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EGY CÍM ÉS AZ ÁLTALA ÉBRESZTETT
VÁRAKOZÁSOK

– ifjúságszociológia! Ez nekem való! – gondoltam, mi-
után elbúcsúztam a 12. évfolyamosoktól az esti tago-
zaton, akikkel – ahelyett, hogy haladtunk volna a tan-
anyaggal – a katasztrófafilmekkel és az ô jövôbeli ki-
látásaikkal foglalkoztunk. a buszon már a kezemben
is volt a gábor kálmán nevével fémjelzett, majd 500
oldalas könyv. szociológus tanulmányaimból úgy em-
lékeztem, hogy az ifjúságszociológia tárgyhoz nincs át-
fogó, az elméleti alapokat lefektetô mû: kézikönyv,
tankönyv vagy bármi hasonló. a „minden szociológus
ifjúságszociológusként kezdi” elvnek megfelelôen a
tárgyat a gyakorlatiasság szelleme lengte körül az
ElTE-n, s egy tanulmány elkészítésével lehetett ab-
szolválni a kurzust. Ez a gyakorlat valószínûsíthetôen
mindaddig nem fog megváltozni, míg nem születik az
ifjúságszociológia egészét feldolgozó és rendszerezô
mû magyar nyelven.

– Ez az! – gondoltam, s titkon reméltem, hogy mint
egykori ifjúsági tanácsadó, a fiatalokkal a gyakorlat-
ban foglalkozó pedagógus, a korosztályt kutató kez-
dô szociológus az Ifjúságszociológiát bibliámként for-
gathatom majd. segít rendszereznem lyukacsos el-
méleti tudásomat, és (de legalább: vagy) általa olyan
tárgyi tudásra tehetek szert, hogy képet alkothatok az
ifjúság helyzetérôl legalább a legégetôbb problémák
és trendek volumenét illetôen mind globálisan, mind
lokálisan.

Talán túlzott várakozásokkal csaptam fel a könyv
tartalomjegyzékét, mert azzal szembesültem, hogy az
Ifjúságszociológia jószerével „csak” egy olvasókönyv.
giddens Szociológiáján1 nevelkedett elmém azóta is
értetlenkedik a címválasztáson, mely elhitette velem,
hogy a kötet strukturált formában mutatja be e disz-

ciplína irányzatait, fontosabb szerzôit, fogalmi kere-
tét, határterületeit, s netán még szintetizálja is ezen is-
mereteket a magyar rögvalóságra vetítve. Természe-
tes, hogy ezen igényeknek egy szemelvénygyûjtemény
nem felelhet meg: a teljességre törekvés lehetetlen, a
válogatás óhatatlanul szubjektív, a „lényeg” didakti-
kus kiemelése hagyományosan összeférhetetlen az
ilyen kötetek jellegével. nem súlyos problémák ezek,
de ha a fedlapon mindennemû szûkítés nélkül egy
diszciplína elnevezése virít, azt sugallja az együgyû ol-
vasónak/vásárlónak, hogy ez és csakis ez az ifjúság-
szociológia.

az Ifjúságszociológiába beemelt elméletek mint va-
lóságmodellek óhatatlanul fogyatékosak egy-egy je-
lenség teljes magyarázatához képest (az empirikus ku-
tatási eredmények mindössze a fogyatékosság mérté-
két, az elmélet használhatóságát tárják fel), s ekképp
inkább egymással versengenek. úgy vélem, hogy
amennyiben egy munka a teljesség igényével kíván
megjeleníteni egy tudományterületet, akkor nem ke-
rülheti meg e verseny leíró és értelmezô bemutatását.
Enélkül – Éber márk áron megfogalmazását követve2

– a jelen esetben is csak a szerkesztôk ifjúságszocioló-
giájáról beszélhetünk.

