
Közös kapocs
Napjaink generációváltásáról

Sok szó esik mostanában a nemzedékek közötti távolságokról, a ge-
nerációs szakadék növekedéséről. Mintha attól tartanánk, hogy a
napjainkban zajló társadalmi átalakulások olyan drasztikusak vagy
olyan gyorsak, hogy valami megszakad a ma felnőtté váló és az idő-
sebb nemzedékek közötti viszonyban. Maga a szó, szakadék, rend-
kívülit sejtet baljóslatú mellékzöngéje révén (jóllehet nem vitatható,
hogy alkalmasint implicit jelenthet ez inspiráló kihívást is). A ge-
nerációváltás kulturális dimenzióját érintő aggodalmak legfőkép-
pen arra irányulnak, hogy a ma fiatal korosztályok társadalmi szín-
relépésével biztosított-e a hagyományok és a közösségi értékek
tekintetében a kontinuitás. Az aggodalmakra (logikailag legalább -
is) két feltételezés adhat kellő alapot. Az egyik az, hogy most va-
lami gyökeresen más történik velünk (köztünk), mármint az egy -
idejűleg együtt élő nemzedékek között, mint korábban. A másik
pedig, hogy korábban, egészen a jelen pillanatig, fennállt valamiféle
kulturális folytonosság a nemzedékek között.

Valóban más-e a korábbiakhoz képest a mai generációváltás?

Az idősebb korosztályok, „amióta világ, a világ”, mindig másnak,
maguktól eltérőnek látták a fiatalabb generációkat. Nem véletlenül
rögzültek a fiatalkorhoz társított jellemvonások, szólásmondások
és az időskor előrehaladtát megélt nagyszülők ajkáról elhangzó, hol
elmerengő, hol keserédes, hol szemrehányó múltidéző ellenpontok.
Erre gondolva, és pláne, ha számításba vesszük azt is, hogy a várható
élettartam kitolódásával egyre hosszabb időre nyúlik az egymást váltó
generációk együttélése, úgy tűnhet, nincs okunk növek vő távolsá-
goktól tartani. Ám más eredményre jutunk, ha figyelembe vesszük
azt is, hogy számunkra, mai felmenőknek (részben vagy egészen)
mást jelent a generációváltás, másként érzékeljük-értékeljük a nem-
zedéki viszonyokat, mint elődeink.

A mai generációfogalom a „varázstalanított”, Istentől eltávolo-
dott modernitás kultúrafelfogásához köthető. Ebben a felfogásban
a kultúra az emberi életnek a véges (az emberi horizont elől a túlvi-
lágot kizáró) idő mentén való elrendeződéséhez kapcsolódik. A min-
ket körülvevő és bennünk lakozó világ értelmezési módjai, a hely-
zetek, eszközök és célok megítélését és a cselekvések irányítását
meghatározó értékek nem elrendeltek. Ilyen formán a kultúra e vi-
lági: a mindenkori, előző generációktól kapott örökségnek tekin-
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tendő. A fogalom ilyen értelmű tudományos kimunkálására a 19.
század első évtizedében került sor.1 Ezt megelőzően a generáció a
család „organikusan értett”, az egyidejű nemzedékek életciklusok
szerinti összefüggésében nyert értelmet. A földi lét szempontjából
a viszony múlandó, ennyiben a nemzedékek valóban egymást „vál-
tók”. Az üdvözülés szempontjából ugyanakkor a viszony múlha-
tatlan, hiszen a nemzedékek egymást „utolérők”. Ma generáción
egy adott társadalom adott korosztályi csoportját értjük, voltakép-
pen olyan (életkori) csoportot, melynek tagjai születési év, az őket
ért azonos történeti- és hasonló életesemények folytán reflektált
vagy reflektálatlan közösséget alkotnak. Az így értelmezett szociá-
lis kategória forgalomba kerülése után mintegy száz évvel jelent
meg első ízben a generációs szakadék narratíva. A generációs szaka-
dék fogalom kezdetben a nemzedékek közötti erkölcsi kapcsolatra,
a generációk értékek révén való összefüggésére, pontosabban „ösz-
szefüggés nélküliségére” utalt. Később az empirikus szociológia ki-
terjesztette a fogalom vonatkoztatási keretét, mivel a korcsoport-
hoz tartozás a legkülönbözőbb társadalmi-gazdasági dimenzióban
(mint a véleményekkel, szokásokkal és az anyagi javakkal való ren-
delkezés) jelentős magyarázó erővel bírt, bír. Aktuális példa, hogy
az új évezred első évtizedének Magyarországán az életkörülmé-
nyek generációs metszetében a fiatalok vannak a leghátrányosabb
helyzetben.2

