúk (80%, Szé-
kelyföldön 90 százalékuk), akik a legjobb
anyagi helyzetben vannak átlagban, iskolai
végzettségük kissé átlag feletti, akárcsak a szü-
leik esetében. Zinneckernél ezek a gazdasági
polgárság ifjúságának jövõstratégiája, akik az
iskolai életszakasz befejezése után tág értelem-
ben véve a szüleik modelljét követve ugyan-
csak a vállalkozói szférába kapcsolódnak be.

Családalapítás, gyermek vállalása, 
nevelése, iskoláztatása

Többségben lányok (60 százalék), átlagos ko-
rúak, az átlagnál kissé jobb anyagi helyzetben
élnek, iskolázottságuk az átlagnál jobb, de a
szüleik iskolai végzettsége inkább alacsonyabb
az átlagnál. Ez a csoport a hagyományos családi
értékeket részben a szülõktõl örökölve megõr-
zik, bár az iskolai mobilitási pályán felfele el-
mozdultak a szüleikhez képest.

Továbbtanulás (kis részük a külföldi 
továbbtanulást is választotta)

Az átlagnál fiatalabbak, úgy 21 év körüliek,
átlagos és annál kissé jobb anyagi helyzetben
élõk, átlagos iskolázottságúak, ám szüleik, külö-
nösen az apa átlagnál magasabb iskolai vég-
zettségû. E csoport fiataljainak társadalmi
háttere tökéletesen kimeríti a Zinnecker-féle
középosztály kulturális osztályfrakciójának a
leírását, akik a legfontosabbnak tartják a to-
vábbtanulást, mint az iskolai bizonyítványok,
tehát az intézményesített kulturális tõke meg-
szerzésének jövõstratégiáját, amelyek segítsé-
gével szüleik társadalmi rétegébe be tudnak in-
tegrálódni.

Munkahely, elhelyezkedés, megfelelõ 
(jó, jobb) munkahely, szakmai sikerek:

Az átlagnál kissé fiatalabb, 23 és fél év körü-
liek, magyarok által kisebb arányban lakott
(átlagban 35 százalékban magyarlakta) tele-
püléseken élnek, gyenge anyagi helyzetû, át-

lagos iskolai végzettségû fiatalok, akiknek
szülei az átlagnál alacsonyabb iskolai végzett-
ségûek. Az alsó rétegek ifjúságának Nyugaton
is az 1980-as években megfigyelt, tipikus
stratégiája, ami az iskolai ifjúsági korszak az
átlaghoz képest korábbi lezárása után a mun-
kaerõpiacra való bekerülést tûzik ki célnak.
(Zinneker, 1993a)

Külföldi munkavállalás 
(beleértve a magyarországit is)

Az átlagnál kissé fiatalabb, 23 és fél év körüli
korú inkább fiúk (60%), átlagosan a leggyen-
gébb anyagi helyzetû, az átlagnál alacso-
nyabb iskolai végzettségûek, akiknek a szülei
a legalacsonyabb szintû iskolai végzettséggel
rendelkeznek az összes profil közül.

Önálló életvitel

Átlagos korú, átlagosan az egyik legjobb anya-
gi helyzetû, a legmagasabb iskolázottságú, az
átlagosnál kissé magasabb iskolai végzettségû
szülõk. Az elit egyik csoportja gyermekeinek
stratégiáját jelöli, akik az „önálló életvitel” ál-
tal olyan jövedelmet szeretnének megvalósí-
tani, amellyel a szülõi háttértõl függetlenedni
tudnak, beleértve, a lakást, autót, utazási,
szórakozási lehetõségeket is.

Autó, új autó, utazás

Az átlagnál valamivel fiatalabb, és jobb anyagi
helyzettel rendelkezõ családból származó, át-
lagos iskolázottságú és szülõi iskolázottságú
fiatalok.

A többi magyarlakta régió sajátosságai, a
fenti jövõterveket választó profiloktól való el-
térései a következõk:

Székelyföldön értelemszerûen a magyarok
aránya szerint nincsenek szignifikáns eltérések,
hiszen a régióban a magyarok aránya 80–90
százalék között mozog. A munkahely, jobb
munkahely megszerzésére fiatalabb korban
gondolnak, mint Belsõ-Erdélyben. A külföldi
munkavállalást választók átlagos iskolai végzett-
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ségûek, és a szüleik is azok, de abszolút mér-
cével mérve ugyanolyan végzettségûek, mint
a belsõ-erdélyiek, csupáncsak Székelyföldön
az átlagos iskolázottsági szint alacsonyabb az
Erdély többi részén élõ magyar fiatalokénál.
Az önálló életvitelt nem csupán a legjobb
anyagi helyzetû és iskolázottságú fiatalok vá-
lasztják, ám határozottan a városokban élõ fia-
talok opciója ez. Az autót, utazást a legalacso-
nyabb iskolai végzettségû szülõk gyermekei
választották.

Felvidéken a magyar fiatalok körében a te-
lepülés lakosságának lélekszáma nem szigni-
fikáns a jövõtervek választását illetõen. A vál-
lalkozást tervezõk az áltagnál fiatalabbak, és
bár inkább fiúk, arányuk 65 százalék, tehát
kiegyensúlyozottabb, mint Erdélyben. 

A családalapítást, gyermekvállalást megjelö-
lõk 70 százalékban nõk, az átlagosnál rosszabb
anyagi helyzetûek, és átlagos anyagi helyze-
tûek. Továbbtanulni az átlagosan legjobb anya-
gi helyzetben levõ fiatalok szeretnének, kül-
földi munkavállalásra pedig az átlagnál kissé
magasabb iskolázottságú és átlagos anyagi hely-
zetû fiatalok vállalkoznának. A kivándorlás in-
kább a középosztályi fiatalok jövõstratégiájának
része, és nem a leghátrányosabb helyzetûek
menekülési stratégiája, mint Erdélyben meg-
figyelhettük. Az önálló életvitel nem annyira az
elit, hanem az átlagnál csak kissé jobb anyagi
helyzetû fiatalok jövõterve. Autóvásárlásra,
utazásra az átlagnál idõsebb korú, ám szegé-
nyebb fiatal fiúk gondolnak. 

A vajdasági magyar fiatalok jövõterveinek
megválasztásában a település mérete és a ma-
gyarok aránya a településen nem szignifi-
káns. Az anyagi helyzet személygépkocsi ko-
rával és márkájával súlyzott értékei szerint
mért különbségek csak enyhén szignifikán-
sak (95 százalékos szignifikancia szinten), vé-
leményünk szerint azért, mert az utóbbi évek
Szerbiájában megromlott életszínvonal és
gazdasági helyzet feltételei között mára kiala-
kult anyagi és jövedelmi különbségek nem
tükrözõdnek megfelelõen a hosszabb ideje
felhalmozható tartós használati cikkek és va-
gyontárgyak számában, tehát nem annyira a
mai, hanem egy régebbi rétegzõdést tükröz-
nek. A vállalkozni szándékozó fiatalok átlagos
iskolai végzettségûek, ezt a célt Belsõ-Erdély-

ben átlagosan valamivel magasabb iskolázott-
sággal rendelkezõk választották. Továbbtanulni
az átlagos és annál némiképp alacsonyabb
anyagi helyzetben élõk szeretnének, ám e csa-
ládok mai jövedelmi viszonyai lehetnek átlag
felettiek is. A többi sajátosságok is az anyagi
helyzettel kapcsolatosak.

A tanuló fiatalok jövõtervei és a társadalmi
háttér

A tanuló fiatalok jövõterveit tekintve viszony-
lag homogénebbeknek tûnnek a társadalmi
háttérváltozók szerint. Az eltérések alapvetõen
az életkortól és az iskolázottságtól függenek,
kisebb mértékben az anyagi helyzettõl az alábbi
módon: a fiatalabbak (20 év alattiak) körében a
jobb anyagi helyzetben levõk inkább a tovább-
tanulást, a szegényebbek pedig inkább a kül-
földi munkavállalást választanák a belsõ-er-
délyiek körében. 

Más régiókban vannak némi eltérések, ám a
jövõtervek részletes tárgyalását inkább a ta-
nulmányaikat befejezettek körében tartottuk
érdemesnek, mivel náluk a társadalmi hatá-
sok komplexebben érvényesülnek.

Hogyan ítélik meg a fiatalok a személyes
élettervek megvalósulási esélyét? Belsõ-Erdély-
ben a legnagyobb esélyt a családalapításra,
gyermekvállalásra vonatkozó terveknek tulaj-
donítottak, a vállalkozás indítását tervezõk
következnek sorrendben, leginkább pesszimisták
pedig a lakásvásárlást a munkahelyszerzést
és az önálló életvitelt tervezõk. Ám az eltéré-
sek, bár szignifikánsak, nem nagyok. 

A székelyföldi, felvidéki és a vajdasági, kár-
pátaljai magyar fiatalok is hasonlóan látják a jövõ-
terveik megvalósulási esélyét, ám azzal a kü-
lönbséggel, hogy a továbbtanulni tervezõk is az
optimistábbak élvonalához tartoznak. Az erdélyi
román a felvidéki mindkét nemzetiséghez tar-
tozó, valamint a kárpátaljai magyar fiatalok köré-
ben a külföldön munkát vállalni szándékozók
is a bizakodók élvonalához tartoznak. A kár-
pátaljai fiatalok viszont éppen hogy pesszi-
mista jövõtervek közé sorolják a külföldi
munkavállalást, ami érthetõ a 2001 évi EU
bõvítési és vízum-perspektívák kontextusban
Ukrajna számára.
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Életesemények bekövetkezése 
és az ifjúsági életszakasz 

A jövõtervezés prioritásainak feltérképezése
után rátérünk a fiatalok életeseményeinek ta-
nulmányozására. A gyermekkorból a felnõtt-
korba való átmenetet több életesemény meg-
élése tölti ki. Ezek az életesemények a fiatalok
önállósodásának fázisaihoz, a demográfiai
életesemények bekövetkezéséhez kapcsolód-
nak tág értelemben, mint a párkapcsolatok lé-
tesítése, az elsõ szerelem, az elsõ szexuális ta-
pasztalat, az (elsõ) házasságkötés vagy az
együttélés elkezdése egy stabil partnerrel, az
elsõ gyermek vállalása stb.

Mindezek az életesemények a 15–29 éves
életszakasz idején következnek be a legtöbb
esetben. Azt, hogy a fiatalok hány éves ko-
rukban élik meg ezeket az eseményeket az if-
júsági korszakváltás komplexebb témakörébe
illeszthetjük. Az ifjúsági életszakasz Nyugat-
Euróbában az utóbbi negyedszázadban lénye-
gesen meghosszabbodott, amelynek több ösz-
szetevõje van, ezek közül az elemzõk kiemelik
az iskolai ifjúsági korszak meghosszabbodá-
sát, a társadalmi reprodukció megváltozását,
illetve az iskolai tudás felértékelõdése. A fia-
talokat közvetlenül ellenõrzõ intézményeket
(család, munkahely) a közvetett ellenõrzõ intéz-
mények váltják fel, mint a médiák, a fogyasztói
ipar, vagy legalább is a hangsúlyok áttevõdnek.
(Gábor K., 1996)

Egy másik fontos összetevõje a korszakvál-
tásnak az elsõ házasságkötési életkor meg-
hosszabbodása és a szülõk életkora az elsõ
gyermek vállalásakor. A népességtudományi
szakirodalomban D. J. van de Kaa nevéhez
fûzõdõ második demográfiai átmenet névvel
foglalják össze ezeket a változásokat, ame-
lyeknek a lényege a következõ: (1) A házasság
„aranykorát” az „együttélés hajnala” váltja fel;
(2) a gyermekközpontú családmodell átala-
kul, és a központba maga a párkapcsolat ke-
rül; (3) a megelõzõ fogamzásgátlás helyét az
önmegvalósító fogamzásgátlás veszi át; (4) az
egységes családmodell pluralizálódik, több
családmodell él együtt elfogadottan a társada-
lomban. Az átalakulási folyamat kezdetét átla-
gosan 1965-re tehetjük Nyugat-Európában. (Van
de Kaa,1987)

Ezek a változások kihatnak a házasságkö-
téssel, gyermekvállalással és a szexuális élet-
tel kapcsolatos értékek átalakulására. Van de
Kaa összefüggésbe hozza az átalakulást az Ing-
lehardt által meghatározott materiális értékek-
rõl a posztmateriális értékekre való áttéréssel is.
A termékenységi ráták a helyettesítési érték
alá süllyednek, a fiatalok elsõ házasságkötési
életkora késõbbre tevõdik, a szexuális kap-
csolatok elfogadott módon nem elsõsorban a
gyermeknemzésre korlátozódnak, hanem in-
kább az önmegvalósítás, a párközpontúság
megélését szolgálják. Az elsõ szexuális élmé-
nyek viszont egyre fiatalabb korra tevõdnek át,
miközben az elsõ gyermek vállalásának élet-
kora mindkét nem esetében késõbbre, a 30
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7. táblázat Hogyan ítéli meg általában személyes életterveinek 

megvalósulási esélyét? 

(1-egyértelmûen borúlátó, pesszimista, 5-egyértelmûen 
bizakodó, optimista) Magyar alminták válaszainak átlagértékei

Jövõtervek  Belsõ- Székely- Felvidék Kárpát- Vajdaság
csoportosítva Erdély föld alja

lakás 3,36 3,49 3,22 3,56 3,30

vállalkozás 3,68 3,54 3,69 4,43 3,62

család, gyermek 3,83 3,53 3,40 3,70 3,74

továbbtanulás 3,57 3,66 3,80 3,74 3,75

munkahely, karrier 3,40 3,27 3,33 3,45 3,54

külföldi munka 3,52 3,30 3,71 3,69 3,71

önálló életvitel 3,40 3,54 3,41 3,45 3,62

autó, utazás 3,52 3,42 3,20 3,72 3,70

Összesen 3,53 3,48 3,44 3,64 3,63

Esetszám(N) 989 665 887 437 956

Szignifikancia-p 0,0001 0,010 0,0001 0,028 0,0001

8. táblázat Hogyan ítéli meg általában személyes életterveinek 

megvalósulási esélyét? 

(1-egyértelmûen borúlátó, 5-egyértelmûen bizakodó, optimista)
Többségi alminták válaszainak átlagértékei

Jövõtervek Erdélyi Dél-Szlo- Kárpát- Vajdasági 
csoportosítva román vákiai aljai szerb

szlovák ukrán

lakás 3,37 3,21 3,48 3,54

vállalkozás 3,44 3,86 3,98 3,75

család, gyermek 3,68 3,47 4,03 3,41

továbbtanulás 3,71 3,68 3,74 3,91

munkahely, karrier 3,44 3,30 3,31 3,31

külföldi munka 3,70 3,82 3,21 3,66

önálló életvitel 3,62 3,44 3,82 3,50

autó, utazás 3,62 3,61 3,88 3,79

Összesen 3,55 3,47 3,70 3,61

Esetszám(N) 534 429 239 417

Szignifikancia-p 0,121 0,006 0,002 0,0001
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éves kor irányába tolódnak ki (a két nem közöt-
ti eltérés fennmarad). Megnövekedik a házassá-
gon kívüli gyermekvállalás és az együttélések a
házasságkötés helyettesítõ intézményévé vál-
nak. Ám ezek a folyamatok a különbözõ euró-
pai országokban nem egyszerre és különbözõ
intenzitással mentek végbe. Kelet-Közép-Euró-
pában pedig a kommunista diktatúrák korsze-
rûtlen szemléletû népességpolitikája nem támo-
gatta ezen a folyamatok kibontakozását. Emellett
a családtervezés hátterében olyan társadalmi
változások állanak, amelyek túlnyomóan a
keleti blokk országaiban csak 1990 után érvé-
nyesültek erõteljesebben, mint az oktatás tö-
megesedése, a korszerû családtervezési kultúra
megismerése és interiorizálása, a posztmateriá-
lis értékrend dominánssá válása stb. 1990-tõl
kezdve a legtöbb kelet-közép-európai ország-
ban a családhoz kapcsolódó demográfiai ese-
mények gyorsan kezdtek változni. Különösen
a termékenység kezdett el csökkenni, és ez
gyorsabban történt, mint az 1970-es évek Nyu-
gat-Európájában. Emellett az elsõ házasságkö-
tési kor és az elsõ gyermek vállalása is késõbbre
tolódott: 1970 és 1984 között a nõk életkora
az elsõ házasságkötéskor Svédországban 27,3,
NSZK-ban 24,4, Franciaországban, 23,9 év,
Csehszlovákiában 21,1, a többi keleti ország-
ban is 21–22 év között mozog. Hasonló elté-
rések voltak a nõk átlagéletkorában az elsõ
gyermek születésekor. J. Rychtarikova ele-
mezte, hogy a második demográfiai átmenet
elmélete mennyire tekinthetõ univerzálisnak,
illetve hol lehet meghúzni a vonalat az átme-
net és a válság között az 1990-es évek közép-
európai posztkommunista országaiban. Követ-
keztetése szerint a változások inkább utalnak
krízismagatartásra, mint tudatos (érték)válasz-
tásra. (Rychtarikova, 2001) Eddigi kutatásaim
alapján csak részben értek egyet e következte-
téssel, mely szerint a változásban az értékvá-
lasztások nagyobb szerepet játszanak összes-
ségében, mint a gazdasági átmenet költségei
okozta válság. (Veres V, 2003a)

A MOZAIK2001© kutatás ifjúsági almintái jó
alkalmat adnak arra, hogy a fenti életesemé-
nyek bekövetkezésének átlagos korát megvizs-
gáljuk több ország magyar és többségi fiataljai
körében. Az életesemények tervezésének idõ-
pontja és sorrendje a mögöttük meghúzódó ér-
tékek feltárására is lehetõséget ad. Ám a fiatalok

különbözõ korévekhez tartoznak, ezért egyesek
körében az események jó része bekövetkezett,
mások körében ezután következik. Ezért a min-
táinkat külön kellett válasszuk aszerint, hogy
az egyes életesemények bekövetkeztek-e vagy
sem. A fiatalok egy része azt válaszolta, hogy
vele „soha” nem fog megtörténni egy életese-
mény. A szexuális tapasztalatokkal legnagyobb
arányban a felvidéki magyarok rendelkeznek
(90 százalék), a kárpátaljaiak körében a régi-
ók közül a legkevesebben vannak, 76–77 szá-
zalékban. Az állandó partnerrel való együtt-
élés lehetõségét ugyancsak legtöbben a
kárpátaljaiak közül utasítják vissza (13, illetve
8 százalékban) a vajdaságiak körében pedig a
legkevésbé (1–2 százalék). A házasságkötés
elvi elutasításában a régiók között, bár kicsik
a különbségek, ugyancsak a kárpátaljaiak
vannak a legkevesebben, egy százalék körül,
míg Felvidéken ezek aránya 5 százalék, a többi
magyar fiatalok körében 2–3 százalék, a több-
ségi román és szerb fiataloknál 1–2 százalék
körül mozog. 

A már házasságot kötöttek, illetve gyermek-
kel rendelkezõk aránya ugyancsak Kárpátal-
ján a legnagyobb (45, illetve 39 százalék) de a
felvidékiek is elég közel állanak hozzájuk.
Ebbõl a szempontból a vajdaságiak körében
kötöttek a legkevesebben házasságot (31 szá-
zalék), illetve vállaltak gyermeket (26 száza-
lék). Mindezek a különbségek két tendencia
érvényesülését mutatják: egyrészt az ifjúsági
korszakváltás, illetve a „második demográfiai
átmenet”-tel járó átalakulások közötti nem túl
nagy, de azért érzékelhetõ különbségeket az or-
szágok között. A legelõrehaladottabbak az átala-
kulásban a felvidékiek, õket követik a vajdasági-
ak, az erdélyiek és a felvidékiek. A székelyföldi
magyarok jól elkülönülnek a belsõ-erdélyi ma-
gyaroktól, de még az erdélyi románoktól is,
és a kárpátaljaiakhoz közelednek a családter-
vezéshez kapcsolódó életeseményeket illetõen.
Kivétel a szexuális élethez való viszonyulás,
amelyben inkább a többi erdélyiekhez, és
nem annyira a kárpátaljaiakhoz hasonlítha-
tók. A kérdésfelvetésre pontosabb választ ad-
hatunk, ha megvizsgáljuk, hogy ezek az élet-
események hány éves korban következtek be,
illetve mikorra tervezik õket.