És ez valóban így van, nemcsak azért, mert a hazai
ifjúságszociológiai irodalmat tekintve gábor kálmán
igencsak felülreprezentált a kötetben, hanem azért is,
mert a kötet az ô szegeden tartott „ifjúságszocioló-
gia” kurzusának az összegyûjtött irodalma. mint ilyen
elválaszthatatlan az elôadásokon elhangzottaktól, me-
lyek a lelkiismeretes szegedi diákok esetében vélhetô-
en feleslegessé teszik legtöbb kritikai megjegyzésemet.
ám szeretném hinni, hogy az ifjúságszociológiai is-
meretek nemcsak a kollokválni készülô tucatnyi diák-
nak fontosak, hanem az ifjúsággal foglalkozó szakem-
berek széles körének is hasznosak. nem a professzio-
nálisan ifjúságszociológiával foglalkozó szakemberek-
re gondolok, hanem szociálpolitikusokra, más szakte-
rületen dolgozó szociológusokra, ifjúságsegítôkre,
munkaügyi szakemberekre, pedagógusokra, netán
döntéshozókra. az ô szükségleteik két szempontot je-
lölnek ki a kötet vizsgálatához: mennyire releváns és
hasznosítható ismereteket kínál? mekkora erôbefek-
tetést igényel ezen ismeretek elsajátítása? amennyiben
e kérdésekre kedvezôtlen válaszok adódnak, úgy meg-
állapíthatjuk, hogy a kötet nem a széles nyilvánosság
számára készült. a válaszhoz három tényezôt veszünk
szemügyre: a szerkesztést, az olvashatóságot és a tar-
talmat.
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1 � Anthony Giddens: Szociológia. Osiris, Bp., 1997. (Vö. Bö-
röcz József recenziójával: BUKSZ, 1997. ôsz, 341–345. old. )
2 � Éber Márk Áron: Kinek a szociológiaelmélete? KisTáska,
2007. 40–41. szám, 40. old.



SZERKESZTÉS, AVAGY A DIDAKTIKA UTÁNI VÁGY

az Ifjúságszociológia szerkesztôi, ha nem tûzik is zász-
lajukra, de megpróbáltak bizonyos oktatási szempon-
tokat is érvényesíteni. jól láthatóan ezt szolgálja a be-
vezetô (Fordulat az ifjúságszociológiában. Új kiinduló
pontok), mely gábor kálmán kivonatolásában ismer-
teti a kötet elsô hat részét. Ez igen hasznos lehet a
vizsga elôtti utolsó percekben, de szemben azzal a be-
vezetéssel, amit gábor kálmán az általa szerkesztett
Civilizációs korszakváltás és ifjúság kötethez írt, nem
teremti meg sem a kötet kohézióját, sem a kontextu-
sát. azért érdemes épp ezt az 1993-as kötetet citálni,
mert a szerkesztôk az Ifjúságszociológiára e méltán so-
kat forgatott kötet bôvített kiadásaként fogták fel. Ép-
pen ezért adódna az akkori bevezetô továbbgondolá-
sa, azaz annak jelzése, hogy a rendszerváltás körül fel-
vázolt lehetséges fejlôdési utak közül az azóta eltelt 13
évben melyik valósult meg. (Ezt az olvasóknak több
tanulmány önálló értékelésébôl kell leszûrniük.) saj-
nos az Ifjúságszociológia az elôd más erényeit sem kö-
veti: most nincs sem tárgymutató, sem összesített iro-
dalomjegyzék, noha nagyban javítanák a kötet hasz-
nálhatóságát, s annak lehetôségét is megteremtenék,
hogy néha egy-egy apró információért is fellapozzuk.

a legfontosabb vívmánynak a szemelvényeket kö-
vetô fogalomtár (Alapfogalmak és megközelítések) te-
kinthetô, melyrôl gábor kálmán úgy vall, mint az if-
júságszociológia tanításához készített széljegyzetekrôl.
E „szócikkekre” bontott rész jelentôsen eltér a kötet
egyéb részeitôl. azoknak, akik a kötet egészének fel-
dolgozására vállalkoznának, s nem csak egy-egy ta-
nulmány kedvéért emelik le a mûvet a polcról, javas-
lom, hogy az ismerkedést ezzel a Vii. (a bevezetôben
meg sem említett) résszel kezdjék. jóllehet, miként az
egész kötetre, a fogalomtárra sem jellemzô a didakti-
kus szerkesztés, s itt sajnos nem csak olyan „apró fi-
gyelmességekre” gondolok, mint a fogalomtárban ta-
lálható kifejezések kiemelése a tanulmányok szövegé-
ben. a kötet Vii. részének szerkesztési elve egyedü-
lállóan kiismerhetetlen: hol az alfabetikus sorrend, hol
a tematikus csoportosítás határozza meg a bemutatott
fogalmak vagy megközelítések egymásutánját. Így tör-
ténhet meg, hogy az Adoleszcencia, az Anómia, majd a
Deviancia után Az ifjúság sebezhetôségérôl olvashatunk,
mely utóbbit Évjárat, korosztály, nemzedék és generáció
címmel e négy fogalom együttes tárgyalása követi, ami
a Nemzedék és nemzedéki szervezôdés részbe torkollik,
hogy utána újra az alfabetikus rend vegye át az ural-
mat.

