
TÉKA
Magyar ifjúság a nyolcvanas években
Megjegyzések egy tanulmánygyűjteményhez

A társadalomtudományi kutatómun-
kában a legutóbbi időig meglehető-
sen háttérbe szorultak az ifjúság tár-
sadalmi helyzetével foglalkozó vizs-
gálatok. Ebben nyilván az is szere-
pet játszott, hogy napjainkban vál-
tak igazából érzékelhetővé azok az
ellentmondások, melyek — ha réte-
genként mégoly eltérő formában is
— a fiatalok társadalmi magatartá-
sát, tudati állapotát, a szocializmus-
hoz való viszonyát jellemzik. S ma,
a változások egyre bonyolultabb idő-
szakában — az ifjúság hol csüggesz-
tő önbecsülés- és önbizalomvesztésre,
hol illuzórikus túlbecsülésre késztető
helyzetében — a reális értékelésre és
a mértékadó ítéletre különösképpen
szükség van. Mindenfajta tudomá-
nyos elemzés — kivált éppen a szo-
ciológia — számára elkerülhetetlen
feladat, hogy használható informá-
ciókat nyújtson a mai magyar ifjú-
ság léthelyzetének és szocializációjá-
nak legfontosabb kérdéseiről. S ez
nemcsak a politikai döntések meg-
alapozása szempontjából fontos, ha-
nem azért is, mert reális perspektí-
vát vázoló és valódi célokra, szük-
ségletekre alapozott társadalmi
program e — számszerűleg is igen
jelentős — réteg jellemzőinek isme-
rete nélkül kidolgozhatatlan.

Ám bármennyire nyilvánvalóvá
vált is ez a felismerés, az ifjúságku-
tatásban — ahogyan ezt a címben
jelzett kötet tanulmányai is érzékel-

tetik — kimagasló eredményekről
mégsem beszélhetünk. Legfeljebb
olyan vizsgálatokról, melyek az ifjú-
ságpolitikái gondolkodás mélyítésé-
re, illetve „egy távlatos társadalom-
politikai stratégiával való szerve-
sebb" kapcsolódást megteremtő fel-
fogás kimunkálására vállalkoztak.
Az alapvető jellemzők — mint pél-
dául a fiatalok életmódja, szociali-
zációja, mentális és fizikai egészsége
— feltárásánál és feldolgozásánál ez
a szemléletmód nemcsak hasznos, de
nélkülözhetetlen is. Nem. azért szük-
séges ugyanis általános célokban és
fogalmakban gondolkodnunk, mér-
céivel mérnünk, mert a különféle
jelenségek elemzéséhez hiányoznak
a konkrét adatok, hanem elsősorban
azért, mert a távlati fejlesztés és a
konkrét változtatás egymást feltéte-
lező szempontjaitól sohasem lehet
eltekinteni. Paradox módon a nem-
rég megjelent válogatásban is az if-
júság nyolcvanas évekbeli állapotát
átfogóan analizáló tanulmányok vál-
takoznak az olyan társadalomstatisz-
tikai vizsgálatokra alapozó cikkek-
kel, mint például a fiatal korosztá-
lyok anyagi-jövedelmi és lakáshely-
zetéve vagy éppen a fiatal korosztá-
lyok életmódjával foglalkozó írások.
Míg az első részben az ifjúságpoliti-
ka általános kérdéseivel foglalkozó
elemzések kaptak helyet, addig a
kötet nagyobbik felében e politika
tudományos megalapozását szolgáló
tanulmányok.
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Műfajukat és feldolgozásmódjukat
tekintve is merőben eltérnek egy-
mástól. Általánosságokban mozgó és
inkább a jelenségek érzékeltetésére
vállalkozó fejtegetések ugyanúgy
szép számmal akadnak, mint az if-
júság léthelyzetét félreérthetetlenül
megvilágító gondolatmenetek. Az
előbbiekre lehet példa Pataki Ferenc
tanulmánya (melyben a nemzedék-
váltás és a szocialista fejlődés foly-
tonosságának viszonyával foglalko-
zik), az utóbbira pedig Gazsó Ferenc