Azok körében, akik már átestek a fenti élet-
eseményeken, régiónként legtöbb egy éves el-

Ifjúsák és környezet
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térések figyelhetõk meg átlagosan az esetek
többségében. Az önálló szórakozás 15 éves
kortól (vajdasági szláv) 16,3 éves átlagéletkorok
(ukrán) között kezdõdik el. Elõször nagyon
szerelmesek átlagban 16 éves koruk után
lesznek a fiatalok, a régiók közötti különbsé-
gek, bár szignifikánsak, igen kicsik, egy éven
aluliak átlagban. Az elsõ szexuális tapasztala-
tokban legkorábban a vajdasági (16,8) és a
felvidéki magyar fiatalok (17) részesültek,
legkésõbb, közel egy évvel késõbb az erdélyi
magyar fiatalok (17,8). A nemzetiségi különb-
ségek régiókon belül nem szignifikánsak. Elõ-
ször komoly párkapcsolatot (barátot/ barátnõt)
a vajdasági szerb (szláv) fiatalok létesítettek a
legkorábban, átlagban 14 és fél éves korban,
ám ez messze megelõzi az összes többi régió
fiataljait, ezért azt tekintjük irányadónak,
hogy ez az életesemény a Kárpát-medence
Magyarországon kívüli részein inkább 17 éves
kor után következik be, legkorábban a Délvi-
déken, legkésõbb Felvidéken és Erdélyben.
Állandó partnerrel való együttélés 20,5–22 éves
kor között kezdõdik átlagosan mindegyik régi-
óban, a kis de szignifikáns régiónkénti eltéré-

seket az elõbbi táblázatból olvashatják ki. Az
elsõ házasságkötési kor Kárpátalján 21 év kö-
rül, Vajdaságban, a belsõ-erdélyi magyar és a
szlovák fiataloknál 22 év körül van átlagban,
máshol 21–22 év között mozog. A régiók közötti
eltérések nyilvánvalóvá teszik azokat a régiók
közötti különbségeket a társadalmi és érték-
rendbeli változások fázisaiban, amelyeket már
az elõbb jeleztünk: a kárpátaljai fiatalok körében
a tradicionális életvitel és családmodell in-
kább jellemzõ, mint a Felvidéken vagy a Vajda-
ságban, míg az erdélyi alíminták fiataljai a kettõ
között helyezkednek el, esetenként a tradicio-
nálisabb, máskor a posztmodernebb felfogásból
levezethetõ magatartásokhoz állanak közelebb,
ez utóbbihoz különösen a belsõ-erdélyi magya-
rok, aki jelentõs részben nagy és közepes váro-
sokban élnek és magasabb iskolázottságú szü-
lõi háttérrel rendelkeznek.

A továbbiakban megvizsgáljuk, hogy azokat
az életeseményeket, amelyek még a fiatalok
többsége körében nem következtek be, mi-
lyen életkorra tervezik. 

Talán az iskolából való kikerülés tervezett
átlagos életkora, mint az iskolai ifjúsági élet-

Ifjúsák és környezet
9. táblázat A párkapcsolatok fejlõdéséhez kapcsolódóan bekövetkezett életesemények átalgos életkora

(Hány éves korban történt meg?)

elõször elõször elõször elõször állandó házasságot 
önállóan nagyon szexuális komoly bará- partnerrel kötni

ALMINTA szórakozni szerelmesnek tapasztalatokat tot/barátnõt együtt élni
menni lenni szerezni szerezni

belsõ-erdélyi Átlag 16,02 16,70 17,84 17,48 21,37 22,27
magyar N 1088 980 818 944 353 286

belsõ-erdélyi Átlag 15,65 17,28 17,64 17,98 20,68 21,90
román N 638 554 474 537 229 190

felvidéki Átlag 16,10 16,24 17,00 17,24 20,51 21,11
magyar N 868 756 698 687 282 209

felvidéki Átlag 15,83 16,70 17,49 18,04 21,71 22,35
szlovák N 432 380 352 327 120 88

kárpátaljai Átlag 15,83 16,26 17,66 16,88 20,64 20,87
magyar N 454 393 306 370 180 192

kárpátaljai Átlag 16,37 16,95 17,76 17,39 20,79 21,14
ukrán N 265 231 176 208 81 86

székelyföldi Átlag 16,16 16,97 17,75 17,53 21,17 21,85
magyar N 652 566 513 547 218 195

vajdasági Átlag 15,40 16,23 16,79 17,00 21,60 22,20
magyar N 969 857 770 797 255 214

vajdasági Átlag 14,94 16,60 17,07 14,32 22,25 22,32
szláv N 480 418 382 442 112 91

Összes Átlag 15,80 16,62 17,39 17,13 21,14 21,78
N 5847 5135 4490 4859 1829 1552

N-érvényes válaszok száma az almintában,
Az eltérések mind legalább p=0,0001 szinten szignifikánsak.
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szakasz hossza igen lényeges mutatója jelzi
leginkább az ifjúsági korszakváltás folyamatá-
nak fázisát az egyes régiókban: a kárpátaljai uk-
rán fiatalok 19,2 az ottani magyar fiatalok 21,7
éves korban, a székelyek 22 éves, a felvidékiek
22 és fél, míg a belsõ-erdélyi és a vajdasági fia-
talok 23 éves kor körül vagy fölött lépnek ki át-
lagban az iskolai ifjúsági korszakból. A különb-
ség a két szélsõ csoport között igen nagy, több
mint négy év, ami egy fõiskola elvégzésére is ele-
gendõ. A magyar fiatalok között kisebb, két év
a különbség. Azt mondhatjuk, hogy az oktatás
expanziója az ifjúsági életforma átalakításában
Vajdaságban és Erdélyben a legjelentõsebb, és
Kárpátalján a leggyengébb, ám az ottani ma-
gyar fiatalok a kulturális hatások következté-
ben jó két évvel tovább terveznek tanulni átla-
gosan a többségi társaiknál, ami középtávon
jobb munkaerõ-piaci pozíciókat jelenthet szá-
mukra (ám nem minden esetben a szülõföldjü-
kön). Az elsõ szakmai végzettséget mindegyik
régióban 22–23 éves kor között szeretnék meg-
szerezni a fiatalok. A szülõi családtól való anya-
gi önállósodás, illetve a teljes állásban való
munkavégzés idõzítése ugyancsak elég hasonló
mindegyik régióban, ezt a 24 éves kor körülre
tervezik átlagban.

A fiatalok családtervezésre vonatkozó elkép-
zelései szignifikánsan különböznek nemenként.

Általában a fiúk több, mint egy évvel késõbb
vállalkoznának együttélésre állandó partner-
rel, házasságot kötni vagy gyereket vállalni,
mint a lányok. Az együttélés elkezdésére vár-
hatóan a kárpátaljai lányok vállalkoznak a
legkorábban, átlagosan 22,9 évesen az ukrán,
illetve 23,4 évesen a magyar lányok. Erdély-
ben 24 éves kor körül, a Vajdaságban 25 éves
kor körül kezdenék el az együttélést a lányok,
a fiúk mindenhol egy–másfél évvel késõbb gon-
dolnak erre. A házasságkötésre átlagosan még
késõbb vállalkoznak a fiatalok, ám a kárpátaljai
magyar lányok 23,4 éves korban vállalkoznak,
a többi régióban ez 25 éves kor utánra terve-
zett, a szlovák lányok azok, akik a legkésõbbre,
27 év utánra kitolnák a férjhezmenetelt. A fiúk
mindenhol 27 éves kor körülre vagy utánra
tervezik a házasságkötést, kivéve az ukrán fiú-
kat, akik már 25,4 éves korban hajlandók át-
lagban. A tradicionálisabb régiókban, mint a
Kárpátalja, még három év is lehet a fiúk és a
lányok közötti áltagos eltérés a házasságkötés
várható életkora között, míg a „modernebb”
gondolkozású, nagy arányban a fõvárosban (Po-
zsonyban) élõ szlovák fiatalok között még fél

Ifjúsák és környezet
10. táblázat A fiatalok önállósodásának, életpályájámak tervezése

(Hány éves korában fog megtörténni?)

kikerülni az (elsõ) szakmai elég pénzt elõször teljes
az iskolából végzettséget keresni ahhoz, állásban dolgozni

ALMINTA megszerezni hogy gondoskodhassam
magamról

belsõ-erdélyi Átlag 23,17 22,64 23,94 23,62
magyar N 447 395 579 467

belsõ-erdélyi Átlag 22,89 22,47 23,85 23,77
román N 298 243 353 296

felvidéki Átlag 22,57 22,21 23,83 23,18
magyar N 275 237 430 351

felvidéki Átlag 22,50 22,51 24,27 23,62
szlovák N 176 167 260 237

kárpátaljai Átlag 21,78 22,27 23,30 23,57
magyar N 132 176 234 208

kárpátaljai Átlag 19,21 22,32 22,85 22,54
ukrán N 79 146 161 146

székelyföldi Átlag 22,02 21,64 23,83 22,92
magyar N 161 165 303 257

vajdasági Átlag 23,74 22,31 24,27 24,33
magyar N 410 310 524 487

vajdasági Átlag 23,56 21,48 24,42 24,67
szláv N 178 154 290 274
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éves eltérés sincs. Az elsõ gyermek vállalása a
lányok körében 26, a fiúknál 27 éves kor után
várható. Minden régióban az átlagértékek a
várható házasságkötési életkort követik, an-
nál néhány hónappal késõbbre tehetõek.

A továbbiakban megvizsgáljuk, hogy a fia-
talok családi-származási háttere hogyan befo-
lyásolja a házasságkötés és az elsõ gyermek

vállalásának várható életkorát. A két változó
közül csupán a házasságkötési kor variációit
vizsgáljuk meg a társadalmi háttérváltozók
alapján, mert igen hasonlóan viselkednek,
erõs korreláció van közöttük (r=0,82). Az
elemzés eredményeként az alábbi regressziós
együtthatókhoz jutottunk:

Ifjúsák és környezet
11. táblázat A családtervezés életeseményei, átlagos életkorok
(Hány éves korában fog megtörténni?)

állandó partnerrel házasságot elõször
együtt élni kötni apa/anya lenni

ALMINTA Férfi Nõ Férfi Nõ Férfi Nõ

belsõ-erdélyi magyar Átlag 25,37 24,44 26,77 25,63 27,54 26,69
N 337 273 386 354 429 389

belsõ-erdélyi román Átlag 25,32 23,94 27,04 25,69 27,95 26,78
N 172 153 215 199 232 215

Felvidéki magyar Átlag 26,10 24,46 27,95 25,78 28,13 26,28
N 267 227 298 254 307 269

Felvidéki szlovák Átlag 25,61 25,50 27,62 27,20 28,10 27,51
N 154 142 155 160 160 168

Kárpátaljai magyar Átlag 25,15 23,40 26,03 23,45 26,58 24,47
N 111 103 139 129 148 150

Kárpátaljai ukrán Átlag 24,42 22,95 25,41 24,15 26,27 24,67
N 65 81 95 109 97 117

Székelyföldi magyar Átlag 25,32 24,26 26,72 25,35 27,43 26,01
N 200 162 251 190 257 205

Vajdasági magyar Átlag 26,14 24,77 27,38 25,82 27,97 26,42
N 364 278 377 294 414 329

Vajdasági szláv Átlag 26,21 25,06 27,34 26,03 27,84 26,53
N 177 171 186 184 196 191

Összesen Átlag 25,67 24,45 27,07 25,59 27,68 26,30
N 1847 1589 2102 1873 2240 2033

12. táblázat Lineáris regressziós modell 15–29 éves nõkre/ magyar alminták

Függõ változó: hány éves korában tervezi házasságot kötni
Független változók: Életkor, elvégzett iskolai osztályok száma, apa*/ anya** elvégzett iskolai évek száma, tanul (1-igen, 0-nem), 
a lakhely településének lélekszáma, magyarok aránya, anyagi helyzet (használati cikkek száma súlyozva)

R2 Standardizált Beta együtthatók/ szignifikancia szint

Életkor Iskolai Apa*/ Tanul Település Magyarok Anyagi
ALMINTA osztályok Anya** lélek- aránya helyzet

iskolai v. száma (cikksúly)

belsõ-erdélyi magyar 0,348 0,779 -0,176 – 0,165 – – 0,127
p 0,00001 0,006 0,003 0,01

Felvidéki magyar 0,336 0,748 -0,169 0,249 0,219
P 0,00001 0,01 0,001 0,0001

Kárpátaljai magyar 0,478 0,679 0,188** 0,236 -0,180
p 0,00001 0,01 0,003 0,01

Székelyföldi magyar 0,274 0,677 0,409
P 0,00001 0,0001

Vajdasági magyar 0,372 0,801 -0,125 0,178* 0,263 -0,158
p 0,00001 0,005 0,0001 0,0001 0,002

p-a Beta együtthatók szignifikancia szintje
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A fiúkkal végzett regressziós modellekben
kevesebb változó játszik szerepet, mint a lá-
nyok esetében, így eredményeiket nem ismer-
tetjük külön-külön.

A lányok esetében legerõsebb hatása az
életkornak van, ez a változó minden régióban
0,6-nál nagyobb Beta együtthatóval szerepel,
és pozitív értékekkel, ami arra utal, hogy mi-
nél idõsebbek a válaszolók, annál magasabb
életkort jelöltek meg az elsõ házasságkötés
céljából. Ebben a formában az életkori hatás
mint egyéni tényezõ jelenik meg, hiszen ért-
hetõen a jelenlegi életkoruknál alacsonyabb
kort nem jelölhetnek meg a házasságkötés
éveként. Ám a válaszok azt is mutatják, hogy
a legfiatalabbak, a 15–19 évesek átlagban a
legkisebb elsõ házasságkötési kort jelölik
meg. Ám a dél-szlovákiai szlovákok körében –
akikrõl tudjuk, hogy a településszerkezetbõl
adódóan a leginkább urbanizáltak, jó társa-
dalmi hátterûek, magasan iskolázottak –, már
érvényesül a 15–19 éves korúak körében az
ifjúsági életszakasz meghosszabbodásának a
hatása a jövõtervezésben is: az elsõ házasság-
kötési kor késõbbre, 27 éves kor körülire való
tervezése átlagosan, ami a 20–24 évesek ter-
véhez is közel áll. 

Az elsõ gyermek vállalásának átlagos terve-
zett életkora pedig csupán a szlovákoknál
egyezik meg a két fiatalabb korosztály köré-
ben 27,3 évvel, ami magasabb, mint a többi
almintában. Legközelebb a románok és a fel-
vidéki magyarok állnak a szlovákokhoz, a
15–19 évesek körében 26,4 éves átlagéletkor-
ral az elsõ gyermek születésekor várhatóan.
Az iskolázottság hatása az elõbbinél jóval
gyengébb, annak, hogy még tanulnak vagy
sem igen jelentõs a hatása, különösen Szé-
kelyföldön (B=0,409). Vajdaságban a telepü-
lés lélekszáma, illetve Kárpátalján a magya-
rok aránya településen fejt ki némi hatást.
Belsõ-Erdélyben és Felvidéken pedig az anyagi
helyzetnek is van hatása a házasságkötési
életkorra valószínûleg azért, mert itt a legna-
gyobb az anyagi-gazdasági differenciálódás
mértéke a társadalmi térben. 

Láthatjuk, hogy a társadalmi-származási té-
nyezõk jelentõs mértékben meghatározzák a
családtervezés idõzítését. Az életkor-hatás mö-
gött is felfedezhetjük a társadalmi háttérhatást,

ami azonban nem a régiókon belül, hanem a
régiók között figyelhetõ meg. Az elsõ házasság-
kötés, illetve az elsõ gyermekvállalás kora te-
kintetében, bár látszólag ugyanazon régió etni-
kumai között is eltérések vannak, valójában a
15–19 évesek körében csak Felvidéken szigni-
fikáns a különbség (T próbával, p=0,001), de
itt az adott régió fiataljainak települési szerke-
zetbeli eltéréseire vezethetõk vissza. Ám a
többségi fiatalok számára ezek a régiók az or-
szág fejlettebb részét alkotják, a teljes országos
többségi minták és a kisebbség társadalom-
szerkezete között már kisebbek lennének vagy
esetenként eltûnnének a különbségek. Szlová-
kiában Pozsonyt a dél-szlovákiai szlovákokkal
közösen vizsgálva jobb társadalmi háttérrel
rendelkeznek az itt élõ szlovák fiatalok, mint a
teljes Szlovákia fiatalsága, a szegényebb keleti
és északi vidékekkel együtt. A társadalmi kon-
kurenciaharcban azonban Dél- és Észak-Szlo-
vákia nem különül el, hiszen Pozsony az egész
ország fõvárosa, és viszonylag kis országról
van szó, különösen északi–déli irányban. Ha-
sonlóan, ha Magyarországon kiválasztanánk
Budapestet egy hozzá kapcsolódó kisebb régió-
val (Észak-Magyarország vagy ilyesmi), akkor
ebben a régióban a fõváros ifjúsága akár 50 szá-
zalékos arányt képezne a mintán belül, így az
attitûdök tekintetében is „modernebbek” vagy
„posztmodernebbek” lennének a fiatalok a csa-
ládtervezés tekintetében is, mint az országos
átlag fiataljai. 

A kivándorlás mint jövõstratégia

A jövõtervek egy sajátos vonatkozása, hogy a fia-
talok jövõjüket szülõföldjükön, vagy máshol
képzelik el. A jövõtervek között szerepelt ugyan
az elõbbi részben a külföldi munkavállalás,
mégis, az ott felsorolt alternatívák kontextusá-
ban viszonylag kevesen választották a kiván-
dorlást mint célt. A külföldi munkavállalást in-
kább mint eszközt tételezhetjük a további célok
eléréséhez, és mint kényszerpályát azon fiata-
lok számára, akik országukban nem tudják élet-
céljaikat megvalósítani az elvárásaik szintjén.

Arra a kérdésre, hogy tervez-e külföldön
munkát vállalni, a különbözõ régiókban az
alábbi válaszokat adták:

Ifjúsák és környezet
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A legerõsebb a külföldi munkavállalási
szándék Erdélyben, és azon belül is az erdélyi
románok, illetve a belsõ-erdélyi magyar fiata-
lok körében, akik többsége tervezi, hogy kül-

földön fog dolgozni, ami elgondolkodtató. Bár
a románoknak még erõsebb a kivándorlási
szándékuk, ezek megvalósításának lehetõsége
nagyobb a magyarok számára, így a tényleges
kivándorlást illetõen a mérleg a magyarok
„javára” billen el. Székelyföldön, Erdély többi
részéhez viszonyítva, mérsékeltebb a külföldi
munkavállalási kedv: 33 százalékos, ám ez az
arány is magasnak számít. Felvidéken, mind
a magyarok, mind pedig a szlovákok körében
a külföldi munkavállalási szándék hasonló
mértékû, 35 százalék körüli, Kárpátalján pe-
dig mindkét etnikum esetében 40 százalékos.
A Vajdaságban a legkisebb a kivándorlási
szándék, és különösen alacsony a szerbek kö-
rében, feltehetõen mert nincs nagy realitása
eljutni más országokba, hiszen õk magyarul
nem beszélnek, az EU országokba pedig ví-
zumra van szükségük. 