Visszatérve a mai kultúraszemléletre, annak örökségi mivoltára,
a kontinuitás–diszkontinuitás nem jelent mást, mint az örökség át-
adás–átvétel–megőrzés (egymást időben átfedő) többé-kevésbé si-
keres végrehajtását–sikertelenségét. A modernitás fentebb utalt
eszméihez illeszkedő szociológiai paradigma (konstruktivizmus)
ezt a cselekvéssort egy komplex kommunikációs folyamatnak te-
kinti. Ebben a folyamatban közösen, közös értelmezések kialakí-
tása révén, a dolgokról, a dolgokat jelölő fogalmakról, a dolgokról
való vélekedésekről való egyeztetések, interakció, kommunikáció
útján folyamatosan (fel és át-) építjük világunkat, a társas valósá-
got.3 Az építés-alakítás zavartalanságát (nagyobb kilengésektől
mentességét) a társadalmi és egyéni élet során követendő vezérel-
vek, az élet céljáról, értelméről való felfogás, a normák és az erkölcs
biztosítják.

A modernitást megelőzőn a közösségek mindennapi újraterme-
lési mechanizmusait is átható vallásos életben tudatos és reflexív
praxis az (egyidejű) nemzedékek közötti kommunikáció, értékköz-
vetítés. Az egyházi kommunikációban és interakcióban ugyanak-
kor, az örökléti perspektívából fakadóan, az (egyidejű) nemzedékek
sosem pusztán egymásra mutatnak, hanem egyúttal a konstrukció-
rekonstrukció ténylegesnek tekintett, végső forrására is. Mindeze-
ket összevetve azt mondhatjuk, hogy akár világi, akár egyházi ol-
dalról nézzük: a nemzedékváltás valójában kommunikáció, a
megrázkódtatásoktól mentes nemzedékváltás valójában érték-
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közvetítés. A kommunikáció és értékközvetítés egyedi résztvevőit
társadalmi szinten generációknak tekintve a generációváltásban
végső soron mindig két, egyidejűleg jelenvaló nemzedékről van
szó: az örökséget átadó idősebb korosztályokról és az örökséget át-
vevőkről, a fiatalokról (lévén a társadalmi környezet változó, vala-
mint a folyamat interaktív, mindkét fél alakítója is az örökségnek).

A generációváltás kommunikatív jellege folytán egyáltalán nem
véletlen, hogy a jelenkori generációváltásról szóló egyházi és világi
diskurzus a médiának (különösen az új infokommunikációs tech-
nológiáknak, az internetnek) a generációváltásban játszott szerepe
körül összpontosul, hiszen a mai társadalmi-kulturális változások
legszembeötlőbb — a hétköznapi életben is napról napra érzékel-
hető — fejleménye a mediatizáció (fel)gyorsulása. Sokunknak (idő-
sebbek) úgy tűnik valóban, hogy a fiatalok egy egészen más infor-
mációs-, kapcsolati- és élményvilágban (netán „bolygón”) élnek,
mint mi. Ugyanakkor, ha és amennyi ben napjaink nemzedékvál-
tása a korábbiakhoz képest jelentős változást mu tat, akkor szocio-
lógiailag ez a változás nem pusztán a társadalmi komplexitás
(egyetlen) adott részrendszerét (média) érintő (ezért szociológiai
nézőpontból legalábbis, a determinisztikus médiahatás tézise nem
releváns). Ám az nem vitatható, hogy az új médiahasználati trendek
(beleértve az internet és a közösségi oldalak világában való min-
dennapi informálódást, társas életet, szórakozást, melynek módo-
zatai és intenzitása korral, azaz az életévek számával összefüggő)
megerősítik a fiatal nemzedék relatív kulturális önállósodását. Ez a
(relatív) kulturális önállósodás persze nem napjainkban kezdődött;
a múlt század ötvenes éveiben, amikor lehetővé vált (legelőször a
fejlett országokban, majd a diktatúrákban is) zenei hangzóanyagok
tömeges forgalmazása és kiteljesedett a populáris kultúra.4