Az ifjúság társadalmunk szerkezeté-
ben című cikke. A szembeszökő kü-
lönbség abból ered, hogy az utóbb
említett szerző az ifjúság társadalmi
szerkezetének változását a szocioló-
giai kutatások eredményeinek fel-
használásával mutatja be. így a tár-
sadalom osztály- és rétegszerkezeté-
ben zajló folyamatok generációs
metszetéről is jóval több érvényes
ismeretet szerezhetünk. Bármily
meglepően hangzik is, a tanulmány
csaknem valamennyi megállapítását
egytől-egyig megerősítik a válogatás
második felének írásai. Mindenek-
előtt Andorka Rudolf—Falussy Béla

A fiatal korosztályok életmódja-
illetve Rédei Mária, Salamin Pálné
és Újvári József A fiatalok anyagi-
jövedelmi és lakáshelyzete című írá-
sa érdemel ebből a szempontból fi-
gyelmet. Nemcsak az időmérleg-fel-
vétel eredményeinek összefoglaló
elemzése mutatja ugyanis azt, hogy
a nyolcvanas években a társadalmi
rétegek életmódja közötti különbsé-
gek igen nagyok, illetve hogy a
rétegek közötti differenciák az ifjú-
ság körében is fellelhetők, hanem a
fiatalok anyagi-jövedelmi és lakás-
helyzetével kapcsolatos mutatók
ugyancsak egyértelműen ezt érzékel-
tetik.

Kitűnik például, hogy a gyerme-
kes családok jövedelmi hátránya nö-

vekvő tendenciát mutat. „Míg 1970
és 1975 között a nomináljövedelem
növekedésének 60 százaléka egyben
reáljövedelem-növekedést is jelen-
tett, 1976 és 1978 között alig 40,
1979~1980-ban pedig csak 10 száza-
lék ez az arány. A reálérték nélküli
nomináljövedelem-növekedés kétsze-
resen is hátrányosan érinti a gyer-
mekes fiatalokat, hiszen a gyerme-
kek után fizetett térítési díjak (példá-
ul a bölcsődei, óvodai, iskolai nap-
közi otthon) a reáljövedelem stag-
nálása esetén is gyorsan növeked-
nek". Nem szólva arról, hogy a csa-
ládi pótlék a gyermeknevelés csalá-
di terheinek ellensúlyozásában leg-
feljebb 20 százalékot tesz ki. S ha
ehhez még hozzávesszük, hogy a fi-
atalok lakáshoz jutási esélyei egyre
csökkennek (1980-ban a 30 év alatti
fiatal háztartások 38 százalékának
nem volt lakása); fizikai és mentális
egészségi állapotuk szemmel látha-
tólag romlik; társadalmi beilleszke-
dési zavaraik — rétegenként és kor-
csoportonként változó formában —
jelentősen növekednek; önálló pálya-
és életkezdési lehetőségeik mind in-
kább szűkülnek, és így tovább, az
idézett tanulmányok kétségkívül el-
gondolkodásra késztetnek bennün-
ket. Lakással, a képzettségnek meg-
felelő munkakörrel és fizetéssel nem
rendelkezőket éppúgy, mint a privi-
legizált helyzetben levőket. Olyan
társadalmi jelenségekről (nemritkán
anomáliákról) van ugyanis szó, me-
lyekről mindenkor az adott társadal-
mi feltételek és alternatívák figye-
lembe vé+elével együtt, azok tisztá-
zásának keretében lehet és érdemes
szólni. Különben könnyen visszacsú-
szik az elemzés a vélekedések vagy
az elvont általánosítások és bizako-
dások hamis világába.