A fiatalok munkaerõ-piaci pozíciója igen je-
lentõs szerepet játszik a kivándorlási szándékok

Ifjúsák és környezet
4. ábra Tervezi-e, hogy a jövõben külföldön vállal munkát?

12. táblázat A társadalmi háttérváltozók átlagértékei a külföldi munkavállalás tervezése szerint

Tervezi-e, Elvégzett Az apa elvégzett Anyagi Lakosok Magyar lakos-
Alminta hogy …? osztályok osztályainak helyzet száma a ság aránya (%)

száma száma indexe településen a településen

belsõ-erdélyi magyar nem tervezi 12,2821 11,8601 6,0070 87939,70 44,938
tervezi 12,0065 12,0126 6,4773* 116618,68*** 37,286***
Összesen 12,1447 11,9377 6,2 102273,55 41,113

belsõ-erdélyi román nem tervezi 11,8 11,6 5,7 57400,40 45,081
tervezi 11,2** 12,0* 6,0 65666,69 35,5***
Összesen 11,5324 11,8746 5,9163 62052,82 39,720

felvidéki magyar nem tervezi 10,6015 11,1288 8,3180 24577,75 68,302
tervezi 10,7 11,9*** 9,4*** 47142,5*** 62,8**
Összesen 10,6443 11,3939 8,6839 32100,85 66,477

felvidéki szlovák nem tervezi 12,1496 12,5555 9,6762 164136,27 28,594
tervezi 11,4** 13,1** 11,2*** 243768,3*** 17,9***
Összesen 11,9108 12,7350 10,1981 190328,37 25,087

kárpátaljai magyar nem tervezi 12,1694 12,6217 5,5584 17025,96 62,448
tervezi 11,8916 12,7380 5,1073 18261,45 64,552
Összesen 12,0570 12,6684 5,3802 17522,26 63,297

kárpátaljai ukrán nem tervezi 12,2431 13,1928 5,1097 27028,0 24,078
tervezi 12,0976 12,7260 5,4896 41542,6** 25,066
Összesen 12,1864 13,0094 5,2600 32658,71 24,464

székelyföldi magyar nem tervezi 11,0324 10,6641 5,0354 13994,02 94,350
tervezi 10,9274 11,5381*** 5,1351 22342,0*** 91,621***
Összesen 10,9982 10,9512 5,0680 16732,46 93,455

vajdasági magyar nem tervezi 10,9459 11,6671 8,8212 37255,08 62,336
tervezi 11,2 12,2** 9,0 46510,1** 57,4**
Összesen 11,0203 11,8188 8,8681 39824,63 60,957

vajdasági szláv nem tervezi 10,8542 12,5873 8,6600 72593,10 24,459
tervezi 10,6 12,3 9,0 76802,3 22,1
Összesen 10,8283 12,5494 8,7087 73211,86 24,116

Az eltérések szignifikánsak: * p=0,05 – 0,01, **p=0,001, ***p=0,0001 
A *-al nem jelölt eltérések a kivándorolni tervezõk és nem tervezõk átlagértékei között nem szignifikánsak.
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artikulálásában. Mindegyik régióban rendsze-
rint a tanuló fiatalok szeretnének nagyobb
arányban munkát vállalni külföldön.

A kivándorolni szándékozók társadalmi-
származási hátterét Anova teszttel elemeztük
a már ismertetett mennyiségi változókkal szá-
molt átlagértékek alapján.

A kivándorolni szándékozók társadalmi pro-
filját régiónként az alábbi módon jellemezhetjük. 

A kivándorolni szándékozó belsõ-erdélyi
magyarok fiatalok az átlagnál kissé jobb anyagi
helyzetûek, közepes és nagyvárosokban élnek,
ezáltal ezeken a településeiken kisebb arány-
ban élnek a magyarok, mint átlagosan (a sajá-
tos belsõ-erdélyi településszerkezet következ-
tében).

Az erdélyi románok körében a kivándorolni
szándékozók inkább az átlagnál alacsonyabb
iskolai végzettségûek, és inkább a magyarok
által kisebb arányban lakott településekrõl
vándorolnak ki, akárcsak a magyarok. 

Székelyföldrõl azok a fiatalok terveznek
külföldön dolgozni, akik magasabb iskolá-
zottsági hátterû családból jönnek (apa elvég-
zett osztályainak átlaga a teljes átlagnál 0,6
évvel magasabb), nagyobb arányban a váro-
sokból, ahol átlagosan valamivel nagyobb a
románok aránya, mint a falvakban (ám ebben
a régióban e tényezõnek nincs jelentõsége,
hiszen a városokban is a magyarok aránya át-
lagosan 91 százalék). 

Felvidékrõl azok a magyar fiatalok szeretné-
nek külföldön dolgozni, akiknek az apja az átla-
gosnál magasabb iskolai végzettséggel rendelke-
zik, az átlagnál jobb anyagi helyzetû családból
származik és inkább a nagyobb lélekszámú te-
lepüléseken, azaz városokban élnek.

A szlovákok közül a magyarokhoz hasonlóan
azok vándorolnának el inkább, akiknek jó
családi háttere van és városokban élnek.

A kárpátaljaiak körében minden réteget
érint a kivándorlási szándék, csupán az ukrá-
nok esetében szignifikáns a település lélek-
száma szerinti eltérés, a nagyobb települések-
rõl mennének inkább el. Vajdaságban is a
magasabb kulturális háttérrel rendelkezõ ma-
gyarok mennének el, de a többi változók sze-
rinti eltérések nem szignifikánsak.

A válaszok a régiókat két csoportra osztják.
Az egyik csoportot a kárpátaljaiak képezik,
ahol a potenciális külföldi munkavállalók körét

nem lehet jól elkülöníteni a társadalmi háttér
függvényében. A többi régiókban, a vajdasági
szerbeket leszámítva – akik közül kevés men-
ne el – a jobb társadalmi háttérrel rendelkezõk
közül átlagnál nagyobb arányban terveznek
külföldön munkát vállalni. Ennek az a fõ oka,
hogy õk azok, akiknek az elvárás-szintjük ma-
gasabb, és az otthoni életkörülmények ezt rö-
vid távon nem tudják számukra biztosítani.

A külföldi munkavállalás célországai kö-
zött a határon túli magyarok körében Magyar-
ország érthetõ okokból kiemelt helyen van. A
többségi fiatalok közül csupán a kárpátukránok
esetében kerül elsõ helyre Magyarország, fel-
tehetõen mert más országba nem sok esélyük
van eljutni, a többi országban 10 százaléknál
kevesebben szeretnének Magyarországon dol-
gozni a többsági fiatalok. A kárpátaljai magya-
rok szinte kizárólag Magyarországot jelölték
meg célországként, õket követik a székelyföldi
fiatalok, akik majdnem 80 százalékban Ma-
gyarországon szeretnének dolgozni. Õket kö-
vetik a belsõ-erdélyi magyar fiatalok 63, a vaj-
dasági magyarok 58 százalékkal. A felvidéki
magyaroknak még 30 százaléka sem akar Ma-
gyarországra jönni. A célországok megválasz-
tása jól tükrözi a különbözõ régiók életszínvo-
nalát: minél közelebb áll a magyarországihoz,
annál kisebb arányban szeretnének Magyaror-
szágon dolgozni, és annál többen jelölik meg
az Európai Uniót vagy más kontinenst.

A célországok megválasztása nem csupán
az otthoni életszínvonalat, hanem az általános
versenyképes szaktudás színvonalát is mutatja.
A társadalmi-származási háttérváltozók segít-
ségével kimutatható, hogy a régiókon belül,

Ifjúsák és környezet

14. táblázat Mely országban tervezi (elsõsorban), hogy

munkát vállal? (A kivándorlási szándékkal rendelkezõk 
válaszai százalékban)

Alminta Magyar- Nyugat- USA, Máshová, Össze-
ország Európa Kanada bárhová sen

belsõ-erdélyi magyar 63,0% 25,3% 8,4% 3,3% 100,0%

belsõ-erdélyi román 4,3% 70,9% 21,1% 3,7% 100,0%

felvidéki magyar 27,6% 40,3% 19,2% 13,0% 100,0%

felvidéki szlovák 3,6% 65,7% 15,1% 15,7% 100,0%

kárpátaljai magyar 92,4% 2,2% 1,1% 4,3% 100,0%

kárpátaljai ukrán 59,8% 10,7% 9,8% 19,6% 100,0%

székelyföldi magyar 79,1% 15,7% 4,8% 0,4% 100,0%

vajdasági magyar 58,4% 30,0% 7,0% 4,7% 100,0%

vajdasági szláv 6,9% 45,8% 30,6% 16,7% 100,0%
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Vajdaságot leszámítva azok jelölték meg Ma-
gyarországot mint potenciális célországot,
akik az átlaghoz képest alacsonyabb iskolá-
zottságú és szerényebb anyagi helyzetû családi
háttérrel rendelkeznek. Természetesen ezek a
háttértényezõk összekapcsolódnak a telepü-
lés-típussal is, ugyanis a hátrányosabb helyze-
tû fiatalok nagyobb arányban élnek a rurális
térségekben, ahol a magyarok nagyobb arány-
ban élnek a településeken, mint a közepes és
nagyobb városokban, ezek a tényezõk pedig
közvetve azt is jelzik, hogy az idegen nyelvis-
meret hiánya is hozzájárul, hogy Magyaror-
szágot jelöljék meg potenciális országként.

Aszerint, hogy tanulnak-e még a fiatalok
nincsenek szignifikáns eltérések a célország
megválasztásában. Hasonlóan, az életmóddal
való elégedettségnek sincs szerepe az ország-
választásban. 

Arra a kérdésre, hogy mennyi idõre szeretne
munkát vállalni Magyarországon, a többsé-
gük több mint egy évre vagy hosszabb idõre
menne el a szülõföldjérõl. A kárpátaljaiak és
a felvidéki magyarok közel 30 százaléka min-
dig Magyarországon szeretne dolgozni, ám a
felvidékiek kisebb része jönne Magyarország-
ra dolgozni, így esetükben ez teljes potenciá-
lis külföldi munkavállalók körén belül nem
jelentõs arány. A rövid, fél éves vagy keve-
sebb idõre munkát vállalók aránya Erdélyben
és Kárpátalján számottevõ, ezek a szezon-
munkások körébõl kerülnek ki.

Következtetések

A Kárpát-medence magyar kisebbségi fiataljai-
nak, valamint a velük egy régióban élõ több-
ségi fiatalok jövõtervezését egyrészt a régió
általános társadalmi-gazdasági állapota, más-
részt pedig a régión belüli társadalmi réteg-
helyzet határozza meg. A jobb helyzetben levõ
régiók fiataljai körében – legyenek azok magya-
rok vagy többségiek – megfigyelhetjük az ifjú-
sági életszakasz meghosszabbodásának jeleit,
az iskolai ifjúsági életszakasz meghosszabbo-
dását és az oktatás expanzióját. E változások a
Van de Kaa-féle második demográfiai átmenet
hátterét képezõ posztmateriális értékrend el-
terjedését is elõsegítik. Ezek az eredmények
megerõsítik azt a megállapítást, hogy a kelet-kö-
zép-európai változások a gyermekvállalásban és
a családtervezés, a házasságkötési életkor kito-
lódásában nem elsõsorban a rendszerváltás
veszteséges régióiban, hanem éppen a fejlet-
tebb nyereségesebb régiókban figyelhetõ meg
(almintáink közül leginkább a dél-szlovákiai
többségi fiataloknál, akiknek nagy része a
prosperáló Pozsonyban és környékén él.

A régiókon belüli társadalmi-származási hát-
tér is igen jelentõsen artikulálja a jövõstratégiá-
kat. Különösebben az urbanizáltabb régiókban,
mint Belsõ-Erdély, Felvidék és Vajdaság figyel-
hetõ jelentõsebb differenciálódás a társadalmi
háttér szerint. A jövõtervekhez sajátos társadalmi
profillal rendelkezõ ifjúsági csoportokat sorol-
tunk, amelyek bizonyos mértékig összecsenge-
nek a Zinnecker-féle osztálypecifikus habitu-
sokkal és ifjúsági ideológiákkal. A legjobb
gazdasági és kulturális háttérrel rendelkezõ,
„elit” fiatalok a gazdasági osztályfrakciókra jel-
lemzõ vállalkozói, a kulturális osztályfrakciók a
továbbtanulást vagy az elvontabb önálló életvi-
telt választották, ami az ifjúsági életszakasz önálló-
sodásának kifejezõdése, és mint ilyen az ifjúsági
korszakváltás folyamatának jellemzõje. Szé-
kelyföldön és Kárpátalján e változások még
gyengébben mutatkoznak, de a városi fiatalok
körében már megfigyelhetõk a jelei.

A külföldi munkavállalási szándékok Er-
délyben kiemelkedõen magasak, aminek egyik
fõ oka, hogy a fiatalok jelentõs része az okta-
tás expanziója és a családtervezéssel kapcsolatos
attitûdök átalakulása mellett a korlátozott gazda-
sági kilátások között arra kényszerül, hogy más-

Ifjúsák és környezet

Mennyi idõre vállalna munkát Magyarországon?



hol valósítsa meg a lehetõségekhez képest „igé-
nyes” jövõterveit. Ez a kényszerítõ erõ minden
régióban megfigyelhetõ, de eltérõ mértékben,
és a többségi fiatalokat is a helyi magyar fia-
talokhoz hasonló mértékben sarkallja a kiván-
dorlásra. Ám a külföldi munkavállalási lehetõsé-
gek a szomszédos Magyarországon a magyar
fiatalok számára könnyebben instrumentalizál-
hatók, így az eddigi trendeknek megfelelõen a
magyarok közül többen kivándorolnak.
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A nyelvileg és nemzetiségileg heterogén régiók-
ban reális veszély az etnikai konfliktusok ki-
alakulásának veszélye. A közeli és távolabbi
múltban számtalan példát találhatunk olyan
feszültségekre, amelyek nemzetiségi és/vagy
nyelvi alapon alakultak ki. A mai Kárpátalja
területe évszázadok óta vegyes lakosságú és
kultúrájú vidék. Ezen a 12,8 ezer négyzetkilo-
méteren fedi egymást a keleti és nyugati kul-
túrkör, a keleti és a nyugati kereszténység, va-
lamint a magyar és szláv nyelvhatár. A román,
német, cigány, zsidó, szlovák, orosz stb. nem-
zetiségûek jelenléte tovább színesíti a képet.

A nyelvi és nemzetiségi tarkaság ellenére
Kárpátalját gyakran emlegetik a béke szigete-
ként, a nemzetiségek békés egymás mellett
élése példájaként. A MOZAIK2001© kutatás
anyagai lehetõséget kínált számunkra ahhoz,
hogy megvizsgáljuk: hogyan látják egymást a
kárpátaljai magyar és ukrán fiatalok, hogyan
tekintenek a szomszédos Magyarországra és
annak magyarságára, milyen szempontokat
tartanak fontosnak a tekintetben, ki számít
magyarnak, illetve ukránnak. A nemzetiségek
egymásról alkotott képe, a nemzetiségi sztereo-
típiák ugyanis meghatározóak lehetnek a nem-
zetiségi kapcsolatok alakulásában. Mivel a
MOZAIK2001© kutatás 15 és 29 év közötti fia-
talokat, vagyis a jövõ nemzedékét célozta
meg, a vizsgálat eredményei alapján nagy va-
lószínûséggel a jövõre, az etnikai csoportok
együttélésének jövõbeli alakulására is követ-
keztethetünk.

2001 õszén a Kárpátaljai magyarlakta tele-
püléseken 500 fõs magyar mintán végzett
vizsgálat mellett 236 fõs ukrán kontrollcso-
porton szintjén elvégeztük a vizsgálatot. Az
ukrán minta vizsgálatához a kutatópontokat a
magyarok vizsgálatában használt módszer
alapján választottuk ki. Összesen 25 ukránok
lakta településen (13 faluban, 8 városban és 4

nagyközségben) vettük fel az adatokat. Ezen
településekbõl 11 a magyar minta vizsgálata-
kor is kutatópont volt.

A 236 ukrán fiatal közül 67–67 fõ a 25–29
és a 20–24 éves korcsoportba sorolható, illet-
ve 99 adatközlõ a 15–19 éves korcsoportba (1.
ábra). Az ukrán mintába 102 férfi és 132 nõ
tartozott (2. ábra).

A magyarországi magyarokról 
kialakult kép

A kutatásban a kárpátaljai magyar és (kont-
rollcsoportként) az ukrán fiatalok véleményét
kértük ki a magyarországi magyarokról. Az
adatközlõknek egy skálán kellett megítélniük,
szerintük mennyire jellemzõk bizonyos tulaj-
donságok az adott népcsoportra. A megítélési
skála 5 fokból állt: 1 – egyáltalán nem jellemzõ,

H i r e s  K o r n é l i a

Kárpátaljai magyar és ukrán fiatalok
egymásról és Magyarországról

Ifjúsák és környezet

1. ábra Az ukrán minta korcsoportonként

2. ábra Az ukrán minta megoszlása nemek szerint
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2 – inkább jellemzõ, 3 – jellemzõ is, meg nem is,
4 – inkább jellemzõ és 5 – teljesen jellemzõ.
Az adatközlõknek lehetõségük volt az „arany
középutat” választaniuk, illetve két kevésbé
szélsõséges és két „semmi kétség felõle” választ
bejelölniük (3. ábra).

A kutatás második fordulójaként azon uk-
ránoktól kérdeztük meg ugyanezt a kérdést,
akik a vizsgálat kontrollcsoportját alkották.

A kárpátaljai ukránok jelentõs része gyak-
ran fordul meg Magyarországon, így nyilván
valamilyen kapcsolat kialakulhat a helyi ukrá-
nok és a magyarországi magyarok között (akár
például a cserekereskedelmen keresztül).

Az ukrán adatközlõk közül senki nem vá-
lasztotta az egyáltalán nem jellemzõ szélsõsé-
ges választ a becsületes és a törekvõ tulajdonság
megítélésekor, míg a lusta (12%) és barátság-
talan (11%) jellemzõt többen is választották.
A teljesen jellemzõ válasz minden tulajdon-
ságnál megtalálható, fõként a törekvõ (19%)
illetve az intelligens (17%) válaszoknál a leg-
inkább (4. ábra).

A kárpátaljai magyarok szerint a magyaror-
szági magyarokra legjobban az jellemzõ, hogy
törekvõk, ezt követi az intelligens, majd a tole-
ráns, a becsületes, az összetartó, a lusta és vé-
gezetül a barátságtalan. Az ukránoknál ugyan-
ez a sorrend alakult ki (5. ábra).

A kárpátaljai magyar és ukrán fiatalok
egymásról

Azt is megkérdeztük, hogy a fenti tulajdonsá-
gokat mennyire tartják jellemzõnek a kárpát-

aljai magyarok az ukránokra, és fordítva: az
ukránok a kárpátaljai magyarokra. Mindkét
esetben a már említett ötfokú skálán kellett
elhelyezni véleményüket.

A kárpátaljai magyarok az ukránok megíté-
lésekor többen is bejelöltek szélsõséges vála-
szokat. A teljesen jellemzõ fokot a válaszadók
18%-a választotta az összetartó tulajdonság
megítélésekor és az egyáltalán nem jellemzõt
10%-uk a barátságtalan tulajdonságnál. A jel-
lemzõ is, meg nem is lehetõséget a legtöbben
(58%) a becsületesek megítélésekor választot-
ták (6. ábra).