Már a tömegkommunikációs médiumok megjelenése gyökeres
változást eredményezett a (fenti értelmű, kommunikáció útján tör-
ténő) társas valóság felépítésének mechanizmusaiban. Megjelenésük
— bár közvetlenül meg nem változtatta — elbizonytalanította, el-
homályosította a társadalmi érintkezések elkülönült szituációkból
felépült korábbi világát. Az egyén számára közvetlenül nem meg-
tapasztal(ha)t(ó), a saját miliője kódjaival nem leírható — közvetí-
tett — világokkal való találkozás bizonyos értelemben képlékennyé,
bizonytalanná tette az — előzőleg mindig adott társadalmi helyze-
tekhez, színhelyekhez, eseményekhez, illetve viselkedésszabályozó
elvárásokhoz rendelt — értékeket és normákat (amelyek adott hely-
zetekben és általában is eligazítanak a dolgok kívánatos menetére,
a helyzetek értékelésére, a szokásokra és hagyományokra nézve).
Napjainkban felgyorsult a mediatizáció. A médiaműfajok, média-
tartalmak és a felhasználási módok korosztályonkénti eltérése révén a
közös értelmezéseknek, a társadalmi világ felépítésének generációk
szerint (sőt generációkon belül) elkülönülő, új típusú színterei jöttek
létre. A társas valóság (fenti értelmű, interakció útján történő) közös

Néhány szó a médiáról

4Jürgen Zinnecker:
Gyermekkor, ifjúság és

szociokulturális változások
a Német Szövetségi

Köztársaságban.
In Gábor Kálmán (szerk.):
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Hivatal Ifjúsági
Koordinációs Titkársága,

Budapest – Szeged,
1992, 29–48.
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felépítésében a tényleges szociális környezetektől távol eső társas
helyzetek, beszédmódok, értelmezési lehetőségek és gondolkodási
minták válnak elsajátíthatóvá és átélhetővé. Olyan élmények, min-
ták, kódok és jelentések, amelyeket a mediatizált interakciókban
résztvevő egyének és csoportok — az említett eszközök hiányában
— nem tapasztalhatnának meg.5 Ma a társadalmi identitás (ki)ala-
kulásának nem feltétlen meghatározója az egyén szociokulturális
környezete (a szűkebb és tágabb közösség, melyből vétetett, szár-
mazik). Könnyen előfordulhat, hogy a médiumok használata során
elképzelt máshollétekből születik meg az egyes emberek holléte. Mind -
ezek — azáltal, hogy az új típusú színtereken a mai idősebb gene-
rációk csak korlátozott mértékben bejáratosak, illetve hogy a kis-
korúak és fiatalok e színtereken való jelenlétét korlátozottan tudják
csak kontrollálni, követni — kétségessé teszik a kulturális kontinui-
 tás lehetőségeit. Szociológiai nézőpontból ugyan akkor a generáció-
váltás ugyanúgy, mint a média generációs távolságok alakulásában
betöltött szerepe, a médián „inneni” („tú li”) szociális összefüggés-
rendszerben értelmezhető. Mielőtt bemutatnék néhányat a jelentő-
sebb összefüggések közül, ejtsünk szót a bevezetőben felvetett má-
sodik kérdésről.

Vajon indokolt-e még (vagy egyáltalán) kontinuitásról
beszélni?

