
sonló formában fejezõdik ki a betegség
kíméletlensége: „Az én szívem kisóra,
gyorsan jár a rugója, túl gyorsan, fel-
robban a végén” (94). De érzékelhetõ
egyfajta geometrikus elrendezõdés is
mint szervezõelv, ezt erõsítik a többré-
szes darabok (például Ringlis I–II., Bu-
borék I–II., Csiga I–III., Merülés I–II. stb.)
és bizonyos mondatok ciklikus ismét-
lõdése („A betegség lefolyása, gyógy-
módja ismeretlen” vagy „Különbözõ di-
agnózisok vannak, hangulatokhoz le-
het rendelni õket”). 

Vannak olyan szövegek, ahol a be-
tegség mint szuperképesség jelentke-
zik, amely a világhoz való viszony egy
más, új típusú létrehozására ad lehetõ-
séget, a betegséget hordozó testek pe-
dig mint szuperhõsök tûnnek fel, pél-
dául a Kígyónõ vagy az X-Men címû
szövegben: „Az x-menek bátrak, nem
félnek, jól használják a normalitástól
eltérõ tulajdonságaikat. […] Képessé-
geik számos, mások által ismeretlen
kaput nyitnak meg nekik […] Nem
tudni, ott kezdõdött-e, meg kell bizo-
nyosodni minden részletrõl. ’86-ban ki
tudja, mi minden történt, mit fújt ide a
szél, lehet, hogy te is akkor változtál
meg, akkor jöttek ki elõször, akkor let-
tél x.” (77.)

A szövegek egy része épp arra kí-
váncsi, hogy a különbözõ interakció-
kon és transzformációkon keresztül ho-
gyan jön létre valami új, és ez hogyan

formálódik konkrét egységgé. A kötet
akkor a legizgalmasabb, amikor a be-
tegség nem úgy jelenik meg, mint a
„másik”, az „idegen”, ami a normakép-
zõdés folyamatában konstitutív erõvel
bír, vagy mint ami elidegenít a saját
testtõl és élettõl, hanem úgy, mint a sa-
ját, a test alapanyaga, amely egy új
rendszert alkot. Ezekben a szövegek-
ben a különbözõ objektumok (csövek,
kanülök, katéterek, gépek) sem mint
idegen elemek, hanem mint az elbe-
szélt testek szervetlen szerves részei
fordulnak elõ. „A betegség én vagyok”
(68.), állítja A végére címû szöveg elbe-
szélõje. Nem a másság (betegségre va-
ló) kiterjesztése történik, hanem a má-
sik sajáttá tétele vagy sajátként való
megélése, a betegséggel való intim vi-
szonyba kerülés, aminek ezekben a
szövegekben a legfõbb akadálya elsõ-
sorban a nyelv. A kezelt beteget testé-
nek tüneteibe záró orvosi szaknyelv,
ami nem megfelelõen mûködõ gépként
dehumanizálja a beteget, így megfoszt-
va õt az önrendelkezés és önmegélés
jogától. A szövegek töredékes, kihagyá-
sos, vázlatos, a tárgyi és érzéki világ
minél pontosabb leírására törekvõ, me-
tonimikusan szervezõdõ nyelve ezzel
szemben arra tesz kísérletet, hogy ezt a
típusú mechanikus nyelvet lecserélje
valami másra, ami lehetõvé teszi az el-
beszélését ezeknek a tapasztalatoknak,
újfajta létmódoknak, együttéléseknek.
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A GENEZYS-KUTATÁS ELSÕ EREDMÉNYEI
A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN
Papp Z. Attila (szerk.): Változó kisebbség

Érdekes és tanulságos folytatása ér-
kezett a határon túli ifjakat 2001-ben
vizsgáló nagymintás kutatásnak, illetve
az elmúlt években végzett társadalom-
tudományi vizsgálatoknak (Ifjúság 2000,
Ifjúság 2004, Ifjúság 2008, Magyar Ifjú-

ság 2012, Magyar Ifjúság 2016). Jelen
vállalkozás több mint félezer oldalán a
kutatásba és feldolgozásba bevont ma-
gyarországi és külhoni szociológusok,
társadalomtudósok kétesztendei mun-
káját osztja meg a téma iránt érdeklõ-

Mathias Corvinus Collegium – MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont, Kisebbségkutató Intézet,
Bp., 2017.



dõkkel. Amint a bevezetõ fejezetek szer-
zõi (Szalai Zoltán, a Mathias Corvinus
Collegium ügyvezetõ igazgatója és
Papp Z. Attila, az MTA TK Kisebbség-
kutató Intézetének igazgatója) is jelzi,
az itt publikált írások célja az, hogy
nemzeti léptékû, a fiatalok jövõjé-
nek/jövõlehetõségeinek biztosítását
elõsegítõ módszerek kialakításához já-
ruljanak hozzá. A kötet egyszersmind
annak is bizonysága, hogy az anyaor-
szág kitüntetett figyelemmel követi a
határokon túl élõ magyar közösségeket. 