az ismertetett fogalmak meglehetôsen ad hoc mó-
don kapcsolódnak a kötet többi részéhez, olykor szer-
vesen, mint Az ifjúsági korszakváltás kérdése, máskor
szinte a semmiben lebegve, mint a Gender mint foga-
lom esetében. Eközben hiányoznak a mai fiatalok éle-
tét alapvetôen jellemzô, bevett fogalmak (Szingli, Élet-
hosszig tartó tanulás, Információs társadalom3), s a fia-
talok életének olyan aktuális történései sem bukkan-
nak fel a kötetben, mint amilyen a nemzetközi migrá-

ció, a globálkritikai mozgalmak vagy a nyugdíjrend-
szerek finanszírozhatatlansága. a témák és problémák
listája természetesen odáig bôvíthetô, míg egy önálló
kézikönyvhöz nem jutunk…

mindenesetre megdöbbentô, hogy az Ifjúságszocio-
lógia címszóval az Iskolai státusz és szubkultúrák össze-
kapcsolása és a Yuppiek között találkozunk. Érthetet-
len, hogyan sikerült a diszciplína angolszász és német
fejlôdését a rendszerváltozásig nyomon követô szó-
cikket a lehetô legeldugottabb helyre tenni ahelyett,
hogy a kötet elején találkoznánk vele. De ha már itt
van, miért nem ez a legutolsó ismertetett fogalom?
mi indokolta, hogy a kötetet egy tízsoros, alapvetôen
a levegôben lógó fogalom (Yuppiek) zárja?

ám még ezzel is kibékülne a magamfajta ifjúságszo-
ciológiai kézikönyvre ácsingózó, ha legalább a górcsô
alá vett fogalmak és „megközelítések” a tartalomjegy-
zékben tételesen megjelennének. E szempontból szin-
tén példaértékû volt a Civilizációs korszakváltás és ifjú-
ság tartalomjegyzéke, mely nemcsak a tanulmányok fô
fejezeteinek, hanem alfejezeteinek helyét is feltüntet-
te, egyszerû visszakereshetôséget s emellett a szövegek
vázlatszerû áttekintését is nyújtva.

AZ OLVASÁS MINT UTAZÁS TÉRBEN ÉS IDÔBEN

a szemelvénygyûjtemények nagy fogyatékossága,
hogy a laikus elôtt nem tárják fel a szövegek egykori
kontextusát, késôbbi hatását és a közöttük létrejött
kapcsolatokat, azaz az olvasó a tudományterület mo-
zaikjait látja anélkül, hogy megismerné az egész kép
nagyságát és a mozaikkövek egymáshoz viszonyított
helyzetét. További problémát jelent az Ifjúságszocioló-
gia esetében, hogy ezek a mozaikdarabok egyfelôl az
idôben és térben változó „nyugati posztmodern tár-
sadalmakról”, másfelôl az utóbbi két évtizedben
drasztikusan gyorsan változó hazai társadalomról ké-
szített pillanatfelvételek darabkái, azaz nem ugyanan-
nak a képnek az elemei – a tanulmányok nem egy-
azon valóságról szólnak.

Ennek következménye, hogy az olvasó figyelmét
sokszor jobban lekötik a tudomány-, illetve társada-
lomtörténeti ismeretek, melyek feldolgozása nélkül ér-
telmezhetetlenek az ifjúságszociológiai állítások. Pél-
dául lynne chisholm tanulmányának második feje-
zete (Az angol ifjúságkutatás kritikai megközelítésben,
118–124. old.) nyugatnémet viszonyítási pontból ve-
szi szemügyre a hetvenes–nyolcvanas évek brit ifjú-
ságszociológiájának bugyrait, ami a korszak brit tár-
sadalmáról és annak ifjúságkutatásáról leginkább a
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3 � Ez utóbbi hiány különösen azért furcsa, mert remek tanul-
mányt olvashatunk a témában Czeizer Zoltán és Gábor Kálmán
tollából Az ifjúsági korszakváltás és az új kommunikációs stá-
tusz kapcsolatának vázlata címmel (Szabadpart, 2005. 22–23.
szám), ráadásul a téma a szegedi kurzusok sillabuszában is
szerepelt.
4 � Természetesen van jó ellenpélda is, mint a kötetben Jo-
hanna Wyn és Peter Dwyer (Új irányok az ifjúsági életszakaszok
átmeneteinek kutatásában), illetve Phil Cohen (Az ifjúsági prob-
léma újragondolása) tanulmánya.