Ha csak futólag nézzük a kérdést, és visszatekintünk, ameddig bár-
melyikünk (jó esetben máig eleven) családi emlékezete ezt megen-
gedi, könnyen arra jutunk, hogy a legutóbbi négy-öt generációvál-
tást illetően csak igen szűk értelemben beszélhetünk kontinuitásról.
Hivatkozásként felhozhatók az idősoros (ismételt adatfelvételeket
alkalmazó) — nemzetközi és hazai — értékkutatások. Ezek elsősor -
ban az ipari fejlődéssel magyarázva a jelenséget, számottevő átala-
kulást mutattak ki az egymást követő generációk értékrendjében;
mind a fejlett nyugati társadalmakban, mind a közép-kelet-európai
nemzetek esetében.6 Az ezredfordulóra előállt idősoros adatok alap-
ján sokan úgy gondolják, hogy a poszt-materializációs tézis nyert
igazolást (itt nincs mód kitérni rá, így csak megjegyzem, hogy az
igazolás módszertani helytállóságát többen kritizálták hol erősebb,
hol gyengébb érvekkel). A tézis szerint a tradíciók és az anyagi elő-
rejutás szerepe a modernizáció előrehaladtával csökkenő tenden-
ciát mutat. Helyükre az egyéni autonómia, a szabadság és az em-
beri kapcsolatok iránti igény, valamint a természetfeletti iránti
érdeklődés kerül. Némileg másként zajlott az értékek alakulása a
diktatúrákban (később poszt-szocialista országok). A hazai szocio-
lógusok között egyetértés van abban, hogy Magyarországon egy
úgynevezett „negatív-értékmodernizáció”7 ment végbe (azaz az
ipari fejlődés előrehaladtával nem a nyugati trendek érvényesültek).
A diktatúra éveiben ugyanis — a rendszer hivatalos propagandá-

5Ferencz Magdolna:
Közel s távol:

kommunikáció az
internetes ismertségi
hálózatok tematikus
fórumain II. Jel-Kép,

2011/4. 35–56.

6Ronald Inglehart –
Wayne E. Baker:

Modernization, Cultural
Change and the

Persistence of Traditional
Values. American Socio -

logical Review, Vol. 65,
February 2000, 19–51.

7Füstös László – Hankiss
Elemér – Manchin Róbert
– Szakolczai Árpád: Foly -

tonosság és szakadás.
MTA Szocio lógiai Kutató
Intézet – Értékszocioló -
giai Műhely kiadványai,

Budapest, 1982.
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jának ellentmondón és tényleges működésmódja eredményeként
— egyre inkább az alapvetően anyagias, a matériát, a gyarapodást
szem előtt tartó mentalitás vált jellemzővé. Több felmérés igazolta,
hogy a hagyományokat preferáló beállítódást felváltották az indi-
vidualista, az egyént és az egyéni önkiteljesítést középpontba állító
értéktételezések. E példák alapján, s még inkább, ha nem adunk
hangsúlyt azoknak a kutatásoknak, amelyek szerint a tradicionális
értékrend néhány eleme (köztük a családi összetartozás) a pártál-
lam évei alatt és azt követőn sem gyengült meg,8 azt mondhatjuk,
hogy már jó ideje együtt élünk a kulturális diszkontinuitás kontinui-
tásával. Innen nézve nem volna okunk növekvő távolságoktól tar-
tani. Ám más a helyzet, ha figyelembe vesszük az ifjúkori életsza-
kasz jelenkori (nyugati társadalmakban korábban, nálunk a legutóbbi
évtizedben megindult) változásait. (A változásokat középpontba ál-
lító ifjúsági korszakváltás paradigma a jelenségkört a poszt indusztriális
társadalomba történő átmenet keretében tárgyalja.)

Individualizálódó életutak

Az indusztriális társadalmak átmeneti ifjúsági korszakában a fiatalkor
a felnőtté váláshoz vezető — a gyermekkor és a tényleges önállóság
közé ékelődő — átmeneti életszakasz. Az átmeneti ifjúsági kor-
szakban az életesemények hagyományos, normalizált életrajz9 sze-
rinti sorrendben és meghatározott időtartam (4–6 év) alatt mennek
végbe. Az önállóvá válás egy képzési szakasszal (adott tudáskész-
let, szaktudás elsajátítása) veszi kezdetét, amit a megszerzett kom-
petenciákhoz illeszkedő keresőtevékenység, az anyagi önállósulás,
majd egy stabil párkapcsolat kialakítása és a családalapítás (vagy az
utóbbiakra törekvő próbálkozások rövidebb-hosszabb sora) követ.
Az ifjúsági korszakba való áttérést jelzi, hogy az átmenet időben ki-
tolódik, elhúzódnak az önállóvá válás folyamatai. Egyre elterjed-
tebb, hogy a generációs életesemények nem a korábbi sorrendben
és egymásutánisággal mennek végbe, a korábban egymást követő
lépések párhuzamosak vagy felcserélt sorrendűek. A korosztályi
életesemények közül a normalizált sorrendet zárók akár el is ma-
radnak. A felnőtté válás életszakaszának e jellemzőit tükrözi (mint
később rámutatok, némiképp félreértelmezhetően) a választásos élet-
rajz megnevezés.