A Magyarországról érkezõ támoga-
tások nélkül ezeknek a közösségeknek
a sorsa minden bizonnyal másképp
alakulna. Az is kétségtelen, hogy a tá-
mogató nem minden esetben rendelke-
zett az érintett közegek részletes,  funk-
cionalitásában releváns szociális muta-
tóinak átfogó jellegû értelmezésével.
Mindenképpen indokoltak voltak mind
a határon túli magyar közösségekben
megejtett reprezentatív mintavételek,
mind a „szúrópróbás”-fókuszcsoportos
beszélgetések. A kisebb mintás felmé-
réseket követõen pedig ezredfordulós
kontextusba kellett helyezni a kilenc-
venes évek gazdasági hullámzásait. 
A környezõ országokban ugyanis hol
lassan fluktuáló, hol szélsõséges – leg-
inkább politikai, nacionalista színezetû
– instabilitások kényszerítették átme-
neti létmódokba a kultúrájában, de al-
kalmanként fizikai egzisztenciájában 
is veszélyeztetett külhoni magyarokat.
A GeneZYs-kutatás releváns módon
reflektál a másfél évtizeddel ezelõtt
folytatott felmérés tanulságaira, és az
azóta bekövetkezett változásokat elmé-
leti keretbe ágyazva ismerteti a vizsgált
réteg – az erdélyi, felvidéki, vajdasági,
kárpátaljai fiatalok – életviszonyait.
Pontosabban: a 15 és 29 éves ifjakét. 

A kötet szerzõi is tisztában vannak
azzal, hogy általuk érvénesített szem-
pontok alapján nem lehet totális
lefedettségû kimutatást készíteni. Töb-
bek között amiatt, mert – miként Papp
Z. Attila írja a könyv elõszavában – a
rendelkezésre álló anyagi források nem
tették lehetõvé pl. a hasonló korú több-
ségi ifjak társadalmi rendszereinek át-

tekintését (oktatási részvétel és iskolai
életút; családi állapot és gyerekvállalási
hajlandóság; közéleti-politikai részvé-
tel; munkaerõpiaci állapot; vallásosság
és értékvilág; szabadidõs tevékenysé-
gek; médiahasználat, médiafogyasztás;
állampolgárság). Az etnikai és nemzeti
identitás alakulásának vizsgálatával
olyan átfogó portré készült errõl a tár-
sadalmi csoportról, amelynek a segítsé-
gével a mindenkori döntéshozók létre-
hozhatják azokat az intézményi rend-
szereket, amelyekkel – ha nem is old-
hatóak meg teljesen – hatékonyan kom-
penzálhatóak a vizsgálatban feltárt
strukturális problémák. 

A hármas tagolású könyv azonban
nemcsak a GeneZYs-kutatás bemuta-
tása számára biztosít teret. A vaskos
volumen beszédes grafikájú fedõlapjai
között teret kaptak az ifjúságkutatások
nemzetközi és Kárpát-medencei kon-
textusait bemutató, alapos tanulmá-
nyok is. 

Az elsõ fejezet tematikája a nemzet-
közi ifjúságszociológiai kontextusába
illeszti a magyarországi, valamint a
Kárpát-medencei ifjúságkutatásokat –
legfõképp azok magyar vonatkozásait,
kitérve a „leszakadt részek” sajátossá-
gaira, a különbözõ léptékû és figyelmû
szociológiai felmérések tanulságaira.
Papp Z. Attila fogalmakat, módszere-
ket, szemléleteket ütköztetõ fejezete
szervesen ível át a Bauer–Németh–Sza-
bó-féle elemzésbe, amely a szocialista
társadalomszemlélet ismertetésétõl ve-
zeti olvasóit a modern kor ifjúsági stra-
tégiáinak kritikai értelmezéséig. Szé-
kely Levente gazdagon illusztrált írása
pedig elvezet bennünket az „új csendes
[konform és passzív magatartású] gene-
ráció”-t megmutató felmérésekig (86.),
pontosabban: a ’89-es rendszerváltások
nyomán bekövetkezett gazdasági egyen-
lõtlenségek gyökereiig (72.).