monty Python jeleneteibôl tájékozódó olvasót termé-
szetesen a totális inkompetencia érzésével ajándékoz-
za meg.

gyakran bizonytalan, meddig terjed a bemutatott
tények, eredmények, megállapítások, leírások érvé-
nyességi tere.4 Például Werner fuchs Bevezetés. Ifjú-
ság ’81. Életút-elképzelések, mindennapi kultúrák, jövô-
képek címû munkájában (300–334. old.) bemutatja
egy nyugat-német hölgy fiatalkori életútját. Vajon az
ô negyedszázaddal eze-
lôtti életeseményeibôl
milyen bizonyosságokat
vonhat le a mai magyar
olvasó?

Egy másik példa lehet
kenneth keniston 1965-
ös könyvének egy részle-
te, mely egy táblázatban
veti össze „az elidegene-
dés szemléletmódját” az
„amerikai kultúra” vele
szemben álló világnézeté-
vel (64. old.). Vajon e
modell magyarázóereje
négy évtized múltán
ugyanakkora-e a mai
Egyesült államok eseté-
ben, mint egykoron? És
magyarországon? És ha
igen, akkor az elidegene-
dés több-e az egyén tár-
sadalmi integrációjának
hiányát kompenzáló vé-
dekezô mechanizmusnál,
mely sem idôtôl, sem a
társadalom milyenségétôl
nem függ? Vagy ha nem,
akkor milyen igazságtar-
talma van ennek a mo-
dellnek?

az ismereteket a gya-
korlatba átültetô szakem-
berek számára, úgy vé-
lem, elsôdleges lenne an-
nak tisztázása, hogy „az ifjúsági problémában” mely
tényezôk univerzálisak, melyek társadalmi eredetûek,
s ez utóbbiak a történelem során, a különféle társa-
dalmi berendezkedéseken belül miként válnak meg-
határozóvá vagy lényegtelenednek el. Ezzel kapcso-
latban az érdeklôdô olvasók, akárcsak az elôadásokra
nem járó trógerek (értsd: a kulturális tôkefelhalmozás
helyett épp dolgozók) csak saját háttértudásukra épü-
lô prekoncepciókat alkothatnak.

Természetesen mindennek bemutatása nem volt
sem fuchs, sem keniston nagyszerû szövegének cél-
ja, s a kötetben sem ezért kaptak helyet: fuchs mun-
kája az életrajzinterjúk know-how-jába avat be, ke-
niston segítségével pedig az ifjúságszociológia máso-
dik világháború utáni gyökereihez térhetünk vissza.

ami jól bizonyítja, hogy egy szemelvénygyûjtemény
célja elsôsorban az, hogy részletgazdagabbá tegye a
tárgyi ismeretek speciális részeit (metodológia, elôz-
mények). Ennek ellenére érdemes ügyelni arra, hogy
az olvasó ne idegenedjen el a szövegtôl. Például
fuchs munkája helyett érdemesebb lett volna egy
olyan írást szerepeltetni, mely a hazai életútinterjúkat
feldolgozó kutatás módszertanát mutatja be.

mindenesetre azoknak, akik a kötet egészének fel-
dolgozására vállalkozná-
nak, javasolom, hogy a
fogalomtár átlapozása
után gábor kálmán ta-
nulmányaival folytassák
az ismerkedést az Ifjúság-
szociológiával. Ez nem-
csak azért praktikus,
mert a magyar társada-
lom vizsgálata ígér a gya-
korlatban a leginkább
hasznosítható ismerete-
ket, hanem azért is, mert
ezekben az írásokban
összegezve találkozha-
tunk az ifjúságszociológia
fontosabb elméleteinek
és fogalmainak azon ré-
szével, melyek közvetle-
nül hatottak gábor kál-
mán munkásságára. az
érdeklôdôk számára csak
ezek után javasolnám az
elmélyedést a nemzetkö-
zi irodalomban, mivel az
addig megszerzett elmé-
leti és tárgyi ismeret-
anyag birtokában köny-
nyebb és élvezetesebb a
régebbi mûvek értelme-
zése és olvasása.