Az idősebb generáció tagjai hajlamosak arra, hogy egy adott —
a választásos életrajzzal jellemezhető — fiatallal szembetalálva ma-
gukat, az illető életvezetése okát személyében (vagy netán általá-
nosan a felnövekvő nemzedék jellembeli sajátosságaiban) keressék.
A jelenséget személyiségvonásokra, egyedi szándékokra vagy dön-
tésekre vezetik vissza. Például: a mai fiatalok („jó dolgukban”) nem
tudják, hogy valójában mit is akarnak; nem akarnak felnőni; hárít-
ják az önállósággal járó felelősséget. Mi másért volna, hogy közép-
iskola után több képzésbe is belekezdenek, félbeszakítják tanulmá-

8Utasi Ágnes: A bizalom
hálója. Mikrotársadalmi

kapcsolatok, szolidaritás.
Új Mandátum Kiadó,

Budapest, 2002.

9Manuela du Bois-
Reymond: „’I Don’t Want

to Commit Myself Yet”:
Young People’s Life

Concepts. Journal of
Youth Studies, Vol. 3,

1998/1. 63–79.

Normalizált életrajz és
választásos életrajz
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nyaikat, nem tudnak dönteni szakmát, hivatást illetően, képesek
egészen különböző foglalkozásokra váltani, párkapcsolataik nem
vezetnek elköteleződésre, és így tovább (e magatartások részint alá-
támaszthatók megbízható statisztikákkal is). Nem kizárt, hogy a ko-
rábban említett személyiségjegyek magyaráz(hat)nak egyedi esete-
ket. Ugyanakkor az egyedi vagy generalizált személyiségjegyek nem
visznek közelebb a választásos életrajzokkal (és generációváltással)
kapcsolatos problémák megértéséhez. A meghatározó társadalmi té-
nyezők közül a továbbiakban három körülményt emelek ki.

A rendszerváltást követően hazánkban gyökeresen átalakultak
azok a kulturális-gazdasági mechanizmusok (oktatás, képzés, foglal -
koztatás), amelyek az ifjúság — szélesebb értelemben vett — társa-
dalmi újratermelési folyamatokba való beilleszkedését előmozdí-
tották. Azok az intézmények és működésmódok, amelyek korábban
— a kulturális diszkontinuitás kontinuitása mellett is — biztosítot-
ták (terelték, egyengették) az életszakaszok közötti átmenetet, a ge-
nerációváltást. A generációváltás talán azért (is) vált napjainkra
egyre problémásabbá, mert lassan (végképp) eltűnnek a (moderni-
tással a látható világra redukált szociális horizontból az ember al-
kotta) bizonyosságok forrásai. Egyszerűen szólva a modernizáció e
téren (is) elvégeztetett. A rendszerváltás előtt az oktatási, képzési
és foglalkoztatási rendszer politikai-ideológiai szempontú, terv-
utasításoknak megfelelő szabályozása és szoros hatal mi kontrollja
biztosította a zökkenőmentességet. (Közben eloldozta a felnőtté váló
generációkat a felnőtté válást szabályozó, kísérő hagyományoktól,
mint azt a fentebb hivatkozott értékkutatások is feltárták). A nö-
vekvő generációs távolságokról elgondolkodva figyelembe kell
venni, hogy a mostani fiatal korosztály szüleinek az elvárásaiban,
a követendő életelvekkel kapcsolatos elképzeléseiben (sok esetben
a valamikori saját) normalizált életrajz jelent kiindulást vagy zsi-
nórmértéket.