Az ukrán fiatalok között a kárpátaljai ma-
gyarok megítélésénél három esetben nem em-
lítette egy adatközlõ sem az egyáltalán nem
jellemzõ választ: az intelligens, a becsületes és
az összetartó tulajdonságnál. Kiemelten so-
kan választották a teljesen jellemzõ választ a

Ifjúsák és környezet

3. ábra A kárpátaljai magyar fiatalok a magyarországi
magyarokról alkotott véleményük (a válaszok aránya %-ban)

Forrás: MOZAIK2001©

4. ábra A kárpátaljai ukrán fiatalok a magyarországi ma-
gyarokról alkotott véleményük (a válaszok aránya %-ban)

Forrás: MOZAIK2001©

5. ábra A kárpátaljai magyar és ukrán fiatalok szerint a
magyarországi magyarokra leginkább és kevésbé jellemzõ
tulajdonságok (átlagok)

Forrás: MOZAIK2001©
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törekvõ (29%) és az intelligens (26%) tulaj-
donságoknál (7. ábra).

Hogy hogyan vélekednek a kárpátaljai ma-
gyar és ukrán fiatalok egymásról, azt az 1.
tábla jól szemlélteti. A magyarok szerint az
ukránokra legjobban jellemzõ tulajdonság,
hogy összetartóak (átlagérték: 3,54) és legke-
vésbé jellemzõ, hogy barátságtalanok (2,78).
Az ukránok szerint a velük élõ magyarokra a
törekvõ (3,93) tulajdonság a leginkább jellemzõ
és a lustaság (2,79) a legkevésbé. Mindkét eset-
ben az utolsó helyen negatív tulajdonság áll.

A kárpátaljai magyar és ukrán fiatalok
önmagukról

A vizsgálatkor nemcsak arra voltunk kíván-
csiak, hogy milyen kép alakult ki a kárpátal-
jai magyarokban és ukránokban egymásról,
illetve a magyarországi magyarokról. Azt is
megkérdeztük, hogy az adatközlõk szerint
milyen tulajdonságok jellemzõk általában ön-
nön csoportjukra.

A kárpátaljai magyar fiataloknál az derült
ki, hogy a saját népcsoportjuk megítélésekor
a negatív tulajdonságoknál az egyáltalán nem
jellemzõ választ többen is bejelölték, így a
barátságtalan tulajdonságnál 31%, a lustánál
23%-uk jelölték be válaszként. Az intelligens
és becsületes tulajdonságoknál az egyáltalán
nem jellemzõ szélsõséges választ egy fiatal
sem jelölte be. Az összetartó (2%), törekvõ
(1%) és a toleráns (2%) tulajdonságoknál is
alacsony volt ugyanez a szélsõséges válaszok
aránya. A teljesen jellemzõ kategóriát legtöb-
ben a törekvõ tulajdonságnál választották
(22%) (8. ábra).

A pozitív tulajdonságok megítélésénél a
kárpátaljai ukrán fiatalok hasonlóképpen vé-
lekedtek az egyáltalán nem jellemzõ válasz-
nál, ellenben a negatív tulajdonságoknál,
ahol a lusta 7% és a barátságtalan tulajdon-
ságra 12% jutott a válaszokból. A kárpátaljai
ukrán fiatalok szerint teljesen jellemzõ rájuk
az intelligens és összetartó (14–14%) tulajdon-
ság (9. ábra).

Ifjúsák és környezet
6. ábra A kárpátaljai magyar fiatalok szerint az ukránokra
jellemzõ tulajdonságok (a válaszok aránya %-ban)

Forrás: MOZAIK2001©

7. ábra A kárpátaljai ukrán fiatalok a kárpátaljai magya-
rokról alkotott véleményük

Forrás: MOZAIK2001©

1. táblázat A kárpátaljai magyar és ukrán fiatalok egy-
másról – a leginkább és kevésbé jellemzõ tulajdonság
(átlagok)

a kárpátaljai az ukránok
magyarok szerint
szerint az a kárpátaljai
ukránok magyarok

Tulajdonság átlag Tulajdonság átlag

összetartóak 3,54 törekvõk 3,93
törekvõk 3,32 intelligensek 3,86
lusták 2,95 toleránsak 3,58
becsületesek 2,94 összetartóak 3,43
intelligensek 2,89 becsületesek 3,31
toleránsak 2,86 barátságtalanok 2,99
barátságtalanok 2,78 lusták 2,79

Forrás: MOZAIK2001©
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Összehasonlítva, hogy a két vizsgált nép-
csoport hogyan vélekedik önmagáról, mutat
némi eltérést. A lusta és barátságtalan tulaj-
donságoknál a kárpátaljai magyarok kevésbé
jellemzõnek tartották a saját népcsoportjukra,
mint az ukrán fiatalok. Az intelligens, becsü-
letes és toleráns tulajdonságoknál hasonló ér-
tékek olvashatók le. Az összetartó tulajdonság
osztályozásánál az ukrán fiatalok magasab-
ban értékelték a kárpátaljai magyar fiatalok-
nál, ellenben a törekvõ tulajdonság osztályo-
zásánál a magyar fiatalok magasabban
értékeltek (10. ábra).

Befolyásolja-e az életkor 
a véleményalkotást?

Az elemzés készítésekor volt a hipotézisünk,
hogy az életkor változó hatással lesz a véle-
ményalkotásra.

A magyarországi magyarok tulajdonságinak
megítélésekor korcsoportonként az összetar-
tónál találkozunk a legnagyobb különbséggel,
mely a 25–29 (átlagérték: 2,81) és a 15–19
(3,33) évesek között van. A többi tulajdonság-
nál hasonló véleményen vannak a különbözõ
életkorúak (11. ábra). Az ukránokról életkor-
tól függetlenül szinte minden tulajdonságban
hasonló véleményen vannak a kárpátaljai
magyarok (12. ábra).

A kárpátaljai ukrán fiatalok a magyarorszá-
gi magyarok tulajdonságainak megítélésénél
korcsoportonként egyformán vélekedtek.

A kárpátaljai magyar fiatalok megítélésénél
hipotézisünk az intelligens, barátságtalan,

Ifjúsák és környezet
8. ábra A kárpátaljai magyar fiatalok önmagukról

Forrás: MOZAIK2001©

9. ábra A kárpátaljai ukrán fiatalok önmagukról

Forrás: MOZAIK2001©

10. ábra A kárpátaljai magyar és ukrán fiatalok önmagukról
(átlagok)

Forrás: MOZAIK2001©

11. ábra A kárpátaljai magyarok a magyarországi magya-
rokról korcsoportonként (átlagok)

Forrás: MOZAIK2001©
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összetartó, törekvõ és toleráns tulajdonságok
megítélésénél igazolódott. A felsorolt tulaj-
donságoknál az idõsebb adatközlõk valamivel
pozitívabban értékelték a kárpátaljai magya-
rok tulajdonságait. A magyarok becsületessé-
gérõl életkortól függetlenül egyformán véle-
kedtek. A lusta tulajdonságot a 20–24 évesek
inkább jellemzõnek tartották, mint a másik
két korcsoport (13. ábra).

A végzettség befolyása az elõítéletekre

A szociológiai kutatások rendszerint azt mu-
tatják, hogy a magasabb iskolázottság rend-
szerint kisebb elõítéletességgel jár együtt, és
fordítva. A vizsgálatban mi is ezt feltételez-
tük: hipotézisünk szerint azoknál az adatköz-
lõknél, akik rendelkeznek felsõfokú végzett-
séggel, a pozitív tulajdonságoknál magasabb
eredmények mutathatók ki, mint azoknál,

akiknek nincs felsõfokú végzettsége, míg a
negatív tulajdonságoknál alacsonyabb ered-
ményeket jósoltunk a felsõfokú végzettséggel
rendelkezõknél.

A kárpátaljai magyarok a magyarországi ma-
gyarok megítélésekor a hipotézisünk csak rész-
ben igazolódott be. A feltételezésünk a lusta
és a törekvõ tulajdonság eredményeinél való-
sultak meg. A lusta mint negatív tulajdonság
alacsonyabb pontot kapott a felsõfokú végzett-
ségûeknél, a törekvõ pozitív tulajdonságnál pe-
dig magasabbat. Az intelligens, becsületes és
toleráns tulajdonságoknál a felsõ végzettséggel
rendelkezõ és nem rendelkezõ adatközlõk egy-
behangzóan „ítélkeztek”. A barátságtalan és
összetartó tulajdonságoknál a várt eredmények
ellenkezõjét kaptuk (14. ábra).

Az ukránok megítélésekor a felsõfokú vég-
zettséggel rendelkezõ és nem rendelkezõ
adatközlõk válaszaiban nem volt eltérés.

Iskolázottságtól függetlenül egybehangzó
választ adtak az ukránok a kárpátaljai magya-
rok megítélésekor az intelligens, lusta, barát-
ságtalan és toleráns tulajdonságok megítélé-
sekor. A becsületes, törekvõ és összetartó
megítélésénél az egyetemet vagy fõiskolát
végzettek valamivel pozitívabban vélekedtek
az alacsonyabban iskolázott adatközlõkkel
szemben (15. ábra).

A magyar és az ukrán minta felsõ végzett-
séggel rendelkezõ fiataljainak a másik nemzet-
rõl alkotott véleményeit összehasonlítva, két
esetben (a lusta és az összetartó tulajdonság
megítélésénél) egyformán vélekednek. Egyéb-
ként az ukrán fiatalok magasabbra értékelik az

Ifjúsák és környezet
12. ábra A kárpátaljai magyarok az ukránokról korcso-
portonként (átlagok)

Forrás: MOZAIK2001©

Forrás: MOZAIK2001©

13. ábra A kárpátaljai magyarok tulajdonságai az ukrán

fiatalok szerint korcsoportonként (átlagok)

14. ábra A magyarországi magyarok tulajdonságai a kárpát-
aljai magyarok szerint végzettség alapján (átlagok)

Forrás: MOZAIK2001©
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egyes tulajdonságoknak a magyarokra vonat-
kozását, mint fordítva (16. ábra).

Mindkét esetben az ukránok a kárpátaljai
magyarokat intelligensebbnek, törekvõbbnek
és toleránsabbnak ítélték meg, mint a kárpát-
aljai magyar fiatalok az ukránokat.

Az ukránok és magyarok interakciójának
befolyása az elõítéletekre

Megpróbáltunk olyan változót keresni, amely-
lyel a vizsgált nemzetiségek interakcióját va-
lamelyest mérhetjük. Az 1989-es népszámlá-
lási adatokat felhasználva négy csoportot
alakítottunk ki a magyarok településen belüli
aránya alapján. Elsõ csoportba soroltuk azokat
a településeket, amelyeken a magyarok aránya

0 és 25% közötti, másodikba a 26–50%-ban
magyarlakta településeket, a harmadikba az
51–75%-ban magyarlakta helységeket és a ne-
gyedikbe azokat, ahol 76–100% között mozog
a magyarok aránya (17. ábra).

Ahogy haladunk a magasabb arányban ma-
gyarok lakta települések felé, úgy növekszik a
becsületes és összetartó tulajdonságok megíté-
lési átlaga. Az összetartónál ez a növekedés
fokozatos, míg a becsületesnél az 50%-os lé-
lekszámnál változik a megítélés. A törekvõ és
intelligens tulajdonság között hasonló ará-
nyok alakultak ki. Mindkettõnél a 26–50%-os
arányban magyarok által lakott településeken
alacsonyabb értékeket kaptunk, mint a másik
három kategóriába tartozó helységekben. A tole-
ráns és lusta tulajdonságoknál a négy telepü-
léstípus lakosai hasonlóan vélekednek (18.
ábra).

Ifjúsák és környezet

15. ábra A kárpátaljai magyarok tulajdonságai az ukránok
szerint végzettség alapján (átlagok)

Forrás: MOZAIK2001©

16. ábra A vizsgálatba bevont felsõ végzettséggel rendelke-
zõ fiatalok egymásról (átlagok)

Forrás: MOZAIK2001©

17. ábra A magyarok aránya a vizsgálatba bevont 
településeken (1989-es adatok)

18. ábra Az ukránokra jellemzõ tulajdonságok a település-
típusok nemzetiségi összetétele szerint (átlagok)

Forrás: MOZAIK2001©
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A nemzet tagjának kit tartanak a kárpát-
aljai magyar és az ukrán fiatalok

A vizsgálatban rákérdeztünk arra is, hogy az
adatközlõk szerint a kárpátaljai magyarok ré-
szét képezik-e a magyar nemzetnek. A válasz-
adók közül 464 adatközlõ vélte úgy, hogy a
helyi magyar közösség része a magyar nem-
zetnek, és mindössze 22 adatközlõ vélte úgy,
hogy nem (14-en nem válaszoltak a kérdésre)
(19. ábra).

A kárpátaljai ukrán fiataloktól hasonló kér-
dést fogalmazva az ukrán nemzethez való tar-
tozást kérdeztük meg. 197 adatközlõ szerint
igen, a kárpátaljai ukránok részét képezik az
ukrán nemzetnek, és (meglepetésre) 28 adat-
közlõ szerint nem. 11 fõ nem válaszolt a kér-
désre (20. ábra).

Az ukránok körében megkérdeztük azt is,
hogy véleményük szerint a kárpátaljai ma-
gyarok részét képezik-e a magyar nemzetnek.
Az igen válaszadási lehetõséget 192 adatköz-
lõ választotta, a nemet 30, a válaszadást meg-
tagadta 14 adatközlõ (21. ábra). Ez azt jelenti,
hogy a megkérdezett ukrán fiatalok túlnyomó
többsége szerint a magyar nemzet és a mai
Magyarország határai nem esnek egybe.

Ki számít magyarnak vagy ukránnak?

Mindkét mintától megkérdeztük, hogy az
adatközlõ szerint ki számít magyarnak vagy
ukránnak (mindkét esetben csak a saját nép-
csoportjával kapcsolatban tettük fel a kér-
dést). A fiatalok egy 5 fokú skálán helyezték
el véleményüket. A magyaroknál és ukránok-
nál egyaránt az elsõ helyen a magyarnak/uk-
ránnak tartsa magát válasz állt. A magyaroknál
a második helyen a jól beszéljen magyarul vá-
laszkategória foglal helyet, míg ugyanez az
ukrán mintában az ötödik helyen áll. Abban,
hogy valaki magyarnak számítson, a Magyar-
országon szülessen szempont a legkevésbé
számít a kárpátaljai magyar fiatalok szerint.
Az ukrán fiataloknál az utolsó helyen a sza-
vazzon az ukrán pártok egyikére van (22. és
23. ábra).

Összefoglalás

Az adott vizsgálat eredményei szerint a kár-
pátaljai magyar és ukrán fiatalok pozitívan
szemlélik saját közösségüket, ugyanakkor

Ifjúsák és környezet

19. ábra A kárpátaljai magyarok részét képezik-e magyar
nemzetnek? – a magyar minta válaszai alapján

Forrás: MOZAIK2001©

20. ábra A kárpátaljai ukránok részét képezik-e ukrán
nemzetnek? – az ukrán minta válaszai alapján

Forrás: MOZAIK2001©

21. ábra A kárpátaljai magyarok részét képezik-e a ma-
gyar nemzetnek? – az ukrán minta válaszai alapján
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nem tekintenek ellenségesen a velük együtt
élõ nemzetre sem. A magyarországi magya-
rokra sem a kárpátaljai magyar, sem pedig az
ukrán közösség nem tekint negatívan.

Mind a magyar, mind pedig az ukrán minta
úgy véli, hogy a kárpátaljai magyarok állam-
polgárságuktól függetlenül a magyar nemzet-
hez tartoznak.

Összességében a kárpátaljai magyaroknak
az ukránokról, a helyi ukránoknak pedig a
mellettük élõ magyarokról alkotott képe alap-
ján arra következtethetünk, hogy a régióban a
közeljövõben nem kell nemzetiségi, etnikai
konfliktusoktól tartani, a két nemzet közötti
viszonyt nem mérgezik kölcsönös ellentétek.

Ifjúsák és környezet

ukránnak tartsa magát

ukrán legyen az anyanyelve

legalább egyik szülõje ukrán legyen

ismerje és szeresse az ukrán kultúrát

jól beszéljen ukránul

tisztelje a ukrán nemzeti színeket, jelképeket

ukrán állampolgár legyen

mindkét szülõje ukrán legyen

Ukrajnában szülessen

ukrán iskolát végezzen

élete legnagyobb részében ukránok között éljen

ukrán szertartási nyelvû egyházhoz tartozzon

szavazzon a ukrán pártok egyikére

magyarnak tartsa magát

jól beszéljen magyarul

magyar legyen az anyanyelve

ismerje és szeresse a magyar kultúrát

tisztelje a magyar nemzeti színeket, jelképeket

legalább egyik szülõje magyar legyen

mindkét szülõje magyar legyen

magyar szertartási nyelvû egyházhoz tartozzon

magyar iskolát végezzen

élete legnagyobb részében magyarok között éljen

szavazzon a magyar pártok egyikére

magyar állampolgár legyen

Magyarországon szülessen

22. ábra A kárpátaljai magyar fiatalok szerint ki számít
magyarnak (átlag)

23. ábra. A kárpátaljai ukrán fiatalok szerint ki számít
ukránnak, (átlag)
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Bevezetés

Az extrém sportok megjelenése és elterjedése
olyan közelinek mondható, hogy történelmi
léptékben még nem is mérhetõ. Többek közt
ez lehet az oka annak, hogy a témának jelenleg
még nincs kialakult szakirodalma. Ugyanakkor
a sport jellegének megváltozása olyan történel-
mi és társadalmi változásokra, viselkedésbeli
módosulásokra utal, mely véleményem szerint
joggal válhat szociológiai vizsgálódás tárgyává. 

Rövid sportszociológiai bevezetést követõen
megfogalmazom a tanulmány fõ gondolatát,
melynek alapját az a feltételezés jelenti, hogy
a sport és történelem párhuzamos haladása,
fejlõdése révén a testkultúra mindig az adott
kor feltételeihez, igényeihez és elvárásaihoz
igazodik. De a sportot a nyilvánosság idõvel
olyan kultúraformáló szerepkörbe emelte,
mely által az visszahat a társadalomra, s mint-
egy szocializációs eszközként elõsegíti bizo-
nyos értékek intézményesülését.

A hipotézis bizonyítására vagy megcáfolásá-
ra a legegyszerûbb mód akkor kínálkozik, ha
megvizsgáljuk, hogy a történelemben elõfordu-
ló sportágak mennyiben tükrözték vissza az
adott kor szellemét, értékpreferenciáját és vi-
szonyrendszerét, valamint hogy mennyiben
képezték le férfi és nõ társadalmi szerepkörét.
A kronológiát is szem elõtt tartó gondolatme-
net remek lehetõséget biztosít az ok-okozati vi-
szony feltárására is. Természetesen a következ-
tetések levonása és a hipotézis igazolása
lehetetlen az extrém sportok és a posztmodern
kor fogalmának körbejárása, definiálása nélkül.

„Egy civilizációelmélet vázlata”

Ma a sportszociológiának három fõ irányzata
van, mely röviden említést érdemel e dolgozat
elején. Az elsõ, témaorientált megközelítés-
mód lényege – ahogy azt Huizinga a Homo lu-
densben megfogalmazta –, hogy a játéknak
meghatározó szerepe van a civilizáció fejlõdé-
sében. Vagyis az ezt az irányt követõ szocioló-
gusok úgy tekintenek a sportra, mint a társa-
dalom mûködésének szociológiai modelljére.
Vannak, akik a különbözõ mögöttes tartalmak
keresése helyett a sportot a maga valóságában
kívánják tanulmányozni, s különösebb ok nél-
kül azért vizsgálódnak ezen a területen, mert a
sport jelensége szerintük önmagában is érde-
kes. A harmadik, talán legrégebbi csoport tagjai
a szociológia valamely nagy paradigmájának
érvényességét kívánják kiterjeszteni és alkal-
mazni a társadalom legváltozatosabb összete-
võire. Így például a paradigmaorientált kutatók
amennyiben a strukturalista – funkcionalista
iskola képviselõi, olyan eszközként kezelik a
sportot, mely elõsegíti bizonyos értékek in-
tézményesülését.1

Az általam vizsgált extrém sportok jelentõs
részénél a biztonságra fordított figyelem mi-
att nem állítható, hogy azok valóban veszé-
lyesebbek lennének a hagyományos olimpiai
sportágaknál, de kétségtelenül igaz, hogy a
felelõtlenség itt sokkal komolyabb következ-
ményekkel járhat. De a veszély nem cél, pusztán
ezeknek a sportoknak elkerülhetetlen járuléka,
mivel a sportoló minden esetben a technika és
saját képességbeli korlátainak ledöntésére tö-
rekszik. Az extrém sportok a posztmodern
kor feltételeihez, igényeihez igazodnak, annak
életérzését fejezik ki, mint ahogy az extrém
sportoló is az ideális modern ember tulajdon-
ságait hordozza magában. Sportszociológiai
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megközelítést alkalmazva az extrém sport
posztmodern értékeket képvisel, a modern
ember mintáját szolgáltatja (bátorság, kocká-
zatvállalás, azonnali reagálás stb.) és egyre
növekvõ népszerûsége által elõsegíti a sporto-
lók által hordozott értékek intézményesülé-
sét. De mert viszonylag új jelenséggel állunk
szemben a téma önmagában is érdekes.