MAGVAS MONDANIVA-
LÓK MAGVA

a Civilizációs korszakváltás és ifjúságnak nagy szerepe
volt abban, hogy az ifjúsági korszakváltás tézisei a
„posztmodern” magyarországon széles körben is-
mertté váltak, s állításait mára már nemcsak társada-
lomtudósok és politikusok, hanem a média és – ami a
leglényegesebb – talán a szülôi generáció tagjai is evi-
denciaként kezelik. a megjelenése után írt 1993-as ta-
nulmányában (Ifjúsági korszakváltás, ifjúsági és politi-
kai kultúra a kelet- és nyugat-európai fiatalok körében, a
jelen kötetben 351–365. old.) gábor kálmán az ifjú-
sági korszakváltás ismérveiként a következôket emel-
te ki: a társadalmi reprodukció megváltozik, ami
együtt jár az iskolai tudás felértékelôdésével, a fiatal-
kori kulturálistôke-akkumulációval; emiatt az ifjúkor
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meghosszabbodik, létrejön a „professzionális ifjúsági
státusz”; a fiatalokat közvetlenül ellenôrzô intézmé-
nyeket (munkahely, család, politikai szervezetek) a
közvetettek váltják fel (tömegkommunikáció, fo-
gyasztói ipar), így az ifjúság autonómiája növekszik; a
fiatalok mintakövetôkbôl mintaadókká válnak.

Ezt az életszakaszt elsôsorban a különbözô képzett-
ségeket tanúsító papírok megszerzése legitimálja, ezért
iskolai ifjúsági életszakasznak nevezhetjük. bourdieu,

zinecker és beck gondolatmenetét követve itt olyan
„képzési moratóriumról” van szó, amely a fiataloknak
idôt ad arra, hogy megtalálják helyüket (pozíciójukat)
a társadalomban, miután felhalmozták az ehhez szük-
séges (elsôsorban kulturális) tôkét. a kulturális tôké-
nek két közvetítôjeként említik a tanulmányok az ok-
tatási rendszert, illetve magát az ifjúsági kultúrát, azaz
annak szubkultúránként kommercializált intézmény-
rendszerét – a zeneipart, a divatot, a drogfogyasztást.
a moratórium idôszakának legfôbb jellemzôje a füg-
getlenség, a kulturálisan és gazdaságilag meghatáro-
zott egyéni lehetôségek közti választás szabadsága. a
választás óhatatlanul kudarcba torkollhat, egyrészt a
kiválasztott cél elérése közben, másrészt az elért pozí-
ció betöltésekor. Hiszen az értékesnek tûnô pozíció-

kért (adott képzôhely, munkahely, lakhely, társ) felté-
telezhetôen versengeni kell, az elért pozícióról pedig
kiderülhet, hogy nem elégíti ki az egyént. mindkét tí-
pusú kudarc esetén új célok kijelölése válik szüksé-
gessé, ami a moratórium kezdetén még mindenféle
szankció nélkül megtehetô, késôbb egyre inkább szá-
molni kell a következményekkel is. Természetesen az
egyén társadalmi státusza nemcsak a számításba jövô
célokat határozza meg, hanem a moratórium meg-
hosszabbíthatóságát is. minél kevesebb idô áll ren-
delkezésre a felnôttkorba való átmenethez, a választá-
sos életrajz helyett (melyre a szinkronitás, a megsza-
kíthatóság és a célok, pozíciók elvethetôsége jellemzô)
annál inkább valószínûsíthetô a lineáris normalizált
életút5 kialakulása. Így az alacsonyabb társadalmi
helyzetûek jóval nagyobb kockázatot vállalnak, ha fel-
veszik a konkurenciaharcot a felsôbb társadalmi réte-
gek tagjaival, hiszen jóval korlátozottabb számú vá-
lasztási lehetôségük lesz, mint ha céljaik eléréséhez
csak az azonos vagy az övékénél alacsonyabb státu-
szúakkal kellene megküzdeniük. Ehhez még hozzájá-
rul a fiatalok jelentôs részére jellemzô kockázatcsök-
kentés és kudarckerülés, ami nemcsak az alacsonyabb
társadalmi rétegek hátrányainak reprodukcióját, ha-
nem egy társadalom alatti osztály megszilárdulását is
eredményezheti. Ezzel szemben a legalább középosz-
tálybeli fiatalok esetében a kockázatcsökkentés és a
kudarckerülés elsôsorban annyit jelent, hogy a kevés-
bé fontos életterületeik céljai, illetve az elért pozíció-
ik melletti elkötelezôdést – gyakorlatilag a kötelezett-
ségek által meghatározott felnôttlétet – igyekeznek
idôben kitolni, minél tovább fenntartani a választás és
változtatás ifjúsági kiváltságát. Ez a szándék – a célok
elérésének idôbeli egymásmellettiségével vagy felcse-
rélhetôségével összekapcsolódva – jelentôs védettsé-
get nyújt nekik a kudarcokkal szemben.