A második tényező az individualizmus eszméinek térnyerésével
kapcsolatos: napjainkra a boldogulást egyéni választások függvé-
nyeként értelmezzük. Eljutottunk az ifjúkori életutak individualizálódá-
sához. Fiataljaink abban nőnek fel, hogy iskolaválasztásuk, szabadidő
eltöltésük, különóráik, időbeosztásuk és társaságuk mind-mind az
ő személyes körülményeikhez (szűkebb környezeti és családi adott-
ságokhoz, korlátokhoz, igényekhez, vélt vagy valós képességekhez)
kapcsolódóan rendeződik. Ám az új korszakhoz köthető életrajz
megnevezésében szereplő választási momentum több szempontból is
ellentmondásos. Elsőként vegyük az oktatási expanziót és a kép-
zési idők meghosszabbodását. Jóllehet a magyar nevelési attitűdö-
ket a teljesítményorientáció jellemzi10 és az oktatási intézmények
szelekciós mechanizmusai is erőfeszítésekre ösztönözők, a fiatalok
jó része kételkedik abban, hogy a végzettség vagy a szakértelem
egyenes utat jelent a munkához.11 Ennek egyik alapja, hogy a fiata-
lok számára elérhető pozíciók között egyre több a gyengén forma-

A kulturális-gazdasági
mechanizmusok

átalakulása

Az individualizmus
eszméinek térnyerése

10Sallay Hedvig – Münnich
Ákos: Családi nevelési

attitűdök percepciója és
a self-fejlődéssel való

összefüggései. Magyar
Pedagógia, 1999/2.

157–174.

11Csite András: Boldogta-
lan kapitalizmus? A mai
magyarországi társada-

lom értékpreferenciáinak
néhány jellemzője. Közjó
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lizált, bizonytalan, a tevékenységet ellátó végzettségét (szakmai tu-
dását) nem igénylő és nem is ellentételező álláshely. A legutóbbi év-
tizedek gazdasági anomáliái, majd a válság folytán a fiatalok, kü-
lönösen a pályakezdők (köztük a diplomások) munkavállalási
esélyei drámaian visszaestek. A 2000-es évektől egyre nagyobb mér-
tékben érinti hazánkat a fejlett gazdaságokban is rendkívül szá-
mottevő ifjúsági munkanélküliség.

További jellemző, hogy a fiatal korosztály felnőtté válási folya-
matai (a felnőtté válás fő kritériumainak tekintett biológiai, pszi cho-
 lógiai és társadalmi érettség) egyre jobban elválnak egymástól. Az
ifjúság generációs felfogása egyre problematikusabb, ha a mai fiatal
korosztályt a máig „érvényben lévő” modern generációfogalom (és
a szociológiai kutatásokban alkalmazott csoportképzés) szerint néz-
zük. Nehéz ugyanis ily módon ténylegesen egy generációnak tekin-
teni egy olyan (statisztikailag elkülönített) csoportot, mely esetén
sem az életesemények hasonlóságáról, sem reflektált vagy reflek-
tálatlan közösségiségről nem beszélhetünk. A legutóbbi országos
ifjúságkutatási felmérésben (Ifjúság 2012) a fent említett érettségi
kritériumok együttes figyelembevételével a hazai fiatalok három
korosztályi csoportját különítették el. Figyelemre méltó, hogy a fia-
 talok közel fele csak úgy volt besorolható e csoportok valamelyi-
kébe, hogy nem esik egybe a biológiai, pszichológiai és társadalmi
érettségi szintjük.12 Az örökségátadás-átvétel problémája, a gene-
rációk közötti távolságok növekedése, mindezek alapján, valójában
csak pontatlanul tekinthető generációk közöttinek.

Az örökségről

A generációs irányváltoztatással kapcsolatos szociológiai elemzé-
sekben az érveléseket leggyakrabban úgynevezett nagymintás
(nagy elemszámú, legfőképp kérdőíves adatgyűjtésen alapuló) if-
júságszociológiai statisztikák támasztják alá. Példaként a két legu-
tóbbi (2008-as és 2012-es), specifikusan a magyar fiatalokat cél zó
(nagymintás) kutatás ideológia- és értékválasztásra vonatkozó ada-
tainak összevetése azt mutatja, hogy az elmúlt években csökkent a
hagyománykövetés helyett a modernitás útján járók, a liberális he-
lyett a konzervatív válaszokat keresők és a jövőben bízók helyett a
jövőtől félők aránya. (A válaszadóknak az adott tulajdonságok-
párok szerint képzett szemantikai tengelyen kellett magukat elhe-
lyezni a szerint, hogy — a két tulajdonság közül — melyik és mi-
lyen mértékben jellemzi őket).13 A korosztályi jellemzők leírására,
valamint a jellemzők időbeli alakulásának követésére kiválóan al-
kalmas vizsgálatok azonban nem képesek megragadni a generáció-
váltás kulturális mozzanatainak (kommunikáció, értékközve títés)
lényegét. Adott időben fiatal korosztály keresztmetszeti vizsgálatá-
ból vagy idősoros korosztályi statisztikákból — még ha hosszú időt
és több nemzedéket átfogók is — véleményem szerint nincs mód a