Az itt leírtak miatt elkerülhetetlen az Elias
civilizációelmélete felé tett kitérõ. Az általa
megfogalmazott folyamatnak az a lényege,
hogy az ember a szégyen és feszélyezettségér-
zés elkerülésének érdekében enged a külsõ
társadalmi és történelmi körülmények nyo-
másának, s ennek hatására olyan önkorlátozó
mechanizmusokat alakít ki, amelyek segítsé-
gével elfojtja magában a civilizálatlan, ösztö-
nös viselkedéselemeket. Ezzel párhuzamosan
mindez a társadalmi térben is végbemegy.
Azaz minden jel szerint a legbensõbb ösztö-
nök, indulatok elfojtása a civilizáció ára. 

Mert „a társadalmi norma, melyhez az
egyént elõször kívülrõl, idegen kényszer révén
illesztik, végül többé-kevésbé súrlódásmentesen
termelõdik ujjá benne, olyan belsõ kényszerek
révén, mely bizonyos mértékig akkor is mûkö-
dik, ha õ maga ezt tudatosan nem kívánja”.2

Ez az önkorlátozó mechanizmus a sportban a
szabályok megjelenésében érhetõ utol. 

Sporttörténeti szempontból meglehetõsen
hamar sor került a szabályok bevezetésére,
mivel a másik szimbolikus legyõzése csak
ezek megléte mellett valósulhatott meg. A
szabályok tették lehetõvé, hogy valaki az el-
lenfélnek okozott komoly fizikai sérülés nél-
kül is mások tudtára adhassa erõbeli vagy
ügyességbeli fölényét. Szabályokra nyilván-
valóan azért volt szükség, mert a sportolók-
ban, játékosokban még nem alakultak ki azok
az önkorlátozó mechanizmusok, melyek ha-
tárt szabhattak volna az indulatoknak, s me-
lyek ezáltal meggátolhatták volna a játékok
véres összecsapásba való átfordulását. Mind-
ez egyben azt is jelenti, hogy a szabályok az
egyén kiteljesedése ellen hatnak, vagyis
olyan mértékben szorítják azonos keretek kö-
zé a különbözõ karaktereket, hogy így már
nem biztosított az önmegvalósítás lehetõsége.
„A szervezett játékok tehát a teljes spontanei-
tásnak a játékos rendért történõ feladását szim-
bolizálják.”3 Talán részben ennek tudható be,

hogy idõvel a hangsúly áttevõdött a versenyre.
Az extrém sportoknál azonban újra a sport iz-
galma dominál és szabályok helyett inkább
csak feltételek4 és szigorú biztonsági elõírá-
sok vannak. Mert a szabályokat részben azért
találták ki, hogy egyik versenyzõ se tehessen
szert jogtalan elõnyre a többi versenyzõvel
szemben. De egy olyan sportban, ahol az em-
ber nem mások ellen versenyez és egyéni ké-
pességeitõl függõen kell megválasztania a ki-
hívás és az ezzel járó kockázat megfelelõ
mértékét, nem szabályokra, hanem józan ítélõ-
képességre van szükség. Például a bázisugró
„egyik legfontosabb tulajdonsága, hogy meg
tudja különböztetni a végrehajtható ugrásokat a
végrehajtható, de megismételhetetlen ugrások-
tól. Ennek a képességének köszönheti, hogy éle-
te tényeken alapuló döntéseken és nem a vak-
szerencsén múlik, és éppen ezért nevezhetõ az
ejtõernyõs mélybeugrás valódi sportnak.”5

Ha úgy tetszik az extrém sportok a játékok
civilizált kereteinek lebontására törekszenek.
Nem nehéz észrevenni, hogy a sport terüle-
tén megjelenõ, de mindinkább bürokratiku-
sabbá váló szabályok tökéletes összhangban
álltak a megszületõ modern társadalommal,
melyet a hasonló elvek alapján mûködtetett
intézmények keltettek életre.6 Márpedig az
extrém sportok mûvelésénél a szabályok meg-
léte nem követelmény, mivel a lényeg a ver-
seny önmagunk, a Természet, a meglévõ tech-
nika ellen és nem a másik ember legyõzése. 

Más szavakkal az extrém sport decivilizált
sport. Ezt nem csak arra értem, hogy hiányzik
a hagyományos értelemben vett ellenfél, a
másik ember és nincsenek szabályok, de né-
hány sportoló olyannyira a „civilizáció mellett
vagy ellen” létezik, hogy illegalitásban kényte-
len élvezni a kedvenc sportja által nyújtott
örömöket.7 Nyilvánvalóan azért, mert sok or-
szágban a törvény nem vállalhat felelõsséget
a fokozott kockázatot, életveszélyes bravúro-
kat bevállaló sportolókért, de még csak nem
is támogathatja õket, még akkor sem, ha ez
olykor a szabad akarat megnyirbálását jelenti.
Ez persze cseppet sem meglepõ, ha figyelembe
vesszük, hogy „a civilizációs folyamat térnye-
résének egyik legegyértelmûbb indikátora az
erõszak és kockázat mértékének csökkenése”.8

Ezzel egy újabb decivilizációs aspektussal ta-
láljuk magunkat szembe, hiszen ebbõl logikai-
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lag az következik, hogy ami kockázatos az nem
civilizált, és ha itt egy olyan sportról van szó,
mely idõben a civilizált, szabályozott, bizton-
ságosnak mondott sportok után születik meg,
akkor egy decivilizációs folyamatnak lehe-
tünk tanúi. Jelen esetben a legjobb példát a
gyorsulási futamok jelentik, melyek veszélye-
sek és ezért illegálisak voltak, de azzal, hogy
szabályozták a helyét és idejét egy sokkal biz-
tonságosabb, legális, civilizált sportról beszél-
hetünk9. Itt még fontosnak tartom megjegyez-
ni azt is, hogy a technikai sportok érdekes
keresztmetszetét adják sportnak és extrém
sportnak, mivel nehéz eldönteni, hogy az au-
tó, motor vagy versenyhajó feltuningolása, a
technika jobbítás a fõ cél és ennek csak kö-
vetkezménye az ellenfél legyõzése vagy épp
ellenkezõleg: a gyõzelem a cél és a technika
az eszköz. Persze ha valaki Trabanttal indul a
rally futamokon egyértelmû a válasz.10

De a civilizáció nemcsak itt fordult visszá-
jára. Az ember, aki városokat, metropoliszokat
épített, hogy ott jól érezze magát most a saját
maga teremtette otthonból menekül. A civili-
záció térhódításával felértékelõdött azon te-
rületek értéke, melyeket emberi kéz még nem
érintett. Az extrém sport sokszor csak eszköz
ahhoz, hogy olyan helyre juthassunk el, mely a
mai napig úgy néz ki, ahogy azt a természet
megalkotta. Ilyen a rafting, canyoning, szikla-
mászás, barlangászat, búvárkodás, vadsízés
stb. Úgy tûnik hosszú idõ után az ember is-
mét a természet közelségére vágyik; a sport-
ban talán azért, mert ez testesíti meg az aktív
pihenésnek azt a formáját, mely teljes mér-
tékben képes kiszakítani minket a moderni-
záció hétköznapjaiból. Az extrém sportok –
kevés kivételtõl eltekintve – oly mértékû
összpontosítást igényelnek, mely teljes em-
bert kíván, s ezáltal lehetetlenné teszik a
mindennapi gondok feletti gyötrõdést.

De hogyan is érkezett el az emberiség az
extrém sportok kialakulásáig? Hadas Miklós
A modern férfi születése címû könyvében a
modern társadalom kialakulását egy meglehe-
tõsen szokatlan és járatlan úton keresztül kí-
vánta bemutatni. Munkájában a testünkbe kó-
dolt és nem tudatosan rögzült viselkedési
módok társadalomformáló hatását követte nyo-
mon. Elméletének érzékletes bemutatásához a
sportot használta szemléltetõ eszközként.

A Hadas által felölelt idõintervallum a 18.
század végétõl a 20. század elejéig, a párbaj-
tól a futballig terjed. 

A párbaj intézménye volt hivatott biztosíta-
ni az urak számára, hogy az egyre racionali-
záltabbá váló világban is, akár csak indulat-
ból, de megtorolhassák sérelmeiket és tisztára
moshassák becsületüket. De a párbaj jelentõ-
sége emellett abban állt, hogy az európai ha-
gyomány az erkölcsi bátorságot, vitézséget
(virtus) egyaránt a testi értelemben vett férfias-
sággal társítja, vagyis férfinak lenni annyit je-
lent, mint ellenvetés nélkül megfelelni a virtus
eszményének. Ehhez a párbaj kiváló alkalmat
szolgáltatott, mivel a párbaj olyan becsületbeli
ügyet képviselt, mely csak akkor ért valamit,
ha címzettje férfi volt. S amennyiben a kihívás
visszavágással párosult, a párbajozó férfi olyan
elismerésben részesült, mely becsületét s ez
által férfiasságát növelte.11

A libido dominandinak12 fenntartott szelep
azonban bezárult s az ellenségét elpusztító
férfi már csak a másik szimbolikus legyõzésére
törekedhetett. A párbaj illegális és individuá-
lis tevékenységét a vívóiskolák legitim szerve-
zeti keretei váltották fel. S annak ellenére, hogy
a különbözõ klubok, társaságok rendi alapon
kívánták korlátozni tagjaik körét, a szabályok
által kordában tartott versengésben viszony-
lag hamar az arisztokraták mellett már a pol-
gárok is helyet kaptak.13

A testedzés megnövekedett szerepére utal,
hogy a kiegyezés évében a népiskolákban és
gimnáziumokban elrendelték a testgyakorlás
kötelezõ oktatását. Ezzel a hangsúly a verseny-
pályáról a tornaterembe, a felnõttekrõl a gyere-
kekre tevõdött át. Újabb állomást jelentett a
nõnevelõ tornászat megjelenése, mivel a nõ
fellépése a történelem színpadán a nemi sze-
repek újragondolására sarkallt.14 Az úgyneve-
zett nõiesség addig ugyanis nem jelentett töb-
bet vagy kevesebbet, mint megfelelést a valós
vagy vélt férfielvárásoknak, melyeknek értel-
mében „a nõk szakadatlanul érezni kénytele-
nek, hogy nem fedi egymást a valóságos test,
melyhez odaláncoltattak és az eszményi test,
melyért fáradhatatlanul törik magukat”.15 A nõ-
nevelõ tornászat megjelenése azonban többet
jelentett a szépséget, harmóniát sugárzó nõi
test központba helyezésénél. Az intenzív spor-
tolás elsõdleges feladata az aktív, munkáló,
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önmagáért való test megalkotása, mely a nõk
esetében értelemszerûen a testkép szubjektív
és objektív megélésének gyökeres átalakulá-
sával jár együtt.16 Azzal, hogy a nõ birtokba
vette saját testét, a test már nem pusztán a
férfiért való esztétikai tárgya, hanem az öntu-
datos, jogaiért harcba szálló nõ kizárólagos tu-
lajdona. Még pedig nem kisebb jogért, mint-
hogy „az erõsebb nemmel azonos társadalmi
elbánásban részesüljön”.17

A korcsolyázás a nyilvánosság fényében to-
vábbi társadalmi csoportokat kebelezett be,
miközben már a piac szervezõelemei is megje-
lentek (például belépõ formájában). De a spor-
tolók csak a kerékpározás kapcsán nyitnak az
amatõrizmusból a profizmus felé. A kerékpá-
rosok emellett már olyan öntudatos polgárok,
akik nyitottak a világ szépsége iránt is, de út-
jukat minden esetben a civilizáció jelölte ki,
így még nem voltak képesek a természetes
környezet felfedezésére.18 Ugyanakkor a profi
versenyek megjelenésével sikerült megszólí-
tani azokat a társadalmi csoportokat is, me-
lyek a sportot nem ûzni, csak nézni szeretnék.
A közönség elõtt zajló játék azonban a sport
funkcionális szerepének megváltozásához ve-
zetett, mivel a nézõk szórakoztatására ûzött
elõadássá, cirkuszi látványossággá degradált
játék megszünteti a sport eredeti játéktartal-
mát, azaz „display”-jé minõsíti azt. „Ezáltal a
sport elveszíti spontán, játékos és innovatív
jellegét, és egyre inkább a kimenetele által meg-
határozott rituálé, sõt egyenesen a végcélja által
predeterminált tevékenység lesz.”19

A 19. század végén, az újkori olimpiai moz-
galom létrejöttével a sport átlépi az országha-
tárokat, és ezzel alkalmassá válik a közösségi
jelentéstartalmak kifejezésére is. S noha az
olimpián a részvétel és nem a gyõzelem a fon-
tos, kialakul egy olyan nemzetközi intézmény-
rendszer, mely a standardizált mérõeszközök,
pályák és szabályok kidolgozásával megteremti
az összemérhetõ, fair play alapú, racionalizált
sportversengés feltételeit. Ezzel tulajdonképpen
valóra vált a versengés globalizációja. Szintén a
közösségi elemek egyik legtisztább megjelenési
formáját szolgáltatja a futball. Ez a nyereséges
látványsport hívta életre a szurkolót, akinek
sportszeretete olykor szélsõséges rajongással
párosul, mivel néha túlzottan is azonosul a

kedvenc csapata által hordozott kollektív je-
lentéstartalmakkal.20

De ma már az autósport is – különösen a For-
ma 1 – tömegeket képes megmozgatni. Kétség-
telen, hogy a múlt század a technika robba-
násszerû fejlõdésének idõszaka volt s ennek
mintegy mellékzöngéjeként megszülettek a
technikai sportok is. Ez több szempontból is
mérföldkõnek bizonyult a sporttörténetben.
Olyan változásnak lehettünk szemtanúi, mely
az élet számos területén végbement: ma már
a történelem porondján sem az nyerné meg a
csatákat, akinek jobb katonái, hanem akinek
jobb fegyverei vannak. S ez a hangsúlyeltoló-
dás a technikai sportok esetében is megfigyel-
hetõ. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy
képességek hiányában bárki elvezethetne egy
Ferrarit, de ezzel az esélyegyenlõtlenség a
sportra is áttevõdött. A kedvezõ gazdasági
hátteret sokszor még az sem képes ellensú-
lyozni, hogy a nagyközönség megjelenése és
a technikai fejlesztésekhez szükséges összeg
elõteremtése egyaránt kedvezõ alkalmat te-
remtett a szponzorok színrelépéséhez. Még-
sem állítható, hogy ez a változás rossz irányú
lenne, hiszen a technika jelenti azon módsze-
rek és eljárások összességét, melyekkel az
emberiség „a természet törvényeit a maga ja-
vára alkalmazni képes”,21 azaz végsõ soron
minden ember érdekét szolgálja. Ezzel megle-
hetõsen közel jutottunk az extrém sportok lé-
nyegéhez, mivel azok szintén a technikai és
képességbeli korlátok meghaladására irányul-
nak, többnyire olyan (természetes) környezet-
ben, ahol az ember egymaga, a civilizáció
vívmányai nélkül életképtelen lenne (például
légi sportok).

Az extrém sportok kialakulásának és létjogo-
sultságának rengeteg indoka lehet, hiszen Nos-
tradamus óta tudjuk, hogy minden megmagya-
rázható. Ezen felbátorodva most én is
szeretnék felvázolni néhány lehetséges magya-
rázatot az extrém sportok kialakulását illetõen. 

A fizikai erõszak monopolizálása révén ki-
alakult egy olyan társadalmi mechanizmus,
melynek során hosszú távon a társadalmi in-
tézmények által gyakorolt kényszerek belsõ
kényszerekké alakultak. Ezzel párhuzamosan
az ösztön- és affektus-megnyilvánulások tu-
datos – vagy tartósan tudatalattivá váló – elfoj-
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tása vagy visszafogása az individuum viselke-
désében nyugtalansághoz és kielégíthetetlen-
séghez vezetett, mert az ember ösztöneinek
jelentõs része csak megváltozott formában –
fantáziában, nézõként vagy akár sportolóként
– elégülhet ki. Más szavakkal: a biztonságos
élet civilizált keretek közé helyezésének a
szenvedélymentes önuralom elsajátítása volt
az ára. Korábban az egyénnek nem kellett
ilyen mértékben a társadalmi szerkezethez
idomulnia, így hajlamainak és indulatainak
szabadon engedésével tartotta egyensúlyban
ösztönéletét, melyet azóta a legkülönfélébb
társadalmi tilalmak öveznek.22 Korábban – a
harcostársadalmakban – az egyén könnyen ki-
élhette erõszakos hajlamait, amely által érezte
erejét s levezette feszültségét. Talán a modern
emberben is él az ez iránti vágy, melyet a
szimbolikus küzdelmek szimbolikus gyõzel-
me már nem képes kielégíteni. Akár a fizikai
erõszak jogutódjainak vagy civilizált formájá-
nak is tekinthetnénk az extrém sportokat, mi-
vel itt a komoly fizikai igénybevétel mellett a
legmélyebb indulatok is szabadon törhetnek a
felszínre. S ahogy a harcos életformája hordo-
zott, úgy az extrém sport gyakorlása is hordoz
magában némi kockázatot. A különbséget az je-
lenti, hogy a modern társadalom tagja büntetle-
nül nem okozhat kárt másoknak, de a tét még
így is valódi, mivel a sportoló saját testi épségét
kockáztatja (sokszor jóval nagyobb mértékben,
mint a legtöbb küzdõsport során). 

Ez a magyarázat mégsem tûnik elég kielégí-
tõnek, mert az ember eredendõen meg akarja
hódítani a természetet, így az emberiség törté-
netében szinte szükségszerû az extrém spor-
tok megjelenése, mivel olyan igények hívták
életre, melyeknek csak a modern kor, a techni-
ka fejlõdése teremtette meg a feltételeit. Mind-
emellett a témának létezik egy bourdieu-i
megközelítése is. A nemek viszonylagos ki-
egyenlítettsége miatt, amikor a nõk az élet szám-
talan területén – tudomány, gazdaság, politi-
ka – egyre nagyobb számban jelennek meg, a
férfiak ott kívánnak férfiasságukkal hivalkod-
ni, ahol elõnyük a biológia által determinált.
Mert a férfiasság elsõsorban viszonyfogalom,
mely a nõiesség ellenében a többi férfi elõtt
bír meghatározó jelenõséggel. De ebbõl faka-
dóan állandó teher is, mert olykor a többi férfi
általi hitelesítésre szorul, „ezért aztán a férfias-

ság képtelen eszménye […] szüli paradox mó-
don a férfiasan erõszakos játékok bõsz szor-
galmazását, a mi társadalmunkban azon
sportokét, melyek a férfiasság látható jegyei-
nek fitogtatására, illetve a férfiasnak mondott
tulajdonságok kinyilvánítására, megélésére
[…] a legalkalmasabbak”.23

De bármi is legyen az extrém sportok kiala-
kulásának az oka – akár az, hogy a modern
intézményi keretek között az ember már nem
képes a megszokott módon kiélni erõszakos
késztetéseit, vagy a korábban tátongó „nemi
olló” hirtelen összeszûkülése –, addig nem
folytathatjuk elemzésünket, amíg megközelí-
tõleg körül nem határoltuk az extrém sportok
fogalmát. 