S mint más társadalmi jelenségek
esetében, az ifjúság helyzetének vizs-
gálata közben is szem előtt kell tar-

39



tani, hogy azok az egyre szaporodó
ellentmondások, melyek a fiatalok
léthelyzetében szociológiailag feltár-
hatók, semmiképpen sem választha-
tók el a társadalmi gyakorlatban új-
ratermelődő antinómiáktól. De nem
kevésbé fontos annak figyelembe
vétele sem — s talán éppen ez a kö-
tet egyik legfőbb tanulsága —, hogy
mivel az ifjúság nem egységes tár-
sadalmi csoport, „hanem egyrészt a
lakosság különböző rétegeinek, cso-
portjainak szerves részét képezi"
(magán viselve ezeknek a csoportok-
nak megkülönböztető jegyeit), a vál-
toztatás lehetőségeit csak ennek
alapján iehet számba venni. Más-
részt — ahogyan a kötet nem egy
szerzője utal rá — a fiatalok külön-
böző rétegei a társadalmi munka-
megosztásban elfoglalt helyük sze-
rint éppannyira eltérő helyzetűek,
mint egyéni aspirációikat, társadal-

mi törekvéseiket és kívánságaikat
tekintve. Csak sajnálni lehet, hogy a
válogatásban egyetlen olyan tanul-
mány sem szerepel, mely kísérletet
tett volna eme szubkulturális jel-
lemzők feltárására. Még utalásszerű-
én is hiányzik a nyolcvanas évek
jellegzetes törekvéseit kifejező „ifjú-
sági attitűdök" szociológiai elemzé-
se. S ezen a felemásságon vajmi ke-
veset enyhít az a szerzői és szerkesz-
tői beismerés, hogy a tanulmány-
gyűjtemény „csak részben képes ki-
elégíteni az iránta támasztott köve-
telményeket és az olvasók lehetsé-
ges igényeit mind a tematikai gaz-
dagság, mind az elemzés mélysége,
mind pedig a gyakorlati hasznosítást
célzó ajánlások tekintetében". (Kos-
suth Könyvkiadó)

KERÉKGYÁRTÓ ISTVÁN

Fiatal volt, szárnyalni akart
Paulina Éva: Zenészballada — Riportkönyv, Magvető Könyvkiadó, 1986

Bizony mondom, bár körülbelül én
vagyok a harmadik, aki e könyvről
ír, hosszú lesz a kritikusok sora, te-
hát feltehetőn találkozik még az Ol-
vasó sok véleménnyel, talán nemes
és nemtelen indulatokkal is. Ez per-
sze nem baj. hiszen változó világunk-
ban a nehezen változó korosabb kor-
osztályok is megtanulják: nem árt.
ha beszélnek valamiről, sőt.

A nyáron néhány vidéki napilap
részleteket közölt a fiatal szolnoki
újságíró, Paulina Éva riportkönyvé-
ből, amely a Magvető Könyvkiadó
gondozásában megjelenés előtt állt.
Itt Szolnokon már az ízelítő is iz-
galmakat kavart. Voltak, akik szen-

zációéhesen, mások szép, régi élmé-
nyeik, emlékeik felelevenítésével,
megint mások a tragikus történet
könnyeivel küszködve olvasták Szé-
csi Pál életregényét — pontosabban
azt, amit és ahogyan a pályatársak,
s elsősorban a testvér, Sjzécsi Katalin
elmondott róla. Nos, az olvasók kö-
zött már akkor is volt, aki fanyal-
gott: ugyan már, hogy lesz az könyv,
milyen könyv lesz az, amit pár ri-
valdafényben élő művész. — még
gorombábban: félművész — vissza-
idéz, írástudók vitatták azt is: miért
valamiféle szabálytalan interjúlánc-
ban tálalja mindezt a fiatal szerző.

Aztán most (december elsején írom
e sorokat, s ezt azért tartom fontos-
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