Ezen kétosztatúvá egyszerûsített társadalomképpel
szemben jürgen zinnecker A fiatalok a társadalmi osz-
tályok terében. Új gondolatok egy régi témához címû ta-
nulmányában egy bourdieu-tôl eredeztethetô, hat-
elemû tipológiával dolgozik, amelyben a rendelkezés-
re álló kulturális és gazdasági tôke mennyisége hatá-
rozza meg az osztályok, s ennek függvényében a kü-
lönbözô foglalkozási csoportok egymáshoz viszonyí-
tott helyzetét. azt állítja, hogy az egyes társadalmi
osztályokat a mobilizálható tôke volumene és összeté-
tele6 alapján eltérô ifjúsági habitus és ifjúságfelfogás
jellemzi. Például a rajongói kultúrára épülô ifjúsági
szakaszt a tôkeszegény bérbôl élôkhöz köti, az identi-
tásválsággal jellemezhetô ifjúsági szakaszt a polgári ér-
telmiséghez. azaz az ifjúság nem egységes csoport,
tagjai eltérô gazdasági és szociokulturális (családi) hát-
térrel, az ifjúsági életszakasz eltérô felfogásával vágnak

216 BUKSZ 2007

5 � Viktoriánus elképzeléseket követve a férfiak esetében: isko-
la befejezése – szakképzettség megszerzése – munkába állás –
eljegyzés – házasság – aktív szexuális élet – gyermeknevelés.
6 � Itt elkülönít az egyes osztályokon belül egy-egy gazdasági,
illetve kulturális frakciót, attól függôen, melyik tôkefajta játszik
domináns szerepet.

Gábor Kálmán könyvei
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neki a felnôtté válásnak, s így találkoznak a kortárs-
csoport(ok) és a tömegmédia által kínált választható
szubkultúrákként megjelenô életstílusokkal. Ezen
életstílusok közös jellemzôje a szimbolikus javak (ru-
házat, rendezvényeken való részvétel, drogok) eseté-
ben a kommercializáltság, a (digitális) kulturális tar-
talmak esetében pedig a nyilvános hozzáférhetôség.
azaz mára a különbözô szubkultúrák elszakadtak az
osztály-hovatartozástól, mivel egy adott életstílusra
jellemzô fogyasztás, bár eltérô színvonalon, de min-
den réteg számára lehetséges. Ezek után nem megle-
pô, ha lazult az elkötelezettség a szubkultúrák mellett,
s egyre gyakoribb – fôképp a magasabb státuszúak kö-
rében – a stílusok vegyítése, átjárhatósága és gyakori
váltogatása, ami a komplexebb egyéniség felépítésé-
nek kedvez.

Viszont a „szabad” döntéseken alapuló, az iskola-
pad által legitimált, elnyújtott ifjúsági életszakasz nem
mentes a nemzedéki konfliktusoktól, noha természe-
tük nem meglepô módon függ az egyének gazdasági,
kulturális, szociális adottságaitól. Eleinte a személyi-
ség kibontakoztatása, a családtól való elszakadás a
konfliktusok fô forrása, késôbb pedig egyes minták és
életstílusok elutasítása a felnôtt társadalomba való in-
tegrálódás során. az életkori sajátosságok alapvetôen
befolyásolják, mely szubkultúrák bizonyulnak vonzó-
nak, figyelembe véve azok erôteljes átpolitizáltságát.
a kutatók az ifjúsági kultúrához tartozás szorosságát
az ifjúságcentrizmus fokával próbálják mérni, noha az
inkább a felnôttek világától való távolságot fejezi ki.
Ugyanis nincs egységes „ifjúság”, így egységes ifjúsá-
gi kultúra sem – a keretei oly tágak, hogy a vele való
azonosulás értelmetlen.