Mit nevezünk extrém sportnak?

Ha hirtelen, gondolkodás nélkül számba ve-
szünk néhány általunk extrém sportnak neve-
zett tevékenységet, némi rosszindulattal azt
mondhatnánk extrém sport az, ami sok idõt
és pénzt igényel. De ma már ez sem igaz, hi-
szen a modern városi táj rengeteg olyan mes-
terséges elemet – lépcsõ, korlát – tartalmaz,
mely számtalan sportolási lehetõséget és mo-
dern kihívást kínál. „Ráadásul a város jobban
‘kéznél van’, mint a természet, ezért a városi
extrém sportágak egyre nagyobb számban
vonzzák azokat a sportolókat, akik idõ- vagy
pénzhiány miatt kénytelenek lemondani arról,
hogy a természetben sportoljanak.”24 Mind-
emellett manapság már egyre több embernek
nyílik lehetõsége arra, hogy megfizethetõ áron
ízelítõt kapjon valamelyik extrém sportágból.
Gondoljunk csak a síelés tömegsporttá válásá-
ra vagy a vadvízi túrák egyre növekvõ népsze-
rûségére. Minden jel szerint mostanra már
csak értékpreferencia kérdése, hogy valaki él-e
a kínálkozó alkalommal vagy nem. 

Persze ezzel még nem jutottunk közelebb
az extrém sport meghatározásához. De szintén
nem igényel hosszas töprengést az a megálla-
pítás, hogy ezek a sportok nem létezhetnének
a fizika törvényei és a természet erõi nélkül.
Azt is mondhatnánk, a civilizáció járulékai
ezek a sportok, hiszen az ember telhetetlen,
mindig magasabbra és messzebbre tör,25 mi-
közben igyekszik megzabolázni a természetnek
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azon erõit, melyeknek kezdettõl fogva aláren-
deltetett. Úgy tûnik a technika segítségével fo-
kozatosan sikerül, ha nem is legyõzni, de saját
szolgálatunkba állítani ezeket az elemeket. Vagy-
is az extrém sportolók vitathatatlan célja a négy
õselem – föld, víz, levegõ, tûz – birtoklása, meg-
szelídítése. (Pontosabban csak háromé, mert aki a
negyedikkel, a tûzzel próbálkozik azt már kasz-
kadõrnek hívják.) 

Nem kétséges, hogy minden, ami szilárd
támpont nélkül a levegõben zajlik, joggal ne-
vezhetõ extrém sportnak, hiszen minimális
cselekvés nélkül még soha semmi és senki
nem maradt a levegõben, bár meg kell jegyezni,
például „az amatõr hõlégballonozás fizikailag
nem megterhelõ sportág”.26 De ez mit sem
változtat azon, hogy a zuhanás, repülés vagy
akár a súlytalanság megtapasztalása az egyik
legtermészetellenesebb élmény, amit ember
átélhet. S talán ez az, amiért egyre több ember
kívánkozik a levegõbe, s mely a légi sportok
esszenciáját adja.

S ezzel eljutottunk ahhoz a sporttörténeti
megállapításhoz, hogy a sport újra önmagáért
fontos, mivel „a sportküzdelmek végkimenete-
léhez – a gyõzelem vagy a cél elérésének pilla-
natához – kapcsolódó röpke öröm kiterjedt arra
a szakaszra, amely eredetileg elõjáték volt: vagy-
is a versenyjátékban való részvételre vagy a já-
ték – épp olyan nagy élvezetet és izgalmat nyújtó
– szemlélésének, átélésének szakszára”.27 Más
szavakkal: a modern civilizáció megalkotta az
önmagáért való sportot. Mindez azért vált le-
hetségessé, mert az extrém sportolók célja nem
mások, hanem elsõsorban a természeti erõk le-
gyõzése, ezért a sikeres célba jutás csak minden
eddiginél szorosabb küzdelem után következ-
het be. Mégis, a kézzelfogható ellenfél hiányá-
nak ellenére, az extrém sport nem veszélytelen.
Nagyképûség és túlzás lenne azt állítani, hogy
a technikai háttérrel rendelkezõ ember egy
súlycsoportba került a Természettel, de vitat-
hatatlan, hogy a megfelelõ képességekkel és
jó felszereléssel rendelkezõ egyén vagy cso-
port a kihívás helyes megválasztásával méltó
ellenfélként léphet színre. Ez esetben a nyerési
esélyek kiegyenlítettsége miatt a sportoló a fe-
szültség és izgalom olyan fokát éli át, mely már
önmagában is élvezetessé teszi a sportot.

Tulajdonképpen sikerült kiemelni az ext-
rém sportok többi sportágtól eltérõ jellemzõit,

melyek alapján már megalkotható az extrém
sportok definíciója. Az eddig leírtakat figyelem-
be véve azt mondhatjuk, hogy az extrém sport
olyan szellemi és fizikai aktivitás, mely vala-
mely modern technológia által nyújtott eszköz
vagy eszközök segítségével, eredeti természeti
környezetben vagy annak mintájára kialakított
civilizált környezetben a technika és a sporto-
ló saját korlátainak meghaladására irányul.
Emellett az extrém sportok speciális csoportját
alkotják azok a sportágak, melyek létjogosult-
ságához az ember közvetlen környezetének ra-
dikális átalakítása teremtette meg a feltételeiket,
de célja szintén a felszerelés és az egyéni ké-
pességek szabta határ kibõvítése, sõt néha a fi-
zika törvényeinek a kigúnyolása is. E meghatá-
rozás alapján persze még nem tudunk éles
választóvonalat húzni sport és extrém sport
között, s talán nem túlzás azt állítani, hogy az
ilyen irányú próbálkozás eleve kudarcra ítélte-
tett. Vegyünk csak két példát.

A legenda szerint egy, a férje elõl a fára me-
nekülõ asszony indát kötött a lába köré, s mi-
kor a férj utána mászott az asszony a mélybe
vetette magát. Mindketten lezuhantak, de a nõ
megmenekült. A National Geographic Pentecost-
szigetre érkezõ munkatársai tudósítottak elõ-
ször errõl az idõközben aratási rítussá vált
eseményrõl, sõt egyikük 1970-ben ki is pró-
bálta a mélybeugrást. Azóta a bungee jumping
elindult világhódító útjára s emberek tömegei
hódolnak ennek az extrém sportnak.28 De va-
jon mitõl sport? Hol van ebben a fizikai akti-
vitás? Az benne a sport, hogy az ember ugrik
egyet? Meg kell hagyni extrémnek extrém, de
véleményem szerint akrobatikus elemek nélkül
nem sport. Mégis, kevés kivételtõl eltekintve
az emberek nagy része extrém sportnak minõ-
sítené, s mi több nem csak kihagyhatatlan
tartozéka az extrém sportokról szóló írások-
nak, de megkérdõjelezhetetlen szereplõje az
extrém sportok olimpiájának, az X–Gamesnek
is. Veszélyességét tekintve „a mélybeugrást
sokan az egyik legveszélyesebb extrém sportnak
tartják, pedig talán a legkiszámíthatóbb”.29 A
bungee jumpingtól való távolságtartás oka
ezért talán oda vezethetõ vissza, hogy sok
más extrém sporttal ellentétben a mélybeug-
rásnál van egy plusz tényezõ, egy másik em-
ber, aki magát a gépet kezeli. És ugye ezeknél
a sportoknál csak az ember hibázhat… Persze
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számtalan más formában találkozhatunk olyan
extrém sporttal, melyben rajtunk kívül más is
szerepet játszhat a cselekvés végkimenetelé-
ben, de ott az a valaki többnyire a saját testi
épségét is kockáztatja (például tandemugrás).
De nem szabad elfelejtenünk, hogy nem feltét-
lenül a veszély teszi a sportot extrém sporttá.

Akkor hol is húzható meg a sport és extrém
sport közötti választóvonal? A határ nyilván-
valóan elmosódott és a két „mûfaj” átjárható.
Erre a legjobb bizonyítékot az szolgáltatja,
hogy néhány extrém sportág helyet kapott a
hivatalos ötkarikás játékokon (például vadvízi
szlalom kenuzás, 1972), illetve az, hogy szá-
mos sportágat lehetetlen kizárólag az egyik
kategóriába illeszteni. Már önmagában az ext-
rém sportok definiálása is lehetetlenné teszi a
tipizálást, mivel a meghatározás szerint az ext-
rém sport többek közt az egyéni képességek
függvénye, azaz relációs fogalom. Könnyen
elképzelhetõ, hogy vannak, akik idegenked-
nek a havas tájtól és az ott szlalomozó sporto-
lóktól, pedig a síelés az egyik legjobb példa
arra, hogyan lehet fokozatosan eljutni – szó
szerint – a csúcsra. És ha valaki unja a fekete
pályát új kihívásnak még mindig ott a snow-
board, síugrás vagy vadsízés. Ugyanakkor a
síelés mára már tömegsporttá vált s ezért so-
kak számára természetes jelenség, akár élet-
forma is. Persze nyilván nem Magyarorszá-
gon, ahol a „szoktam síelni” kijelentés évi egy
alkalmat takar. De ezzel mindössze csak arra
kívánom felhívni a figyelmet, hogy milyen
nehéz objektív kritériumokhoz igazítani egy
szubjektív jelenséget. Éppen ezért érdemes
néhány kiegészítést fûzni az eredeti definíció-
hoz. E szerint az extrém sportok kategóriájába
tartozik minden kizárólag a sportolás szándé-
kával végzett olyan cselekvés:
• mely illegális (pl. bázisugrás);
• melynek során az eszközhasználat nélkü-

lözhetetlen, emellett nem rendeltetésszerû
(pl. motocross) vagy a környezethez való
alkalmazkodást segíti elõ (pl. búvárkodás-
nál vagy magashegyi hegymászásnál az oxi-
génpalack);

• ahol a távolság, magasság, sebesség a ve-
szélyesség szokatlanul nagy fokát idézi elõ
(pl. az összes légi sport);

• és ahol a veszélyesség mértéke fokozott,
többszörös biztosítást tesz vagy tenne szük-

ségessé (pl. vadvízi evezés, rally, falmá-
szás). 

E kibõvített definíció alapján extrém sport
például a jégvitorlázás, síelés vagy a rally, de
nem extrém a ritmikus gimnasztika, hegyi ke-
rékpározás, mûugrás vagy a beavatási szertar-
tások. Mert bár ez utóbbiból bontakozott ki
néhány extrém sport, ezekben a rituálékban
való részvétel nem a sportolás szándékának
köszönhetõ és nem is feltétlenül okoz örö-
met, hiszen célja az adott társadalom teljes
jogú tagjává válás, elismertség, megbecsültség
elérése. Ugyanakkor ezek a szertartások beil-
leszthetõk az extrém sportok történetébe (bi-
zonyos esetekben elõzménynek tekinthetõk),
illetve a civilizációs folyamatba; de vélemé-
nyem szerint az amatõr szinten ûzött extrém
sportok rohamos térhódítása korunkban en-
nek ellenére (vagy éppen ezért) decivilizációs
fordulatként értékelhetõ, mely tendencia
ezen sportok versenyszintre emelésével, stan-
dardizálásával illeszthetõ vissza a civilizáció
folyamatába. Ezért szerencsés, sõt szükség-
szerû az amatõr és verseny extrém sportok
közti különbségtétel, mivel így rávilágítha-
tunk azokra az eltérésekre, melyek a cselek-
vés indíttatásában, végrehajtásában és céljai-
ban mutatkoznak meg. S hogy ezek valóban
láthatóvá váljanak a legfontosabb szempontok
szerint táblázatba rendeztem az extrém spor-
tok két szintjét.

Igaz, ez a táblázat durva általánosítás, de
talán így is igazolja az eddig leírtakat és nagy-
mértékben hozzájárul az extrém sportok defi-
níciójának megértéséhez.

Az extrém sport mint posztmodern sport

A sportolás olyan kulturális tevékenység,
amely a civilizáció változásaival karöltve ha-
lad. Ebben az értelemben a mai sport a mo-
dern, fejlett társadalmak sajátja és szoros ösz-
szefüggést mutat a modern értékek, érdekek
legjellemzõbb vonásaival. 

Véleményem szerint az egyik legnagyobb
civilizációs vívmány az egyén elõtérbe kerü-
lése és az emberiség egyre növekvõ igénye
egyedi kifejezésmódja, önmegvalósítása iránt.
A fizikai tevékenységek szintjén ez a törekvés
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az emberi test új kultuszának megszületésé-
ben érhetõ utol. A sport vonzerejének növelé-
séhez a modern sportot a társadalom minél
szélesebb rétege számára érdekessé kell tenni.
Ehhez olyan rugalmas formák elfogadására
van szükség, mely sokkal közelebb áll a sport-
játékhoz, mint a szigorúan szabályozott, racio-
nalizált versenysporthoz.

A globalizáció eszméjének alappilléreit alkot-
ják azok a bõvülõ hatáskörû és egyre nagyobb

bonyolultsági fokkal rendelkezõ szervezetek,
melyek a legeltérõbb, olykor egymástól jelen-
tõs fizikai távolságra esõ országokat iparkod-
nak egy tömbbe tömöríteni. De miközben az
egységesség nõ, addig az ember szélsõségesen
elszigeteltnek érzi magát, és apró ponttá zsu-
gorodik a világban. Ez a folyamat értelemsze-
rûen megnöveli a szabad idõ alatt kialakuló
személyes kapcsolatok értékét, hiszen az ott ki-
alakuló csapat nem pusztán a társas hajlamok
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Extrém sport szintje

Társadalmi bázis

Szervezet

Nyitottság/zártság

Finanszírozás

Közönség

Egyén/közösség

Alapbeállítódások

Mûvelés színtere

Pálya jellemzõi

Sportidõ

Sporteszköz

Szabályok/mérés

Kockázat mértéke

Kvalitások

Közvetlen cél

Örömforrás

Önkéntesség

Elterjedtség

Legalitás

Eszközhasználat

Biztosítás

Következmény

VERSENY

Pénztõke vagy azzá konvertálható
kapcsolati háló birtoklása szükséges

Szervezett forma pl. club

Viszonylag zárt: pénztõke
szükséges

Egyéni, club, szponzorok, részben 
állami

Általában van

Egyén, közösség verseng

Szabad szellem, 
Kockázatvállalás,
Kísérletezõ kedv

Nyílt, zárt tér

Standardizált, standardizálódás felé,
Növekvõ fontosság

Standardizált, standardizálódás felé,
Növekvõ fontosság

Van

Standardizált, standardizálódás felé,
Növekvõ fontosság

Nagy, fokozott

Ügyesség, bátorság, rövid 
reakcióidõ, erõ

Versenytárs megelõzése,
Jobb eredmény elérése

A gyõzelem dicsõsége, maga 
a cselekvés végrehajtása, adrenalin

Önkéntes

Ritka

Legális, illegális

Nélkülözhetetlen

Ajánlott, kötelezõ 

Elismertség, megbecsültség

AMATÕR

Nincs kialakult bázisa, bárki számára
elérhetõ 

Nincs

Nyitott: bárki

Egyéni, munkahely

Kivételes

Egyén, közösség verseng

Szabad szellem, 
Kockázatvállalás,
Kísérletezõ kedv

Nyílt, zárt tér

Nem jellemzõ

Nem jellemzõ

Van

Nem jellemzõ

Nagy, fokozott

Ügyesség, bátorság, rövid 
reakcióidõ, erõ

Öncélú

Maga a cselekvés
végrehajtása, adrenalin

Önkéntes

Növekvõ

Legális, illegális

Nélkülözhetetlen

Ajánlott, kötelezõ

Hat az életvitelre
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kielégítésére szolgál, hanem a társadalomban
élés nélkülözhetetlen szegmense is egyben.30

A test kultuszának elsõdleges szerepe azon-
ban továbbra is a pihenés, lazítás és feltöltõdés
érzetének a kialakítása maradt. Mert úgy tûnik
a testkultúra az egyik leghatásosabb eszköz a
városi zsúfoltság okozta civilizációs károsodá-
sok, a zaj, szorongás közömbösítésére. Ugyan-
akkor a civilizált környezetben megvalósítható
testedzés – aerobic, testépítés, fitness – rákfe-
néje is pont az „eltömegesedés” lesz. 

„A modern ember, aki zsúfolt városokban él,
életszínvonaláért cserében elveszítette élette-
rét, érthetõen természetes környezetben vég-
zett fizikai tevékenységre vágyik.”31 Az új élet-
tér olyan rég elfeledett dolgokra emlékeztet
minket, mint a csönd, nyugalom és szépség.
Civilizációnkban talán már nem is létezik
csend. Ebben a zajkultúrában elõbb-utóbb
mindnyájan megsüketülünk. Hangeffektusokkal
és emberekkel túlzsúfolt világban élünk, épp
ezért a hallgatás örömét sem feltétlenül az ab-
szolút csend jelenti, hanem bármely hang,
melynek nem mesterséges vagy civilizált a
forrása. Mert ahogy a zenében – gondoljunk
itt a silence címû könnyûzenei számokra –
úgy a természetben hallható harmonikus
csöndre is érdemes odafigyelni.

De ez még csak egy lépés a nyugalom felé,
hiszen azt leginkább az emberek és a civilizáció
távolsága képes biztosítani. Persze ha abban
az ütemben hódítjuk meg a természet megma-
radt részét, amilyenben elözönlöttük a városo-
kat, kisebb hegyeket és vizeket akkor egyszer
csak kiszorulunk a világból. A civilizációs ár-
talmakra ezért a legjobb megoldás, ha nem
élettéréként, hanem a pihenés helyszíneként
tekintünk az újonnan felfedezett tájra, s így
az új minõségében, differenciáltabban láttatja
magát. Abban, hogy a sporttevékenységek egy
része áttevõdött az ember kézjegyétõl mentes
területekre „félreismerhetetlenül a szépség-
ben-élés emberi követelménye nyilatkozik meg
szent rítusok rendszerében. A forma, amely-
ben ez kielégülést talál, a játék formája.”32

A versenybõl való átmenetet a játék szférá-
jába hanyatlásnak is tekinthetnénk, ugyanak-
kor elképzelhetõ, hogy játék és verseny egymás-
utánja idõvel minden sportágban bekövetkezik,
mert a nyerni vágyás az emberi természet
egyik sarkalatos pontja. Ebbõl a szempontból a

tény, hogy újra játszunk nem egy decivilizá-
ciós folyamat, hanem valami új dolog felfede-
zésének és kitapasztalásának a része. Az, hogy
az extrém sportok által biztosított élvezet –
okozza azt bármi – elegendõ lesz-e a tiszta já-
tékforma megõrzéséhez csak idõvel derül
majd ki. Addig sem lehet elégszer hangsúlyoz-
ni játék és verseny, play és display vagy a play
és games közötti különbséget. 

Wohl meglátása szerint a sportnak két kü-
lönvált formája létezik: a tömegsport, mely-
ben a játékelemek dominálnak és a legügye-
sebbek által ûzött versenysport, ahol a játék a
versenyfunkciónak van alárendelve.33 Ugyan-
akkor az extrém sportok a sport új dimenzió-
ját tárták fel elõttünk, mivel az ezek rendsze-
res mûveléséhez szükséges anyagi háttér és
emberi jellemzõk megléte valószínûleg még
jó ideig határt szab az eltömegesedés folya-
matának. Emellett az extrém versenyek szakí-
tottak a hagyományokkal, mivel sok esetben
hiányoznak a megkötések, mivel itt nem a
szabályok maximalizálják az öröm esélyeit,
egyszerûen a cselekvés végrehajtása biztosítja
azt. Vagyis az extrém sportok egy olyan köz-
tes, harmadik utat képviselnek a sport törté-
netében, ahol már nincs szükség gyõztesekre
és vesztesekre. (Igaz, az extrém sportnak is
megvannak a versenyformái.)