és Kapitalizmus Intézet,
Műhelytanulmány No. 10,
2009. http://hetfa.hu/wp-

content/uploads/2010/09/
Csite.Ertek2008.pdf

A felnőtté válási
folyamatok elválása

12Nagy Ádám:
Az ifjúsági korosztályok

meghatározásának
egyéni életúton alapuló

paradigmája. In Székely
Levente (szerk.): Magyar
Ifjúság 2012 tanulmány -

kötet. Kutatópont,
Budapest, 2013, 38–52.

1310 kérdés az ifjúságról.
Magyar Ifjúság 2012

kutatás első eredményei.
Kutatópont, Budapest,

2012. http://kutatopont.
hu/files/2012/02/magyar

_ifjusag_2012.pdf
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mindenkori időpillanatban fiatal és idősebb korosztályok közötti
viszonyra (az örökségátadás tényleges esélyeire) következtetni. Re-
mélem, hogy elnézhetőn sántít következő példám. Kétségtelen,
hogy a felmenőinkről készült esküvői képek nappalink falán pre-
zentálják kis családfánk utóbbi majd’ másfél évszázados gyümöl-
cseit. Kívülállónak úgy tetszhet, hogy ha végignéz rajtuk, akkor őket
látja (ilyenek és ilyenek voltak, alacsonyak, magasak, derűs vagy
épp mogorva ábrázattal). Mi, a leszármazók (akár személyesen is-
mertük őket, akár csak családi történeteink révén) tudjuk, hogy ők
valójában nem (csak) ilyenek voltak. Nem ismer(het)tük őket mát-
kapárként. Így éppen azáltal megejtők számunkra e képek, hogy
bár tudjuk, ők ezek (voltak), ám azt is tudni véljük, hogy milyenek
voltak (lettek vagy lehettek) még, ha valaha láttuk (vagy láthattuk
volna) őket. Családi emlékezetképeinkben, ránk hagyott mentális
örökségükben másként (is) élnek. Ez még akkor is így van, ha nem
lehettek soha (sokkal) idősebbek, mint a képen. Például anyai déd-
nagyapám, aki nyolc hónap múlva bevonult, és pontosan nem tud-
juk mikor, odaveszett az első háborúban. Ő számunkra nem csak az,
aki a képen néz rám; valójában nem így, nem ő él emlékezetünkben.
Mást jelent nekünk személye, mint amit vendégünk lát a képen.

Ha belegondolunk, a generációváltás nem váltófutás, ahol se-
bességváltoztatás nélkül kell átadni-átvenni a futóbotot. Nem kell
tartanunk attól, hogy a hagyományos értékeket szem előtt tartó idő-
sebbek az egyidejűségben végképp „elmaradnak” a tőlük távolodó,
most felnőtté váló fiatalok „mögött”. Ezt jelzi a közelmúltban le-
zajlott saját kutatásunk is, amely a Szociológiai Intézet hallgatóinak
bevonásával készült. A vizsgálat napjaink felnőtté váló korosztá-
lyának jövőképét, pontosabban azokat a forgatókönyveket vizs-
gálja, amelyekben a célcsoport tagjai megjelenítik a vágyaik szerinti
(általuk nemcsak kívánatosnak, hanem lehetségesnek is tartott) tá-
volabbi jövőben megvalósuló egyéni élethelyzetüket. Míg a fiata-
lok szocializációjában és jövőképében kétségtelenül azonosíthatók
az individualizmussal összefüggő értékkomponensek, a meghatá-
rozó életélmények elbeszéléseiben ezek kevéssé tükröződnek. A fia-
 talok saját, vágyott jövőjükről szóló elképzeléseiben (neveltetésüktől,
életkörülményeiktől függetlenül is) kitüntetett helye van a ha gyomá-
nyos, közösségekhez köthető értékeknek. Legfőképpen a családi
összetartozásnak.

A hagyományos,
közösségekhez köthető
értékek kitüntetett helye
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