Phil cohen szerint (Az ifjúsági probléma újragondo-
lása) az ifjúság egységes csoportként való felfogása a
következô téves (köz)vélekedésekhez vezet: az ifjúság-
nak azonos pszichikai és társadalmi szükségletei van-
nak; az attitûdök és értékek ebben az életszakaszban
a leginkább formálhatók; az ifjúság élete szükség-
szerûen traumatikus és „normális esetben lázadó”; a
sikeres felnôtté váláshoz szakemberekre van szükség.
cohen a munkanélküliség példáján mutatja be, hogy
a felnôtté válás mennyire esetleges és egyénenként kü-
lönbözô, s hogy ugyanaz a kategória mennyire más-
más pszichoszociális jelentéssel bírhat. Tanulmányá-
ban négy reprodukciós kódot (örökség, szakképzés,
tanoncévek, szakmai pályafutás) említ, melyek a csa-
lád és a közösség számára lehetôvé teszik a felnôtté
válás társadalmi szabályozását – mégpedig bizonyos
jelölôk alkalmazásával. a munkaerôpiaci-szakmai pá-
lyafutás esetében például a jelölôsor ilyen lehet: mun-
kanélküli, alkalmazott, csoportvezetô, osztályvezetô,
területi igazgató, vezérigazgató. fontos tulajdonsága
a jelölôknek, hogy az életkorral együtt értelmezhetôk,
azaz míg huszonévesen szép teljesítmény csoportve-
zetônek lenni, addig ötvenévesen ez egy félbetört kar-
riert sejtet. a családot és a közösséget cohen társas
hálózataik erôsségével jellemzi; az erôsebbek termé-
szetesen nagyobb kontrollt képesek kifejteni, értékeik

követéséért cserébe pedig szociális biztonságot nyúj-
tanak. Így képzelhetô el, hogy míg a munkanélküliség
a fiatalok egy részének feldolgozhatatlan kudarc, má-
soknak az ifjúsági moratórium meghosszabbítása,
mely sikeres alternatív életutak megtalálásának lehe-
tôségét nyújtja.

a magyar fiatalokat illetôen gábor kálmán munkái-
ból csak egyetlen lényegi momentumot emelnék ki.
az iskolai ifjúsági korszak nyugat-Európában fokoza-
tosan alakult ki s vált általánossá, a posztszocialista or-
szágokban viszont hirtelen nyert teret, s a rendszer-
változás strukturális változásaival interferálva fejtette
ki hatását. Egyes társadalmi pozíciók megszûnése és
újak létrejötte a fiatalok számára nemcsak a lehetôsé-
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gek kibôvülését hozta magával, hanem a választásaik-
kal járó kockázatok növekedését is, ami természetesen
különbözôképpen érintette a fiatalok egyes csoportja-
it. a másik lényegi különbség, hogy a választható
életstílusok kialakulásában a kulturális gyökerek nem
játszanak meghatározó szerepet, mivel a keleti fiata-
lok ezeket az életstílusokat egy piacvezérelt közegben
ismerték és ismerik meg.

EGY ZÁRÓGONDOLAT A KÖTETRÔL

summa summárum, az Ifjúságszociológia nem az álta-
lam várt hiánypótló (tan)könyv, mely az ifjúsággal
foglalkozó gyakorló és leendô szakembereket bevezet-
né a diszciplína rejtelmeibe, hanem az ifjúsági kor-
szakváltás témáját a széles tudományos közösséggel
megismertetô korábbi szemelvénygyûjtemény bôvített
kiadása. mint ilyen – sajnos – elsôdlegesen nem a szé-
les nyilvánossághoz szól, sôt valószínûsíthetô, hogy
épp az iskolai ifjúsági életszakaszukat élô leendô tár-
sadalomtudósok sem fognak a szövegek teljes körû
megismerésére törekedni, hacsak szakterületüknek
nem az ifjúságszociológiát választják. mindenesetre
ôk s az egy-egy konkrét tanulmányt keresô kutatók
nagy haszonnal forgathatják a kötetet, még ha annak
bizonyos tanulmányai vélhetôen marginálisak marad-
nak is a hazai ifjúságszociológiai diskurzusban, mely-
be ez a kötet vélhetôen nem fog más szakterületekrôl
új szereplôket bevonni. �
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