Épp ezért jellemzésükhöz megfelel Huizinga
sajátos játékfogalma.34Szerinte a játék minden
determinizmustól mentes szabad cselekvés,
mely mindössze annyiban szükséges, ameny-
nyiben vágyunk rá, hiszen semmilyen érdek
nem fûzõdik e tevékenységhez, mert egyetlen
célja a kielégülés. Ez a kizárólag saját céllal
bíró aktivitás egyedi módon díszíti az életet,
ennél fogva nélkülözhetetlen kultúrjelenség.
Hely- és idõbeli elhatároltsága, zártsága teszi
lehetõvé, hogy a homo ludens ebbe a ritmussal
és harmóniával telt idõleges világba léphessen
ki az életbõl. Itt a játék teljesen lefoglalja a játé-
kost, mert a játékban rejlõ feszültség (chance)
a játékos adottságait teszi próbára; de ettõl
még korántsem magányos tevékenység, hi-
szen a játszóközösség a játék után is fennma-
rad. Az egyetlen pont, ahol Huizinga szembe
kerül önmagával az a játék szabályozott keretek
közé szorítása, mivel ez tökéletesen ellent-
mond a játék szabad cselekvésként és rendkí-
vüliségként való meghatározásának,35 hiszen
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„a spontán játéknál közelebb talán már sosem
juthatunk a tiszta szabadság birodalmához”.36

Világunkban lakóhelyünk típusa, az utcák,
a járdák jelentõsen leszûkítik a mozgásterün-
ket. A különbözõ civilizációs vívmányok nem
csak a kreativitás, de az emberi lustaság leg-
ékesebb bizonyítékai is egyben. A tömegkom-
munikációs és információs eszközök elterje-
dése, a gépesített közlekedés elõtérbe kerülése
a gyorsaság mellett a mindennapi mozgás mi-
nimálisra csökkentését szolgálja. Ezért „a vá-
rosi ember tevékenységét ki kell egészíteni egy
olyan mozgásfajtával, amelynek célja helyre-
állítani az egyensúlyt a mesterséges és a ter-
mészetes környezet között, a mindennapi élet
követelményeihez való idomulás és az ember
teljes, szabad, természetes fizikai és szellemi
fejlõdésére való törekvés között.”37 Ehhez
olyan szabadidõs tevékenységet kell talál-
nunk, mely kiegyenlíti az ember életének bár-
mely területén bekövetkezett egyensúly-elto-
lódását és elõsegíti a modern társadalom
viszonyaihoz való alkalmazkodást. 

Esett már szó az emberek által kialakított
élettér erõsen korlátozó és meghatározott
mozgásra kényszerítõ mivoltáról, a környezet-
változás jótékony hatásáról. Az, hogy emberi-
ség egyelõre nem tudja kiküszöbölni a moder-
nizáció olyan hátulütõit, mint a zaj, szmog,
környezetszennyezés azt bizonyítja, hogy az
ember már nem képes lépést tartani a techni-
ka fejlõdésével. Erre a lemaradásra adott vá-
lasznak tekinthetjük a felpörgetett életrit-
must, amely aztán nagy fokú nyugtalanságot,
feszültséget és szorongást generál. Innen az-
tán egyenes út vezet a civilizációs betegségek
kialakulásához, mely nagyrészt a rossz adap-
tációs készség és a mesterséges környezethez
való nem megfelelõ idomulás következmé-
nye. Mert olyan világot teremtettünk, ahol az
igénybevett energiaforrások nagysága, az egyre
bátrabbá váló konstrukciós megoldások meg-
kérdõjelezik az emberi szervezet hasonló mér-
tékû fejlesztésének a lehetõségét. Ezért a test-
nevelés terén az egészségmegõrzés mellett
egyre nagyobb súllyal esik latba a mozgáské-
pesség kibõvítésének igénye. Wohl épp abban
látja az élsport funkcióját, hogy az az emberi
mozgáskészség határainak kitolásával új moz-
gásformák ellenõrzött alkalmazásával igyek-
szik bizonyítani az ember rátermettségét és al-

kalmazkodását a rohamosan fejlõdõ tech-
nikához.38 Ugyanakkor könnyen elképzelhetõ,
hogy az élsport már annyira megközelítette
az emberi teljesítõképesség határát, hogy
ezen a téren lényeges javulás már nem várható,
ezért a mozgáskultúrát eddig ismeretlen, új
irányba kell terelni. 

Civilizációnkról elmondható, hogy annak
elõrehaladása a tökéletlen technológia és fél-
megoldások miatt egyre nagyobb kockázatot
jelent az emberiség jövõjére nézve. S ha elfo-
gadjuk, hogy a testkultúra a történelem, a ci-
vilizáció leképezõdése, akkor ennek a kocká-
zatnak törvényszerûen a sportban is meg kell
jelennie, lehetõleg úgy, hogy a feszültség mér-
téke ne feledtesse el a sportolóval, hogy csak
játszik. De mert feszültségekkel teleszõtt vi-
lágban élünk valószínûsíthetõ, hogy a koráb-
binál nagyobb feszültséggel vagyunk terhel-
hetõbbek a játékban is. 

A feszültség egyik forrását jelenti a mások-
tól való félelem. Nyilvánvaló, hogy nem lé-
tezhet társadalom az ösztönök szabályozása
nélkül s ez óhatatlanul a külsõ környezet vi-
selkedést szabályozó túlsúlyához vezet. Igaz,
a civilizáció csökkentette a társadalmi ellen-
téteket, de nem szüntette meg a másoktól va-
ló függést, mindössze új dimenzióba helyezte
azt. Az erõszak monopolizálásával a fizikai
félelem idõvel szégyen és feszélyezettségér-
zéssé alakult át, melynek elkerülése folyama-
tos önmegtartóztatást és önkontrollt igényel.
Ez a szabályozó mechanizmus felborítja a lé-
lek optimális egyensúlyát az individuum szo-
ciális létezésének követelménye és saját sze-
mélyes hajlami közt.39 Ezért olyan szabadidõs
tevékenységre van szükség, mely képes fel-
szabadítani az egyént a külsõ környezet általi
meghatározottsága alól, mégpedig a legben-
sõbb ösztönök, vágyak és hajlamok felszínre
engedésével, lehetõleg pont olyan mértékben,
mint amennyire a külsõ erõk nyomják el az
embert a mindennapi életben. S ha végered-
ményben kialakul az ösztönök és kényszerek
kényes egyensúlya talán még arra is lesz idõ,
hogy odafigyeljünk egymásra és így az elide-
genedett ember végre hazatalál. Mert az egész
társadalmat átható versenymechanizmus gyak-
ran a csapatszellem kialakulása ellen hat.

Összegezve: olyan sportra van szükség,
mely új helyszínen új mozgáskultúra kikísér-
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letezésére nyújt lehetõséget, ahol az egyén
verseny és ellenfél híján minden energiáját az
önmegvalósításnak szentelheti. Természetesen
az új helyszín megismerése, az új mozgáské-
pességek elsajátítása sohasem kockázatmen-
tes, de ez a korlátozó, másoktól és szabályok-
tól független világ ára. Ennek ellenére nem
kizárt – sõt a külsõ fenyegetettség csökkené-
sének hatására valószínû –, hogy a sportoló
emberek egy közös cél elérése érdekében
vagy a közös élmény hatására összefognak és
olyan belsõ köteléket alakítanak ki, mely a
hétköznapi kerékvágásban is biztos támasz-
ként szolgál.

Nem meglepõ, hogy a mesterséges világból
való meneküléskor utunk egyenesen a termé-
szetbe vezet, hiszen ez az egyetlen olyan
hely, mely elfeledteti velünk a civilizációs ár-
talmakat, de kellõ mozgásteret biztosít szá-
munkra. Az itt meghonosodott extrém spor-
toknál jobb eszközt nem is találhatnánk az
ideális, egyensúlyt jelentõ állapot eléréséhez,
ennek a lélektani libikókának a kiegyenlítésé-
hez. S ezzel tulajdonképpen elismertük törté-
nelem és sport párhuzamos haladását, hiszen
az extrém sport megszületése a modernitásra
adott válasznak is tekinthetõ, s ebben az érte-
lemben az extrém sport posztmodern sport. 

Sport és történelem egymásra hatása

A posztmodernizmust több perspektívából
szemlélhetjük. A szó jelentését figyelembe
véve posztmodernnek tekinthetjük a modern-
izmust követõ újfajta lét- és gondolkodásmó-
dot, melynek legfõbb jellemzõje, hogy alapve-
tõen antimodernként viselkedik. Ugyanakkor
beszélhetünk a jelenség újszerûségét kétség-
bevonó posztmodernellenes álláspontról is,
mely az új kifejezés jogosságát vitatja azáltal,
hogy mindössze a modern kultúra megerõsö-
désérõl vagy annak módosulásairól beszél.
Végsõ soron ehhez közelít az a kompromisz-
szumos nézõpont, amely a posztmodernt a
magas modernista tradíciók szerves részének
tartja.40 A mi esetünkben a kérdés az, hogy
melyik posztmodern értelmezést kell követ-
nünk, ha az extrém sportok létezését ennek
elemeként fogjuk fel.

Antimodernnek tekinthetjük ezeket a sporto-
kat, amennyiben elfogadjuk, hogy elterjedésü-
ket decivilizációs igények tették lehetõvé egy
túlszocializált, és emiatt nagyon sok szimbo-
likus korláttal terhelt társadalomban. De ez a
momentum részben a modern megerõsítésé-
nek is tekinthetõ, mivel a modern projektuma
egyet jelent azzal, hogy „az ember a techno-
tudományt a természet urává és birtokosává
teszi. Ugyanakkor azonban általa az ember is
mélyen destabilizálódik,”41 mert ennek követ-
keztében a természet fogalmához kell igazíta-
ni az emberi szubjektumot és környezetét.
Így a technikai haladással párhuzamosan nö-
vekvõ racionális igazgatás ezáltal olyan válsá-
got idéz elõ, mely pont a modernitás eszkö-
zei, vívmányai által válik feloldhatóvá. Mert
a modernitás tudata s a célmentes mûélvezet
intézményesülése egyaránt szükséges a min-
dennapok idõ- és térszerkezetétõl való elru-
gaszkodáshoz. Ebben az esetben viszont ösz-
szeolvad modern és posztmodern, különösen,
ha úgy tekintünk a modernitás lényegére,
mint ami a technikai haladást a nagyobb sza-
badság és a még teljesebb önmegvalósítás el-
érésének kívánja alárendelni. Mindez azon-
ban nem egyeztethetõ össze a túlracionalizált
élet fegyelmével és a célracionális életvitel er-
kölcsi alapjaival. Vagyis a fõ kérdés valójában
nem a modern vagy posztmodern elnevezés
jogszerû használatáról szól, hanem arról,
hogy mikorra tehetõ az a törés, amely végül a
modernitáson belül feszülõ ellentétek miatt
komoly filozófiai és viselkedésbeli változá-
sokhoz vezetett. 

A fogalmi síkon végbement változások Heller
szerint egészen 1968-ig vezethetõk vissza, és
szoros kapcsolatban állnak a decivilizációs
folyamat kibontakozásával. Ez a folyamat
szabadította fel a testet a társadalmi kénysze-
rektõl, az osztálykülönbséget meghatározó
formalitások alól. A különbségek ezzel termé-
szetesen nem tûntek el, csak áttevõdtek a
pénz, a számok, a kvantitatív szféra körébe.
Végül is ez pont olyan alternatíva a különbsé-
gek terén, mint amilyet 1968 szereplõi keres-
tek az öltözködés, a színház, a zene területén
vagy másutt.42 Heller ezért 1968-ban látja a ci-
vilizációs folyamat megfordulását; érdekes egy-
beesés, hogy az extrém sportok többsége is az
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1970-es években indult hódító útjára. De vajon
mennyiben tekinthetõ ez véletlennek?

Dahrendorf szerint hat évtized szükséges a
jelentõs társadalmi átalakulásokhoz, ezért ezt
talán a sport és adott kor által hordozott érté-
kek egymáshoz idomulásánál is mérvadónak
tekinthetjük. Az összehasonlítás azonban in-
kább csak illusztratív jellegû, mivel nagyjából
lehetetlen konkrét évszámok mentén vizsgál-
ni sport és történelem párhuzamát. 

A párbaj olyan õsi rítusként fogható fel, ahol
az egyén az ellenfél fizikai megsemmisítésére
törekszik, szemben a késõbb kialakult, raciona-
lizált versenyformákkal, melyben mindössze a
szimbolikus gyõzelem elérése a cél. Azt gon-
dolhatnánk az ellenség erõszakos úton történõ
eltávolítása a történelemben a diktatúrák sa-
játja. De már az ókori Rómában vagy a francia
forradalom idején is általánosan elfogadott
szokás volt a politikai ellenfelek gyilkosság ré-
vén történõ félreállítása. Sajnos a magyar tör-
ténelem sem szûkölködik az ehhez hasonló
példákban. A párbaj lényegéhez hasonlóan a
bosszú is szerepet játszott a magyar jakobinu-
sok vagy az aradi vértanuk kivégzésében. A hu-
manista eszmevilág, civilizált viselkedésmód
terjedése azonban megkövetelte a politika, ál-
lamvezetés és a háború versenyszabályainak a
lefektetését. Így a törvényi szabályozás tette
lehetõvé, hogy a nürnbergi perben elítélt né-
met háborús bûnösök többségét pár év után
szabadon bocsátották. Ugyanakkor a fõbûnö-
sök (végrehajtott) halálos ítélete bizonyítja,
hogy a történelemben mennyire nehéz tiszta
játék- vagy versenyformát találnunk. 

Ahogy a sportban, úgy a történelemben is
elõbb vezérelte az embereket a bosszú és in-
dulat mintsem az értelem. Az agresszivitás
elsõsorban férfiakhoz társított tulajdonság,
amely a történelmi eseményekre is nagymér-
tékben rányomta a bélyegét. Nem csoda, mert
a nõk a sporthoz hasonlóan a történelem
színpadán is fáziskéséssel jelentek meg. S bár
a 20. század történéseit nem tudták számotte-
võen befolyásolni, több területen hatékonyan
küzdöttek a nõi egyenjogúság megvalósításá-
ért (például választójog vagy olimpiai nõi
versenyszámok). 

A nõk által kivívott jogok egyben azt is je-
lentették, hogy a politika és gazdaság játékte-
re új társadalmi csoportokra terjedt ki. Ezek a

csoportok élénk érdeklõdést mutattak a körülöt-
tük zajló események iránt, s a megnövekedett
információigényen túl ez abban is megmutat-
kozott, hogy egyre inkább beleszólást követel-
tek az életüket befolyásoló döntésekbe. Így a
korcsolya és futball mellett a társadalom élete
is mindinkább a nyilvánosság elõtt zajlott. 

A nyilvánosság azért bír kiemelkedõ fon-
tossággal, mert egy nemzeteken átívelõ szer-
vezet létrehozása csak a saját és más ország
ügyeiben tájékozott polgárok részvételével le-
hetséges, mert értelemszerûen ez a közös célok
kijelölésének egyik feltétele. Annak ellenére,
hogy már a 16. század folyamán körvonalazódni
kezdett a modern európai tudat, a 19. század
végéig a rivalizálás és a meglehetõsen töré-
keny és kényes kontinentális egyensúly fenn-
tartása határozta meg az európai államok egy-
máshoz való viszonyát. S bár az Európai
Unió megszületésére még várni kellett, szá-
mos területen megtörtént a kapcsolatfelvétel
és sor került a nemzetközi együttmûködésre
(például Nemzetközi Olimpiai Bizottság vagy
Nemzetközi Vöröskereszt). 

Itt azonban meg kell jegyezni, hogy fõleg a
különbözõ kutatások (ûrkutatás, orvostudo-
mány) olyan mértékû beruházást igényelnek,
mely szükségszerûen elõnyhöz juttatja a fej-
lett országokat. Ettõl függetlenül az eredmé-
nyek az egész emberiség javára válnak, de
tény, hogy megfelelõ technikai háttér nélkül
manapság – a tudás és képességek birtokában
– aligha lehet korszakalkotó felfedezést tenni.
S így a fejlõdõ országok aztán lemaradnak,
mint a Minardi.

A versenyszellem ma már az élet minden
szféráját áthatja, mert korunkban a piac szerve-
zõelemei dominálnak, s csak akkor lehet va-
laki gyõztes, ha azonnal és megfelelõen reagál
a változásokra és új kihívásokra. Mert az 1968
tájékán keresett alternatívák lassan korlátlan
szabadságokká növik ki magukat, amely a vá-
lasztás és önmegvalósítás szabadságát is ma-
gában foglalja. 

De a legszembetûnõbb változásokat 1968
érte el a két nem viszonyában és az ifjúság kul-
tusz megszületésében. A szexuális forradalom és
szabadság részben magában hordozza az erõ-
sebb nem egyenlõbb nemmé válását is, ami jó
alapot szolgáltat a történet bourdieu-i folyta-
tásához: mely szerint a férfiak az élet még új,
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felfedezetlen területén (például extrém sport)
kénytelenek kompenzálni a társadalom egyen-
lõsítõ tendenciáit. Az ifjúság kultusza min-
denkit magával ragadott. Az idõs kor egysze-
rûen kiment a divatból. „Az ember fiatal
szeretne lenni, azt szeretné, ha fiatalnak tarta-
nák, és olyasmit csinál, amitõl állítólag úgy néz
majd ki, mint aki fiatal, bátor és merész.”43 De
valóban ez lenne a posztmodern kor elvárása
az egyénnel szemben? Kétségtelen, hogy
ezeknek a tulajdonságoknak a kifejlesztésé-
hez, intézményesítéséhez és közvetítéséhez
nem is lehetne jobb eszközt találni az extrém
sportoknál. Az extrém sport társadalmi hasz-
nossága így vitathatatlan, hiszen a posztmo-
dern kor által ideálisnak predesztinált tulaj-
donságok, viselkedési módok elsajátítására és
alkalmazására kényszerít. 

Összegzés

A tanulmány alapgondolatát az az állítás jelen-
tette, miszerint a sport minden esetben civili-
zációnk feltételeihez igazodik, azaz a mozgás-
kultúra vizsgálata során elég pontos képet
kapunk az adott kor viszonyrendszerérõl, sza-
bályairól és a benne élõ emberek jellemzõ tu-
lajdonságairól. Ugyanakkor a testkultúra funk-
cionális szerepét sem hagyhatjuk figyelmen
kívül, mivel a testünkbe kódolt viselkedési mó-
dok jelentõs társadalomformáló erõvel bírnak. 

Logikailag legtisztábban idõrendi sorrend-
ben követhetõ nyomon a sport történelmi és
társadalmi meghatározottsága, valamint a ci-
vilizáció változásaira válaszreakcióként meg-
született új mozgáskultúrák kialakulása, me-
lyek megismerésük és elsajátításuk révén
elõsegítik a modern társadalom viszonyaihoz
való alkalmazkodást.

Az urbanizáció, modernizáció és technikai
fejlõdés szükségszerûen az emberi környezet
drasztikus átalakulásához vezetett. Az ember
az általa elõidézett civilizációs ártalmak (zaj,
szorongás) és a mozgástér leszûkülése miatt
új környezetben, új mozgásformák mûvelésé-
re vágyik. A mesterséges világból a termé-
szetbe való menekülést, a szabályok ledönté-
sével a determinizmustól mentes mozgás
élvezetét és a másik ember legyõzése helyett
az önmegvalósítás és összefogás elõtérbe ke-

rülését decivilizációs fordulatként értékelhet-
jük. S mert a civilizáció által életre keltett
igények az extrém sport segítségével elégül-
hetnek ki, azt mondhatjuk, hogy az extrém
sport megszületése valójában a modernitásra
adott válasznak tekinthetõ, s ebben az érte-
lemben az extrém sport posztmodern sport.