A külhoni magyar ifjak létrend-
szereinek kutatása természetszerûen
egyenlõtlen léptékkel és figyelemmel
zajlott a környezõ országokban, amint
ez kiderül a fejezetet lezáró írásokból,
amelyek viszont pregnáns felvezetõi a
GeneZYs-kutatás elsõ eredményeit is-112
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mertetõ, narratív összefoglalókat tartal-
mazó nagyfejezetnek. Ennek elsõ ta-
nulmánya (Papp Z. Attila – Ferenc Vik-
tória – Márton János – Morvai Tünde –
Szerbhorváth György – Zsigmond Csil-
la: GeneZYs 2015. Külhoni fiatalok a
Kárpát-medencében. Összefoglaló ada-
tok) tartalmazza azokat a hol megdöb-
bentõen új, hol pedig – a korábbi ada-
tok tükrében – következetesen alakuló
helyzetfelméréseket, amelyek alapján
megrajzolhatóak a külhoni magyar fia-
talok jellegzetes tevékenységeinek, ma-
gatartásának mintázatai. Tudomást sze-
rezhetünk a szerzõk által 400 ezresre
becsült, 15–29 éves fiatalok rurális-
urbánus eloszlásáról (67,8%-25%). Itt
vázolják alapos módszertanukat is,
megjegyezve azonban, hogy Kelet-Eu-
rópa ezen régiójában nem beszélhe-
tünk minden esetben tiszta identitá-
sokról, egyértelmûen egybevágó ön-
identitás-meghatározásról és külsõ
identitás-besorolásról sem (199.). A há-
rom korcsoportra bontott fiatalokról
(15–19., 20–24., 25–29.) számos – szám-
szerûsíthetõ – adatot közölnek a kötet
írói, pl. lakhelyre, annak felszereltségé-
re vonatkozót. Kiderül, hogy az ifjak je-
lentõs százaléka (68,10) a szüleivel él,
84,50 százalékának nincs gyereke
(204.), csak 18% vallja azt, hogy gon-
dok nélkül él, és pl. hogy a romániai
(erdélyi) ifjak (családjának) 50,3 száza-
léka birtokol okostévét. A regionális
identitástudat ismételten és egyöntetû-
en hangsúlyos. A kérdezett ifjak 58,7
százaléka vallja szülõföldjének a törté-
nelmi megnevezésû régiókat (Kárpátal-
ját, Vajdaságot, Felvidéket, Erdélyt),
mintsem ezen régiókat integráló állam-
berendezkedéseket (Ukrajnát, Szerbiát,
Szlovákiát, Romániát). E régiók házas-
életet vállaló fiataljai átlagosan 22,54
évesen ejtették meg a frigyre lépést. Be-
szédes adat az is, hogy a szabadidõs te-
vékenységek sorában a Facebookkal,
Twitterrel töltött idõ közel kétszerese
az átlagosan „elplázázott” óráknak
(mind a négy vizsgált régióban hasonló
nagyságrendûek ezen elfoglaltságokra
szánt órák), valamint mind a kárpátal-

jai (4,11/5), mind a szerbiai (3,93/5),
mind a felvidéki (4,13/5), mind az er-
délyi (4,06/5) fiatalok hasonló fontos-
ságú tényezõnek tartják életükben 
a pénzt, mint a szerelmet/boldogságot,
amely a négy zóna átlagából 4,60-os át-
lagot kapott, amitõl a pénz fontossága
alig maradt le (4,06/5). Természetesen
nem lehet az egyéni helyzetmegélése-
ket, valamint ezek közösségi kigyûrû-
zését közvetlen számokban kivetíteni,
ám ez az elég szoros korreláció elgon-
dolkodtató, hiszen ez az értékskála-
hasonlóság az érzelmi teljességet és 
a pragmatizmust analóg fontossággal
kezelõ, jelentõs társadalmi réteg a jövõ-
ben bekövetkezõ megnyilvánulásairól
is beszél. A továbbiakban Zsigmond
Csilla, Sólyom Andrea, Papp Z. Attila,
valamint Csata Zsombor – a kutatás te-
matikáit alaposan részletezõ tanulmá-
nyai – következnek, amelyek összetett-
ségükben értelmezik a számok mögötti
társadalmi rendszereket. A kötetet a
GeneZYs-sel párhuzamosan zajló rész-
kutatások értelmezései zárják. Veres
Valér a kolozsvári egyetemisták nemze-
ti identitásáról és szakmaválasztásáról
értekezik, Oross Dániel és Szabó And-
rea a magyar fiatalok és a politika vi-
szonyát elemzi, Gallai Sándor és Janik
Szabolcs a Kárpát-medencei ifjak anya-
országba történõ kivándorlását nézi át,
míg Ferenc Viktória egy meglepõ, de
számszerûségében is szignifikáns de-
mográfiai mozgást analizál, éspedig 
a külföldrõl hazatelepülõk, az ún. „No-
vus Peregrinus”-ok jelenségét.

A számokkal, értelmezésekkel, kon-
textualizációkkal tömött könyv az elkö-
vetkezõ évtizedek szociológiai felméré-
sei számára minden bizonnyal komoly
referenciaként szolgál majd. 

Tudatában kell lennünk persze an-
nak, hogy mindezek ellenére a jövõ ne-
hezen kiszámítható maradt, hiszen
annyi kérdésben nem explicitálható,
nem számszerûsíthetõ tényezõ alakítja
egy-egy társadalom dinamikáját, hogy
még az ilyen, átfogó igényû felmérések
sem térhetnek ki rájuk.
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