Mivel a természet az extrém sportolók elõtt
új arcát láttatja, ezért az ember számára végül
is ismeretlen terepen zajló tevékenység érte-
lemszerûen fokozott kockázattal jár együtt.
Ebbõl adódóan az extrém sportok legtöbbje
megkívánja azoknak a tulajdonságoknak a
meglétét – bátorság, kockázatvállalás, felelõs-
ség, együttmûködés, lélekjelenlét –, amelye-
ket a 21. század piaci elvei is megkövetelnek
ahhoz, hogy valaki sikeres legyen. De ezek-
nek a magatartásbeli jellemzõknek az elsajátí-
tása sokszor nem csak lehetõség, hanem elvá-
rás is. Erre példa az outdoor tréning, amely
egyúttal bizonyítékként szolgál arra, hogy az
egyre növekvõ népszerûségnek örvendõ ext-
rém sportok a szervezeti keretek közt való
megjelenésükkel egyértelmûen hozzájárulnak
az extrém helyzetekben nélkülözhetetlen tu-
lajdonságok és értékek intézményesüléséhez.

Összességében elmondható, hogy a tanul-
mány elején felállított hipotézis helytállónak
bizonyult. A történelmi példák azt mutatják,
hogy a társadalmi normák határozzák meg a
játékszabályokat, és fordítva, a sportban al-
kalmazott tulajdonságok sikeresen adoptálha-
tók és elõnyösen hasznosíthatók a mindenna-
pi életben is. S mert a történelem haladását
részben az emberi ballépések kiküszöbölésé-
re tett kísérletek biztosítják, ezért valójában
törvényszerû folyamatnak lehetünk szemta-
núi, amikor azt látjuk, hogy a modern kor sa-
ját halálával új embertípust teremt. 
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Bevezetõ

A szerzõpáros bemutatja, hogy a kelet- és dél-
kelet-európai romák társadalmi kirekesztése
milyen új minõséget nyert a posztkommunis-
ta átalakulás idõszakában.

A könyv célul tûzi ki, hogy „leírja a kire-
kesztés történelmileg különbözõ mintáit és
mechanizmusait”,3 ugyanis a kirekesztés önma-
gában az underclasshoz képest ugyan kevésbé
pejoratív, nem is annyira konkrét, „történel-
mileg nem elég specifikus fogalom”.4

A bevezetõ a régóta zajló vitát mutatja be,
melynek témája az „underclass” kategória elem-
zése, egyes szakértõk vélekedése a fogalomról.

Az elsõ részben egy Borsod–Abaúj–Zemplén
megyei kisközségben, Csenyétén 1989–2002
közt végzett kutatáson keresztül a település
és a településen élõ romák 150 éves múltját
ismerhetjük meg, ugyanis a kutatás alapjául
az 1857-es népszámlálás adatai szolgáltak. 

A második rész egy 2000-ben végzett kér-
dõíves, országok közti összehasonlító vizsgá-
lat eredményeit foglalja magában. 

Három országban (Bulgária, Románia, Ma-
gyarország) felülreprezentált roma minta ké-
szült, országonként 10–19 ezer háztartás fel-
mérésével.

Az „underclass” vita

A 20. század utolsó két-három évtizedében új
minõséget nyert a cigányok társadalmi kire-
kesztése. Ennek a kirekesztésnek az újszerû-

sége szükségessé teszi, hogy az új állapot le-
írására új kategóriát találjunk: erre javasolják
jobb híján az „underclass”, magyarul a „társa-
dalom alatti osztály” fogalmát.

A fogalmat elõször a ’60-as évek elején
Gunnar Myrdal használta a Challenge to Af-
fluence c. könyvében. Myrdal az „underclass”
kialakulását gazdasági átstrukturálódás kö-
vetkezményeként fogja fel. A háború után ki-
alakult gazdasági-társadalmi rendszert teszi
felelõssé a szegénység kialakulásáért. „Myrdal
underclass fogalmát Oscar Lewisnek a „sze-
génység kultúrájával” kapcsolatos elmélete
egészíti ki.”5

A vita második, behaviorista hulláma az
1970-es években bontakozott ki. Eszerint a
szegénység nem strukturális, hanem kulturá-
lis okokra vezethetõ vissza, az etnicitás az
underclass fõ jellemzõje. Ezt az elméletet so-
kan bírálták, mert ezek szerint a szegénység
áldozatai a felelõsek saját helyzetükért.

A harmadik hullám Julius Wilson nevéhez
fûzõdik, aki szintén egy strukturalista felfo-
gás képviselõje, a szegénység okozója szerinte
a kapitalista dezindusztralizáció. Õ is szembe
helyezkedik a behavoiorista hullám képvise-
lõivel: „…az emberek értékrendje, viselkedése
és kultúrája nem oka, hanem következménye
strukturális helyzetüknek.”6

A könyv az 1990-es években az európai
volt szocialista országokban végzett kutatá-
sokra támaszkodik. A cigányok alapvetõen
mindig és minden országban szegények vol-
tak, de országonként eltérõ a helyzetük és a
kirekesztettségük mértéke.

Kitekintés
S z i l y  B o r b á l a

Ladányi János1–Szelényi Iván:2

A kirekesztettség változó formái
Közép- és délkelet-európai romák történeti és összehasonlító
szociológiai vizsgálata
( N A P V I L Á G  K I A D Ó ,  B U D A P E S T,  2 0 0 4 . )
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Felvetõdik a kérdés, vajon a posztkommunis-
ta fejlõdés milyen hatással van a romák helyze-
tére? A könyv célja, hogy bebizonyítsa, „sem az
etnikai csoportok közti határok, sem a szegény-
ség és az etnikai hovatartozás közötti összefüg-
gés nem szükségszerû és nem megváltoztatha-
tatlan jellegû társadalmi jelenségek.”7

A posztkommunista országok fejlõdése a
’90-es évek elejétõl jelentõs különbségeket
mutat. Másképp alakult a sorsuk az Európai
Unióhoz földrajzilag közelebb lévõ országok-
nak (Csehország, Szlovákia, Magyarország,
Lengyelország, balti államok), illetve a kelet-
európai országok másik csoportjának (Bulgária,
Románia, Oroszország, Ukrajna, Fehérorosz-
ország, az egykori Jugoszlávia keleti területei).
Míg az elõbbiekben kialakult a liberális de-
mokrácia, a piacgazdaság és szabad választá-
sok vannak, addig az utóbbiakban egy neo-
patrimoniális rezsim állt fel, és nagy változás
nem, legfeljebb a piaci mechanizmusok és az
ország gazdasági- politikai életének újragon-
dolása történt. A vezetõk a gyors átmenettõl
„akarták” megvédeni az országot azzal, hogy
nem tettek semmit. 

A vita három hulláma ugyan sok minden-
ben eltér egymástól, de van hasonlóság is kö-
zöttük:
1. Mindhárom elmélet szerint az underclass-

hoz tartozók a társadalom kirekesztett tagjai,
akik homogén összetételû gettókban élnek,
elkülönülve az underclass magjától is, akik
valamilyen körülmény folytán jobb társa-
dalmi helyzetbe kerültek. 

2. A többségi társadalom az underclass tagjait
valóban kirekesztettnek, szükségtelennek,
feleslegesnek tartja. Úgy vélik, a társada-
lomnak nincs szüksége egy segélyekbõl élõ
rétegre. 

3. Az underclass tagjainak utódai sem tud-
nak kitörni majd társadalmi helyzetükbõl.

Akkor tehát mondhatjuk, hogy a romák under-
classt alkotnak? Valóban sok hasonlóság van a
roma társadalmak élete, életkörülményei és
az underclassra jellemzõ élet és életkörülmé-
nyek közt, de az underclass fogalom nem hasz-
nálható minden romára. „A fogalom csak a
gettókba szorult, szegény romák társadalom-
ban elfoglalt helyének leírására alkalmas.”8

Mindig valamilyenfajta „kirekesztés” folyo-
mányaként tagozódik egy adott társadalom. A
könyv Max Weberre támaszkodva magyaráz-
za meg a kasztszerû és osztályjellegû kire-
kesztések eltérését. 

Csenyéte

A csenyétei kutatás alapja az 1857-es nép-
számlálás adatai, valamint 1896-ig az egyházi,
1896-tól pedig az állami anyakönyvek.

A kutatás konkrét célja az volt, hogy fel-
mérje a Csenyétén élõ etnikumokat, nagyobb
hangsúlyt fektetve a cigány lakosságra illetve
a cigány lakosság 150 éves „történelmére”. 

„A kutatás egyik legfontosabb eredménye,
hogy nem mutatható ki egyirányú tendencia
a csenyétei cigány lakosság szegregációjában
vagy asszimilációjában.”9

Az ismert adatok alapján az asszimiláció és
szegregáció négy hulláma zajlott le a 150 év alatt. 

A 19. század közepét a sikeres integráció
idõszakaként értékelhetjük. A cigány lakosság
ugyan ekkortájt is a társadalom legalján he-
lyezkedett el, helyzetük mégis jobbnak mond-
ható a szegény zsidókénál vagy a zselléreké-
nél. Jelentõs részük a falu által is megbecsült
foglalkozást ûzött (kovács, pásztor) és a falu
belterületén élt.

A 19. sz. végétõl 1950-ig terjedõ idõszakot
a cigányokra nézve társadalmi-gazdasági ki-
rekesztés jellemzi. A cigánycsaládokat kitele-
pítették a falun kívüli cigánytelepekre. Egyre
kevesebb a nem cigány foglalkozást ûzõ cigá-
nyok száma, legtöbbjük alkalmi munkából él.

1950–80-ig társadalompolitikai döntések
következményeként asszimilációs törekvések
bontakoztak ki. A cigánygyerekek már részt
vettek az oktatásban, sõt, egyesek továbbta-
nulnak. Állandó munkahelyük van a cigány
férfiak egy részének. Csökken a romák és
nem romák lakóhelyi elkülönülése, a cigány-
telepekrõl a község belterületére költöznek.

A ’80-as évek közepétõl ismét a csenyétei
cigányok kirekesztése mutatkozik meg. Las-
sanként megszûntek a cigányok által végez-
hetõ munkalehetõségek. Aki mégis meg tu-
dott kapaszkodni, az hamarosan elhagyta
Csenyétét. 

Kitekintés
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A cigányok helyzetének alakulása inkább a
szélsõséges kirekesztés és a viszonylagos be-
fogadás pólusai közötti ciklikus változásként
írható le.

A csenyétei cigányok helyzete mára már
teljesen reménytelenné vált. A falusi nem ci-
gány családok a cigánytelepek megszûnésé-
vel és a cigány családok faluba költözésével
elvándoroltak, Csenyéte cigány gettóvá vált.
Immáron nem beszélhetünk sem asszimiláció-
ról, sem szegregációról, mivel a Csenyétén
élõknek nincs lehetõségük sem alkalmazkodni,
sem kirekesztõdni. El vannak zárva a külvi-
lágtól, a csenyétei iskola „cigányiskola” lett,
Csenyéte cigány falu. Aki mégis ottmaradt „el-
cigányosodott”. A csenyétei cigányok többségi
társadalomba való integrációja teljesen elle-
hetetlenedett.

A ’90-es évek elejétõl mind nemzetközi,
mind helyi kezdeményezések folytak új mun-
kahelyek teremtése érdekében, azonban a tö-
rekvések mindegyike valamiért kudarcba ful-
ladt. A kutatócsoport 1989-ben létrehozta a
Csenyéte Alapítványt, mely házfelújítási,
munkahelyteremtési programokat kezdemé-
nyezett. Céljuk az volt, hogy megértsék, ho-
gyan látják a saját problémáikat a csenyétei
romák, s segítsék õket megtalálni a problémáik-
ra saját megoldásaikat. Az Alapítvány számára
ismeretessé vált a községbeliek iskola- és óvoda-
igénye, s a hatóságoknál elintézték, hogy Cse-
nyéte visszakapja alsótagozatos iskoláját, s
óvodát is sikerült indítani a faluban.

Hogy a falu életét, történetét jobban megis-
merhessük, érdekes leírást olvashatunk a 150
év alatt a faluban élt, megfordult családokról.
Ezzel a leírással könnyebben érthetõ, miért is
vált mára Csenyétébõl „cigányfalu”. Térké-
pek, fényképek és Csenyéte egyes „fõszerep-
lõinek” történetét olvashatjuk.

Összehasonlító vizsgálat

A társadalomkutatókat régóta foglalkoztatja a
világviszonylatú etnicitás kérdése. Az orszá-
gok közötti összehasonlító kutatások bizonyos
mértékben megválaszolják a kérdést. Valóban
nehéz is ezt felmérni, hogy egy országban,
vagy egy régióban milyen arányú a cigány la-
kosság, ugyanis kit is tartunk cigánynak? Azt,

aki magát annak vallja, vagy akit környezete
annak tart? Ennél a kutatásnál, hogy az ada-
tok minél pontosabbak legyenek, három kü-
lönbözõ társadalomkutatási módszer eredmé-
nyeit vetették össze a szakértõk:
1. Ki tekinti magát romának.
2. Romákkal, vagy „romakérdéssel” foglalkozó

szakemberek besorolása.
3. A kérdezõbiztosok kit tekintenek romának.

A három országban (Románia, Bulgária, Ma-
gyarország) végzett kutatás során ugyanezt a 3
módszert alkalmazták a kérdezõbiztosok. En-
nek eredményei alapján következtettek az or-
szágok etnikai különbségeire.

Felméréseket végeztek továbbá a romák és
nem romák között arról, hogy hogyan emlé-
keznek az államszocialista korszakra. Szegé-
nyek voltak-e, avagy sem, illetve, azt, hogy ma
ahhoz képest hogyan élnek.

Az összehasonlító vizsgálatból kiderült,
hogy Bulgáriát az etnikai besorolás jelentõsen
eltérõ rendszerei jellemzik a másik két, a
vizsgálatban résztvevõ országhoz képest. Bulgá-
riában sokkal egyértelmûbb volt az etnikai
besorolás, ugyanis a kérdezõbiztos által ro-
mának ítéltek kétharmada romának is vallotta
magát. Romániában és Magyarországon ez
közel sem volt ilyen egyértelmû. Bulgáriában
a romákra igen jellemzõ a szegregáció, míg
Magyarországon és Romániában csak a leg-
szegényebb romák élnek elkülönülve, gettók-
ban. Ezt mutatja az is, hogy az eredmények
szerint Bulgáriában a kirekesztettek fele roma,
Magyarországon „csak” negyedrészük. A romá-
niai cigányok nagyon kis hányadának sikerült
elindulnia a középosztályosodás útján, ez a mu-
tató a magyarországi cigányoknál a legmaga-
sabb. Ez azzal is magyarázható, hogy Magyaror-
szágon a legkisebb azoknak a száma, akik
többszörös kirekesztésnek vannak kitéve. 

A könyv két különbözõ olvasói látásmódot
kíván megragadni. Az elsõ részt inkább szak-
értõ olvasóknak ajánlanám, talán kicsit nehe-
zebben emészthetõ, mint a második, a kutatá-
sokat leíró rész. Akár a laikusok számára is
érthetõ, olvasmányos, fényképek és ábrák
gazdagítják. Nem terhelnek minket a szerzõk
a módszertan hosszadalmas leírásával, in-
kább arra törekedtek, hogy érthetõ és érdekes
leírást adjanak Csenyétérõl.
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Hogy kié is volt a mögöttünk lévõ 20. század?
A gyermekekkel foglalkozó szakemberek kö-
rében egyre erõsebb a meggyõzõdés, hogy hi-
ába volt minden elszánás és jóslat: ez éppen-
séggel nem volt a Gyermeké.

Az ukrajnai polgárháborús sztyeppéken
lõdõrgõ csavargók, a treblinkai és más náci
halátáborokban elpusztult ártatlanok, „Vala-
hol Európában” kóborló magyar fiúk, a har-
madik világ háborúiban egymásra fogott fegy-
verrel – vagy éppen éhségtõl felpüffedt
hassal, HIV-virussal fertõzötten, dévai gyer-
mekotthonban tetvesen, nyomorultul szen-
vedve, balkáni háborúban ellenséges katonától
fogantan születve, vagy csak egyszerûen a „bi-
lincses iskolák” ártalmait ki nem heverõk –
mind-mind kiáltó tanúi annak: a bajok és tra-
gédiák évszázada volt a gyerekvilág számára. 

Mindez igaz akkor is, ha nemes pedagógusi,
jogászi, pszichológusi, szociológusi, orvosi
kultúrát összegezve elõször a század ’20-as
éveiben (a francia Celestin Freinet és a varsói
lengyel-zsidó Janusz Korczak tollából) megfo-
galmazódnak expressis verbis ama bizonyos
gyermeki jogok, melyeket éppen 15 éve foglalt
Egyezményébe az Egyesült Nemzetek Szövet-
sége. Nem mindegy a század történéseirõl fele-
lõsen szóló számára, hogy a Gyermek évszá-
zadáról szóló toposzt jövendölésként vagy
elhibázott értékelésként írja le. 

A gyermekvédelem avatott kutatójaként fel-
lépõ Gelencsér Mónika az UISZ legutóbbi
számában ebbe a hibába esik. Így ír: „Ellen Key
írta a Gyermek évszázada könyvében, hogy a 20.
század MÁR A GYERMEKEK ÉVSZÁZADA
VOLT...” – kiemelés tõlem T. L. Gondos tanul-

mányíró, az irodalomjegyzékben meg is említi
a mûvet, 1976-re datálva. Persze! Ekkor jelent
meg a magyar kiadás (az Ellen Key nevével is
fémjelzett 20. század eleji liberális-humanisz-
tikus reformpedagógiai utópiák többszörös
magyarországi kálváriája közismert: hol a Hor-
thy-korszaknak volt „liberális”, hol a létezõ szo-
cializmus vaskorszakának volt „polgári” – így
esett, hogy a magyarul olvasó magyar olvasó
az enyhülésben, a ’70-es évek végén juthatott
magyar kiadáshoz. Igenám, de a svéd tanító-
nõ a 19. század utolsó hónapjaiban „adta fel-
adatul” az új századnak, hogy annak bizony a
gyermekeké kell lennie.

1902-ben jelent meg hazájában, majd 1909-
ben németül a hírneves kötet, mely mintegy
jelképes nyitánya volt a jobbra törõ reformpe-
dagógiai hullámnak világszerte. Vagyis: ellen-
tétben Gelencsér állításával: õ nem rosszul
értékelte a mögöttünk hagyott szerencsétlen
évszázadot, éppen ellenkezõleg: követelte,
hogy a modern társadalom viszonyai köze-
pette következzen be a fordulat a társadalom
gyermek-képében, nevelés-képében.

Nem rajta múlott, hogy nem így történt.
(Bár egy komoly mérleg sok mindent tudna a
gyermekkor oldalán bekövetkezett változások
serpenyõjébe is tenni: a modern gyógypeda-
gógiát és intézményrendszerét, a pszichológia
megannyi új tudását, néhány nagyszerû pe-
dagógiai szigetet – Poltavától a Cseresnyés
Kollégiumon, a hárshegyi Gaudiopoliszon át
a skóciai Summerhillig stb.

Mégse tegyük tehát Ellen Keyt felelõssé egy
hányaveti mondat erejéig sem a 20. század
nagy reményeinek beteljesületlenségéért.

Olvasói tükör
Tr e n c s é n y i  L á s z l ó

A pontosság kedvéért…
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